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 االقتصاد والبيئةة ـمجل

 االقتصادي جالمتخصصة في املمحكمة مجلة علمية دولية 
 

 
 

 

 تقديم المجلة 
 

" والبيئةمجلة  علمية    "االقتصاد  أبريل،  )سنوية  نصف    محكمة مجانيةدولية  هي مجلة 

إلى اقتصاد أخضر"  المخبر    عنتصدر  ،  2018سنة  ست  تأس،  (أكتوبر التحول  بحث "استراتيجية 

  -  مستغانم،  جامعة عبد الحميد بن باديس  –كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير  ب

تهتم  الجزائر والبيئي  ،االقتصادي  جالبامل.  املحاسبي  املالي،  لجميع أصحاب .  اإلداري،  تفتح فضاء 

الع فيالقدرات  العلمية    العالم    لمية  بأعمالهم  تهتم للمساهمة  كما  وتغيراته،  باالقتصاد  املرتبطة 

سبق املتسمة بالجودة واألصالة واملحررة بإحدى اللغتين: العربية أو اإلنجليزية والتي لم يبالبحوث  

 نشرها.

امل وطلبة تهدف  واألساتذة  الباحثين  طرف  من  األصيلة  العلمية  البحوث  نشر  إلى  جلة 

ادة وربط التواصل بهدف تعميم نشر املعرفة واإلطالع على البحوث الجديدة والجه وذلك  لدكتوراا

ممكن   عدد  ألكبر  والدراسات  البحوث  على  اإلطالع  إتاحة  إلى  املجلة  تهدف  كما  الباحثين  من  بين 

 داراتها املطبوعة وااللكترونية. الباحثين عبر إص

املجلة هيئة تحرير ومراجعة دولية   للمعتعمل وفتتضمن  السر قا  الدولية، وتطبق  ية ايير 

إجراءات التقييم، والتي تضمن أن يكون املراجعين من الخارج وغير منتسبين إلى نفس الهيئات على  

 التي ينتمي إليها املؤلفين. 

 

معة عبد  امجلة االقتصاد والبيئة، مخبر البحث "استراتيجية التحول إلى اقتصاد أخضر"، جملراسالت واالشتراك: ا

 ، الجزائر 27000مستغانم -ديسحميد بن باال

 stratev.univ-mosta.dz  املوقع اإللكتروني:/      eco.env@univ-mosta.dzالبريد اإللكتروني:  

 http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/645 :الوزارية الرابط على املنصة االلكترونية

 

mailto:eco.env@univ-mosta.dz
http://stratev.univ-mosta.dz/
http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/645
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 توطئة: 

ا  البحث عن بدائل  إلى  اليوم،  العالم  البيئيقتصادية  يتجه  التوازن   مواءمة ضمانل  تحقق 

ملموسة   الطويل املدى على املستدام الرخاء جعل بغية اإلنسان  رفاه مع البيئي الرفاه  
ً
حقيقة

أعقاب  .  للجميع في  مفهومه  ظهر  الذي  االزرق  باالقتصاد  يسمي  ما  نحو  السعي  كان  مؤتمر لذا 

 ة اإلدارة املستدامة ل، والذي يؤكد على ضرور 2012املستدامة سنة  لتنمية  ا
ً
 لموارد املائية، استنادا

 . إنتاجية األكثر  هي يطاتمحلل السليمة اإليكولوجية النظم أن فرضية إلى

البرية عبر  وي   بالتفاعالت  مدعومة  البشرية  األنشطة  من  مجموعة  عن  األزرق  االقتصاد 

امل  النتمية  في سياق  املستدام وتربية األحياءوالبحرية  كالصيد  الرفيقة    ستدامة،  السياحة  املائية، 

ورياد واإلبداع  واالبتكار  البحث  املناخ،  مجال  في  العمل  االعمالبالبيئة،  إطار وغيرها  ة  في  وذلك   .

و تح اإلقتصادي  النمو  التقارير الفقر من الحدو   الغذائي األمن دعمقيق  تشير  الصدد  هذا  وفي   .

  % 80والعاملي،    االقتصاد  في  أمريكي  الرو د  تريليون   1.5  بحواليقتصاد األزرق يساهم  الدولية أن اإل

مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم بصيد   350ترتبط  و من التجارة العاملية يتم نقلها عبر البحر،  

من النفط الخام سوف يأتي من الحقول البحرية   % 34تشير التقديرات إلى أن نحو  كما  األسماك،  

 .2025 سنةل بحلو 

امل هذا  جاء  تقدم،  ما  ضوء  االقوفي  مفهوم  على  للتعرف  األز ؤتمر  واألنشطة تصاد  رق 

ستخدام األمثل للرأس املال الطبيعي األزرق، بما يضمن املرتبطة به، وكذا البحث عن الكفاءة واال 

 الحفاظ على مع    خلق فرص وظيفية، وبناء رأس مال مجتمعي، وتحقيق تدفقات نقدية متعددة، 

 .البيئة وتكريس مفهوم االستدامة
 
 

تمر املؤ   أهداف  

 إلى: الدولي من خالل هذا املؤتمر نهدف

 ؛ به املرتبطة األنشطة ومجاالت وأهميته األزرق االقتصاد مفهوم على التعرف 

   املحيطات املستدامة للتخفيف من حدة البحار و تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على بيئة

النظم   وحماية  الغذائي،  األمن  وزيادة  العالم،  في  التنوع  يكولوجية،  اإل الفقر  تراجع  ومعالجة 

 ؛ الحيوي البيئي

 املتعلق بالحياة تحت املاء.  14ف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة وخاصة الهد تعزيز 

  الترابط ما بين الطاقة وحلول الحد من تداعيات تغير املناخ على الدول املطلة على البحار   إبراز

 ؛ مستدامواملحيطات بما يساهم بضمان مستقبل  
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 العلمية  ا والتطورات  االبتكارات  أحدث  من  الزرقاء"  "التكالستفادة  املمارسات  نولوجيا  وأفضل 

 مال األزرق لألجيال القادمة.رخاء مع الحفاظ على الرأسلبناء ال

  هذا الدولية التجارب أهم  على التركيز جانب  املجال في  إلى   هذا تهديد مصادر أهم تناول ، 

  ؛االقتصاد

 األساليب على  وكذا   التعرف  املائية،  البصمة  لقياس  للبحار   الكمية  الثقافية  القيمة  إكتشاف 

 ؛تواملحيطا

 كأداة رئيسية لإلدارة البيئية   ز الجهود الراميةاملساهمة في تعزي 
ً
إلى دعم االقتصاد األزرق دوليا

 
ً
 ودوليا

ً
 ؛ محليا

 ؛زرق االقتصاد األ مبتكرة لدعم التمويل في  مالية آليات إيجاد 

 البنية   االستثمار في  ع القرار والحكومات واملجتمع املدني والقطاع الخاص بأهميةزيادة وعي صنا

 . األزرق التحتية لالقتصاد
 

 محاور املؤتمر 
 

 طار العام لالقتصاد األزرقاإل املحور األول: 

  ؛ ساسيةأاالقتصاد األزرق: مفاهيم نظرية 

 ؛ االقتصاد األزرق واقتصاد املياه الزرقاء واملياه الخضراء 

 ؛ خلق فرص عمل ومكافحة الفقرو قتصاد األزرق اال 

 ؛ اقتصادات املوارد املائية في ظل االقتصاد األزرق 

 وقطاعاتهو األزرق نمال. 
 

 طار التنمية املستدامة إاالقتصاد األزرق في املحور الثاني: 

  ؛ زرق لتحقيق النمو االقتصادياالستخدام املستدام ملوارد االقتصاد األ 

 ؛ظ على مواردهاااة البحرية والحفإدارة واستدامة الحي 

  ؛زرقنشطة اقتصادية املتعلقة بالرأسمال األ األاستدامة 

 د األخضراألزرق دعامة لالقتصا االقتصاد . 
 

 االستثمار وتكنولوجيا االقتصاد األزرق املحور الثالث: 

 ؛التكنولوجيا الزرقاء: مفاهيم أساسية، الطاقات الزرقاء   

 ؛املمكنة لتحقيق الكفاءة  "زرقاءال "خيارات الطاقة املنخفضة 

 ؛استدامة استغالل الطاقة الزرقاء وتنويع مصادرها 

 ؛التحتية لالقتصاد األزرقولوجيات البنى االستثمار وتكن 

  االستثمار في النقل البحري والصيد واملصايد السمكية . 
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 قتصاد األزرقتواجه اال املخاطر والتحديات التي:  املحور الرابع

 ؛واألمن البحري  رية البحرية، الحوكمة والتعاون الدوليالحركات التجا 

  ؛ويةالطاقالتلوث البحري وطرق استغالل الثروات 

 ؛ استعماالت احتياطات املياه الجوفية والصالحة للشرب 

 ؛زرقرأسمال األ ال ته والضغوط التي تواجه تغير املناخ وانعكاسا 

 ؛باالنقراض واملهددة البحرية املحدودة االستغالل املفرط للموارد 

 شروط وطرق استغالل رأس املال الطبيعي األزرق محليا ودوليا. 
 

 املائية لبصمة تقييم االخامس:  املحور 

 ؛ البصمة املائية الزرقاء والخضراء والبنية )الرمادية(: مفاهيم أساسية 

 ؛مراحل تقييم البصمة املائية 

 ؛ مؤشر قياس بصمة املياه الزرقاء 

 ؛خضراءمؤشر قياس بصمة املياه ال 

  .)مؤشر قياس بصمة املياه البنية )الرمادية 
 

 ة حريالباالقتصاد األزرق والثقافة : السادساملحور 

 ؛السياحة االيكولوجية لدعم الثقافة البحرية 

 ؛ والتسويق لهما السياحة البحرية والساحلية 

  ؛ودعم الترفيه واملسابقات ذات الصلةاألنشطة الرياضية البحرية 

 واملحيط الحيوي مع الواجهات البحرية من منظور األنظمة  ربط املدن الذكية. 
 

آفا تجارب :االقتصاد األزرق: بعاملحور السا  ق و

 ؛في مجال االقتصاد األزرق تجارب دولية 

 ؛ إنشاء اقتصاد أزرق متاح للقطاعين الخاص والعام 

 :؛ومشاريعتجارب  دور القطاع املالي في تمويل االقتصاد األزرق 

 ؛ يدة ذات تسيير دولي، تتجاوز الحدود وتتكاملإنشاء شراكات جد 

 د األزرقاالتفاقيات واملعاهدات الدولية في مجال االقتصا، اإلجراءات 
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 االقتصاد والبيئة مجلـة 
 األزرق تعزيز للتنمية املستدامة االقتصاد حول  العلمي الدولي األول   ؤتمر عدد خاص بامل

 

 

 

   2021(، عدد خاص /   سبتمبر 04املجلد )
 

 الفهـرس 
 

 

 الصفحة  اسم ولقب الباحث )ين(  عنوان املقال 

ني استغالل الطاقات املتجددة البحرية ني استغالل الطاقات املتجددة البحرية تبتب

تجربة  تجربة    كدعامة لتعزيز االقتصاد األزرق، كدعامة لتعزيز االقتصاد األزرق، 

  نيويورك للرياح البحرية نيويورك للرياح البحرية 

  الجزائر(الجزائر(، ، جامعة مستغانمجامعة مستغانم))            العجال عدالةالعجال عدالة

  الجزائر(الجزائر(، ،  33الجزائر الجزائر     جامعةجامعة))                        زاهية توامزاهية توام
1122  

ة وجهة زرقاء للجذب السياحي  ة وجهة زرقاء للجذب السياحي  طئيطئيالسياحة الشاالسياحة الشا

وهرة الشرق الجزائري  وهرة الشرق الجزائري  ل جل جوالية جيج والية جيج --في الجزائر  في الجزائر  

  --أنموذجاأنموذجا

  الجزائر( الجزائر( ،  ،  جامعة جيجلجامعة جيجل))سامي زعباط       سامي زعباط       

  الجزائر( الجزائر( ،  ،  جامعة جيجل جامعة جيجل ))  فاتح سردوك      فاتح سردوك      

  املركز الجامعي ميلة )الجزائر( املركز الجامعي ميلة )الجزائر( ))    داود غديري     داود غديري     

3322  

مؤشر البصمة املائية أداة لتحقيق أهداف  مؤشر البصمة املائية أداة لتحقيق أهداف  

  ستدامةستدامةية امل ية امل التنمالتنم

  )الجزائر( )الجزائر( قي قي جامعة أم البواجامعة أم البوا))                      فراح خالدي  فراح خالدي  

  جامعة أم البواقي )الجزائر(جامعة أم البواقي )الجزائر())        نسيــــــــــــــمة بلغيــــــــــــــــثنسيــــــــــــــمة بلغيــــــــــــــــث
5511  

دور االقتصاد األزرق في دعم االقتصاد املحلي  دور االقتصاد األزرق في دعم االقتصاد املحلي  

وتحقيق أهداف التنمية املستدامة باملغرب: وتحقيق أهداف التنمية املستدامة باملغرب: 

  الواقع، التحديات واآلفاق الواقع، التحديات واآلفاق 

  الجزائر(الجزائر(، ، جامعة مستغانمجامعة مستغانم))  يف الجياللييف الجيالليحمدي شر حمدي شر 

  الجزائر(الجزائر(، ، جامعة مستغانمجامعة مستغانم))                      بن فرحات جمالبن فرحات جمال

  الجزائر(الجزائر(، ، جامعة مستغانمجامعة مستغانم))                                بن زيدان حاجبن زيدان حاج

7733  

تنافسية البنية التحتية للموانئ البحرية)دراسة  تنافسية البنية التحتية للموانئ البحرية)دراسة  

  حالة املغرب، اإلمارات والجزائر( حالة املغرب، اإلمارات والجزائر( 

  

  الجزائر(الجزائر(، ، نم نم جامعة مستغاجامعة مستغا))                        بتول بن رحوبتول بن رحو

  زائر( زائر( الجالج،  ،  جامعة مستغانمجامعة مستغانم))                      سفيان بوزيدسفيان بوزيد

  الجزائر( الجزائر( ،  ،  جامعة مستغانمجامعة مستغانم))          عبد هللا بن حموعبد هللا بن حمو

9944  

::األزرق املستداماألزرق املستدام  االقتصاداالقتصاد ركيزة أساسية لبلورة  ركيزة أساسية لبلورة      

نموذج إستراتيجي تنموي جديد في الجزائر  نموذج إستراتيجي تنموي جديد في الجزائر  

  )تصور مقترح()تصور مقترح(

  الجزائر(الجزائر(،  ،  جامعة تبسةجامعة تبسة))        سفيان خلوفي سفيان خلوفي 

  الجزائر( الجزائر( ، ، جامعة تبسةجامعة تبسة))            كمال شريط كمال شريط 
111166  

--  ول املتوسطيةول املتوسطيةالدالداالقتصاد األزرق في االقتصاد األزرق في 

  --اإلمكانيات واملسارات الداعمةاإلمكانيات واملسارات الداعمة

  ((الجزائرالجزائر، ، جامعة الشلفجامعة الشلف))  لزهرة بن زيدان  لزهرة بن زيدان  فاطمة ا فاطمة ا 

  الجزائر ( الجزائر (     ، ، جامعة الشلفجامعة الشلف))                            فاطمة بودية      فاطمة بودية      

  ((الجزائرالجزائر، ، ي ي جامعة  الوادجامعة  الواد))                        مصطفى عوادي  مصطفى عوادي  

114466  
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 مجلـة االقتصاد والبيئة 
 زرق تعزيز للتنمية املستدامة ي األول حول االقتصاد األ دولعدد خاص باملؤتمر العلمي ال 

 

 

 

   2021(، عدد خاص /   سبتمبر 04املجلد )
 

 تابع( )   الفهـرس
 

 الصفحة  اسم ولقب الباحث )ين(  عنوان املقال 

االبتكارات التمويلية الذكية للنقل البحري  االبتكارات التمويلية الذكية للنقل البحري  

  --هولندا نموذجا هولندا نموذجا   --الصديق للمحيط األزرقالصديق للمحيط األزرق

  الجزائر( الجزائر( ، ، لعليا التجاريةلعليا التجاريةا ا   . . دد  م. م. ))              ذهبية بلعيدذهبية بلعيد

  الجزائر( الجزائر( ،  ،  جامعة سيدي بلعباسجامعة سيدي بلعباس))            رفيقة صباغرفيقة صباغ
116699  

االستثمار في الصيد البحري كمحرك للتنمية  االستثمار في الصيد البحري كمحرك للتنمية  

املستدامة في ظل التحول نحو تطبيق االقتصاد  املستدامة في ظل التحول نحو تطبيق االقتصاد  

  األزرق في الجزائر األزرق في الجزائر 

  الجزائر(الجزائر(، ، ة عنابةة عنابةجامعجامع))          منصور بن عمارة    منصور بن عمارة    

  الجزائر( الجزائر( ، ، ةةجامعة قامل جامعة قامل ))                مليكة عبد غرس مليكة عبد غرس 

  الجزائر( الجزائر( ، ، جامعة تبسةجامعة تبسة))                فاطمة حجوب    فاطمة حجوب    

119922  

اإلقتصاد األزرق وعالقته باإلقتصاد األخضر  اإلقتصاد األزرق وعالقته باإلقتصاد األخضر  

  لتحقيق أبعاد التنمية املستدامة لتحقيق أبعاد التنمية املستدامة 

  الجزائر(الجزائر(، ، ةةجامعة تبسجامعة تبس))              فضيلة بوطورة     فضيلة بوطورة     

    الجزائر(الجزائر(، ، جامعة تبسةجامعة تبسة))      عالء الدين الوافيعالء الدين الوافي
221144  

ه في توفير فرص العمل  ه في توفير فرص العمل  همتهمتاالقتصاد األزرق ومسااالقتصاد األزرق ومسا

  د البحري بالجزائر كنموذج د البحري بالجزائر كنموذج دراسة قطاع الصيدراسة قطاع الصي

  الجزائر( الجزائر( ، ، جامعة مستغانمجامعة مستغانم))        دندن فتحي حسن  دندن فتحي حسن  

  الجزائر( الجزائر( ،  ،  جامعة مستغانمجامعة مستغانم))          قدال زين الدينقدال زين الدين

  الجزائر(الجزائر(، ، جامعة مستغانم جامعة مستغانم ))                        بن هني أحمدبن هني أحمد  

223377  

ن  ن  االنتقال إلى االقتصاد األزرق: معالجة للعالقة بياالنتقال إلى االقتصاد األزرق: معالجة للعالقة بي

  لفقر والبيئة على ضوء لتجربة املغربية لفقر والبيئة على ضوء لتجربة املغربية اا

  الجزائر( الجزائر( ، ، م.ج. تيبازةم.ج. تيبازة) )   بونبعو ياسين بونبعو ياسين حفص ي حفص ي 

  الجزائر(  الجزائر(  ، ، جامعة خ. مليانةجامعة خ. مليانة))  خريس ي فاطمة الزهراءخريس ي فاطمة الزهراء
225588  

التمويل األزرق لدعم االقتصاد األزرق املستدام: التمويل األزرق لدعم االقتصاد األزرق املستدام: 

  السيشيل السيشيل دراسة تجربة جمهورية دراسة تجربة جمهورية 
  227777  الجزائر( الجزائر( ، ، 11جامعة  سطيف جامعة  سطيف ))            خالد بن لطرشخالد بن لطرش

  آليةآلية    --إلستراتيجية البحرية املتكاملة ألفريقيا  إلستراتيجية البحرية املتكاملة ألفريقيا  اا

  االتحاد األفريقي لتعزيز االقتصاد األزرق املستدام االتحاد األفريقي لتعزيز االقتصاد األزرق املستدام 

  ميرود خديجة سلمى ميرود خديجة سلمى 

    الجزائر (الجزائر (، ، بن خدةبن خدة  بن يوسفبن يوسفجامعة جامعة ))                                            
229977  
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 مجلـة االقتصاد والبيئة 
 تنمية املستدامة تعزيز لل زرقعدد خاص باملؤتمر العلمي الدولي األول حول االقتصاد األ 

 

 

 

   2021(، عدد خاص /   سبتمبر 04املجلد )
 

 )تابع(   الفهـرس
 

 الصفحة  اسم ولقب الباحث )ين(  عنوان املقال 

املخاطر الناتجة عن  املخاطر الناتجة عن  حماية البيئة من األوبئة و حماية البيئة من األوبئة و 

  التلوث البحري التلوث البحري 

  الجزائر( الجزائر( ، ، جامعة تلمسانجامعة تلمسان))                          عياد فوزيةعياد فوزية

  الجزائر( الجزائر( ،  ،  ستغانمستغانمة مة مجامعجامع))            بوعبسة محمدبوعبسة محمد

  الجزائر( الجزائر( ، ، جامعة  تلمسانجامعة  تلمسان))                        لدرع أسماءلدرع أسماء

331144  

خاص في رفع من كفاءة  خاص في رفع من كفاءة    --عام عام   دور الشراكة قطاعدور الشراكة قطاع

ث  ث  استرداد مياه الصرف الصحي والحد من التلو استرداد مياه الصرف الصحي والحد من التلو 

      --SSEEAAAALLحالة شركة حالة شركة   --البحري   البحري   

  الجزائر( الجزائر( ،  ،  جامعة تيارتجامعة تيارت))          بربار نور الدينبربار نور الدين

  الجزائر( الجزائر( ، ، تتيار يار جامعة  تجامعة  ت))                  لكحل األمينلكحل األمين

  الجزائر( الجزائر( ، ، جامعة  معسكرجامعة  معسكر))              حاج علي نورةحاج علي نورة

333322  

دة لعلوم املحيطات من أجل  دة لعلوم املحيطات من أجل  دور عقد األمم املتحدور عقد األمم املتح

التنمية املستدامة في تعزيز فرص التوجه العاملي  التنمية املستدامة في تعزيز فرص التوجه العاملي  

  نحو اقتصاد أزرق مستدام نحو اقتصاد أزرق مستدام 

  334488  الجزائر(    الجزائر(    ، ، 1 1 طينة طينة جامعة قسنجامعة قسن))        بوكورو منابوكورو منا

القطاع املصرفي  القطاع املصرفي    دعمدعمدور بعض العوامل املؤثرة  في دور بعض العوامل املؤثرة  في 

املصري للسياحة البحرية ـــ كأحد أنشطة االقتصاد  املصري للسياحة البحرية ـــ كأحد أنشطة االقتصاد  

ظة البحر األحمر بجمهورية مصر  ظة البحر األحمر بجمهورية مصر  األزرق ــــ بمحافاألزرق ــــ بمحاف

  العربية: دراسة تطبيقية العربية: دراسة تطبيقية 

األكاديمية العربية  األكاديمية العربية  ))  ياسر احمد محمد سباعيياسر احمد محمد سباعي

  صر( صر( ، م، مللعلوم املالية واملصرفيةللعلوم املالية واملصرفية
336677  

تعزيز  تعزيز  في  في  دور املؤسسة العامة لتحلية املياه املالحة دور املؤسسة العامة لتحلية املياه املالحة 

--إستراتيجية االقتصاد األزرق بالعربية السعودية إستراتيجية االقتصاد األزرق بالعربية السعودية 

  --تحلية مياه البحر نموذجاتحلية مياه البحر نموذجا

  جامعة جيجل )الجزائر(  جامعة جيجل )الجزائر(  ))                    آمال ينون آمال ينون 

  ( (   الجزائرالجزائر، ، جامعة تبسةجامعة تبسة))          آمال حفناوي آمال حفناوي 
338899   

بحرية ودفع  بحرية ودفع  األمن البحري ضرورة لحماية الثروات ال األمن البحري ضرورة لحماية الثروات ال 

  الجزائري األزرق الجزائري األزرق   االقتصاداالقتصاد

  الجزائر(الجزائر(، ، جامعة مستغانمجامعة مستغانم))              تواتية تواتية   مزاجةمزاجة

  الجزائر(الجزائر(، ، م.ج. البيض م.ج. البيض ))              بكريتي لخضربكريتي لخضر

  الجزائر( الجزائر( ، ، م.ج. البيضم.ج. البيض  ))              بكريتي نصيرةبكريتي نصيرة

440088  

اإلطار القانوني والتشريعي الستخدام املياه في  اإلطار القانوني والتشريعي الستخدام املياه في  

  التشريع الجزائري التشريع الجزائري 

        عائشة عبد الحميدعائشة عبد الحميد

  ( ( الجزائرالجزائر، ، الطارفالطارفجامعة جامعة ))                                                                
442299  
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 مجلـة االقتصاد والبيئة 
 عدد خاص باملؤتمر العلمي الدولي األول حول االقتصاد األزرق تعزيز للتنمية املستدامة 

 

 

 

   2021ر (، عدد خاص /   سبتمب04املجلد )
 

 )تابع(   الفهـرس
 

 الصفحة  اسم ولقب الباحث )ين(  عنوان املقال 

صادرات منتجات الصيد البحري في بعض الدول  صادرات منتجات الصيد البحري في بعض الدول  

ن تعزيز االقتصاد األزرق في ظل الثروات  ن تعزيز االقتصاد األزرق في ظل الثروات  بي بي   العربيةالعربية

  الكبيرة والواقع املتردي العربيةالكبيرة والواقع املتردي العربية

  ))الجزائرالجزائر، ،   2 2 جامعة وهران جامعة وهران   ))        صادق جميلةصادق جميلة

      ))الجزائرالجزائر، ، جامعة تيسمسيلتجامعة تيسمسيلت))        سوداني  ناديةسوداني  نادية
444488  

دراسة  دراسة  --للمحاصيل الزراعيةللمحاصيل الزراعية    تقيم البصمة املائيةتقيم البصمة املائية

  --حالة مدينة عزابةحالة مدينة عزابة
  446688      ))الجزائرالجزائر، ، ة ة جامعة قسنطين جامعة قسنطين ))    حسيبة هدوقةحسيبة هدوقة

مكافحة التلوث البحري وفق املنظمات الدولية مع  مكافحة التلوث البحري وفق املنظمات الدولية مع  

طة عمل البحر األبيض املتوسط  طة عمل البحر األبيض املتوسط  إشارة خاصة لخإشارة خاصة لخ

 0102 0102  

  ))الجزائرالجزائر، ، جامعة البويرةجامعة البويرة))              رشام كهينةرشام كهينة

      ))ررالجزائ الجزائ ، ، جامعة البويرة جامعة البويرة ))            جميل أحمدجميل أحمد
448855  

ألزرق  ألزرق  التجربة الخليجية كنموذج رائد في االقتصاد االتجربة الخليجية كنموذج رائد في االقتصاد ا

إلمارات، قطر، عمان، البحرين،  إلمارات، قطر، عمان، البحرين،  : ا : ا باإلشارة إلىباإلشارة إلى

  الكويت، السعودية الكويت، السعودية 

  الجزائر( الجزائر( ، ، 33جامعة الجزائر جامعة الجزائر ))        صخراوي أسماءصخراوي أسماء

  الجزائر( الجزائر( ،  ،  جامعة جيجلجامعة جيجل))                    محداب وفاءمحداب وفاء

  الجزائر(    الجزائر(    جامعة غرداية،  جامعة غرداية،  ))                          ة سامية ساميبسبس

550044  

تربية األحياء املائية كدعامة لالقتصاد األزرق "عرض  تربية األحياء املائية كدعامة لالقتصاد األزرق "عرض  

  ربة الصينية" ربة الصينية" التجالتج

  الجزائر( الجزائر( ، ، 22جامعة البليدة  جامعة البليدة  ))    ر الهدى ر الهدى نو نو   دريوش دريوش 

  الجزائر(  الجزائر(  ، ، 22جامعة البليدة جامعة البليدة ))                        مسراتي خولةمسراتي خولة
552255  

برنامج العلم األزرق كأداة الستدامة الشواطئ "  برنامج العلم األزرق كأداة الستدامة الشواطئ "  

  شارة إلى برنامج العلم األزرق بدولة االمارات " شارة إلى برنامج العلم األزرق بدولة االمارات " اإل اإل 
  554422  الجزائر( الجزائر( ، ، م.ج. تيبازةم.ج. تيبازة))                          لطيفة قعيدلطيفة قعيد
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تجر�ة�نيو�ورك� - زرقتب���استغالل�الطاقات�املتجددة�البحر�ة�كدعامة�لتعز�ز��قتصاد�� 

 للر�اح�البحر�ة

Adopting the exploitation of marine renewable energies as a pillar to boost the 

blue economy, New York Offshore Wind Experience  

  2زا�ية�توام�،�1عدالة�ال��ال�
Laadjal Adala1, Zahia Touam2 

  laadjal.adala@univ-mosta.dz ،)اجلزائر(جامعة مستغامن  1
  touam.zahia@univ-alger3.dz)+ اجلزائر( 3جامعة اجلزائر 2

  

      01/09/2120: تار�خ�ال�شر��                                                                                                

  : م��ص

خاصـة��یـادینامل�یـعال���تنامى���تمام���ـا��ـ��جم�یعأصبح�موضوع�الطاقات�املتجددة�من�املواض

�ـ��املجـال��قتصـادي،�ملـا�ل�ـذه�الطاقـات�مـن�ا�ع�اسـات�ايجابيـة�ع�ـ��الب�ئـة�والتنميـة،�وتزخـر�املحيطــات�

  .لذي�قد�يدعم�بناء�اقتصاد�أزرقبإم�انات�وافرة�غ���مستغلة����مجال�الطاقة�املتجددة،��مر�ا

����ذا��طار،���دف��ذه�الدراسة�إ���عـرض�أ�ميـة�اسـتغالل�الطاقـات�املتجـددة�البحر�ـة�عامـة��

ـــم�للطاقـــــة�املتجــــددة�وكــــداعم�رئـــــ�س�لتعز�ــــز��قتصــــاد��زرق،�وقـــــد� وطاقــــة�الر�ــــاح�البحر�ـــــة�كمصــــدر�م�ـ

مصادر��قتصاد��زرق�املتجددة�عن�تطرقت�الدراسة�لعرض�تجر�ة�والية�نيو�ورك����حسن�استغالل�

  .طر�ق��س�ثمار����بناء�مزارع�للر�اح�البحر�ة�كمصدر�متجدد�للطاقة

  . �قتصاد��زرق،�الطاقة�املتجددة،�طاقة�الر�اح�البحر�ة،�مزارع�الر�اح :ية�لمات�مفتاح

  .JEL P28�،Q42 اتتص�يف

Abstract:  

The issue of renewable energies has become one of the growing interests in all fields, 

particularly in the economic field, because of their positive implications for the environment 

and development, and the oceans are fully and untapped in the field of renewable energy, 

which may support the construction of a blue economy. 

__________________________________________ 

  k7z2014@outlook.fr: إليميلزا�ية�توام،�ا: املؤلف�املرسل



  تجر�ة�نيو�ورك�للر�اح�البحر�ة ة�كدعامة�لتعز�ز��قتصاد��زرقتب���استغالل�الطاقات�املتجددة�البحر�
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In this context, this study aims to showcase the importance of exploiting marine 

renewable energies in general and offshore wind power as an important source of renewable 

energy and as a key support for promoting the blue economy, and the study looked at the 

New York State experience in exploiting renewable blue economy sources by investing in 

building offshore wind farms as a renewable source of energy. 

Keywords: Blue economy, renewable energy, offshore wind energy, wind farms. 

Jel Classification Codes: P28�،Q42. 

  : مقدمة. 1

 ال�� الرئ�سية العوامل أحد �قتصادي، للنمو محر�ا بوصف�ا واملحيطات، البحار �عد

 �� املحيطات اقتصاد قيمية إجما�� أن �قتصاد خ��اء و�قدر�.تنمي��ا الدول�ومستوى  قوة تحدد

 املجاري  ع�� يةالعامل التجارة من% 80 يقارب ما وتتحرك سنوً�ا، دوالر تر�ليون  1.5 نحو العالم

 ما�يقارب البحر�ة لل�ائنات املائية الزراعة وتوفر كما ،)مائية وقنوات ومحيطات، بحار�(املائية

كما�توفر�. )2،�صفحة�2020املغ��،�وادي،�و�أبو�جياب،�(  العالم �� املس��لكة �سماك من % 50

�.سنو�ا أورو مليار�500تنا�ز إجمالية مضافة بقيمة منصب�شغل، مليون  5.4 واملحيطات البحار

القوة� �خ��ة �ذه لش�لت الدول، من دولة البحار�واملحيطات �انت فلو املقارنة، س�يل وع��

املجلس��قتصادي�و�جتما���والبي��،�د�سم���( ت�تج�ا ال�� ال��وة حيث من السا�عة العاملية

  .)7،�صفحة�2018

 قد الذي �مر املتجددة، الطاقة المج �� مستغلة غ�� وافرة بإم�انات املحيطات تزخرو 

 الواعدة، املحيطات طاقة تقنيات جانب وإ���.املقبلة خالل��عوام عال�� أزرق اقتصاد بناء يدعم

��زرق و�شمل   طاقاٍت  �قتصاد
ً
�الشمسية �نظمة مثل م�مة بحر�ة متجددة  الك�روضوئية

  البحر�ة، الر�اح وتور��نات العائمة
ً

 باستخدام املائية �حياء وتر�ية املياه ليةتقنيات�تح عن فضال

 وفرص للتآزر  م�مة مجاالت البحر�ة املتجددة الطاقة تقنيات توفر كما�.الطاقة�املتجددة مصادر

  والغاز�البحري، النفط قطاع مع - الوظائف وتحول  التكنولوجيا
ً

 املياه تحلية تقنيات عن فضال

 .الكث�� املائية�وغ���ا �حياء وتر�ية
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ر�بناء��د�اتج�ت�ج�ود�الكث���من�الدول�خاصة�أمر��ا�وأورو�ا�صو��ا،�برصد�مبالغ�كب��ة�لتطو وق

��عز�ز� �أخرى �ج�ة �ومن �ج�ة �من �املستدامة �الطاقة �مصادر �كإحدى �البحر�ة �الر�اح مزارع

من�خالل�اعتماد�ا�ع����عز�ز�تحول�ا�نحو�اقتصاد�مستدام�قائم�ع���املحيط��قتصاد��زرق�

  .البحري 

  :ش�الية� 

�ي�� �كما ��ش�الية �طرح �ارتأينا �سبق �ما �ضوء �الطاقات�: �� �استغالل �تب�� �أ�مية ��� ما

   املتجددة�البحر�ة�كبعد�اس��اتي���لبناء�و�عز�ز��قتصاد��زرق�؟

   : أ�مية�الدراسة

� �ما �ظل ��ذه�ي�� �تظ�ر�أ�مية �البحار�واملحيطات، �من ��ائلة �ام�انات �من �العالم متلكھ

��و  ��� �كحافز�الدراسة �البحر�ة �املتجددة �الطاقات �استغالل �أ�مية �حول �متم��ا �طرحا �تقدم ��ا

وتلقي�الدراسة�الضوء�. الستغالل��قتصاد��زرق�ب�ل�ما�يزخر�بھ�من�ام�انات�����ذا�املجال

  .تجر�ة�والية�نيو�ورك�الرائدة����استغالل�طاقة�الر�اح�البحر�ة

  مدخل�نظري�إ����قتصاد��زرق�� .2

  �عر�ف��قتصاد��زرق�  1.2

�باو��� �غون�� �الب��ي�ي ��قتصاد �رجل �بھ �بادر �الذي ��زرق ��قتصاد �مف�وم ظ�ر

)GUNTER Pauli (رجل�أعمال�مجدد�و����ثروة��ائلة�من�عمليات��قتصاد��زرق�والذي��ألف 

 رصةف مليون  ومائة واك�شاف، مائة�اخ��اع سنوات، عشر: �زرق �قتصاد"عنوان تحت كتاب

�"عمل �عام، ��شره �تم � . 2010والذي �أطلق��ا�وان�شر�استعمالھ �ال�� �العاملية �املبادرة �أعقاب ��

خالل�أعمال�مؤتمر�الب�ئة�العال�������2012عام�) الفاو(منظمة��غذية�والزراعة�لألمم�املتحدة�

مة�للموارد����مدينة�ر�ودي�جان��و�ال��از�لية،�ف�و�مف�وم�حديث�يؤكد�ع���صون��دارة�املستدا

�و��� �أك���إنتاجية ��� �للمحيطات �السليمة ��ي�ولوجية �النظم �أن �فرضية �إ�� �اس�نادا املائية،

�املحيطات �ع�� �القائمة ��قتصادات �استدامة �أجل �من ��دارة�. واجبة �أ�مية �املف�وم و�ؤكد

�للمح �السليمة ��ي�ولوجية �النظم �أن �فرضية �إ�� �اس�نادا �املائية، �للموارد ����املستدامة يطات
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أبو���يلة،�( �ك���إنتاجية�و���ضرور�ة�من�أجل�استدامة��قتصادات�القائمة�ع���املحيطات

  .)12،�صفحة�2019

�تم  ا��غرافية والرقعة السياق وفق املف�وم، ل�ذا التعار�ف من العديد اعتماد وقد

ع�� ��ال الدولية املؤسسات قبل البداية�من �� التعار�ف �ذه وِضعت وقد .املس��دفة
ُ
 بدراسة �

 �ذه من �عضا ما�ي�� �� ونورد .�زرق باالقتصاد الصلة ذات و�قليمية الوطنية �س��اتيجيات

 :)8-7،�الصفحات�2018املجلس��قتصادي�و�جتما���والبي��،�د�سم���(التعر�فات�

 صعيد ع�� �زرق �قتصاد مف�وم أطلق الذي للب�ئة، املتحدة �مم برنامج ُ�عرف -

 اقتصاد �و" :التا�� النحو ع�� املف�وم �ذا جزر�ال�ار���، مقدم��ا و�� ا��زر�ة، البلدان

 من كب�� �ش�ل التقليص مع �جتماعية، العدالة و�عز�ز ��سا�ي الرفاه تحس�ن إ�� يؤدي

 ."املوارد البي�ية�وندرة املخاطر

 نامية بلدانا ل�شمل ق�زر  �قتصاد مف�وم نطاق توسيع ع�� عمل الذي الدو��، البنك -

�اختار العالم، أنحاء جميع �� أخرى   القطاعات مجموع �و" :التا�� التعر�ف فقد

 املحيطات موارد استخدام �ان إذا ما معا تحدد ال�� الصلة ذات والسياسات �قتصادية

 ."مستداما

عرف -
ُ
 ل�سبةبا للنمو جديد كنموذج �زرق �قتصاد اعتمدت ال�� �ورو�ية، املفوضية �

 املعروف البحري، �قتصاد �شمل" :ي�� كما �قتصاد�البحري  �ورو�ي، �تحاد لدول 

املتعلقة� �قتصادية ��شطة جميع البحر، اقتصاد أو �زرق باالقتصاد أيضا

 ."والسواحل والبحار باملحيطات

 �تحاد أطلق�ا ال�� �زرق لالقتصاد املستدامة التنمية مبادرة �عت�� ذلك، إ�� باإلضافة -

 ع�� باملحافظة وال��اٍم  ل��وار سياسٍة  بمثابة �و �قتصاد��زرق أن املتوسط أجل من

 أك�� بحري  مجال�:رئ�سية،��� أ�داف ثالثة بلوغ إ�� �س�� أنھ كما السمكية، ال��وات

 .وملوارده للبحر أمثل وح�امة الصمود، ع�� وقادر ذ�ي أزرق واقتصاد ، أمنا

 ال�يك�� التحول  ضمان أجل من �زرق �قتصاد طبي�� �ش�ل �فر�قي د�تحا اعتمد -

 الصدد، �ذا و�� .املستدامة و�قتصادية تنمي��ا��جتماعية وتحقيق �فر�قية للقارة
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 لل��ضة جديدا �عدا باعتباره" :التالية املقار�ة وفق �زرق �قتصاد املؤسسة �ذه ت�ناول 

 التحول  تحقيق �� رئ�سية مسا�مة إفر�قيا �� �زرق قتصاد� س�سا�م ،)...( �فر�قية

 البحر�ة ا��يو�ة التكنولوجيا مجال �� املعارف بتقدم س�سمح مما القارة، والنمو�داخل

 ���ار ع�� والنقل البحري  النقل إفر�قيا،�وتطو�ر �� البحر�ة الصناعة ونمو واملائية،

 �عد�وغ���ا �ستغل لم ال�� املعادن وتثم�ن لواستغال الصيد، بقطاع وال��وض والبح��ات

 ."�خرى  املوارد من

 التدب��" ب�ونھ �زرق �قتصاد ُ�عرف أن والبي�� و�جتما�� �قتصادي املجلس و�ق��ح -

 إ�� �زرق �قتصاد و��دف .��ا املرتبطة واملوارد �ي�ولوجية�البحر�ة لألنظمة املستدام

 مع تحسي��ا، أو الع�ش ع���سبل وا��فاظ �جتما�� ندماجو�  �قتصادي النمو �عز�ز

 ."الساحلية واملناطق واملحيطات البحار ب�ئة استدامة ضمان

�حيـاة�و  - �تحسن �إ�� �تـؤدي �الـي �البحر�ـة ��قتصادية �التنميـة ��زرق �باالقتصاد �قصـد

توفيق،�( ـة�أخـرى النـاس�مـن�ناحيـة،�و�سـا�م����ا��فاظ�علـى�الب�ئـة�وتطو�ر�ـا�مـن�انحي

،�و�ش����ذا�املصط���إ���أنھ��قتصاد�الذي��ع����دارة�ا��يدة�)433،�صفحة�2020

للموارد�املائية�وحماية�البحار�واملحيطات��ش�ل�مستدام�ل��فاظ�عل��ا�من�أجل��جيال�

  . ا��الية�والقادمة

- � �و�دارة التدب�� بأنھ إجرائيا �عر�فھو�مكن  �ي�ولوجية نظمةلأل  ا��ّيدة املستدام

 وا��فاظ �جتما��، �قتصادي�و�ندماج النمو البحر�ة�واملوارد�املائية،���دف��عز�ز

 واملناطق �املحيطات البحار ب�ئة استدامة ضمان مع أو�تحسي��ا، الع�ش سبل ع��

 .)61،�صفحة�2019مسك�ن�و�زرقوط�،�د�سم���(  الساحلية

  �زرق �قتصاد ا�داف�3.2

 الب�ئة �� املتوفرة املنتجات من القائمة �جيال متطلبات تلبية إ�� �زرق قتصاد� ��دف

�املا�ي حركة �سا�م وأن املائية،  الضرر  إيقاع وعدم البحر�ة الب�ئة تلوث من ا��د النقل

ي��� ما إ�� ��داف النادرة،�وتنقسم املائية املوارد وحماية اس��داف�ا، أو البحر�ة، باملخلوقات

  : )13،�صفحة�2020ملغ��،�وادي،�و�أبو�جياب،�ا( 
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 املسا�مة خالل من واملستقبلية ا��الية، لألجيال و�قتصادي �جتما��، العائد توف��  -

 .املع�شة مستوى  وتحس�ن الفقر ع�� الغذا�ي�والقضاء �من تحقيق ��

 .الطبيعية لوالعوائ البحر�ة، �ي�ولوجية النظم ووظائف وانتاجية، تنوع ع�� املحافظة -

 .املوارد تدو�ر واعادة املتجددة والطاقة النظيفة التكنولوجيا ع�� �عتماد -

 شاملة بأ��ا تتصف ال�� �ساليب استخدام خالل من �زرق �قتصاد إدارة �� التحكم -

 .البحر�ة الب�ئة ع�� �ثر�الواقع وتقليل ومستدامة

  .الو�� ورفع ر،القرا صنع عمليات �� املص��ة أ��اب مع التواصل -

  القطاعات�املحركة�لالقتصاد��زرق 4.2

 والطاقة السفن بناء وأحواض والتكنولوجيا وا��دمات النقل من �زرق �قتصاد يت�ون 

�وال��ف��ية والثقافة والتص�يع املختلفة  United Nations) البحر�ة وال��بية والصيد السياحية

Conference on Trade and Development, 2018, p. 21)والش�ل�املوا���يب�ن�لنا�القطاعات��،

  .ال���تمثل�محر�ات�نمو��قتصاد��زرق

  القطاعات المحركة لالقتصاد األزرق: 1الشكل رقم 

 
  .)14، صفحة 2020املغري، وادي، و أبو جياب، (  املصدر
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  الطاقات�املتجددة�البحر�ة.3

  املتجددة� الطاقة مف�وم�1.3

 ذلك يؤدي أن دون  املستمر استغالل�ا �و�قابلية املتجددة الطاقة مصادر�إن�أ�م�ما�يم���

 ال�� الطاقة تيارات خالل من عل��ا يحصل ال�� املتجددة����تلك اس�نفاذ�منبع�ا،�فالطاقة إ��

وقد�تم�.)50،�صفحة�2019فرج�و�خلف،�(  تلقا�ي�ودوري نحو ع�� الطبيعة �� وجود�ا يتكرر 

م�يدي�،�سلطا�ي�،�و�تقرارت�،�( )EAI(من�طرف�و�الة�الطاقة�العاملية��عر�ف�الطاقة�املتجددة�

ت�ش�ل�الطاقة�املتجددة�من�مصادر�الطاقة�الناتجة�عن�مسارات�الطبيعة�: )91،�صفحة�2020

  .التلقائية�كأشعة�الشمس�والر�اح،�وال���تتجدد����الطبيعة�بوت��ة�أع���من�وت��ة��اس��الك�ا

سَتّمدة�منوالطاقة�املتجددة����الطاق
ُ
���� ة�امل

ّ
املوارد�الطبيعية�ال���تتجدد�باستمرار�أي�ال

�عن �جو�رً�ا �وتختلف �� ال�تنفذ، ��حفوري �أو�الوقود� الوقود �والغاز�الطبي��، �وفحم �ب��ول من

� ��� النووي ��ستخدم ذي
ّ
�أو� ال �النوو�ة �الوقود �� املفاعالت �ز�ادة� غازات �ع�� �أو��عمل ضارة

�ي� �كما �ا��راري ��حتباس �غاز�ثا�ي�أكسيد�الكر�ون�و�س���أيضا �ع��ا الطاقة�املستدامة�أو�"تج

فت�ال�يئة و�".الطاقة�ا��ضراء�أو�الطاقة�النظيفة ) IPCC( املناخ� لتغ�� الدولية ا���ومية َعرَّ

�ش�ل �ا �أ�َّ �ع�� �أو�ا��ضراء �املتجددة  املوارد من مصادر�ا وت�ون  الطاقة أش�ال من الطاقة

 املتجددة الطاقة نضو��ا،�وتتولد وت��ة �ساوي�أو�تفوق  و�حيائية�بوت��ة يةوا��يوف��يائ الشمسية

 ذات وتضم�التكنولوجيات الب�ئة�الطبيعية، �� املوجودة واملتكررة املستمرة الطاقة تيارات من

 وا��زر�والطاقة واملد والر�اح، املائية، والطاقة الشمسية، �الطاقة الكر�ون  من القليلة ا��مولة

�ثمار�،�(  ا��يو�ة �الكتلة املتجدد الوقود عن فضال �رضية �ةا��رار  �و �كب���، مطماطي،

  . )15،�صفحة�2019جو�لية

��نما�ي �املتحدة ��مم �برنامج ��عرف�ا �من�: كما �املنتجة �الطاقة �أش�ال �من �ش�ل أ��ا

�� �طبيعيةمصادر� �أحد ��� ��ول �املقام ��� �املتجددة �الطاقة �باستمرار�و��ستخدم ش�ال�تتجدد

  : )88،�صفحة�2020دین،�( التاليةالثالثة�

�: الك�ر�اء�توليد �املتجددة �املوارد �استغالل ��لتوليدیتم �یتم �ال�� لألغراض��توز�ع�االك�ر�اء

  .الصناعيةو� التجار�ةو��السكنية
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� :التدفئة �أو��توليد�اسواء�یتم �( مركز�ةال��بطر�قةمركز�ا �استخدام�)الفردية���املبا�ي ،�یمكن

  .املبا�ي�مباشرة�ل����ن،�الشمسيةاملاء�بالطاقة������ن،�مثل�للتجديدالقابلة��املوارد

�: النقل ��توليدیمكن �لالستخدام��السياراتوقود �النقل �وسائل �و�وقود �العام �و�النقل ا��اصة

  .الصنا���و�التجاري،�مثل�قطارات�ال��ن�و�السفن�و�الطائرات،�من�املوارد�املتجددة

  دة�البحر�ةمف�وم�الطاقة�املتجد�2.3

  �عر�ف�الطاقة�املتجددة�البحر�ة�وأنواع�ا�1.2.3

 طبيعية��� عمليات تضم املتجددة الطاقة من فرعية مجموعة �� املتجددة البحر�ة الطاقة

 املحيطات،�وطاقة طاقة :�� املتجددة البحر�ة الطاقة من أش�ال أر�عة وتوجد .البحر�ة الب�ئة

 موارد املستمدة�من �رضية ا��رار�ة والطاقة البحر�ة، اطقاملن �� املوجودة العنفات من الر�اح

 الطحالب وخاصة البحر�ة، ا��يو�ة الكتلة من املستمدة ا��يو�ة والطاقة مغمورة، أرضية حرارة

  .)5،�صفحة��2012مم�املتحدة،�افر�ل�( املحيطات من املستمدة

�وا� �وا��ركية �البحر�ال�امنة �ماء �طاقة �البحر�ة �ال���و���ر�الطاقة �والكيميائية �رار�ة

�شرب �مياه �أو �ا��رار�ة �والطاقة �لتوف���الك�ر�اء �تحو�ل�ا �من�. يمكن �عر�ضة �طائفة و�ناك

�املحيط�واملد،� �لتيارات �وتور��نات�تحت�املاء �املاد، �املوجة �خزانات �مثل التكنولوجيات�املمكنة،

 �� �من �و�شكيلة �باملحيطات، �ا��رار�ة �الطاقة �لتحو�ل �ا��رارة �ل������طاقة�ومحوالت ج�زة

�امللوحة �تدرج �ومعدل �مرحلة�. �مواج ��� �مازالت �املد، �خزانات �باست�ناء �املحيطات، وتكنولوجيا

�والتطو�ر �للبحوث �بحاجة �والكث���م��ا �والر�ادة �التجر�ب �ل�ا�. مشار�ع �التكنولوجيات و�عض

وجة،�ومدى�املد،�ع���س�يل�املثال�امل(�يا�ل�نواتج�طاقة�متغ��ة�بمستو�ات�مختلفة�من�الت�بؤ�

���ح�ن�أن�التكنولوجيات��خرى�قد�ت�ون�قادرة�ع����ق��اب�من�حد�الثبات�أوح���) والتيار

�للتحكم �قابل �( ال�شغيل ،� �بتغ���املناخ �املعنية �الدولية �ا���ومية �2011ال�يئة �صفحة ،8( .

 يمكن ال�� ياه�البحر،مل والكيميائية ا��رار�ة وا��ركية ال�امنة الطاقة من املحيطات طاقة و�ستمد

 وتأ�ي. للشرب املياه�الصا��ة وكذلك ا��رار�ة، الطاقة أو الك�ر�اء أمور، جملة �� لتوف��، تحو�ل�ا

 وتتطلب مختلفة م��ا�أصول  ل�ل مختلفة، مصادر ستة من املحيط �� املتجددة الطاقة موارد
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 أيضا املعروف وا��زر  املد ياروا��زر،�وت املد ومدى �مواج، :و�� لتحو�ل�ا مختلفة تكنولوجيات

 .امللوحة وتدرجات البحر�ة، الطاقة�ا��رار�ة وتحو�ل البحر�ة، والتيارات وا��زر، املد دفق باسم

 و�ش���مدى .املياه ع�� ��ب ال�� الر�اح من الطاقة نقل خالل من املحيطات أمواج وتتولد

 من�ا��ركة وا��زر  املد تيارات شأوت� دوري، �ش�ل وا��زر  املد و�بوط ارتفاع إ�� وا��زر  املد

املحيطات� �� البحر�ة التيارات وتحدث�. وا��زر  املد وانخفاض ارتفاع عن الناجمة للمياه �فقية

ا�من�بهوما�يرتبط� املفتوحة�وتدفع�ا�الر�اح،�وتحدث،�ع���الصعيد�العال��،�ن�يجة�دوران��رض

�املسطحات�املائية �ع�� �طبيعية��عمل �ف��يائية �الطاقة. قوى �للبحار�من� و�نجم�تحو�ل ا��رار�ة

�ال�� �البحر، �ملياه �العليا �الطبقات �ب�ن �تحدث �ال�� �ا��رارة �درجات ��� �ف��ا� الفروق ُيحتفظ

�ك���برودة�و�عمق� من�مجموع�الشعاع�الشم����الساقط�كطاقة�حرار�ة،�واملياه�% 15بحوا��

تم��ج�املياه�العذبة�ومياه�البحر،�مثال،��و�وجد�التدرج����امللوحة�حيث.  املوجودة�جنبا�إ���جنب

�� �مصبات �حرارةنهعند �ش�ل ��� �طاقة �املز�ج ��ذا �و�طلق �الطاقة�. ار، �ف�� �الر�اح، �طاقة أما

املستمدة�من�الطاقة�ا��ركية�لل�واء�املتحرك،�والطاقة�ا��يو�ة����الطاقة�املنتجة�من�الكتلة�

�وال �العمليات، �من �متنوعة �مجموعة �خالل �من �الطاقة�ا��يو�ة ��� ��رضية �ا��رار�ة طاقة

 و�شمل .)6،�صفحة��2012مم�املتحدة،�افر�ل�(املستمدة�من�الطاقة�ا��رار�ة����باطن��رض�

 :البحر�ة املتجددة الطاقة

 الطاقة تحو�ل،�وا��زر  املد طاقة،��مواج طاقة : وتتمثل���: املحيطات طاقة تقنيات 

 .امللوحة جتدرّ  طاقةو�أخ��ا��للمحيطات ا��رار�ة

 ؛العائمة الشمسية الك�روضوئية الطاقة 

 منصات�ثابتة�أو�عائمة ال���يتم�توليد�ا�باستخدام البحر�ة طاقة�الر�اح. 

  فوائد�الطاقة�املتجددة�البحر�ة�2.2.3

�نماء،� ��قل �والدول �النامية �للدول �خاصة �كث��ة �فوائد �املتجددة �البحر�ة �الطاقة تحقق

املستفيدين�من��قتصاد��زرق؛�إذ��ساعد�طاقة�الر�اح� �ون�أك��حيث�يمكن�ل�ذه��خ��ة�أن�ت

�ع��� ��خرى �الناشئة �املحيطات �وتقنيات �العائمة، �الك�روضوئية �الطاقة �ومحطات البحر�ة،
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�الصعبة �التحديات �يمكن�ُإحصاء� معا��ة �كما �الصغ��ة �ا��زر ��� �واملياه �الطاقة إلمدادات

  : )3،�صفحة�IRENA�،2020( فوائد�ا����النقاط�التالية

 تحتاج�الدول�النامية�إ�� : 

 للطاقات�املتجددة�أن�تحل� و�مكن. إمدادات�ك�ر�اء�مستقرة�ومعقولة�الت�لفة

 محل�أنظمة�توليد�الطاقة�امل�لفة�ال����عتمد�ع���الديزل�املستورد؛�وأن�تقلل

  .من�اس��الك��را�������حال�استخدام�خيارات�الطاقة�البحر�ة

 الطاقة�املتجددة�أن�تدعم� و�مكن�لتقنيات. صا��ة�للشرب�عذبة�هت�ميااإمداد

  .حلول�تحلية�املياه�املحلية��ش�ل�مستدام

 الكر�ون�من�قطاع�توليد�الطاقة،� �سا�م�التحول�إ���مصادر�الطاقة�املتجددة����إزالة

 انبعاثات�غاز�ثا�ي�أكسيد�الكر�ون،�وتنفيذ�ال��امات�اتفاق ومساعدة�الدول�ع���خفض

 .م�ا���ود�العاملية�مل�افحة�التغ���املنا��بار�س،�ودع

 � ��-يمكن�للطاقة�املتجددة�البحر�ة �ف��ا�طاقة�املحيطات �ال��ن��-بما تلبية�احتياجات

  .والت��يد

 وال�� �الطاقة، �مجال ��� �مماثلة �تحديات �أو�املنعزلة �النائية �الساحلية �املناطق �تواجھ قد

�الطا �ملصادر �و�مكن �نماًء، ��قل �البلدان ��� �تدعم�سّيما �أن �البحر�ة �املتجددة قة

اقتصادات��ذه�املناطق�ع���خلق�فرص�العمل؛�وتحس�ن�املستوى�الص��؛�و�عز�ز�سبل�

�بما����ذلك�توف���الطاقة�
ً
املع�شة؛�وحفز�الفرص��جتماعية�و�قتصادية��وسع�نطاقا

�والت��يد؛ �املياه، �وتحلية �املائية، ��حياء �تر�ية �مثل ��خرى �البحر�ة �تقليل��لألسواق مع

  .ا��اجة����الوقت�نفسھ�إ���است��اد�الوقود��حفوري�امل�لف

 ال���� �املستدامة �التنمية �أ�داف �تحقيق ��� �املساعدة �البحر�ة �املتجددة �للطاقة يمكن

� �لعام �عاملية �كأولو�ات � �املتحدة ��مم �من�2030ت�ن��ا �السا�ع �ال�دف ��س�� �حيث ،

�املستدامة �التنمية �ض أ�داف �مستقرة�إ�� �طاقة �إمدادات �ع�� �ا��ميع �حصول مان

�الت�لفة �ومعقولة �التنمية�. ومستدامة �أ�داف �من �عشر �الرا�ع �ال�دف �يدعو كما
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��ش�ل� �واستخدام�ا �املائية �واملوارد �والبحار �املحيطات �ع�� �املحافظة �إ�� املستدامة

 .مستدام

  نيو�ورك بوالية البحر�ة الر�اح طاقة.  4

� �تحديا ��غ���املناخ �باتخاذ��ش�ل �نيو�ورك �والية �ال��مت �وقد �ل�وكبنا، �وخط��ا حقيقيا

�شاملة ��شر�عات �خالل �من �. إجراءات �عام �قانون�2019ففي ��ومو�ع�� �أندرو �ا��اكم �وقع ،

� �التار��� �املجتمع �وحماية �املناخية �نظام�)CLCPA(القيادة �تحقيق �الدولة �من �يتطلب �الذي ،

� �ب�سبة �الكر�ون �من �خال �عام100ك�ر�اء �بحلول ��حتباس��2040 ٪ �غازات �انبعاثات وخفض

� �ب�سبة �85ا��راري �عام �مستو�ات �من �أقل ٪1990�� �عام �جديدا�2050بحلول �معيارا �ووضع ،

�عن� �ال�يقل �ما �أن �ع�� �القانون �و�نص �النظيفة، �الطاقة �اقتصاد �إ�� ��نتقال �ل�سر�ع للواليات

 الر�اح وتمثل. 2030ول�عام�٪�من�الك�ر�اء����نيو�ورك�تأ�ي�من�مصادر�الطاقة�املتجددة�بحل70

�الوالية، الطموح �عمال جدول  �� أساسًيا عنصًرا البحر�ة ���اكم  باملناخ وا��اص والشامل

� والطاقة �النظيفة، �تطو�ر�حيث ��خ���إ�� �البحر�ة��9000يدعو��ذا �الر�اح �طاقة �من ميجاوات

-About Offshore Wind - NYSERDA https://www.nyserda.ny.gov/All -( 2035بحلول�عام�

Programs/Programs/Offshore-Wind/About-Offshore-Wind(..لتغذية ال�افية الكمية و�� 

 .بالطاقة م��ل  مالي�ن 6 يصل�إ�� عدد

�موقًعا� �للواليات �الشر�� �الشما�� �الساحل �قبالة �ال�ائنة �الفيدرالية �املياه و�عت���منطقة

�م �تتم���بھ �ما ��س�ب �البحر�ة �للر�اح ا �املناطق�رئ�سي� �من �وقر��ا ا ��س�ي� ���لة �بحر�ة �مياه ن

و�عمل�والية�نيو�ورك�ع���تمك�ن�صناعة�. املكتظة�بالس�ان،�مثل�مدينة�نيو�ورك�ولونج�آيالند

 . )1،�صفحة�NYSERDA�،2020( الر�اح�البحر�ة�����ذه�املياه

  �س�ثمار����طاقة�الر�اح�البحر�ة� فوائد�1.4

ومنتجة� نظيفة طاقة توفر ال�� املتجددة الطاقة مصادر من مصدًرا البحر�ة الر�اح �عد

 وجلب�اس�ثمارات الضارة ا��راري  �حتباس انبعاثات وتجنب ذروتھ، إ�� الطلب يصل ح�ن محلًيا

�املحيط بطول  ال�ائنة املجتمعات إ�� ُمجز�ة رواتب ذات ووظائف مؤثرة  �� �طل��� ساحل

 بطر�قة البحر�ة بطاقة�الر�اح بال��وض نيو�ورك والية وتل��م. العاصمة منطقة إ�� وصوال نيو�ورك
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 التنمية تحف�� مع ت�لفة، أقل وتضمن التنافسية من�العطاءات املنفعة من قدر أق��� تحقق

و�مكن�ت��يص�أ�مية�الر�اح�البحر�ة����النقاط�. املحلية فرص�العمل خلق و���يع �قتصادية

-About Offshore Wind - NYSERDA https://www.nyserda.ny.gov/All(    :التالية

Programs/Programs/Offshore-Wind/About-Offshore-Wind( 

  تجنب�انبعاثات�غازات��حتباس�ا��راري.  

 طاقة�نظيفة�منتجة�محليا�حيث�ي�ون�الطلب�أع��.  

 املحيط�� �ساحل �طول �ع�� �املحلية �واملجتمعات �التحتية �الب�ية ��� �كب��ة اس�ثمارات

  .�ورك�ح���منطقة�العاصمة�طل�������نيو 

 فرصة�آلالف�الوظائف�املا�رة�قص��ة�وطو�لة��جل����البناء�والتص�يع�والعمليات.  

 مصادر�ك�ر�اء�متنوعة.  

  املتحدة الواليات �� البحر�ة الر�اح طاقة تطو�ر�2.4

 NYSERDAو�الة� �عاقدتنيو�ورك،�.والية ك�ر�اء لشبكة النظيفة الطاقة توف�� أجل من

)New York State Energy Research and Development Authority( لطاقة مشروع�ن ع�� 

 Sunrise و� Equinor Inc. US Holdings لشركة Empire Wind : �ما واملشروعان البحر�ة الر�اح

Wind )لشركة ،Sunrise Wind LLCب�ن مش��ك و�و�مشروع� Ørsted A/S و Eversource Energy 

�أك�� يكفي ما و�و وات،ميجا 1696بإجما�� - )  بالطاقة نيو�ورك �� م��ل  مليون  من ل��و�د

)NYSERDA .(�،2019عد. )1،�صفحة�
ُ
 املتجددة للطاقة شراء�فردية عملية أك�� العملية تلك و�

املستقبلية،� الشراء عمليات خالل ومن املتحدة، الواليات تار�خ �� الواليات إحدى جانب من

 للطاقة عاملًيا املسبوقة غ�� الز�ادة خالل من جانًبا الكر�ون  يدلتحي طر�ق ع�� نيو�ورك ستضع

عقًدا�  Long Island Power  Authorityآيالند لونج �� الطاقة �يئة السابق،�منحت و�� .املتجددة

��عمل للر�اح، South Fork ملزرعة �تدخل املتوقع ومن ميجاوات، 130 بطاقة وال��  ح�� أن

 �� حاسم قيادي دور  لعب �� نيو�ورك �ستمر�والية ذلك، إ�� باإلضافة�. 2022 �� التجاري  ال�شغيل

املمارسات� و�س�يل�أفضل التقنية، العاملة الفرق  خالل من �طل��� املحيط شرق�ووسط شمال

�� التكيفية، و�دارة البحث وإس��اتيجيات ال�امة،
ُ
 و�عت���.الفاعلة املص��ة أ��اب إشراك ون
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ا والية�نيو�ورك
ً
 منظمة و�� البحر�ة، الر�اح ألبحاث�وتطو�ر الوط�� �تحاد �� ساسًياأ شر��

 البحر�ة الر�اح وتطو�ر الصناعة ع�� ال���تركز �بحاث مكرسة�إلدارة للر�ح ��دف ال مستقلة

 .املتحدة للواليات �قتصادية الفوائد لتعظيم

 حول�ش�ادة �عاقدات �� NYSERDA دخلت الوالية، عن نيابة البحر�ة الر�اح ع�� و�التعاقد

 من عاًما، 25 تنافسية�ملدة بصورة شراؤ�ا تم وال��) OREC( البحر�ة الر�اح من املتجددة الطاقة

 ا��صائص OREC ش�ادة وتمثل� SunriseWind و� Empire Wind :و�ما ل�ا، مشروع�ن أول  خالل

 الر�اح طاقة وحدات من مفردة وحدة ب�ل العامة�املرتبطة وال��ة النقي ال�واء�:البي�ية�مثل

ح�سب ال وال�� ساعة وحدة�امليجاوات و�� املتجددة� البحر�ة
ُ
 الطاقة�ا��اصة أسواق �� حالًيا ت

أن�ُيحدثا� ، 2020العقد منتصف �� �شغيل�ما بدأ اللذين املشروع�ن، �ذين شأن ومن�.ب�يو�ورك

 آيالند،�وسيقدمان ولونج وجنو��ا الوالية شمال �� دوالر مليارات 3.2 يبلغ بإجما�� اقتصادًيا تأث�ً�ا

 والصيانة، وعمليات�ال�شغيل والتث�يت والتص�يع التطو�ر مجال �� عمل فرصة 1600من� أك��

 من .السنة �� دوالر ألف 100تقر�ًبا� يبلغ بمتوسط رواتب�جيدة ذات وظائف مباشرة يوفر مما

� كب��ة��� جديدة اس�ثمارات املشروعان يحقق أن املتوقع  فرًصا و�وفر للموا�ئ التحتيةالب�ية

 العاصمة�و�رو�ل�ن منطقة ذلك �� بما من�الوالية، متعددة مناطق �� م�شآت �� التور�د لسالسل

 مستوى  ع�� املقيم�ن للعمالء بال�سبة الفوات�� تأثر كما�أن�متوسط�.آيالند ولونج آيالند وستاتن

�أقل �سي�ون �دوالر الوالية � 73 حوا�� - ش�رً�ا فقط واحد من �أن �كما � ORECأسعار س�ًتا،

 البحر�ة الر�اح شراء عمليات نتائج مع تتما��� و�� املتوقع، تقر�ًبا�عن % 40 انخفضت�ب�سبة

 من ومجتمعا��ا نيو�ورك اقتصاد من�ج�ة�أخرى،��ستفيد .�خرى  الواليات��قليمية من �خ��ة

 �� جديدة وظيفة من�عشرة�آالف أك�� وخلق الب�ية�التحتية اس�ثمارات �� الدوالرات مليارات

� Sunrise Wind و Empire Wind عقود و�شتمل .وتث�ي��ا�و�شغيل�ا البحر�ة الر�اح م�شآت تص�يع

وذلك� البحر�ة الر�اح مطوري قبل من والعمالة �جور  باتفاقيات فيما�يتعلق �امة أح�ام ع��

 أيًضا الوالية كما�اتخذت��.نيو�ورك لعمال ا��ودة عالية عمل فرص تقدم�املشار�ع أن لضمان

 إ�شاء ذلك �� ا��اص،�بما القطاع مع بالشراكة العاملة تنمية�القوى  لدعم جديدة خطوات

�البحر�ة �قتصادية التنمية �شأن نيو�ورك لوالية اس�شاري  مجلس  القوى  وتنمية للر�اح
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 وصندوق  ن�دوالر،مليو  20 جديد�بقيمة  OWTI البحر�ة الر�اح طاقة ع�� تدر�ب ومع�د ،العاملة

التحتية� الب�ية إل�شاء دوالر مالي�ن 3 بقيمة CWB Fund العاملة� والقوى  املجتمع استحقاقات

،�). NYSERDA( وتوظيف�م وتدر���م البحر�ة مشروع�الر�اح �� نيو�ورك س�ان لتعليم املؤسسية

  .)2،�صفحة�2019

  كيفية�عمل�الر�اح�البحر�ة�3.4

ة�املخ��نة����الر�اح،�وال���يمكن�تحو�ل�ا�إ���طاقة�ك�ر�ائّية�تتمثل�طاقة�الر�اح����الطاق

عن�طر�ق�التور��نات،�حيث�تقوم�التور��نات�البحر�ة�بااللتقاط�طاقة�الر�اح�وتوليد�الك�ر�اء،�

�بنقل� �ال�ابالت �تقوم �ب�نما �املحيط �قاع ��� �التور��نات �تث�يت �اح�ام �ع�� ��ساسات ��عمل ثم

فرعية�بحر�ة�وأخ��ا�تتدفق�الطاقة�الك�ر�ائية�ع����ابل�مدفون�إ����الطاقة�الك�ر�ائية�إ���محطة

�ا��الية �النقل �شبكة �إ�� �وتنقل �اليا�سة �ع�� �أخرى �فرعية �س���. محطة �يو�� �أسفلھ والش�ل

  .عمل�الر�اح�البحر�ة����توليد�الطاقة�الك�ر�ائية

  ةكيفية عمل الرياح البحرية في توليد الطاقة الكهربائي): 02(الشكل رقم 

  

  .)2، صفحة NYSERDA .( ،2019(: املصدر

 للعوامل مكثفة دراسة نيو�ورك ك�ر�اء �شبكة البحر�ة الر�اح طاقة ر�ط عملية وتتطلب

 من املص��ة أ��اب مع بالت�سيق والعمل و�جتماعية، و�قتصادية والبحر�ة والثقافية البي�ية

نتخب�ن واملسؤول�ن اديمي�نو�� املنظمة والعمالة املحلية والشر�ات ا����ة ذوي 
ُ
 .واملجتمعات امل

نظم
ُ
دة التخطيط عملية وت  وع�� الفيدرا�� املستوى  ع�� الكيانات ب�ن عالية بدرجة �ذه املعقَّ

 ملشاركة امللموسة والفرص والتوازنات الفحص عمليات من العديد ع�� و�شتمل .الوالية مستوى 
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 قدر أقل إ�� حدة ع�� مشروع �ل تأث�� من يحد مدروس حل �عز�ز أجل من املصا�� أ��اب

 .ممكن

 تر�ط قد ال�� - محيطية شبكة و��- البحر�ة النقل شبكة مزايا أيًضا نيو�ورك تدرس كما

 خيارات من واحًدا البديل ا��ل �ذا و�عد .الشاطئ إ�� الطاقة توصيل قبل املحيط �� مًعا ال�ابالت

 إجراؤ�ا يلزم ال�� والتعديالت املتاحة البي�� الر�ط لنقاط متأنية دراسة تتطلب ال�� العديدة النقل

 .�جمالية والت�اليف و�جتماعية البي�ية املخاوف وكذلك وتوز�ع�ا الطاقة الستقبال الشبكة ع��

 ا��ل تحديد أجل من شامل لتقييم تخضع ال�� العديدة ال��نامج م�ونات من واحًدا �ذا و�عد

 .باملسؤولية تحلًيا ك��و� الت�لفة حيث من فعالية �ك��

إن�عملية�ر�ط�مشروعات�الر�اح�البحر�ة�مع�شبكة�الك�ر�اء�تجمع�ب�ن�العناصر�البحر�ة�

وتتألف��ذه�العملية�من�. ش�ًرا�18و��12وال��ية�ال���يتم�عادة�إ�شاؤ�ا�ع���مدار�ف��ة�ت��اوح�ب�ن�

� ��-مرحلت�ن ��� �املا�ي"إحدا�ما �" ا��انب �و�خرى �ا��ان"البحري �اليا�سع�� �الشاطئ،�" ب من

�إجراءات� �ت�بع �البحر�ة �الر�اح �ب�ن �والر�ط �ال�ابالت �وإسقاط ���شاء �عمليات �فإن ولذلك

�ا��د� �إ�� �الوصول �تضمن �وال�� �الوالية �مستوى �وع�� �الفيدرا�� �املستوى �ع�� �مفصلة تنظيمية

�الب �يو�� �املوا�� �والش�ل ��كتمال �عند �ا��الة �واستعادة ��ضطرابات �من �التحتية��د�ى �ية

 .البحر�ة

  "املا�ي ا��انب" :البحر�ة التحتية الب�ية ):03(الش�ل�رقم�

  
  )2،�صفحة�NYSERDA .(�،2019( :املصدر
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�قاع�البحر� �الك�ر�ائية�املدفونة�تحت �تور��نات�الر�اح�البحر�ة��شبكة�ال�ابالت �ر�ط يتم

قة�املولدة�����ل�تور��ن�ومن�خالل��ذه�ال�ابالت،�ت�تقل�الطا. من�خالل�عملية�حفر�ل��نادق

�اليا�سة �إ�� ���ا �تصدير�يؤدي ��ابل �لتغذية �مد�ا �يتم �ثم �بحر�ة، �فرعية �محطة �إ�� �حدة . ع��

ولتجنب�إحداث��ضطراب����الب�ئات�الساحلية�ا��ساسة�وا��د�من��عطيل�الشواطئ،�يتم�مد�

س���ا��فر�
ُ
 �تجا����فقيال�ابل�إ���الشاطئ�باستخدام�عملية�حفر�دقيقة�ومحددة�املسار��

والذي��عت���عملية�إ�شائية�قص��ة��جل�وُ�ستعان�ف��ا�بج�از�حفر�ع���الشاطئ�من�أجل�حفر�

��ستجمام� �ومناطق �املحمية �البي�ية ��نظمة �لتجاوز �الساح�� �ا��ط �أسفل ب��

بمجرد�حفر�الب��،�يقوم�ج�از�ا��فر����ب��ابل�التصدير�من�خاللھ�لر�ط�). املشغولة(املزدحمة�

  .م�ونات�النظام�البحر�ة�بم�وناتھ�ال��ّية

 "ا��انب�اليا�س: "الب�ية�التحتية�ال��ية):04(الش�ل�رقم�

  
 )2،�صفحة�NYSERDA .(�،2019( :املصدر

 ع���الشاطئ فرعية محطة إ�� مسار �� ال�ابل ُيدفن اليا�سة، داخل إ�� الوصول  بمجرد

 مستوى  ع�� النقل نيو�ورك�وشبكة �� املحلية اءالك�ر� توز�ع بأنظمة الك�ر�اء ر�ط يتم ف��ا وال��

 املياه أناب�ب :التحتية�مثل الب�ية املستخدمة�إل�شاء �خرى  الطرق  مع ا��ال �و وكما. الوالية

�مسارات و�ن��نت، الك�ر�اء و�ابالت  عامة بحقوق  غالًبا البحر�ة الر�اح طاقة �ابالت �ستع�ن

 إ�� وصوًل  ممكن مسار أقصر واتباع ممكن حد أقل إ�� البناء تخفيف�آثار ب�ن توازن  لتحقيق

  .الفرعية�كما�يو���ا�الش�ل�أدناه املحطة
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 �كتمال�واستعادة�ا��الة��صلية):05(الش�ل�رقم�

  
 )2،�صفحة�NYSERDA .(�،2019(: املصدر

�املتأثرة �املناطق �حالة �استعادة �تتم �حدة، �ع�� �مرحلة ��ل �اكتمال �ما�. و�مجرد وغالًبا

�تحديث���شتمل �أجل �من �املعدات �ع�� �تحس�نات �إجراء �ع�� �باليا�سة �التطو�ر�املنفذة أعمال

شبكة�الك�ر�اء�املحلية،�و�و�ما�يدفعھ�مطورو�القطاع�ا��اص�الذين��عملون�مع�عمالة�محلية�

�و�و�ما�. ما�رة ���شائية، ��عمال �ان��اء �ح�� �واملخاطر�بال�امل �املال �رأس �املطورون و�تحمل

�املس�� �الف��ةيح�� ��ذه �خالل �إضافية �ت�اليف �أي �تكبد �من ��س�ثمارات�. لك�ن �تلك وستقوم

�بنظام� ��عز�ز�العمل �أجل �من �الوالية �ك�ر�اء �شبكة �بدعم �الدوالرات، �بمالي�ن �املقدرة ا��اصة،

  .ك�ر�ا�ي�نظيف�ومرن�وموثوق�بھ�من�أجل�استفادة�جميع�س�ان�نيو�ورك

  :خاتمة�.4 

ة�س�ئة�نظًرا�لل��ديدات�ال����فرض�ا�استخدام�الطاقات��عدما��ان�العالم��ع�ش����حال

�الطاقة� �ظ�ور �مع �التال��� �ا��طر��� ��ذا �بدأ ��خ��ة، ��ونة �و�� �أنھ �إال �الضارة، �حفور�ة

�وغ��� �عل��ا �ا��صول �س�لة عد
ُ
�� �نظاف��ا، �إ�� �و�اإلضافة �ف�� �الشديدة، �و�روز�أ�مي��ا املتجددة

�للنفاذ �البح. قابلة �و�عت���الطاقة �مصادر�الطاقة�املتجددة،�حيث �من�أ�م أدى�بروز�مف�وم�ر�ة

� �منذ ��زرق ���ا���2012قتصاد �يرتبط �وما �والبحار، �املحيطات �واقع �التفك����� �إعادة إ��

خصوصا����ظل�التحديات�ال���تواج�ا�من�اختالل����النظم��ي�ولوجية�البي�ية�والتلوث����قاع�

و�مكن�ت��يص�النتائج�ال���توصلت�إل��ا�الدراسة����. لموارداملحيطات،�وعدم��ستغالل��مثل�ل

 :النقاط�التالية

 يدعم قد الذي �مر املتجددة، الطاقة مجال �� مستغلة غ�� وافرة بإم�انات املحيطات تزخر -

 .املقبلة خالل��عوام عال�� أزرق اقتصاد بناء
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- � �م�سارع ��ش�ل �العالم �والبحار��� �باملحيطات ���تمام �من�تزايد ��ائل �كم �ع�� �تحتو�ھ ملا

�من� �مالي�ن �وإيجاد �مصادر�الدخل �تنو�ع �ع�� �عمل �أن �شأ��ا �من �ال�� ��قتصادية املوارد

 .فرص�العمل�حول�العالم

�س����قتصاد��زرق�إ����عز�ز�النمو��قتصادي،�و�دماج��جتما���وا��فاظ�ع���سبل� -

�البي�ية�� �مع�ضمان��ستدامة �ال��ك���ع���املع�شة�أو�تحسي��ا �خالل �من �نفسھ، ��الوقت

�و�إن� �؛ �املستدامة �التنمية �أ�داف �لتجسيد �إطارا ��ش�ل �ف�و�نموذج ��ستدامة مف�وم

�بفاعلية� �البلدان �جميع �إشراك �تتطلب ��زرق، ��قتصاد ��� �ال�امنة ��م�انات �عظيم

 .لتحقيق�الفائدة�القصوى�منھ

 املتجددة الطاقة توفرالبحار�واملحيطات،�متلكھ�العالم�من�ام�انات��ائلة�من�ي���ظل�ما� -

ات����يحافزا�الستغالل��قتصاد��زرق�ب�ل�ما�يزخر�بھ�من�ام�انو  م�مة مجاالت البحر�ة

 . �ذا�املجال

 الطاقة توف��تمثل�تجر�ة�والية�نيو�ورك����استغالل�طاقة�الر�اح�البحر�ة�تجر�ة�رائدة���� -

  .خالل�الر�اح�البحر�ةنيو�ورك�من�والية� ك�ر�اء لشبكة النظيفة
  

 

 قائمة�املراجع�. 5

  قائمة�املراجع�باللغة�العر�ية 1.5

 . املحيطات�وقانون�البحار،�تقر�ر�حول�الدورة�السا�عة�والستون ). 2012افر�ل�. (�مم�املتحدة .1

رك��ة�أساسية�لبناء�نموذج�: �قتصاد��زرق). 2018د�سم���. (املجلس��قتصادي�و�جتما���والبي�� .2

  .��نة�الب�ئة�والتنمية�املستدامة: املغرب. تنموي�جديد�للمغرب

التقر�ر�ا��اص��شأن�مصادر�الطاقة�املتجددة�). 2011. (ال�يئة�ا���ومية�الدولية�املعنية�بتغ���املناخ� .3

  . والتخفيف�من�آثار��غ���املناخ�

�مـرابــــط .4 ��خضر). 2020. (جميــلة ��قتصاد �مـسـتدامـة: مقار�ات �بـوظــائـف��إدارة ��ي�ولوجية للنـظـم

مجلة�املنارة�للدراسات�القانونية�و�دار�ة�العدد�ا��اص�بالب�ئة�والتنمية�. نــحو�مــدن�ذكـــيـة_ خـــضراء

  .املستدامة



 ،�زا�ية�توامال��ال�عدالة

30 

واقع�وأفاق��س�ثمار����الطاقات�املتجددة�). 2020. (حس�ية�م�يدي�،�وفاء�سلطا�ي�،�و�يز�د�تقرارت� .5

. ،�مجلة��متياز�لبحوث��قتصاد�و�دارة،- مع��شارة�إ���حالة�ا��زائر�- ستدامة�لتحقيق�التنمية�امل

03 )2.(  

6. � �بال���ن �). 2020. (خالدية �املستدامة �التنمية �تحقيق ��خضر��� ��قتصاد �و�مارات��–دور أملانيا

  ).3(13مجلة�العلوم��قتصادية�وال�سي���والعلوم�التجار�ة،�. -نموذجا

�مطما .7 �ثمار�راو�ة �كب���،�و�خديجة ����). 2019جو�لية. (طي،��ادية �ا��ضراء �للطاقة �املستقبلية �فاق

- عدد�خاص�باملؤتمر�الدو����ول،�،�عدد�خاص�( 09،�مجلة��س��اتيجية�والتنمية،�مجلد�. ا��زائر

  ).- ا��زء�الثا�ي

�جبار�خلف .8 �و�قاسم �فرج، �ج�ية �الستخداما). 2019. (سكنھ ��قتصادية �العاملية���مية �الطاقة ت

� �أنموذجا) املتجددة �وطاقة�الر�اح �الشمسية �العراق( الطاقة �إ�� �خاصة ��دارة�. مع�إشارة ��لية مجلة

  ).2(11و�قتصاد�للدراسات��قتصادية�و�دار�ة�واملالية،�

9. � �زرقوط �و�ر�مة �مسك�ن، �ا��فيظ �ع���). 2019د�سم���. (عبد �وأثره �ا�زرق �نحو��قتصاد التوجھ

جامعة�الش�يد�. �تجا�ات�ا��ديثة�للتجارة�الدولية�و�تحديات�التنمية�املستدامة. نمية�املستدامةالت

  .حمو���ضر،�الوادي،�ا��زائر

مجلة�نادي�. �قتصاد��زرق�ومدى�إستفادة�مصر�منھ). 2019. (عالء�مصطفى�عبداملقصود�أبو���يلة .10

 ).676(التجارة

مجلة�. �قتصاد�البنفس�����داف�والفرص). 2020. (ة�بل�ش���ڤوراية�بل�ش��،�ع���غز�باون�،�و�����  .11

  ).2(�6�،7سوا�ق�& املالية�

دور��عالم�الرق�������عز�ز�الو���باالقتصاد��زرق�ملواكبة�). 2020. (كر�مة�كمال�عبداللطيف�توفيق .12

  ).30(املجلة�العر�ية�لبحوث��عالم�و�تصال. 2063أجندة�أفر�قيا�

�امل .13 �محمد �سم���أبو�جيابمحمد �و�لوزان �وادي، �محمد ��بة �مستدامة�). 2020. (غ��، �تنمو�ة رؤ�ة

مجلة�. فلسط�ن،�–لالقتصاد��زرق�حالة�دراسة�تصميم�مجمع�اقتصادي�بحري�مستدام�بقطاع�غزة�

  .الدراسات��س��اتيجية�لل�وارث�وادارة�الفرص

�دین .14 �امل). 2020. (مختار�ة �التنمیة ��� �املتجددة �الطاقات �با��زائردور �للف��ة�: ستدامة �تحلیلیة دراسة

  ).01(07مجـلة�دراسات�وأبحاث�اقتصادیة�للطاقات�املتجددة،�.  2016-2005

15. NYSERDA  (New York State Energy Research   & Developm NYSERDA الر�اح�). (: 2019. (

.نيو�ورك. �سئلة�الشا�عة،: البحر�ة�بوالية�نيو�ورك  

16. IRENA) .2020 .(صادر�الطاقة�املتجددة�البحر�ة�لدعم��قتصاد��زرقتب���م . 

17. NYSERDA ) .2020 .(مصائد��سماك�التجار�ة�والر�اح�البحر�ة-طاقة�الر�اح�البحر�ة�بوالية�نيو�ورك� - .

  .نيو�ورك



  تجر�ة�نيو�ورك�للر�اح�البحر�ة ة�كدعامة�لتعز�ز��قتصاد��زرقتب���استغالل�الطاقات�املتجددة�البحر�

31 

  املراجع�باللغة��جن�ية 2.5

18. About Offshore Wind - NYSERDA https://www.nyserda.ny.gov/All-

Programs/Programs/Offshore-Wind/About-Offshore-Wind. (s.d.). Consulté le 05 05, 2021. 

19. PAULI, G. (2010). The blue economy: 10 years, 100 innovations, 100 million jobs. Paradigm 

Publications. 

20. PAULI, G. (2011). The Blue Economy, COVER STORY, NGOs- Key Players in Fighting Global 

Environmental Challenges. JAPAN SPOTLIGHT. 

21. Thibaut , W. (2018). The Concept of Circular Economy: its Origins and its Evolution. 

22. United Nations Conference on Trade and Development. (2018). Achieving the Targets of 

Sustainable Development Goal 14: Sustainable Fish and Seafood Value Chains and Trade. 

Background Note. 



  �قتصاد�والب�ئة�مجلة

  50 - 32ص� /  2021س�تم���،�� 04 املجلد

  :الدو����ول�حول �ؤتمر�العلمياملعدد�خاص�ب

  "تنمية�املستدامة�زرق��عز�ز�لل�قتصاد�" 

 

32 

والية�جيجل�جو�رة�- السياحة�الشاطئية�وج�ة�زرقاء�ل��ذب�السيا������ا��زائر

  -الشرق�ا��زائري�أنموذجا

Beach Tourism is a Blue Destination for Tourist Attractions in Algeria  - JIJEL 

The Jewel of The East of Algeria as a Model - 

  3غديري داود�،�2سردوكفاتح�،�1زعباط�سامي
Sami Zabat1,Fateh Serdouk2, Daoud Ghediri3 

  zabat.s@univ-jijel.dz،)اجلزائر( جامعة جيجل 1
  fateh.serdouk@univ-jijel.dz،)اجلزائر( جامعة جيجل 2

  d.ghediri@centre-univ-mila.dz،)اجلزائر( املركز اجلامعي ميلة 3
  

  01/09/2120: تار�خ�ال�شر��

  :م��ص

إ�ــ��الكشــف�عــن�واقــع�الســياحة�الشــاطئية��وج�ــة�زرقــاء�ل��ــذب�الســيا����دراســة�ــدفت��ــذه�ال

نمـــوذج�و جـــو�رة�الشـــرق�ا��زائـــري�ك�ـــ��ا��زائـــر،�مـــن�خـــالل�إبـــراز�م�ان��ـــا�وحركيـــة��شـــاط�ا�بواليـــة�جيجـــل�

  .  مدروس

ـــع�ف��ــــا��لقــــد�توصــــلت ـــن�املــــدن�الســــياحية�املتم�ــــ�ة�إذ�تجتمـ ــ��أن�واليــــة�جيجــــل��عت�ــــ��مـ الدراســــة�إ�ــ

ف�ـــ��تجمـــع�بـــ�ن�جمـــال�الطبيعـــة�وزرقـــة�البحـــر،�ممـــا�يجعل�ـــا�قطـــب��؛مقومـــات�ســـياحية�فر�ـــدة�مـــن�نوع�ـــا

سيا���بامتياز�ووج�ة�زرقاء�مفضلة�للزوار،�إذا�ما�تم���يئة�الظروف�املناسبة�وتجاوز�مختلف�العقبات�

  .اقيل�ال����عا�ي�م��ا�القطاع�السيا���بالواليةوالعر 

  .جزائر،والية�جيجل،سيا��جذب�،�شاطئيةسياحة� :ية�لمات�مفتاح

  .JEL :L83اتتص�يف

Abstract:  This study aimed to reveal the reality of beach tourism as a Blue destination for 

tourist attractions in Algeria, by highlighting its position and mobility in the state of Jijel,  the 

Jewell of the Algerian East, as a studied model. 
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To the following results that the state of Jijel is considered one of the distinguished 

tourist cities, as it combines unique tourism components, as it combines the beauty of nature 

and the blue of the sea, making it a tourist pole par excellence and a preferred blue 

destination for visitors, if the appropriate conditions are created and Overcoming the various 

obstacles Which the tourism sector suffers from in the state of Jijel. 

Keywords: Beach Tourism; Tourist Attractions; State of Jijel; Algeria. 

Jel Classification Codes: L83. 

  :مقدمة. 1

العالم�ال��� دول  مختلف �� بالغة السياحة�الشاطئية�أو�السياحة�الساحلية�بأ�مية تحظى

 ترتبط أصبحت بل والسفر�و�ستجمام، وال�سلية ال��فيھ ع�� تقتصر �عد لم إذ تمتلك�مقوما��ا؛

 ال�شاطات أحد �ن �� والب�ئة، و�جتماعية الثقافية و��شطة �قتصادي بالنمو كب�� �ش�ل

 والب�ية العامة ا��دمات مشروعات �� �س�ثمار جذب الشاملة، للتنمية امل�مة �قتصادية

  .ا��...و�س�ثمار التوظيف فرص توف�� الدخل، لز�ادة مصدر التحتية،

�و  �ل��زائر، �الشر�� �الشمال ��� �اس��اتيجيا �موقعا �جيجل �والية �تحتل �عدة�ف�� ملتقى

�والفي�يقيون� �الرومان فھ
ّ
�خل �ما �ع�� �شا�دة ��ثر�ة �املنمنمات �من �العديد �تزال �وال حضارات

�لم،�واملطلة��2 398امل���عة�ع���مساحة�قدر�ا�" جيجل"والقرطاجيون�وغ���م،�بصورة�تجعل�

�مسافة �ع�� �يمتد �ساح�� �شماال��شر�ط �املتوسط �البحر��بيض �الشرق� 120ع�� �جو�رة �لم

�مياه�ا��ز  �وزرقة �غابا��ا �بخضرة �للتمتع �السياح �آلالف �زرقاء �ووج�ة �عل��ا، �يطلق �كما ائري

  . شواط��ا�ا��البة�الساحرة

  :إش�الية�الدراسة�1.1

  :الدراسة�حول��جابة�ع���السؤال�التا����ذه�تبعا�ملا�تقدم�تتمحور�إش�الية

  السيا��؟ما�واقع�السياحة�الشاطئية�بوالية�جيجل�كوج�ة�زرقاء�ل��ذب� -

  :فرضيات�الدراسة�2.1

  :ضمن�متطلبات��جابة�ع���السؤال�ا��و�ري،�تم�صياغة�الفرضيات�التالية
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�مقصدا� - �م��ا �تجعل �أن �يمكن �معت��ة، �ساحلية �سياحية �مقومات �جيجل �والية تمتلك

�و�جانب �املقيم�ن �للسياح �زرقاء �سياحية �ووج�ة �العقبات�بارزا �تذليل �تم �ما �إذا ،

 ؛تحول�دون�ذلكواملشا�ل�ال���

�تنمية� - �كب����� ��ش�ل �السيا�� �ا��ذب ��� �زرقاء ��وج�ة �الشاطئية �السياحة �سا�م

  .�قتصاد�الوط���ا��زائري 

  :أ�داف�الدراسة�3.1

  :�س����ذه�الدراسة�إ���بلوغ���داف�التالية

  ت�يان�ا��لفية�النظر�ة�ل�ل�من�السياحة�الشاطئية�وا��ذب�السيا��؛ -

�عن�واقع�السياحة - ����تمو�ل�ا��ز�نة�العامة��الكشف الشاطئية����ا��زائر،�وإس�ام�ا

  للدولة؛

�جيجل،� - �بوالية �الشاطئية �السياحة �لتنمية �املتاحة �واملقومات ��م�انات ���م تحديد

  .وتحليل�م�ان��ا�وحركية��شاط�ا�بالوالية

  :من��ية�و�ي�ل�الدراسة�4.1

�واختبار�فرضي �املطروح �ال�ساؤل �ع�� ��جابة �الوصفي��البحث�����دف �املن�� اتبعنا

��حصائيات� �تحليل �ذلك ��� �مستخدم�ن �الدراسة، �من �املرجوة �النتائج �إ�� �للوصول التحلي��

�صفحات�املوقع�الرس���لوزارة�السياحة�والصناع �ع�� �املوجودة �و�رقام التقليدية��ةوالبيانات

�من�طرف�ا��زائر�ة،�وأيضا�اعتمدنا�ع���تقار�ر�ال�شاط�و�حصائيوالعمل�العائ��� ات�املقدمة

�جيجل �لوالية �التقليدية�والعمل�العائ�� �والصناعة �السياحة �جوانب�.مدير�ة �بمختلف ولإلحاطة

  :املوضوع�تم�تقسيم��ذه�الدراسة�للمحاور�التالية

 ؛مفا�يم�عامة�حول�السياحة�الشاطئية�وا��ذب�السيا��  

 ؛واقع�السياحة�الشاطئية�با��زائر  

 م�انة�وحركية��شاط�السياحة�الشاطئية�بوالية�جيجل. 
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  مفا�يم�عامة�حول�السياحة�الشاطئية�وا��ذب�السيا��.2

سنحاول�����ذا�ا��زء�من�الدراسة�ت�يان�ا��لفية�النظر�ة�ل�ل�من�السياحة�الشاطئية�

  .وا��ذب�السيا��

  :)Beach Tourism(السياحة�الشاطئية� 1.2

� �أ�م �أحد �الشاطئية �السياحة �من��عد �العديد ��� �توجد �ال�� �السياحية ���شطة أنواع

البلدان�ال���تجتذب�عددا�كب��ا�من�السائح�ن،�نجد�ا�تن�شر����البلدان�ال���تتوفر�ع���مناطق�

�ا��ليج� �جنوب �بحر�ال�ار���، �دول �املتوسط، �البحر��بيض �حوض �دول �مثل �جذابة، ساحلية

�زوار�البح �إ�� �إضافة �البحر��حمر، �دول �ا��زر�العر�ي، �و�عض �و�ردن، �فلسط�ن ��� ر�امليت

  .الذا�عة�الص�ت�كجزر�املالديف

  :�عر�ف�السياحة�الشاطئية�1.1.2

عرف��ا� قبل�التطرق�لتعر�ف�السياحة�الشاطئية�سنقوم�بتعر�ف�السياحة�عامة،�حيث  

� �ل���شطة�ال���يقوم���ا����اص�خالل�سفر�م�:"بأ��ا�UNWTOمنظمة�السياحة�العاملية

��غراض �من �وغ���ا �وال��فيھ �العمل �لغرض �وذلك �املعتادة، �ب�ئ��م �خارج �أماكن ���  "وإقام��م

(Jean Pierre, Erick, & Michel, Management du Tourisme, 2012, p. 6).  

مجموعة�من���شطة�السياحية�وال��ف��ية،�: "السياحة�الشاطئية�فتعرف�ع���أ��ا أما  

  .(Hall, 2011, p. 602)"ال���تقام����املناطق�الساحلية�واملياه�الساحلية�البحر�ة

سياحة�العطل�ع���شاطئ�البحر،�تتم����ذه�السياحة�باستغالل�ا�أل�م�:"عرفت�بأ��ا�كما  

بر�ا�ي،�(" عوامل�ا��ذب�السيا��،�فالبحر�والشمس�والشواطئ�ل�ا�جاذبية�خاصة�لدى���سان

  .)31،�صفحة�2014

  � �للسياحة �العاملية �املنظمة �عرف��ا ��UNWTOب�نما �مثل�"بأ��ا �ال��ية �السياحية ��شطة

�إضافة� �الساحلية، �ال��فيھ �أ�شطة �من �وغ���ا �الشم��� �وا��مام ��مواج �ر�وب السباحة،

  .(UNWTO, 2019, p. 46)" لأل�شطة�الر�اضية�ال���تتم�ع���شاطئ�البحر،�ال��ر�والبح��ة

ياحة�الشاطئية�بأ��ا�جميع���شطة�ال���تقام�ع���من�خالل�ماسبق�يمكننا��عر�ف�الس

  .الساحل�سواء��انت�ترف��ية�أو�ر�اضية�وغ���ا
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  :العناصر�الرئ�سية�للسياحة�الشاطئية�2.1.2

  :)31،�صفحة�2014بر�ا�ي،�(تنقسم�السياحة�الشاطئية�إ���ثالثة�عناصر�رئ�سية����

 املت���ات؛،،�قاعات��لعاب�وال�سلية�شمل�املسابح: وال��فيھعناصر�ال�سلية� 

 عت���عامل�أسا����وشرط�رئ�����لقيام�السياحة�الشاطئية؛إذ�:الشاطئ�ومياه�البحر� 

 حيث��شمل�البح��ات،�املساحات�ا��ضراء،��:العناصر�الطبيعية�واملساحات�ا��ضراء

  .���ار،�املحميات�الطبيعية�والغابات،�وال���تتواجد����محيط�املناطق�الساحلية

  )Tourist Attractions( ا��ذب�السيا�� 2.2

  :مف�وم�ا��ذب�السيا���1.2.2

�أنھ �ع�� �السيا�� �ا��ذب �تحفز�:"�عرف �ال�� �الداخلية �واملحفزات �الدوافع �عن عبارة

�أو��شر�ا �طبيعيا �موقعا ��ان �سواء �مع�ن �سيا�� �موقع �لز�ارة �و�الع��و�ي،�(" ��سان الع��و�ي

  .)2161،�صفحة�2017

دورة�(مناطق�قصد�سيا���ل�ا�عمر�محدد�:"بأنھ��سكتلنديكما�عرفھ�املجلس�السيا���

،�الغرض��سا����الك�شاف�ا�أو�خلق�ا��و�ز�ادة�متعة�الفرد�و���تھ�أو�ز�ادة�ثقافتھ�)حياة�املنتج

وإدراكھ،�و�مكن�الوصول�إل��ا�دون�ا��اجة�إ���عمل���ز�مسبق،�ول�ا�القدرة�ع���جلب�العديد�

  .)130،�صفحة�2006ا��وامده�و�ا��م��ي،�(" من�املجاميع�السياحية

  :عوامل�ا��ذب�السيا���2.2.2

الظا�ر�و�سراب،�(�سا�م�عوامل�ا��ذب�السيا������اختيار�الوج�ة�السياحية،�نذكر�م��ا�

  :)142-141،�الصفحات�2007

  :مغر�ات�م��ا�شمل�عدة�: املقومات�الطبيعية/ أ

 ا��و�:املناخ� �ي�ون �أن �سياحية �ملنطقة �التوجھ �عند �الغالب ��� �السياح �يفضل حيث

 .معتدل

 يتوافد�إل��ا�السياح�بك��ة،�سواء�من�أجل�الراحة�و�ستجمام�أو��:عيون�املياه�املعدنية

 .من�أجل�العالج

 شواطئ�البحار�والبح��ات،�ا��بال�وغ���ا�من�املغر�ات�الطبيعية. 
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�و�ثر�ةاملقو / ب �التار�خية �خالل�: مات �من ���سا�ي �والتار�خ �ا��ضارات �ع�� �عت���التعرف

  .املعالم��ثر�ة�متعة�ذ�نية�ال�مثيل�ل�ا

�والدي�ية/ ج ��جتماعية �ب�ن�: املقومات �ما �وسلوك�ا �الشعوب �حياة �ع�� �التعرف �يتم حيث

ظل�ا،�ب�نما�املقومات�الدي�ية�املا����وا��اضر،�والتعرف�ع���النظم��جتماعية�ال����ع�ش����

  .ف�شمل��ماكن�املقدسة�و�ثار�الدي�ية،��املساجد�والكنا�س

����ل�عالمات�التطور�ا��ضاري�ا��ديث،�مثل�املشار�ع�ال��مة�وال���: املقومات�ا��ديثة/ د

  .ل�ا�تأث��ات�اجتماعية�واقتصادية����املجتمعات

  واقع�السياحة�الشاطئية�با��زائر.3

منطقة�حوض�املتوسط�املنطقة�السياحية��ك���جاذبية����العالم،�و�ذا�ملا�تتمتع���عت�� 

وا��زائر�بلد�متوسطي�يطل�ع���البحر��بيض�. بھ�من�مقومات�تار�خية�وثقافية�وطبيعية�وغ���ا

�لم،�ما�جعل�ا�تزخر�بالعديد�من�املقومات�السياحية��1200املتوسط��ساحل�يمتد�ع���أك���من�

  . نطالقا�من�الواج�ة�الساحلية�وصوال�ألعماق�ال��راء�الك��ى املتنوعة�ا

  :العرض�السيا���الشاط������ا��زائر�1.3

�الشر�ط�   �بفضل �ا��زائر، ��� �ان�شارا �السياحة �أك���أنواع �من �الساحلية �عت���السياحة

� �مساحة �ع�� �املمتد �وج�ز��1200الساح�� �باال�تمام �السياحة �من �النوع ��ذا �حظي �ولقد �لم،

� �الصيفية، �والفيالت �و��واخ ��صطياف �و�يوت �فنادق �من �سياحية �لبمركبات �اخت��تقد

  :)62،�صفحة�2014سماعي��،�(سع�السيا��،���مناطق�ك��ى�من�أجل�التو 

 زرالدة،�ت�بازة؛ور���،�نادي�الصنو�ر،�سيدي�فرج،�م�:غرب�مدينة�ا��زائر  

 ندلسيات����و�ران؛�:���الغرب�  

  بجاية،�جيجل،�عنابة،�سرايدي،�القل،�سكيكدة،�القالة�:���الشرق. 

  .2020- 2012با��زائر�خالل�الف��ة� تطور�عدد�الشواطئا��دول�املوا���يو���و   
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 )2020-2012(عدد الشواطئ الجزائرية المرخصة وغير المرخصة للسباحة خالل الفترة : 1 الجدول

 العدد��جما���للشواطئ عدد�الشواطئ�غ���املرخصة�للسباحة عدد�الشواطئ�املرخصة�للسباحة السنوات

2012 362 193 555 

2013 370 206 576 

2014 381 194 576 

2015 372 224 578 

2016 382 208 590 

2017 398 210 608 

2018 404 207 611 

2019 426 155 581 

2020 362 203 588 

  )2020وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، (: المصدر

التدر����لعدد�الشواطئ�ا��زائر�ة�السيما�املرخصة�للسباحة�يب�ن�ا��دول�أعاله�التطور�

� �للسياحة�)2018 -2012(خالل�الف��ة �ا��زائر�ة �الدولة �تول��ا �ال�� �الكب��ة �للم�انة �ذلك ،�يرجع

�عدد� �والز�ادة�املتصاعدة��� �الدولة، �وتمو�ل�خز�نة �املدخرات الشاطئية�واعتبار�ا�وعاء�لتعبئة

ب�نما�صادف�. قيم�ن�ع���الشواطئ�ا��زائر�ة�خالل�موسم��صطيافالوافدين�املقيم�ن�وغ���امل

  .2020و�2019تراجع�طفيف����عدد�ا�لسن���

  :الوافدون�وإيرادات��متيازات�ا��اصة�بالشواطئ�ا��زائر�ة�2.3

�عت���استغالل�الشواطئ�من�أجل��صطياف�و�ستجمام�منتج�السياحة�الشاطئية،�غ���

� �استغالل �إم�انية ����أن �و�جتما�� �و�ستقرار�السيا��� �املالئم �توفر�املناخ ��ستلزم الشواطئ

البلد�املستقبل�ل�ذا�النوع�من�السياحة،�ح���ي�ون��ناك�إقبال�وتوافد�من�قبل�السياح�لشراء�

�املنتج ��ذا �من �. أو��نتفاع �ا��دول �ا��زائر�ة،��2يو�� �الشواطئ �ع�� �امل��ددين �عدد تطور

  :2020-2012لية�املتأتية�من��متيازات�ا��اصة�بالشواطئ�خالل�الف��ة�وكذلك��يرادات�املا
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)2020-2012(عدد المترددين على الشواطئ الجزائرية واإليرادات المحصلة خالل الفترة : 2دول الج  

 )دج(إيرادات��متيازات�ا��اصة�بالشواطئ� ال��دد�ع���الشواطئ السنوات

2012 74060163 61708130 

2013 76740701 87405960 

2014 107987394 76564866 

2015 120983578 84958575 

2016 119300863 340731063 

2017 132000000 642784573 

2018 108000000 - 

2019 95000000 - 

2020 39000000 - 

  )2020وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، (: المصدر

من�ا��دول�أعاله�ي�ب�ن�أن�الطلب�ع���السياحة�الشاطئية�با��زائر����تزايد�مستمر�من�

،��ذا�ما�قابلھ�ارتفاع�مستمر�أيضا����إيرادات�)2017-2012(سنة�ألخرى�خالل�الف��ة�املدروسة�

�متيازات�ا��اصة�بالشواطئ،�حيث�نالحظ�أنھ����ظرف�سنة�فقط�تضاعفت��يرادات�حيث�

،�و�ذا�2017دج�سنة�642784573لتقفز�إ���حدود��2016دج�سنة�340731063نت����حدود��ا

فقد��2020و�2019أما����سن���. مكسب�جيد�يضاف�ل��ز�نة�العامة�ومورد�م�م�لسد���ز�ا

�جيجل��س�ب�ظ�ور�وان�شار�ف��وس� ش�دتا�انخفاض�محسوس����عدد�امل��ددين�ع���شواطئ

  ).19-�وفيد(�ورونا�

  سياحة�الشاطئية�بوالية�جيجلكية��شاط�الم�انة�وحر .4

جيجل�دائما�بالبحر،��عد�من�أ�م�املناطق�السياحية����بلدنا،�نظرا�� ارتبط�اسم�مدينة

���ا�هللا،�ف���و للطبيعة�ا��  ج�ة�سياحية�بامتياز��سلب�القلوب�من�أول�نظرة،البة�ال���حبا�ا

�ا��ضراء �وغابا��ا �البحر�بجبال�ا �زرقة �ف��ا �تمازجت �و�ماكن، �الثقافات �ف��ا فمن��،وتنوعت

الشطوط�الرملية�إ���ال��ر�ة�إ���الك�وف�ا���ر�ة�ال����غوص�بنا����عمق�التار�خ�وتدل�ع���

الوجود�املبكر�لإل�سان�����ذه�املناطق�بل�ح���منحوتات�عصر�الديناصورات،��ل��ذا�جعل�من�

�ال �املناطق �لس�ان �بال�سبة �بامتياز�خاصة �سياحية �وج�ة �الذين�جيجل �و�جانب �م��ا قر�بة

�و�انت� �والفنانون �الشعراء ���ا �و�غ�� ��فئدة �أل�بت �منطقة �ف�� ���ر�ا، �ي�سوا �فلم ��ر��م
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مرفأ�م�ما�منذ�القدم،�توفرت�ف��ا��ل�الشروط�لت�ون�الوج�ة�السياحية��و������ا��زائر�خاصة�

  .)الشاطئية،�الساحلية( ���ما��س���السياحة�البحر�ة�

  :ت�واملواقع�ذات�الصلة�بالسياحة�الشاطئية�لوالية�جيجلاملتاحا�1.4

� �ل��زائر �الشر�� �الشمال ��� �اس��اتيجيا �موقعا �جيجل �والية �شرق��400(تحتل �لم

�)العاصمة �قدر�ا �مساحة �ع�� �ت���ع �حيث �املتوسط��2 398، �البحر��بيض �ع�� �وإطاللة �لم،

� �مسافة �ع�� �يمتد �ساح�� �وغابات� 120شماال��شر�ط �مد�شة �وك�وف �جبال �مع �يتال�� �لم،

�السياح� �مقصدا�آلالف �م��ا �خالبا،�جعلت �مياه�البحر�مش�دا �زرقة �مع كثيفة�ش�لت�بخضر��ا

�املتم��ة �السياحية �وا��دمات �املرافق �يجدون �حيث �إل��ا �يفدون �نذكر�. الذين �معامل�ا �أ�م من

  : )2020الية�جيجل،�مدير�ة�السياحة�و�الصناعة�التقليدية�والعمل�العائ���لو (

  :الشر�ط�الساح���1.1.4

�طبي� �امتداد �طول �ع�� �120�� �ز�امة �فمن �شرقا�م�لم، �ز�ور �واد �إ�� �غر�ا نصور�ة

�50تصادفك�شواطئ�وخ��ان�متناثرة��نا�و�ناك،�نوادر�طبيعية�أخرى،�يضم�الساحل�ا��يج���

 .شاطئ�م��ا�الشواطئ�ذات�الرمال�الذ�بية�الواسعة�والشواطئ�ال��ر�ة

�لقيام� �ونظرا �أصال، �يزر�ا �لم �كمن �السياحية �يزور�معامل�ا �وال �جيجل �والية �يدخل من

�السياحية� �النقاط �أ�م �حول �الرئ�سية �الشوارع ��� �والفتات �مطو�ات �بإعداد �املحلية السلطات

�تبدأ�جول��ا� �ال���تأ�ي�لتك�شف�عاصمة�ال�ورن�ش�عادة�ما والشواطئ�الساحرة،�فإن�العائالت

�الشر  �الناحية �انطالقامن �� قية �شاطئ �بلعيد”من �”بن ��شواطئ �مرورا �العز�ز"، �عبد �"سيدي

�الب��"و �"تاسوست"و" املزاير"و�"��رة �إ�� �وصوال �الصغ��" و ”كتامة”، ��عت����"ا��ليج الذي

بموقعھ�ا��الب�واملحاذي�للمنارة�الكب��ة�وح�اي��ا�مع��"شاطئ�املنار�الكب��"مسبحا�طبيعيا،�وكذا�

� ���رة �وأسطورة �ومر�م"التار�خ �خديجة �خمسة��"اللة �حوا�� ��عد �ع�� �البحر ��� القا�عة

  . كيلوم��ات�من�اليا�سة

� ال����ستقبل�أز�د�من�ألفي�زائر�” كس��”لتعرج�العائالت��عد�ا�ع���حديقة�ا��يوانات�بـ

��،يوميا �شاطئ �بل”وكذا �الطلق�” يدةبرج �ال�واء ��� �ومسرح �للشباب �دو�� �مخيم �يتوفر�ع�� الذي

  .�عود�ل��قبة�الرومانية
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  أشهر الشواطئ في والية جيجل

  

  

  

  

  

  

  

  )2020مديرية السياحة و الصناعة التقليدية والعمل العائلي لوالية جيجل، 

متمثل����أجراف���ر�ة�مالمسة�للبحر�ممتدة�من�ز�امة�املنصور�ة�إ���العوانة�تتخلل�ا�

  . يمتاز�بندرة�جمالھ�ف�و��عد�من�أجمل�املواقع�ع���املستوى�العال��

  الكورنيش الجيجلي: 2

  

  

  

  

  

  

  

  )2020التقليدية والعمل العائلي لوالية جيجل، مديرية السياحة و الصناعة 

�ش�ل�بخضر��ا�مع� الكثيفة�ال�� تتم���جيجل�بجبال�ا�وك�وف�ا�ومغارا��ا�املد�شة�وغابا��ا

زرقة�مياه�البحر�مش�دا�خالبا،�تزخر�بمعالم�أثر�ة�كث��ة�تجعل�م��ا�مقصدا�آلالف�السياح�الذين�

السياحة�الشاطئية�وج�ة�زرقاء�ل��ذب�السيا������ا��زائر

أشهر الشواطئ في والية جيجل: 1ل الشك

  

مديرية السياحة و الصناعة التقليدية والعمل العائلي لوالية جيجل، (: المصدر

  :الكورن�ش�ا��يج���2.1.4

متمثل����أجراف���ر�ة�مالمسة�للبحر�ممتدة�من�ز�امة�املنصور�ة�إ���العوانة�تتخلل�ا�

يمتاز�بندرة�جمالھ�ف�و��عد�من�أجمل�املواقع�ع���املستوى�العال��. غابات�الفل�ن

2الشكل 

  

مديرية السياحة و الصناعة (: المصدر

  :الك�وف�واملغارات�3.1.4

تتم���جيجل�بجبال�ا�وك�وف�ا�ومغارا��ا�املد�شة�وغابا��ا 

زرقة�مياه�البحر�مش�دا�خالبا،�تزخر�بمعالم�أثر�ة�كث��ة�تجعل�م��ا�مقصدا�آلالف�السياح�الذين�
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�واملغارات� �أش�ر�الك�وف �من �املتم��ة، �السياحية �وا��دمات �املرافق �يجدون حيث

�لم�عن�مدينة�جيجل،�تم��35منصور�ة�ع����عد��ك�وف�مفتوحة�تقع�ب�ن�العوانة�وز�امة

،��عد�من���ائب�الطبيعة�من�حيث�43م�عند�شق�الطر�ق�الوط���رقم�

  .الش�ل�والنقوش�ال���صنع��ا�الصواعد�والنوازل 

� �زوار�ا، �الستقبال �وم�يئة �مج�زة ��ن �الطابور��� �ال��ام �يج���الزائر�ع�� �جمال�ا حيث

مدير�ة�السياحة�و�الصناعة�التقليدية�والعمل�العائ���(

  الكهوف العجيبة بوالية جيجل

  

  

  

  

  

  

  

  )2020جيجل، مديرية السياحة و الصناعة التقليدية والعمل العائلي لوالية 

متواجدة�بمنعرج�خط���عبارة�عن�مغارة�واسعة�مفتوحة�ع���الطر�ق�بز�امة�منصور�ة،�

�ارتأت� �التار�خ، �قبل �ما ���قبة ��عود �موقع �عن �عبارة �السيارات، �لسائقي �بھ �التوقف يصعب

�يضم� �وسيا�� �تر�وي ��ي�ل �إ�� �ال��ية �لألبقار�وا��يوانات �م��أ �من �تحو�لھ �املحلية السلطات

��ي�تھ�تم� مجسمات�لإل�سان�ا���ري�وا��يوانات�ال��مة��الديناصورات�وا��فاف�ش�وغ���ا،

  .ال��بو�ةمن�أجل�تطو�ر�السياحة�العلمية�و 

سامي�زعباط،�فاتح�سردوك،�داود�غديري 

�إل��ا �واملغارات��يفدون �أش�ر�الك�وف �من �املتم��ة، �السياحية �وا��دمات �املرافق �يجدون حيث

  :بوالية�جيجل�نجد

  :الك�وف�ال��يبة/ أ

ك�وف�مفتوحة�تقع�ب�ن�العوانة�وز�امة

م�عند�شق�الطر�ق�الوط���رقم�1917اك�شاف�ا�سنة�

الش�ل�والنقوش�ال���صنع��ا�الصواعد�والنوازل 

� �زوار�ا، �الستقبال �وم�يئة �مج�زة ��ن ��

(للتوافد�الكب���الذي��عرفھللدخول،�نظرا�

  .)2020لوالية�جيجل،�

الكهوف العجيبة بوالية جيجل :3الشكل

  

مديرية السياحة و الصناعة التقليدية والعمل العائلي لوالية (: المصدر

  :"غار�الباز"مغارة�/ ب

عبارة�عن�مغارة�واسعة�مفتوحة�ع���الطر�ق�بز�امة�منصور�ة،�

�ارتأت� �التار�خ، �قبل �ما ���قبة ��عود �موقع �عن �عبارة �السيارات، �لسائقي �بھ �التوقف يصعب

�يضم� �وسيا�� �تر�وي ��ي�ل �إ�� �ال��ية �لألبقار�وا��يوانات �م��أ �من �تحو�لھ �املحلية السلطات

مجسمات�لإل�سان�ا���ري�وا��يوانات�ال��مة��الديناصورات�وا��فاف�ش�وغ���ا،

من�أجل�تطو�ر�السياحة�العلمية�و �الستقبال��ل�فئات�الزوار 
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  غار الباز بوالية جيجل: 4

  

  

  

  

  

  

  

  )2020مديرية السياحة و الصناعة التقليدية والعمل العائلي لوالية جيجل، 

��و� �جيجل �بوالية �الساح�� �للشر�ط �الغر�ية �يم���ا���ة �ما أ�م

  ".جز�رة��حالم"أو�" الدز�رة"ال���تد���أيضا�محليا�وجود�ا��ز�رة�ال��ر�ة�بالعوانة�

� �الصغ��ة �ا��ز�رة �شبھ �تد���" ببو�الطن"توجد �ال�� �بليدة �برج وجز�رة

  بوالية جيجل الجزر وشبه الجزر

  

  

  

  .)2020مديرية السياحة و الصناعة التقليدية والعمل العائلي لوالية جيجل، 

  

� �ا��ر�� �طرف �سالف"من �ع���" شارل �النقش �م�نتھ ��انت الذي

  .�و�توجيھ�البواخر�إ���بر��مان

السياحة�الشاطئية�وج�ة�زرقاء�ل��ذب�السيا������ا��زائر

4الشكل 

  

مديرية السياحة و الصناعة التقليدية والعمل العائلي لوالية جيجل، (: المصدر

 :ا��زر�وشبھ�ا��زر �4.1.4

 � ��و��:ال��ر�ةا��ز�رة �جيجل �بوالية �الساح�� �للشر�ط �الغر�ية �يم���ا���ة �ما أ�م

وجود�ا��ز�رة�ال��ر�ة�بالعوانة�

 ا��ز�رة� ��:شبھ �الصغ��ة �ا��ز�رة �شبھ توجد

 ".أندرو "

الجزر وشبه الجزر: 5الشكل 

  

  

مديرية السياحة و الصناعة التقليدية والعمل العائلي لوالية جيجل، (: المصدر

  :)رأس�العافية(املنار�الكب����5.1.4

� �سنة �إنجازه ��1865تم �ا��ر�� �طرف من

�و�توجيھ�البواخر�إ���بر��مان�دفھ��سا����. ا���ارة
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  بوالية جيجل) رأس العافية(المنار الكبير : 6الشكل 

  

  

  

  

  

  

  )2020مديرية السياحة و الصناعة التقليدية والعمل العائلي لوالية جيجل، (: المصدر

  :طاقات�وحركية��شاط�السياحة�الشاطئية�بوالية�جيجل�2.4

�تمتلك��عت��� �حيث �نوع�ا، �من �فر�دة �ساحلية �سياحية �مدينة �ا��زائر�ة �جيجل والية

�امل �السياحية �املقومات �من �تنوعةالعديد ،� �جعل�ذاما ��ا �الوج�ات �أ�م �ل��ذب�من الزرقاء

  .���ا��زائر�السيا��

  :الوسائل�املادية�واملالية�امل��رة�واملوج�ة�للسياحة�الشاطئية�بوالية�جيجل�1.2.4

�عت���السياحة�الشاطئية�الش�ل��ك���شعبية�من�ب�ن���شطة�السياحية�املتعارف�عل��ا�

���دول�العالم،�وغالبا�ما�تتضمن��عدا���ًيا�ور�اضيا�كأ�شطة�ال�����والت�س�الرم���والتأمل�

� ��مواج �ور�وب �... والتجديف �(Peter & Tétart, 2003)ا�� �ف�� �الوسائل�تتط، �من لب�العديد

  . و�دوات�املادية�واملوارد�املالية�ال���يتم�������ا�لذلك

  :��يئة�وتج����الشواطئ�بوالية�جيجل/ أ

� �رقم �والقرار�الوال�ي �السنو�ة �الوالئية �القرارات �ع�� ��1069بناء ��� �12/08/2020املؤرخ

للسباحة�ع���مستوى�والية�جيجل،�تم��املراقب�للشواطئ�املسموحةاملتضمن�الفتح�التدر����و 

مدير�ة�السياحة�و�الصناعة�(شاطئ�ممنوع�للسباحة��20شاطئ�مسموح�للسباحة�و�33تحديد�

  .)2020التقليدية�والعمل�العائ���لوالية�جيجل،�
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2020و 2019في والية جيجل لسنتي عدد الشواطئ المرخصة والممنوعة للسباحة : 3دولالج  

 مالحظة 2020 2019 السنة

عدد�الشواطئ�

 املرخصة�للسباحة

33 33  

بلديات��08موزعة�ع���(

 )ساحلية

الفتح�التدر����للشواطئ�املرخصة�للسباحة�ملوسم�

�ان�مرتبطا�بإتباع�مجموعة�من�التداب����2020

و�جراءات����إطار�اح��ام�النظام�الوقا�ي�املرافق�

عدد�الشواطئ� .املرخصةلدخول�الشواطئ�

 املمنوعة�للسباحة

20 20  

بلديات��07موزعة�ع���(

 )ساحلية

 53 املجموع

 )2020مديرية السياحة و الصناعة التقليدية والعمل العائلي لوالية جيجل، (: المصدر

�و  �املرافق �يخص �فيما �أما ���دمة �امل��رة ��33التج�يــزات �للسباحــة�شاطــئ مسمــوح

  :فنفصل�ا����ا��دول���ي

 2020شاطئ مسموح للسباحة في جيجل لسنة  33عدد المرافق والتجهيزات المسخرة لخدمة : 4الجدول 

 العدد البيان العدد البيان

 27 أعمدة��شارة 27 �نارة�العمومية

 34 مراكز�ا��ماية�املدنية 27 مياه�الشرب

 47 السياراتحظائر� 82 مرافق���ية

 33 مراكز��من 94 مرشات

  )2020مديرية السياحة و الصناعة التقليدية والعمل العائلي لوالية جيجل، (: المصدر

 :مرافق��ستقبال�بوالية�جيجل/ ب

�عت����يواء�من�أ�م�م�ونات�املنتج�السيا��،�إن��انت�والية�جيجل��عرف�نقصا�م��وظا�

�إال�أن��ذا�ال��ش�ل� �املجال�السيما�خالل�موسم��صطياف�مقارنة�ببا���أش�ر�السنة، ����ذا

عائقا�����غي���وج�ة�السياح�واملصطاف�ن��ون�س�ان�الوالية�تأقلموا�مع�الطلب�من�خالل�عملية�

ملنازل،�و�التا���تفعيل��شاط��يواء�عند�القاطن�رغم�أن��ذا�ال�شاط�يلزمھ�إطار�قانو�ي�كراء�ا

� �ع�� �و�تتوفر�الوالية ��ذا �يحكمھ، �تقدر�بـ��32وتنظي�� �إجمالية �إيواء �بطاقة �فندقية مؤسسة

  .سر�ر��2338مستغلة�بطاقة�اس�يعاب�تقدر�بـ���28سر�ر،�م��ا�2579
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  :الشاطئية�بوالية�جيجلحركية��شاط�السياحة��2.2.4

�ناحية� �من ��و�� �زاو�ت�ن، �من �جيجل �بوالية �الشاطئية �السياحة ��شاط �حركية تتج��

��عت��� �حيث �الصيفية، �واملخيمات �الفنادق ��� �الليا�� �وعدد �أو�القدرة�املقيم�ن ��يواء طاقة

جن�ية،�إحدى��س�يعابية�للفنادق�قبل�أن�ت�ون�موردا�من�موارد�الر�ح�وا��صول�ع���العملة�� 

�لراح��م،� �ا��دمات �من �العديد �ل�م �وتقديم �وإيوا��م �السياح �جذب �ع�� ��ساعد �ال�� املقومات

�أو�البلد،� �للمنطقة �السيا�� �القطاع �تقدم �قياس �يمكن �بواسط��ا �ال�� �املؤشرات �إحدى كذلك

  . ا��موالثانية�عدد�السياح�املتوافدين�ع���الشواطئ�باعتبار�ا�منتج�سيا���يل���حاجا��م�ورغب

  :املقيم�ن�وعدد�الليا������الفنادق�واملخيمات����والية�جيجل/ أ

�السياحة �مدير�ة �قبل �املسطر�من �إطار�ال��نامج �قاو ��� �التقليدية، �مف�شو�الصناعة م

مراقبة�ملختلف�شواطئ�الوالية�واملؤسسات�الفندقية،�أسفرت��ذه�السياحة��عمليات�تفت�ش�و 

 :العمليات�ع���ما�ي��

  2020و 2019تطور عدد الوافدين والليالي في المؤسسات الفندقية في والية جيجل لسنتي : 5الجدول 

 التقييم املخيمات التقييم الفنادق 

 الليا�� الوافدين 2020 2019 الليا�� الوافدين 2020 2019 السنة
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  .مستخدم����254الفنادق�بجيجل�فقد�قدر�بـ��أما�عدد�املستخدم�ن    

  )2020مديرية السياحة و الصناعة التقليدية والعمل العائلي لوالية جيجل، (: المصدر

�للمقيم�ن� �السياحية �والليا�� �الفنادق �ع�� �الوافدين �أن �أعاله �ا��دول �خالل �من نالحظ

،��ذا�راجع�لتداعيات�2019مما��ان�عليھ����سنة��2020وغ���املقيم�ن�با��زائر�تناقص����سنة�
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ال���طالت�جميع�بلدان�العالم،�مما�أدى�إ���) املستحدث�19-�وفيد(أزمة�جائحة�ف��وس��ورونا�

 .ر�الص���وا��د�من�انتقال����اصفرض�ا���

  :�قبال�ع���الشواطئ����والية�جيجل/ ب

بلغ�عدد�املتوافدين�ع���الشواطئ�املحروسة�حسب�إحصائيات�مصا���ا��ماية�املدنية�

مدير�ة�(مصطاف��280 678 4: 2020س�تم����30إ���غاية��2020أوت�����15الف��ة�املمتدة�من�

 .)2020السياحة�و�الصناعة�التقليدية�والعمل�العائ���لوالية�جيجل،�

  2020 -  2018تطور التوافد على الشواطئ المرخصة للسباحة في والية جيجل خالل الفترة : 6الجدول 
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 4678280 770 901 10 550 296 11 املجمـوع

 )2020مديرية السياحة و الصناعة التقليدية والعمل العائلي لوالية جيجل، (: المصدر

،�2019مقارنة��سنة��2020ا��دول�أعاله�يالحظ�تراجع����عدد�املصطاف�ن����سنة��من

� ��صطياف �موسم �لتأجيل �راجع �ل��د���2020ذا �التداب���املتخذة ��سب �مدتھ �تقليص و�التا��

  .19-من�ان�شار�و�اء��ورونا��وفيد

 :خاتمة�.5

تقوم�ع������ختام��ذه�الدراسة�تب�ن�لنا�أن�السياحة�الشاطئية�من�أ�م�أنواع�السياحة،�

استغالل�الشواطئ�من�أجل��صطياف،��ذا�ال�يكن�إال�بتوفر�املناخ�املالئم�و�ستقرار�السيا����

  .و�جتما������البلد�املستقبل

السياحية،�بحكم�موقع�ا�كما�تب�ن�أن�والية�جيجل�من�أ�م�الواليات�ا��زائر�ة�الساحلية�

� �مساحة�قدر�ا �ع�� �ا��زائري،�ت���ع �الشمال�الشر�� �ال�ام��� كيلوم���مر�ع،���2398س��اتي��

� �مسافة �ع�� �يمتد �ساح�� �شماال��شر�ط �املتوسط �البحر��بيض �ع�� �ف����1200وتطل �لم،
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وغابات�خضراء�شواطئ�زرقاء�ساحرة�(تزخر�بطبيعة�خالبة�بما�ف��ا�من�مناظر�نادرة����العالم�

�قصد�)كثيفة �الوالية �تتم�����ا �ال�� �الشاطئية �السياحة �ملقومات �ترجمة �ا��صائص �تلك ��ل ،

  .استغالل�ا�وتقديم�ا�كمنتج�سيا���للزائر�ن�للوالية�والراغب�ن����التمتع�بجمال�مناظر�ا

 :،�أ�م�انتائجخلصت��ذه�الدراسة�إ���عدة�

 التنمية��قتصادية�من�خالل�ما�تحققھ��دورا�م�ما����تحقيقتلعب�السياحة�الشاطئية�

���� �السيا�� ��نفاق �ب��م �تتعلق �ال�� �املباشرة �م��ا �املجتمع، �ع�� �عديدة �فوائد من

منطقة�الز�ارة،�وغ���املباشرة�تتمثل����النفقات�املتعلقة�باالس��الك�الوسيط�للفاعل�ن�

لسياح،�و�ع���ع��ا�السياحي�ن�من�أجل�تقديم�املنتج�السيا���الساح���وتوف���حاجات�ا

  ؛�ذا�ما�يؤكد���ة�الفرضية��و��. باملضاعف�السيا��

 �،مقوما��ا� �تملك �ال�� �للمنطقة �ال�شغيل �بفرص �ثري ��شاط �الشاطئية �عت���السياحة

  كما�يمكن�أن�ت�ون�بديل�اقتصادي��سا�م����توف���العملة�الصعبة�للدولة؛

 بارزا�� �مقصدا �جعل��ا �وال�� �جيجل �والية �تزخر���ا �ال�� �واملتنوعة �ال��مة �املقومات رغم

�يؤكد�-للسياحة�الشاطئية،�إال�أ��ا��عا�ي�جملة�من�الصعو�ات�تكبح�من�ترقي��ا� �ما و�ذا

  :م��ا-الثانية��ة�الفرضية�

�جيجل�خالل�موسم��صطياف�باملقارنة�مع� - نقص��يا�ل��يواء�السيا���بوالية

� �أوجب �مما �الطلب، ���م �موسم�) إيجار(استغالل �خالل �لإليواء �خاصة مساكن

�ضبط� �من �التمكن �عدم �عنھ �نتج �ما �تنظيم، �ودون �قانو�ي �سند �دون �صطياف

  ؛إحصائيات�الوافدين�إ���الوالية��ش�ل�دقيق

�حيث� - �من �السيما �للفتح، �الضرور�ة �للشروط �بالوالية �الشواطئ افتقار�أغلب

 التج����وال��يئة؛

 نقص�النظافة�����عض�الشواطئ؛ -

 نقص�الصيانة����مرافق�وتج���ات�الشواطئ؛ -

 �ستغالل�غ���الشر���للشواطئ؛ -
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�إقدام� - �خالل �من �بالوالية �للشواطئ �السيا�� ��ستغالل ��� �فو��� وجود

� �الشواطئ �مرافق �مختلف �بإيجار �الساحلية �املرافق�(البلديات �ا��ظائر،

غ���كفؤة�(أج���ا�لفئات�ل�ست�م�نية�بطرق�غ���فعالة،�بت) ال��ية،�أكشاك

 بواسطة�مزايدات�أو�منح�ا�بال��ا���؛) وغ���مؤ�لة

�موسم��صطياف�ومعاناة�الزائر� - �خالل ���تنقلھ�) املصطاف(�زدحام�املروري

 .إ���مختلف�الشواطئ�بوالية�جيجل

 :التالية��ق��احاتتبعا�للنتائج�أعاله�ول��قية�السياحة�الشاطئية�بوالية�جيجل،�نقدم�

 ضرورة�تحض���و�سي���موسم��صطياف����ظل�تطبيق�القوان�ن�والتنظيمات�املعمول�

� �القانون �لالستعمال�و�ستغالل�السياحي�ن����03/02ا�السيما �العامة املحدد�للقواعد

  للشواطئ�ونصوصھ�التنظيمية؛

 و�ض�املتعلق�بتف�2018أوت��02املؤرخ�����18/199تفعيل�محتوى�املرسوم�التنفيذي�

املرفق�العام�باعتباره���سب�الستغالل��ذه�املرافق�بأش�الھ�املختلفة�إيجار،�امتياز،�

 ؛مع�منح��ولو�ة�للمتعامل�ن�السياحي�ن... 

 ؛ضرورة�تأط���وتقن�ن�ظا�رة��قامة�عند�الساكن�بإم�انية�إسناد�ا�للو�االت�السياحية 

 الت� �ظروف �لتحس�ن �الضرور�ة �بالوسائل �البلديات �املرتبطة�تدعيم �باأل�شطة كفل

 بموسم��صطياف؛

 ا��؛...خلق�فضاءات�م��قة�بالشواطئ�كحظائر�السيارات،�ساحات�اللعب�وال��فيھ 

 وضع�وتنفيذ�مخطط�للمرور�وآخر�للنقل�يتالءم�مع�موسم��صطياف�وخصوصياتھ؛ 

 العمل�ع���إ�شاء�مؤسسات�ناشئة�متخصصة����مجال�استغالل�و�سي���الشواطئ. 
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 :  ملخص

التنمية   تحقيق  في  فاعل  بيئي  كمؤشر  املائية  البصمة  أهمية  إلبراز  البحثية  الورقة  تهدف 

اإلحاطة؛املستدامة خالل  الصلة  من  ذات  االجتماعية  و  ،باملفاهيم  املسؤولية  إطار  افي  ألجيال  اتجاه 

القادمة بترك بيئة تلبي احتياجاتهم بنفس القدر الذي تركته لنا األجيال السابقة. تم التأكيد على ضرورة  

،الدول  ،الشركات  األفراد  جهود  الندرة  و   توجيه  مشكل  ملواجهة  املياه  استهالك  ترشيد  نحو  كافة  العالم 

 الذي أفرزته الحاجة التي فاقت ما تقدمه الطبيعة .

املائية حقيق  لتو   املوارد  هدر  تقليل  خالل  من  املائي  لهاو   األمن  الرشيد  من  و   االستخدام  حمايتها 

العمل على تنميتها للوصول إلى الوقر املائي؛ تم اعتاد مؤشر البصمة املائية في حساب االستهالك  و   التلوث

 ائية.  من املياه مباشرة أو في شكل منتجات  الستخدامه في قرارات االستدامة امل

 املياه االفتراضية.  ،األمن املائي  ،التنمية املستدامة، البصمة املائيةكلمات مفتاحية: 

Abstract:  

The research paper aims to highlight the importance of the water footprint as an 

effective environmental indicator in achieving sustainable development, by taking into 

account the relevant concepts, and within the framework of social responsibility the 

direction of future generations by leaving an environment that meets their needs as much as 
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previous generations have left us. It was stressed that the efforts of individuals, companies, 

countries and the world should be directed towards rationalizing water consumption to 

address the problem of scarcity created by the need that exceeded what nature has to offer 

To achieve water security by reducing the waste and rational use of water resources, 

protecting them from pollution and working to develop them to reach water cows, the water 

footprint index is used to calculate water consumption directly or in the form of products for 

use in water sustainability decisions. 

Keywords: sustainable development, water footprint, water security, virtual water . 

 . مقدمة:  1

لتلبية إلى تراجع    استنزاف الثروات   االجتماعيو   األمن البيئي احتياجات األجيال الحالية أدى 

املسؤولية  و  تبّني  وأصبح  أولويات  االقتصادي،  أهم   الهدر  من  الطبيعية  املوارد  حماية  اتجاه  في 

على منهج شامل إلدارة ذلك  باالعتماد    لحفظ قدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.الدول  

املشتركة االقتصاديو   املوارد  النمو  فعالية   لضمان  بكفاءة   االجتماعية و   استخدامها    التنمية 

 االستدامة البيئية، هذه العملية التطويرية تأتي تحت مسمى التنمية املستدامة .و 

 يط االستراتيجيالتخط مبادئ من بينها  ة  وفي إطار تحقيق التنمية املستدامة تتبني الدول عد 

رفع الوعي والعدالة بين األجيال والحفاظ  و   سياسة التكامل بين القطاعات إلى جانب الحكم الرشدو 

الطبيعية املوارد  املشتركةو   على  أهداف     الوقاية. و   املسؤولية  لها  صيغت  طرف   كما  األمم من 

ا أهدافا عاملية تعمل بشكل  وتم اعتمادهعرفت ببرنامج األمم املتحدة اإلنمائي    2015املتحدة سنة  

 متكامل .  

دفع          املستدامة،  التنمية  أهداف  ضمن  كبيرة  بأهمية  تحظى  التي  املسائل  بين  ومن 

املجتمعية باملسؤولية  للتحلي   العذبة    املستهلك  املياه  استهالك  ترشيد  وفرتهاو   في  على   الحفاظ 

إمداداتهاو  تلوثها،  و   استقرار  تغعدم  على  ينعكس   بتوفير  مما  االهتمام  نحو  املستهلكين  مسار  يير 

من هذا املنطلق أصبح الوعي بإيجاد مؤشر مرجعي الستهالك املياه حتى تتمكن    .هدف األمن املائي

والزراعية الصناعية والسياحية  املجاالت  كافة  في  الهدف  االستهالك و   من قياس مدى تحقيق هذا 

بذ  فظهر  املائية  املنزلي،  البصمة  مصطلح   ضبط لك  اجل  من  املياه  استهالك  لقياس  كمؤشر 

 االستهالك حتى ال يؤثر على نصيب األجيال القادمة من املياه . 

ولتوضيح املوضوع املطروح في هذه الورقة البحثية تطرح اإلشكالية التالية : كيف يمكن ملؤشر          

 ائية في الدول العربية ؟ما واقع البصمة املو  البصمة املائية تحقيق أهداف التنمية املستدامة



 مؤشر البصمة الائية أداة لتحقيق أهداف التنمية الستدامة 

53 

: يسهم مؤشر البصمة املائية بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية  الفرضية الرئيسية

هذا ما يشير إليه واقع الدول العربية الذي تتراجع فيه التنمية املستدامة الرتفاع و  املستدامة ،

 قيمة املؤشر .

 املصطلحات املتعلقة به ؛و   ئيةللتعرف على مؤشر البصمة املا تهدف الورقة البحثية

 التعرف على كيفية حساب البصمة املائة ؛                      

 التنمية املستدامة ؛و  األمن املائيو  التعرف على العالقة التي تجمع البصمة املائية                      

 لعربية .التعرف على واقع البصمة املائية في الدول ا                      

تفسير مصطلحات الورقة  و  :   تم اعتماد املنهج الوصفي التحليلي لتوضيح منهجية البحث

 البحثية .  

 الطار النظري للتنمية الستدامة  .2

 مفهوم التنمية الستدامة  1.2 

االقتصادية و   كانت املجاالت  كافة  في  االهتمام   محط  التنموية  االستدامة   لتزال 

البيئو  لجنة االجتماعية  تقرير  في  مرة  ألول  املستدامة  التنمية  مصطلح  استخدام  شرع  حيث  ية، 

 إبراز أهميتها.  و  فيما يلي سيتم تعريف التنمية املستدامةو  ، 1987بروتالند لعام 

▪   : الستدامة  التنمية  لألغذيةتعريف  املتحدة  األمم  منظمة  التنمية و   ترى  الفاو  الزراعة 

إدارة وحم  «: بأنها  واستمرار املستدامة  لتحقيق  املؤسس ي  والتغيير   ، الطبيعية  املوارد  قاعدة   اية 

البيئية و  الناحية  من  مالئمة  بطريقة   ، واملستقبلية  الحالية  لألجيال  اإلنسانية  الحاجات  إرضاء 

الناحية   الناحية االجتماعية ومناسبة من  من  ، ومقبولة  تعرف و   ،(2018)كمال،    »االقتصادية 

بين   »املوائمة  وجيل بأنها  الحالي  الجيل  واحتياجات  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية  التوازنات 

من   (2018)حمدان،     »املستقبل إلى »نمط  يشير  املستدامة  حيث  للتنمية  تقني  مفهوم  وأتيح   ،

التقنيات النظيفة التي تستخدم اقل قدر ممكن  و   التنمية ينقل املجتمع إلى عصر من الصناعات

الطاقة التلوث«و   رداملواو   من  من  أدنى  حد  األكثر  (2017)مدحت،    تنتج  التعريف  عن  اما 

لعام  و   استخداما بروتالند  لجنة  تقرير  في  جاء  الذي  مستقبلنا    1987هو  عنوان  تحت  مؤتمر  في 

 لها على أنها املشترك، حيث حددت 
ً
 خاّصا

ً
 اللجنة العاملية للبيئة والتنمية تعريفا

ا احتياجات  لبي 
ُ
ت التي  التنمية  تلبية »  في  القادمة  األجيال  قدرة  على  املساَومة  دون  لحاضر 

الخاصة«. يمكن   (2019)الدويكات،    احتياجاتهم  سابقا  املدرجة  التعريفات  خالل  من 

 استخالص الخصائص اآلتية للتنمية املستدامة
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  حيث تتسم بأنها عملية شاملة لكافة املجاالت االقتصادية  خصائص التنمية الستدامة  ▪

متكاملو   البيئيةو   يةاالجتماعو  بشكل  تعمل  تعظم و   التي   ، عادلة   ، مستمرة  عملية  هي   ، متوازن 

من   مجموعة  تحقيق  إلى  ترمي  أنها  إلى  إضافة  رشيدة  عملية  كونها  جانب  إلى  املشاركة  قيمة 

 األهداف التي تعمل تحت املبادئ التي سيتم إدراجها في سياق البحث .  

 مبادئ التنمية الستدامة 2.2

اهتمامتس  محل  كانت  أن  بعد  املبادئ  من  على مجموعة  املستدامة  التنمية  من  و   تند  لفترة  نقاش 

مبادئ عشرة  اقترح  الذي  العاملي  البنك  مقدمتها  الهيئات،وفي  عديد  طرف  من  القانون و   الزمن 

صاغ املجلس الدولي للتنقيب واستخراج املعادن ثمانية و   الكندي الذي رسا على ستة عشر مبدءا

 :(2017/2018)الجليل، دئ ،و سيتم  إدراجها فيما يلي مبا

 يستند في ذلك إلى تحديد مشكالت الندرة الواجب التصدي لها؛ و  مبدأ تحديد األولويات ▪

الشفافية ▪ خالل  من  الراشد  الحكم  القرارو   مبدأ  صنع  في   املساءلة و   املسؤوليةو   املشاركة 

واضحةو  أسس  وضع  جانب  إلى  التنفيذ  في  املوارد  املحاسبة  التكلفة و   لتخصيص   خفض 

 ترشيد اإلنفاق بالتوازي مع القضايا االجتماعية؛ و 

ترك ثروات طبيعية لألجيال القادمة بنفس القدر الذي استلمتها و   مبدأ العدالة بين األجيال ▪

 به األجيال الحالية؛

التلوث ▪ في  املتسببة  الجهة  تغريم  تحو   مبدأ  أو  البيئية  الضغوط  مقابل  تكلفة دفع رسوم  مل 

 املخاطر البيئية؛  

التنوع  ▪ على  للحفاظ  استخدامها  ترشيد  خالل  من  الطبيعية  املوارد  على  الحفاظ  مبدأ 

 استبدالها باملتجددة؛و  استخدام املوارد غير املتجددة بطريقة تضمن استمرارهاو  البيولوجي

التقدم االجتماعي الذي يقود إلى  و   مبدأ الكفاءة االقتصادية توجيه االقتصاد نحو االزدهار ▪

 محترما البيئة؛  

التنظيمية من خالل تحفيز املؤسسات الصناعية و   االقتصاد في استخدام القدرات اإلدارية ▪

 تنفيذ سياسات أكثر تنظيم؛و  على التقليل من املخاطر على البيئة

مبدأ الوقاية بتجنب األنشطة املهددة للبيئة وصحة اإلنسان ذالك انه أكثر فعالية من  ▪

 عالجة بعد وقوع التهديد؛ امل

التعليم ▪ بقضية  االهتمام  زيادة  أي  الوعي  رفع  الوعي و   مبدأ  رفع  في  القدرات  وبناء  الصحة 

 بجودة الحياة مركز اهتمام التنمية املستدامة؛ 
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املناسبة ▪ املعرفة  إلى  الوصول  والتوعيةو   مبدأ  االبتكار  تحفز  الجميع و   التي  مشاركة  ضمان 

 دامة؛لتطبيق التنمية املست

محمية ▪ معرفة  تكون  أن  يجب  حيث  الثقافي  امليراث  حماية  بندرة و   مبدأ  األخذ   مع  محسنة 

ممارسات و   جوهرها ضمن  البيئي  النظام  تحمل  قدرة  احترام  مع  االعتبار  بعين  هشاشتها 

 اإلنسان؛

 االستهالك املسئول من خالل تغيير نمطهما لجعلهما أكثر مسؤولية اجتماعيةو   مبدأ اإلنتاج ▪

 حسن استعمال املوارد؛   و  بيئية بتجنب التبذيرو 

لتحقيق  ▪ مالية  موارد  لتوفير  امليزانية  تخطيط  عملية  في  اإلستراتيجية  األولويات  إدراج  مبدأ 

 األهداف؛ 

 الرامية إلى تخفيض األضرار ؛و  مبدأ استخدام أدوات السوق حيث ما يكون ممكن ▪

املستدام التنمية  أهداف  أساس   هي  املبادئ  التي  و   ةهذه  عشر  السبعة  األهداف  أبرزها  من 

  .2030جاءت في البرنامج اإلنمائي لألمم املتحدة 

 مفاهيم أساسية حول البصمة الائية  2.3

عام    في  املائية  البصمة  مفهوم  دم 
ُ
املياه    2002ق على  يعتمد  على مؤشر  الحصول  أجل  من 

إ باإلضافة  مة  قيَّ معلومات  يوفر  أن  يمكن  والذي  على  املستهلكة،  القائمة  التقليدية  املؤشرات  لى 

املياه، التسلسل  و   إنتاج  توضيح  خالل  من  املائية  البصمة  مؤشر  توضيح  سيتم  التالي  خالل  من 

 التاريخي لظهور البصمة املائية ، مفهومها، أنواعها، أهدافها . 

 التسلسل التاريخي لظهور مؤشر البصمة الائية   1.3.2

من ِقبل   2002في عام    رتبط باالستدامة على املستوى الدوليامل صيغ مفهوم البصمة املائية  

هوكسترا   أرين  ب  -البروفيسور  تفينتي  بجامعة  املياه  إدارة  العلمي  هولنداأستاذ  واملدير  واملؤسس 

وذلك أثناء عمله في معهد اليونسكو للمياه. تعد البصمة املائية واحدة من ،  يةلشبكة البصمة املائ

األرضية.   والبصمة  الكربونية  البصمة   
ً
أيضا تتضمن  والتي  البيئية،  البصمة  مؤشرات  مجموعة 

البروفيسور جون  اقترحها  التي  االفتراضية  املياه  تجارة  بفكرة  املائية كذلك  البصمة  يرتبط مفهوم 

)الحائ لعام  أالن  للمياه  ستوكهولم  جائزة  على  تقرير  2008ز  يعتبر  املاض ي.  القرن  تسعينيات  في   )

)   2004معهد اليونيسكو عام   (، وكتاب 2008عن البصمة املائية لدول العالم، وكتاب عوملة املياه 

( عاملي  معيار  إعداد  املائية،  البصمة  تقييم  كيفية  2011دليل  حول   
ً
تفصيال األكثر  املنشورات   ،)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
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إنشاء  تقد إلى  املجال  هذا  في  الرائدة  العاملية  املؤسسات  بين  التعاون  أدى  وقد  املائية.  البصمة  ير 

 . 2008شبكة البصمة املائية في عام  

فبراير   في  املائية  البصمة  شبكة  جهد   2011أطلقت  ضمن  املياه،  لبصمة  العاملي  املعيار 

البحثي واملؤسسات  والشركات  البيئية  للمنظمات  عاملي  يوليو  تعاوني  وفي  املتحدة،  واألمم    2014ة 

البيئية   اإلدارة  دليل  القياس  لتوحيد  الدولية  املنظمة  املياه    -أصدرت  املبادئ واملتطلبات   -بصمة 

( التوجيهية  مثل 2014واملبادئ  مختلفة،  خلفيات  من  للممارسين  عملية  إرشادات  لتوفير   ،)

الحكو  غير  واملنظمات  العامة  والسلطات  الكبيرة  والبحثية الشركات  األكاديمية  واملجموعات  مية 

الحياة،  دورة  تقييم  مبادئ  على  العاملي  املعيار  يعتمد  واملتوسطة.  الصغيرة  املؤسسات  وكذلك 

 ويمكن تطبيقه على أنواع مختلفة من تقييم املنتجات والشركات .  

 مفهوم البصمة الائية   2.3.2 

علق باالستهالك من خالل الفئات الثالثة  تظهر البصمة املائية مدى استخدام املياه فيما يت 

التالية: القطاع الزراعي والصناعي واملنزلي وسيتم التطرق إلى أهم التعريفات الخاصة بالبصمة 

 كذا أهميتها .  و  املائية

✓ : الائية  البصمة  الذي   عرفتتعريف  العذب  املاء  مجموع   « أنها  على  املائية  البصمة 

رج تحت هذا املسمى كل مياه استخدمت في إنتاجه سواء بصورة استخدم في إنتاج أي منتج، ويند

البدء لحظة  منذ  استخدمت  التي  املياه  وتشمل  مباشرة،  غير  أو  املواد     مباشرة  وتحضير  بإنتاج 

الخام املكونة للمنتج حتى وصوله إلى املستهلك جاهًزا، ويتم احتساب نسبة التبخر وكميات املياه  

اإلنتاج من ضمن البصمة املائية للمنتج أيضا، وهذا يجعل البصمة امللوثة الناتجة عن عمليات  

فيها«   ينتج  التي  الجغرافية  املنطقة  نفسه حسب  للمنتج  تتغير  ،  املائية  املائية  البصمة  )مهران، 

2020) .« أنها  على  استخدامها إلنشاء   بيئي مؤشركما عرفت  يتم  التي  العذبة  املياه  كمية  يحدد 

قبل ش من  وخدمات  الفردسلع  أو  املجتمع  قبل  من  استهالكها  ويتم   ، على و   ركة  يقاس  األعمال 

بطريقة   املائية  البصمة  حساب  يتم  واإلنتاج(.  واإلعداد  التجهيز  ومراحل  عمليات  كامل  مدى 

مع  ، الجراء معيارية  مراحل  من  مرحلة  كل  في  االستخدام  كميات  قياسها   إضافة  ويتم   ،

املكعب )السنتيمترات  الحجم  املصنع« بوحدات  املنتج  وحدة  أو  مستهلكة  خدمة  لكل  اللتر(  أو    ة 

.و تم وصفها بأنها مؤشر متعدد األبعاد، يشمل حجم استهالك املياه، وحجم ونوع    (2019)سالم،  

وزمنيا  جغرافيا  املائية  البصمة  مكونات  جميع  تحديد  ويتم   ، املياه  استهالك  عن  الناتج   التلوث 

مسمى  و .(2019)سالم،   تحت  غير  يندرج  أو  مباشر   بشكل  املستخدمة  املياه  كل  املياه  استهالك 
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الشركة تنتجها  التي  أو  املجتمع  أو  الفرد  يستهلكها  التي  .يمكن حساب (2015)الشايب،    مباشرو 

أو   مدينة  أو  قرية  أو  أسرة  أو  فرد  )مثل  املستهلكين  من  محددة  مجموعة  ألي  املائية  البصمة 

ين )مثل مؤسسة عامة أو مؤسسة خاصة أو قطاع اقتصادي( مقاطعة أو والية أو دولة( أو املنتج

،   (HiSoUR ،2019)البصمة املائية  أو عملية إنتاج معينة )مثل زراعة األرز( أو ألي منتج أو خدمة

الزمن اللذان  و  البصمة املائية تتغير للمنتج نفسه حسب املنطقة الجغرافيةتجدر الشارة إلى أن   

   . (2015مكن ترشيد استهالك املاء من خالل البصمة املائية، )الشايب، كيف ي ينتج فيهم

املائية هي مؤشر   للبصمة  التعريف األتي  يمكن استخالص  السابقة  التعريفات  ومن خالل 

املنزلي االستهالك  أو  الصناعة  أو  الزراعة  في  املستخدمة  املياه  حجم  عن  تستهلكها و   يعبر  التي 

بصفة  و   األفرادو   الشركات املنتجاتاملجتمع  خالل  من  مباشرة   غير  أو  الخدمات و   مباشرة 

 .   في زمن محددو املستهلكة في منطقة جغرافية معينة

 أنواع البصمة الائية  3.3.2 

املائية   البصمة  نوع  تحديد  في  اعتمدت  معايير  عدة  ترشيد هناك  يمكن  كيف  )الشايب، 

 .  (2015استهالك املاء من خالل البصمة املائية، 

هي ما أشير له سابقا  و  : صل الياه الستخدمة في تصنيع النتج أو تقديم الخدمةمن حيث أ ✓

 في مكونات لبصمة املائية بصمة مائية زرقاء، بصمة مائية خضراء، بصمة مائية رمادية. 

   الستخدم حيث من الثاني التقسيم ✓

النتجات ▪ من  الياه  املن  بصمة  إلنتاج  املستخدمة  للمياه  الكلي  الحجم  هي  عبر  :   ، تج 

 مكان معينين.  و  جميع خطوات سلسلة اإلنتاج في زمن

للشركات ▪ الائية  ،  البصمة  التجارية  لألعمال  املائية  البصمة  بأنها  تعرف  في  و   :  تتمثل 

لتشغيل  مباشر  أو غير  املستخدمة بشكل مباشر  العذبة  للمياه  الكلي  دعم  و   الحجم 

، التجارية  املستخدمو   األعمال  املياه  من  توريد  تتكون  سلسلة  خطوات  كافة  عبر  ة 

 املنتج أو الخدمة . 

الستهلكين ▪ لألفراد  الائية  املستخدمة بشكل   البصمة  العذبة  املياه  في حجم  تتمثل   :

املنازل  في  السلعو   مباشر  من  املتأتية  االستخدام   حيث  من  مباشر  الخدمات و   غير 

 املستهلكة. 

الخدمات التي و   املستخدمة إلنتاج السلع  : تتمثل في كمية املياه البصمة الائية للدولة   ▪

يلوثها سكان الدولة مضافا أو مطروحا منها كمية املياه االفتراضية الداخلة  و   يستهلكها
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التي ازدادت مع تحرر التجارة  , تحدد البصمة املائية للدولة   و   أو الخارجية من الدولة

االسته مثل  االستهالك  نمط  في  تتمثل  رئيسية  عوامل  للحوم أربعة  العالي    الك 

القوميو  بالدخل  يتعلق  االستهالك  حجم   ، املناخ   , املمارسات  كذو   املنخفض  لك 

 الزراعية من خالل كفاءة استخدام املياه. 

 من حيث طرفي سلسلة التوريد ✓

لإلنتاج ▪ مائة  امللوثة من اجل  و   :  بصمة  أو  املحلية  املصادر  املستخدمة من  ملياه  هي كمية 

 دمات املنتجة في ذلك البلد  الخ و  توفير السلع

لالستهالك ▪ الائية  السلع   البصمة  حالة  في  أو  محليا  امللوثة  أو  املستخدمة  املياه  :كمية 

 املستوردة من بلدن أخرى  

 من حيث توجهها لداخل الوطن أو الخارج  ✓

: تعرف بأنها املياه املستخدمة سنويا ضمن حدود الدولة إلنتاج   البصمة الائية الداخلية ▪

 .ع والخدمات املستهلكة للمياه من قبل مواطني تلك الدولةالسل

للدولة ▪ الخارجية  الياه  بضائع بصمة  إلنتاج  سنويا  املستخدمة  املياه  بأنها  تعرف   :

 .وخدمات مستوردة تستهلك من قبل مواطني تلك الدولة

 من حيث كونها حقيقية أو افتراضية  ✓

الحقيقية ▪ الائية  املستخد  البصمة  املياه  كمية  مصدر :  من  محدد  جغرافي  نطاق  في  مة 

 ذات النطاق. 

▪ : االفتراضية  الائية  املياه    البصمة  بصمة  من  فتطرح  تغادر  التي  املياه  تدفقات  هي 

 للدولة أو تدخل البالد فتضاف إلى بصمتها املائية . 

▪  

 االستدامة الائية   3.

 مشكل ندرة الياه و  مؤشر البصمة الائية 1.3

  2008في عام  Hoekstra حسب االقتراح الذي قدمه البروفيسور : ةمكونات البصمة الائي ✓

على شبكة البصمة املائية تنقسم البصمة املائية إلى ثالثة  أقسام كما هو مبين في الشكل  
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البصمة الائية للسلعة أو الخدمة   :1الشكل  :                        املوالي

 
 . 16سالم محمد سالم، ص الصدر : كتاب البصمة الائية الصرية ، إ

 : الرماديو  الخضراءو  ية الزرقاءوفي شرح ملكونات البصمة املائية سيتم التعرف إلى البصمة املائ

فعليا   :الزرقاء  الائية  البصمة ▪ املستهلكة  العذبة  املياه  حجم  إلى  تم  و   تشير  التي 

واألنهار الجوفية)البحيرات  أو  السطحية  املياه  مصادر  من  عليها  الرطبة   الحصول  واألراض ي 

) الجوفية  املياه  املياهو ومستودعات  فقد  إلى  يشير  هنا   بالو   االستهالك  إما  يتم  أو تالذي   بخر 

األنابيب،  بالنقل من خالل خطوط  أو  السطحي  الجريان  مناطق أخرى من خالل  إلى  باالنتقال 

تعرف بأنها  و   .  (2019م،  )سال   نقله إلى مكان آخرو   وغالبا يكون الفقد من  خالل منتج يتم إنتاجه

الذي يجمعه اإلنسان من مصادر طبيعية أو اصطناعية من خالل جميع أنواع البنية التحتية 

 اءالزرق املياه كمية عن فكرة إعطاء يمكن.(2020)بن علي،  )األساسية في قطاعات مثل الزراعة(

 .  املوالي الشكل خالل من العربية البلدان في املتوفرة
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)جوفية   :  2الشكل    التجددة  الياه  من  التاحة  الرجعية  و   الوارد  للسنوات  سطحية( 

   ( )مليون متر مكعب(2050ـ2040)     التوسط السنوي التوقع للفترة (و 2000ـ 2019) 

 

 .  2019، 50التنمية الثامن، صو  : تقرير  الياهالصدر 

العرب      البالد  منطقة  في  الزرقاء  املياه  انخفاض  املتوقع  من  فانه  الجدول  بنسبة  من خالل  ية 

لعل من ابر الوسائل للتي  و   األمر الذي يتطلب اإلدارة الرشيدة لهته املوارد املائية الزرقاء  ℅11

  األعمال و   األفرادو   يجب استخدامها لهذا الغرض هو تخفيض مؤشر البصمة املائية للمنتجات

 بالتالي لألمة .و 

املائ :الخضراء  الائية  البصمة ▪ املوارد  إلى استهالك  مياه  تشير  في األغلب  الخضراء وهي  ية 

والتي تستخدم مباشرة إلنتاج محاصيل أو تنمية الثروة الحيوانية من  األمطار أو الثلوج ،  

خالل املراعي الطبيعية أو أي استعماالت أخرى واملياه الخضراء بصفة عامة إذا تدفقت 

وبصفة عامة فإن    ملكان آخر غير مكان سقوطها يطلق عليها مياه زرقاء للمكان املستقبل،

املياه تجميع  أحواض  منطقة  خارج  أخرى  ملناطق  للتدفق  تترك  ال  الخضراء  املياه   هذه 

فيما    .(2019)سالم،   العربية  املناطق  في  املياه  من  النوع  هذا  لندرة  هنا  التنويه  يجدر 

 الشكل املوالي يبرز ذالك و  كذا االحتفاظو  يخص التساقط
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    مطار الستخدمة مقارنة بإجمالي أحجام األمطار في النسبة الؤوية لياه األ  3الشكل

 البلدان العربية            

 
 . 2019، 64التنمية الثامن،ص و  : تقرير  الياهالصدر                              

من خالل الشكل السابق يتبين ضعف النسب املؤوية لجمع املياه بمختلف التقنيات املتوفرة في     

العربية ، حيث تعاني من سوء إدارة هذه املوارد حيث ، فالدول العربية املختارة تجمع  الدول 

مليار متر مكعب متساقطة سنويا فقط ما يشكل   730.5مليار متر مكعب  من مجموع  21,835

هي نسبة اقل ما يقال عنها أنها ضعيفة جدا تعبر عن الندرة في منسوب املياه  و  ، ℅    2,99نسبة

سنويا     ℅  97,01في الدول العربية وتفسح املجال لتكون نسبة الهدر من املياه الخضراء الخضراء 

من خالل تفعيل السياسات املائية و  مما يستدعي إعادة النظر في سياسة إدارة املياه الخضراء

اوز كحل مؤقت لتجو  التي تسهم في الوصول إلى األمن املائي .و  املناسبة  لرفع نسبة تجميع املياه،

 الدول ترشيد استخدام املياه . و  الشركاتو  مشكل ندرة املياه يتعين على األفراد

تشير بصفة عامة إلى املاء الالزم لتخفيف التلوث أو تنقية لناتج  :الرمادية  الائية  البصمة ▪

)الشايب، كيف يمكن ترشيد استهالك   عن عملية اإلنتاج ليكون صالحا لالختالط مع املياه العذبة

،  امل املائية  البصمة  خالل  من  الستيعاب      (2015ياه  املطلوبة  العذبة  املياه  حجم  بأنها  وتعرف   ،

  .(2019)سالم،  التلوث الناتج أثناء عملية التصنيع أو  املنتجات الكيماوية املستخدمة أثناء الزراعة

فات ، مياه الصرف هي التي تحتاجها البيئة الستيعاب )األسمدة ، مبيدات األعشاب ، مبيدات اآل و 

الخ املعالجة  غير  املنزلية  منو     (qatium, 2021)  الصحي  تحول  الذي  بأنها  الى  تعرف  اللوثة   الياه 

    .(2020)بن علي،  محطات معالجة مختلفة لالمتثال للوائح
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 ترشيد استخدام الياهو  األمن الائي 2.3

ايزو   ✓ القياسية  القياسيتشكل    14046الواصفة  “إيزو  املواصفة  عملية ”    14046ة  أداة 

حيث تحدد املبادئ التي تساعد على تقييم مدى تأثير   (2017)لالنباء،   للحد من تدهور املوارد املائية

املؤسسات من   لتمكين مختلف  تتيح منهجية دقيقة  املواصفة  املاء. هذه  الصناعية على  األنشطة 

املائية والبصمة   للموارد  الناتجة عن أنشطتهم طيلة سلسلة تحديد سبل االستهالك األمثل  املائية 

عقلنة استهالك املاء، إضافة إلى  و   بفضل هذه املواصفة سيكون بمقدور املؤسسات تقليص  .اإلنتاج

بالبيئة اإلضرار  دون  ونشاطها  إنتاجها  مواصلة  من  تمكن  تدابير  من    .وضع  سلسلة  من  جزء  هي 

 -البصمة املائية    -اإلدارة البيئية  "،  ISO 14046 الدولية    .املواصفات الدولية حول التهيئة البيئية

في  املياه  كفاءة  لتحديد  دولًيا  عليها  املتفق  األولى  الطريقة  هي  واالرشادات"،  واملتطلبات  املبادئ 

بسبب  املياه  في  التغيرات  إلى  وموقعها  ونوعيتها  املياه  كمية  من  ش يء  كل  تغطي  فهي  املؤسسات. 

األ  األنشطة  أو  األراض ي  من استخدام  الحد  فرص  تعيين  على  املؤسسات  تساعد  أنها  كما  خرى. 

التأثيرات املحتملة املتعلقة باملياه واملرتبطة باملنتجات في مراحل مختلفة من دورة حياتها باإلضافة 

يمكن   موثوقة  بيانات  فقط  ليست  والنتيجة  املياه.  استخدام  في  كفاءة  أكثر  لتصبح  العمليات  إلى 

ا التقارير  في  املستمر،استخدامها  التحسين  لضمان  طريقة  ولكن  العالم،  حول  تعتبر و   لبيئية  هي 

املائية لالستدامة  ووسيلة  املياه  من  االستهالك  ترشيد  قضية  في  رئيس ي  البصمة    محرك  )مهران، 

 .(2020املائية، 

 (2018)الدويكات س.،  مفهوم األمن الائي ✓

توافرة بشكٍل ُيلّبي   األمن املائي عبارة عن كمّية املياه الجّيدة والصالحة
ُ
لالستخدام البشري امل

، مع ضمان استمرار هذه الكفاية دون تأثير، وُيمكن تحقيق ذلك  
ً
 ونوعا

ً
االحتياجات املختلفة كما

االستخدام،  هذا  وأساليب  أدوات  وتطوير  املياه،  من  املتاحة  املوارد  استخدام  حسن  خالل  من 

نمية موارد املياه الحالية،  
َ
لن تتحقق التنمية املستدامة ثّم البحث عن موارد جديدة.  باإلضافة إلى ت

للبيئة املائي حماية  األمن  يوفر  للمياه. حيث  آمن  عالم  لسوء و   دون وجود  السلبية  لآلثار  معالجة 

اإلدارة كما أنه مهتم بإنهاء املسؤولية املجزأة عن املياه وإدماج إدارة موارد املياه في جميع القطاعات 

 ، (2019)انجي، يط والزراعة والطاقة والسياحة والصناعة ، التعليم والصحة التمويل والتخط 

فيها  تسقط  أماكن  هي  املائي  األمن  انعدام  من  تعاني  أن  املرجح  من  التي  العالم  مناطق  أن 

  األماكن التي ال تتواجد بها بنية تحتية مناسبة لتجميع املياه الخضراء و   األمطار بكميات منخفضة ،
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باملياه الزرقاء وأماكن  النمو السكاني السريع ، ومناطق بها منافسة دولية على مصدر  االحتفاظ  و 

 يمكن توضيح كيفية تحقيق األمن املائي من خالل الشكل املوالي.و  .للمياه

 متطلبات تحقيق األمن الائي 5الشكل 

 

 .  2019، 46التنمية الثامن، صو  : تقرير  الياهالصدر 

اقع األمن الائي ✓  للدول العربية  و

يعتبر األمن املائي نقطة  محورية ضمن كافة أهداف التنمية املستدامة .حيث يؤثر عدم 

بالسلب األهداف  كافة  على  في  و   توفره  املائي  األمن  واقع  إبراز  سيتم  املوالي  الجدول  خالل  من 

العربية اإلنمائيو   الدول  املخطط  في  جاءت  التي  عشر  السبعة  األهداف  على   لألمم   تأثيره 

            املتحدة .
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اقع األمن الائي في الدول العربية  01الجدول   : و
اقع األمن الائي للدول العربية  هدف التنمية الستدامة  مقالر   و

مليون شخص يفتقرون إلى خدمة مياه الشرب األساسية فمن الضروري الوصول إلى  48كان  2017عام  القضاء على الفقر   01

 ميسورة التكلفة للقضاء على الفقر في املنطقة العربية حيث و  ياه الشرب املأمونةم

يعاني القطاع الزراعي من ضعف كفاءة الري في معظم البلدان العربية التي تواجه أيضا انخفاض في  القضاء التام على الجوع  02

 زيادة في الطلب على الغذاء و  اإلنتاجية الزراعية

 الصرف الصحي غير األمنو  شخص في املنطقة العربية بسبب املياه غير اآلمنة 29870توفي  2016في عام  الرفاه و  ةالصحة الجيد 03

 نقص النظافة الصحية و 

 من املدارس في املنطقة العربية تفتقر إلى خدمة النظافة الصحية  ℅  29كانت   2016في عام  التعليم الجيد  04

الصراع حيث يصعب اتخاذ القرار فيما يتعلق باألمن  و  أثر النساء في املنطقة العربية بين ندرة املياه تت املساواة بين الجنسين   05

 فيما بين الدول  و  البلدو  املجتمع املحليو  املائي على مستوى األسرة

بأسعار و  املياه النظيفة 06

 معقولة  

دولة عربية من أصل   18األدنى حيث تقع  حصة املنطقة العربية من املياه العذبة املتوفرة في العالم هي

 متر مكعب للفرد  1000دولة تحت العتبة السنوية لندرة املياه املتجددة التي تبلغ  22

بأسعار  و  طاقة نظيفة 07

 معقولة  

يمكن تحسينها بشكل خاص في  و  كفاءة الطاقة هي من أكثر مصادر الطاقة فعالية من حيث التكلفة

 املياه مثال تحليه املياه  و  التي تندرج ضمن عالقة الترابط بين الطاقةالتطبيقات  و  الفعاليات

 نمو االقتصاد و  العمل الالئق 08

 

ينطبق ذلك بشكل خاص بالقطاع  و  تشغيل العمالة في العديد من القطاعات شديدة التأثر باملياه

 الزراعي الذي يشغل نسبة كبيرة من القوى لعاملة في املنطقة العربية 

البنية  و  االبتكارو  الصناعة 09

 التحتية 

في الدول العربية املنتجة للنفط للمياه دور  و النوعية في الصناعةو  الغنى عن املياه من حيث الكمية

 الحفاظ على مستوى الضغط  و  السيما في الحفرو   الغازو  رئيس ي في جميع مراحل صناعة النفط

مليون شخص في املنطقة العربية يفتقرون  إلى خدمات الصرف الصحي األساسية في عام    70,5كان  الحد من أوجه عدم املساواة  10

2017   

مجتمعات محلية  و  مدن 11

 مستدامة  

من سكان املنطقة العربية في مدن تتطلب املزيد من االستثمار في البنية التحتية  ℅ 56يعيش أكثر من 

 املستقبلي و  املائية لتلبية الطلب الحالي

اإلنتاج  و  تهالكاالس 12

 املستدامان  

يتم فقدان كميات كبيرة من املياه بسبب أنماط االستهالك املهدر في املنطقة العربية , السيما من خالل 

 املهدر من خالل الغذاء و  الفاقد

السيما و  ر الطبيعيةأثبتت الدراسات التي تناولت بالتقييم تأثير تغير املناخ في املنطقة العربية أن املخاط العمل املناخي  13

 املخاطر املتعلقة باملياه ستتفاقم بسبب تغير املناخ 

في العديد من دول املنطقة العربية تصرف مياه الصرف الصحي املجمعة في املسطحات املائية بدون   الحياة تحت املاء  14

 الحياة البحرية  و  معالجة مسبقة مما يزيد الضغط على موارد املياه العذبة

من مياهها مما يمكنه ترك أثار  ℅04، فقدت منطقة شمال إفريقيا حوالي  2015و 2001بين عامي  لحياة في البر ا 15

 املحلي  و  حاسمة على النظام البيئي املتعلق باملياه على املستويين اإلقليمي

املؤسسات  و  العدالةو  السالم 16

 القوية  

يرا نظرا لندرة موارد املياه العذبة حيث أن معظمها عابر  تشكل إدارة املياه في الدول العربية تحديا كب

 لإلدارة املتكاملة للموارد املائية دور رئيس ي في تحسين إدارة املياه في املنطقة و  للحدود

عقد الشراكة لتحقيق  17

 األهداف

 مصدرا للمياه الجوفية  تتطلب 40و حوضا للمياه السطحية  27غير عربية  و  تتشارك دول عربية

 عقد الشراكة الدارة املياه املشتركة و  التعاون 
 

 .2019، 22التنمية الثامن، ص و  من انجاز الباحثين باالعتماد على تقرير املياه   الصدر :

 



 مؤشر البصمة الائية أداة لتحقيق أهداف التنمية الستدامة 

65 

 

 ترشيد استهالك الياه من خالل البصمة الائية   ✓

غي أو  مباشر  بشكل  املستهلكة  املياه  كمية  يعادل  ما  )وهو  املائية  البصمة  متوسط  ر بلغ 

الشرق األوسط،   في منطقة  العاملي    8600مباشر(  املعدل  مع متوسط  مقارنة   ،
ً
يوميا املياه  لتر من 

وهو   املياه  3794لالستهالك،  توفير  في  الندرة  مشكل  إلى  يؤدي  ؛مما  اليوم  في   
ً
الوقوف و   لترا بالتالي 

ال في  املياه  استخدام  تزايد  أن  كما  األوسط   الشرق  دول  في  التنمية  أمام  كبيرة  عقبة  بسرعة  عالم 

املياه   توفر  أزمة  من  يعانون  العالم  سكان  مس 
ُ
خ من  أكثر  أن  إلى  أدى  املاضية  عام  املائة  خالل 

 
ً
وعامليا  

ً
إقليميا كبيرة  أهمية  للمياه  أعطى  مما  والنقية،  املسؤولية و   العذبة  تنامي  إلى  هذا  أدى 

نحو  التوجه  فظهر  املائية   املوارد  بأهمية  للمستهلكين  وكذا    املجتمعية   ، املياه   استهالك  ترشيد 

املجاالت  كافة  في  املستدامة  التنمية  لضمان   ،
ً
حيويا  

ً
مطلبا أصبحت  التي  املائية  املوارد  تنمية 

الصناعية والسياحية والزراعية، وذلك عن طريق العمل على تغيير األنماط والعادات االستهالكية 

الطبيعة، فقد أصبحت مشكلة املياه، تتصدر  اليوم، وألن حاجة اإلنسان من املياه تفوق ما تمده  

الذي   املائية  البصمة  مؤشرات  ظل  في  االستهالك،  ترشيد  إلى  الدعوة  وكانت  العالم  سكان  هموم 

مواردنا  حماية  اتجاه  املسؤولية  وتبّني   ، املتقدمة  العلمية  واألبحاث  التكنولوجي  التقدم  فرضه 

 بالتالي الوصول إلى األمن املائي. و  ، (2017)عبد املنعم، الطبيعية، وفي مقدمها املياه 

 الائية  البصمة حسابات 3.3

التي  املياه  إلى  األمر  يتعدى  إذ  للمياه  اليومي  الهدر  على  املائية  البصمة  يقتصر حساب  ال 

منتجاتنا كافة  في  املائية و   تدخل  بصمتنا  غالبية  األخيرة  تشكل  حيث  املستخدمة    خدماتنا 

كما ال يمكن إغفال مفهوم  ملنتج أو خدمة أو لفرد أو شركة أو دولةتحسب البصمة املائية إما  و 

 فيما يلي إدراج لكيفية حساب البصمة املائية .و  املياه االفتراضية في حساب البصمة املائية 

 االفتراضية الياه مفهوم1.3.3

في بلدان الشرق   من األسباب املهمة وراء طرح هذا املفهوم هو إمكانية حل مشكلة الندرة املائية     

التي تعاني شح مائي حيث يمكنها تقليل زراعة املحاصيل الكثيفة في استخدام املياه، باستيرادها من 

املياه   تجارة  من خالل  وفرات  املستوردة  البلدان  تحقق  الطريقة  وبهذه  املائية،  الوفرة  ذات  الدول 

التسعينياتاالفتراضية.  منتصف  في  نسبًيا فقد ظهر  أول  املفهوم حديث  ألن " هو  توني   " ويعتبر   ،

 . 1993من دش هذا املفهوم
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االفتراضية ✓ الياه  بأنها: املياه املستخدمة في   تعريف  : عرف " توني ألن " املياه االفتراضية 

املياه من   بما أن   " أنه:  إلى مناطق الشح حيث يرى  يتم تصديرها  التي  أماكن أخرى إلنتاج األغذية 

إنتاج   في  املهمة  الالزمة املتغيرات  املياه  كمية  تحديد  البلدان  مختلف  على  ينبغي  لذا  املحاصيل، 

إلنتاج األغذية التي هي بحاجة إليها، وعندما يستورد بلد ما طًنا من القمح والذرة، إنما يستورد فعلًيا 

 .(2014)منشاوي،  أيًضا مياًها افتراضية أي املياه الالزمة إلنتاج تلك املحاصيل

 في   اللوثة  أو   الستهلكة  الياه  كمية  هي  للمنتج  الائية  البصمة  على  االفتراضية  الياه  مفهوم  يرتكز 

 يقاس النتاج مراحل جميع

بوحدات الحجم )لتر، متر مكعب، جالون …(، مما يعطي فكرة عن تأثير مادة معينة على استخدام 

اإلنتاج والجزء غير املباشر املياه العذبة. لذلك فهي تأخذ بعين االعتبار املياه املستخدمة مباشرة في 

اللحم  كغ من  ملقدار  املائية  البصمة  قياس  أردنا  إذا  املثال،  .على سبيل  الخام  املواد  في  املستخدم 

البقري، فال ننظر فقط في املياه التي يستهلكها الحيوان، ولكن أيًضا في املياه الالزمة إلنتاج الطعام  

ذلك   بعد  العملية.  في هذه  امللوثة  التجارية، واملياه  املحالت  إلى  اللحم  لنقل  الالزم  املاء  قد نضيف 

 .(qatium, 2021) والذي يستخدم لحفظه مبرًدا، إلخ

 (2019 )سالم، االفتراضية الياه تعريف في مدخالن وهناك   

النهج األول: وفيه قدم تعريف كمي يعتمد على العملية اإلنتاجية »املياه االفتراضية حجم  ▪

استخ التي  على املياه  سيعتمد  بالطبع  الخدمة،وهذا  أو  السلعة  أو  املنتج  إلنتاج  دمت 

 زمان اإلنتاج وكفاءة استخدام املياه«و  ظروف اإلنتاج، بما في ذلك مكان

الثاني وجهة نظر   ▪ النهائي للسلع  الثاني: يأخذ عملية الحساب من منظور املستخدم  النهج 

االفترا املياه  محتوى  املستخدم  ويحدد   ، املطلوبة االستهالك  املياه  وكمية  للمنتج  ضية 

وهذا   املنتج،  لهذا  الحاجة  توجد  حيث  ما  مكان  في  الخدمة  أو  السلعة  أو  املنتج  إلنتاج 

ولذا   استيرادها.  أو  السلع  إنتاج  بين  واملفاضلة  املتاحة  املياه  بكمية  عالقة  ذو  التعريف 

   ننظر إلى محتوى املياه االفتراضية كبديل مناسب للمنتجات والسلع.

تتمثل أهمية املياه االفتراضية في اعتبارها أحد محاور ترشيد  أهمية الياه االفتراضية ✓

 ( 2014)منشاوي،  :استهالك املياه اآلتي

من  ▪ والحد  املياه  استخدام  في  الكفاءة  لتحقيق  كأداة  االفتراضية  املياه  تجارة  استخدام 

املياه على امل في استخدام  الكفاءة  ما  ندرتها حيث يمكن تحقيق  العاملي وعن طريق  ستوي 

 يسمى بتجارة املياه االفتراضية. 



 مؤشر البصمة الائية أداة لتحقيق أهداف التنمية الستدامة 

67 

استخدام مفهوم املياه االفتراضية خياًرا في تحقيق األمن الغذائي للدولة: عن طريق تجارة  ▪

الرغم من ندرة مواردها   الغذائي على  للدولة تحقيق األمن  املياه االفتراضية، حيث يمكن 

   املائية املحلية.

حدوث صراع على املياه سواء على املستوى املحلي أو اإلقليمي والدولي:  الحد من إمكانية   ▪

 زيادة الطلب على املياه ألغراض مختلفة في ظل محدودية املوارد املائية 

املالئمة  ▪ التصدير  السياسات  في وضع  تفيد معرفة  االفتراضية:  املياه  تجارة  ميزان  حساب 

 ون أنهم يصدرون مياههم بأثمان رخيصة.لالستفادة ندرة في مواردها املائية حين يدرك

خلق وعي بيئي لدى األفراد لالنتفاع باملياه: وأخيًرا فإن معرفة املحتوى املائي ملختلف السلع   ▪

 والخدمات يخلق وعًيا لدى األفراد باألثر البيئي الستهالكهم من هذه السلع والخدمات،  

ية ) والتي تكون في الغالب لها األولوية عن ندرة وأخيًرا فإن االعتبارات السياسية واالقتصادية والبيئ

   تحد من فاعلية التجارة الدولية كأداة يمكن بواسطتها الحد من ندرة املياه.  املياه(

  للدولة  الائية البصمة حساب2.3.3

 . (2019)سالم،  تحسب البصمة املائية للدولة وفق الجدول املدرج في الشكل املوالي         

 االستهالك الوطنيو  يوضح كيفية حساب البصمة الائية للدولة 04الشكل 

 
 . 56الصدر : كتاب البصمة الائية الصرية ، إسالم محمد سالم، ص 
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 من خالل الشكل يتضح أن:

ما تعتبر مؤشرا حقيقيا للمياه املستخدمة بصورة مباشرة وغير مباشرة    البصمة الائية لدولة ✓

يعرف بأنه مجموع املياه املستخدمة إلنتاج السلع والخدمات التي من قبل تلك الدولة. وهو ما  

 يستهلكها مواطنو تلك الدولة   

عبارة عن البصمة املائية للمستهلكين الخاصة    في دولة ما    الوطني  لالستهالك  الائية   البصمة ✓

املح  السكان  قبل  من  املستهلكة  والخدمات  السلع  إلنتاج  املحلية  املياه  موارد  ليين باستخدام 

إلنتاج   املستخدمة  املياه  بأنها  تعرف  والتي  للدولة،  الخارجية  املائية  البصمة  إليها(  )مضافا 

البضائع والخدمات املستوردة والتي تستهلك من قبل مواطني تلك الدولة. )مطروحا منها( حجم 

  ة.املياه االفتراضية املصدرة إلى دول أخرى نتيجة إلعادة التصدير من املنتجات املستورد

الوطني   للدولة  الوطنية  الائية  البصمة ✓ لالستهالك  الداخلية  املائية  البصمة  عن  عبارة 

الخاصة باستخدام موارد املياه املحلية إلنتاج السلع والخدمات املستهلكة من قبل السكان 

 .املحليين )مضافا إليها( حجم املياه االفتراضية التي تقوم الدولة بتصديرها إلى دول أخرى 

يمكن حساب ميزانية املياه االفتراضية لدولة ما على أنها   للدولة  االفتراضية  الياه  نيةميزا ✓

مجموع البصمة املائية للدولة )مضافا إليها(، البصمة املائية الخارجية للدولة والتي تعرف  

بأنها املياه املستخدمة سنويا إلنتاج البضائع والخدمات املستوردة والتي يتم استهالكها من 

 .ل مواطني تلك الدولةقب

املياه (2014  )منشاوي،  واالعتمادية  الذاتي  االكتفاء ✓ واردات  على  االعتمادية  عرف 
ُ
ت

الَبصمة  وإجمالي  للدولة,  الخارجية  املائية  الَبصمة  بين  النسبة  بأنها  للدول  االفتراضية 

 املائية لالستهالك الوطني, ويفضل أن تحسب االعتمادية واالكتفاء الذاتي.  

 تمة: خا .4

املشاركة  تنميتها و حماية امليراث من املوارد الطبيعية و و   من منطلق ارتفاع الوعي بجودة الحياة        

غير  و   تجنب األنشطة املهددة للبيئةو   في صنع القرار للوصول إلى الوفرة من خالل ترشيد االستهالك

الج احتياجات  لتلبية  االجتماعية  املسؤولية  عن  األجيال  بعيد  باحتياجات  املساس  دون  الحالي  يل 

عاملية   أهدافا  اعتبرت  األهداف  من  مجموعة  املتحدة  األمم  صاغت  احتياجاتها  تلبية  في  القادمة 

املستدامة التنمية  األخيرةو   لتحقيق  بلوغ هذه  مدى  تقيس  لها مؤشرات  مؤشر  و   التي وضعت  لعل 

الدول من أهم املؤشرات التي يعكس انخفاض نسبتها  و   الشركاتو   املنتجاتو   البصمة املائية لإلفراد

 كذا تحقيق األمن املائي بارتفاع.و  قدرة استدامة املياهعلى 
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 من خالل البحث تم التوصل إلى مجموعة من النتائج  أبرزها : النتائج : 

التي و   ترتكز أهداف التنمية املستدامة التي تعمل شكل متكامل على مجموعة من املبادئ •

.... الخ،و   أبرزها املسؤولية االجتماعية املشاركة  من من اجل تحقيقها صيغت و   الشفافية 

لعل من و   البيئية؛ املتداخلة في تأثيراتهاو   مجموعة من املؤشرات االقتصادية، االجتماعية

 ملائية .اأبرزها مؤشر البصمة 

ياه من قبل املستهلك البصمة املائية مؤشر يعبر عن االستخدام املباشر وغير املباشر للم •

لتجنب  للبيئة؛  الصديقة  السلوكيات  بإتباع  املؤشر  هذا  لنا  يسمح  املنتج،  قبل  من  أو 

إهدار الذهب األزرق. إضافة لكونه طريقة لتقييم اآلثار البيئية للمياه ملنتج أو عملية أو 

البيئية للتأثيرات  االقتصادية  التكاليف  استيعاب  املمكن  من  أصبح  لذلك  ما؛   خدمة 

بأهمية  الوعي  وزيادة  لنشر  املفهوم  هذا  أدخل  ولقد  السوق،  اقتصاد  في  باملياه  املتعلقة 

 املياه وبضرورة ترشيده والتقليل من استهالكه.

هناك ثالثة أنواع مختلفة من البصمة املائية؛ األخضر كمية مياه األمطار ، األزرق كمية  •

ا كمية  والرمادي  السطحية  املياه  أو  الجوفية  امللوثات املياه  لدمج  املطلوبة  العذبة  ملياه 

 املخففة للوفاء بمعايير نوعية املياه. 

تأتي   املائية  البصمة  أغلبية  أن  إذ  للمياه،  الظاهري  في االستهالك  املائية  البصمة  تقتصر  ال 

 التي يجب تقييم تأثيرها على البيئة .و  . من املنتجات املستهلكة

الدولية • املياه    أنظمة"،  ISO 14046 املواصفة  كفاءة  إرشادات   -إدارة  مع  املتطلبات 

 االستخدام"، تهدف إلى مساعدة الشركات لتكون أكثر كفاءة في استخدام املياه.

األمن • إلى  من خالل   و   الوصول  إال  يكون  ال  املائي  موارد   الوعي  الوقر  بأهمية  كمستهلكين 

ع ،وذلك  املوارد  تنمية  استهالك  ترشيد  نحو   التوجه  لهدف  على مائية  العمل  طريق  ن 

 تغيير األنماط والعادات االستهالكية لتقليل كمية املياه املستخدمة. 

يتم   • التي  في أماكن أخرى إلنتاج األغذية  املياه املستخدمة  املياه االفتراضية  تفعيل مفهوم 

 تصديرها إلى مناطق الشح املائي ؛ لحل مشكلة محدودية املوارد املائية في املناطق الجافة. 

 قتراحاتاال

الحد من األثر الذي نتركه كأفراد شركات أو مجتمعات على البيئة فيما يخص استهالك املياه   •

 من خالل التقليل من البصمة املائية ؛ 
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اتخاذ القرارات الصائبة فيما يخص منتجاتنا املستهلكة ذالك ألنها متعلقة بشكل غير مباشر   •

 بما نستهلكه من مياه؛ 

امليا • إلدارة  سياسات  مؤشر  وضع  أساسها حساب  منها  الضعيفة  اإلمدادات  ملواجهة  بكفاءة  ه 

 البصمة املائية؛ 

اتخاذ   • التكاليف والعوائد االقتصادية حالة  املائي ضمن حسابات  ضرورة إدخال قيمة املورد 

 القرارات االقتصادية املتعلقة بالسياسات اإلنتاجية والتصديرية واالستيرادية. 
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Abstract:   This research paper aims to highlight the reality of the blue economy and its role 

in moving development, supporting the local economy and achieving sustainable 
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development goals, by addressing the most important theoretical concepts, the relationship 

between them, and then analyzing some of the data contained in the report of the 

permanent committee in charge of environment and sustainable development in Morocco, 

for the year 2018. As it turns out that the blue economy is linked to a set of activities that can 

achieve some sustainable development goals, especially poverty eradication, fighting hunger, 

economic growth, cities, production, consumption, and the climate ... 

Keywords: Blue economy, sustainable development, reality, Morocco, prospects. 

Jel Classification Codes: Q001, P28, Q56.  

  : مقدمة. 1

إن�التطورات�التكنولوجية�ا��ديثة�السيما����مجاالت�ال��ة�والعلوم�الدقيقة�ومختلف�

آثار�سلبية�ع���الب�ئة�الطبيعية�و��سان�و�ل�ال�ائنات��نتج�ع��ا�شعة�و�تصاالت�الالسلكية،�

�امل ��� �تلوث �من �تخلفھ �بما ��رض �وجھ �ع�� �والغذاءا��ية �وال�واء �اء �خطر�و ، �إ�� تلو�ث��أدت

�املوارد �واست��اف �م��ا،�،الطبيعة �غ���املتجددة �عن��ىأد�مما�خاصة �للبحث �ا���ود �توجيھ إ��

البدائل�ال���توفر�حاجيات��فراد�وترا���متطلبات�ا��فاظ�ع���الب�ئة،�ال���أصبح�يطلق�عل��ا�

ع����بما��س���باالقتصاد��خضر،�ومن�رحم�ذلك،�ظ�ر��قتصاد��زرق�الذي�يختص�با��فاظ

املحيطات�والبحار�واملجمعات�املائية�وما�تحتو�ھ�من��ائنات�ومعادن�وطاقات�و��شطة�وامل�ن�

�وترفيھ �وسياحة �ونقل �صيد �من ���ا �لتحقيق�. املرتبطة �و�س�� �املحلية �التنمية �دعم ��� �سا�م

�واملوار  �ال��وات �استغالل �البحر�ة، �ا��ياة �ع�� �املحافظة �السيما �املستدامة �التنمية د�أ�داف

  .البحر�ة،�توف���مناصب�شغل،�توف���الغذاء�ومحار�ة�الفقر

 : إش�الية�الدراسة 1.1

كيف�يمكن�أن��سا�م��قتصاد��- :من�خالل�ما�تقدم�نصل�إ���طرح��ش�الية�التالية

  �زرق����دعم��قتصاد�وتحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة�باملغرب؟

 : أ�مية�الدراسة�2.1

�الدراس ��ذه �أ�مية ���لة�تتج�� �تحر�ك ��� ��زرق ��قتصاد �مسا�مة �مدى �معرفة ��� ة

�ومحار�ة� �امتصاص�البطالة �الطاقات، �توظيف �خالل�املسا�مة��� �من �ودعم��قتصاد التنمية

 .ا��وع�والفقر����إطار�الس���لتحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة



  :�قتصاد��زرق����دعم��قتصاد�املح���وتحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة�باملغرب دور  :عنوان�املقال

 الواقع،�التحديات�و�فاق
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 : من���الدراسة�3.1

�املس �بالتنمية �املرتبطة �املفا�يم �أ�م �استعراض �والعالقة�تم ��زرق �و�قتصاد تدامة

�ع��� �إطار��طالع ��� �التحلي��، �املن�� �استخدام �تم �كما �الوصفي، �املن�� �باستخدام بي��ما

  .�حصائيات�واملعطيات�وتفس���ا

 : حدود�الدراسة�4.1

��زرق� تم �ع���واقع�وآفاق�استخدام��قتصاد �البحثية �الورقة �الضوء�����ذه �سليط

  . �شطة��قتصادية�وتحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة�باملغربكدعامة�لتحر�ك��

  :التنمية�املستدامة�.2

التوفيق�"مف�وم�التنمية�املستدامة�حسب�القانون�ا��زائري�املتعلق�بحماية�الب�ئة،��ع���

ب�ن�تنمية�اجتماعية�واقتصادية�قابلة�لالستمرار�وحماية�الب�ئة،�أي�إدراج�البعد�البي������إطار�

  . )10�،2003- 03قانون�رقم�( "مية�تضمن�تلبية�حاجات��جيال�ا��اضرة�و�جيال�املستقبليةتن

 : �عر�ف�التنمية�املستدامة�1.2

� �الدو�� �للبنك �املستدامة �التنمية �شبكة �تل���"�عرف �تنمية ��� �املستدامة �التنمية أن

�املستقب �أجيال �بقدرة �املساس �دون �ا��ا�� �الوقت ��� �املجتمعات �تحقيق�احتياجات �ع�� ل

�اقتصادي� �إلحراز�تقدم �ا��ا�� �ل��يل �املتاحة �من �أفضل �بتوف���فرص ��سمح �و�ما أ�داف�ا،

�ال �ال�� �الوصل �حلقة �املستدامة �والتنمية �و�شري، �القص��ة� واجتما�� ���داف �ب�ن �ع��ا غ��

  . )72،�صفحة��2014ا��،�( "�جل�و��داف�طو�لة��جل

� �قابلة �تنمية �أ��ا �ع�� ��عرف �ماب�ن�كما �املتبادلة �بالعالقة ���تمام �إ�� ���دف لالستمرار،

��سان�ومحيطھ�الطبي���و��ن�املجتمع�وتنميتھ،�وال��ك���ع���النوع�بنفس�الدرجة�ال���يتم���ا�

�ال��ة،� �العمل، �توف���فرص �املجتمع، �أفراد �ب�ن �الدخل �توز�ع �تحس�ن �مثل �الكم ال��ك���ع��

  ).31فحة�،�ص2015كمال،�(ال��بية�و�س�ان�
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 : ومتطلبا��ااملستدامة التنمية أ�مية��2.2

��و��ا ��� �جلية �املستدامة �التنمية �الدول��-: تظ�ر�أ�مية �ب�ن �الفجوة �لتقليص وسيلة

� �والنامية � تلعب�-املتقدمة �ل��ارج ��قتصادية �التبعية �تقليص ��� �كب��ا ��نتاج��-دورا توز�ع

تقليص��-رفع�مستوى�التعليم��- مستوى�املع�شة�تحس�ن��- العدالة��جتماعية��- وحماية�الب�ئة�

� ��مية ��-�سبة ��موال �القومي�- توف���رؤوس �الدخل �مستوى �( رفع �و�ياسم�ن، ،�2017مدحت

  .)92-91الصفحات�

� �ضمان �ع�� ��ساعد �ال�� �املتطلبات �أ�م �ب�ن �ي��من �ما �مستدامة �تنمية �ا��،�( تحقيق

2014� �صفحة �ال : )87، �نظيفة �تكنولوجيا �للموارد��استخدام �بدائل �استحداث تدمر�الب�ئة؛

القابلة�للنضوب؛�تجنب�املشروعات�ال���ت�س�ب����تآ�ل�ال��بة�ا��صبة�وتلو�ث�املياه�وتق����

ع���الب�ئة؛�تجنب��نظمة�ال���تؤدي�إ���تبديد�املوارد؛���تمام�بالعنصر�ال�شري�الذي�يضمن�

  .تحقيق�استمرار�ة�التنمية

  :ومباد��ا�دامةاملست التنمية عناصر�3.2

�محور�ا���س�ند �ثالثية �تمثل �ومت�املة �متداخلة �م�ونات �جملة �إ�� �املستدامة التنمية

�فعل �ورد �فعل �أثر�وتأث��، �بي��م �والعالقة �الب�ئة، �عمل�ا �وموضوع ��قتصاد �ودعام��ا . املجتمع

�ال �وفضا��ا �بموارد�ا �والب�ئة �ووسائلھ �بخططھ �و�قتصاد �بأفراده �املجتمع ��سا�م واسع�حيث

  . )88،�صفحة��2014ا��،�( بصورة�تؤدي�إ����شكيل�معادلة�يمكن��سمي��ا�باملعادلة�البي�ية

�التنمية� �إطار ��� �الب�ئة �بحماية �املتعلق �القانون �صياغة �أثناء �ا��زائري �املشرع قام

� �رقم �املادة �خالل �من �التالية�3املستدامة �العامة �باملبادئ �واملتعلقة �( منھ �رقم ،�10-03قانون

�مبدأ�: )2003 �الطبيعية؛ �املوارد �تد�ور �عدم �مبدأ �البيولو��؛ �التنوع �ع�� �املحافظة مبدأ

�نفقات� �يتحمل �امللوث �مبدأ �؛ �ا��يطة �مبدأ �الوقا�ي؛ �ال�شاط �مبدأ ��دماج؛ �مبدأ �س�بدال؛

  .إعادة��ماكن�و��ئ��ا�إ���حال��ا��صلية�ومبدأ��عالم�واملشاركة

 : وأ�داف�ا�ةخصائص�التنمية�املستدام�4.2

��قتصادية،� �مفا�يم�ا �خالل �من �املستدامة �التنمية �خصائص �يحدد �من �ناك

ع���) 2014(حيث�حدد�خصائص�ا�ما�ر�أبو�املعاطي�. �جتماعية،�السياسية،�البي�ية�والتقنية
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تنمية�مستمرة؛�شاملة�ومت�املة؛�عادلة�ومتوازنة؛�تل���حاجيات��جيال�ا��الية�و�جيال�: أ��ا

دمة؛�ترشد��س��الك�دون�إسراف؛�ترا���البعد�البي������جميع�مشروعا��ا؛��عظم�من�قيمة�القا

مدحت�و�( املشاركة�الشعبية����العمل�التنموي؛�الر�ط�العضوي�ب�ن��قتصاد�والب�ئة�واملجتمع

   . )83،�صفحة�2017ياسم�ن،�

� ��قتصادية، �أ�عاد�ا ��� �ومت�املة �شاملة �عملية �املستدامة �جتماعية،�التنمية

�والبي�ية �الثقافية ��مثل. السياسية، �ع�����دف�ا �واملحافظة ��قتصادية �التنمية �ب�ن التوفيق

� �إ�� �إضافة �أخرى الب�ئة ���سانية؛�: م��ا�أ�داف �ا��اجات �تلبية �النمو�و�غي���نوعيتھ، ت�شيط

�ت �إعادة �و�عز�ز�ا؛ �الطبيعية �املوارد �ع�� �املحافظة �مستقر؛ �س�ا�ي �مستوى وجيھ�ضمان

،�الصفحات��2014ا��،�( التكنولوجيا؛�دمج�الشؤون��قتصادية�والبي�ية����عملية�صنع�القرار

84-85(.  

 للتنمية أ�داف�أساسية) 5(حددت�خمسة��(1987) املتحدة �مم ب�نما�نجد�أن�منظمة

 شيدو�قتصادية؛�تر  �جتماعية العدالة �قتصادي؛�تحقيق النمو تحقيق: املستدامة�تمثلت���

 القادمة؛�التنمية �جيال أجل من والبي�ية الطبيعية املوارد املوارد؛�حفظ أنواع جميع استخدام

بإجراء� �خ��ة السنوات ثم�قامت��� .)89-88،�الصفحات�2017مدحت�و�ياسم�ن،�( �جتماعية

 مقصد��169دف��ع���ع��ا�بواسطة���17عديالت�ع���تلك���داف�وتفصيل�ا،�لتصبح�حاليا�

  . )8،�صفحة��2020س�وا،�(

كما�قام�الدكتور�أحمد�أبو�ال��يد�الرسول�بت��يص���داف�الرئ�سية�للتنمية�املستدامة�

�الطاقة،� حسب��حتياجات��ساسية�للمجتمع�من�املياه،�الغذاء،�ال��ة،�املأوى�وا��دمات،

�� �ا��اصة ��ستدامة �م��ا �واحدة ��ل �مقابل �ووضع �جدول ��� �والدخل �الناحية�التعليم �من �ا

   .)57-56،�الصفحات�2015كمال،�( �قتصادية،��جتماعية�والبي�ية

 : مؤشرات�التنمية�املستدامة� 5.2

�عملية� ��� �الب�ئة �ومتطلبات ��جتما�� �والرفاه ��قتصادية ���شطة �ب�ن �التوازن يحتاج

�امل �للتنمية �جيدة �مؤشرات �باستخدام �القرار، �صنع ��غي���طر�قة �إ�� ��سمح�التنمية، ستدامة
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وع����ذا��ساس�اعتمدت���نة�التنمية�املستدامة�. بقياس�أثر�ال�شاطات�والتأث���ع���القرارات

بدران،�( إطارا�تحليليا�يصنف�املؤشرات�إ���ثالث�فئات�رئ�سية  1995 التا�عة�لألمم�املتحدة�سنة

  : ذلك) 1(كما�يب�ن�الش�ل��)109-107،�الصفحات�2014

 .كة�أو�الدافعة�ال���تصف���شطة�والعمليات�و�نماطمؤشرات�القوة�املحر  - 1

 .مؤشرات�ا��الة�ال���توفر�صورة�ل��الة�الرا�نة�لألمور  - 2

 .مؤشرات��ستجابة�ال���توجد�التداب���املتخذة�بصدد�التنمية��قتصادية - 3

  االستجابة -التأثير  –الحالة  –الضغط  –القوة الدافعة : 1الشكل 

  

 

 

 

 

 

 

  )197، صفحة 2015وا، اإلسك(: المصدر

��� �املتحدة ��مم �منظمة �قامت �عام� السنوات ثم �خطة �إطار�إعداد ��� �ال�سيما �خ��ة

 �169دف��ع���ع��ا�بواسطة��17،�بإجراء��عديالت�ع���تلك���داف�وتفصيل�ا،�لتصبح�2030

  ).8،�صفحة��2020س�وا،�(مؤشر��232مقصد،�و

  :��شطة�املرتبطة�بھ�طار�العام�لالقتصاد��زرق�وأ�م�. 3

��زرق ��مف�وم �قتصاد �غون���باو�� �الب��ي�ي ��قتصادي ����(Günter Pauli)أ�شأه

حول�فكرة��ستخدام��مثل�ملوارد�املحيطات� يتمحور  ،�و�و2012عام�" 20+ر�و�"أعقاب�مؤتمر�

�الفقر �حدة �تخفيف �وال��ة، �التغذية �تحس�ن �الغذا�ي، ��من �ز�ادة �أجل �خلق�والبحار�من ،

���ة� �وحماية �بحرا �املنقولة �والصناعية �التجار�ة �املالمح �رفع �البديلة، �الطاقة �توليد وظائف،

  . (Hossain, Chowdhury, & Sharifuzzaman, 2017, p. 6) النظام�البي���والتنوع�البيولو��
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 : �عر�ف��قتصاد��زرق 1.3

كز�ع�����شطة�البحر�ة�����قتصاد�املرت: "عرفت�منظمة�الفاو��قتصاد��زرق�ع���أنھ

�أفضل� �يحقق �بما �واس�ثمار�موارد�ا �وخ��ان، �و�حار�و�ح��ات �محيطات �من �املائية املسطحات

�التعدين،� �البحري، �والنقل ��سماك �صيد �مثل ��قتصادية، ���شطة ��ذه �من �ممكن عائد

  .)365،�صفحة�2019بن�عباس�و�لعور،�( السياحية�اللوجس�ية�وا��دمات

�ا �حسب �ل��نامج�و�عرف �املتوسط �البحر��بيض �عمل ���طة �الفر�سية ��قليمية لو�الة

� �انھ �ع�� �للب�ئة، �املتحدة �التلوث"�مم �منخفض �دائري �اقتصادي �أنماط�نظام �ع�� ��عتمد ،

��جتماعية �والعدالة �الرفا�ية �من �يز�د �أن �و�مكن �املستدام �و�نتاج يدر�القيمة�. �س��الك

�ن �و�� �والعمالة، �املوارد��قتصادية �وندرة �املخاطر�البي�ية �كب���من ��ش�ل �يقلل �الوقت فس

�( "الطبيعية �2020بيان�و، �صفحة ��زرق. )4، �ضمن��قتصاد �تندرج �ال�� ���شطة : ومن�أ�م

�البحري� �والنقل �السياحة �السفن، �بناء �البحر، �مياه �تحلية �املا�ي، �أو��س��راع �املائيات تر�ية

  . ذلك) 3(حيث�يو���الش�ل�رقم�. اج�املعادنوتوليد�الطاقة�املتجددة�واستخر 

 : مجاالت��قتصاد��زرق�2.3

�من� �املائية، �واملجمعات �والبحار �باملحيطات �يرتبط �ما ��ل ��زرق ��قتصاد �شمل

  . �شاطات،�م�ن�ووظائف�وثروات

�والبحر�ة�1.2.3 �الساحلية �واملناظر� :السياحة �الطبيعة �ع�� ��و�� �بالدرجة ترتكز�السياحة

�و�ستجمام�ا� �الراحة �قصد �عل��ا �الزوار�املقبل�ن �تجلب �ال�� �أو�بحر�ة، �بر�ة ��انت �سواء �البة

�املعقدة �العصر�ة �و�شغال ��عمال �جراء �والطاقة �ال�شاط �السياحة�. واستعادة �تمثل إذ

�املتنامي� ��زرق ��قتصاد �ضمن �تندرج �وال�� �القطاع، ��ذا �معت���من �جزء �والبحر�ة الساحلية

أن��سا�م�السياحة�الساحلية��ومن�املتوقع. مليون�وظيفة�6.5حيث�تدعم�أك���من�م،�واملستدا

�ز�ادة�معدل�النمو�العال���ب�سبة� ،�وأن�تصبح�أك���منتج�للقيمة�املضافة����%3,5والبحر�ة���

- 159،�الصفحات�2018ج��ان�و�قالل،�( %26،�وذلك�ب�سبة��2030قتصاد��زرق�بحلول�عام�

أن��عزز�ا��فاظ�و�ستخدام�املستدام�للب�ئات�و�نواع�البحر�ة،�تدر�الدخل�يمكن�كما�. )160
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���� �و�سا�م �وال��اث، �املحلية �والتقاليد �الثقافات �ع�� �تحافظ �والفق��ة، �املحلية للمجتمعات

�ورصد�ا� �إدار��ا �تمت �إذا �نموا، �و�قل �النامية �الصغ��ة �الساحلية �للدول �املستدامة التنمية

  .)Patil�،2017و��Brumbaugh( �ش�ل�جيد

ا��صول�ع���مياه�الشرب��منة�والنظيفة�أمر�بالغ���مية،�خاصة� :تحلية�املياه�املا��ة�2.2.3

�لتلبية� �و�منة �النظيفة �املياه �من ��افية �كميات �تأم�ن ��عد �حيث �والساحلية، �النامية للبلدان

��ع �ال�� �والعقبات �أك���التحديات �أحد �املتنامية، �الس�ان �و�ما�احتياجات �التنمية، �س�يل ��ض

�العامة�والب�ئة ���سان�وال��ة �آثار�ع���النمو��قتصادي�وحقوق �من �ع���ذلك ومن��.ي��تب

املتوقع�أن�يصبح�تلبية��ذا�الطلب�أك���صعو�ة����سياق�التغ���املنا��،�حيث�تواجھ�العديد�من�

�د �مما �املياه، ��� ��مطار�وتناقص �ل�طول �أك���تقلبا �أنماطا �ومخططو�املياه�املناطق �مديرو فع

لتحو�ل�مياه�البحر�أو�املياه�ا��وفية�املا��ة�إ���مياه�عذبة،�. للبحث��ش�ل�م��ايد����تحلية�املياه

�الطاقة �ت�لفة �ارتفاع �من �الرغم �ع�� �ا��ا��، �الطلب �لتلبية �تق�� �الطاقة�. كحل �ش�دت إذ

� �ب�سبة �ز�ادة �املياه �تحلية �ملحطات �خ� %�57نتاجية �أك���من �آلخر�منذ �وفقا �سنوات، مس

�املجتمعات� �توجھ �حقيقة �يب�ن �مما �املياه، �لتحلية �الدولية �الرابطة �قبل �من �امل�شورة البيانات

  .)2019الغبا���،�( الساحلية�نحو�البحر�لتلبية�احتياجا��ا�من�مياه�الشرب

�املائية 3.2.3 ��حياء �وتر�ية ��سماك �املا�ي( مصائد �عب: )�س��راع �املا�ي �عن��س��راع ارة

عملية�تر�ية�وت�اثر�وحصاد��نواع�املائية�سواء��انت�حيوانات�أو�نباتات����ب�ئات�مائية�خاضعة�

و���تخدم�أغراضا�مختلفة�بما���� للرقابة�مثل�املحيطات،�البح��ات،����ار،�ال��ك�وا��داول،

�استعادة �الغذاء، �إنتاج �باالنقراض، ذلك �امل�ددة �ا��يوان �نواع �بناء��عز�ز�أعداد �ال��ية، ات

من��%12إ�� %10حيث��عتمد�حوا��� .)2020ب���مصطفى،�( أحواض�السمك�واس��راع��سماك

� �يقارب �ما �و�عمل �املائية، ��حياء �وتر�ية ��سماك �مصائد �ع�� �كس��م ��� �العالم �58.3س�ان

�مصائ ��� �املا�ي �و�س��راع ��سماك �بمصائد �املرتبطة ��ولية �املجاالت ��� ���ص د�مليون

مليون�فرصة�عمل،�باإلضافة�إ����350حيث��ستطيع��ذا�ال�شاط�توف���نحو�. �سماك�الصغرى 

�تقدر�بنحو��امل�اسب �ال�� �السمكية ��رصدة �استعادة �من �املحتملة مليار�دوالر���50قتصادية

  .)2018رانيا�حسن،�( سنو�ا
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�البحري �4.2.3 �تح: النقل ���
ً
�و�اما

ً
�حيو�ا

ً
�دورا �البحري �النقل �املستدامة،�يلعب �التنمية قيق

�املؤثرة��ش�ل� �من�العوامل ��عد �النقل �املتحدة�نجد�أن ��مم �وضع��ا �ال�� ���داف و�النظر�إ��

�و�قتصادية،� ��جتماعية �ا��ياة �ومحور ��قتصاد �عصب ��عد �حيث ���داف، �تلك مباشر���

دف�إ���تحقيق�التوازن�ب�ن�ف�و�من�الر�ائز��ساسية�ال���تدور�حول�ا�التنمية�املستدامة�وال�����

من���م��%80،�تم�نقل�أك���من�2015ففي�عام�. �عتبارات�البي�ية،�جتماعية�و�قتصادية

  LLOYD’S List“التجارة�الدولية�والبضا�ع�عن�طر�ق�البحر،�وقّدر��عض�املراقب�ن�مثل�منظمة

Intelligence” �� ��سبة �بلغت �املنقولة�بحرا �التجارة�البحر�ة من�إجما���التجارة��%55أن�حصة

  .)2019الغبا���،�( 70%،�ب�نما�تجاوزت�التقديرات��خرى�2013الدولية����عام�

�ج: بناء�السفن�5.2.3
ً
�تحوال

ً
����الف��ة�الرا�نة�صوب�بناء��ش�د�حركة�صناعة�السفن�عامليا

ً
ذر�ا

�أ� �أحد ��انت �وال�� �الكر�ون، �أكسيد �ثا�ي �انبعاثات �تخفيض ���دف �للب�ئة، �صديقة م�سفن

أسباب��عا���صناعة�السفن��عد�الر�ود�الذي�أصاب�طلبيات�البناء�منذ��زمة�املالية�العاملية�

� �ل��فاظ� .سنوات�10ال���اندلعت�قبل�أك���من �نحو��ستدامة �السفن�العاملية �تحول ووسط

�قتصاد�العال��،�بحسب� تر�ليون�دوالر����3.6مقومات��قتصاد��زرق�الذي��س�م�بنحو�ع���

،�ال�سيما�سفن�ا��او�ات�حصاءات�البنإ
ً
ك�الدو��،�ظ�رت�أنواع�جديدة�من�السفن�أك�����ما

 .)2019ع��،�( نألف�ط�220ال���تصل�حموال��ا�إ���أك���من�

�املتجددة�6.2.3 �البحر�ة �أو� الطاقة �ستمد: الطاقة �الشمسية �املصادر �من املتجددة

لعمليات�الطبيعية�بمعدل��ساوي�أو�يتجاوز�البيولوجية�ال���تتجدد�بواسطة�ا ا��يوف��يائية�أو

و�خالف�الوقود��حفوري،�فإن�معظم�أش�ال�الطاقة�املتجددة�ت�تج�انبعاثات�. معدل�استخدامھ

 �� املتجددة البحر�ة إن�الطاقة. منخفضة�من�ثا�ي�أوكسيد�الكر�ون�أو�ال�ت�تج�ا�ع����طالق

طبيعية����الب�ئة�البحر�ة�وتتمثل�����املتجددة�بحيث�تضم�عمليات الطاقة من فرعية مجموعة

الطاقة� طاقة�املحيطات،�طاقة�الر�اح�من�العنفات�املوجودة����املناطق�البحر�ة،: أر�عة�أش�ال

�من� �املستمدة �ا��يو�ة �والطاقة �مغمورة، �أرضية �حرارة �موارد �من �املستمدة ��رضية ا��رار�ة

  .)5صفحة��،2012تقر�ر��مم�املتحدة،�( الكتلة�ا��يو�ة�البحر�ة
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 : عالقة��قتصاد��زرق�بالتنمية�املستدامة�.4

�التنمية� �خطة �ضمن �املتحدة ��مم �اعتمد��ا �ال�� �عشر �السبعة ���داف �ب�ن من

� �لعام �ع���2030املستدامة �وا��فاظ �املستدام ��ستخدام �إ�� ��س�� �مستقل ��دف ��ناك ،

� �رقم �و�و�ال�دف �املاء �سطح �تحت �الذي14ا��ياة �ع���يدعو�املجت ، �ا��فاظ �إ�� �الدو�� مع

�املستدامة �التنمية �لتحقيق �مستدام ��ش�ل �واستخدام�ا �البحر�ة �والبحار�واملوارد �.املحيطات

. املحيطات�واملوارد�ا��ية�ف��االبحار�و �لرفا�ية�ع���العموم،أ�داف�مصممة��10يتضمن�والذي�

�،الغذاءمثل�الفقر،�رى��ذا�امل�ون�لھ�روابط�قو�ة�مع�م�ونات�أ�داف�التنمية�املستدامة��خ

لة�بذلك�شبكة�عنكبوتية .�نتاج�و�س��الك�واملناخ�،املدن�،النمو��قتصادي
ّ
. م�ّونة�أو�مش�

أ�داف�م�ونات��قتصاد��زرق�مع�روابط�عن��ذه�الروابط،�وعن�) 2(حيث��ع���الش�ل�رقم�

   .(Hossain, Chowdhury, & Sharifuzzaman, 2017, p. 6) التنمية�املستدامة��خرى 

  باالقتصاد األزرق وبأهداف التنمية المستدامة األخرى  14يوضح ارتباط الهدف رقم : 2الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 (Hossain, Chowdhury, & Sharifuzzaman, 2017, p. 7): المصدر

� �البحار�واملحيطات ��%�72غطي �أك���من �و�ش�ل ��رض �سطح �املحيط��%95من من

�مبا�حيث. ا��يوي  شر�وغ���مباشر�تقر�ًبا��ل�أش�ال�ا��ياة�ع����رض�من�توليد�تدعم��ش�ل

�املناخ� �تنظيم �تدو�ر�العناصر�الغذائية، �إعادة �الكر�ون، �أكسيد �ثا�ي �امتصاص �ك���ن،

�ا��رارة �ودرجة ���سان. العال�� �و��ة ��من �العال��، �للغذاء ��عت���ضرور�ة �توفر�. كما حيث

فع���س�يل�املثال،�سا�م�اقتصاد�املحيطات�الصي���بـ�. دالغذاء،�تمتص�البطالة�وتدعم��قتصا
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�9،�باستخدام�2014من�الناتج�املح����جما������سنة��%10ما��عادلمليار�دوالر�أمر��ي�أي��962

� �بـقيمة �املحيط �اقتصاد�ا �املتحدة �الواليات �قدرت ���ص؛ �أو��258مالي�ن مليار�دوالر�أمر��ي

1.8%���� ��جما�� �املح�� �الناتج ��من ��و�2010عام �تقدير�إندون�سيا �املح����%20؛ �الناتج من

و�ش�ل�املحيطات�والبحار�واملناطق�الساحلية�عنصر�مت�امل�وأسا�������النظام�البي���. �جما��

من�املدن�الك��ى����العالم�تقع�ع���ضفاف�املناطق�الساحلية،�يتمركز�ف��ا��%65فحوا���. لألرض

� �ع�3أك���من �الفراغمالي�����ص،��عتمدون �أوقات �والعمل�وقضاء �للع�ش �موارد�ا و�عت���. ��

�ال�شر�ة ���شطة �وتأث��ات �لتغ���املناخ �عرضة �أك���املناطق �ب�ن �من  ,Hossain) . السواحل

Chowdhury, & Sharifuzzaman, 2017, pp. 6-7)  

�امل�لفة�.5 �الدائمة �املغر�ية �تقر�ر�ال��نة �وفق �باملغرب ��زرق بالب�ئة��واقع�وآفاق��قتصاد

  :2018والتنمية�املستدامة،�لسنة�

انخرطت�اململكة�املغر�ية����مسار�التنمية�املستدامة،�بإرساء�أسس�التنمية��قتصادية،�

� �سنة �الدو�� �املجتمع �أمام �تفعيال�الل��اما��ا �القانون 2014و�ذا �اعتماد �خالل �من �طار�رقم�-،

�ا99.12 �والتنمية �للب�ئة �الوط�� �امليثاق �بمثابة �الوطنية�، ��س��اتيجية �اعتماد �ثم ملستدامة،

- 11- 12ال���أطلق�ا�بتار�خ�" ا��زام��زرق" باإلضافة�إ���مبادرة�. 2017للتنمية�املستدامة�سنة�

،�خالل�مؤتمر��مم�املتحدة��شأن��غ���املناخ،�وال�ادفة�إ����عز�ز�قدرة�البحار�واملحيطات�2016

�استدام��ا �وضمان �الصمود �املستدامة�تقر�را( .ع�� �والتنمية �بالب�ئة �امل�لفة �الدائمة ل��نة

  )25،�صفحة�2018باملغرب،�

�شر��ذا�التقر�ر�أن�املؤ�الت��قتصادية�و�جتماعية�ال���تزخر���ا�السواحل�املغر�ية،�

� �ل�سبة ��%�52اس�يعا��ا ��قتصادية، ���شطة �مجال �املرتبط��%92من �الصنا�� �ال�سيج من

تثم�ن�املنتجات�البحر�ة�وأ�شطة�املوا�ئ،�السياحة�الشاطئية،�قطاع��بقطاعات�الصيد�البحري،

�املؤ�التالب �من �وغ���ا �والغاز، �رؤ�ة���ول �ترتكز�ع�� �شاملة، �وطنية �إس��اتيجية �وضع �تتطلب

�إحداث� �مع �وتنمي��ا، �البحر�ة �ال��وات �حماية �إ�� ���دف �بي��، �اجتما�� �توجھ �ذات مستقبلية،
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أ�شطة�جديدة�وتطو�ر�ا�انطالقا�من��م�انيات�املتاحة�باستخدام�رأسمال�ا�البحري�لالس�ثمار�

  :���أ�شطة�محركة�لعملية�التنمية�كما�ي��

 : املغر�ي الرأسمال�البحري �1.5

� �م��ة �املغرب �موقعھ�يملك �بفضل ��ام �بحري �برأسمال �يتمتع �حيث �م�مة، تنافسية

 ا��غرا���ووفرة�موارده

�الطبي���1.1.5 �السمكية��:الرأسمال �الطبيعية، �املوارد �للمغرب �الطبي�� �الرأسمال يضم

�املطلت�ن�. واملحميات�البحر�ة �بواج�تيھ �طول�الشر�ط�الساح�� �ع�� �املجال�البحري حيث�يمتد

 . البحر��بيض�املتوسط�كما��شمل�املنحدرات�والشواطئ�والبح��اتع���املحيط��طل���،�و 

�ال�شري �2.1.5 �وقد�: الرأسمال �البحار�واملحيطات، �حول �م�ما �معرفيا �رصيدا �املغرب يمتلك

�قبل� �من �البي�ية �باألنظمة �املتعلقة �واملعارف �املعطيات �تطو�ر�إنتاج �اجل �من �ج�ودا بذلت

املرصد�الوط���للب�ئة����املغرب،�واملع�د�الوط���للبحث����اديمي�ن�واملعا�د�املتخصصة،�مثل

 .���الصيد�البحري 

�ش�ل�الرأسمال�املنتج����املغرب�قاعدة�مت�نة�لبناء�اقتصاد�ازرق�قادر��:الرأسمال�املنتج�3.1.5

�الصمود �. ع�� �للموا�ئ �الوطنية �إطار��س��اتيجية ���مة��2030و�� �اس�ثمارات �املغرب رصد

تحتية�الالزمة�لتطو�ر�قطاع�النقل�البحري�وأ�شطة�املوا�ئ،�تضاف�إ���رصيد�ا�إلقامة�الب���ال

� �ع�� �تتوفر�حاليا �حيث ��38ا��ا��، �م��ا �و�13ميناء، �ا��ارجية، �للتجارة �لعبور��6ميناء موا�ئ

وفيما�يتعلق�بالسياحة�تمتلك�املغرب�ب���تحتية�ساحلية�جيدة،�. مناء�للصيد�19املسافر�ن،�و

 .فق�ال��فيھ�البحري�محدودةرغم�ذلك�تبقى�مرا

 : ��شطة�املحركة�لالقتصاد��زرق�باملغرب�2.5

�الرتباطھ� �نظرا �التنمية �لعملية �املحركة �القطاعات �أ�م �ب�ن �من ��زرق �عت����قتصاد

  .بمجاالت�وأ�شطة�بحر�ة�مختلفة�تجار�ة�وغ���تجار�ة�أو�خدمية

�التجار�ة�1.2.5 �والسيا: ��شطة �الصيد �أ�شطة �البحري�تك���� �والنقل �بالعبارات �والنقل حة

ع���عكس�ذلك�ال�تزال�أ�شطة�إنتاج�الغاز�والب��ول����. م�انة�تار�خية�بارزة�����قتصاد�املغر�ي

كما�يمكن�أن�. عرض�البحر،�الر�اضة�املائية�وأ�شطة�ال��فيھ�البحري،�غ���مستغلة�بالقدر�ال�ا��

كأ�شطة�تر�ية��حياء�املائية،�و�ناء�السفن��ي�يح�تطو�ر�قطاعات�جديدة�فرصا�اقتصادية�م�مة،
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و�شمل���شطة�التجار�ة�. وإصالح�ا،�والطاقات�املتجددة،�والتكنولوجيا�ا��يو�ة،�وتحلية�املياه

 :البحر�ة

من�الناتج�الداخ���% 2و��1سا�م�قطاع�الصيد�البحري�بما�ي��اوح�ب�ن�: الصيد�البحري �1.1.2.5

�يقار  �يوفر�ما �املغر�ي، ��جما�� �من �مباشر�وغ���مباشر�700ب �شغل �منصب وت�ش�ل�. ألف

ما�جعلھ�يحتل�املرتبة��و���إفر�قيا�والثالثة�عشر�عامليا��،نوع�500ال��وات�البحر�ة�من�أك���من

�تصدر�نحو� �حيث ��سماك، �إنتاج ���م �حيث �% 85من �حوا�� �إ�� �إنتاج�ا �من��100من دولة

لعديد�من��تفاقيات�الدولية،�بما����ذلك�اتفاقية�وقد�وقعت�اململكة�املغر�ية�ا. القارات�ا��مس

���� �بالصيد �بموج��ا �يرخص �وال�� �واليابان، �روسيا ��ور�ي، ��تحاد �مع �املوقعة �البحري الصيد

�مالية �مسا�مة �مقابل �املغر�ية �ا��ديد�. املياه ��ورو�ي ��تحاد �مع ��تفاق �املثال �س�يل فع��

� �بولوج ����128سمح �املياه �إ�� �سفينة �مقابل ��طل��� �املحيط ��� �املغر�ية مليون��52.1قليمية

 .اورو�سنو�ا

مالي�ن��10أطلق�املغرب����إطار�املخطط��زرق�من�اجل�استقطاب�: قطاع�السياحة�2.1.2.5

�ل�ذا� ��قتصادية �النجاعة �موضوع �أن �إال �ساحلية، �منتجعات �ستة �إ�شاء �خالل �من سائح،

�ح �الطموحات، �مستوى ��� �تكن �لم ��ع���املخطط �املجلس �تقر�ر�صادر�عن �خالل �من يث

� �من�أصل �أن �من�خاللھ �ع����5500ل��سابات،�والذي�كشف �املخطط �نص �ال�� سر�ر�سيا��

� �توف���سوى �يتم �لم ��س��اتيجية�. سر�را�157انجاز�ا، �توجيھ �إعادة �تمت �ذلك �ع�� و�ناءا

�امل �املستو��ن �ب�ن �الت�سيق �ضعف �معا��ة ��س��دف �أصبحت �ال�� �واملركزي،�السياحية ح��

�املشار�ع� �ال��ك���ع�� �يتم �حيث �للغاية، �محدودة �املستدامة �املشار�ع �ال�تزال �ذلك، �ع�� وعالوة

و���. لكن�لألسف،�فان�تأث����ذه�املشار�ع�ع����نظمة�البي�ية�يظل�قو�ا. السياحية�ال��مة�

قطاع�السياحة��و�حوي . �ذا�الصدد،�ي�ب���أن�يدمج�العرض�السيا���الشامل�مف�وم��ستدامة

عدة�أ�شطة��عت���بمثابة�املحرك�أل�شطة�وقطاعات�مختلفة�ترتبط���ا،�حيث�يب�ن�ذلك�الش�ل�

  ). 3(رقم�
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  سلسلة القيم واألنشطة التي يحركها قطاع السياحة وفروعه: 3الشكل 

 

 

 

 

  

 

 

  )36فحة ، ص2018تقريراللجنة الدائمة املكلفة بالبيئة والتنمية املستدامة باملغرب، ( :المصدر

وجود��شاط�سيا����الرحالت�البحر�ة�السياحية�من�شأنھ�أن��:الرحالت�البحر�ة�السياحية�- ا

� �الوطنية�للموا�ئ����أفق �تتضمن��س��اتيجية �م�مة�للمغرب،�حيث �مالية ،�2030يدر�عائدات

� �معينة �موا�ئ �تحديد �تم �كما �التنمية، �محاور �من �رئ���� �كمحور �البحر�ة كطنجة�(الرحالت

�والدار�البيضاءاملتوس �املجال) ط ��ذا ��� �البحر�ة�. للتخصص �الرحالت �ب�ن ��لتقائية ولضمان

السياحية�و��شطة�السياحية��خرى�يتطلب�إعادة��ي�لة�العرض�السيا��،�من�خالل��رتقاء�

�بال�سبة�للمملكة،�حيث�. بمستوى�ا��دمات�املقدمة وتمثل��ذه�الرحالت�البحر�ة�قطاعا��اما

اورو�عند�التوقف����محطة�معينة،�أي�ما��عادل��140حد����املتوسط�ما�يقارب�ينفق�سائح�وا

�سفينة�400 �ل�ل �در�م �. ألف �إ�� �يصل �الوافدين �معدل �أساس �فان��450وع�� ���ص، ألف

مسافر��4000ومن�جانب�ال�شغيل�يخلق�توقف�. مالي���در�م�4إجما���النفقات�سيصل�إ���نحو�

  .��ص�600ة�فرص�شغل�مباشرة�وغ���مباشرة�لفائد

�البحري �-ب ال�يزال�قطاع�ال��فيھ�البحري����بداياتھ����املغرب،�إال�أ��ا��س���لتطو�ر��:ال��فيھ

�ال��فيھ� �موا�ئ �بقطاع �لل��وض �املغر�ية �ال��فيھ �موا�ئ �جمعية �إ�شاء �تم �حيث �التحتية، بناه

كما�. وسكنية��وتوجد�حاليا�ستة�موا�ئ�ترف��ية�ح���ا��دمة�مج�زة�بب���تحتية�فندقية. البحري 

  .ح���لرسو�اليخوت�واملراكب�السياحية�4000تتوفر�ع���

�عت���الظروف�الطبيعية�ال���تزخر���ا�املغرب��:��شطة�ال��ف��ية�البحر�ة�والر�اضات�املائية�-ج

من�قبيل�ر�وب��مواج،�و�لواح�" الر�اح،�الشمس،��مواج" مثالية�ملمارسة���شطة�البحر�ة
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�والد �والغوصالشراعية، �الشراعية، �والزوارق �املائية، �النار�ة �تطو�ر��ذه�..... راجات �ذلك ومع

  .��شطة�ال�يزال�بطيئا،�رغم�أنھ�ال�يتطلب�ب���تحتية�كب��ة����ظل�توفر��الظروف�الطبيعية�

3.1.2.5�� �املوا�ئ �عت���املوا�ئ�بوابة�البلد�نحو�العالم�ا��ار���البعيد�لنقل�املسافر�ن��:أ�شطة

  ) 4(ع�و�ناء�السفن�واصالح�ا،�حيث�يب�ن�ذلك�الش�ل�رقم�والبضا�

  سلسلة القيم واألنشطة التي يحركها قطاع النقل وفروعه :4الشكل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  )39، صفحة 2018تقريراللجنة الدائمة املكلفة بالبيئة والتنمية املستدامة باملغرب، ( :المصدر

�380سفن�لنقل�املسافر�ن،��7سفن���ن،� 9يت�ون��سطول�املغر�ي�من��:نقل�املسافر�ن�- ا

أما�بال�سبة�للموارد�ال�شر�ة�العاملة�. قار�ا�وزورقا�8235سفينة�لل��فيھ�و�232سفينة�ل��دمة،�

  .بحارا����6613قطاع�البحر،�فيبلغ�عدد�ا�

�عت���من�ب�ن�أك���املمرات�البحر�ة�كثافة����العالم،�إذ��عد�محر�ا��:النقل�البحري�للبضا�ع�-ب

�اململكةرئ�سي ��� �و�جتماعية ��قتصادية �للتنمية �. ا �أك���من �يؤمن ���م�� %95حيث من

�العالم �بلدان �و�ا�� �املغرب �ب�ن �التجار�ة �. املبادالت �ع�� �املجال،��38تتوفر�املغرب ��ذا ��� ميناء

و�عمل�ع����عز�ز��س�ثمارات����قطاع�املوا�ئ�من�خالل�بناء�خمسة�موا�ئ�ك��ى،���دف�مواكبة�

أر�عة��-سفن��شطة�8و�ت�ون��سطول�التجاري�املغر�ي�من�. 2030يكية�التنمية����أفق�دينام

�القطاع��عا�ي�من�بطئ�و�عقد�مساطر�. م��ا�حاملة�ل��او�ات،�وثالث�ناقالت�للنفط إال�أن��ذا

الضر�بة�املفروضة�عليھ،�كما�ال��ستفيد�بالقدر�ال�ا���من�ال�س�يالت����مجال�التمو�ل�من�لدن�

  .إضافة�إ���انھ�بحاجة�إ���تحديث��طار�ال�شر����الذي�أصبح�أمرا�م��ا. واملمول�نالبنوك�
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سفينة�سنو�ا�باملغرب،�و�ذا�ال��غطي�الطلب�املح�������100يتم�بناء��:بناء�السفن�وإصالح�ا�-ج

�و�نا��ا �صيانة�السفن�وإصالح�ا �الطلب. مجال ��ذا �إ���ا��ارج�لتلبية �ت��ا بالنظر�للر�ود�.  لذا

وحسب�دراسات�أجر��ا�. ي��ش�ده�أحواض�بناء�السفن�الثالث�الرئ�سية�املوجودة����املغربالذ

  . مؤسسات�ح�ومية�مغر�ية،�أن�صناعة�السفن�ت�اد�ت�ون�منعدمة

فان�أ�شطة�التنقيب�����ذا�. توجد�إم�انات�غ���مستغلة�بالقدر�ال�ا��: قطاع�الطاقة��4.1.2.5

�أ �بالنظر�إ�� �ضعيفة، �ال�تزال �وتتطلب�املجال ��مد �طو�لة �عملية �يبقى �النفط �عن �التنقيب ن

�أ��ا�محفوفة�باملخاطر ألف��400ب��ا�ع���مساحة�تبلغ��41حيث�تم�حفر�. أموال���مة،�كما

و�و�عدد�قليل�جدا�. م��ا�أظ�رت�مؤشرات�عن�وجود�النفط�أو�الغاز�أو�النفط�الثقيل�2�،9كم

  .الواقعة�ع���الضفة��خرى �مقارنة�بآالف��بار�املوجودة����مناطق��نتاج

�حصة� �ز�ادة �إ�� ���دف �خطة �املغرب �وضع �البحر�ة، �املتجددة �الطاقات �بخصوص أما

� �إ�� �تصل �املحلية �الك�ر�ائية �الطاقة �من �املتجددة � %52الطاقات �آفاق ترتكز�ع���. ��2030

�تط �طر�ق �عن �ال�دف �تحقيق �إم�انية �ت�يح �أن �يمكن �البحار�واملحيطات �أن �علما و�ر�اليا�سة،

� �الساح�� �الشر�ط �يوفر �أن �يمكن �حيث �البحري، �املجال �من �مستمدة �طاقية �350بدائل

  . جيغاواط

  سلسلة القيم واألنشطة التي يحركها قطاع الطاقة وفروعه  :5الشكل 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  )44، صفحة 2018تقريراللجنة الدائمة املكلفة بالبيئة والتنمية املستدامة باملغرب، ( :المصدر
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�البحر�ة�5.1.2.5 �ا��يو�ة ��:التكنولوجيات �سوى �ال�يمثل �ناشئا �السوق�% �2عت���قطاعا من

�ا��يو�ة �للتكنولوجيات ����. �جمالية ��ستخدم �أن �يمكن �الذي �البحري، �البيولو�� �التنوع رغم

�لغياب� �نظرا �غ���مستغل، �ال�يزال � �و�و�مجال �التجميل، �مستحضرات �و�� املنتجات�الصيدلية

�م �وامل�ارات ��ذه�املعارف �من �وا��ز�ئات �املركبات �استخالص �لتكنولوجيا �تام �وغياب �ج�ة ن

ال�تتوفر�املغرب�حاليا�ع���أية�إس��اتيجية�أو�إطار�قانو�ي�لتحف���و  .النباتات�وا��يوانات�البحر�ة

  .البحث�وأ�شطة�التثم�ن�����ذا�املجال

�البحر�6.1.2.5 �مياه �� : تحلية ��قتصاد �أولو�ات �إحدى ��� �التقنية �تفرض��ذه �ال�� زرق،

نفس�ا�كحتمية�ع���املغرب�الذي�يواجھ�خطر�إج�اد�ما�ي�جراء�عدم�انتظام��ساقط��مطار،�

�محطة� �بناء ��� �الشروع �خالل �من �حقيقية، �ديناميكية �املغرب ��� �التحلية �قطاع ��ش�د حيث

ر�ط�ا��تحلية����ا�ادير،�ست�ون��و������العالم�ال���يتم�تزو�د�ا�بالطاقة�املتجددة،�من�خالل

  .بمحطة�نور�ورزازات�للطاقة�الشمسية

  سلسلة القيم واألنشطة التي يحركها قطاعي التكنولوجيات الحيوية وحلية مياه البحر وفروعهما: 6الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  )47-45، الصفحات 2018تقريراللجنة الدائمة املكلفة بالبيئة والتنمية املستدامة باملغرب، ( :المصدر

�غ��2.2.5 �حماية�: ��التجار�ة��شطة �اجل �من �بالغة �أ�مية �غ���التجار�ة ���شطة تك����

الرأسمال�البحري�املغر�ي�واملحافظة�عليھ،�و����ذا�الصدد،��عد�أ�شطة�البحث�و�بت�ار�وجمع�

 .املعطيات�وال��بية�والت�و�ن�دعامة�لأل�شطة�التجار�ة
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2.2.5.1� �و�بت�ار� �ال: البحث �القطاعات ��عض �استدامة �بالبحث�ترتبط �وثيقا �ارتباطا بحر�ة

�وتثم�ن� �املائية ��حياء �تر�ية �سيما �البحري، �الصيد �مجال �ع�� �ينطبق ��مر�الذي و�بت�ار،

�مركز�أبحاث�. منتجا��ا �كمشروع �امل�ي�لة، �املشار�ع �من �العديد �إطالق �تم �السياق، ��ذا و��

�والت �املراكز� �مثل �خاصة �مبادرات �و�ناك �املحار، �مثل�وتكنولوجيات�تر�ية �املتخصصة، جمعات

املركز�املتخصص����تثم�ن�وتكنولوجيا�منتجات�البحر�با�ادير،�الذي�ينجز�بحوثا����مجال�تثم�ن�

رغم��ذا�تبقى��س��اتيجية�املغر�ية�للبحث�. منتجات�البحر�اعتمادا�ع���التكنولوجيات�ا��يو�ة

مما�يتع�ن�التكيف��ش�ل�. ����املجال�البحري�دون�املستوى�املطلوب�وغ���معروفة�بالقدر�ال�ا�

  .أفضل�يتما����مع�متطلبات��قتصاد��زرق

يتوفر�املغرب�ع���العديد�من�املعا�د�ا��امعية�ومؤسسات��بحاث�: التعليم�والتكو�ن�2.2.2.5

املتخصصة����املجال�البحري،�و�عد�املع�د�الوط���للبحث����الصيد�البحري�مؤسسة�رائدة����

�إ���جانب�ج �املجال، �غ����ذا �تبقى �إال�أ��ا �بارزة����املجال�ن�الساح���والبحري، �مغر�ية امعات

  .�افية�وتحتاج�إ���فاعلية����امليدان

  :ا��اتمة. 6

سعينا�من�خالل��ذه�الورقة�البحثية�إ����سليط�الضوء�ع����قتصاد��زرق�كمف�وم�  

نمية�املستدامة�����س���إ���تحقيق�أ�داف�وأ�عاد�الت. جديد،�ولد�من�رحم��قتصاد��خضر

املجاالت�املتعلقة�باملحيطات�والبحار�واملجمعات�املائية�وما�تحتو�ھ�من��ائنات�وموارد�وطاقات،�

�وأبحاث �وم�ن �أ�شطة �من �بذلك �يرتبط �و�س�ش�اد�. وما �املفا�يم، �أ�م �استعراض �خالل من

والتنمية�املستدامة��ببعض��حصائيات�واملعطيات،�السيما�تقر�ر�ال��نة�املغر�ية�الدائمة�للب�ئة

� �التنمية�. 2018لسنة �أ�داف �تحقيق �كب����� ��ش�ل ��سا�م ��زرق ��قتصاد �أن �تب�ن حيث

املستدامة�من�خالل�توف���متطلبات�ا��ياة�الضرور�ة�من�غذاء�وماء�و�واء�وطاقة�وترفيھ�وم�ن�

�ال�تزال. ووظائف �املغر�ية �اململكة �غ���أن �والدولية، �املحلية ��قتصادات �املستوى��ودعم دون

و�مكن�استخالص�أ�م�النتائج�ال���. املطلوب�مقارنة�باملقومات�الطبيعية�وال�شر�ة�ال���تمتلك�ا

  : تمت��شارة�إل��ا�ع���مسار��ذا�البحث،�وا��روج�ببعض�التوصيات�و�ق��احات�فيما�ي��
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  :النتائج�1.6

  العال��،���قتصاد تر�ليون�دوالر�����3.6سا�م��قتصاد��زرق�بنحو��-

  دوالر؛ تر�ليون  5 إ�� 3 ب�ن ما عامليا والبحار �قتصادي�للمحيطات ال�شاط قيمة ت��اوح -

من�س�ان�العالم����كس��م�ع���مصائد��سماك�وتر�ية��حياء��%12إ�� %�10عتمد�حوا�����-

  املائية؛�

�سماك�و�س��راع�مليون���ص����املجاالت��ولية�املرتبطة�بمصائد���58.3عمل�ما�يقارب��-

  املا�ي����العالم؛

  مليون�وظيفة����العالم؛�6.5تدعم�السياحة�الساحلية�والبحر�ة�أك���من� -

�الطبيعية�البحر�ة،�باقتصار�ا�ع����عض���شطة��- ضعف�استغالل�اململكة�املغر�ية�ملوارد�ا

  املحلية�البدائية�املتفرقة؛�

����700الناتج�الداخ����جما��،�و�وفر�حوا����%2و��1سا�م�قطاع�الصيد�البحري�املغر�ي�ب�ن��-

  ألف�منصب�شغل؛�

يحتل�املغرب�املرتبة��و���إفر�قيا�والثالثة�عشر�عامليا�من�حيث���م�إنتاج��سماك،�تصدر��-

  دولة؛���100وا���

اعتماد�املغرب�ع����عض��تفاقيات�الستغالل�موارد�ا�البحر�ة�مقابل�عوائد�مالية�محددة؛��-

  ا�قد�يؤدي�إ���الصيد�الالعقال�ي�و��دد�باست��اف�ال��وات�البحر�ة؛مم

 :التوصيات�2.6

  ���يع�البحث�العل������مجال�ا��ياة�البحر�ة؛�-

  العمل�ع���إيجاد��طر�الالزمة�لتجميع�ورصد�املعارف�البحر�ة؛�-

  ��ا��قتصاد��زرق؛العمل�ع���توف���م��انية��افية�لتمو�ل�مشار�ع�الب���التحتية�ال���يرتكز�عل�-

��سس� - �وضع �اجل �من �ا��وانب �مختلفة �تحف��ات �بوضع ��جن�ية �لالس�ثمارات استقطاب

  القو�ة�لبناء�اقتصاد�فعال؛

  محاولة��س�ثمار����جميع���شطة�البحر�ة��لوضع�اقتصاد�ازرق�متنوع؛ -
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�ال�- �املعارف �وتبادل �بانتقال ��سمح �متخصصة �عاملية �مختلطة �شر�ات �وت�و�ن�إقامة علمية

  الطاقات�املحلية؛
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�مباشرة� �يتأثر�بصور �لذا �العال�� �البحري �النقل �منظومة �من ��عت���جزءا �العر�ي �البحري النقل

��ذه� ���دف �،وعليھ �ا��ديثة �واللوجس�ية �التكنولوجية �و�التطورات �للموا�ئ �التحتية �الب�ية بجودة

واست�تجنا��إ���توضيح�واقع�الب�ية�التحتية�للموا�ئ�����ل�من�املغرب،�مارات،ا��زائر �الورقة�البحثية

أن�تنافسية�الب�ية�التحتية�للموا�ئ�����ذه�الدول��عتمد�إ���حد�كب���ع���التكنولوجيا�املستخدمة����

  .�شغيل�املوا�ئ�وجودة�ا��دمات�املقدمة�وكذلك��صالحات��دار�ة�ا��اصة�بال�سي��

  .التنافسية،.النقل البحري، البنية التحتية للموانئ البحرية :يةمات�مفتاح�ل

  L16؛H54؛.JEL :l92اتتص�يف

Résume:  

Le transport maritime arabe étant considéré comme faisant partie du système mondial 

de transport maritime donc il est affecte par plusieurs déterminants comme la maitrise de la 

technologie moderne et l’infrastructure portuaire de la qualité, cet article vise à clarifier la 

réalité de l infrastructure portuaires au Maroc, UAE et l’Algérie et nous avons constate que  la 

compétitivité de l’infrastructure portuaire dans ces pays  a une grande relation avec la 
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technologie utilisée dans L’exploitation des ports, la qualité des services fournis, et les 

reformes administratives liées a le système des ports  

 mots clés: Transport maritime; Infrastructure  portuaire ;compétitive . 

jel classification: L92 ; H54, L16  

  : مقدمة. 1

�ال����سيطر�ع���أ�م� ��سا����للتجارة�الدولية�والشر�ات �العصب �عت���املوا�ئ�البحر�ة

املوا�ئ�التجار�ة��سيطر�ع���التجارة�الدولية��مما��ع���السيطرة�ع����قتصاد�العال��،�فالب�ية�

� ��سا�م � �للموا�ئ �دعم�التحتية �ع�� ��ساعد �كما �الصعبة �العملة �من �الدول �إيرادات �ارتفاع ��

�بمعاي��� �للموا�ئ �التحتية �الب�ية �شيدت �و�لما �للدولة �والسيا��� ��قتصادي ��ستقالل وتأكيد

�مؤشر� ��� �متقدمة �مراتب �ع�� �وا��صول �الدولية �التجارة ��� �الدولة �حصة �ستعزز عاملية

 .التنافسية�العال��

���القرن�ا��ا���نجد�العديد�من�الدول��عتمد�ع���املوا�ئ�التجار�ة�كمحدد�رئ�����للدخل�

�بي��ا �من �البحري �للنقل ��وسيلة �فقط �ول�س �وللتأكيد�:القومي �ا��نو�ية،اليابان، الص�ن،�ور�ا

مليار�طن�من�البضا�ع�11ع���قوة�املوا�ئ�����قتصاد�العال���فإن�ما�يتم�نقلھ�بحرا�يقدر�ب�

ومن��نا�أصبحت�املنافسة��قليمية�والعاملية����مجال�الب�ية�التحتية�للموا�ئ�البحر�ة��سنو�ا

��منية� �والسالمة �والصيانة �الرق�� �املجال ��� �املوا�ئ �تطو�ر �خالل �من �محتمة ضرورة

والتكنولوجيا�ا��ديثة�املستخدمة�،��استخدام�الذ�اء��صطنا�������شغيل�املوا�ئ�الذي�أحدث�

الم�اللوجس�يات،�وأك���دولة�استفادت�من�ذلك����جم�ور�ة�الص�ن�فميناء�شنغ�اي�ثورة�����ع

� �تناول �بلغ�42 لوحده �العموم �و�� �والتفر�غ �ال��ن ��� �ا��ديثة �التقنيات �بفضل �حاو�ة مليون

  .2019سنة�مليون�حاو�ة�����185إجما���ما�تم�مناولتھ�من�ا��او�ات�سنو�ا����الص�ن�

�الدول� �من �العديد �ع�� �حتمت �البحر�ة �املوا�ئ ��� �الص�ن �طرف �من �القو�ة �املنافسة إن

بناء�موا�ئ�جديدة�لز�ادة�القدرة�التنافسية�خاصة�الدول��سيو�ة�نذكر�م��ا�دول�ا��ليج�العر�ي�

�من� �قر�بة �ت�ون �أن ��ش��ط �ال �العاملية �املالحة �خطوط �ا�تمامات �ضمن �املوا�ئ �ت�ون وح��
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�املالحة �لوجس����خطوط �أداء �تقديم �ال��ك���ع�� �يجب �إنما �ثانو�ا �أمرا �أصبح �ذلك �ألن الدولية

  .عا������عمليات�املناو�ة�مع�رقمنة�ا��دمات�وأنظمة�متطورة�ذات�شفافية�عالية�

  :�ش�الية�-

كيف�تؤثر�الب�ية�التحتية�للموا�ئ�البحر�ة�ع���ا��دمات�اللوجس�ية�والقدرة�التنافسية�

  التجاري�ع���العالم�ا��ار��؟�من�خالل��نفتاح

  :�سئلة�الفرعية�-

ما��و�واقع�الب�ية�التحتية��للموا�ئ�البحر�ة�����ل�من�املغرب،�مارات�العر�ية�املتحدة��-

  وا��زائر؟

ما����املشا�ل�والتحديات�ال���تواجھ�املوا�ئ�البحر�ة�����ل�من�املغرب،�مارات�العر�ية��-

  املتحدة�وا��زائر؟

  :الفرضيات-

�للتجارة��- �جذب �أو�منطقة �عامل �يجعل�ا �الدول ��ذه ��� �البحر�ة �للموا�ئ �التحتية الب�ية

  .العاملية

-����� �املوا�ئ �تواجد �إ�� �باإلضافة �الغاطس �عمق �وتقلص �البضا�ع �تناول �معدات نقص

  .املحيط�ا��ضري�من�أ�م�العناصر�املؤثرة�ع���كفاءة��داء�بامليناء

  :ال�دف�من�الدراسة�-

� ��ذه �البحثية��دف �التطورات��الورقة �ظل ��� �للموا�ئ �التحتية �الب�ية �واقع �معرفة إ��

�موا�ئ� �من ��ل �تنافسية �ع�� �املؤثرة �املحددات �أ�م �معرفة �إ�� �للتوصل �الرا�نة العاملية

املغرب،�مارات�العر�ية�املتحدة�وا��زائر�مع�تحديد�أ�م�املشا�ل�والتحديات�ال���يواج��ا�النقل�

  .البحري�

  :الب�ية�التحتية�للموا�ئ����اململكة�املغر�ية.2

�عت���املغرب�من�ب�ن�أ�م�الدول�العر�ية�ال���تتمتع�بموقع�اس��اتي���متم���أل��ا�تطل�ع���

سواحل�أطلسية�كما�2820سواحل�متوسطية�و�580،م��ا��لم�3500واج�ت�ن�بحر�ت�ن�ع���طول�

�عد�اململكة�من�أغ���البلدان�العر�ية����املياه�وتت�ون��ذه�الشبكة�من�الروافد�املائية�ا��بلية�
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�البحر�املتوسط� ��� �يصب �الذي ���ر�امللو�ة �عدا �ما ��طل��� �نحو�املحيط �تنحدر�جميع�ا ال��

  (agence national des ports, 2020).بالقرب�من�ا��دود�ا��زائر�ة

�الصرف� �بمياه �مصادر�املياه �املغرب،تلوث �م��ا ��عا�ي �ال�� �ا��الية �البي�ية �املشا�ل ومن

�املغرب� �الز�ت،و�س�� �ببقع �السواحل �مياه �تلوث �وكذلك �ا��زانات ��� �الط�� �وتراكم الص��

�تفاقيات�الدولية�ال���جا�دة�إ���تجاوز��ل�املشا�ل�البي�ية�من�خالل�مشارك��ا����العديد�من�

  :تخص��دا�الشأن�نذكر�م��ا

  ؛اتفاقية��مم�املتحدة�لقانون�البحار-

  اتفاقية�منع�التلوث�البحري�الناجم�عن�إلقاء�النفايات�واملواد��خرى����املياه�البحر�ة؛-

  اتفاقية�منع�التلوث�الناجم�عن�السفن؛-

  )2019موسوعة�مقاتل�من�ال��راء،�(.�تفاقية�الدولية�لتنظيم�صيد�ا��يتان�-

استفادت�املغرب�من�موقع�ا��س��اتي���من�خالل��ش�يد�ب�ية�تحتية�للموا�ئ�قادرة�وقد�

ع���منافسة�أ�م�موا�ئ�الدول�املطلة�ع���حوض�البحر��بيض�املتوسط��الدول�العر�ية��فبعد�

حصول�ا�ع����ستقالل�اس�ثمرت�مشار�ع�ا��قتصادية�����مدينة�الدار�البيضاء�بحكم�أ��ا�أك���

�امل �الدر�وأ�م ��� �ميناء �ب�ش�يد �والديمغرافية،فا�تمام�ا ��قتصادية �الناحية �من ��فر�قية دن

�سر�عة� �م�اسب �تحقيق �بقصد �وإنما �املينائية �التحتية �للب�ية �مشروع �مجرد �يكن �لم البيضاء

�ما� �املشا�ل�،و�ذا �الضغط�وتفاقمت �زاد �مما �امليناء �����ذا ��ل�ا ��انت�تتم فاملبادالت�التجار�ة

لكة�إ���تب���سياسة�موا�ئ���دف�إ���إ�شاء�موا�ئ�جديدة�وتأ�يل�موا�ئ�أخرى�لتخفيف�دفع�باملم

�ميناء� ��ان �فبعدما �الغاية ��ده �تحقيق �فعال��� �ن��ت �الدار�البيضاء،وقد �ميناء �ع�� الضغط

 ���1998عام��٪37انخفضت�ال�سبة�إ���1970من�تجارة�املغرب�عام��٪72الدار�البيضاء�يمثل�

.� �ب�سبة ��سا�م �املينائية �التحتية �الب�ية �أن �املغر�ية��٪98و�ما �للمملكة �ا��ارجية �التجارة من

���� قامت �والصاعدة �املتقدمة �للبلدان �القو�ة �املنافسة �ظل ��� �املوا�ئ �قطاع �بتحديث ا���ومة

�البحري  �النقل �موا�ئ��(agence national des ports, 2020)مجال ��عض �سن��ص �ي�� وفيما

  :اململكة�كما�ي��
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  بعض نشاطات الموانئ المغربية: 1الجدول رقم

�: املصدر �الوطنية �الو�الة �معطيات �تجميع �خالل �من �الباحث�ن �إعداد �املوقعللموا�ئمن �ع��  ،امل�شورة

  .2021/02/05 :�طالع�يوم��،تار�خ/https://www.anp.org.ma:�لك��و�ي

يو���ا��دول�أعاله��عض�موا�ئ�اململكة�وال�شاط�ا��اص�ب�ل�ميناء�حيث�نالحظ�أن�

�التجارة� �ب�ن �يجمع �طنجة �ميناء �املثال �س�يل �نذكر�ع�� ��شاط �أك���من �تمارس �املوا�ئ �عض

��عت���ميناء� �الذي �املحمدية �مليناء �بال�سبة �ال���ء �ونفس �و�ال��فيھ �البحري �،الصيد ا��ارجية

مغرب�رصيد�معت������الب�ية�التحتية�للموا�ئ�حيث�يت�ون��ذا�القطاع�من�ترفي���وتجاري،�ولل

�م��ا�38 �13: ميناء �ا��ارجية �للتجارة �مفتوح � �و�10وميناء �ا���وي �للصيد موا�ئ��9موا�ئ

�و �املح�� �للصيد � �بلغ�6مخصصة �فقد �املوا�ئ �ل�شاطات ��جما�� �ا���م �عن �أما �لل��فيھ موا�ئ

مليون�طن����إطار�عمليات�النقل�با��او�ات�و���ل��ذه�املوا�ئ��20مليون�طن�من�ضم��ا�92

من�سياح�الرحالت�البحر�ة��435000مليون�مسافر�من�بي��م��4رسوا�للسفن�و�ستقبل��24000

�الب�ية� �قطاع �تأ�يل �وتطلب �طن �مليون �البالغ �الصيد �قطاع �إنتاج �معا��ة ��شاط �إ�� باإلضافة

� �املغر�ية �للمملكة �املينائية �ارتفاع�3 التحتية ��� ��س�ثمارات ��ذه �وسا�مت �سنو�ا مالي���در�م

  :الطلب�ع���املوا�ئ�املغر�ية�و�ذا�راجع�إ���عدة�عوامل�نذكر�ا�كما�ي��

�قطاع�- ��� �املنت��ة ��س��اتيجية �م��ا �املغرب ��� �املعتمدة �القطاعية �س��اتيجيات

  الطاقة،الفوسفات�،الصناعة�اللوجس�يك،�الصيد،�الفالحة،السياحة؛

  القرب�من�أورو�ا؛-

  انفتاح��قتصاد�املغر�ي�ع���العالم؛-

  إسم�امليناء  �شاط�امليناء

  الناظور،طنجة،القنيطرة،املحمدية،الدار�البيضاء،ا��رف��صفر� التجارة�ا��ارجية

 
 ،أصيلة،القصرالصغ��،الصو�رةأمسوان،املضيقميناء��اال�إير�سسيدي�إف��،شمالة،  الصيد

  الناظور،ا��سيمة،طنجة  السفر

 
السعيدية،رأس�كبدانة،طنجة،ا����ة،أصيلة،املضيق،املحمدية،الدار�  ال��فيھ

 البيضاء،الصو�رة،أ�ادير
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�التحتية�- �الب�ية �قطاع ��� �املغرب �وتنافسية �أداء �وتحسن �املعروضة �ا��دمات جودة

  .للموا�ئ

  :�صالحات�ال���قامت���ا�املغرب�����سي���الب�يات�التحتية�املينائية1.2

ســــنة�02-15القــــانون�رقــــم� �ــــ�وضــــعت�املغــــرب�جملــــة�مــــن��صــــالحات�تمــــت�املصــــادق�عل��ــــا�

،و�ـــذا�القـــانون�خـــاص�بـــإدارة�و�ســـي���موان��ـــا�بقصـــد�إ�شـــاء�نقـــل�بحـــري�فعـــال�ومتوافـــق�مـــع�2005

التطورات�املستقبلية�و�تفاقيـات�الدوليـة�املصـادق�عل��ـا�لتكييـف�ب�ي��ـا�التحتيـة�اللوجسـ�ية�مـع�

  :املعاي���الدولية�والغرض�من��ذا�القانون��و�تحقيق���داف�التالية

  تحديث�قطاع�املوا�ئ�باالعتماد�ع���أسلوب�ا��كم�الرشيد؛�-

  اح��ام�حر�ة�املنافسة�ما�ب�ن�موا�ئ�اململكة؛-

��سي���- ��� �التدخل �وعدم �املوا�ئ �أ�شطة �عن �املسؤولة �ل���ات �ال�املة �املرونة منح

  و�شغيل��ذا�القطاع؛

-� �تم �فقد �و�نتاج �الكفاءة �ز�ادة �بقصد �امليناء �داخل �الوظائف �الوظيفة�فصل تفو�ض

�املركز�ة �لإلدارة �باإلطار�التنظي��)DPDPM(السيادية �املوا�ئ� ،وتتكفل �سلطة والقانو�ي،وظيفة

�الوطنية�للموا�ئ �املوا�ئ�ومنح��متيازات�)ANP(من�اختصاص�الو�الة و�عت���املسؤولة�ع���أمن

�في �التجار�ة �الوظيفة �عن �للموا�ئ،أما �التحتية �الب�ية �وتحديث �من�وتطو�ر�وصيانة �تنفيذ�ا تم

قبل�شر�ات�ال��ن�العامة�وا��اصة����جو�تناف����وتتمثل����ا��دمات�املقدمة�للسفن�بقصد�

  .ال��ن�والتفر�غ��و��شطة��خرى�ذات�الصلة

�املغر�ية2.2 �املوا�ئ �وأداء �تنافسية �ع�� � :أثر��صالحات ��صالحات���15عد �من سنة

� �القانون ��� �عل��ا �املنصوص �إنتاجي��ا�02-15رقم �ز�ادة �املغرب �الشرق� استطاعت �منطقة ��

 ,zekri & naouar).�وسط�وشمال�إفر�قيا�وفيما�ي���سنذكر�أم�سلبيات�وإيجابيات��ذا�القانون 

2019)  

لم�تتمكن�املغرب�مـن�الوصـول�إ�ـ��جميـع�أ�ـداف�ا�املسـطرة��ـ��القـانون�نظـرا�:�ثر�السل���-

  :�عض�الثغرات�أثرت��عض�ال���ء�ع���القدرة�التنافسية�ملوا�ئ�اململكة�نذكر�ا�كما�ي���لوجود



 بتول�بن�رحو،سفيان�بوز�د،عبد�هللا�بن�حمو

100 

�وداخل�ا�- �املوا�ئ �ب�ن �منافسة �وجود ���� :عدم �املنافسة �مبدأ �إدخال �من �الرغم ع��

القانون�ا��اص�ب�شغيل�و�سي���املوا�ئ�لكن�ال�يزال�سوق�ال��ن�والتفر�غ�احت�ار�ا����مختلف�

ميناء�طنجة�املتوسط�والس�ب�راجع�إ���تركز�ال�شاط��قتصادي����مدينة�الدار�وا�ئ�ما�عدا�امل

�وا��دمات� �الوكالء �نقص �وكذا �املوا�ئ �ب�ن �ما �للر�ط �التحتية �للب�� �وافتقار�املغرب البيضاء

  .اللوجس�ية

�والتفر�غ- �ال��ن �عمليات ��� �اململكة� :التأخر ��� ��قتصادي�ن �ا����اء ��عض أرجع

�ال �ضعف �املح���املغر�ية �السوق ��� �أسعار�املنتجات �ز�ادة �إ�� �املغر�ي �للمواطن �الشرائية قدرة

و�ذا��س�ب�ت��م����فاتورة��ست��اد�والتصدير��س�ب�تأخر�عمليات�ال��ن�والتفر�غ�وارتفاع�

�املوا�ئ �إ�� �كب���لوصول�ا �وقت ��ستغرق �السفن �عبور �أوقات �أن �كما �النقل  & zekri).ت�اليف

naouar, 2019)  

�التحتية�:�ثر��يجا�ي- �الب�ية �قطاع ��� �جدا �جيد �تص�يف �ع�� �ا��صول �من �املغرب تمكنت

فحسب�املنتدى��قتصادي�العال���جاءت�املغرب����املرتبة��02-15للموا�ئ�بفضل�القانون�رقم�

�الف��ة �متوسط �خالل �للموا�ئ �التحتية �الب�ية �جودة �حيث �من وحسب�) 2014-2017(التاسعة

�150نفس�املصدر�فإن�املؤشر�تم�إعداده�من�خالل�استطالع�للرأي�قام�بھ�املنتدى�بالتعاون�مع�

�أك���من �وشمل �شر��ا �من13000 مع�دا �العالم���133صا ��� �العر�ي،�(دولة �النقد صندوق

�التحتية��)2019 �الب�ية �جودة �حيث �من �املجموعة �دول ��عض �تص�يف �يو�� �التا�� وا��دول

  :للموا�ئ
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  تصنيف دول المجموعة من حيث جودة البنية التحتية للموانئ :2رقم  الجدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

من إعداد الباحثني باالعتماد على تقرير تنافسية االقتصادات العربية الصادر عن صندوق النقد العريب،املنشور :المصدر

  .2021/2/6اإلطالع يوم  ،تاريخhttps://www.amf.org.ae/ar:على املوقع اإللكرتوين

  

�عض�الدول�العر�ية�بما�ف��ا�املغرب�باملقارنة�مع� يو���ا��دول�أعاله�تص�يف�لعينة�من

� �أمثال �العالم �أنحاء �مختلف �من �الدول اسبانيا،سنغافورة،ال�ند،تايالند،�ور�ا�:�عض

�م �التاسعة �املرتبة �ع�� �تحصلت �املغرب �أن �مجموع�ا��نو�ية،تركيا،مال��يا،ال��از�ل،ونالحظ ن

�عمان،كما��133 ��مارات،قطر،البحر�ن،سلطة ��عد �ا��امسة �املرتبة �فاحتلت �عر�يا دولة،أما

� �قبل �الب�ية�التحتية�� 10أشار�التقر�ر�إ���أن�املغرب �مجال ���مة��� �مشار�ع سنوات�أطلقت

�سنة �املتوسط �طنجة �ميناء �تدش�ن �تم ��2007حيث ���9سعة �إ�� �تضاعفت �ثم �حاو�ة �4مالي�ن

� �عام �املغرب �تحصل �امليناء �توسيع �و�س�ب ��2014مرات �املرتبة �النقل� 16ع�� �مجال ��� عامليا

� �املرتبة �احتلت �ال�� ��مارات ��عد �املرتبة15البحري �14و�ايطاليا �املرتبة �فر�سا��13،اسبانيا أما

� �املرتبة ��� �12فجاءت �ب �املتوسط �طنجة �ميناء ��161،و�رتبط ��� �العالم ��� قارات�� 5ميناء

  .دولة� 63موع�بمج

  

 التص�يف  الدولة

 2  �مارات

 4  رقط

  6  البحر�ن

 8  سلطنة�عمان

 9  املغرب

 10  السعودية

 11  تو�س

 13  مصر

 16  ال�و�ت

 17  لبنان

  19  ا��زائر
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  :2030الب�ية�التحتية�املينائية�للمغرب����أفق�3.

� إ���اعتماد�إس��اتيجية���دف�إ���تحس�ن��داء�اللوجس���� �2030س���املغرب����أفق

�والبي�ية �و�جتماعية ��قتصادية �التغ��ات �مع �البحر��بيض� والتأقلم �حوض �ع�� وال�يمنة

� �من �الدولية �التجارة ��� �ع���املتوسط �باالعتماد �بمعاي���عاملية �مينائية �تحتية �توف���ب�ية خالل

مبدأ�تقسيم���شطة�ما�ب�ن�موا�ئ�اململكة�حيث�يتخصص��ل�ميناء�ب�شاط�مع�ن�وذلك�حسب�

موقعھ�ونوع���شطة�التجار�ة�املمارسة�بالقرب�منھ�،وقد�آمنت�املغرب���ذه��س��اتيجية�ع���

ة�مضافة����الناتج�الداخ���ا��ام�للبد�و�حد�من�ظا�رة�أساس�أن�تقسيم���شطة�سيولد�قيم

�حت�ار�املوجودة�����عض�موا�ئ�اململكة�كما�س�سا�م����تخفيف�الضغط�ع���املوا�ئ�الرئ�سية�

  :أقطاب�مينائية�نذكر�ا��اي���6كميناء�املحمدية�وميناء�الدار�البيضاء،وترتكز��س��اتيجية�ع��

  ض�البحر��بيض�املتوسط؛مخصص�ألور�ا�وحو :القطب�الشر��-

  بوابة�للمضيق�مع�طنجة؛:قطب�الشمال�الغر�ي-

يضم�ميناءين�و�ما�ميناء�املحمدية�وميناء�الدار�البيضاء�وكذلك�:الدار�البيضاء-قطب�قنيطرة-

  ميناء�قنيطرة��طل���؛

  يضم�ميناء�ا��رف��صفر�وميناء�آسفي؛:عبدة- قطب�د�الة-

  املينا�ي�بأ�ادير؛يضم�املركب�: قطب�تا�سيفت-

�ا��نوب- �موا�ئ �و��3يضم:قطب �رئ�سية �والداخلة:موا�ئ  agence national).طانطان،العيون

des ports, 2020)  

دولة��مارات�العر�ية�املتحدة�سنو�ا�بمعدل� تنمو :النمو�وتنافسية��قتصاد��مارا�ي�4.

� �عن �يقل ��٪4ال �الف��ة �أسعار�)2016-2018(باست�ناء �انخفاض �النمو��س�ب �زخم �تباطأ حيث

�البالد� �ينمو�اقتصاد �أن �املتوقع �من �الدو�� �النقد �تقر�ر�صندوق �حسب �لكن �العاملية النفط

� �ب�ن �ما �ي��اوح ��٪ 4بمعدل �٪5إ�� �املقبلة� �القليلة �السنوات ��و���.خالل �الثالثة �العقود و��

�����للدخل�الوط���لكن��سبة�التبعية�بدأت����كمصدر�رئ�اعتمدت��مارات�ع���دخل�الب��ول

و�عت���دولة��مارات�العر�ية� �نخفاض�تدر�جيا�و�ذا�أحد�أسباب�ثبات�استقرار�النمو����البالد

حيث�جاءت����املرتبة�السا�عة�عامليا�كأحسن�الدول� املتحدة�من�ب�ن�أقوى��قتصادات�العر�ية
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�تقر�ر�املن �حسب �الك�� ��قتصاد �ناحية �من �لسنة �العال�� ��قتصادي �تتمتع��2016تدى كما

�بدولة� ��عز�ز��نتاجية ��� ��مر�سا�م �و�ذا �قو�ة �اقتصادية �ومؤسسات �متطورة �تحتية بب�ية

�ع��� ��نفتاح �من �العالية �واملستو�ات �املتطورة ��عمال �ب�ئة �بفضل �املتحدة �العر�ية �مارات

�ش�� ��� �و�تصاالت �املعلومات �لتكنولوجيا �املتطور �و�ستخدام �و�س�ثمار �التجارة

�قو�ة و�(Sanjeev & j.K, 2019).امليادين �تحتية �ب�� ��مارات �أبو�(تمتلك �خليفة،مطار برج

�أكسبو�بد�ي �ع��،معرض �جبل �النخلة،ميناء �د�ي،جز�رة �للنقل�) ظ��،م��و �التحتية �الب�� أ�م�ا

قطاع�الب���التحتية�أل��ا�تؤمن�و�تصاالت�وتوليد�الطاقة�وقد�اس�ثمرت�املالي���من�الدوالرات����

 احتلت��مارات�املرتبة2018بفكرة�أن�العمران��و�أك���دليل�ع���تحضر�وتقدم�الدول،�و���سنة�

�و �إقليميا �التص�يف��17و�� ����العالم�واعتمد �تنافسيا �عشر�ن�اقتصادا �من�ب�ن�أفضل عامليا

��ف �رفا�ية �وكذلك �التحتية �الب�� �بي��ا �من �مجاالت �عدة �،�(.رادع�� �تقر�ر�التنافسية تحليل

2017(  

�املتحدة5. �العر�ية ��مارات �دولة ��� �البحري �النقل �البحري� :نظام �النقل �عت���نظام

متطور�للغاية����دولة��مارات�العر�ية�املتحدة�حيث�يت�ون�من�محاور�إقليمية�ودولية�وسا�م�

�وتطو�ر� �وصيانة �السفن �و�شغيل �تطو�ر�املوا�ئ �خالل �من �البالد �اقتصاد �تنمية �كب����� �حد إ��

� ��مارات ��� �و�وجد �البحر�ة �والسالمة �ا��افة �بحر  �16حواض �أك���منميناء ���ا محطات��9ي

ل��او�ات�ووفقا�ملجلس�ال��ن�الدو���نجد�اثنان�من�موا�ئ�ا��او�ات�ا��مس�ن����العالم�بدولة�

  :وا�ئ�الرئ�سية����ا��دول�التا���مارات�العر�ية�املتحدة�وتم�ت��يص�أ�م�امل

  الموانئ الرئيسية بدولة اإلمارات العربية المتحدة: 03الجدول رقم 

  

  

  

  

Sanjeev & j.K,op,cit:source  

  املوا�ئ  �مارة

  ميناء�راشد،ميناء�جبل�ع��  د�ي
 ميناء�خالد،خورف�ان،حمر�ة  الشارقة
  ميناء�زايد،ميناء�خليقة  أبو�ظ��
  ميناء�الفج��ة  الفج��ة
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أ�م�املوا�ئ�الرئ�سية����دولة��مارات�العر�ية�املتحدة�موزعة�ع���

�وا��دمات� �مناولة�البضا�ع ��شطة��� �د�ي،الشارقة،أبو�ظ��،الفج��ة،و�ذه�املوا�ئ �من�إمارة �ل

من�إجما���ال��نات��٪61اللوجس�ية����جميع�أنحاء�العالم�و�ش���التقديرات�إ���أن�ما�يقارب�

مر�����310ي���تصل�ع���موا�ئ��مارات،وتت�ون�املوا�ئ�التجار�ة�من�

�حيت� �ا��او�ات �مناولة ��� ��شطة �املوا�ئ �و�عت����ذه �البضا�ع �من �طن مليون

والش�ل��مليون�حاو�ة21ب�سعة�تقدر��2016بلغت��مارات�أق����عدد�ملناولة�ا��او�ات�سنة��

� �الف��ة �خالل �املتحدة �العر�ية ��مارات �دولة ��)2019-

  )بالمليون(بدولة اإلمارات العربية المتحدة قدما  20 تطور عدد الحاويات حجم 

 Conférence des nations unies sur le :من إعداد الباحثني باالعتماد على املرجع التايل

commerce et développement(UNCTAD)

https://unctadstat.unctad.org/,consultemaritime,  

��مارات �بدولة �ا��او�ات �عدد �تطور �أعاله �الش�ل �الف��ة��يو�� �خالل �املتحدة العر�ية

مليون� 15حيث�نالحظ�ارتفاع�عدد�ا��او�ات�املتعامل���ا����موا�ئ��مارات�من�

21 �� �سنة ��� �حاو�ة �استقر�العدد� 2016مليون �عد�ا

�بقوة) 2019 ��مارات �اج��دت ��ذه��وقد �إ�� للوصول

�بركب� �ال��اق �إ�� �دائما �و�س�� � �و�جن�ية �املحلية �ال�شر�ة �املوارد �من �بقدرا��ا �و�آمنت �رقام

الدول�املتقدمة�����مجال�النقل�البحري�باستغالل�نقاط�القوة�ال���تتمتع���ا����مجاالت�النقل�

�ع�� �إس��اتيجية �م�انة �من �ع���التار�خ �ل�ا �ملا �اللوجس�ية �الدولية،��وا��دمات �التجارة خطوط

��اج��دت����تطو�ر�خطوط�تجار��ا�الدولية�ب�ش�يد�أ��م� وعليھ

0

10 000 000

20 000 000

30 000 000

2010 2012 2014
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أ�م�املوا�ئ�الرئ�سية����دولة��مارات�العر�ية�املتحدة�موزعة�ع��� يو���ا��دول�أعاله

�وا��دمات� �مناولة�البضا�ع ��شطة��� �د�ي،الشارقة،أبو�ظ��،الفج��ة،و�ذه�املوا�ئ �من�إمارة �ل

اللوجس�ية����جميع�أنحاء�العالم�و�ش���التقديرات�إ���أن�ما�يقارب�

ي���تصل�ع���موا�ئ��مارات،وتت�ون�املوا�ئ�التجار�ة�من�لدول�مجلس�التعاون�ا��ل

���ن �حيت�80 �سعة �ا��او�ات �مناولة ��� ��شطة �املوا�ئ �و�عت����ذه �البضا�ع �من �طن مليون

بلغت��مارات�أق����عدد�ملناولة�ا��او�ات�سنة��

� �ا��او�ات �مناولة �تطور �يو�� �التا�� �الف��ة �خالل �املتحدة �العر�ية ��مارات �دولة ��

2010.(  

تطور عدد الحاويات حجم : 01الشكل رقم 

  

  

  

  

من إعداد الباحثني باالعتماد على املرجع التايل:المصدر

commerce et développement(UNCTAD) ,stat transport 

le 10/02/2021    https://unctadstat.unctad.org/,consulte

��مارات �بدولة �ا��او�ات �عدد �تطور �أعاله �الش�ل يو��

حيث�نالحظ�ارتفاع�عدد�ا��او�ات�املتعامل���ا����موا�ئ��مارات�من�) 2019-2010(

� �سعة � 20حاو�ة �سنة �� 2010قدما  21إ��

�الف��ة19عند �خالل �حاو�ة 2017-2019(مليون

�بركب� �ال��اق �إ�� �دائما �و�س�� � �و�جن�ية �املحلية �ال�شر�ة �املوارد �من �بقدرا��ا �و�آمنت �رقام

الدول�املتقدمة�����مجال�النقل�البحري�باستغالل�نقاط�القوة�ال���تتمتع���ا����مجاالت�النقل�

�ع�� �إس��اتيجية �م�انة �من �ع���التار�خ �ل�ا �ملا �اللوجس�ية وا��دمات

��اج��دت����تطو�ر�خطوط�تجار��ا�الدولية�ب�ش�يد�أ��م� خاصة��عد�اك�شاف�النفط وعليھ

2016 2019
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�حصلت� �ال�� ��مارات �موا�ئ �أ�م �سن��ص �ي�� �وفيما �العالم ��� �البحر�ة �للموا�ئ �التحتية الب��

  .ع���تص�يف�عال���من�حيث�التكنولوجيا�املستخدمة�وجودة�ا��دمات�املقدمة

�العاملية�1.5 �د�ي �عت���إمارة�د�ي�العاصمة��قتصادية����دولة��مارات�العر�ية� :موا�ئ

�وتم� �إفر�قيا �وشمال ��وسط �الشرق �منطقة ��� �نموا �أك����قتصادات �أحد �أ��ا �بحكم املتحدة

ل�ذا�تتمركز�أ�م�املوا�ئ����إمارة�د�ي�و�شمل�محفظة�موا�ئ��2010تص�يف�ا�كمدينة�عاملية�سنة�

� �راشدد�ي �ميناء �ع��،محطة �جبل �ميناء �من ��ل �إ���.العاملية �ا��زئية ��ذه ��� �س�تطرق حيث

  :مم��ات��ل�واحد�م��ما�كما�ي��

  :ميناء�جبل�ع��1.1.5

� �سنة ��� �وتحديدا �العشر�ن ��نظار����القرن �العاملية �موا�ئ�د�ي �بناء��1979خطفت �عد

ع��،�وصنف��ذا�امليناء�من�ب�ن�الب���أك���ميناء�من�صنع���سان����إمارة�د�ي�بمنطقة�جبل�

��وفر�بالواليات� �وسد �العظيم �الص�ن �سور �جانب �إ�� �الفضاء �من �رؤ���ا �يمكن �ال�� التحتية

ال���تبحث�عن��س�ثمار����� املتحدة��مر�كية،�وأصبح��ذا�امليناء�موقعا�م�ما�لك��ى�الشر�ات

  . القطاع�البحري 

�املوا�ئ�الرا ��و�أحد �ع�� �ميناء�جبل �وقد�صنف�إن �موا�ئ�د�ي�العاملية، �مجموعة ئدة���

�الشرق� �منطقة ��� �ميناء �كأفضل �اختياره �وتم �العالم، ��� �ل��او�ات �موا�ئ �أك���عشرة ضمن

  .�وسط�وشمال�إفر�قيا�ع���مدى�عشر�ن�عاما�متتالية

يصعب�حاليا�املحافظة�ع���م�انة�وأ�مية�ميناء�جبل�ع����مارا�ي����ظل�الس�نار�و�ات�

ادية�املتغ��ة�مع�منا���جديدة�ومبتكرة،ف�ل��ذه�التطورات��قتصادية����قطاع�الب����قتص

�لدولة� �والسياسي�ن ��قتصادي�ن �نظر�ا����اء �وج�ة �من �،لكن �تجار�ة �معركة �تولد التحتية

�مارات�العر�ية�املتحدة،���عت���ميناء�جبل�ع���ميناء�قوي�جدا�ال�يمكن�منافستھ��س�ولة�ح���

دول�املتقدمة�ألن�خامس�أك���الشر�ات����العالم�إلدارة�املوا�ئ�توجد����ميناء�جبل�من�قبل�ال

. ٪،�و�تمتع�بتار�خ�طو�ل�من�التوسع�و�بت�ار9ع��،�و�بلغ�نصي��ا�من�السوق�العاملية�لل��ن�

� �سنة ��2012ففي �مناولة ��� �قياسيا �رقما �امليناء �و�و��500.000حقق �سنة، �من �أقل ��� مركبة

�البواب �اليوم �ألك���من �الرئ�سية ��90ة �مع �مباشرة �تر�طھ �أسبوعية �العالم�140خدمة ��� . ميناء
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�حاو�ات� �ارتفعت �فقد �املوا�ئ ��� �مع�ا �املتعامل �ا��او�ات �عدد ��� �نوعية �قفزة �يحقق �سنة و�ل

� �من ���13مارات �سنة �حاو�ة ��2007مليون ��21إ�� �سنة �حاو�ة ��2017مليون ���م �20من

  )2019وائل،�(.قدما،

  )2015موا�ئ�د�ي�العاملية،�(:وفيما�ي���اختصرنا�أ�م�املحطات�التار�خية�املم��ة�مليناء�جبل�ع���

تم�افتتاح�ممر�د�ي�اللوجس����الذي�ير�ط�امليناء�بمطار�آل�مكتوم�الدو��،�و�عد��:���2010سنة��-

�ذا�املمر�أول�ممر�متصل�جمركيا�ب�ن�البحر�وا��و،�وأقصر��طر�ق�للعبور����العالم،�حيث�تبلغ�

�مدة��20املسافة�ب�ن�امليناء�واملطار� �ا��و��� �من�البحر�إ�� �املمر�البضا�ع ��ذا �ينقل �لم،�بحيث

  .دقيقة��40 أقصا�ا

تحتل�املرتبة�التاسعة�عامليا����قائمة�أك���) ميناء�جبل�ع��(موا�ئ�د�ي�العاملية�: ���2005سنة��-

  .موا�ئ�ا��او�ات

-�� �سنة ��2013:�� �رقم �ا��او�ة �مناولة ��� �يتجسد �قيا��� �رقم �محطات��100تحقيق ��� مليون

قم�خالل�الف��ة�املمتدة�من�سنة�موا�ئ�د�ي�العاملية�خالل�عشرة�أعوام،�وتم�الوصول�إ����ذا�الر 

  .2013ح���جانفي��2003

-�� �سنة �عززت�: ��2014 �كما �التوا��، �ع�� �السادس �وللعام �العالم ��� �لل��ن �ميناء أفضل

،�و�عت���من�أك����2014مارات�قدرات�ميناء�جبل�ع���من�خالل�إضافة�محطة�ل��او�ات�سنة�

�وتم �العالم، ��� �آ�� �شبھ ��ش�ل ��عمل �ال�� �املحطات �مساحة �ع�� أصبح��وعليھ 2م720.000تد

� �تقدر�بـ �إضافية �بطاقة �ا��او�ات �مناولة �ع�� �قادرا �ع�� �جبل ��4ميناء �قياس �حاو�ة �20مالي�ن

� �إ�� ��جمالية ��س�يعابية �الطاقة �لتصل ��19قدما، �بـ �تج����املحطة �وتم �حاو�ة، �50مليون

رافعة،و�شغل�ا��او�ات�باستخدام�تقنيات�التحكم�عن��عد�من�قبل�مختص�ن�من�فئة�الشباب�

  .ارا�ي�م

-�� �سنة ��2007 :� �ع�� �يحصل �إفر�قيا �وشمال ��وسط �الشرق ��� �ميناء ��يزو�"أول ش�ادة

  .عن�إدارة��من�"28000:2007

أول�ميناء����منطقة�املينا�ينضم�إ���عضو�ة�الشراكة�التجار�ة�ا��مركية�ضد�: ���2008سنة��-

  .�ر�اب
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-� �مجلة �من �منتج����العالم �أك���ميناء �ع���لقب �ع���"Journal of Commerce"حصولھ متفوقا

  .نقلة�بالساعة�ل�ل�سفينة�138ميناء�ومحققا��480

�05من�فئة�" EFQMش�ادة�املؤسسة��ورو�ية�إلدارة�ا��ودة" أول�ميناء����العالم�يحصل�ع����-

  .نجوم

أول�ميناء����الشرق��وسط�وشمال�إفر�قيا�سيحقق�قر�با�بناء�محطة�للقطارات�بجوار�ميناء��-

ل�ع��،�ليصبح�متصال�ببقية�دول�مجلس�التعاون�ا��لي���ع���السكك�ا��ديدية�ما�يضيف�جب

  .وصوال�غ���مسبوق�لقطاع�سلسلة�التور�د

-�� �سنة ��2012 :� �ع�� �يحصل �الوسط�وشمال�إفر�قيا ����الشرق �ميناء ش�ادة�نظم�إدارة�"أول

� �والسالمة �الوظيفية �إ��" OHSAS 18001 ال��ة �" باإلضافة �ش�ادة ملعاي���نظم���1400يزو

  )2015موا�ئ�د�ي�العاملية،�(."�دارة�البي�ية

  :ميناء�راشد2.1.5 

� �عام �د�ي �إمارة ��� �راشد �ميناء ��شغيل �����1972تم ��و�� �للمرة �ا��او�ات �سفن لتفر�غ

� ��س�يعابية �طاقتھ �و�لغت ��100د�ي، �توف���أحدث �مع �نمطية �حاو�ة �سنة�. املعداتألف و��

مر����للسفن�مع�قدرة�اس�يعاب�خمسة�من�أك����35ش�د�امليناء�عمليات�توسعة�بافتتاح��1978

�العالم،�واستمرت�أعمال�التوسعة�ح���القرن�العشر�ن تقر�ر�ال�يئة�ال��ية�(.سفن�ا��او�ات���

  )2019للمواصالت�ال��ية�والبحر�ة��ماراتية،�

-� �سنة ،�تم�دمج�ميناء�جبل�ع���مع�ميناء�راشد�ل�شكيل�سلطة�موا�ئ�د�ي�العاملية،�1991و��

وتمكنا�من�مناولة�أك���من�مليون�حاو�ة�آنذاك،�ومن�خالل��ذا��داء�املتم���احتلت�موا�ئ�د�ي�

  .عامليا�ألك���املوا�ئ�ال�شطة����العالم�16العاملية�املرتبة�

� �ميناء �توسعة �أعمال �سنة�واستمرت ��� �وتحديدا �والعشر�ن �ا��ادي �القرن �ح�� راشد

،�بحيث�توقف�امليناء�عن�العمل��س�ب�إجراءات�التوسع�الك��ى�ال���ش�د�ا،�ونتج�عن��2008

�من� �واملسافر�ن �البضا�ع �سفن �مع �للتعامل �جا�زا ��ان �بحيث �ا��دمات �تنو�ع �التوسعة أعمال

  .سنو�ا��خالل�بناء�مر����للرحالت�السياحية�ال���تزور�املنطقة
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-� �سنة �البحر�ة��2018و�� �للرحالت �فقط �وخصص �لل��ن �كميناء �العمل �عن �امليناء توقف

�مزودة� �مر�ع ��لم �مليو�ي �البحر�ة �للرحالت �فقط �املخصصة �املساحة �وتبلغ �ال��ف��ية، والقوارب

  .مسافر����وقت�واحد�50.00بأحدث�املعدات�الالزمة�الستقبال�سبع�سفن���مة�و�

�مين �ع�� �التصو�ت �و�شمال�تم ��وسط �الشرق ��� �رائد �سيا�� �ميناء �كأفضل �راشد اء

� �سنة �و�� �العاملية، �جوائز�السفن �فعاليات �ضمن �التوا�� �ع�� �الثامن �للعام وسع��2015إفر�قيا

�ملب��� �الثانية �املحطة �افتتاح �خالل �من �املسافر�ن �الستقبال ��س�يعابية �طاقتة �راشد ميناء

�البحر�ة �الرحالت �لسفن �محمد �بن �الرحالت�حمدان �لسفن �ومغطاة �متعددة �أك���م�شأة �و�� ،

  )2015موا�ئ�د�ي�العاملية،�(.مسافر�يوميا�14000البحر�ة����العالم،�و���قادرة�ع���استقبال�

  :منظومة�النقل�البحري�����قتصاد�ا��زائري . 6

�عتمد��قتصاد�ا��زائري��ش�ل�كب���ع���النقل�البحري����التجارة�الدولية�حيث�بلغت� 

� �أن��٪95ال�سبة �كما �النقل �منظومة ��� �العناصر�ال�امة �أ�م �أحد �ا��زائر�ة �املوا�ئ ��عد ل�ذا

� �طول �ع�� �سواحل�ا �امتداد ��س�ب ��ام �جغرا�� �بموقع �املوقع� �لم 1200ا��زائر�تتمتع لكن

�عل��ا� �فا��زائر�يحتم �املتقدمة �الدول �بركب �لالرتقاء �غ����افي�ن �أصبحا �الطبيعية وال��وات

�خالل� �من �ا��ارجية �التجارة ���م ��� �ال�ائل �التطور �ملواكبة �البحر�ة �أك���بموان��ا ��تمام

�الب �للموا�ئ �التحتية �الب�� �وتطو�ر�وصيانة �حماية �إ�� ���دف �إس��اتيجية �قصد�التفك����� حر�ة

� �الس�انية �الكثافة �ارتفاع �ظل ��� �لألفراد �واملستقبلية �ا��الية �املتطلبات �و�بن�(.تلبية ب��اج

� �م��ا )2014أحمد، �تجار�ا �عشر�ميناء �بأحد �محاط �ا��زائري �الساح�� �الشر�ط �طول ثالث�:إن

�نفطية �متعدد)أرز�و،سكيكدة،بجاية(موا�ئ �رئ�سية �موا�ئ �الوظائفوثالث ا��زائر�(ة

�ا���م)عنابھالعاصمة،و�ران، �متوسطان �موا�ئ�) جن مستغانم،جن(،اثنان وثالث

�عن�التطور�امل��وظ����) الغزوات،ت�س،دلس(صغ��ة ��ل�البعد ��عيدة �مازالت و�ل��ذه�املوا�ئ

�والصاعدة �املتقدمة �بالدول �مقارنة �التحتية ���(setti & mohammed, 2011)،الب��  لكن

ثماني�يات�القرن�املا�����ان�لدى�ا��زائر�أسطول�بحري��قوى����دول�العالم�الثالث�وتحصلت�

أسطول�بحري����العالم�و�ان��سطول�الذي�يحمل� 50 ع���تص�يف�عال���ألول�مرة�كأحسن

� �أك���من �يضم �ا��زائري ��نواع 80 العلم �جميع �من �(سفينة �البضا�ع السائبة،ناقالت�ناقالت

�الدحرجة ��غراض،سفن �متعددة �الكيماو�ة،سفن �املواد �والغاز،ناقالت وتم�)R0-RO النفط

� �ا��زائر�ة �الوطنية �املالحة �شركة �قبل �من ��سطول �الشركة�"Cnan"�شغيل �مع باالش��اك



 )دراسة�حالة�املغرب،�مارات�وا��زائر(تنافسية�الب�ية�التحتية�للموا�ئ�البحر�ة

109 

� ��شغيل �من �الشركة ��ذه �الثماني�يات� 4وتمكنت �خالل سفن

� �بلغت �وال�� �ا��ارجية �التجارة �ا��زائر�من �حصة �عزز �ما �و�ذا  ,assoul).٪�35يات

� ��سبة �ال�تتعدى �جدا �ضعيفة ��سبة �ع�� �ا��زائري �البحري ��سطول ��ستحوذ ٪�3حاليا

�و�1,4٪ �الصلبة �للسلع �إجمالية حركة��٪1,75حمولة

��سطول� �يت�ون �بالقرن�املا����فحاليا �مقارنة ��ش�ل�حاد ��سطول�تراجع �أن كما

�و� �سوائب �كناقالت ��ستخدم �متعددة� 4سفن سفن

وسفينة�أخرى�للدحرجة�وناقلة�بضا�ع�سائبة�" Cnan"سفن�دحرجة�تا�عة�لشركة�

�ش�ل�"Nolis"و�تم�استخدام�سفي�ت�ن"Cevital"و���شركة�تا�عة�ملجموعة�

� �ملجموعة �النقل �احتياجات �لتغطية �تراجع��Cevital"(assoul, 2016)"أسا��� �من �الرغم وع��

�تص�يف�ا� �لكن �املا��� �القرن �بثماني�يات �مقارنة �العال�� �التجاري ��سطول �ا��زائر�من حصة

ى��ول�مغار�يا�أحسن�من�مصر،تو�س،املغرب،لي�يا�والش�ل�التا���يو���حصة��ل�بلد�من�

�الف��ة �خالل �با��زائر �مقارنة �العال�� �التجاري  Conférence des)):2019-2020(�سطول

nations unies sur le commerce et développement(UNCTAD, 2020)  
  حصة دول المغرب العربي من األسطول التجاري العالمي كنسبة مئوية من الدوالر األمريكي

  

 Conférence des nations unies sur le commerce et 

,stat transport maritime, développement(UNCTAD)

  le 10/02/2021  

تطور�مف�وم�إدارة�املوا�ئ�البحر�ة����معظم�البلدان�النامية�خالل�السنوات��خ��ة�حيث�

التمو�ل�ا��اص�للب���التحتية�للموا�ئ�من�خالل�إقامة�عقد�شراكة�

���� �البلدان �من �العديد ��� �الشراكة �من �النوع ��ذا �تطبيق �وتم �وا��اص �العام �القطاعي�ن ب�ن

إفر�قيا�فع���س�يل�املثال�تم�بيع�ميناء�جيبو�ي��وموا�ئ�أخرى�شرق�إفر�قيا�وغر��ا�كميناء�دا�ار�

�ذه�ا��طوة��يجابية����عقود�الشراكة��س�ب�نجاح�ا����الدول�

0

0,1

اجلزائر مصر ليبيا املغرب

تنافسية�الب�ية�التحتية�للموا�ئ�البحر�ة

� �اللي�ية �" Caltram"ا��زائر�ة ��شغيل �من �الشركة ��ذه وتمكنت

�وال�سعي �بلغت �وال�� �ا��ارجية �التجارة �ا��زائر�من �حصة �عزز �ما �و�ذا �يات

2016)� ��سبة �ال�تتعدى �جدا �ضعيفة ��سبة �ع�� �ا��زائري �البحري ��سطول ��ستحوذ حاليا

�للبضا�ع �الدولية �التجارة ���م 1,4(من

� ��سطول�) ا��او�ات �يت�ون �بالقرن�املا����فحاليا �مقارنة ��ش�ل�حاد ��سطول�تراجع �أن كما

� �من �16 الوط�� �ب�ن �مقسمة � 8سفينة

سفن�دحرجة�تا�عة�لشركة�� �2غراض�و

و���شركة�تا�عة�ملجموعة�"Nolis"تا�عة�لشركة�

� �ملجموعة �النقل �احتياجات �لتغطية أسا���

�تص�يف�ا� �لكن �املا��� �القرن �بثماني�يات �مقارنة �العال�� �التجاري ��سطول �ا��زائر�من حصة

ى��ول�مغار�يا�أحسن�من�مصر،تو�س،املغرب،لي�يا�والش�ل�التا���يو���حصة��ل�بلد�من�يبق

�الف��ة �خالل �با��زائر �مقارنة �العال�� �التجاري �سطول

nations unies sur le commerce et développement(UNCTAD, 2020)

حصة دول المغرب العربي من األسطول التجاري العالمي كنسبة مئوية من الدوالر األمريكي:2الشكل رقم

  

  

 Conférence des nations unies sur le commerce et:من إعداد الباحثني باالعتماد على املرجع التايل:المصدر

  https://unctadstat.unctad.org/,consulte,stat transport maritime,

le 10/02/2021

  :إدارة�املوا�ئ�البحر�ة����ا��زائر.6.1

تطور�مف�وم�إدارة�املوا�ئ�البحر�ة����معظم�البلدان�النامية�خالل�السنوات��خ��ة�حيث�

التمو�ل�ا��اص�للب���التحتية�للموا�ئ�من�خالل�إقامة�عقد�شراكة�ت��أ��ذه�الدول�إ������يع�

���� �البلدان �من �العديد ��� �الشراكة �من �النوع ��ذا �تطبيق �وتم �وا��اص �العام �القطاعي�ن ب�ن

إفر�قيا�فع���س�يل�املثال�تم�بيع�ميناء�جيبو�ي��وموا�ئ�أخرى�شرق�إفر�قيا�وغر��ا�كميناء�دا�ار�

�ذه�ا��طوة��يجابية����عقود�الشراكة��س�ب�نجاح�ا����الدول��بدولة�السنغال�وقد�اتخذوا

تونس

2019

2 020
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املتقدمة�ألن�عقود�الشراكة��سا�م����انخفاض��سبة��نفاق�العام�ع���مشار�ع�الب���التحتية�

للموا�ئ��و�التا���انخفاض���ز�املوازنة�العامة�و�سبة�الدين�العام�مع�انخفاض�معدل�الت��م�

�مع ��� �ارتفاع �يصاحبھ �أن �البطالةدون �السلطات�.دالت �حاولت �املا��� �القرن ��سعي�يات و��

ا��زائر�ة�خ��صة���شطة�التجار�ة��لك��ونية�لكن�مع��ستمرار����تقديم�ا��دمة�العامة�

صدر�مرسوم�رئا����منح�صفة��1992من�طرف�املس��ين�دون�تدخل�القطاع�ا��اص�ففي�سنة�

SPAا��زائر�ة�� �التجار�ة �مسا�مة(للموا�ئ �مع��)شركة �يتما��� �بما ��دار�ة �م�ام�ا �تمارس ح��

تضمن�القانون�البحري��1998تطور�النقل�البحري�وإدارة�املوا�ئ����جميع�أنحاء�العالم�و���سنة�

بندا�م�ما�أال�و�و�إعطاء�ا��ق�ل�ل���ص�طبي���أو�معنوي�تتوفر�فيھ�الشروط�ال�افية��ا��ق�

���ممارسة���شطة�التجار�ة�ا��اصة�بتجارة�ال��ن�والتفر�غ�واملناولة��عد�ا�تم�توقيع�مرسوم�

يطبق�ع���الرغم�من�ينص�ع���تحر�ر���شطة�التجار�ة����املوا�ئ�لكن�لم��2006آخر����سنة�

�ل��او�ات� �املوا�ئ �إنتاجية �ضعف ��� ��س�ب ��حت�ار�ألنھ �بإلغاء �املتعلقة �النصوص ��ل وضوح

 ,assoul)حيث��عت���ا��زائر����البلد��د�ى����إنتاج�ا��او�ات�بحوض�البحر��بيض�املتوسط

2016)��� �مرت �ال�� ��صالحات ��ل �ت��يص �حاولنا �سنة�وقد �من �ا��زائر�ة �التجار�ة �املوا�ئ �ا

  :إ���غاية�الف��ة�ا��الية�1962

  اإلصالح اإلداري في الموانئ التجارية الجزائرية:  4الجدول رقم

  السلبيات  �يجابيات  �صالحات

  امليناء�ملستقل:�صالح��ول 

)1971-1962(  

صالحيات�واسعة�جدا�����-

مجال�ال�شغيل�و�شغال�

  والسالمة�العامة�واملالحة

  التقيد�بحسابات�إدار�ة-

  عدم�التمتع�باالستقالل�املا���-

  

  )1982-1988:(الثا�ي�صالح�

املوا�ئ�ا��زائر�ة�أصبحت�-

  مؤسسات�اقتصادية�عامة

  �ستقاللية�املالية-

عدم�وجود�نصوص��شر�عية��-

وتنظيمية�تحدد�م�ام��ل��يئة�

  داخل�املوا�ئ

إدخال�مف�وم�املنافسة����-  )1988-1998(: الثالث�صالح�

  املوا�ئ

عدم�وجود��س�يالت�ل���يع�-

  �س�ثمار�ا��اص

  

  الف��ة�ا��الية: الرا�ع�صالح�

الفصل�ب�ن�أ�شطة�ا��دمات�-

العامة�و��شطة�التجار�ة�

  البحتة

�عدد�النصوص�التنظيمية�ذات�-

  الطبيعة�الدور�ة�

  :على املرجع التايلمن إعداد الباحثني باالعتماد :المصدر

Assoul .D(2016), système portuaire et la conteneurisation en algerie-

CASBMT,mémoire master en économie du transport, université de bejaia,p34"  
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  :واقع�النقل�با��او�ات����ا��زائر.7

�سنة �با��او�ات �النقل �ا��زائر�وسيلة �شركة��1973تب�ت �طرف �من �عل��ا ��شراف وتم

�ب ��س�� �سفينة"  sea-land"أمر�كية �ب�شغيل �الشركة ��ذه �"Calgary"وقامت �مت��ا  108وع��

تم�تفر�غ�أول�حاو�ة����ميناء�ا��زائر� 1975و���عام� قدما�مخصصة�ملنطقة�أرز�و� 20 حاو�ة�

��او�ات��ش�ل���ا�ي����تم�إدخال�ا 1977عاما�من�املحاوالت�و���سنة� 20العاصمة��عد�حوا���

�و�ما � �أجنب�ت�ن �شركت�ن �خالل �الب��يكية:ا��زائر�من �ال��ن �ال��ن�"CMB"شركة وشركة

  ."laginslov"اليوغسالفية

�وكذلك� �املينائية �التحتية �الب�� �وسوء �ا��مركية ��جراءات �وطول �ال�شر�عات �غياب إن

�أسباب ��ل�ا �املوا�ئ ��شغيل ��� ��ساسية �واللوازم �املعدات �تأخر�ا��زائر�����غياب �إ�� أدت

استخدام�ا��او�ات�حيث�لم��ستخدم�ا��زائر�وسيلة�النقل�البحري�با��او�ات�إال��عد�املوافقة�

بجنيف�و�عد�ا�قامت�ا��زائر��1956ماي� 18ع����تفاقية�ا��مركية�املؤرخة����� 1978سنة�

�ميناء �ير�ط �ل��او�ات �منتظم �بحري �نقل �خط �أول �ب��" anvers" بإ�شاء �ا��زائر��� �بميناء ي�ا

العاصمة،ومنذ�ذلك�الوقت�تم��عز�ز�ا��طوط�وتنو�ع�ا�إ���شمال�أورو�ا�وجنو��ا�وكذلك�أمر��ا�

ح���الف��ة�ا��الية��ارتفع�النقل�با��او�ات�كما��و��1978الشمالية�والشرق��وسط�ومنذ�سنة�

��خرى����مختلف�أنحاء�العالم�واملنافسة� قو�ة�و���تزايد�مستمر�ا��ال����العديد�من�املوا�ئ

�توف���أفضل� �خالل �املرور�من �حركة �من �ممكنة �أك����سبة �ع�� �ا��صول �إ�� ��س�� �ال�ل ألن

  .املالي���من�الدوالرات�لالس�ثمار����مشار�ع�الب���التحتية�للموا�ئ�البحر�ة التكنولوجيا�وإنفاق

   � �املنظمات �من �قليل �عدد �قبل �من �با��او�ات �النقل �حركة �استغالل �الوطنية�تم والشر�ات

،�وأ�م�املوا�ئ�ا��زائر�ة�الرئ�سية�ال���تمر�Eniem�،Naftal Enp، Enpc، Pca ،Mdn ،Sns:مثل

 ع���ا�معظم�ا��او�ات�إن�لم�يكن��ل�ا����موا�ئ�ا��زائر�العاصمة،و�ران،بجاية،سكيكدة،عنابة

واملختصة����السلع�غ���ال�يدروكر�ونية��سبة�" Cnan"وتوفر�الشركة�الوطنية�ا��زائر�ة�للمالحة

من�حركة�ا��او�ات�و�وجد�خطوط�أجن�ية�تقدم�خدمات�ا��او�ات�للموا�ئ�ا��زائر�ة�لكن�40٪

�الغاطس �عمق �تقلص ��س�ب �التقليدية �السفن �غ���.�ستخدم �ا��ديثة �السفن �من �العديد إن

ر�ن��جانب�إ����استخدام�سفن�قادرة�ع���الرسو����املوا�ئ�ا��زائر�ة��ذا�ما�دفع��عض�املصد
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�إيطاليا� �وموا�ئ �إسبانيا �موا�ئ �مثل �ا��زائر�ة �ا��دود �من �القر�بة �مراكز�ال��ن ��� التغذية

�إ��� �باإلضافة �النقل �ت�اليف �ارتفاع �إ�� �يؤدي ��ذا �و�ل �باملغرب �املتوسط �طنجة �ميناء وكذلك

  )2015بن�ع����،�(.�ةطول�متوسط�ف��ات�تفر�غ�البضا�ع�عند�وصول�ا�إ���املوا�ئ�ا��زائر 

وارتفع��2011يورو����عام� 1176وفقا�للبنك�الدو���بلغت�ت�لفة�است��اد�حاو�ة����ا��زائر

� � 1186السعر�إ�� ��2014يورو�عام �بلغ �ا��او�ة �تصدير� �ت�لفة �عن � 1133أما �2011يورو�سنة

و�عت���ت�لفة�است��اد�وتصدير�ا��او�ة����ا��زائر�أقل�سعر�مقارنة�باقتصاديات�جنوب�ال��راء�

�است��اد �ت�لفة �املثال �س�يل �فع�� �العر�ي �املغرب ��� �بج��ا��ا �بكث���مقارنة �أغ�� �إال�أ��ا  الك��ى

� �تقدر�ب ��865حاو�ة����املغرب �التصدير��عادل �  531يورو�وت�لفة �تو�س ورو�ي 718 يورو�و��

  .(assoul, 2016).يورو�ت�لفة��ست��اد 812 ت�لفة�التصدير�و

  :خاتمة�.8

معا��ة�إش�الية�ما�مدى�إم�انية�تأث���الب�ية�التحتية�للموا�ئ��الورقة�البحثيةتناولت��ذه�

البحر�ة�ع���ا��دمات�اللوجس�ية�و�نفتاح�التجاري�ع���العالم�ا��ار���فمن�خالل�الدراسة�

��ل� ��� �البحري �النقل �ملنظومة �والسابقة �ا��الية �الوضعية �معا��ة �تم �املوضوع �ل�ذا التحليلية

ر�وقد�ات���لنا�أن��صالحات�العميقة�����ل�من�املغرب�و�مارات�من�املغرب�،�مارات�وا��زائ

قد�ن��ت��ع���أساس�أن�ملغرب�تحصلت�ع���تص�يف�عال������قطاع�الب�ية�التحتية�للموا�ئ�

البحر�ة�حسب�املنتدى��قتصادي�العال���أما��مارات�فقد�اج��دت����تطو�ر�خطوط�تجار��ا�

��عد��ش�يد�أ��م�ا ميناء�(لب�ية�التحتية�للموا�ئ����العالم�ومن�صنع���سانالدولية��خاصة

وحصول�ا�ع���تص�يف�عال������التكنولوجيا�املستخدمة����املوا�ئ�وجودة�ا��دمات�)جبل�ع��

� �ب�سبة �املوا�ئ �ع�� �اعتماد�ا �من �الرغم �ل��زائر�فع�� �بال�سبة �التجارة��٪95املقدمة،أما ��

�للموا�ئ� �التحتية �الب�ية �مجال ��� �العاملية �التطورات �عن �البعد ��ل ��عيدة �مازالت �لكن الدولية

�مناولة� ��� �و�د�ى �املتوسط ��بيض �البحر �حوض ��� ��غ�� ��و �ا��زائري �البحري فالنقل

  .ا��او�ات����نفس�املنطقة
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عناصر�امل�ونة�ل�ذا�املقال�تم�ومن�خالل�الدراسة�ل�ذا�املوضوع�والتحليل�املسبق���ميع�ال

  :�جابة�ع���الفرضيات��التا��

القائلة�بأن���تمام�باملوا�ئ�يجعل�ا�منطقة�جذب�للتجارة�العاملية�فقد��الفرضية��و��-

�ومحار�ة� �ا��دمات �ناحية �من �وتطو�ر�ا �صيان��ا �خالل �من �باملوا�ئ ���تمام �أن �إ�� توصلنا

�خالل �س�يل��جراءات�ا��مركية�وعمليات��تصال�وتقليل�بقاء��الب��وقراطية����ال�سي���من

��داء�اللوجس���وحصول�ع��� ��سا�م����تحسن �عوامل ��ل�ا �املوا�ئ�لساعات�قليلة السفن���

  مراتب�عاملية����تنافسية�الب�ية�التحتية�للموا�ئ؛

�الثانية- �املوا�ئ�الفرضية �تواجد �مع �الغاطس �عمق �وتقلص �املعدات �نقص �أن �ومفاد�ا

بالقرب�من�املحيط�ا��ضري��عت���كعوامل�أساسية�تأثر�بصورة�مباشرة�ع����داء�بامليناء�ومن�

��س�يعابية �القدرة �وكذا �للميناء �التنافسية �القدرة �ع�� �تنعكس� ثم �بحيث �ا��او�ات ملحطات

كفاءة�املعدات�املستخدمة����عمليات�ال��ن�والتفر�غ�ع���زمن�م�وث�ال��ن����امليناء�وعليھ�

�منظومة� �كفاءة �ع�� ��ك���تأث��ا �املحددات �أحد ��عت���أيضا �والتفر�غ �ال��ن �عمليات فكفاءة

  .النقل�متعدد�الوسائط

  :تم�ا��روج�ببعض��ست�تاجات�التالية�-

�حيث�- �باملوا�ئ �التنافسية �امل��ة �تحقيق �ع�� ��عمل �بمعاي���عاملية �التحتية �الب�ية �ش�يد

فاملوقع�ا��غرا���حاليا�أصبح�غ����ا���ألن�املوا�ئ�تتعرض�تواجھ�معظم�الدول��غ��ات�جو�ر�ة�

  .اللوجس���للموا�ئ لتطور�الفكر� ملنافسة�م��ايدة�ن�يجة�التغ��ات�التكنولوجية�نظرا

معظم�املوا�ئ�العر�ية�تفتقر�إ���الب�ية�التحتية�والفوقية�املناسبة�الستقبال�السفن�ذات�

  .كموا�ئ�د�ي�العامليةباست�ناء�املوا�ئ�ا��ليجية�ا���م�الكب���

لم��ش�د�املوا�ئ�ا��زائر�ة�أي�تطور��سمح�ل�ا�با��صول�ع���مراتب�متقدمة����تص�يف�

التنافسية�للموا�ئ�البحر�ة�باست�ناء�موا�ئ��مارات�و�عض�موا�ئ�اململكة�املغر�ية�كميناء�طنجة�

  .املتوسط�و�ذا��س�ب���امة��س�ثمارات�����ذا�القطاع
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  :ذكر�ا��التا��خرجنا�بتوصيات�ن�-

تحف���القطاع�ا��اص�ع���الشراكة�مع�القطاع�العام�����ش�يد�الب�ية�التحتية�للموا�ئ�-

  .بتقديم�محفزات�مالية�وإلغاء�الشروط�الت����ية

�ش�يد�الب�ية�التحتية�للموا�ئ�بنوعية�جيدة�وقادرة�ع���الصمود�لصا����جيال�القادمة�-

  .جيدة�أعطت�مردود�اقتصادي�جيدمع�صيان��ا�بحيث��لما��انت�النوعية�

بناء�الب�ية�التحتية�للموا�ئ��عيدا�عن�التجمعات�السكنية�تجنبا�ملش�ل�توسيع�الطاقة�-

  .�س�يعابية�وال���غالبا�ما�واج�تھ�معظم�دول�العالم
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�دفت��ذه�الدراسة�إ���البحث�عن�كيفية�استغالل�ا��زائر�ملجال�ا�البحري�وموارد�ا�املائية،����

توج��ا�نحو�بلورة�نموذج�إس��اتي���تنموي�جديد�تحت�مظلة�مف�وم��قتصاد��زرق�لتعز�ز�التنمية�

� �يحقق �مق��ح �نموذج �وضع �إ�� ��خ�� ��� �الدراسة �وخلصت �ثالثية�،ذلكاملستدامة، �من : ينطلق

�استغالل� ��� �وغ���التجار�ة �التجار�ة �ال�شاطات �دمج �ع�� �والقدرة �ا���و�ة �ا��صوصية �ستدامة،

 .املوارد�املائية،�و��ت���إ����عز�ز�النمو��قتصادي�و�ندماج��جتما������ا��زائر

ي�واس��اتي���نحو�كما،�خلصت�الدراسة�إ���أن�ا��زائر�لد��ا�إم�انات�ونطاق�لبلورة�توجھ�حقيق

� ��زرق ��املستدام�قتصاد �والكث���من �القو�ة، �السياسية ��ل��امات �املجتم�����بحاثولكن والو��

� �املتوسط �املدى �ع�� ��زد�ار�املستدام �لتحقيق �مطلو�ة �التبعية �لتحس�ن ��ذا�و واملوقف ��� الطو�ل

 .املجال

  .ا��زائر�،إس��اتي��نموذج��تنموي،مستدام،�نموذج��،أزرقاقتصاد� :ية�لمات�مفتاح

  .JEL : L98�،Q25�،O13 اتتص�يف

Abstract:  

This study aimed at researching how Algeria exploits its maritime space and water 

resources, in its direction towards crystallizing a new strategic development model under the 
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umbrella of the blue economy concept to promote sustainable development, finally, the 

study concluded by developing a proposed model that achieves this, based on the triad: 

sustainability, regional specificity and the ability to integrate commercial and non-

commercial activities in the exploitation of water resources, it ends with promoting 

economic growth and social inclusion in Algeria. 

Moreover, the study concluded that Algeria has the potential and scope to formulate a 

real and strategic direction towards a sustainable blue economy. But strong political 

commitments, a lot of research, community awareness and the attitude to improve 

dependency are required to achieve sustainable, medium-term prosperity in this area. 

Keywords: Blue economy; Sustainable; a development model; Strategic model; Algeria. 

Jel Classification Codes: L98, Q25, O13. 

  : مقدمة. 1

�م� �عامة�والنامية �بصفة �الشاملة�واملستدامة�للبلدان �بناء�التنمية �إ�� �الطر�ق �ع���إن �ا

،�وإنما�لأل�شطة��قتصادية�ع����نماط�الكالسيكية����الرؤ�ة�اوجھ�ا��صوص،�لم��عد�قائًم 

� �ل�ل �جديد �تار�خ �لكتابة �املمكنة ��ف�ار�والسرديات ��افة �تقليب �ال�شاطاتوجب �من��ذه ،

ا�ِ�رف�إ���الصناعات�ومختلف�وسائل��نتاج،�حيث�إن�قصة���سان�وامل�ان�تتداخل�إ���حد�

كب���مع�ما�يرغب�فيھ�الناس�عامة��شأن�املستقبل�وصياغة�الفرص�ا��ديدة�وا��ياة�املشرقة،�

�لتلبية�او  �طر�قة �إيجاد �إ�� �بحاجة �ونحن �جديد، �اقتصادي �نموذج �إ�� �اليوم �بحاجة لعالم

�ع��� �فقط �ل�س ��رض، �ت�تجھ �بما �س�انھ �وجميع �لل�وكب �امل��ايدة ��ساسية �حتياجات

�من� �العديد �اتخاذ �تم �وقد �املائية، �والبحار�واملسطحات �املحيطات �إ�� �نتعد�ا �وإنما اليا�سة،

مجال��ستدامة�وا��ركة�ا��ضراء�مؤخًرا�����ذا�املس���التنموي�ا��ديد��ا��طوات�الك��ى���

  . واملعروف�باإلقتصاد��زرق�املستدام

 ضرور�ة املوارد�املائية�والبحر�ة ع�� تركز ال�� ة�س�ثمارات�ا��قيقي قرارات حيث��عت��

 املوارد من العديد ندرك�أنوعلينا�أن�. �الطبي� املورد �ذا من �ستفادة �� �ستمرار أردنا إذا

�املستدام غ�� �ستخدام �س�ب للتد�ور  البحر�ة�تتعرض�اليوم الب�ئات �� املوجودة الطبيعية
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 املطاف ��اية �� املناخية و�نظمة الغذا�ي و�من البي�ية النظم �عرض مما ،وغ���العالق���ل�ا

  .شديد ��طر

ال��يح� الطر�ق ع�� كب��ة املستدام�خطوة�زرق� �قتصاد مف�وم تب���وتطبيق وسي�ون 

البحر�ة�واملائية� البي�ية النظم حيث�توفر ���الدول�النامية�ال���تتوفر�ع����ذه�املوارد�ال�ائلة،

�عامة  �مم ل��نامج ووفًقا .���اص ملالي�ن الع�ش وسبل �سا��� الغذاء العالم �� بصفة

 إلم�انات العنان يطلق أن شأنھ من �زرق�املستدام�قتصاد� إ�� التحول  فإن للب�ئة، املتحدة

  .الفقر�تتد�ور�الب�ئة�والتخفيف�من�حد من�د�مع�ا� �ة��قتصاد����الدول�النامية�والفق

إن�مسا�مة�املحيطات�والبحار�واملوارد�املائية�بصفة�عامة�م�مة�بالفعل� :إش�الية�الدراسة�1.1

سواء�كإطار�للتجارة�العاملية�أو�كمصدر�م�م�للغذاء� ،���عالم�اليوم�لتلبية�احتياجات�الساكنة

�جديدة�للقوة��قتصادية
ً

فا��ديث�اليوم�عن�استغالل�. والطاقة،�ومن�املر���أن�تصبح�مجاال

�نمو� ��� ��سا�م �ضرورة ��و �وإنما �رفا�ية، �ل�ست �املائية �واملوارد �والبحار �املحيطات وحماية

���إطار�عمل�وا���واس��اتي�������ذا�املجال�يمكننا�وتوف�.أمل��ايدة اقتصادنا�وتلبية�احتياجاتنا

�ا��زائر ��� �مستدام �مستقبل �ورسم ��غي���املسار�ا��ا�� �من �ت�بلور�. حتًما �سبق �ما �خالل فمن

  :معالم�إش�الية�الدراسة،�وال���يمكن�صياغ��ا����السؤال�املحوري�التا��

  مجال�ا�البحري����التوجھ�كيف�يمكن�ل��زائر�أن��ستفيد�من�إم�انيات�موارد�ا�املائية�و

و�غيت��،الرئ����ال�ساؤل��ذا�ولإلجابة�ع��� نحو��قتصاد��زرق�لتعز�ز�التنمية�املستدامة؟

  :ت�سيطھ�تم�صياغة��سئلة�الفرعية�التالية

  ما�املقصود�باالقتصاد��زرق�املستدام؟�وما���أ�م�قطاعاتھ؟�-

مؤشراتھ��قتصادية�و�جتماعية�مستو�ات��ل�حقق��قتصاد��زرق�املستدام�عاملًيا�وفق��-

  جيدة�من�النمو����البلدان�ال���اختارت��ذا�التوجھ�واس�ثمرت����موارد�ا�املائية؟

�ل�تح����ا��زائر�بإم�انيات�وموارد�مائية��افية�تمك��ا�حًقا�من�بلورة�توجھ�اس��اتي���شامل��-

  نحو��قتصاد��زرق�املستدام؟
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-�� �ل��زائر�أن �يمكن ��م�انيات�كيف �ظل ��� ��زرق �نحو��قتصاد ��س��اتي�� �توج��ا تبلور

�تواج��ا �ال�� �والتحديات �التنمية��،املتوفرة �أ�داف �نحو�تحقيق �رحل��ا ���
ً

�مستقبال وستوج��ا

  املستدامة؟

ما�أ�م��ق��احات�ال���يمكن�تقديم�ا�ل���ات�ا���ومية�واملختصة�ا��زائر�ة،�وال���من�شأ��ا��-

،� بقطاعات��قتصاد��زرق�رتقاء�
ً

ومجالتھ�املختلفة�لتعز�ز�الو���التنموي�املستدام�مستقبال

  وملواصلة�رحل��ا�نحو�تحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة����ظل��م�انيات�املتاحة؟

�الدراسة�2.1 �يمكن� :فرضيات �أ�داف�ا �تحقيق �ملتطلبات �واستجابة �الدراسة �موضوع �ضوء ��

  :التاليةصياغة�الفرضيات�

حقق��قتصاد��زرق�املستدام�عاملًيا�وفق�مؤشراتھ��قتصادية�و�جتماعية�مستو�ات�جيدة��-

  من�النمو����البلدان�ال���اختارت��ذا�التوجھ�واس�ثمرت����موارد�ا�املائية؛

ال�تح����ا��زائر�بإم�انيات�وموارد�مائية��افية�تمك��ا�حًقا�من�بلورة�توجھ�اس��اتي���شامل��-

  نحو��قتصاد��زرق�املستدام؛

�الدراسة�3.1 وأ�مية��،املستجدتك�سب��ذه�الدراسة�أ�مي��ا�من�أ�مية��ذا�املوضوع� :أ�مية

�قتصاد��زرق�املستدام�كتوجھ�معاصر�جاء�كمحاولة���لق��عر�ف�عال���موحد�للصناعات�

�املائي �والبحار�واملوارد �باملحيطات �تتعلق �ال�� ��قتصادية �عامة،و��شطة �بصفة �أجل� ة ومن

�املستدامة �للتنمية ��خرى ���داف �ان��اك �دون �والتقدمي، �الشامل . �عز�ز�النمو��قتصادي

و�اعتباره�توجھ�تنموي�ال�يأخذ�����عتبار�الفائدة��قتصادية�الستغالل�املوارد�املائية�فحسب،�

  .ي�ولو���ك�لبل�يأخذ�أيًضا�����عتبار�التأث��ات�املحتملة���دمة�النظام�� 

  :��دف��ذه�الدراسة�إ�� :�داف�الدراسةأ 4.1

مف�وم��قتصاد�: �سليط�الضوء�ع����دبيات�النظر�ة�املتعلقة�بمواضيع�الدراسة�واملتمثلة����-

  �زرق�املستدام،�ر�ائز�وقطاعات��قتصاد��زرق�املستدام؛

-�� �توجھ �بلورة �خاللھ �من �يمكن �تصوري �نموذج �بناء �نحو��قتصاد�محاولة �شامل اس��اتي��

؛
ً
  �زرق�املستدام،�من�خالل�استغالل��م�انيات�املتاحة����ا��زائر�مستقبال
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�وال�يئات��- �السلطات �حث �خالل�ا �من �يمكن �ال�� �النتائج �من �مجموعة �إ�� �التوصل إم�انية

�املا �املوارد �الستغالل �شامل �اس��اتي�� �توجھ �و�لورة �بناء �ع�� �ا��زائر�ة �والبحر�ة�ا���ومية ئية

 ��دمة��قتصاد�الوط��،�تحت�مظلة�مف�وم��قتصاد��زرق�املستدام؛

�للدراسة.2 �النظري �من :ا��انب ��ل �النظري �جن��ا ��� �الدراسة ��ذه �ومف�وم تناولت  �شأة

 :�قتصاد��زرق�املستدام،�و�عر�ف�موجز�بقطاعاتھ�التقليدية�وا��ديثة،�كما�ي��

" �قتصاد��زرق"ُي�سب��ق��اح��ول�لـمف�وم� :�زرق�املستدام�شأة�مف�وم��قتصاد� 1.2

سنوات���10قتصاد��زرق�: "���كتابھ��عنوان) Gunter Pauli( "غون���باو��" الباحث�عموًما�إ��

ومن�املث���لال�تمام�أن�املف�وم�لم�يكن�املقصود�). 2010( لسنة" مليون�وظيفة�100-ابت�ار��100-

�البداي ��� �مصط���منھ �استخدام �تم �بل �الداخلية، �أو�املياه �باملحيطات �تحديًدا �يتعلق �أن ة

�ملف�وم�" �قتصاد��زرق"
ً

�"�قتصاد��زرق"ومف�وم�". �قتصاد��خضر"ليعكس�تطوًرا�وصقال

� �بـ �أيًضا �إليھ ��شارة �تمت ��زرق"والذي ��خضر ��خضر�"أو" �قتصاد �البحري �قتصاد

 2012أو�كما�سمھ�برنامج��مم�املتحدة�للب�ئة�سنة�". ����2011تحاد��ورو�ي�سنة�" ا��ديد

�أزرق"  كما�سمتھ�منظمة��غذية�والزراعة�سنة" النمو��زرق"أو�". �قتصاد��خضر����عالم

كما�أشارت�لھ�منظمة�التعاون�" النمو��خضر����مصايد��سماك�وتر�ية��حياء�املائية"أو�. 2013

� �سنة ��قتصادي �امليدان �لإلدارة�. 2014والتنمية��� �نا��� �كنموذج ��خ��ة �السنوات �خالل برز

  (Ababouch, 2015, p. 22) . املستدامة�ملوارد�املياه�العذبة�والبحر�ة�الطبيعية

� ��زرق"و�عت���مف�وم �مؤتمر��مم�" �قتصاد �عن �رسمية �بصفة ��شأ �حديث، مف�وم

���سنة� )Rio de Janeiro in 2012(املتحدة�للتنمية�املستدامة�الذي�عقد����ر�و�دي�جان��و�

2012 (Smith-Godfrey, 2016, p. 59)�،حيث�أطلقت�منظمة��غذية�والزراعة�لألمم�املتحدة�

��زرق) الفاو( ��قتصاد �إ�� ��ن�باه �تلفت �السنة �نفس �خالل �عاملية وضرورة��املستدام�مبادرة

� �السيما �عليھ، �ا�شتغال �مائية�� �مسطحات ���ا �ال�� ��ذا��مختلفة�لدول ��� �تخدم �أن يمكن

ا��انب،�حيث�سي�ون�من�الضروري�إعادة�تكييف�الب����قتصادية�و�جتماعية�لتنفيذ�مثل�

�ذه�املبادرة����البلدان�ذات���تمام،�كذلك�العمل�ع���تبادل�ا����ات�و�ستفادة�من�تجارب�
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��� �اليوم �عالم �سمة �و�� �ال�شاركية، �واملعرفة �املش��ك �التثاقف ��� ��نفتاح��الشعوب مجال

 .)2019بن�سالم�الشيدي،�( التق���والتطو�ر�و�بداع�ا��ديد

نظرة�ثاقبة�للطرق�املختلفة�ال���تم���ا�" �قتصاد��زرق"�وفر�التطور�التار����ملف�وم�و 

� �كما �ظ�ر�املصط�� �الفاعلة،حيث �ا���ات �مختلف �قبل �من �واستخدامھ �املصط�� قلنا�إ�شاء

�مرة �ألول �رس���سابًقا ���ش�ل �سنة �املستدامة �للتنمية �املتحدة ��مم �اتفاقية  2012خالل

(UNCSD) 1992ومع�ذلك،�فإن�جذوره�تكمن����قمة��رض����ر�و�سنة�. 20+أو�مؤتمر�ر�و�،

اع��فت��ذه�القمة�بناًء�ع���تقر�ر�برونتالند�السابق،�بأ�مية�التنمية�ال���ترا���احتياجات� ح�ن

�القادمة�  ��عز�ز�نمو�. جيال �ع�� �ركزت ��خضر"وقد �أنھ�"�قتصاد �ع�� �الحًقا �ُعِرّف �الذي ،

�املخاطر�البي�ية� �تقليل �مع ��جتماعية، �والعدالة ���سان �رفا�ية �تحس�ن �إ�� �يؤدي اقتصاد

�للضغط�الدو���نحو�. والندرة�البي�ية��ش�ل�كب��
ً
لالقتصاد�العال��،� "الب�ئة�ا��ضراء"واستجابة

���التأكيد�ع���أ�مية�املحيط�و�قتصاد�البحري�واملا�ي،� بدأت�الدول�ا��زر�ة�الصغ��ة�النامية

��زرق ��قتصاد ��زرق� و�عز�ز�مف�وم �باالقتصاد ���تمام �زاد �الوقت �ذلك �ومنذ املستدام،

ق�وموحد�لالقتصاد��زر �متفق�عليھاملستدام����جميع�أنحاء�العالم،�ومع�ذلك�ال�يوجد��عر�ف�

  .(Voyer, 2018, p. 604) املستدام�لليوم

�أثب�ت�نتائج�مؤتمر�ر�و� ��زرق�املستدامأ 20+وقد �مف�وم��قتصاد �لدفع� ن حافز�قوي

�الداخلية� �واملياه �املحيطات ��شأن �وا��ديدة �السابقة ��ل��امات �تنفيذ �نحو �جديدة ج�ود

ل�و��ا�تك�سب�املز�د�من�الوضوح�و��مية����. املائية�واستغالل�ا�وا��فاظ�عل��االستعادة�املوارد�

القضاء�ع���ا��وع،�( 2،�وال�سيما�ال�دف�رقم2015إطار�أ�داف�التنمية�املستدامة�ملا��عد�سنة�

�املستدامة �و�عز�ز�الزراعة �التغذية، �وتحس�ن �الغذا�ي ��من �)وتحقيق �وال�دف حفظ�( 14،

�املس �املستدامةو�ستخدام �التنمية �أجل �من �البحر�ة �والبحار�واملوارد �للمحيطات ومنذ�). تدام

�ان��ذا�املف�وم����قلب�املشاورات�الدولية،�ومن�أ�م�املشاورات�املبكر�املتعلقة��20+مؤتمر�ر�و�

  :(Ababouch, 2015, p. 23)باإلقتصاد��زرق�املستدام�نجد

�مؤتمر��- ��زرق �والنمو �الغذا�ي �و�من �املحيطات ��شأن ��21-18(آسيا �با��،�2013جو�لية ،

  ).إندون�سيا
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  ).،�أبو�ظ��،��مارات�العر�ية�املتحدة2014 جانفي�20-19(قمة��قتصاد��زرق��و���-

-� �والنمو��زرق �الغذا�ي ��من �أجل �من �للمحيطات �العال�� �العمل ��25-22(قمة ،�2014أفر�ل

  ).،��ولنداال�اي

  ).2014جو�لية��17-16(��ون�ك��ي�" محيطنا"مؤتمر�-

  ).،�أبيا،�ساموا2014س�تم����4-1(مؤتمر��مم�املتحدة�حول�الدول�ا��زر�ة�الصغ��ة�النامية��-

شبكة�عاملية�طوعية�للعمل��شأن�النمو��زرق�و�من�الغذا�ي�/ حلقة�العمل�لتطو�ر�تحالف��-

  ).إندون�سيا�،�جاكرتا،2014س�تم����8-9(

-� �الغذا�ي �و�من �النمو��زرق ��شأن �للعمل ��س��اتي�� ��13-11(�جتماع �سانت�2015مارس ،

  ).جورج،�غر�نادا

  ).2015يونيو��5-�3اس�ا�س،�ال���غال،�(القمة�العاملية�للمحيطات�-

  ).2015أكتو�ر��6-5فالبارا�سو،�شي���(املؤتمر�الثا�ي�للمحيطات�-

�املستدام� 2.2 ��زرق ��قتصاد �التعر�فات� :�عر�ف �من �متنوعة �مجموعة �اليوم توجد

  :لالقتصاد��زرق�املستدام،�وفيما�ي���سنحاول�عرض�أ�م�ا

   ول�� ����ُعرف: التعر�ف �املستدام ��زرق �بمؤتمر��مم���قتصاد �خاصة �مفا�يمية ورقة

� �والتنمية �للتجارة �) UNCTAD" (�ونكتاد"املتحدة �باأل�شطة�: "بأنھ�2014سنة ���تم اقتصاد

���النظم��لو���واستخدامھ�املستدام�وإدارتھ�قتصادية�والتجار�ة�ال���تدمج�حفظ�التنوع�البيو 

�واملحيطية �البحر�ة �والعدالة��البي�ية ���سان �رفا�ية �تحس�ن �إ�� �و��دف �املائية، واملوارد

�البي�ي �والندرة �البي�ية �املخاطر �تقليل �مع �كب���جتماعية، ��ش�ل  United Nations)"ة

Conference on Trade and Development (UNCTAD), 2020). 

  الثا�ي� ��قتصادية: التعر�ف �املعلومات �وحدة ��(EIU) عرفت ��زرق��2015سنة �قتصاد

� �حول �تقر�ر�ا ��� ��زرق"املستدام �املستدام: �قتصاد �املحيط �واقتصاد : بأنھ" النمو�والفرص

��ي�ولوجية�" �للنظم ��جل �طو�لة �القدرة �مع �متوازًنا ��قتصادي �ال�شاط �ي�ون �عندما ي�شأ

 .(Goddard, 2015)"اللمحيطات�واملوارد�املائية�لدعم��ذا�ال�شاط�والبقاء�مرًنا�و��يً 
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  الثالث� �: التعر�ف �ال��ية �ل��ياة �املستدام�) 2015(�عّرف�الصندوق�العال�� ��زرق �قتصاد

 .WWF Baltic Ecoregion Programme, 2015, p) اقتصاد�بحري�وما�ي�يقوم�ع���ما�ي��": بأنھ

01):  

توفر�منافع�اجتماعية�واقتصادية�لألجيال�ا��الية�واملستقبلية،�من�خالل�املسا�مة�����من�� -

�و�نصاف�الغذا�ي �والسالمة �وال��ة �والعمالة �والدخل �الع�ش �الفقر�وسبل �ع�� �والقضاء

  .و�ستقرار�السيا���

�و �- ��ساسية �والوظائف �واملرونة �و�نتاجية �التنوع �ع�� �و�حافظ �و�ح�� القيمة��ستعيد

� �عامة �بصفة �واملائية �البحر�ة ��ي�ولوجية �للنظم �(ا��و�ر�ة �املال ��عتمد�رأس �الذي الطبي��

  .)عليھ�ازد�اره

لضمان��ستقرار��،�عتمد�ع���التقنيات�النظيفة�والطاقة�املتجددة�وتدفقات�املواد�الدائر�ة - 

  ."مع�ا��فاظ�ع���حدود��وكب�واحد�جتما���بمرور�الوقت�قتصادي�و� 

  الرا�ع� �النامية :التعر�ف �الصغ��ة �ا��زر�ة �الدول ��� �التعقيد �مفا�يم �ورقة  (SIDS) عرفت

عبارة�عن�تنمية�اقتصادية�بحر�ة�: "الصادرة�عن�البنك�الدو����قتصاد��زرق�املستدام�ع���أنھ

والندرة�ومائية�تؤدي�إ���تحس�ن�رفا�ية���سان�والعدالة��جتماعية،�مع�تقليل�املخاطر�البي�ية�

 .(Everest-Phillips, 2014) "البي�ية��ش�ل�كب��

  التص�يع�املستدام�للمحيطات�": ف��قتصاد��زرق�باختصار�ع���أنھعرّ �:التعر�ف�ا��امس

 .(Ragin, 2008) "واملسطحات�املائية�لصا���ا��ميع

�قتصاد��زرق�أيًضا�مستداًما����جميع���شطة�امل�ونة�لھ،�فمن�يجب�أن�ي�ون� كما،

،�ال�يمكن�أن�ي�ون�التعدين�مستداًما�ألنھ��ستغل�. ال�يمكن�أن��ستمر�إ����بد حيث�املبدأ
ً

فمثال

ع���الرغم�-املوارد�غ���املتجددة،����ح�ن�أن�الزراعة�يمكن�أن�ت�ون�مستدامة�من�حيث�املبدأ�

�ل�س �معظم�ا �أن �يتم��من �ال �عموًما �ال��بة �خسائر �ألن �ا��صوص �وجھ �ع�� كذلك

  .(Pauly, 2018, p. 371)�عو�ض�ا

يجب�أن�ي�ون�أخضر���� �قتصاد��زرق�املستدام�ذا،�و�ؤكد�الكث���من�الباحث�ن�أن�

� �إدارة ��� �ارتكبت �ال�� ��خطاء �تجنب �حس��م �يتطلب �و�ذا �الوقت، ��رضية�نفس املوارد
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�املائية�). اليا�سة( �والبحار�واملسطحات �املحيطات �تصور �إعادة �إ�� �بحاجة �أننا �يؤكدون بحيث

كمساحة�مش��كة�ومورد�قادر�ع���توف���ا������جتما���والبي���و�قتصادي،�و�ذا�لن�ي�ون�إال�

�صم ��� �املتنافسة ���داف �بموازنة �و�ل��ام �والت�سيق �الشفافية ��انت �العامة�إذا �السياسة يم

  .(Golden, 2017, p. 3)  وا��وكمة�والتمو�ل�و�دارة�العاملية�وسالسل�التور�د

�املائية� �للموارد �ا��ّيدة ��و��دارة �املستدام ��زرق ��قتصاد �أّن �القول �يمكن وعليھ،

� �لتحقيق �الساكنة �احتياجات �تلبية ��� �عل��ا �ع���و�عتماد �والقضاء �املستدامة �التنمية أ�داف

الفقر�وتحقيق��كتفاء�الذا�ي�من�الغذاء،�و�تعلق�باألساس�باالستخدام�املستدام�للموارد�املائية�

وا��فاظ�عل��ا،�وذلك��غية��عز�ز�النمو��قتصادي�وتحس�ن�سبل�الع�ش�وخلق�فرص�العمل،�

  .يولو��مع�ضمان�اح��ام�الب�ئة�والقيم�الثقافية�والتنوع�الب

�قتصاد��زرق�املستدام�تنقسم�قطاعات�ومجاالت� :�قتصاد��زرق�املستدامقطاعات��3.2

  :إ���قسم�ن�كما�ي��

�التقليدية�1.3.2 �املستدام ��زرق ��قتصاد �ومجاالت ��زرق� :قطاعات ��قتصاد يرتكز

 ,Spalding M. J., 2016) املستدام�ع���خمسة�مجاالت�رئ�سية،�أو�مسارات�عمل�تقليدية،�و��

pp. 1-5):  

  .النقل�وال��ن�البحري�وا��دمات�اللوجس�ية -

  .،�التحلية�والتص�يع)التنقيب�عن�النفط�والغاز�البحري (الطاقة��-

  .صيد�وتر�ية��سماك�و�حياء�املائية�-

  .ا��ياة�تصاالت،�والسياحة�البي�ية،�الثقافة،�نمط��-

خدمات�ا��ماية�: و�اإلضافة�إ����ذه�ا��دمات�التقليدية�املتعلقة��قتصاد��زرق�نجد

  . (Wyk, 2015, p. 154) والبحار�البحر�ة�وإدارة�املحيطات

 .Spalding M)تتمثل�فيما�ي��: قطاعات�ومجاالت��قتصاد��زرق�املستدام�ا��ديدة�2.3.2

J., 2016, pp. 8-10):  

  .الطاقة�املتجددة�والتعدين����قاع�البحار�-

  .�ستعادة/ العالج�-
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  .والكر�ون��زرق�والتكنولوجيا�الزرقاء التكنولوجيا�ا��يو�ة�الزرقاء-

��سماك،��باإلضافة- �ملصايد �الثانو�ة �املنتجات �وتحو�ل �التجميل، �ومستحضرات �املغذيات، إ��

  .وقطاع�ا��ز�ئات�البحر�ة�املبتكرة

� ��شكالن �والذين �القسم�ن، ��ذين �إ�� �التجاري �قطاعو�اإلضافة ��زرق أو���قتصاد

ال�يقل��)الالسوقية( غ���تجاري  القطاعات��قتصاد��زرق�السوقية،�يمكن�إضافة�قطاع�أخر

�مجاالت� ��� �والتطو�ر�والت�و�ن �البحث �قطاعات �ع�� �و�شمل �السابق�ن، �القسم�ن �عن أ�مية

  .استغالل�املوارد�املائية�وتحليل�املخاطر�وضمان��نتقال��ي�ولو���الضروري�����ذا�الب�ئات

�الدراسة.3  �ش�ل�مختصر،�عد�التطرق�ملختلف�املفا�يم�املتعلقة�بموضوع�الدراسة� :من��ية

  :التالية لعناصرا�وفق وذلك س�تطرق�����ذا�ا��زء�إ���عرض�من��ية�الدراسة،

 :�� تتمثل: الدراسة حدود�1.3

�2020 ��اية�سنة من  املمتدة الزمنية خالل�الف��ة الدراسة �ذه تم�إعداد :الزمنية ا��دود�1.1.3

الدراسة�ع���تحليل��عض�املعطيات�والبيانات�ع����توركز . 2021 غاية�ش�ر�أفر�ل�من�سنة إ��

  .2021إ���سنة��2012الف��ة�املمتدة�من�سنة�

جاءت�الدراسة�لتحث�ا���ومة�ا��زائر�ة�ع���ضرورة�استغالل�إم�انا��ا� :امل�انية ا��دود�2.1.3

�تتم�����ا �وال�� �املائية، �وموارد�ا �خيار� البحر�ة �باعتبار�ا ��قتصادي اس��اتي���لتعز�ز�النمو

 �واقتصادي�مستدام،�وذلك����إطار�التوجھ�نحو��قتصاد��زرق�املستدام
ً

 .���ا��زائر�مستقبال

�مف�وم� الضوء ل�سلط الدراسة �ذه جاءت :ا��دودالعلمية�3.1.3 ��س�ثمار��� �إم�انية ع��

ذج����ا��زائر،�حيث�خصص�ا��انب�التطبيقي�للدراسة�لتصور�نمو املستدام��قتصاد��زرق�

�املف�وم �نحو��ذا �شامل �اس��اتي�� �نموذج �و�ناء �ر�ائزه� لبلورة �دمج �آلية ��� �واملتمثلة ا��ديد،

� ��� �املتمثلة �التجار�ة �التقليدية(وقطاعاتھ �اللوجس�ية،�: القطاعات �وا��دمات �والنقل ال��ن

تعدين،�الطاقة�املتجددة،�ال: القطاعات�ا��ديدة. الطاقة،�السياحة،�تر�ية�وصيد��حياء�املائية

�الزرقاء �التكنولو�� ��زرق، �الكر�ون �الزرقاء، �ا��يو�ة �التكنولوجيا �و�ستعادة، �وغ���)العالج ،

،�وذلك�لتعز�ز�)البحث�والتطو�ر�والت�و�ن،�تحليل�املخاطر،�ضمان��نتقال��ي�ولو��(التجار�ة�
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صفة�عامة����النمو��قتصادي�و�ندماج��جتما��،�وتحس�ن�أساليب�الع�ش�ونمط�ا��ياة�ب

 .ا��زائر

تقوم��ذه�الدراسة�ع���املن���الوصفي�التحلي��،�بحيث����ا��زء�النظري�: من���الدراسة�2.3

�مف�وم� �حول �وذلك �النظري، ��يضاح �من �����ء �بالدراسة �العالقة �ذات �املفا�يم �تناول تم

و���ا��زء�التطبيقي� .�قتصاد��زرق�املستدام�وأ�م�ر�ائزه،�وعالقتھ�بمف�وم�التنمية�املستدامة

تم�بناء�نموذج�مق��ح�إلعطاء�تصور�عن�الكيفية�املناسبة�لبلورة�توجھ�اس��اتي���نحو��قتصاد�

��املستدام��زرق �ع�� �اعتماًدا �ا��زائر، �النماذج��التحليل�� �عديد �من �املستو�� �س�شرا��

 �� �مف�وم �مظلة �تحت �الشامل �إطار�العمل �من ا
ً
�انطالق �وذلك �عل��ا، �القدرة�املطلع �إ�� ستدامة

�ا��زائر� ��� �ا���و�ة �ا��صوصية �إطار ��� �وذلك �ل�ا، ��مثل �و�س�ثمار �الر�ائز �إدماج ع��

  .و�م�انيات�املتاحة

�املستخدمة 3.3 �و�دوات �املعاصرة� :الطر�قة �التوج�ات �منطلق �من �الدراسة ��ذه �إجراء تم

فرضھ�ال��ايد�الر�يب���اجات�الساكنة�،�وما�املستدام�العاملية�إ���ما��س���باالقتصاد��زرق

ع���جميع��صعدة��جتماعية�و�قتصادية�من�ج�ة،�وانحصار�املوارد�ال���توفر�ا�اليا�سة����

�النموذج� �لبلورة �املق��ح �التصور �إعطاء ��� �اعتمدنا �حيث �والبحار، �املائية �املسطحات مقابل

 �� �مختلف �ع�� ��زرق �نحو��قتصاد �للتوجھ �والتقار�ر��س��اتي�� �والتطبيقية �النظر�ة دبيات

الصادرة�عن�ال�يئات�العاملية�املختصة�وتوصيا��ا�ذات�العالقة�والقراءات�املستجدة�ل�ذا�املجال�

  .ع���الساحة�املحلية�والعاملية

  :يمكن�تقسم�ا�كما�ي��: نتائج�الدراسة. 4

1.4� �� �نحو��قتصاد ��س��اتي�� �التوجھ �تب�ت �نا��ة �عاملية �املستدامنماذج دخل� :زرق

و�ستغالل�ع���نطاق�واسع����جميع�أنحاء�العالم،�ع��� مف�وم��قتصاد��زرق�ح����ستخدام

ومع�. الرغم�من��عر�فھ�و�تطبيقھ��ش�ل�مختلف����مجموعة�من�البلدان�و�قاليم�والسياسات

���سياسات�بلدان�ذلك،�قد�ي�ون�من�املفيد�ل��زائر�أن�ترى�كيف�تم�التعب���عن��ذا�املف�وم�

مختلفة،�ع���الرغم�من�أن�القليل��س�ًيا�يتحدث�عن�ا��وانب�العملية�لالس��اتيجيات�املحددة�

وفيما�ي���تم��شارة�إ����عض�النماذج�العاملية�النا��ة�. ال���ست�ون�مطلو�ة�لتوجيھ��جراءات
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�مفيدة�ل��زائ �ت�ون �قد ��زرق�املستدام،وال�� �إ����قتصاد ��س��اتيجية����توج��ا �نظر��ا ر���

  :املستدام�املستقبلية�نحو��قتصاد��زرق

�الداخلية�: الص�ن�1.1.4 �املياه �تقنًيا �ذلك ��� �بما �الص�ن، �مياه �تمثل ��قتصادية �الناحية من

والبحار��قليمية�واملناطق��قتصادية�ا��الصة�وح���ا��رف�القاري�لل��اع��قلي���ما�قيمتھ�

6.467�� �يمثل �و�و�ما �صي��، �القومي9.6%مليار�يوان ��جما�� �املح�� �الناتج ومن�. للص�ن�من

،�حسب�مع�د�2030حلول�سنة�ب�15%وإ����2020 �اية�سنة��13%املتوقع�أن�يرتفع�الرقم�إ���

�البحر�ة �للشؤون �خالل�. الص�ن �من ��زرق ��عز�ز�اقتصاد�ا �ع�� �الص�نية �ا���ومة وتحرص

واملوا�ئ��تر�ية��حياء�املائية�والبحر�ة�والسياحة��ش�ل�انتقا�ي���" ملستدامةالصناعات�ا"رعاية�

�املتجددة� �والطاقة �البحر �مياه �واستخدام �والصيدلة �البحر�ة �النباتات �و�ندسة والنقل،

�البي�ية �و�ستعادة �البيولو���للمحيطات �التنوع �ع�� �ألش�ال�. وا��فاظ �أو�روجت �أ�شأت كما

��اصة،�و�س�ثمار����تنظيم�املشار�ع،�وخطط�التأم�ن�لتقاسم�مخاطر�مختلفة�من�الصناديق�ا

�الناشئة �البحر�ة �مؤسسية�. الصناعات �مبادرة �الصي�� ��زرق ��قتصاد ��عد �الواقع، و��

  .(Choi, 2017, p. 38)بدرجة�أو���اس�ثمار�ة

�عشر� �ا��ادية �ا��مسية �ا��طة �من �محاس�ًيا�) 2010-2006(بدًءا �نظاًما �أطلقت ال��

��زرق ��قتصاد ��زرق�املستدام�لقياس ��قتصاد �ملف�وم ��ولو�ة �الص�ن �ح�ومة �أعطت ،

�ان�النمو�يظ�ر�أنھ�مث���لإل��اب����الص�ن�خالل�و  كإس��اتيجية�تنمية�بناًء�ع����ذه�القياسات،

ما�أعت���م�وًن�ارئ�سًيا�لالقتصاد�الوط���سنوً�ا�وسرعان�13,5%حيث�يبلغ�متوسطھ� �ذه�الف��ة،

�لذلك، . الصي�� �عشر�ون�يجة �الثانية �ا��مسية �ا��طة �) 2015-2011( أعطت �سنة ��2011�

� �لـ �املستدام"�ولو�ة ��زرق �"�قتصاد �ب�سبة �النمو��قتصادي �أ�داف �ال��ك���ع�� �مع ،%9�

سنة� ل من�إجما���الناتج�املح���بحلو  10%و��سبة�،�سنوً�ا����إجما���القيمة�املضافة�للمسا�مة

���مجال�املحيطات�والبحار�واملوارد�املائية�من�قيمة��2%ونمو�نفقات�البحث�والتطو�ر�إ��� ،2015

��قتصادي ��.الناتج �تقسيم�وقد �بخطة �أيًضا �الص�ن ��� ��زرق ��قتصاد �سياسات اس��شدت

،�و�عد�2002املناطق�الوظيفية�البحر�ة�الوطنية�ال���أصدر�ا�مجلس�الدولة�����صل����سنة�

���الواقع،�أ�شأ�مجلس�و. ذلك�تضمنت�مناطق�التنمية�الصناعية�باإلضافة�إ���مناطق�ا��فظ
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���مقاطعة�شاندو�غ،�وُ��سب�إل��ا�الحًقا�تحقيق�" زرقاء�منطقة�اقتصادية" 2011الدولة����سنة�

��ش�نغداو�الساحلية �كب���ملدينة ��زرق. نمو�اقتصادي ��قتصاد �سياسات �ركزت �و�اختصار،

�ع���القطاعات��املستدام �التخطيط �عملية �خالل �من �املحيطات، �نمو�اقتصاد �ع�� �الص�ن ��

�املستدام�ب�الص�ن�مع�سياسات��قتصاد��زرقوعليھ�فإن�تجار . وامل�انية�للتنمية��قتصادية

 :تقدم�عدة�دروس�لبلدان�أخرى،�أ�م�ا

-أّن�صياغة�خطط��ستخدام�املت�امل�للموارد�والتنمية�ع���القطاعات��قتصادية�املتباينة� -

لد��ا�القدرة�ع����سليط�الضوء�ع���ا��س��-بما����ذلك�مصايد��سماك�والطاقة�والسياحة

 .السليم�وخيارات�السياسة�املر�حة�ل��ميع�لتعز�ز�التنمية��قتصادية�وحماية�الب�ئة�البحر�ة

للصناعات�املبتكرة�ذات��م�انات�العالية�النمو،��ةقد�يدعم�دعم�السياسات�ا��اص�املقدم�-

ية��قليمية����املناطق�الساحلية�واملساعدة�مثل�التنقيب�البيولو���البحري،�التنمية��قتصاد

�البحر�ة� �املوارد �تركز�ع�� �ال�� �با��ياة �النابضة ��عمال �لر�ادة �البي�ية �النظم �ع�� �ا��فاظ ��

  .(Patil, 2018, pp. 90-91)واملحيطية�

��ور�ي�2.1.4 �: )EU(�تحاد �الورقة �من �بدًءا �لسنة �املجلس�الالحقة��2006ا��ضراء وموافقة

،� ع���سياسة�بحر�ة�مت�املة،�طور��تحاد��ورو�ي�أول�سياسة�لالقتصاد��زرق�2007لسنة�

و���ذلك�الوقت،��ان��تحاد��ورو�ي�ال�يزال�. 2012وأك����ذه�السياسات�ش�رة�سياسة�سنة�

�املالية ��زمة ��عد �ما �ف��ة ��� �صعب �وضع �مع ��شة�يتعامل �اقتصادية ��ذا�. وتوقعات و��

� �للنمو�املستدام"السياق،�انت �النمو��زرق �النمو��زرق"أو�" فرص ��تحاد�" اس��اتيجية ��

�املائية،� �واملسطحات �املحيطات �الستخدام �ا��ديدة �التقنيات �من ��ستفادة �إ�� ���دف �ور�ي

�الطاق �إنتاج �وتوسيع �املحدودة ��رضية �املوارد �من �ال��ك���ع���والتنو�ع �خالل �من �املتجددة، ة

�عالية �إم�انات ��عت���ذات �ال�� ��زرق ��قتصاد �من �قطاعات �تر�ية�: خمسة �الزرقاء، الطاقة

�قاع� ��� �والتعدين �البحر�ة �ا��يو�ة �التكنولوجيا �والبحر�ة، �الساحلية �السياحة �املائية، �حياء

��زرق. البحار �ُيقدر��قتصاد ��ورو�ية �املفوضية �بـ�وحسب ��ورو�ي ��تحاد مليون��5,4 ��

� � �عن
ً
�قليال �تقل �إجمالية �مضافة �وقيمة �البحر��بيض�. مليار�يورو�سنوً�ا�500وظيفة و�مثل

� أك���و . من�القيمة�56%من�العمالة�����قتصاد��زرق�����تحاد��ورو�ي�و�47,6%املتوسط
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� �الساحلية �والسياحة �النمو��زرق �و�ما �التوظيف، �قطا�� �حوا���و والبحر�ة، �م��ما ��ل �ش�ل

�القيمة �ر�ع �حوا�� �ولكن �العمالة �املائية�و . ثلث ��حياء �وتر�ية ��سماك �مصايد �سا�م

 .(Winder, 2017, p. 7)من�القيمة��10,7%من�العمالة�و�14,8%ب�سبة�

�البحث ��س�ثمار�الكب����� �ع�� ��س��اتيجية ��ذه �البح���( وركزت �برنامج�ا �خالل من

،�وإ�شاء�صندوق�بحري�ومصايد�أسماك�)مليون�أورو�800الذي�خصص�أك���من��2020- 2014

��س�ثمار��ةأورو�ي ����يع ��� �للمخاطر�العامة�(للمساعدة �تمو�ل �وجود �عدم �من �الرغم ع��

�الناشئة �للصناعات �مستمر. وا��اصة � ،)كتحدي �خدمة �إطالق �تم �����CMSPوقد للمساعدة

،�أطلق��تحاد��ورو�ي�مبادرة�مركزة�لتعز�ز��قتصاد�2017و���سنة�. ضمان��ذه��س�ثمارات

و�دفت�إس��اتيجية��تحاد��ورو�ي�. �زرق����غرب�البحر��بيض�املتوسط�بإتباع�ن���مماثل

قر�ر�أعلن�ت�2017سنة�حيث�و���للنمو��زرق�إ�شاء�م��ة�تنافسية�����قتصاد��زرق�العال��،

ذاك�بما�ي��
ّ
  : إ���املفوضية��ورو�ية�عن�إحراز�تقدم�كب��،حيث�تم�التصر�ح�أن

  .تم��تفاق�ع���طر�قة�الستغالل�طاقة�املد�وا��زر�لتحقيق�إم�انا��ا�-

  .تتم�معا��ة�العوائق�التنظيمية�أمام�تر�ية��حياء�املائية�-

  .كما�أّن�التوظيف����السياحة�البحر�ة�آخذ�����زدياد-

�لرصد��- �تطو�ر�تقنيات �وتم �السوق �إ�� �البحر�ة �ا��يو�ة �التكنولوجيا �أبحاث �منتجات ووصلت

  .(Patil, 2018, p. 91)�ثر�البي���للتعدين����أعماق�البحار�

� :إندون�سيا 3.1.4 �سنة ��� �منصبھ �توليھ �من �طو�لة �ل�ست �ف��ة �أك���دولة���2014عد لقيادة

� �الرئ�س �حدد �العالم، ��� �للبالد�" و�دودو"أرخبيلية �ا��ارجية �والسياسة �التنمية اس��اتيجية

� �عاملًيا"باعتبار�ا �بحرً�ا �وركزت�" محوًرا �وال�ادي، �ال�ندي �املحيط�ن �ب�ن �الطرق �مف��ق ع��

�إ�� �إندون�سيا ��� �الفرد �دخل �لرفع �املحيطات �اقتصاد �النمو��� �ع�� �من�سياستھ �أع�� مستوى

 :وذلك�بناًء�ع���أر�عة�أ�داف�رئ�سية وسط،املت

 .�عز�ز�السيادة�ع���مياه�البالد�وحل�ال��اعات�ا��دودية�البحر�ة�-

�دارة�املستدامة�للموارد�الطبيعية�وحماية�الب�ئة�البحر�ة،�والسيما�من�خالل�تكثيف�ا���ود��-

 .مل�افحة�الصيد�غ���املشروع�وتوسيع�تر�ية��حياء�املائية
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من�خالل�بناء�املرا����ع���طول�مسارات�اليخوت�ع���) مضاعفة�عدد�الزوار(السياحة��ز�ادة�-

 .س�يل�املثال

من�خالل�إ�شاء�ثالث�حدائق�بحر�ة�للعلوم� بناء�القدرات�العلمية�والبحثية�لالقتصاد��زرق،�-

  .والتكنولوجيا�ع���س�يل�املثال

�النا��� �يركز�إطار�السياسة ���داف ��ذه �إندون�سيا�ولتحقيق �إدارة�: ع����� خطط

�مركزي  �كم�ون �البحري �امل�ا�ي �التخطيط �مع �البحر�املت�املة �املعلومات�( استخدام �من ملز�د

مع�املشار�ع�التجر��ية�ا��الية����جز�رة�(وتطو�ر�مناطق��قتصاد��زرق��،)03ينظر�امل��ق�رقم�

�و�ا�� �وسابي�يدا ��) لومبو�ون ��س�ثمار��� �دعم�و�عز�ز�نماذج �ذلك ��� �بما ��زرق، قتصاد

مشاركة�ملدة�عشر�ن�عاًما�من�قبل�البنك�الدو���والشر�اء�ل�ذه�املشار�ع،�وإقامة�برنامج�تأ�يل�

� �املرجانية �الشعاب �إ���). COREMAP(وإدارة �الزرقاء ��قتصادية �املناطق �مشار�ع ���دف حيث

��ح �وتر�ية �التونة، �أسماك �ملصايد �املستدام �السياحة��عز�ز��ستخدام �والبحر�ة، �املائية، ياء

ب��جمة��ذا�) MMAF(وقامت�وزارة�الشؤون�البحر�ة�ومصايد��سماك�. وامل���وصناعات�اللؤلؤ

،�أي�"�زد�ار�- �ستدامة -السيادة�"تركز�ع��� )2019-2015(�طار�إ���سياسة�خاصة�بالقطاع�

حس�ن�سبل�الع�ش�ع���التوا���ا��د�من�الصيد�غ���املشروع،��عز�ز�استدامة�صيد��سماك�وت

(Patil, 2018, p. 93).  

تتمثل�إم�انات�وفرص�ا��زائر�من� :إم�انات�وفرص��قتصاد��زرق�املستدام����ا��زائر 2.4

  :املوارد�املائية�بصفة�عامة�فيما�ي��

�املتوسط�1.2.4 �البحر��بيض �ع�� �املطل �الساح�� �صدر�عن� :الشر�ط �تقر�ر�رس�� حسب

تمتلك�ا��زائر�واج�ة�بحر�ة�ا�يحسب��لتواءات�و�حتدابات�محافظة�السواحل�ا��زائر�ة�مؤخرً 

� �تبلغ ��1644محدودة �املتوسط �للبحر��بيض �ا��نو�ي �الساحل �طول �ع�� ��ن�ن،�(كيلوم�ً�ا

�بحرً�ا�12بحوا���ال�سبة�للمياه��قليمية�فتقدر�و�،�)2011
ً

كما�أّن�منطقة�الصيد�ا��اصة� .ميال

�بحرً�ا��52إ����32من�ت��واح�
ً

�(ميال �العر�ية، �ا��ياة ،�حيث�توفر��ذه�املساحات�)2020يومية

ا�ل��زائر�الستغالل�املوارد�ا��ية�وغ���ا��ية�القائمة،�وتوف���فرص�اقتصادية�كب��،�
ً
البحر�ة�آفاق

��س�ب�. وتولد�حتًما�فرص�للعمل�من�أجل�رفا�ية�الناس
ً
ومع�ذلك،�ال�يزال�القطاع�البحري�م�مال
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�الناتج� �من �جًدا �صغ��ة ��سبة �و�ش�ل �والتكنولوجية، �وال�شغيلية �التنظيمية �القيود �من عدد

  .املح����جما��

مليار��4 در�بـحوا��ا��زائر�تملك�مخزوًنا�من�املياه�السطحية�يق :املوارد�املائية�السطحية�2.2.4

 
ً

و�الة�( �عن�احتياطا��ا�من�املياه�ا��وفية�وكذا�انتاج�ا�من�مياه�البحر�املحالةم���مكعب،�فضال

محطة�ك��ى�لتحلية�مياه�البحر،�و���ت�تج��11،حيث�تحوز�حاليا�ع���)�2020نباء�ا��زائر�ة،�

ا�لرفع��ذه�القدرة�،�و�ناك�برنامج�ح�ومي�مسطر�حاليً "سنو�امليون�م���مكعب��561ما�يفوق�

وذلك�كحل�مستدام��عوض�أي���ز�أو�نقص� .2024ا�مع�حلول�سنة�إ���ملياري�م���مكعب�سنو�ً 

ا�بصفة�أساسية�للتمو�ن�بماء�حيث��عتمد�ا��زائر�حاليً . ���املوارد�املائية�السطحية�أو�ا��وفية

،�فاملياه�املحالة�ب�سبة�تق��ب�من�%33املياه�السطحية�ب�سبة�الشرب�ع���املياه�ا��وفية،�تل��ا�

  .)2021يومية�املساء،�(%"17

���الشمال�قدرت�املصا���التقنية�للو�الة�الوطنية�للموارد�املائية�: املوارد�املائية�ا��وفية�3.2.4

 ���9,1إطار�املخطط�الوط���للمياه�بحوا����ومدير�ة�امل�شأة�املائية�الك��ى،�كمية�املياه�ا��وفية

أي�( 90%ا�ب�سبة�تفوق��ذه�املوارد�ال����س�ل��عبئ��ا�مستغلة�حاليً �،مليار�م���مكعب����السنة

 ). امليار�م���مكعب�سنو�ً  7,1ما�يقارب�
ً

 كما��عرف�الطبقات�استغالال
ً
و���ا��نوب�و�الرغم�. ا�مفرط

وادي� - باست�ناء�وادي�غ���نتظماملمن�أن�منطقة�ال��راء�ت�اد�ينعدم�ف��ا�السيالن�السط���

�ع���أالف�-م��اب ��ش�لت ��امة �جوفية �مائية �موارد �تتوفر�ع�� �باملقابل �إال�أ��ا �الصاولة، وادي

م��،��2000إ���نحو�السن�ن�غ���ا��ا�توجد�وع���أعماق�كب��ة�من�سطح��رض�حيث�يصل�عمق�ا�

� �ب�ن �ما �ي��اوح �عمق �ع�� �ا��وفية �املياه ���ا �توجد �أدرار�ال�� �منطقة ��� �عدا �300و�200ما

  .)107-106،�الصفحات�2016مغر�ي،�(م��

ن�إم�انيات�املوارد�املائية����ا��زائر�تقدر�بحوا���أب" أرز���برا��"أكد�وز�ر�املوارد�املائية�و 

مليار�م����11,96قد�بلغ��2020/2019مليار�م���مكعب�سنوً�ا،�وأن�إنتاج�املياه�للسنة�املائية��23,2

� �توجيھ �تم ��جما�� �ا���م ��ذا �ب�ن �ومن �للشرب��34%مكعب، �الصا��ة �باملياه لل��و�د

  .)2021و�الة��نباء�ا��زائر�ة،�( للقطاع�الصنا���باملائة�2%لسقي��را����الفالحية�و64% و
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�النتائج  �ومناقشة ��ذه� :اختبار�الفرضيات �تحليل ��ن �يمكن �الدراسة، �نتائج �رصد �عد

  :النتائج�واختبار�الفرضيات��التا��

 من�سطح��رض�عبارة�عن��70%ظ�ر��قتصاد��زرق�املستدام�ليعكس�حقيقة�أّن�أك���من�

وأّن�املياه�باختالف�أش�ال�ا�ضرور�ة�لالستدامة�العاملية�وتؤدي�دوًرا�موازنة�رئ�سًيا����املناخ�. ماء

. باعتبار�ا�البالوعة��ساسية�ل��رارة�الزائدة�والكر�ون�املوجود����نظام�املناخ�العال���،العال��

�واملسط �بالبحار�واملحيطات �ُ�ع��ف �الواقع، �للتنوع�و�� �وداعم �حيوي �كمستودع �املائية حات

البيولو���العال��،�و���مصدر�كب���للغذاء�من�خالل�مصايد��سماك�وتر�ية��حياء�املائية�و���

كما��عت����قتصاد��زرق�بمثابة�فصل��.أساسية�لالقتصاد�العال���من�خالل�التجارة�البحر�ة

و�عظيم��ستفادة�من�املوارد��،التد�ور�البي��لأل�شطة��جتماعية�و�قتصادية�والتنمية�عن�

�املدى�الطو�ل�واملتوسط. البحر�ة �ع�� �لتحقيق�الرخاء . (Voyer M. S., 2018, p. 30)و��دف

�للمحيطات ��قتصادية �باإلم�انيات ���تمام �يتصاعد �أن �املحتمل �ومن �املائية��حيث واملوارد

�عامة �حبصفة ،� �من �العال�� ��قتصاد ��� �مسا�م��ا �تتضاعف �أن �املتوقع �من تر�ليون� 1,5يث

� ��� �� 2010سنةدوالر�أمر��ي ��3إ�� �سنة �بحلول �دوالر�أمر��ي  Organisation)2030تر�ليون

cooperat economic and development –OECD-, 2016, p. 24) .حيث�مثل��قتصاد�

. من�الناتج�املح����جما���القومي���م�ور�ة�الص�ن�الشعبية 13%ما��س�تھ���2020زرق�سنة�

مليار�يورو�سنوً�ا����القيمة���500ذا،�و�سا�م��قتصاد��زرق����دول��تحاد��ور�ي�بأك���من�

� ��جمالية ��لالتحاد،املضافة ��س�تھ �ما �الع�47,6%و�وظف �اليد �من �وظيفة�5,4(املة ). مليون

� �ما ��و��و�ذا �الفرضية ���ة �املستدام�يؤكد ��زرق ��قتصاد �أن �أساس �ع�� �جاءت �ال�� ،

�البلدان�ال��� �النمو��� �من �جيدة �مستو�ات ��قتصادية�و�جتماعية �عاملًيا�وفق�مؤشراتھ حقق

 .اختارت��ذا�التوجھ�واس�ثمرت����موارد�ا�املائية

  كيلو�م�ً�ا��1644حوا���سابًقا،�و�اإلضافة�إ���الشر�ط�الساح���ل��زائر�املقدر�بـكما�قلنا��ذا،�و

�بحرً�ا��12ومياه�إقليمية�تقدر�بحوا��� ع���طول�الضفة�ا��نو�ية�للبحر��بيض�املتوسط،
ً

ميال

� �من �ت��اوح �خاصة �صيد ��32ومنطقة �بحرً�ا�52إ��
ً

�تقدر�ميال �ا��زائر��موارد، ��� �املتجددة املياه

��19بنحو� �السنة، ��� �مليار�م���مكعب �يقدر�بـحوا�� �السطحية �املياه �من مليار�م����4ومخزوًنا



 )تصور�مق��ح(رك��ة�أساسية�لبلورة�نموذج�إس��اتي���تنموي�جديد����ا��زائر�  :�زرق�املستدام �قتصاد

133 

مليار�م���مكعب����السنة،�و���ا��نوب�تقدر� 9,1حوا���مكعب،ومياه�جوفية����الشمال�تقدر�ب

،�ال���ينفي�الفرضية�الثانيةو�ذا�ما�. يمكن�التنقيب�عنھ�مليار�م���مكعب�سنوً�ا�23,2بحوا���

� �بلورة�جاءت �من �حًقا �تمك��ا ��افية �مائية �وموارد �بإم�انيات �ا��زائر�ال�تح��� �أن �أساس ع��

  .توجھ�اس��اتي���شامل�نحو��قتصاد��زرق�املستدام

  :تصور�مق��ح�لبلورة�توجھ�ا��زائر�نحو��قتصاد��زرق����إطار��عز�ز�التنمية�املستدامة. 5

ق�املستدام��و�تحو�ل�املجتمع�من�الندرة�إ���ال�دف�من�بناء�و�لورة�نماذج��قتصاد��زر 

� �مائية –الوفرة �موارد �من �لدينا �ما �ع�� �املشا�ل�. بناًء ��س�ب �ال�� �القضايا �معا��ة ��� والبدء

و�شمل��عض�العوامل�الرئ�سية�ال����س�ب��غ��ات�. البي�ية�وما�يتطل��ا�من�خالل�طرق�جديدة

� �و�س�م �والسطحية �الساحلية �املياه ��� �املغذياتإي�ولوجية �مدخالت �ف. �� �عدة�وعليھ، �ناك

���� �املستدام ��زرق ��قتصاد �مف�وم �واس�يعاب �لتأييد �ا��زائر�ة �ل���ومة �مقنعة أسباب

وإ���اليوم�لم�تأييد�ا���ومة�ا��زائر�ة�. السياسة�والعالقات�الثنائية�وكذلك�املعامالت�الدولية

� ��������م�انات �ع�� �تحرص �املف�وم،�ولم �ا��ية��ذا �املستدامة�للموارد واملشاركة����التنمية

�ال�شري  �و�عز�ز��من �النمو��قتصادي �لدفع �املائية �للبحر�واملوارد �يمكن�. وغ���ا��ية �أنھ رغم

و�ا���املوارد��،�عز�ز�ذلك�من�خالل�برنامج�خاص�الستغالل�إم�انا��ا����البحر��بيض�املتوسط

  .املح��،�وح���ع���مستوى�إقلي���وعال��املائية�وإدار��ا�ع���مستوى�املجتمع�

� �السيد �الصيدية، �واملنتجات �البحري �وز�ر�الصيد �صرح �فرو��"وقد ��ذا��"أحمد ��

�قتصاد��زرق�الذي��ع��م�اعتماده،�يندرج����إطار�: "بأن�2021الصدد�ش�ر�مارس�من�سنة�

�املائيا �وتر�ية �البحري �بالصيد �املتعلق �شقھ ��� �ا���ومة �برنامج ��نا�تنفيذ ��مر�يتعلق �ألن ت

 
ً
�انطالق �القيم �من ��املة �الداخلية�سلسلة �واملناطق �البحر�نحو�الساحل �من ��نباء�("ا و�الة

و�الرغم�من��ذا،�يجب��ن�باه�كذلك�إ���أن�ما�تقوم�بھ�ا���ومة�ا��زائر�ة�.)2021ا��زائر�ة،�

�نحو�صياغة�ما��و�جد� ����ذا�املجال�ع���أرض�الواقع
ً
ضعيف،�بحيث�يمكن�أن�ترسم�طر�قا

��ذا� �ع�� ��شتغل �ال�� �والقطاعات �ا���ات �من �العديد ��ناك �أن �خاصة �املستقبل، ��� أفضل

 
ً
 .املجال�من�وزارات�مختصة�إ���ا���ود�التطوعية�العامة�من�الشباب�واملجتمع�ا��زائري�عموما
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�عليھ �وضع�التصور�التا���،و�ناًء �يمكننا �سبق، �ما �اس��اتي���نحو��قتصاد� وع�� �توجھ لبلورة

  :�زرق�املستدام����ا��زائر�وفق�الش�ل�التا��

 نموذج مقترح لبلورة توجه استراتيجي نحو االقتصاد األزرق المستدام في الجزائر: 1الشكل 

  
  .وباالعتماد على كل ما سبقمن إعداد الباحثني :املصدر
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 ا��زائر�وفق�� ��� �املستدام ��زرق �نحو��قتصاد �لتوجھ �املق��ح �النموذج �تطبيق كيفية

 :منظور�اس��اتي��

��قتصاد� �نحو�مف�وم �شامل �اس��اتي�� �توجھ �رسم ��� ��س��اتي�� �املق��ح ��ذا ي�بلور

��زائر�وموارد�ا�املائية��خرى��زرق�املستدام�ع���نحو�أفضل��سمح�باستغالل�املجال�البحري�ل

املختلفة،�حيث�برز�مف�وم��قتصاد��زرق�املستدام�كمف�وم�جديًدا��س�ًيا����ا��وكمة�البي�ية�

وع���كيفية�تطو�ر�املوارد� وركز�ع���إدارة��قتصاد��زرق،. (Silver, 2015, p. 135) العاملية

قبل�من؟�وكيف؟�ومن�سيقوم�بتوز�ع�املنافع؟�وكيف�س�تم�تقليل��ضرار�إ���ا��د�املائية�ومن�

�تتطلب� �العموم �وع�� �و�جتماعية؟ �البي�ية �النتائج �عن �املسؤولية �س�تحمل �ومن �د�ى؟

�والقيام �القرارات �صنع �توفر��يا�ل �املجال ��ذا ��� �الشاملة �تمثل� ا��وكمة �وال�� بالعمليات،

�من �متنوعة �فاعلة �وا���ومات�ج�ات �ا��اص �والقطاع �املد�ي  ,.Bennett N. J.-M) املجتمع

2019, p. 992). خالل�� �من �اليوم، �جيًدا ��ذا �تدرك �أن �ا��زائر�ة �الدولة �ح�ومة �ع�� والبد

����نطالق�من�توجھ�اس��اتي���وإطار�عمل�مش��ك�وجامع،�يضم�التوج�ات�الرئ�سية�املحتوات�

  :�عض�ا�وفق�ال��ت�ب�التا��

�يرتبط�بالتنمية�املستدامة�وا��د�من�: �ستدامة. 1
ً
�أساسيا

ً
باعتبار��قتصاد��زرق�موضوعا

تداعيات��غ���املناخ�والقضاء�ع���الفقر����العالم،�يك�سب��ذا�املوضوع�أ�مية�خاصة،�حيث�

ة�الب�ئات�البحر�ة�واملائية�من�من�مساحة�الكرة��رضية،�ومن�الضروري�حماي�%�70غطي�املياه�

حيث�يحمل�. أجل�حماية��قتصادات�العاملية�امل��ابطة�وتحقيق��ستدامة�ع���املدى�الطو�ل

����ر�ط�الدول��عض�ا�...مف�وم��قتصاد��زرق�أ�مية�كب��ة�لل�شر�ة
ً
�رئ�سيا

ً
�دورا

ً
،�و�لعب�أيضا

املستدامة،�وأال�يقتصر�ال��ك���ع����ببعض،�وعلينا��������ذه�الروابط�من�أجل�تحقيق�التنمية

�املوارد�املائية� تحقيق��ر�اح،�ومن�امل�م�ضمان�استفادة�الشعوب�من���شطة��قتصادية���

  .)2018موقع��تحاد،�( والبحر�ة

��ساسية��وتوفر  �من�السلع املسطحات�املائية�والبحار�واملناطق�الساحلية�للعالم�العديد

وت�يح�مصايد��سماك�وتر�ية��حياء�املائية�فرًصا�كب��ة�. لرفاه���سان،�و�من�الغذا�ي�العال��

�وضمان� �النمو��قتصادي، �وتوليد �الفقر، �وطأة �وتخفيف �التغذية، �وتحس�ن �ا��وع، �من ل��د
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�الطبيعية�ستخ �للموارد ��فضل �القطاعات�. دام �أسرع �املائية ��حياء �تر�ية �قطاع و�عت��

�الس�ان� �احتياجات �تلبية ��� �للمساعدة �الالزمة ��سماك �إنتاج �إم�انية �ولديھ �نمًوا، الغذائية

�غ���. امل��ايدة �التوسع �يؤدي �أن �و�مكن �الع�ش، �سبل ���دد ��سماك �صيد ��� ��فراط غ���أّن

� ��� �الغالف�املنظم ��� �الكر�ون �أكسيد �ثا�ي �مستو�ات �وارتفاع �التلوث، �إ�� �املائية ��حياء تر�ية

�املياه �تحّمض ��� �ُ�س�م �. ا��وي �منظمة �الرشيدة،��"الفاو"وتركز�مبادرات ��عز�ز��دارة ع��

 
ً

و��دف�. وعمليات�صنع�القرارات�ال�شاركية،�وأفضل�املمارسات����مجال�مصايد��سماك�مثال

� �املنظمة �أطلق��ا �ال�� �النمو��زرق �و�جتماعية،�) الفاو(مبادرة �البي�ية، �ا��وانب �مواءمة إ��

�للم �منصفة �فوائد �لضمان �ا��ية �املائية �للموارد �املحليةو�قتصادية  Food and) جتمعات

Agriculture Organization, 2020) .14(�14ذا،�و�دعم�ال�دف�SDG( –ا��فاظ�ع���البحار��

لألمم�املتحدة،�و�و�) 17(من�أ�داف�التنمية�املستدامة�السبعة�عشر -واملحيطات�واملوارد�املائية�

و�ؤثر��ذا�ال�دف��ش�ل�أو�بآخر����مجموعة�من���داف�م�م�للغاية�لبناء�مستقبل�مستدام،�

  . )4ملز�د�من�املعلومات�ينظر�امل��ق�رقم�(�خرى 

وعليھ،�و�عد�تحديد�أ�داف��ستدامة�ال���يجب���تمام���ا�وال���تأثر�وتتأثر���ذا�املجال�

ائية،�حيث�تقدير�القيمة��قتصادية�والبي�ية�للمناطق�الساحلية�واملسطحات�امليجب�أن�يتم�

�عمل��ذه���داف�لتقر�ب�سبل�الع�ش�و�ساعد����القضاء�ع���الفقر،�و�ذا�لن�ي�ون�إال�إذا�

�للبحر� �أضراًرا ��حوال �من �حال �بأي ��س�ب �لن �ال�� �املناسبة �والصناعات ���شطة اك�شفنا

 �� �وتر�ية �الطبيعية �املصايد �باست�ناء �واملائية، �البحر�ة �بالصناعات �يتعلق �فيما حياء�والب�ئة

�غازات� �انبعاثات �مثل �والبحار، �املحيطات �بصناعة �املتعلقة �البي�ية �البيانات �وتوفر املائية،

�من� �والتخلص ��خرى، �التلوث �أنواع �أو �والوقود �الصناعة، �مستوى �ع�� �ا��راري �حتباس

،�النفايات�املرتبطة�بصناعة�معينة،�ومعدل�تأ�ل�السواحل،�والتأث���ع���جودة�املياه�الساحلية

�تقييد� �إ�� �املتاحة �البيانات �نقص �حالة ��� �إ�� �تؤدي �وال�� �الساحلية، �املوائل �تنوع ومؤشرات

 ,Bari, 2017) الت�بؤات�بأداء�الصناعات�املتوخاة�مما�يؤدي�بدوره�إ����عقيدات��امل�السياسات

pp. 10-11) .جتماعية��� �والعدالة �البي�ية �باالستدامة ��زرق �يتم����قتصاد �أن �يجب كما

  ).1ملز�د�من�املعلومات�ينظر�امل��ق�رقم�(كمبادئ�أساسية�) العدالة�الزرقاء(
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��زرق� ��قتصاد �مف�وم �ضمن �تقع �ال�� �املستدامة �املجاالت �وتقيم �تحديد �و�عد �ذا،

لقة�بتطبيق��دارة�املت�املة�للموارد�املائية�والبحر�ة�بصفة�عامة،�وع���مستوى�السياسات�املتع

���الب�ئة�ا��زائر،�ولتعز�ز�التنمية�املستدامة�من�خالل�ا،فإنھ�يجب�أن�تتوفر��ذه��س��اتيجية�

 :(Kathijotes N. , 2013, p. 11; Spalding M. J., 2016) املق��حة�ع���املتطلبات�التالية

 .التدخل�ع���املستو��ن�املح���والوط���و�قلي���-

�املت�املة��- �إطار��دارة ��� �والبي�ية �و�قتصادية ��جتماعية �العوامل �ب�ن �التفاعالت اعتبارات

 .للمناطق�الساحلية،�وال���تتوفر�ع���املوارد

للمناطق�الساحلية�والداخلية�ال���إنتاج�منافع�اجتماعية�مستدامة�من�خالل��دارة�املت�املة��-

 
ً

  .تتوفر�ع���املوارد�املائية�و�يان�املسؤولية�تجاه�صناعة��س��راع�املا�ي�مثال

�مثل��- �املناطق، ��ذه ��� �بھ �املسموح �ا��د �املتجددة �املوارد �استخدام �معدل �أال�يتجاوز يجب

  .�رصدة�السمكية�واملوارد�ا��ية��خرى�قدر��ا�املتجددة

يجب�ع����ذا�التوجھ��س��اتي���أن��عمل�دائًما�ع���خلق��):املحلية(ية�ا���و�ة�ا��صوص. 2

�املؤسسا�ي� �الت�سيق �آليات �خالل �من �وا��اصة �العمومية �لالس�ثمارات �مالئمة �جاذبة ب�ئة

�ب�ن�الصناعات�الزرقاء�واملجتمع�املد�ي،� ����ا��زائر�وخصائص�ا،�وكذا �طبيع��ا املناسبة�حسب

�التعاو  �املد�ي،�و�دارات �واملجتمع �ا���ومة �ب�ن ��زرق �لالقتصاد �شامل �حوكمة �أجل �من نية،

  .)2ملز�د�من�املعلومات�ينظر�امل��ق�رقم�(وقطاع��عمال�ا��اص�����ذا�املجال�

���ظل�ن����قتصاد��زرق�املستدام����إطار�شامل�لإلدارة�القائمة�و: القدرة�ع����دماج. 3

تخطيط�مساحات�املحيطات�والبحار�واملوارد�املائية،�وإدار��ا��ش�ل��ع���النظام��ي�ولو��،�يتم

�و�و� �وا��اص، �العام �القطاع�ن �ب�ن �الشراكة �مع �القطاعات �ب�ن �الت�سيق �لتنفيذ ��يح

�اقتصادية� �ومزايا ���مة �أر�اح �لتحقيق �قوً�ا �أساًسا �بالتأكيد �سيولد �الذي �س�ثمار

�ا��زائر�إلنتاج�و �،(Hussain, 2018, p. 90)للبلد �إم�انات �النظر��� �إ�� �نحتاج �ذلك، لتحقيق

�وا��اص� �العام �القطاع�ن �وأ�شطة �وغ���السوقية، �السوقية �وغ���املباشرة، �املباشرة املنتجات

  : �التا���قطاع��ا�تقسيمات�حسب
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1.3�� �السوقية �املستدام ��زرق ��قتصاد �): التجار�ة(�شاطات ��و�تحول��قتصاد �زرق

جذري�بحسب�خ��اء��قتصاد،�ألنھ�ينطوي�ع���فصل�سالسل�القيمة�املستقلة�وذات�الصلة�

� �القطاعات �من �جديدة �مجموعة �وتحديد �الوطنية، ��قتصادات �السياحة�(عن النمو��زرق،

). إ��...الساحلية�والبحر�ة،�بناء�وإصالح�السفن،�مصايد��سماك،�تر�ية��حياء�املائية�والنقل

�باختالف�ا �املائية � ،واملوارد �أّن�حيث �و�جب ��قتصادية، �للتنمية �الفرص �من �عدًدا توفر�اليوم

يرتكز��قتصاد��زرق�املستدام�ع����م�انات�البحر�ة�واملائية،�و�جب�ع���ا���ومة�أّن�تتا�ع�

�امل �اس�با�� ��ش�ل �التحتية ��الب�ية �الرئ�سية �املوا�ئ(جاالت �ا، �السكك �والطرق�أنظمة ��ديدية

،�قطاع�مصايد��سماك،�اللوائح�الصارمة�للسيطرة�ع���التلوث�البحري�والتحقق�...)املرتبطة���ا

من�الصيد�غ���القانو�ي،�املوارد�ال�شر�ة�ا��يدة�لواجبات�املالحة�البحر�ة�ع���ال��ن�الدو��،�

� �خالل �من �البحر�ة �و�س��اتيجية �واملعرفة"السياسة  السياسات صا��� �نب البحر��ن" الو��

 ,Sakhuja, 2015) الصناعة إلشراك وا��اص العام القطاع�ن ب�ن الشرا�ات و���يع وا��م�ور،

p. 43).  

�ف�ناك� �ا��زائر�ة، �ا��دود �داخل �املحيطات �موارد �من �ال�املة ��ستفادة �ضوء و��

التقليدية�وا��ديثة�ال���تحتاج�إ���التأكيد�وإعادة�مجموعة�من�القطاعات��قتصادية�املنتجة�

�مثل �املائية،: النظر ��حياء �وتر�ية �البحر�ة ��سماك �غ��� مصايد �البحر�ة ��نواع اس��راع

�املتجددة� �الطاقة �والغاز�واملعادن، �النفط �استخراج �البحر�ة، �ا��يو�ة �التكنولوجيا التقليدية،

). البحر�ة(البحر�ة�وال��ن�والنقل،�السياحة�الساحلية�للمحيطات،�إنتاج�م���البحر،�التجارة�

��زرق،� �الكر�ون �ا��يو�ة�الزرقاء، �املائية،�التكنولوجيا �املسطحات �إ���التعدين�تحت باإلضافة

 .)5ملز�د�من�املعلومات�ينظر�امل��ق�رقم�( التكنولوجيا�الزرقاء

�غ���التجار�ة 2.3 �املستدام ��زرق ��قتصاد � :�شاطات ��ذه �غ���التجار�ة�ال�تقل ال�شاطات

و�عت����التجار�ة،املتعلقة�باإلقتصاد��زرق�املستدام������مية�عن�با���ال�شاطات�والقطاعات�

�وفاعلية،� �بكفاءة �امل�شودة ���داف �نحو�تحقيق ��س��اتيجية ��ذه �وتوجيھ �لدمج �وصل �مزة

  :وتتمثل����ثالثة��شاطات�رئ�سية�����التا��
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-� �املائية �املوارد ��س�ثمار��� �مجال ��� �والتطو�ر�والتكو�ن �بإ�شاء�: ا��واستغاللالبحث و�ذا

�مجال�امر  ��� �الشباب �لت�و�ن �جامعية �تخصصات �وفتح �املجال، ��ذا ��� �متخصصة كز�بحث

 .باملجال�البحري�واملا�ي�قتصاد��زرق،�و���يع��بحاث�والدراسات�العلمية�املتعلقة�

�املخا�- �والبحر�ةتحليل �املائية �املوارد �باالس�ثمار��� �آليات� :طر�املتعلق �تقديم �بقصد و�ذا

��س�ثمارات� ��ذه �مستقبل �واس�شراف �تحليل �مع �املجال، ��ذا �لالس�ثمار��� �مناسبة تحوط

 .�ش�ل�واق���حسب��م�انات�املتاحة����ا��زائر

و�ذا�لتجنب�تكرار�نفس�أخطاء�استغالل��،�عت���أك���من�ضروري  :ضمان��نتقال��يكولو�� -

��خطار�املستقبلية� �ولتقليل ��زرق، ��قتصاد ��� ��ستدامة �شرط �ولضمان �اليا�سة موارد

  .الناتجة�عن�سوء��ستغالل

�ودمج��ذه� �أك���كفاءة�وفاعلية ��ش�ل �املق��ح �التوجھ �تفعيل�و�لورة��ذا �من و���نتمكن

�امل �وغ���التجار�ة �التجار�ة �باملواردال�شاطات �املدى�و  البحر�ة�رتبة �ع�� �ندرك �أن �علينا املائية،

  :القر�ب�واملتوسط،�ومن�اليوم�النقاط�التالية

��زرق� - �نحو��قتصاد ��س��اتي�� �التوجھ ��ذا ��� �واملس��لك �املواطن �من
ً
�كال �إشراك ضرورة

� �أفضل �التفك����� �يجب �حقيقي�ن �ومؤثر�ن �فاعل�ن ��ؤالء �ولي�ون �لتعليم�املستدام، طر�قة

�ا��امعات� �واملراكز، ��بحاث �بتجميع �املتعلقة �للتحديات �إلعداد�م �القادم �ا��يل وتدر�ب

  .إ��...املتخصصة�والسياسات

�املنافع��- ��عزز �ال�� �ونحو���شطة �بي�ًيا �الضارة ���شطة �عن ��عيًدا �الدعم �تحو�ل �ع�� العمل

يجب�أن��س���إ���ضمان�عدم�تجاوز�النمو� ھائية�والبحر�ة،�و���الوقت�نفسالعامة�من�املوارد�امل

��قتصادية� ���شطة �نركز�ع�� �أن �و�جب �بھ، �املسموح �ا��د �والكفاءة �التكنولوجيا للم�اسب

البحر�ة�املستدامة�ال���تل���احتياجات��جيال�ا��الية�واملستقبلية،�ول�س�ال��ك���ع���النمو�من�

  .أجل�النمو�فقط

�نفسر�التأث����رتد�- �أن �ا��زائري يجب ��زرق ��قتصاد ��� �لالستدامة �أن�. ادي �يمكن بحيث

�ال��� �ز�ادة�الكفاءة �من �املدخرات�املالية �إ����نتعاش��� �للموارد ��ك���كفاءة يؤدي��ستخدام
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�الفوائد� �إبطال �يتم �لذلك �ون�يجة �وا��دمات، �للسلع ��ضا�� �لالس��الك �ذلك ��عد ستخدم
ُ
�

  .ما�قد�ي�ون�خطر�كب���ع����ذه�املوارد����ا��زائرالبي�ية�لتحس�ن�الكفاءة،�و�ذا�

وأخ�ً�ا�ول�س�أخًرا،�يمكن�أّن�يوفر�اعتماد�اس��اتيجية�وطنية�لالقتصاد��زرق�املستدام�

،��سمح�ب�بادل�املعلومات�و�عز�ز�)دول�البحر��بيض�املتوسط(منصة�للتعاون�ب�ن�دول�ا��وار�

� �املش��كة، �املستدام ��زرق �النمو �وأفضل�إصالحات �الكر�ون �منخفضة �التقنيات وتطو�ر

وال���توفق�ب�ن�التنمية��قتصادية�ومرونة�املجتمع�وسبل�الع�ش�الالئقة�مع�حماية� املمارسات،

  .الب�ئة�وا��فاظ�عل��ا

  :خاتمة�.6

بلورة�مق��ح�اس��اتي���نحو��قتصاد��زرق�املستدام��أّن �،�ست�تج�من�خالل��ل�ما�سبق

���ا��زائر�حتمية�تفرض�ا�حاجا��ا�امل��ايدة�من�املوارد�و��ديدات�الب�ئة��قتصادية�و�جتماعية�

� �املستقبلية�لساكنة،�و�ذا�ما��ستد���من�ح�ومة�الدولة�ا��زائر�ة ت�ون��أّن و�يئا��ا�املختلفة

�ا �التوجھ ���ذه �حقيقة �التوجھ�واعية ��ذا �بلورة ��� �إس��اتي�� �منظور �وذات �ا��ديد، لتنموي

ومن�خالل�. بمتطلباتھ��ساسية،�لتحقيق�و�عز�ز�مؤشرات�النمو��قتصادي�والتنمية�املستدامة

 :�جابة�ع���ال�ساؤل�الرئ�����واختبار���ة�الفرضيات�توصلنا�إ����ست�تاجات�التالية

�الدراسة�1.6 �: نتائج ��ل �ع�� �النتائج�نجوز�ا�بناًءا �من �مجموعة �إ�� �توصلت�الدراسة �سبق ما

  :فيما�ي��

�قتصاد��زرق�املستدام�حقق�عاملًيا�وفق�مؤشراتھ��قتصادية�و�جتماعية�مستو�ات�جيدة� -

�التوجھ ��ذا �اختارت �ال�� �البلدان �النمو��� �ودول��،من ��الص�ن �املائية �موارد�ا ��� واس�ثمرت

  .�تحاد��ور�ي

من�الناتج�املح����جما���القومي�13%ما��س�تھ��2020قتصاد��زرق�املستدام�سنة�مثل�� -

  .��م�ور�ة�الص�ن�الشعبية

مليار�يورو�سنوً�ا������500سا�م��قتصاد��زرق�املستدام����دول��تحاد��ور�ي�بأك���من� -

  .من�اليد�العاملة�47,6%القيمة�املضافة��جمالية�لالتحاد،�و�وظف�ما��س�تھ�
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�وغ����- �بدقة �غ���محددة �ا��زائري ��قتصاد ��� �املستدام ��زرق ��قتصاد �قطاعات مسا�مة

مسرح���ا�من�ا���ات�ا���ومية�واملتخصصة،�وذلك�راجع�لغياب�اس��اتيجية�وطنية�حقيقية����

  .�ذا�املجال�ا��يوي���د�الساعة

سطحية�(ن�امتدادات�بحر�ة�وساحلية�وداخلية�تح����ا��زائر�بإم�انات�وموارد�مائية��افية�م�-

 ) وجوفية
ً

  .تمك��ا�من�بلورة�توجھ�اس��اتي���شامل�نحو��قتصاد��زرق�املستدام�مستقبال

�وال���تتعلق�باالقتصاد��زرق�املستدام،�س�تحول�إ����-
ً

غالبية��بت�ارات�ال���ستظ�ر�مستقبال

  .���مجال�استغالل�واس�ثمار�املوارد�املائيةًيالمنصة�رئ�سية�لتحف���رواد��عمال�عاملًيا�ومح

�عت���التوجھ�نحو��قتصاد��زرق�املستدام����ا��زائر�مخزوًنا�واعًدا���لق�مناصب�جديدة���� -

�للشباب �ع���دوام��،الشغل �املحافظة �مع �املجتمع�والرفاه��جتما���للس�ان �من�أثر�ع�� �لھ ملا

  .املوارد�دائًما�واستدام��ا

�الدراسة 2.6 �ع����:اق��احات �نموذج�ا �وفق �الدراسة �تق��ح �إل��ا �املتوصل �النتائج �ضوء ��

  :ا���ومة�ا��زائر�ة�وا���ات�الوصية�ما�ي��

،�والذي����دول�البحر��بيض�املتوسطيمكن�أن�يؤدي��قتصاد��زرق�إ���ن���أك���شمولية� -

� �التعاون �ترت�بات �من �عدد �إ�� �بدوره �يؤدي �أن �ب�ن�يمكن ��طراف �متعددة �والتفا�مات الثنا�ي

و�مكن�أن�ي�ون� .الدول��قليمية����إطار�إ�شاء�رابطة�البحر��بيض�املتوسط�للتعاون��قلي��

دول�املغرب�العر�ي�املطلة�ع���(لذلك�تأث���مباشر�ع���أجندة�التنمية�لبلدان�الضفة�ا��نو�ية�

  .)البحر��بيض�املتوسط

- � ��افة �إشراك �املد�ي��،الفاعل�نضرورة �واملجتمع ��قتصادي�ن �واملتعامل�ن �املؤسسات السيما

  .وا��معيات�امل�نية����وضع�وتنفيذ�اس��اتيجية�التوجھ�نحو��قتصاد��زرق�املستدام

��ولو�ة�- �ذات �التجار�ة �والقطاعات ���شطة �كأحد �ا��زائر ��� �الساحلية �السياحة إدراج

  .واملتوسطالقصوى�ع���املدي�ن�القص���

دائًما�ع���خلق�التوجھ��س��اتي���نحو��قتصاد��زرق�املستدام����ا��زائر�يجب�أن��عمل��-

�املؤسسا�ي� �الت�سيق �آليات �خالل �من �وا��اصة �العمومية �لالس�ثمارات �مالئمة �جاذبة ب�ئة

  .املناسبة
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�ا�� - ��� �املستدام ��زرق �نحو��قتصاد ��س��اتي�� �يرتكز�التوجھ �أن �املعارف�يجب زائر�ع��

�ال�شاطات��،و�بت�ار ��� �وال��وة �الشغل �بخلق �واملؤسسات �املتخرج�ن �للشباب �السماح قصد

التقليدية�ع���غرار�الصيد�البحري�وتر�ية�املائيات�والسياحة،�وكذا�ال�شاطات�الناشئة�ا��ديدة�

ة�السفن�والصيد�ع���غرار�الطاقات�البحر�ة�املتجددة�والتكنولوجية�البيولوجية�البحر�ة�وصناع

  .���أعا���البحار�وعرض�البحر

�أسرع��- �ا��زائر��� ��� �والبحر�ة �املائية �املوارد �الستغالل ��طار�القانو�ي �وضبط �وضع ضرورة

وقت،السيما����مجاالت�الصيد�وتر�ية�املائيات،�و�شاطات�رس�لة�القوارب�والبواخر�القديمة،�إ���

�املياه�ا �حركة�املد�جانب�ذلك�إنتاج�النفط�والغاز��� �بفعل �املنتجة لعميقة،�والطاقات�الر�حية

  .وا��زر�و�مواج�البحر�ة،�املناجم�البحر�ة�����عماق�وغ���ا

�الوط����- ��قتصاد �مؤشرات ��� �حالًيا �املوجود �الزرقاء �القطاعات �مسا�مة �تحديد ضرورة

لبلوغ�ا������السياحة�الساحلية،�وصيد��سماك،�ووضع�اس��اتيجية�محددة�ووا��ة�وواقعية

�املستدام ��زرق ��قتصاد �التجار�ة �القطاعات �نحو�توسيع �والس�� �املخطط، تقليدية�( ��اية

،�مع�إرفاق�ا�بالقطاعات�غ���التجار�ة��البحث�والتطور�وتحليل�املخاطر�وضمان��نتقال�)وحديثة

  .�ي�ولو��

ا��زائر�ال�يجب�أن��شمل�فقط���س��اتيجية�املحلية�للتوجھ�نحو��قتصاد��زرق�املستدام����-

وح���...) بح��ات،�وسدود(بل�تتعداه�ا����ل�املسطحات�املائية�ل��زائر��،ع����قتصاد�البحري 

  .ا��وفية

  .إ�شاء�منتدى�الفكر��س��اتي���لالقتصاد��زرق�املستدام����ا��زائروأخ�ً�ا�تق��ح�الدراسة��-

� �بضرورة �الدراسة �تو��� �سبق �ما ��ل �ضوء �تنموي�و�� �اس��اتي�� �نموذج �و�ناء بلورة

�املستدامة �التنمية �بأ�داف �ور�طھ �محلًيا، ��زرق �لالقتصاد ��ذا�. مستدام �إسناد �ع�� والعمل

�وفق� �وذلك �مختص �مركز�وط�� �إ�� �املستدام ��زرق �لالقتصاد ��س��اتي�� �التنموي النموذج

  .نموذج�الدراسة�املق��ح
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 :مالحق. 8

  الحوكمة الشاملة لالقتصاد األزرق المستدام: 2الملحق  التنمية االقتصادية للموارد المائية: 1الملحق

    

Source:(Bennett, 2019, p. 991) 

أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة : 4لملحق  التخطيط المكاني للمسطحات المائية: 3الملحق

  والموارد المائية

    
Source:(Kathijotes, 2013, p. 9) Source:(Spalding, 2016, p. 4) 

  �سا�م����بلورة��قتصاد��زرق�املستدامالقطاعات�ال���: 5امل��ق

  

Source:(Voyer, 2018, p. 639) 
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  : م��ص

 لتحقيـــق ��ميـــة بـــالغ أمـــر والبحـــري  الســـاح�� قطاع�ـــا ع�ـــ� باالعتمـــاد دولـــة أيـــة اقتصـــاد تنو�ـــع إن

  .ل��ميع وشامل ومستدام ذ�ي نمو ديموتق املستدامة التنمية أ�داف

 خـــالل مــن وذلــك. املتوســـطية الــدول  �ــ� �زرق �قتصـــاد بأ�ميــة توضــيح إ�ـــ� الدراســة �ــذه ��ــدف

 الروابط من �ستفيد أن املتوسطية الدول  ��ا يمكن ال�� الكيفية وإظ�ار وم�وناتھ �زرق �قتصاد تحديد

 ن��ـا يـوفر �زرق�قتصـاد�� �عت�ـ� إذ، �قتصـاد قطاعـات مختلف مع �زرق لالقتصاد وا��لفية �مامية

ـــالل مـــــن املســـــتدامة للتنميـــــة ــ� املســـــا�مة خــ ـــو ز�ـــــادة �ـــ ــ� النـــــاتج نمــ ـــو وز�ـــــادة �جمـــــا��، املح�ـــ ــ� النمــ  القطـــــاع �ـــ

  .والبحري  الساح��

 ومســـا�مھ العمالـــة حيـــث مـــن �زرق �قتصـــاد ع�ـــ� امل�ـــيمن �ـــو الســـياحة قطـــاع أن إ�ـــ� الدراســـة وتوصـــلت

ــ� لنـــــاتجا ـــو �جمـــــا�� املح�ـــ ـــات جميـــــع مـــــن بكث�ـــــ� أك�ـــــ� و�ــ  �ســـــبة ارتفـــــاع �نـــــاك إذ مجتمعـــــة، �خـــــرى  القطاعــ

ــ� الســــاحلية الســــياحة مســــا�مة ــ� النــــاتج �ــ  الــــدول  �ــــ�%  79 ب�ســــبة �ســــا�م حيــــث والعمالــــة، �جمــــا�� املح�ــ

  %. 8ب البحري  الصيد �خ�� و��% 13 ب�سبة البحري  النقل يل��ا املتوسطية،

  ..البحري  ،النقل� �سماك  ،مصايد الساحلية السياحة ، �زرق �قتصاد: فتاحية�لمات�م

  .JEL  :Q22 اتتص�يف
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Abstract:  

Diversifying a country's economy by relying on its coastal and marine sector is critical 

to achieving the Sustainable Development Goals and delivering intelligent, sustainable and 

inclusive growth. This study aims to illustrate the importance of the blue economy in the 

Mediterranean countries. This is done by identifying the blue economy and its components 

and demonstrating how Mediterranean countries can benefit from the front and back links 

of the blue economy with various sectors of the economy, and this is reflected in the 

economy as blue provides an approach to sustainable development by contributing to 

increased GDP growth and increased growth in the coastal and marine sector. 

The study found that the tourism sector is dominated by the blue economy in terms of 

employment and gdp contribution, which is much larger than all other sectors combined, as 

there is a high contribution of coastal tourism to GDP and employment, where it contributes 

79% in the Mediterranean countries, followed by shipping by 13% and finally fishing at 8%..  

Keywords: Blue Economy, Coastal Tourism, Fisheries, Maritime Transport.. 

Jel Classification Codes: Q22 

  : مقدمة. 1

 املســتدامة والتنميــة �زرق �قتصــاد بــ�ن عالقــة �نــاك 2030 املســتدامة التنميــة خطــھ �ــ�      

 ع�ـ� �عـود ال�ـ� �قتصـادية الفوائد �عز�ز إ�� �سع�ن الذين 14و7 ال�دف خالل من ��ا مع��ف

 �ـــ� بمــا البحر�ــة، للمــوارد املســتدام �ســتخدام خــالل مــن نمــوا وأقــل الناميــة الســاحلية الــدول 

  .السياحة املائية �حياء وتر�يھ �سماك ملصايد املستدامة �دارة ذلك

 بــــأن مع��فــــة �زرق، لالقتصــــاد املناصــــرةالــــدول�طليعــــة� �ــــ� الناميــــة الســــاحلية الــــدول  و�انــــت 

 للتنميــة ن��ــا يــوفر �زرق �قتصــاد وان ال�شــر�ة، مســتقبل �ــ� تؤديــھ رئ�ســيا دورا للمحيطــات

 ز�ـــادة �ـــ� املســـا�مة ع�ـــ� كب�ـــ�ةال بالقـــدرة يتمتـــع وقيود�ـــا،�إذ لظروف�ـــا مالءمـــة �أك�ـــ املســـتدامة

 يــوفرا أن والبحــري  الســاح�� القطــاع �ــ� والنمــو لالبت�ـار يمكــن كمــا �جمــا��، املح�ــ� النــاتج نمـو

 �شـــ�الية طـــرح يمكـــن ســـبق ممـــا،�وا��ـــدمات املنتجـــات مـــن وغ���مـــا والنقـــل والطاقـــة الغـــذاء

   :الرئ�سية

  لتحقيقھ؟ املدعمة املسارات وما�� املتوسطية؟ الدول  �� �زرق �قتصاد قعوا ما
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   :الدراسة أ�داف -

   �زرق �قتصاد م�ونات معرفة -

   املتوسطية الدول  �� �زرق �قتصاد للقطاعات �قتصادية ��مية -

   املتوسطية الدول  �� �زرق �قتصاد القطاع تواج�ا ال�� التحديات -

 والتحليــل التوصــيف بأداتــھ �ســت�باطي املــن�� ع�ــ� البحــث �ــذا �ــ� ســنعتمد: البحــث ن��مــ -

 الــــــــــدول  أداء إ�ــــــــــ� باإلضــــــــــافة   وم�وناتــــــــــھ   �زرق باالقتصــــــــــاد املتعلقــــــــــة املفــــــــــا�يم �ــــــــــل ملعرفــــــــــة

  .�زرق لالقتصاد الفرعية القطاعات �� املتوسطية

  .مفا�يم�أساسية: �قتصاد��زرق.2

�زرق�ن��ـــا�مبتكـــرا�إزاء��ســـتغالل��قتصـــادي�ملـــوارد�املحيطـــات�والبح�ـــ�ات��صـــاد�قت�عت�ـــ�������

و�سـ����ـذا�املف�ـوم�إ�ـ���عز�ـز�النمـو��قتصـادي،�و�دمـاج�. و���ار�وغ���ـا�مـن�املسـطحات�املائيـة

�جتمــــا��،�وا��فــــاظ�ع�ــــ��ســــبل�العــــ�ش�أو�تحســــي��ا،�مــــع�ضــــمان��ســــتدامة�البي�يــــة��ــــ��الوقــــت�

شـــ����ـــ��جـــو�ره�إ�ـــ��فصـــل�التنميـــة��جتماعيـــة�و�قتصـــادية�عـــن�طر�ـــق�القطاعـــات�و�ـــو��. نفســـھ

  . و��شطة�املتصلة�باملحيطات�من�تد�ور�الب�ئة�والنظم��ي�ولوجية

  �عار�ف��قتصاد��زرق� 1.2 

إ�ــ���عز�ــز�النمــو��قتصــادي�و�دمــاج��جتمــا���وحفــظ�" �قتصــاد��زرق"�ســ���مف�ــوم�

ســي��ا�مــع�ضــمان��ســتدامة�البي�يــة�للمحيطــات�واملنــاطق�الســاحلية��ــ��الوقــت�ســبل�العــ�ش�أو�تح

اجتماعيــھ�واقتصــاديھ�مــن�خــالل�القطاعــات�و��شــطة��تحقيــق�تنميــة نفســھ��شــ����ــ��جــو�ره�إ�ــ�

  . املتصلة�باملحيطات�وكذلك�تد�ور�الب�ئة�والنظم��ي�ولوجية

ة�وان��ــــ�ة�املحيطــــات�قــــد�محــــدود و�ســــتخلص�مــــن�النتــــائج�العلميــــة�أن�مــــوارد�املحيطــــات

ؤثر�ع�ــ��رفــاه���ســان�ال�ــ��بــدور�ا�تــ�أل�شــطة�ال�شــر�ة�أثــر�ع�ــ���ســ�ب��ممــا��انخفــض��شــ�ل�كب�ــ� 

  .ومن�املر���أن�تت��م��ثار����املستقبل،�وخاصھ�بالنظر�إ���النمو�الس�ا�ي�املتوقع،

يــة�الرا�ــ�ة�مثــل��قتصــاد��زرق�لــھ�م�ونــات�متنوعــة،�بمــا��ــ��ذلــك�صــناعات�املحيطــات�التقليد-

مصايد��سماك�والسياحة�والنقل�البحري،�ولكن��ناك�أيضا���شـطة�ا��ديـدة�والناشـئة،�مثـل�

الطاقــــة�املتجــــددة�البحر�ــــة�وتر�يــــھ��حيــــاء�املائيــــة�و��شــــطة�البحر�ــــة��ســــتخراجية،�وتكنولوجيــــا�

ي�ولوجيـــــــة�و�نـــــــاك�عـــــــدد�مـــــــن�ا��ـــــــدمات�ال�ـــــــ��توفر�ـــــــا�الـــــــنظم�� . ا��يو�ـــــــة�والتنقيـــــــب�البيولـــــــو��

  .للمحيطات
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و�تفـــاوت�مـــز�ج���شـــطة�املحيطيـــة��ـــ���ـــل�بلـــد�حســـب�ظروفـــھ�والرؤ�ـــة�الوطنيـــة�املعتمـــدة�

  . لتجسيد�تصوره�لالقتصاد��زرق

�شــــ���إ�ــــ��أنــــھ��قتصــــاد�الــــذي��ع�ــــ���دارة�ا��يــــدة�للمــــوارد�املائيــــة�وحمايــــة�البحــــار�واملحيطــــات��-

�اليـــة�والقادمـــة،�و�ـــو�اقتصـــاد���ـــتم�بتحقيـــق��شـــ�ل�مســـتدام�ل��فـــاظ�عل��ـــا�مـــن�أجـــل��جيـــال�ا�

�دارة�املستدامة�للموارد�املائية،�اس�نادا�إ���فرضـية�أن�الـنظم��ي�ولوجيـة�السـليمة�للمحيطـات�

  .���أك���إنتاجية�و���واجبة�من�أجل�استدامة��قتصاديات�القائمة�ع���املحيطات

ع�ــ��البحــر�واملدعومــة�مــن�ال�ــ���عتمــد��ل�ــ�مجموعــھ�مــن���شــطة�ال�شــر�ة�ا"�قتصــاد��زرق��ــو�-

بمــــا��ــــ��ذلــــك�تر�يــــھ��حيــــاء�املائيــــة�ومصــــايد��ســــماك�والتكنولوجيــــات�ا��يو�ــــة�الزرقــــاء� والبحــــر

والســــــياحة�الســــــاحلية�والبحر�ــــــة�وال�ــــــ�ن�بنــــــاء�الســــــفن�أو�إصــــــالح�ا،�املــــــوا�ئ،�طاقــــــة�املحيطــــــات�

  .والطاقة�البحر�ة�املتجددة،�بما����ذلك�الر�اح�البحر�ة

،�فمنــذ��نتقــال�العــال���"�قتصــاد��خضــر��ــ��العــالم��زرق«عرفــھ��مــم�املتحــدة�للب�ئــة�بأنــھ���-

إ����قتصاد��خضر�منخفض�الكر�ون�واملـوفر�للمـوارد��ـان�الزمـا�أن��شـمل��ـذه�التغ�ـ�ات�البحـار�

د�ـــار�واملحيطـــات�والنظـــر�إ�ـــ��مـــوارد�املحيطـــات�بوصـــف�ا�مســـاحات�إنمائيـــة�يمكـــن�أن�تـــؤدي�إ�ـــ���ز 

وال�ـــدف�مـــن��قتصـــاد��زرق��ـــو�ملواج�ـــھ�أالزمـــات�. �قتصـــادي�باســـتخدام�ا�ع�ـــ��نحـــو�مســـتدام

 ,Caribbean Development Bank). العاملية�والبي�ية�و�قتصادية�و�جتماعية����العقود��خ��ة

2018, p. 05)    

�شــــطة�التعــــدين��ــــ��توليــــد�الك�ر�ــــاء�مـــن�الطاقــــة�املائيــــة،�وأ" �قتصــــاد��زرق" كمـــا��شــــمل�

البحـــــار�واملحيطـــــات�والســـــياحة�البحر�ـــــة�والنقـــــل�البحـــــري�واك�شـــــاف�املـــــوارد�الطبيعيـــــة�مثـــــل�الغـــــاز�

والب�ـــــ�ول،�وأ�شـــــطة�صـــــيد��ســـــماك�وال�ائنـــــات�البحر�ـــــة،�واك�شـــــاف�واســـــتخراج�املعـــــادن�واملـــــواد�

قتصــادي�ا��ــام�مــن�البحــار،�باإلضــافة�إ�ــ���ســ��راع�الســم�ي،�وغ�ــ��ذلــك�مــن�أشــ�ال�ال�شــاط��

  .املرتبط�أساًسا�باملياه

 :أ�مية��قتصاد��زرق� .22

�جابـــــة�ع�ـــــ��أ�ميـــــة��قتصـــــاد��زرق�مـــــن�خـــــالل�يمكننـــــا�مـــــن�خـــــالل�التعـــــار�ف�الســـــابقة��

  :�سئلة�التالية

  :ملاذا���تمام�باالقتصاد��زرق-أ

حيطـات�أكـد�أنـھ�لـو��انـت�امل�World Wildlife Fundحسـب�صـندوق�ا��يـاة�ال��يـة�العـال���

بلـــــًدا�فســـــوف�ي�ـــــون�اقتصـــــاده��ـــــو�الســـــا�ع��ـــــ��العـــــالم،�حيـــــث�قـــــدر�الصـــــندوق�قيمـــــة��ـــــل��صـــــول�
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�3تر�ليـــون�دوالر،�كمـــا�أن��نـــاك�أك�ـــ��مـــن��24الرئ�ســـية�املوجـــودة��ـــ��البحـــار�واملحيطـــات�بـــأك���مـــن�

مليارات���ص�حول�العالم��عتمـدون�ع�ـ��التنـوع�البيولـو����ـ��املحيطـات�والبحـار��ـ��العـالم�مـن�

مــن�التجــارة�العامليــة�يــتم�نقل�ــا�ع�ــ��البحــار،�وكــذلك�تــوفر�الســياحة�% 80جــل�مع�شــ��م،�كمــا�أن�أ

�عــن�تــوف���صــناعات��قتصــاد��زرق��6.5الســاحلية�والبحر�ــة�مــا�ير�ــو�ع�ــ��
ً

مليــون�وظيفــة،�فضــال

  .مليون���ص����جميع�أنحاء�العالم����ميادين�متنوعة�820سبل�لكسب�الع�ش�ملا�يز�د�ع���

تصاد��زرق���دف�إ���ز�ادة�معدالت�النمو��قتصادي،�وم�افحـة�الفقـر،�وتحسـ�ن�مسـتوى��ق -

املع�شــة�معتمــدا�ع�ــ��ال�ــ�وة�املتنوعــة�وال�امنــة��ــ��البحــار�والســ���الــدائم�الســتدام��ا�واســتمرار�ا�

وا��فــاظ�عل��ــا،�ومــن�املزايــا�الرئ�ســية�لالقتصــاد��زرق�وجــود�اقتصــاد�كــفء�ونظيــف��عتمــد�ع�ــ��

نبعاثـــات�الكر�ونيــــة�املنخفضــــة�لأل�شــــطة�املتنوعــــة،�و�ســــتخدام�ا��يــــد�ملــــوارد�الطاقــــة�والتنــــوع�� 

 Department of Economic and Social )ا��يوي�وا��دمات�البي�ية�املستمدة�من�النظام�البي���

Affairs, 2019,) 

 املستدامة؟�التنمية� كيف�يمكن�اقتصاد��زرق�أن�يحقق��أ�داف-ب

�قتصاد��زرق�إ����عز�ز�النمو��قتصادي�و�دماج��جتما���وا��فاظ���س���مف�وم

ع���سبل�الع�ش�أو�تحسي��ا،�مع�ضمان��ستدامة�البي�ية����الوقت�نفسھ�و�و�جزء�ال�يتجزأ�

� ��عمال �جدول �. 2030من �علينا �يتع�ن �ازرق، �اقتصاد �لبناء �����أنولذلك ��ستدامة نضع

 . مركز�ا

 ملحيط�الص���م�ما�جدا�لألجيال�ا��الية�واملستقبلية�؟ملاذا��عت���ا-ج

الروابط�املحتملة�ب�ن��قتصاد��زرق�والتنمية�املستدامة�والنمو��قتصادي�مع��ف���ا�

�أعمال�التنمية�املستدامة� ع����عز�ز�الفوائد��قتصادية��7و14و�ركز�ال�دف�. ���2030جدول

�قل�نموا�من�استخدام�املستدام�للموارد�البحر�ة�من��للدول�ا��زر�ة�الصغ��ة�النامية�والبلدان

و�انت�الدول�ا��زر�ة�. والسياحة خالل��دارة�املستدامة�ملصايد��سماك�وتر�يھ��حياء�املائية

�للمحيطات �بان �مع��فة ��زرق، �لالقتصاد �املناصرة �طليعة ��� �النامية ���� الصغ��ة �رئ���� دور

 �� ��قتصاد �وان �ال�شر�ة �لظروف�م�مستقبل �أك���مالءمة �املستدامة �للتنمية �يوفر�ن��ا زرق

  )2016أشرف�يو�س�،�. ( وقيود�م�وتحديا��م

  ما�الذي�حققھ�مؤتمر��قتصاد��زرق�املستدام��خ��؟-د

� ��زرقيحقق �لالقتصاد �ال�امت�ن �وم�افحھ�: الرك��ت�ن �و�غ���املناخ ��ستدامة �ج�ة من

. الفقر�ةالنمو��قتصادي�امل��ل،�والوظائف،�وتخفيف�حدالتلوث�من�ج�ة�أخرى،�و�نتاج�و 

�و���ار�أن� �والبحار�والبح��ات �للمحيطات �يمكن �املؤتمر�كيف ��� �دارت �ال�� �املناقشات وأكدت
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-Simone Smith )�ساعدنا�ع���تحقيق��دفنا�املش��ك�املتمثل����النمو��قتصادي�املستدام�

Godfrey , April 2016 , p. 03)  

 :مكونات��قتصاد��زرق� -3.2

الســــــياحة�الســــــاحلية�،�املــــــوارد�: �شــــــمل��ــــــذه�القطاعــــــات�الرئ�ســــــية�لالقتصــــــاد��زرق�ع�ــــــ�

بنــــاء�الســــفن�وإصــــالح�ا�والنقــــل�� البحر�ــــة�ا��يــــة�املــــوارد�،�البحر�ــــة�غ�ــــ��ا��يــــة،�أ�شــــطھ�املــــوا�ئ

  . البحري 

  طاعا��ا�الفرعيةالقطاعات�الستة�القائمة�����قتصاد��زرق�و���ق:  1ا��دول�رقم�

Source, (Commission2019, 2019, p. 28)  

  : �جراءات�املتخذة��للتحقيق�اقتصاد�أزرق�مستدام��-4.2

ع�ــ���ولو�ــات�و��ــداف� مســتدام  ة�نحــو��تحقيــق��قتصــاد��زرق�عتمــد�املســارات�املختلفــ          

باتبـاع�خطـوات�مشـ��كھ�سـت�ون�مطلو�ـة�مـن�جميـع�البلـدان���ـدف�اعتمـاد� ذلك. الوطنية�واملحلية

  :و�شمل��ذه�الشروط�ما�ي��. املحيطات �ذا�الن���ألداره

أجــل��اتخــاذ�القــرارات���حيطــي�وذلــك�مــنامليجــب�ع�ــ��البلــدان�أن�تقــدر�بدقــھ�مســا�مھ�راس�مــال��-

  .�قتصادية��ال��يحة�،��فيما�يتعلق�باملفاضلة�ب�ن�مختلف�قطاعات��قتصاد��زرق

ي�ب�ــ��ل�ــل�بلــد�أن�يــزن���ميــة�ال�ســ�ية�ل�ــل�قطــاع�مــن�قطاعــات��قتصــاد��زرق�اســ�نادا�إ�ــ���-

   .أولو�ا��ا�وظروف�ا�ا��اصة

  .ي��عت���عنصر�أسا����من�عناصر�ن����زرقالت�بؤ�بآثار��غ���املناخ�والتكيف�مع�ا�الذ�-

 القطاع� القطاع�الفر���

 السياحة�الساحلية� النفقات��خرى -النقل���-�قامة�–السياحة�الساحلية�-

  املوارد�البحر�ة�ا��ية-استخراج�و�سو�ق���-

 التج����والتوز�ع-قطاع�تر�يھ��حياء�املائية��-صيد��سماك��������-

  املوارد�البحر�ة�ا��ية

 

  استخراج�الغاز�الطبي��-ط�ا��ام���استخراج�النف-

  أ�شطھ�دعم�استخراج�النفط�والغاز�الطبي��������-استخراج��غذية�البحر�ة�-

 أ�شطھ�الدعم�للتعدين��خرى -   

املــــــــــوارد�البحر�ــــــــــة�غ�ــــــــــ��

 ا��ية

اه�بناء�مشـار�ع�امليـ-مناولھ�البضا�ع����-املخازن�والتخز�ن�-بناء�مشار�ع�املياه��-املوا�ئ�واملخازن��-

 أ�شطھ�ا��دمات�العرضية�للنقل�املا�ي

 أ�شطھ�املوا�ئ

  آالت�البحر�ة����-بناء�من�املتعة�والقوارب�الر�اضية����-بناء�السفن�وال�يا�ل�العائمة�-

 إصالح�وصيانة�السفن�والزوارق -املعدات�البحر�ة��������-

 بناء�السفن�وإصالح�ا

نقــل�امليـــاه�-لبحــري�والســـاح���لل�ــ�ن�املـــا�ي���النقـــل�ا-نقــل�امليـــاه�البحر�ــة�والســـاحلية�للر�ــاب�-

  اس�ئجار�وتاج���معدات�النقل�املا�ي-نقل�مياه�ال��ن�الداخ���-الداخلية�للر�اب�

  النقل�البحري 
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أن�ضــمان��ــ�ة�املحيطــات�ســ�تطلب�اســ�ثمارات�جديــده�مثــل��دوات�املاليــة�املســ��دفة�بمــا��ــ���-

الســـندات�الزرقـــاء�والتـــام�ن�يمكـــن�أن��ســـاعد��ســـ�ثمار��ـــ���ـــذه��دوات��ـــ��العوائـــد�املاليـــة� ذلـــك

  .و�جتماعية�والبي�ية

�مــم�املتعلقــة�بقــانون�البحــار�لتعز�ــز�مف�ــوم��قتصــاد��زرق��ــ��جميــع��التنفيــذ�الفعــال�اتفاقيــھ -

وتحــــدد��ــــذه��تفاقيــــة��طــــار�القــــانو�ي�الــــذي�تنــــدرج�ضــــمنھ�جميــــع���شــــطة�بمــــا�. أنحــــاء�العــــالم

 International Bank for Reconstruction ). يضـمن��سـتخدام�املسـتدام�للمـوارد�للمحيطـات�

and Develo, 2017,, p. 12) 

  إم�انات�قطاعات��قتصاد��زرق����الدول�املتوسطية. 3

فع�ـــ��ســـ�يل�املثـــال،�يحتـــاج�الســـائحون�إ�ـــ��بـــ�ن�قطاعـــات��قتصـــاد��زرق���نـــاك�روابـــط�وا�ـــ�ة

قـد�تتـداخل�طاقـة�الر�ـاح��،��كمـت�النقل�البحـري�والتمتـع�باألسـماك�التقليديـة�أو��غذيـة�البحر�ـة

التـــدو�ر��عتمـــد�إ�ـــ��حـــد�كب�ـــ��ع�ـــ��الطلـــب�مـــن��ةعـــادإســـفن�و بنـــاء�الك�البحر�ـــة�مـــع�أ�شـــطھ�الصـــيد

ع�ــ��أ�ميــة�الت�امــل�) مثــل�ســياحھ�صــيد��ســماك(وتؤكــد��عــض���شــطة��بت�ار�ــة�. قطــاع�النقــل

ول�ــذا�الســ�ب،�فــان�اعتمــاد�ن�ــ��شــامل�لعــده�قطاعــات�أمــر�بــالغ���ميــة�. بــ�ن�مختلــف�القطاعــات

  .�س��اتيجيات�ووضع�ا لتحليل

مثلــــة�الرئ�ســــية�ع�ــــ��أ�ميــــة�الــــن���املتعــــدد�القطاعــــات��ــــ���قتصــــاد��زرق�املســــتدام�ومــــن��        

تنفيـــــذ�املنـــــاطق�البحر�ـــــة�املحميــــــة�ال�ـــــ���ســـــتفيد�م��ـــــا�عــــــده�قطاعـــــات�اقتصـــــاديھ�مثـــــل�الســــــياحة�

و�نـاك�حالـھ�مشـ��كھ�بـ�ن�القطاعـات�مـع�املنـاطق�البحر�ـة�املحميـة�. الساحلية�أو�مصـائد��سـماك

املتوســط�وغ���ــا�مــن�تــداب���ا��فــظ�الفعالــة�القائمــة�ع�ــ��املنــاطق�وال�ــ���غطــي���ــ��البحــر��بــيض

وال�تــــزال��نــــاك�إم�انيــــھ�لز�ــــادة��ــــذ�املجــــاالت،�كمــــا��ــــو�ا��ــــال��ــــ��اتفاقيــــھ�التنــــوع��،���% 7حــــوا���

�ــــ��املائــــة�مــــن�البحــــر��بــــيض�املتوســــط�منطقــــھ��10البيولــــو���واتفاقيــــھ�برشــــلونة،�و��ب�ــــ��إعــــالن�

  (Brande, 2015). محمية�بحر�ھ
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ال�ي�ل�ال�س���ملسـا�مة�قطاعـات��قتصـاد��زرق��ـ��: 1الش�ل�رقم�

  2014العمالة�سنة�

مســا�مة�العمالـــة�الســـياحية����2الشــ�ل�رقـــم�

الســــــــــاحلية���ــــــــــ��القيمــــــــــة�املضــــــــــافة���للــــــــــدول�

 2014املتوسطية�سنة�

  

  

  
  

  

source (Union for the Mediterranean, , 2015, p. 12) 

الســياحة��ــ��املنــاطق�نجــد�أن�� (BE) قارنــة�مــع�القطاعــات��خــرى�مــن��قتصــاد��زرقبامل

ارتفاع��ذه�ال�سبة�يقابلـھ�ارتفـاع�العمالـة��% 79( القيمة��جمالية ع��أالساحلية�لد��ا�ح����ن�

  ) 2الش�ل�.( % ����83ذا�القطاع�ب�سبة�

 السياحة�الساحلية�����سياق��قتصاد��زرق��1.3

ال�ـــ��عقـــدت��ـــ��ر�ـــو،�وقـــد�" قمـــة��رض"نـــوقش�مف�ـــوم�الســـياحة�املســـتدامة�ألول�مـــره�خـــالل�        

الســـنة�الدوليـــة�للســــياحة��2017أن�أعلنــــت��مـــم�املتحـــدة�عـــام�إ�ـــ���أصـــبح�مـــن�الشـــواغل�ال�امـــة�

  (Union, 2009, p. 18)     املستدامة�من�أجل�التنمية

الســـــالمة�البي�يـــــة�والتنميـــــة��قتصـــــادية��:�عتمـــــد�الســـــياحة�املســـــتدامة�ع�ـــــ��ثـــــالث�ر�ـــــائز���

ســـياحھ�تأخـــذ��عـــ�ن��عتبـــار��ثـــار�"والعدالـــة��جتماعيـــة�و�عرف�ـــا�منظمـــھ�الســـياحة�العامليـــة�بأ��ـــا�

،�ومـــن�ثـــم�"�قتصـــادية�و�جتماعيـــة�والبي�يـــة�ا��اليـــة�واملســـتقبلية�عنـــد�تلبيـــھ�احتياجـــات�الـــزوار

م��مثـــل�املـــوارد�البي�يـــة�،�واح�ـــ�ام�املجتمعـــات�ي�ب�ـــ��أن��ســـتخدم�الســـياحة�املســـتدامة��ســـتخدا

املضـــيفة�وضـــمان�عمليـــات�اقتصـــاديھ�طو�لـــة��جـــل�قابلـــھ�لالســـتمرار�،�وللســـياحة�املســـتدامة�دور�

و�ــرد�ذكــره��ــ��العديــد�. �ــام�تؤديــھ��ــ��حفــظ�الب�ئــة�و�ــ��القيــادة�التنميــة��جتماعيــة�و�قتصــادية

 (UNEP, 2005): من�أ�داف�التنمية�املستدامة�م��ا
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،�وضـــــع�وتنفيـــــذ�سياســـــات�لتعز�ـــــز�الســـــياحة�املســـــتدامة�ال�ـــــ��تخلـــــق��2030بحلـــــول�: 8.9ال�ـــــدف��-

  .فرص�العمل�و���ع�الثقافة�واملنتجات�املحلية

وضـع�وتنفيـذ�أدوات�لرصـد�أثـار�التنميـة�املسـتدامة�ع�ـ��السـياحة�املسـتدامة�ال�ــ��: بـاء-12ال�ـدف�-

  .ملحليةتخلق�فرص�العمل�و���ع�الثقافة�واملنتجات�ا

  .��مية��قتصادية�للسياحة�الساحلية�بالبحر��بيض�املتوسط�-أ

مـــن�اســـ��اتيجية���1عـــد�تطـــو�ر�قطـــاع�الســـياحة�ع�ـــ��نحـــو�مســـتدام�أمـــرا�أساســـيا�لتحقيـــق�ال�ـــدف�

ضـــــــــمان�التنميـــــــــة�"،�أي�) MSSD)(2025-2016(البحـــــــــر��بـــــــــيض�املتوســـــــــط�للتنميـــــــــة�املســـــــــتدامة�

�نتقـــال�نحـــو��قتصـــاد�" مـــن��5،�فضـــال�عـــن�ال�ـــدف�" لســـاحليةاملســـتدامة��ـــ��املنـــاطق�البحر�ـــة�وا

  :ومن�ب�ن�أ�م�مؤشرا��ا". �خضر�و�زرق�

البحـــــر��بـــــيض�املتوســـــط��ـــــو�الوج�ـــــة�: ز�ـــــادة�الســـــياحة��ـــــ��منطقـــــھ�البحـــــر��بـــــيض�املتوســـــط -

وصـــل�عـــدد���1970ـــ��. الســـياحية�الرائـــدة��ـــ��العـــالم�،�ســـواء�مـــن�حيـــث�الســـياحة�الدوليـــة�واملحليـــة

،�ارتفـع��ــذا�2014و�حلـول�ال. مليـون�وافــد�دو�ـ���ـ��بلــدان�البحـر��بـيض�املتوســط�58إ�ـ��لسـياح�ا

  .مليون���314العدد�إ���

للســــائح�ن�الــــدولي�ن��ــــ���منطقــــھ�البحــــر��بــــيض�املتوســــط���التوز�ــــع�ا��غرا�ــــ���:3الشــــ�ل�رقــــم�

  2014سنة��

  
source (Union for the Mediterranean, , 2015, p. 12) 

أن�الوج�ـــات�ا��مـــس��و�ـــ���ـــ��البحـــر��بـــيض�املتوســـط�تمثـــل� 3مـــن�الشـــ�ل�رقـــم��حـــظ�نال 

�ــ��مليــون� 83.7(فر�سـا�موزعـة�كمــا�ي�ــ���مـن�إجمــا���الســياح�الـدولي�ن��ــ��املنطقــة���% 80أك�ـ��مــن�

) مليــون �22(واليونــان�) مليــون �40(،�تركيــا�) مليــون��48.5(،�إيطاليــا�) مليــون��65(،�اســبانيا�) 2014
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�مـن�ال�سـبة�املئو�ـة�،�% �64ن�استأثرت�منطقھ�شمال�غرب�البحر��بيض�املتوسط�ب�سبھ�،����ح

م��ـــــا�،�وشـــــمال�شـــــرق�البحـــــر��% 17جنـــــوب�شـــــرق�البحـــــر��بـــــيض�املتوســـــط�لـــــم�يمثـــــل�ســـــوي��أمـــــا�

  (WTTC, 2016) 5%،�وجنوب�غرب�البحر��بيض�املتوسط��% �14بيض�املتوسط�

�ـــ��ســـنة��اتج�املح�ـــ���جمــا���للبحـــر��بــيض�املتوســـط��انــت�املســا�مة�املباشـــرة�للســياحة��ـــ��النــ�-

�ــــــ��حــــــ�ن�إن�مجمــــــوع�) مــــــن�النــــــاتج�املح�ــــــ���جمــــــا����قلي�ــــــ��% 4.5( $ليــــــار�م 354 حــــــوا�����2015

ومــن�املتوقــع�) مــن�النــاتج�املح�ــ���جمــا��% 11.6 $مليــار��601املباشــرة�وغ�ــ��املباشــرة�(املســا�مات�

). $مليـار��923ا��� 2026 سنة��خالل اتج�املح����جما���للمنطقة�من�الن% 12.5أن�يصل��ذا�إ���

املائــــة�مــــن�مجمــــوع�%  11.5تمثــــل�) الســــاحلية�والداخليــــة(ومــــن�حيــــث�الوظــــائف،��انــــت�الســــياحة�

الـــف��7.8وظيفـــة،�م��ـــا� ألـــف�19.8(�ـــ��املتوســـط��ـــ���قتصـــادات�املتوســـطية���2015ـــ�� العمالـــة

 ,MedCruise) 2026٪�مــن�إجمــا���العمالــة��ــ���12.4إ�ــ��مــن�املتوقــع�أن�تز�ــد� ،)وظيفــة�مباشــره

2017)  

ع�ــ��املســتوي�دون��قلي�ــ��فــإن�مجمــوع�مســا�مھ�الســفر�والســياحة�إ�ــ��النــاتج�املح�ــ���جمــا����-

مــن�النــاتج�% 9.7( �2016ــ���$مليــار��58) تــو�س�وا��زائــر�ولي�يــا�ومصــر�واملغــرب(�ــ��شــمال�إفر�قيــا�

% 10.0( �2027ـ��سـنة� $مليـار�90سـنو�ا�إ�ـ��% 4.3أن�يرتفـع�ب�سـبھ��ومـن�املتوقـع) املح����جمـا��

الــف��وظيفــة�مباشــره��2.9وفيمــا�يتعلــق�بالعمالــة،�فــان�القطــاع�يخلــق��) مــن�النــاتج�املح�ــ���جمــا��

ســـنو�ا�ع�ــــ��مــــدي�% 2.7ســــ��داد�ب���2027،�و�حلــــول�ســـنة�) مــــن�مجمـــوع�العمالــــة�% 4( �2016ـــ��

  (WTTC, 2017)السنوات�العشر�القادمة�

�ستضـــيف�املنطقـــة�الســـاحلية�ملنطقـــھ�البحـــر��بــــيض�املتوســـط�عـــددا�كب�ـــ�ا�مـــن�مواقـــع�ال�ــــ�اث��-

و�ـــــ��العديـــــد�مـــــن�البلـــــدان�. العـــــال���القيمـــــة�ال�ـــــ��يحم��ـــــا�مركـــــز�ال�ـــــ�اث�العـــــال���التـــــا�ع�لليو�ســـــ�و

يكـن�فغالبيـة��ـذه�املواقـع،�إن�لـم�) ال���غال،�وإيطاليا،�ومالطة،�وتو�س،�ومصر،�وق��ص،�وغ���ـا(

و�ــــ��املعــــالم�الســــياحية�الرئ�ســــية�للــــزوار�. جميع�ــــا�ع�ــــ��مســــافة�قصــــ��ة�جــــدا�مــــن�خــــط�الســــاحل

املحليـــــ�ن�و�جانـــــب،�و��ب�ـــــ���عز�ز�ـــــا�بطر�قــــــھ�مســـــؤولھ،�لتثقيـــــف�و�ع�ـــــ�اف�بالتـــــار�خ�والثقافــــــة�

  .املش��كة�للمجتمع�املتوسطي

  مةاملبادرات�املؤسسية�الرامية�إ���تحقيق�السياحة�الساحلية�املستدا-ب

�عت�ــــــ��الســــــياحة�الســــــاحلية�املســــــتدامة��ــــــ��البحــــــر��بــــــيض�املتوســــــط�ضــــــرور�ة�للتنميــــــة�    

ولكـــــن�ي�ب�ــــ��تطـــــو�ر�و�عز�ــــز�املمارســـــات�. �جتماعيــــة�و�قتصـــــادية�لألقــــاليم�واملجتمعـــــات�املحليــــة

وا��لــــــول�لضــــــمان��ســــــتخدام�الفعــــــال�للمــــــوارد�الطبيعيــــــة�وا��ــــــد�مــــــن��ثــــــار�البي�يــــــة�للســــــياحة،�
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بالفعـــل��ـــ��" قـــدرات�امل�انيـــة�و�ي�ولوجيـــة�و�جتماعيـــة�والثقافيـــة�ال�ـــ��تحمـــل�الوج�ـــةواح�ـــ�ام�ال

نحــــو�خارطــــة�طر�ــــق�لالســــ�ثمار�«مــــؤتمر��تحــــاد�أل�ــــ�اب�املصــــ��ة��ــــ��البحــــر��بــــيض�املتوســــط�

،��ــــ��أث�نــــا�تــــم��2015الــــذي�عقــــد��ــــ��مــــايو�" �زرق�وفــــرص�العمــــل��ــــ��البحــــر��بــــيض�املتوســــط�

ف�البي�يـــــة�يجـــــب�أن�تؤخـــــذ��ـــــ���عتبـــــار��لتحقيـــــق�التـــــوازن�الـــــالزم�لســـــياحة��ع�ـــــ�اف�بـــــان�املخـــــاو 

  .الصديقة�للب�ئة

إن�ا��فـــــاظ�ع�ـــــ��الطبيعـــــة�والتنـــــوع�البيولـــــو��،��و�مكـــــن�أن�تحـــــدث��ـــــذه�ا��ـــــاالت�مـــــن�خـــــالل��-

  :مجال�ن�رئ�سي�ن

ل�عن�طر�ق�تخفيض�ت�اليف�املرافق�السياحية�من�خالل�توف���الطاقة�والغـذاء�وامليـاه�مـن�خـال* 

 .إ�شاء�سوق�متمايزة�تجتذب�نوعا�جديدا�من�السائح�ن

ع�ــــ��نظــــرا�الن�الســــياح�الــــذين�يبحثــــون�عــــن�أيمكــــن�للســــياحة�املســــتدامة�أيضــــا�أن�تــــدر�إيــــرادات�*

مــن�املــر���أن�ي�ونــوا�ع�ــ��اســتعداد�لــدفع�املز�ــد�مقابــل��ــذه�ا��ــدمات�و�مكــن�" ا��ــودة"إجــازات�

�وســــتار��ا،�و�ــــو�مثــــال�مع�ــــ�ف�بــــھ��ــــ��الســــياحة��لبلــــدان�البحــــر��بــــيض�املتوســــط��ســــتفادة�مــــن

،�عندما�بدأت�السـياحة��ي�ولوجيـة��ـ���قـالع،�حيـث�زاد�عـدد�السـياح�2007و1996ب�ن�: البي�ية

أضــعاف�لتصــبح�وج�ــھ�ســياحية���14ــ���وســتار��ا�ز�ــادة�ســبعھ�أضــعاف�و�يــرادات�الســياحية�ب�

 .رائده����مجال�السياحة��ي�ولوجية

ع�ــــ��أدا��ــــا�املســــتدام���ــــذب�املز�ــــد�مــــن�الســــياح،�يمكــــن�للمرافــــق�الســــياحية�ل�ســــليط�الضــــوء��-

،�املع�ـ�ف���ــا� Travelife ا��صـول�ع�ـ��شــ�ادات�السـياحة�املسـتدامة�أو�ال�ســميات،�مثـل�شــ�ادة

رســـميا�مــــن�قبــــل���نــــة�الســــياحة�املســــتدامة�العامليـــة�ول��صــــول�ع�ــــ���ــــذه�الشــــ�ادة�،�يجــــب�ع�ــــ��

�ةدار إخطـــھ�"��املوقـــع�إلثبـــات�أ��ـــا��ســـتو���معـــاي���صـــارمة�مثـــل�الفنـــادق�إجـــراء�مراجعـــھ�مســـتقلھ��ـــ

  " .الطاقة�و�نبعاثات�مع���داف�الكمية

وقـــد�حصـــلت�العديـــد�مـــن�الب�ـــ��التحتيـــة��ـــ��البحـــر��بـــيض�املتوســـط�ع�ـــ��الشـــ�ادة�،�ع�ـــ��ســـ�يل�

يــك��ــ��مثــل�ماجيــك�اليــف�بي�يلــوب�بيــ�ش�ام��يــال��ــ��جر�ــة�،�أو�فنــدق�املنــار�ماج(املثــال��ــ��تــو�س�

حديقة�سي�تيدو�فلورا����انطاليا�أو�نادي�غراند�از������العمامـة�فنـدق��ـ��(أو����تركيا�) ا��مامات

  (ravelife Sustainability , 2017 )) مرمرة

ومـــن�املبـــادرات��خـــرى�املث�ـــ�ة�لال�تمـــام�املفتـــاح��خضـــر،�و�ـــ��عالمـــة�إي�ولوجيـــة�طوعيـــة��

قامــة�صــغ��ه�وأمــاكن�تخيــيم�ومطــاعم�ومنــاطق�جــذب�فنــدق�ونــزل�وأمــاكن�إ�2600تمــنح�ألك�ــ��مــن�

وال�يمكــــن�للمؤسســــات�ا��صــــول�ع�ــــ���ــــذه�. بلــــدا�مــــن�بي��ــــا�املغــــرب�وتــــو�س�ومصــــر�ولبنــــان��56ــــ��

و�نــــاك�. ال�ســــمية�إال�إذا�ال��مــــت�مبان��ــــا�باملعــــاي���الصــــارمة�ال�ــــ��وضــــع��ا�مؤسســــھ�التعلــــيم�البي�ــــ�
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ق�ا��ضـــــــراء،�إي�ـــــــو�التخيـــــــيم،�الصـــــــفقة�عالمـــــــات�الدوليـــــــة��خـــــــرى،�مثـــــــل��خضـــــــر�غلـــــــوب،��ورا

  .ا��... ا��ضراء،�جائزه�العلم��خضر

الـــذي�نفــذ�بـــ�ن�"  ,ShMILE 2 "ومــن�املبــادرات��خـــرى�للبحــر��بـــيض�املتوســط�مشـــروع�

تـو�س�ومصـر�و�ردن�واليونـان�(والذي�يضم�أحدي�عشره�منظمـھ�مـن�سـتھ�بلـدان��2014و��2012

ع�ـــــــ��إ�شـــــــاء�أســـــــواق�الســـــــياحة��ةا�التـــــــدر�ب�لت�ـــــــون�قـــــــادر وال�ـــــــ��تلقـــــــت�إدار��ـــــــ) وإيطاليـــــــا�وفر�ســـــــا

ووفقــا�لل��نــامج،�فــان��قامــة�املعتمــدة�بي�يــا�أك�ــ��قــدره�ع�ــ��املنافســة�مــن�خــالل�ز�ــادة�. املســتدامة

مـن�أمـاكن��قامـة�املعتمـدة�بي�يـا�الحظـت��% 22وعالوة�ع���ذلـك،�فانـھ�يـذكر�أن�. معدل��شغال

  .ز�ادة����العمالء

  ياحة�الساحلية�لتحديات�السا-ج

إن�ارتفـــاع���ـــم�الســـياحة�باملنطقـــة�يمكـــن�أن�يـــؤدي�إ�ـــ��عوامـــل�خارجيـــھ�بي�يـــة�ســـلبيھ��ـــ��

وفيما�ي�ـ���عـض�مـن�أخطـر��ثـار�. منطقھ�البحر��بيض�املتوسط،�إذا�لم�تتم�إدار��ا��ش�ل�سليم

  :البي�ية

و����ســــ�ب�بنــــاء�الضــــغوط�ع�ـــ��الــــنظم��ي�ولوجيــــة�املحليـــة�وخســــائر��را�ــــ���والتنـــوع�البيولــــ  -

،�) فر�سـا�وإيطاليـا�ودول�البلقـان(و�قدر�انھ��ـ���عـض�البلـدان�. املرافق�السياحية�أو�ز�ادة�النفايات

  أصبح��ن�أك���من�نصف�ا��ط�الساح���ملوث�

من�النفايات�البحر�ـة�والشـاطئية�تـأ�ي�مـن�السـياحة�السـاحلية�% 52: القمامة�البحر�ة�الشاطئية-

  .ورو�يعضو�����تحاد��  31 ��

تلوث�املياه�الناجم�عن�إنتاج�النفايـات�ا��ضـر�ة�أو�املرافـق�السـياحية�أو�شـب�ات�مجـاري�السـفن�-

  السياحية�

ز�ـادة�قـد�عـرف�� تلـوث�ال�ـواء�وانبعاثـات�غـازات��حتبـاس�ا��ـراري�مـن�مرافـق�النقـل�والسـياحة� -

  .كب��ه����العقود��خ��ة�،�وال�سيما��س�ب�ز�ادة�النقل�ا��وي����البحر��بيض�املتوسط

ارتفــــاع�اســــ��الك�(وال�ســــيما�امليــــاه�و�غذيــــة�والوقــــود��حفــــوري�: الطلــــب�ع�ــــ��املــــوارد�الطبيعيــــة�-

  (WWF, 2017)) القطاع�من�الطاقة،�املرتبط�أساسا�بالنقل�و�قامة

 وتر�يھ��حياء�املائية����سياق��قتصاد��زرق��سماك�مصايد-2.3 

�تلبيھ� ��� �يتمثل �تحديا �العالم ��� �املائية ��حياء �وتر�يھ ��سماك �مصايد �صناعھ تواجھ

باإلضافة�إ����الضغوط�البي�ية�و�ختالالت��جتماعية�� ،مل��ايد�،�مدفوعا�بالنمو�الس�ا�يالطلب�ا
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�خطورة ��سماك. �ك��� �مصايد �أجل��و�سا�م �من �والتغذية �الغذا�ي ��من ��� �املائيات وتر�يھ

  .ضمان�الفوائد��قتصادية�و�جتماعية�والبي�ية�املستدامة

وع�ـــ��الصـــعيد�العـــال��،�ظـــل�الصـــيد�قطـــاع�مصـــايد��ســـماك�ثابتـــا��شـــ�ل�أسا�ـــ���خـــالل�العقـــود�

املـوارد�السـمكية�فقـد�الثالثة�املاضية�،����حـ�ن�سـمح�النمـو�السـر�ع�لالسـ��راع�املـا�ي�بز�ـادة�إنتـاج�

  .2014سنة��  % 50إ�����1974من�اس��الك��سماك����% 7ارتفعت��سبة���س��راع�املا�ي��من�

وال�تــزال�مســالھ��دارة�املســتدامة�لألرصـــدة�الســمكية�دون�حــل�رغــم�وجـــود�العديــد�مــن�املبـــادرات�

ا�ي�والنمـــو��قتصـــادي�الدوليـــة�ال�ـــ��تـــوفر�التوجيـــھ��شـــأن�كيفيـــة�تحقيـــق�التـــوازن�بـــ�ن��مـــن�الغـــذ

وع�ـــــ��وجـــــھ�ا��صـــــوص،�. والتنميـــــة��جتماعيـــــة�مـــــن�خـــــالل��دارة�املســـــتدامة�للمحيطـــــات�املـــــوارد

مـــــــن�أ�ــــــداف�التنميــــــة�املســـــــتدامة���ال�ــــــ��تتعلــــــق�باســـــــتدامة�مــــــوارد�مصـــــــائد��14يتضــــــمن�ال�ــــــدف�

  :�سماك

املشـــروع،�وغ�ـــ��تنظـــيم�عمليـــات�ا��صـــاد�وإ��ـــاء��فـــراط��ـــ��صـــيد��ســـماك�الغ�ـــ���:14.4ال�ـــدف�-

املبلغ�عنھ�وغ���املنظم،�وممارسات�الصيد�املدمرة،�وتنفيذ�خطط��دارة�القائمة�ع�ـ��العلـم،�مـن�

أجل�استعاده��رصـدة�السـمكية��ـ��أقصـر�وقـت�ممكنـا�،�ع�ـ���قـل�إ�ـ��املسـتو�ات�ال�ـ��يمكـن�ان�

  .ت�تج�الغلة�املستدامة�ع���النحو�الذي�تحدده�خصائص�ا�البيولوجية

،�حظــر�أشــ�ال�معينــھ�مــن�إعانــات�مصــائد��ســماك�ال�ــ���ســ�م��ــ���2020بحلــول��:14.6ف�ال�ــد -

�فـــراط��ـــ��الصـــيد�والصـــيد�املفـــرط�،�وإلغـــاء��عانـــات�ال�ـــ���ســـ�م��ـــ���تجـــار�غ�ـــ��املشـــروع�وغ�ـــ��

  . املبلغ�عنھ�وغ���املنظم�،�و�متناع�عن�تقديم�إعانات�جديده

ين�ا��ـــــــــرفي�ن�إ�ـــــــــ��املـــــــــوارد�و�ســـــــــواق�البحر�ـــــــــة�تاحـــــــــھ�وصـــــــــول�صـــــــــغار�الصـــــــــيادإ :14.9ال�ـــــــــدف� -

( commission sustainable developmen, , 2014)  

  الرا�نة�ملصائد��سماك�ا��الة-أ

وظيفـــة�املباشـــرة�ف�ـــ���عت�ـــ��ثالـــث�أ�ـــم�قطـــاع�اقتصـــادي�ازرق��353.000تخلـــق�مصـــايد��ســـماك��

  .ة�و�قتصاد��عد�السياحة�البحر�ةمن�الناحية��جتماعي
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  2014قيمھ�مصايد��سماك�وتر�يھ��حياء�املائية����البحر��بيض�املتوسط�سنة��4رقم��الش�ل

  
source (Union for the Mediterranean, , 2015, p. 26)  

ة��جماليــة�ل�ــذا�القطــاع،��ــ��مــن�القيمــ�% 60وح�ــ���ن،��ســتأثر�مصــائد��ســماك�بحــوا���

و�شــ���توقعــات�النمــو�إ�ــ��أن�تر�يــھ��حيــاء�املائيــة�قــد��% �40بلــغ��ســبھ��ســ��راع�املــا�ي�حــوا���حين

  .تتفوق�قر�با�ع���مصائد��سماك�من�حيث�القيمة

  القيمة�العقار�ة�ملصايد��سماك  -ب

��ــــا�مجمــــوع�الصــــيد�عقار�ــــا�مضــــرو�ا��ــــ��ســــعر�الســــفينة،�وتقــــدر�القيمــــة��جماليــــة��نقصــــد 

الفـــاو� دوالر�حســـب $مليـــار��3.8يقـــل�عـــن�لألســـماك�العقار�ـــة�ع�ـــ��البحـــر��بـــيض�املتوســـط�بمـــا�ال�

ع�ـــ��قيمــھ��ــ��القيمـــة�العقار�ــة��ــ��غـــرب�البحــر��بــيض�املتوســـط،�أاملنطقــة�الفرعيــة�ذات�. 2016

  .تل��ا�البحر��يو�ي

�ـــ��مصـــائد��ســـماك��ــــ��العقار�ـــة�مـــن�إجمــــا���قيمـــھ��% 80بحـــوا����بلـــدانو�ســـتأثر�خمســـھ�

�950(،�واســــــبانيا�) $مليــــــون���950(،�واليونــــــان�) $ مليــــــار��1.5(إيطاليــــــا�: البحــــــر��بــــــيض�املتوســــــط

  (Sumaila & Dyck , 2010)). $مليون��300(،�وا��زائر�)   $مليون �450(،�وتركيا�) $مليون�

الف��صـياد���عملـون��220ن��ناك�حوا���إ،��ف GFCMوفقا�لبيانات�:  عمالة�مصائد��سماك -ج

تمـــد�اعتمـــادا�كب�ـــ�ا�ع�ـــ��صـــناعھ�صـــيد��ســـماك�مباشـــره�باســـت�ناء�الوظـــائف�غ�ـــ��املباشـــرة�ال�ـــ���ع

ن��ســــتأثر�بمــــا�يصــــل�إ�ــــ��أ،�وال�ـــ��يمكــــن�) تج��ـــ��الســــمك�،�و�ســــو�ق��ســــماك�أو�صــــيانة�القــــوارب(

واملنطقــة�ال�ــ��يوجــد�ف��ــا�معظــم�العمالــة��ــ��. نصــف�مجمــوع�العمالــة��ــ���قطــاع�مصــائد��ســماك

وغـــرب�البحـــر��بـــيض�) 98,329(توســـط�،�يل��ـــا�شـــرق�البحـــر��بـــيض�امل) 144,000(البحـــر��يـــو�ي�

  ).35,523(والبحر��در�اتي�ي�) 36,382(املتوسط�
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  العمالة�����قطاع��مصايد��سماك�حسب�املنطقة: 5الش�ل�رقم�

  
source (Union for the Mediterranean, , 2015, p. 30)  

�ــ��مصــائد��ســماك��ــ���،�فــان�البلــدان�الرائــدة��ــ��مجــال�العمالــة) 2013(ووفقــا�لبيانــات�املنظمــة�

،�) 26,758(،�وإيطاليـا�) 42,962(،�واليونـان�) ��صـا�51,350(البحر��بـيض�املتوسـط��ـ��تـو�س�

  ).25,552(ولي�يا�

  2015العمالة�����قطاع��مصايد��سماك�حسب�الدول�سنة�:  6الش�ل�رقم��

  
source (Union for the Mediterranean, , 2015, p. 30)  

�ــــ��(القطــــاع�مــــن�انخفــــاض�كب�ــــ���ــــ��الوظــــائف�ع�ــــ��مــــدي�العقــــود�املاضــــية��وقــــد�عــــا�ى��ــــذا

و��لت�أك���خسارة��ـ��العمالـة��ـ��). صياد����البحر��بيض�املتوسط��377.705ان��ناك��1995

مـــــن�(،�ولبنـــــان�) �2013ـــــ���5,987إ�ـــــ���1995صـــــيادا��ـــــ��ال�49,991ال�ـــــ��انخفضـــــت�مـــــن�(كرواتيـــــا�

  ).26,758إ����45,000من�(،�وإيطاليا�) 3,228إ����9,825
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  املبادرات�املؤسسية�الرامية���ماية�مصايد��سماك� -د

�ــ��الالعــب�العــال���ال�ــام��ــ��عمليــھ�تنفيــذ�مصــايد�) الفــاو(�عت�ــ��منظمــھ��غذيــة�والزراعــة��

مــن�خــالل�مبــادرة�النمــو��زرق�التا�عــة�ل�ــا�وال�ــ���عمــل�. �ســماك�املســتدامة�وتر�يــھ��حيــاء�املائيــة

ر�ال��نــــامج�العــــال���ا��ديــــد�ملصــــايد��ســــماك�وتر�يــــھ��حيــــاء�املائيــــة�مــــن�خــــالل�تنفيــــذ�ع�ــــ��تطــــو�

دولـــــھ�حـــــول��170مدونـــــھ�قواعـــــد�الســـــلوك�لصـــــيد��ســـــماك�امل�ســـــم�باملســـــؤولية�،�ال�ـــــ��اعتمـــــد��ا�

�ــذه��جــراءات��عــا����شــ�ل�خــاص�العديــد�مــن�مشــا�ل�املجتمعــات�الســاحلية�الضــعيفة�.  العــالم

ظم�ــــا��ي�ولوجيــــة�لإلج�ــــاد�بفعــــل�التلــــوث�و�فــــراط��ــــ��الصــــيد�واملمارســــات�ال�ــــ��تتعــــرض�ل�ــــا���ن

  .الضارة

و�ــــ��منطقــــھ�البحــــر��بــــيض�املتوســــط،�يمكــــن��ســــليط�الضــــوء�ع�ــــ��العديــــد�مــــن�املبــــادرات�

املؤسســية�الراميـــة�إ�ــ��تحقيـــق�التنميــة�املســـتدامة�لقطــاع�مصـــايد��ســماك�وتر�يـــھ��حيــاء�املائيـــة�

  :أ�م�ا�

  : ملصائد��سماك د��ورو�ي�املش��كةسياسة��تحا-

أســـــاطيل�صـــــيد��ســـــماك��ـــــ��أورو�ـــــا�و��فـــــظ��رصـــــدة��ة�ـــــ��مجموعـــــھ�مـــــن�القواعـــــد�ألدار 

الحتياجـــــات�وخصوصـــــيات��14وال�ـــــ��تمثـــــل�إحـــــدى�املحـــــاوالت�ال�امـــــة�لتكييـــــف�ال�ـــــدف�. الســـــمكية

�ســماك�للبحـــر��البحــر��بــيض�املتوســـط��ــ���ســـ��اتيجية�املتوســطة��جــل�ل��نـــة�العامــة�ملصـــايد

 مــن�أجــل�اسـتدامھ�البحــر��بــيض�املتوســط�والبحــار�السـوداء) 2020 – 2017(�بـيض�املتوســط�

( European Commission , 2015)  

املــــــوارد�الســــــمكية�بطر�قــــــھ�مســــــتدامھ�تحــــــديا،�ولك��ــــــا�أيضــــــا�فرصــــــھ�لتطــــــو�ر��ةدار إو�شــــــ�ل�

 Commission for the) اقتصــاد�ازرق�يخلــق�فــرص�عمــل�جديــده�وفوائــد�اجتماعيــھ�واقتصــاديھ

Mediterranean (GFCM, 2012)  

يـــــؤدي�عمـــــل�املؤسســـــات�الدوليـــــة�وا���ومـــــات�الوطنيـــــة��ـــــ��منطقـــــھ�البحـــــر��بـــــيض�املتوســـــط�،��-

بمشـــــاركھ�واســـــعھ�مـــــن�مختلـــــف�أ�ـــــ�اب�املصـــــ��ة��إ�ـــــ��تنفيـــــذ�اســـــ��اتيجيات�لـــــإلدارة�املســـــتدامة�

ت�املشــ��كة�اســ��اتيجية��تحــاد��ورو�ــي�ا��يــدة�ع�ــ���ســ��اتيجيا��مثلــةومــن�. للمــوارد�الســمكية

ملنطقھ�البحر��در�اتي�ي�والبحر��يو�ي��،�ال����شرك�عده�دول����اتخاذ�إجراءات�م�سـقھ�لتعز�ـز�

�قتصــــاد��زرق�وقــــد�وج�ــــت�دعوتــــان�مــــؤخرا�للعمــــل��شــــان�التنــــوع�البيولــــو����ــــ��منطقــــھ�البحــــر�

ق�البحر�ــــــــة�املحميــــــــة�ومــــــــؤتمر�مالطــــــــة�لتوســــــــيع�نطــــــــاق�املنــــــــاط�طنجــــــــھإعــــــــالن�: �بــــــــيض�املتوســــــــط
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،�ال���دعت��إ���اتخـاذ�إجـراءات�محـدده�السـتعاده��رصـدة�السـمكية�والـنظم� MEDFISH4EVERا

  (European Commission, 2017)�ي�ولوجيھ�.البحر�ة

يتم�ـــ��البحـــر��بـــيض�املتوســـط�ب�نـــوع�بيولـــو���عـــا���،�مـــع�وجـــود�عـــدد�كب�ـــ��مـــن�أنـــواع��ســـماك� -

وا��اجــة�إ�ــ��حمايــة�مثــل��ــذا�النظــام��ي�ولــو���املعقــد�. ونــات�الكب�ــ�ة�أحاديــھ�النــوعوغيــاب�املخز 

واملتنـــوع،�مـــع�ا��فـــاظ�ع�ـــ��الفـــرص��قتصـــادية�املرتبطـــة�باســـتخدام�املـــوارد�البحر�ـــة�وتنفيــــذ�ا،�

  .أج���صناعھ�صيد��سماك�ع���مواج�ھ�التحديات�ب�ئة�واجتماعية�واقتصادية

الشـــ�ادات�تقـــدما��ـــ��تحديـــد�ا��صـــائص�الرئ�ســـية�لالســـ��راع�املـــا�ي�أحـــرزت�عـــده�بـــرامج�إلصـــدار�-

و�مكن�تحقيـق��سـ��راع�املـا�ي�املسـتدام�الـذي�مـن�شـانھ�أن��سـ�م��ـ��تنميـھ��قتصـاد�. املستدام

�زرق����البحر��بيض�املتوسط�من�خـالل�املمارسـات�البي�يـة�،�مثـل�مراقبـھ�نوعيـھ�امليـاه�وتدنيـھ�

،�) التــــــدو�ر�ل��بيــــــھ��ســــــماك��ــــــ��الــــــدبابات�ةعــــــادإمــــــثال�مــــــن�خــــــالل�نظــــــم�(��تــــــأث���التنــــــوع�البيولــــــو�

واملمارســـات�املجتمعيــــة�،�مثــــل�ا��قــــوق�املحــــددة�جيـــدا��ــــ��منــــاطق��ســــ��راع�املــــا�ي�،�وممارســــات�

العمــــــل�العادلــــــة�،�وممارســــــات��داره�الزراعيــــــة�املســــــتدامة�،�مثــــــل�ا��ــــــد��د�ــــــى�مــــــن�املضــــــادات�

 (Seafood , 2016)ا��يو�ة�والصيدالنية�

  :تحديات�مصايد��سماك�ووفقا�لبيانات�منظمھ��غذية�والزراعة� -ه

،�وثمــة���2013الــف���طــن��ــ���787بلــغ���ــم�املصــيد��جمــا����ــ��البحــر��بــيض�املتوســط�حــوا����

،�و�ــــ��مبــــادرة�بحثيــــھ���امعــــھ��ولومبيــــا�ال��يطانيــــة�،�يحســــب��SeaAroundUsتقــــدير�آخــــر�قدمتــــھ�

���عتبــــار�أيضــــا�الكميــــة�املصــــيدة�ولكــــن�لــــم�يبلــــغ�ع��ــــا��ــــ��البيانــــات�الرســــمية�ع�ــــ��يأخــــذ��ــــأمبلغــــا�

وتبــ�ن�الدراســة،�ال�ــ��تــوفر�أيضــا�،�باإلضــافة�إ�ــ��بيانــات�الفــاو�الرســمية�،�). املصــيد�غ�ــ��املبلــغ�عنــھ(

تقــديرا�لكميــھ�املصــيد�العر�ــ���،�و�ســماك�ال�ــ��يــتم�الــتخلص�م��ــا��ــ��البحــر�،�والصــيد�ال��و��ــ��

   2014طنا�����1,600,000،�والصيد�غ���املشروع�،�و�بلغ���م�املصيد��جما���والكفاف�

انخفـاض�كب�ـ��،�و�رجـع�ذلـك��ـ��املقـام��ول�إ�ـ��الضـغط�املفـرط�عرف��ذا�القطاع�� 2006منذ���-

،�فـان�) 2016(ووفقـا�ملنظمـھ��غذيـة�والزراعـة�. ع���املخزونات�ع���مدي�العقـود�القليلـة�املاضـية

مـــن�مخزونـــات��% 80و�قـــدر�أن�حـــوا���". البحـــر��بـــيض�املتوســـط�تبعـــث�ع�ـــ���نزعـــاج�ا��الـــة��ـــ�"

  .البحر��بيض�املتوسط�يتم�صيد�ا�فوق�مستوى��ستدامة�البيولوجية

ارتفاع�ضغط�الصيد����البحر��بيض�املتوسط�أدى�إ���ارتفاع�معدل�وفيات�الصيد�الذي�يبلغ��-

� �املتوسط �لبعض���5 �بال�سبة �أع�� �بمقدار��مرات �يز�د �و�و�ما �املحددة، �عن���12رصدة مرة

املستوي���ستدامة�البيولوجية�باإلضافة�إ���أن��رصدة�السمكية�والتنوع�البيولو������العديد�
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�الذي� �املفرط �الضغط ��س�ب �خاصھ �بصفھ �حرج �وضع ��� �املتوسط �البحر��بيض �مناطق من

 (FAO, 2016) يمارسھ�صيد��سماك

�الفاو�ا�- �مصائد��سلط �ملوارد �املستدامة ��دارة ��س�ثمار��� �إ�� �امل��ة �ا��اجة �ع�� لضوء

�سماك�عن�طر�ق�تطو�ر�مصائد�اسماك�عالية�ا��ودة�،����السياق�العام�النخفاض�الكميات�

  .املصيدة

ومن�املث���لال�تمـام�أيضـا�مالحظـھ�انـھ��ـان��نـاك�تقـارب�بـ�ن�املصـيد�املبلـغ�عنـھ�وغ�ـ��املبلـغ�

و�ظ�ــــــر��ي�ــــــل�القطــــــاع�. حســــــ�ن�أدوات��بــــــالغ�واملراقبــــــة�املتعلقــــــة�بصــــــيد��ســــــماكعنــــــھ��ســــــ�ب�ت

،�ولكــن�قطــاع�الصــيد�) مــن�املصــيدة��ســماك�% 60حــوا���(�قتصــادي�ان�شــار�الصــيد�الصــنا���

  .% 30ا��ر���يتحمل�أيضا�دورا��اما�نحو�

لقطـــات�املتوســـطية��ـــ��ع�ـــ��الـــرغم�مـــن��نخفـــاض�املطـــرد��ـــ��ال: الوضـــع�ا��ـــا���لالســـ��راع�املـــا�ي -

) مصايد��سماك�وتر�يھ��حيـاء�املائيـة(العقود��خ��ة�،�فان�القيمة��جمالية�لصناعھ��سماك�

و�شـمل�تر�يـھ��حيـاء�املائيـة�ت�ـاثر�العديـد�مـن�. aquaculture93قد�زادت��س�ب�التطور�السـر�ع�ل

�environments94والبح�ـــــ�ات�أو��نــــواع�املائيــــة��ـــــ��ب�ئــــات�طبيعيـــــة�مختلفــــة�مثــــل�البحـــــر�و���ــــار�

وع���الرغم�من�أن��س��راع�املا�ي�التقليدي�قد�مـورس�منـذ�آالف�السـ�ت�ن��ـ��. مائية�اصطناعية

�1994مـن�. البحر�املتوسط،�إال�أن��س��راع�املا�ي�ا��ـديث�بـدا��ـ��السـبعينات�مـن�القـرن�املا�ـ��

إ�ــــ���200,000مـــن�% 250بـــأك���مــــن��،�نمـــت�قيمــــھ��ســـ��راع�املــــا�ي��ـــ��البحـــر�املتوســــط�2014إ�ـــ��

 . طن�،�ملوازنة��نخفاض����مصايد��سماك�445,000

����عـض�ا��ـاالت�،�يمكـن�أن�يـؤدي�التطـور�السـر�ع�والتوسـع��ـ��تر�يـھ��حيـاء�املائيـة�املكثفـة�إ�ـ�� -

وللزراعـــــة�. تـــــد�ور�الب�ئـــــة��ســـــ�ب�املغـــــذيات�،�واســـــتخدام�املضـــــادات�ا��يو�ـــــة�و�ســـــماك�ال�ار�ـــــة

ثفة��ـ��ا��ظـائر�أو��قفـاص�املفتوحـة�أثـار�سـلبيھ�مماثلـھ�للزراعـة�الصـناعية�ل��يوانـات�ال��يـة�املك

،�مثــل�التلــوث�مــن�خــالل�الفضــالت�املفــرج�ع��ــا��ــ��الب�ئــة�،�وكميــات�كب�ــ�ه�مــن��عــالف�الالزمــة�،�

�ــ��واســتخدام�املضــادات�ا��يو�ــة�،�وان�شــار��مــراض�والطفيليــات�،�وانخفــاض�التنــوع�البيولــو���

القرب�مـن�املـزارع�،�و�ج�ـاد�واملعانـاة�مـن�املاشـية�باإلضـافة�إ�ـ��ذلـك�،�يمكـن�لألنـواع�غ�ـ���صـلية�

  .ال�روب�

كمــا�أن��ســ��راع�غ�ــ��املســتدام�يمكــن�أن�يــؤثر�ســلبا�ع�ــ���مــدادات�الغذائيــة�و�مــن�الغــذا�ي� -

. ل��بيـھ��حيـاء�املائيـةمصائد��سماك��ستخدم����وجبة�السمك� للمجتمعات�الساحلية�نظرا�الن
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وغالبا�ما��سد�املزارع�السمكية�املناطق�ال��ية�والبحر�ة�ال����ان�يمكـن�الوصـول�ال��ـا�بحر�ـھ�وال�ـ��

  .�ان��ستخدم�ا�الس�ان�املحليون�للصيد

وملواج�ـھ�الضــغوط�ال�ــ��تمــارس�ع�ــ��مــوارد�الـنظم��ي�ولوجيــة�وتــوف���مصــدر�بــديل�لإلنتــاج�

ارســـــــــات�تر�يـــــــــھ��حيـــــــــاء�املائيـــــــــة�مســـــــــتدامھ�،�وان�تح�ـــــــــ�م�الـــــــــنظم�البحـــــــــري�،�يجـــــــــب�أن�ت�ـــــــــون�مم

و�ســــــــ�ثمر�نمــــــــوذج��ســــــــ��راع�املــــــــا�ي�املســــــــتدام��ــــــــ��. �ي�ولوجيــــــــة�واملجتمعــــــــات�ال�ــــــــ��توجــــــــد�ف��ــــــــا

التكنولوجيــــات�واملمارســـــات�ال�ـــــ��تجمــــع�بـــــ�ن�ز�ـــــادة��نتـــــاج�والتــــأث��ات��يجابيـــــة�للعمالـــــة�والتـــــأث���

  ووفقا�ملنظمھ��غذية�والزراعة��.البحري املنخفض�ع���النظام��ي�ولو���

  تفعيل��قتصاد��زرق�املستدام����النقل�البحري �-3.3

عند�دراسة�النقل�البحري����سياق��قتصاد��زرق،�ي�ب���النظر��ـ���ـل�مـن�العمليـات��ـ��

�ـق�من���م�التجارة�الدولية����السلع�عـن�طر  % 80،�تم�نقل�أك���من��2015ففي�. البحر�واملوا�ئ

مــــن��% 70-60البحــــر،�ومــــن�حيــــث�القيمــــة،�تقــــدر�حصــــة�التجــــارة�البحر�ــــة�املنقولــــة�بحــــرا�بحــــوا���

 .مـن�% 25جميع�التجارة�الدولية�،�وتمثل�التدفقات�التجار�ة�البحر�ة�داخل�املنطقـة�املتوسـطية�

�ـــذه�وتـــدل�� .2030بحلــول�% 140ومــن�املتوقـــع�أن�تنمـــو�الصــناعة��ـــ��جميـــع�أنحــاء�العـــالم�بحـــوا���

رقـــــــام�مؤشـــــــرا�ع�ـــــــ��أ�ميـــــــة�صـــــــناعھ�النقـــــــل�البحـــــــري�بال�ســـــــبة�لالقتصـــــــاد��زرق�وأفـــــــاق�النمـــــــو�� 

  .�قتصادي�والعمالة

النقــل�البحــري�والتجــارة�واللوجســ�يات�أك�ــ��ت�ــامال�وكفــاءه�ف�ــ���عت�ــ��املحر�ــات�"الواقــع�أن�

�ل�كب�ـ���ـ��الرئ�سية�إليجاد�فرص�العمل�والتنمية�املستدامة�و�ستقرار��قلي���ف����سا�م��شـ

  تحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة�من�خالل�ال�دف�ن�التال�ن�

  .لتعز�ز�التص�يع�الشامل�واملستدام«ب�يھ�تحتية�مرنھ�:  9 ال�دف  -

��ـــــ�يع��بت�ـــــار�مـــــن�خـــــالل�اتخـــــاذ�إجـــــراءات�عاجلـــــة�مل�افحـــــھ��غ�ـــــ��املنـــــاخ�وأثـــــاره�: 13ل�ـــــدفا� -

  .وره�مستدامةواستخدام�املحيطات�والبحار�واملوارد�البحر�ة�بص

  ا��الة�الرا�نة�للنقل�البحري�-أ�

�عـد�تطـو�ر�النقـل�البحــري�املسـتدام��ـ��منطقــھ�البحـر��بـيض�املتوســط�أمـرا�أساسـيا�أيضــا�

لتغ�ـــ��املنـــاخ�بوصـــفھ�مســـالھ�ذات�أولو�ـــھ�بال�ســـبة��التصـــدي(مـــن��ســـ��اتيجية��4بال�ســـبة�لل�ـــدف�

  (UNEP, 2016) )اقتصاد���خضر�و�زرق�نتقال�نحو�( 5للدول�املتوسطية�،�فضال�عن�ال�دف�

�ـــ�ل�النقـــل�البحـــري��بمـــا��ـــ��ذلـــك�أ�شـــطھ�املـــوا�ئ�ذات�الصـــلة�،�نمـــوا�كب�ـــ�ا��ـــ��منطقـــھ�البحـــر�  -

أورو�ـــــا�(�بــــيض�املتوســـــط�ع�ـــــ��مـــــدي�العقـــــود�املاضـــــية�ف�ـــــو���عـــــد��مركـــــزا�لـــــثالث�قـــــارات�مختلفـــــة�

الطاقــة�والر�ــاب��ح�ــ���ن�،��ــو����ــ�ل�النقــل�البحــري�املكثــف�للســلع�ومنتجــات-)وافر�قيــا�واســيا
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ع�ــــ��ســــاحل�). مــــن�النقــــل�العــــال���% 18(أك�ــــ��مركــــز�للتحميــــل�والتفر�ــــغ�لنقــــل�املنتجــــات�النفطيــــة�

والشــ�ل�التــا���يبــ�ن�أفضــل�املــوا�ئ�ع�ــ��املســتوى��مينــاء 600البحـر��بــيض�املتوســط��نــاك�حــوا���

  .املتوسطي�

  سطأفضل��موا�ئ�البحر��بيض��املتو :  7الش�ل�رقم�

  
source (Union for the Mediterranean, , 2015, p. 40)    

�210سفينة�،��سعة�إجماليھ��8,000يت�ون��سطول�البحر��بيض�املتوسط�من�أك���من�

ع�ــ��مــدي�% 30وقــد�شــ�دت�القــدرة�ع�ــ��ا��مــل�ز�ــادة�ب�ســبھ�. مليــون�طــن�مــن�ا��مولــة�الســاكنة

مــن�% 6مــن�التجــارة�العامليــة�املنقولــة�بحــرا�و�% ��20العقــدين�املاضــي�ن�،�ممــا�ادي�إ�ــ��تــوف���حــوا�

وتضــاعفت�ا��ركــة�املرفئيــة�ل��او�ــات�ثــالث�مــرات�منــذ�. إنتاجيــھ�ا��او�ــات��ــ��جميــع�أنحــاء�العــالم

  .،�مما�يؤكد�اتجاه�النمو�السر�ع�ل�ذا�القطاع�2000عام�

�شــطة�املرفئيــة�خــدمات�النقــل�و�(بلــغ�إجمــا���إيــرادات�القطــاع�: القيمــة��قتصــادية�والعمالــة-

مــــن�قيمــــھ�الصــــناعة��ــــ���% 5،�ممــــا�أســــفر�عــــن�ز�ــــادة�ب�ســــبھ���2010ــــ���eمليــــار��70) و�نــــاء�الســــفن

وفيمـا�يتعلـق�بالعمالـة،��شـ���التقـديرات�إ�ـ��أن�. مليـار��يـورو�25  جميع�أنحـاء�العـالم�بمـا�يز�ـد�عـن�

ناعة��عــد�أالزمــھ�توقــف�النمــو��ــ���ــذه�الصــ. وظيفــة�550,000الصــناعة�تقــوم�مباشــره�بإ�شــاء�نحــو�

 ،�ولكـن��نتعـاش��ـو��ـ��التقـدم�سـواء�مـن�حيـث��رقـام�و�ـ��كثافـة�حركـھ�املـرور�السـفن�2009ـ��

( maritime, 2016)  

  املتوسطية�� التحديات�ال���تواج�ا�القطاع��قتصاد��زرق����الدول  -4

  :ي��� يواجھ��قتصاد��زرق�مجموعة�من�التحديات�نذكر�ا�كما�   

مـــــن�التلـــــوث��% 10فنحـــــو�: النقـــــل�البحـــــري�أيضـــــا�ســـــ�با�للضـــــغوط�ع�ـــــ��الب�ئـــــة�البحر�ـــــة�شـــــ�ل���-

مــــن�الــــنفط��% 0.1تقر�بــــا�. البحــــري�نــــاجم�عــــن�الســــفن،�وعــــن��نبعاثــــات�و�ســــرب�املــــواد�ا��طــــرة

لعمليــة�غســل�الســفن�وجميــع��نــواع� ا��ــام�املنقولــة��ــل�عــام�ي�ت�ــ��عمــدا�ملقــاه��ــ��البحــر�ن�يجــة

ضــا�مصــادر�محتملــھ�لتصــر�ف�النفايــات�الز��يــة،�بمــا��ــ��ذلــك�إطالقــات��خــرى�مــن�الســفن��ــ��أي
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ومـن�. النفط�أثناء�التحميل�أو�التفر�غ،�والتمـو�ن،�وعمليـات�الرسـو�ا��ـاف،�وتفر�ـغ�الـنفط�الثنـا�ي

املسائل��خرى�ال����سـ�ب�ضـغطا�بيولوجيـا�نقـل��نـواع�الغر�بـة�غ�ـ��املناسـبة�للنظـام��ي�ولـو���

  .وسطللبحر��بيض�املت

أما�فيمـا�يتعلـق�باالنبعاثـات�املتصـلة�باملنـاخ�،�فـان�النقـل�البحـري��ـو�إ�ـ��حـد��عيـد��شـ�ل�النقـل� -

مـن�السـلع�املتداولـة��ـ��العـالم�السـفر�عـن��% 80لكن��ع���الرغم�من��ذا��ناك�أك�ـ��مـن���ئ،الكف

اس�ا��ـراري،�فقـد�مـن�غـازات��حتبـ�% 3طر�ق�البحر�ال�يزال�لھ�تأث���كب���ع���الب�ئة،�وال���تمثل�

طـن��60. قدرت�انبعاثات�الكر�ون�اس�نادا�إ���كميھ�وقود�السفن�ال���أبلغت�ع��ـا�بلـدان�املتوسـط

  .  2014من�ثا�ي�أكسيد�الكر�ون����السنھ�

  :ا��اتمة����.5

  :عند�تحليل�القطاعات�الرئ�سية�لالقتصاد��زرق،�برزت��عض�النتائج�الرئ�سية�التالية

حيـــث�العمالـــة�ومســـا�مھ�النـــاتج�املح�ـــ���قتصـــاد��زرق�مـــن��مل�ـــيمن�ع�ـــ�قطـــاع�الســـياحة��ـــو�ا�-

وقــــد�ي�ــــون�ذلــــك�مختلفــــا�ع�ــــ��. �جمــــا���و�ــــو�أك�ــــ��بكث�ــــ��مــــن�جميــــع�القطاعــــات��خــــرى�مجتمعــــھ

ولكــــن�صــــناعھ�الســــياحة��ــــ��البحــــر�) مثــــل�املنــــاطق�ذات�املــــوا�ئ�التجار�ــــة�الكب�ــــ�ة(املســــتوي�املح�ــــ��

  .ليوم�القطاع��قتصادي��زرق�الرائد�بيض�املتوسط�بأكملھ����ا

لأل�شــطة�ال�شــر�ة��ــ��ميــدا�ي�النقــل�البحــري�ومصــايد��ســماك�أو�تر�يــھ��حيــاء�املائيــة�تــأث���كب�ــ���-

وللطاقـــــة�املتجـــــددة�البحر�ـــــة�. ع�ـــــ��ب�ئـــــة�البحـــــر��بـــــيض�املتوســـــط�واقتصـــــادات�الـــــدول�الســـــاحلية

وع�ـــ��النقـــيض�مـــن�ذلـــك،��نـــاك�غمـــوض�فيمـــا�. إم�انـــات�كب�ـــ�ه،�ولك��ـــا�لـــم�تظ�ـــر��عـــد��ـــ��املنطقـــة

  .يخص��م�انات�ا��قيقية�للتنقيب��حيا�ي

فيما�يتعلق�بالروابط�القطاعية،�تتفاعل�جميع�القطاعات�بدرجات�متفاوتة�مـع��عضـ�ا�الـبعض��-

ومـع�ذلــك،�فـان�القطــاع�الـذي�يــر�ط�إ�ـ��أك�ــ��حـد�مــع��خــر�ن�. أل��ـا�جميعــا��سـ�ند�إ�ــ��نفـس�الب�ئــة

طلــب�ع�ــ��المــن�طلــب�خــدمات�النقــل�والســلع�والطاقــة،��و )   داخليــة�أو�دوليــة( ســياحة�ــو�قطــاع�ال

سـتؤدي�إ�ــ��الز�ـادة��ـ��قطـاع�الســياحة�تلقائيـا�تقر�بـا�إ�ـ��تحقيــق�،�إذ�.�سـماك�واملـأ�والت�البحر�ـة

،�و�ـو�مـا�ال�ينطبـق�ع�ـ��القطاعـات��خـرى�) باسـت�ناء�التنقيـب��حيـا�ي(نمو����القطاعات��خرى�

  ). ل�الطاقة�املتجددة�ال���ال�تجتذب�عاده�املز�د�من�السياحمث(

وكــــذلك�ع�ــــ�� ولـــذلك،�مــــن�الضــــروري�ال��ك�ـــ���شــــ�ل�خــــاص�ع�ـــ��التنميــــة�املســــتدامة�ل�ـــذا�القطــــاع

  .من�أجل�تجنب�العواقب�السلبية�-املجتمعات�املحلية
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 :  ملخص

إن تدعيم االستثمار في قطاع النقل البحري من خالل تمويالت ذكية أمر في غاية األهمية، ملا لذلك  

إلى تسليط الضوء   الدراسة  انعكاسات حسنة على املحيط األزرق واالقتصاد بشكل عام. تهدف هذه  من 

بعض   في  العلى  أثر  لها  كان  واقعية  تجارب  خالل  من  وتأكيدها  الذكية،  للتمويالت  وتيرة  صور  دفع 

 االقتصاد. 

األمثل    الطريقة  هي  الذكية  التمويالت  أن  مفادها  أساسية  نتيجة  إلى  توصلنا  الدراسة  نهاية  وفي 

مشاريعهم   في  االقتصاديين  واملتعاملين  املستثمرين  ومرافقة  البحري  النقل  بقطاع  للنهوض  واألئمن 

 التنموية بما يخدم االقتصاد األزرق. 

 ،.املحاااااايط األزرق ،.النقاااااال البحااااااري املسااااااتدام ،.التمااااااويالت الذكيااااااة.، األزرقاالقتصاااااااد  :ياااااااةكلماااااااات م تاح

 .السندات الزرقاء

 .G24؛ R49 ؛JEL : Q01 اتتصني 

 

 

 
   d.belaid@hec.dz  يميل: ، ال ذهبية بلعيدالؤلف الرسل:  1

mailto:d.belaid@hec.dz


 صباغ  رفيقةد. ، هبية  بلعيدذد. 

170 

 

Abstract:  

Cementing investment in the maritime transport sector through smart financing is of 

utmost importance because of its good repercussions on the blue ocean and the economy in 

general. This study aims to shed light on some pictures of smart financing and confirm them 

through realistic experiences that had an impact in pushing the pace of the economy. 

 At the end of the study, we came to the conclusion that smart financing is the best and 

safest way to advance the maritime transport sector and to accompany economic investors 

and operators in their development projects to serve the blue economy. 

Keywords: Blue economy; smart financing; sustainable maritime transport; blue ocean;  blue 

Bonds. 

Jel Classification Codes: G24 ; R49 ; Q01. 

 

 . مقدمة:  1

أدى  العاملي، فقد  التجارة واالقتصاد  في  البحري  النقل  يمثله  الذي  للدور االستراتيجي  نظرا 

على  السلبية  لتأثيراتها  مراعاة  أي  دون  من  البحرية  والنشاطات  السفن  حركة  تضاعف  إلى  ذلك 

وكون  األزرق.  مكلف،  املحيط  جد  القطاع  هذا  في  املتعاملين    االستثمار  من  العديد  يعزف 

مهمة، االقتصادي جد  املستقبلية  الرهانات  وألن  للبيئة.  صديقة  حديثة  معدات  في  االستثمار  ين 

تحاول الهيئات املحلية والدولية تطوير وابتكار قروض وتمويالت ذكية في متناول املستثمر، يتيسر 

     معها اقتناءه ملعدات حديثة نظيفة تساهم في رفع قدراته اإلنتاجية، وبما يخدم االقتصاد األزرق. 

تي: ومما سبق، فان اإلشكالية الرئيسية التي نحاول معالجتها من خالل هذه الدراسة هي كاآل

البحري  النقل  قطاع  وتطوير  دعم  في  تساهم  أن  الذكية  التمويلية  لالبتكارات  يمكن  كيف 

 واالقتصاد األزرق ككل؟ 

 التالية :  ال رضياتوقد ارتأينا اإلجابة عن اإلشكالية األساسية للبحث من خالل اقتراح  

للدور  - مباشرة  نتيجة  كان  األخيرة  السنوات  في  العالم  شهده  الذي  االقتصادي  التطور  إن 

 االستراتيجي الذي تلعبه صناعة النقل البحري في تسهيل املبادالت التجارية. 
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قطاع  - في  االستثمارات  لتطوير  والدولية  املحلية  الهيئات  تقترحها  التي  الذكية  التمويالت  إن 

 لنقل البحري كافية لتنمية االقتصاد األزرق. ا

على   - دليل  البحرية،  األنشطة  تمويل  مجال  في  هولندا  حققتها  التي  امليدانية  التجربة  نجاح 

 نجاعة االبتكارات التمويلية وفعاليتها في سبيل تطوير االقتصاد األزرق.  

ملساهم  األهدافتتمثل   الحقيقي  الوزن  إبراز  في  البحث  لهذا  في الرئيسية  البحري  للنقل  ة 

املستثمرين   تدعيم  أهمية  على  التأكيد  إلى  باإلضافة  العاملي،  واالقتصاد  الدولية  التجارة  تطوير 

تسهيل   خالل  من  للبيئة،  صديقة  معايير  تبني  في  الرغبة  لديهم  الذين  االقتصاديين  واملتعاملين 

 وجه نحو االقتصاد األزرق.      الحصول على القروض والتمويالت املناسبة ملشاريعهم، والتي تخدم الت

اعتماد   التحليليإن  الوص ي  مع   النهج  وتناسبه  توافقه  إلى  راجع  الدراسة  هذه  إعداد  في 

موضوع الدراسة، حيث أنه يسمح لنا بالتعّرف على أهمية االبتكارات التمويلية في دعم املستثمرين  

استقراء وتحليل مختلف املعطيات واإلحصائيات الصادرة عن    ومن جهة أخرى   واالقتصاد األزرق،

توصيات  شكل  في  بلورتها  تتم  التي  البحث  نتائج  إلى  الوصول  ومنه  والدولية،  املحلية  الهيئات 

 ومقترحات تفيد القارئ والباحث على حد السواء.  

ة النقل : نستهلها بنظرة عامة عن صناعثالثة محاور أساسية وقد قسمنا هذه الدراسة إلى  

لدراسة   ذلك  بعد  لنعرج  لتنمية البحري،  كمفتاح  البحري  النقل  الستثمارات  الذكي  التمويل 

في االقتصاد األزرق التمويل ملشاريع حقيقية ناجحة  التجارب  إلى عرض بعض  في األخير  ، لنخلص 

  دولة هولندا. 

 

 :  -واجهة االقتصاد األزرق-صناعة النقل البحري العالي  .2

في  واالجتماعية  االقتصادية  للتنمية  األساسية  املحركات  أحد  البحري  النقل  قطاع  يمثل 

العالم؛ فهو الشريان الذي تتدفق من خالله السلع والخدمات ويتواصل من خالله األفراد داخليا 

ا على  القطاعات  جل  تعتمد  بحيث  أن وخارجيا؛  القطاع  لهذا  يمكن  التي  واإلمكانيات  لخدمات 

 .يوفرها، قصد الربط بين اإلنتاج واالستهالك ملختلف السلع واملستلزمات
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 : ملحة مختصرة عن اقتصاد النقل البحري  1.2

يعتبر النقل البحري أحد أقدم وسائل النقل التي استعملها اإلنسان، فقد عرف استغاللها  

الفراعن في حقبة  وازدهرت  رواجا واسعا  والرومان، حيث تطورت  الفينيقيين، اإلغريق  املصريين،  ة 

معها التجارة الخارجية من خالل استيراد وتصدير مختلف السلع والخدمات وكذا نقل األشخاص  

بين الساحلية،  ما  املدن  لجل  واستراتيجي  رئيس ي  نشاط  أصبح  بحيث  النقل   املدن،  ساعد  وقد 

توفيره  خالل  من  لألفراد،  واالجتماعية  االقتصادية  الحياة  انتعاش  على  السنين  مر  مع  البحري 

 ملناصب شغل مختلفة باإلضافة إلى مساهمته املباشرة وغير املباشرة في تطور قطاعات أخرى.  

البحري:   ❖ النقل  اتعريف  النقل  عبارة عن وسيلة من وسائل  أنه  تعريفه على   ملختلفة،يمكن 

ونقل   للسلع  التجاري  التبادل  حركات  لتسهيل  التوصيل  خدمة  تقديم  خاللها  من  يتم  بحيث 

األشخاص. يتم ممارس نشاط النقل البحري عبر مسطحات مائية هي بمثابة طرق مالحة للسفن.  

تكز  يرتكز استغالل السفن عبر البحار واملحيطات وهي النسبة األكبر في هذا النشاط، أما الباقي فير 

 أساسا عبر األنهار والبحيرات وهو ما يشكل نسبة ضئيلة. 

البحري:  ❖ النقل  انتشاره   خصوصيات  في  كبير  بشكل  البحري  النقل  خصوصيات  ساهمت 

التالية: النقاط  في  الخصوصيات  هذه  أهم  تلخيص  يمكن  الزمن،  عبر  جبار،   وازدهاره  )درويش 

2014 ) 

بحيث    - واملعدات،  والبضائع  السلع  من  كبيرة  كميات  شحن  على  العالية  بقدرتها  السفينة  تمتاز 

إلى قدرتها على شحن سوائل خطيرة بكميات هائلة  يستحيل أحيانا شحنها بوسائل أخرى، إضافة 

 كاملحروقات. 

 يمتاز النقل البحري بانخفاض تكلفته، نظرا للكميات الكبيرة التي يمكنه شحنها في رحلة واحدة.  -

 ال تحتاج طرق املالحة البحرية لرؤوس أموال كبيرة إلنشائها وصيانتها. -

جد    نسبة  - رحالتها  في  السفن  تقطعها  التي  املسافات  طول  رغم  والسرقة  للتلف  السلع  تعرض 

 ضئيلة في النقل البحري.      

البحري: ❖ النقل  إستراتيجية   خدمات  خدمات  كونها  األهمية  غاية  في  النشاطات  هذه  تعتبر 

بشكل رئيس ي في    تكميلية، ال يمكن االستغناء عنها أثناء عمليات النقل البحري، وهي بدورها تساهم
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 خلق ديناميكية اقتصادية باملوازاة مع نشاط النقل البحري، لذلك سوف نحاول استعراض أهمها: 

   (233-239، الصفحات 2013)محمود و حامد، 

والتفريغ  - الشحن  في   : خدمات  يتمثل  بحيث  البحري،  النقل  بعمليات  مرتبط  نشاط  أهم  يعتبر 

السلع   كانت  سواء  العكس،  أو  السفينة  نحو  امليناء  من  سواء  وتفريغها  البضائع  شحن  عمليات 

 عبارة عن حاويات أو معدات..الخ. 

التخزين  - السلع  خدمات  شحن  أو  تفريغ  عملية  أن  بحيث  البحري  للنقل  استراتيجي  نشاط  هو   :

مخازن  وامل في  وضعها  فيتم  ألصحابها،  تسليمها  لحين  وهذا  تخزين،  عملية  يليها  أو  يسبقها  عدات 

 مغلقة أو مفتوحة على مستوى املوانئ مستعملين في هذا رافعات وشاحنات مجهزة خصيصا لذلك. 

: هي عبارة عن تزويد السفن بكل ما تحتاجه خالل رحالتها من وقود، زيوت  خدمات تموين السفن  -

 د غذائية.وموا

واإلرشاد  - القطر  امليناء  خدمات  من  الخروج  أو  الدخول  عند  للسفن  املساعدة  تقديم  في  تتمثل   :

 بصورة آمنة وسهلة.

وتخريد  - للسفن  السفن  خدمات صيانة وإصالح  املؤسسات  بعض  تقدمها  تكميلية  نشاطات  هي   :

 ( 06، صفحة 2009)مركز الدراسات والبحوث،   عند الحاجة خاصة الصيانة.

ال يزال حجم أسطول النقل البحري العاملي يف االرتفاع   حجم أسطول النقل البحري العاملي: ❖
حيث مت إحصاء حوايل   والتزايد، وهذا موازاة مع زايدة الطلب على خدمات النقل مبختلف أنواعها،

سنة    95402 كبري.    2019سفينة  رقم  العوامل وهو  خمتلف  جراء  العاملية  التجارة  حترير  إن 
 التكنولوجية والسياسية واالقتصادية كان له أثر مباشر على هذا االرتفاع. 
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 2019حملة عن أكرب الدول ملكية للسفن يف العامل لسنة : 1لجدول ا
 املجموع أجنبية  س ن س ن وطنية  الدول  

 6125 2138 3987 الصين  1

 2145 82 2063 أندونيسيا  2

 1707 351 1356 روسيا 3

 1628 738 890 هنكنغ 4

 3822 2947 875 اليابان  5

 1975 1153 822 أمريكا 6

 2672 2460 212 ألانيا  7

   

  CNUCED des Nations Unies, 2019, p39 من إعداد الباحثتني استناد إلحصائيات الصدر:    
 

الجدول  لبعض   1رقم  من خالل  البحري  األسطول  فقط عن حجم  عينة  لنا  يوضح  والذي 

الدول، نالحظ ش يء مهم أال وهو الحصة الكبيرة التي تسيطر عليها الدول األسيوية كالصين، اليابان 

كبير،   وروسيا، بشريط ساحلي  يتمتعون  كونهم  لعوامل جغرافية  ذلك  في  السبب  يعود  أن  ويمكن 

ومنشئات بحرية قاعدية كبيرة ومتطورة كاملوانئ، مما يجعلها تستثمر بشكل واسع في شراء السفن 

الخارج،  نحو  املصدرة  الدول  أهم  بين  من  الدول  هذه  كون  هو  اآلخر  السبب  واستغاللها، 

العيني با:فالصادرات  العالم قدرت  نحو  مثال  للصين  دوالر سنة    2.499.457ة  حسب    2019مليون 

إحصائيات املنظمة العاملية للتجارة، نفس األمر بالنسبة لليابان الذي يعتبر قوة اقتصادية كبيرة، 

 ( 2018)الشرق االوسط،  .2018ترليون دوالر سنة  6,3فحجم صادراته بلغت 

البحري:   ❖ النقل  في حركة  الوانئ  تلعب املوانئ دور إستراتيجي في نوعية وحجم الخدمات  دور 

البحري، للنقل  توفرها  أن  يمكن  على   التي  قادرة  موانئ  دون  يتطور  أن  األخير  لهذا  يمكن  فال 

لا   العاملي  الترتيب  تستضيف الصين سبعة من أصل   2019استيعاب حجم حركة السلع، وحسب 

امليناء   أما  الصين،  في  شنغهاي  ميناء  أكبرها  الشحن،  من حيث سعة  العالم  في  موانئ  عشرة  أكبر 

ود املرتبة السادسة إلى ميناء بوزان بكوريا الجنوبية، أما  الثاني عامليا يعود إلى دولة سنغافورة، وتع
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املرتبة العاشرة فتعود إلى ميناء روتردام بهولندا وهو أكبر ميناء في أوروبا حاليا، ولإلشارة فقط فان 

وهو ميناء دبي    11ترتيب موانئ الدول العربية من حيث سعة الشحن يتصدرها أول ميناء في املرتبة

 عامليا.  47عامليا ميناء جدة السعودي، وميناء طنجة باملغرب في املرتبة    36في املرتبة    اإلماراتي، يليه

(Bureau of transportation statistics, 2021)   

 حجم مساهمة النقل البحري في التجارة العالية:   2.2

إن استقراء اإلحصائيات التي تصدرها مختلف املنظمات العاملية بخصوص حجم إسهامات 

لهو   املختلفة،  والخدمات  السلع  حركة  حجم  من خالل  العاملية،  التجارة  في  البحري  النقل  قطاع 

أن   العاملي، حيث  االقتصاد  في  القطاع  لهذا  الحقيقي  الوزن  مقياس إلبراز  من حجم    %90أفضل 

من قيمة هذه السلع، ارتفاع   %80ية العاملية تم تبادلها عبر النقل البحري بما يعادل  السلع التجار 

مليار طن من السلع تم نقلها بحرا سنة 11حجم كميات السلع كان هو اآلخر جد واضح بحيث أن  

أن  1950مليون طن سنة  550مقابل    2017 علما  في نفس  2،  نقلها جوا  تم  مليون طن سلع فقط 

لتباين في األرقام راجع إلى التطور التكنولوجي الذي ساهم بشكل كبير في تطور التجارة الفترة.  هذا ا

معه   تضاعفت  مما  األخيرة،  السنوات  في  رهيب  بشكل  النقل  معدات  تطور  إلى  باإلضافة  العاملية، 

 (Nations Unies, 2019, pp. 21-23) ..قدرات الشحن البحرية بمختلف أنواعها

بين   ما  إلى ضعفين  بحرا  املنقولة  والغاز  البترول  كميات  بما    2017و  1970تضاعف حجم 

يمثل  3,1إلى    1,4يعادل   وهو  طن،  أي    %60مليار  الطاقة  هذه  من  العاملي  التمويل  حجم  من 

هذا الحجم الهائل من الكميات ال يمكن بطبيعة الحال نقله بسهولة عن    مليون برميل يوميا،100

طريق وسائل نقل أخرى سواء جوية أو برية، نظرا لصعوبات ذات طابع لوجستيكي لها عالقة ببعد 

املسافات وصعوبة التضاريس، إضافة للوقع السلبي على البيئة الذي سيكون أكثر ضرر. أما فيما  

البحري   بالنقل  األخيرة يتعلق  السنوات  في  ملحوظا  تطورا  اآلخر  هو  عرف  فقد  املختلفة،  للسلع 

خاصة مع الثورة االقتصادية التي شهدتها بعض الدول النامية واملتطورة وعلى رأسها الصين، بحيث 

في   من    2018تم  أكثر  ومعدنية   %40نقل  منجمية  وسلع  جافة  سلع  في  ممثلة  الصلبة  السلع  من 

الحبوب،   وكذا  و  %24و)الفحم(  الحاويات،  عبر  سلع  نقل  في  السائبة   %25,8ممثلة  السلع  من 

(vrac.أما الباقي فهي سلع مختلفة ،) (Nations Unies, 2019, pp. 21-23) 
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 حملة عن تطور النقل البحري الدويل لبعض السلع ابلطن : 2الجدول 

 املجموع نقل السلع الصلبة نقل السلع السائبة نقل السوائلبواخر  السنوات 

1970 1440 448 717 2605 

1980 1871 608 1225 3704 

1990 1755 988 1265 4008 

2000 2163 1186 2635 5984 

2010 2752 2232 3423 8408 

2015 2932 2930 4161 10023 

2016 3058 3009 4228 10295 

2017 3146 3151 4419 10716 

2018 3194 3210 4601 11005 

  CNUCED des Nations Unies, 2019, p23 من إعداد الباحثتني استناد إلحصائيات الصدر:     
 

أن النقل البحري في سنوات السبعينات كان يرتكز أساسا   أعاله يتضح لنا من خالل الجدول 

أساسا(  )املحروقات  السوائل  نقل  التجاري 1440  على  التحرر  سياسات  لغياب  راجع  وهذا  طن، 

من   أكبر  كميات  إلى  الحاجة  الزدياد  نضرا  السنوات  عبر  ارتفاعه  ليواصل  الفترة،  تلك  في  العاملي 

حتى   نالح3194)  2018املحروقات  كما  حجم طن(.  في  نسبيا  ارتفاعا  الجدول  خالل  من  أيضا  ظ 

( بحرا  املنقولة  السائبة  لتتضاعف 988السلع  والتسعينات،  الثمانينات  سنوات  من  بداية  طن( 

، نفس املالحظة بالنسبة للسلع الصلبة التي  2018طن سنة  3210لتصل    2000بداية من سنوات  

التسعينات   سنوات  من  بداية  أكبر  بشكل  ل1295تضاعفت  إلى  طن  سنة  4601تصل  ،  2018طن 

ويعود ذلك إلى اتفاقيات الشراكة اإلقليمية والعاملية التي أبرمت في سبيل تحرير التجارة والتبادل 

  .العاملي، إضافة إلى الثورة التكنولوجية والعلمية التي شهدها العالم
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 التمويل الذكي الستثمارات النقل البحري كم تاح لتنمية االقتصاد األزرق:  .3

رؤوس  وفرة  على  تطوره  في  االقتصادية  املشاريع  من  كغيره  البحري  النقل  قطاع  يعتمد 

تلقي   أو  بطلب  االستثمار  في  الراغبة  االقتصادية  واملؤسسات  الشركات  تقوم  بحيث  األموال، 

تمويالت من طرف هيئات خاصة أو عمومية قد تكون بنوك أو مؤسسات مالية، بحيث تشارك هذه  

أموا بضخ  بعد األخيرة  لها  يكون  قد  معينة،  ومقاصد  لشروط  وفقا  استثمارية  مشاريع  في  ل 

على  الضوء  تسليط  املحور  هذا  خالل  من  نحاول  الصدد  هذا  وفي  بيئي.  أو  اجتماعي  اقتصادي، 

بعض االبتكارات التمويلية املستحدثة، التي من شأنها مرافقة تطور النقل البحري من خالل تمويل  

 وسة، يكون لها أثر مباشر على االقتصاد األزرق.   املشاريع بطرق ذكية ومدر 

 : أهمهامن ويالت الذكية من خالل قروض مستحدثة: تمال 1.3

لشروع   ❖ قرض  طريق  عن  تمويل   :(Prêt pour un projet)التمويل  في  األخير  هذا  ويتمثل 

البحري تفوق قيمتها اإلجمالية   بالنقل  النوع من   25مشاريع فردية مرتبطة  مليون أورو، مثل هذا 

التنمية  ومعايير  شروط  فيها  تتوفر  التي  املشاريع  لكل  لالستثمار  األوروبي  البنك  يقدمه  القروض 

ع على إبداع وابتكار جديد في قطاع النقل، املستدامة املرتبطة باالقتصاد األزرق، كأن يقوم املشرو 

العاملية   املعايير  مراعاة  إلى  إضافة  واملعدات،  لألفراد  والسالمة  الحماية  شروط  فيه  تتوفر  وان 

األوروبي  البنك  فإن  لإلشارة  أصنافه.  بجميع  التلوث  ومكافحة  األزرق  املحيط  على  للحفاظ 

 من التكلفة اإلجمالية للمشروع.  %50لالستثمار يأخذ على عاتقه 

مباشرة  قروض  تقديم  االستثنائية  الحاالت  بعض  في  لالستثمار  األوروبي  للبنك  يمكن 

التي توظف اقل من   يتراوح قيمة القرض الذي    3000للمؤسسات املتوسطة الحجم  عامل، حيث 

بين   منه  االستفادة  الت  25و  7,5يمكنها  القروض  فان  فقط  لإلشارة  أورو.  البنك مليون  يمنحها  ي 

في  املساهمة  شأنها  من  التي  االبتكارية  واملشاريع  البحث  مشاريع  كذلك  تشمل  لالستثمار  األوروبي 

عام. بشكل  األزرق  واالقتصاد  البحري،  النقل  نشاط   Banque Européene)  تسهيل 

d'Investissement, 2021)    

هذا النوع من التمويالت الذكية   : (Le prêt intermédiaire)وسيطالتمويل عن طريق قرض   ❖

تتدخل فيها مؤسسات مالية وسيطة، تكون هي حلقة الربط ما بين البنك املمول األصلي واألساس ي  
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حيث   املستفيد،  طلبات  وبين  على  بتوزيعها  تقوم  مالية  مبالغ  تصرفها  تحت  األصلي  البنك  يضع 

ا وفق  إليها  قدمت  التي  سابقا.القروض  ذكرناها  التي  إلى   لشروط  موجه  القرض  من  النوع  هذا 

 Entreprise de tailleاملؤسسات الصغيرة واملتوسطة الحجم، واملؤسسات ذات الحجم الوسيط. )

intermédiaire ) 

تعقدها التي  الشراكة  تلعب دور هام وفعال    هذه  الوسيطة  املؤسسات  مع  البنوك األصلية 

الوسطاء نشاطات  لتنوع  وهيئات    نظرا  بنوك  تجارية،  بنوك  منها  نجد  بحيث  شبكتهم،  وانتشار 

تمويل  وصناديق  استثمار  صناديق  االئتمان،  ضمان  مؤسسات  االقتصاد،  وتطوير  لترقية  وطنية 

مبلغ    ،InnovFinاالبتكارات   لالستثمار  األوروبي  البنك  منح  املثال  سبيل  أورو   150فعلى  مليون 

تعزيز  وكذا  بامتياز،  أوروبي  بيئي  نظام  لتطوير  االصطناعي  الذكاء  في  املتخصصة  للمؤسسات 

على   إيجابا  تنعكس  أن  الحال  بطبيعة  شانها  من  والتي  األوروبي،  لالتحاد  الرقمية  استراتيجيات 

   (commission Européenne, 2020)بشكل عام.  تطوير االقتصاد األزرق

املؤسسات   تقدمها  التي  الوساطة  هذه  لوال  أنه  التمويالت  من  النوع  هذا  في  املهم  الش يء 

املالية الوسيطة، ملا تمكنت شركات االستثمار من الحصول على تمويالت، إضافة إلى إيجابية أخرى  

تب بمبدأ  أقرب  تتعلق  نحو  التوجه  يمكنه  الذي  االقتصادي،  للمتعامل  الخدمة  وتقريب  سيط 

  .مؤسسة مالية لديه للتقدم بطلب تمويل ملشروعه

لالستثمار) األوروبي  البنك  من  كل  يكّونه  الذي  اإلتحاد  استطاع  اإلطار  هذا  ( BEIوفي 

ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في   420من مساعدة أكثر من    (FEIوالصندوق األوروبي لالستثمار )

 مليون عامل. 4إطار هذا النوع من التمويالت،  خاصة إذا علمنا أن هذه املؤسسات توظف أكثر من  

(Banque Européene d'Investissement, 2021)     

  :(Prêt pour un projet cummun) روع  القروض المنوحة لستثمرين يعملون في ن س الش ❖

لتنفيذ   تهدف  التي  املشاريع  من  مجموعة  تجميع  في  تتمثل  التمويل،  في  وذكية  جديدة  طريقة  هي 

بحيث يتم من خالل هذا القرض الذكي تمويل مشاريع النقل البحري التي ال    مشروع موحد ضخم،

اإلجمالية   قيمتها  من 25تفوق  االقتصادية  الشركات  من  مجموعة  بذلك  فيستفيد  أورو،  مليون 

يعنيهم،  الذي  املشروع  تنفيذ  من  املشتركة  جهودهم  تضافر  خالل  من  يستطيعون  موحد  قرض 
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ناء أو تهيئة ميناء أن يجتمع حوله مجموعة من املؤسسات كل في  بحيث يمكن بهذا الشكل ملشروع ب

والتفريغ  الشحن  معدات  تجهيز  الطرق،  تهيئة  )البناء،  التنفيذ    ..  اختصاصها  بذلك  فيكون  الخ(، 

املال االستثماري، الذي  والتنسيق أكثر فعالية وجدوى. وينشط في هذا االختصاص صندوق رأس 

املشاريع   لبعض  التحضير  على  مختلفة.يقوم  مهنية  خبرات  تتطلب   Banque Européene)  التي 

d'Investissement, 2021) 

2.3  ( برامج مشتركة  الذكية من خالل  البرامج    (:Prêt panachéeالتمويالت  هي عبارة عن بعض 

االقتصادية التي يتم توظيفها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، الغاية منها تسهيل وصول املؤسسات  

في   تصب  األخيرة  هذه  دامت  ما  الطرق،  وبمختلف  أنواعها  بمختلف  التمويل  ملصادر  االقتصادية 

 بينها: خدمة ومصلحة النقل البحري واالقتصاد األزرق، من

الكربون:تمويل م ❖ أكسيد  ثاني  غاز  البحري من خالل فرض جباية على  النقل  نظرا    شاريع 

ا أصناف  للتنامي  كل  محاربة  من خالل  البيئة  على  الحفاظ  على ضرورة  األخيرة  السنوات  في  حس 

هناك اتفاق عام بين مختلف املنظمات العاملية كاملنظمة البحرية الدولية ومنظمة التجارة    التلوث،

على   ضريبة  فرض  حول  العاملية  االستثمارية  والصناديق  أكسيد   انبعاثاتالعاملية  ثاني  غازات 

التحول نحو سفن بحرية بدون كربون، هذه الضريبة تحّول مباشرة   الكربون، وهذا قصد تمويل 

ا أنفا  لدعم  ذكرناه  الذي  االبتكارات  تمويل  )كصندوق  القالب  هذا  في  تصب  التي  العلمية  ألبحاث 

InnovFin  سفنهم لتجديد  البحري،  النقل  في  االقتصاديين  املتعاملين  لدعم  كذلك  توجه  كما   ،)

املحيط. على  وحفاظا  احتراما  أكثر  أخرى  بسفن  للبيئة  امللوثة  القديمة   Journal La)  البحرية 

Tribune, 2019)   

إنشاء   World Shipping Concilو     Bimcoوقد اقترحت جمعيات النقل البحري على رأسها  

كما تم اقتراح  هيئة مستقلة تحت وصاية املنظمة البحرية الدولية الستثمار املبالغ املالية املحصلة،

الكربون املنبعث عن السفن البحرية بحيث يمكنه تحصيل    دوالر عن الطن الواحد من  2دفع مبلغ  

غضون    5 في  دوالر  ناجح    سنوات،  10مليار  النظيفة  السفن  مشروع  لجعل  الالزم  املبلغ  وهو 

      (Journal La Tribune, 2019). 2030اقتصاديا بحلول سنة 
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هو عبارة عن إستراتيجية جديدة   تمويل النقل البحري من خالل موارد مزدوجة ومتعددة:  ❖

املستثمرين أمام  جديدة  فرص  فتح  خاللها  من  التقدم   يتم  في  الراغبين  االقتصاديين  واملتعاملين 

هيئات   من  مجموعة  املخطط  هذا  إطار  في  تشترك  بحيث  املستقبلية،  ملشاريعهم  تمويل  بطلبات 

تقترح  اذ  األوروبية،  اللجنة  لالستثمار،  األوروبي  البنك  لالستثمار،  العربي  كالبنك  الكبرى  التمويل 

املستثمرين، مما يسمح لهم من جذب تمويالت خاصة  رفع حجم القروض املوجهة ملساعدة وتمويل  

وصناديق   التأمين  كمؤسسات  استثمارية  تمويلية  مؤسسات  طرف  من   Banque)  املنح.إضافية 

Européene d'Investissement, 2021) 

الزرقاء: ❖ السندات  طريق  عن  السندات    تمويالت  بفكرة  التمويالت  من  النوع  هذا  يرتبط 

الخضراء، التي اعتمدت عليها مجموعة كبيرة من دول العالم في تحولهم نحو اقتصاد جديد يحافظ 

اهتماماتها هو   الفكرة إلصدار سندات زرقاء محور  املنطلق جاءت  البيئة واملحيط، ومن هذا  على 

العموم، فالهدف من هذه السندات هو دعم وتمويل  البحار واملحيطات وكل املسطحات املائية على

وشعاب   حية  بكائنات  األمر  تعلق  سواء  واملحيطات،  للبحار  الحيوي  التنوع  على  تحافظ  مشاريع 

من   النوع  فهذا  البحري  بالنقل  يتعلق  دراستنا  محور  أن  وبما  مباشر  مرجانية،  تأثير  له  التمويالت 

من بالحد  املهتمة  املشاريع  دعم  على  والبواخر    وفعال  السفن  عن  تنجم  التي  واملخلفات  النفايات 

 البحرية، من شوائب وزيوت وخاصة غازات ثاني أكسيد الكربون امللوثة للجو ولطبقة األوزون. 

لجزر السيشل،   2018ولعل أول تجربة ناجحة في مجال إصدار السندات الزرقاء كانت سنة  

ي بإصدار سندات سيادية زرقاء تهدف من ورائها  بحيث قامت هذه الدولة وبالتعاون مع البنك الدول

لجعلها أداة مالية من شأنها دعم املشاريع التنموية املتعلقة بالبحر ومشاريع أخرى أرادتها لتطوير  

الثروة الحيوانية املائية من خالل مزارع لتربية األسماك. كان لهذه التجربة صدى واسع بدليل املبلغ 

استطاع الذي  املعتبر  با  املالي  واملقدر  الدولي  البنك  تصريحات  بحسب  جمعه  دوالر    15ت  مليون 

في القارة  أمريكي من طرف مستثمرين أجانب. تجدر اإلشارة أن جل هذه السندات الزرقاء نجدها 

باع   بحيث  سنة    Bank of Chinaاألسيوية،  في  يعادل    2020الصيني  من    964ما  دوالر  مليون 

ملشا أساسا  موجهة  الزرقاء  هونغ السندات  في  الصناعي  البنك  فرع  قام  كما  بالبحار،  مرتبطة  ريع 
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مليون دوالر ملشاريع بحرية حسب ما صرحت    450ببيع سندات شبيهة بقيمة    2020كونغ في نوفمبر  

 (2021)عبد الغني، به وكالة بلومبرغ األمريكية. 

وعلى الرغم من ضعف انتشار هذا النوع من أدوات التمويل في العالم، لكن الواقع العملي 

نحو   املوجهة  االستثمارات  واستقطاب  جذب  في  قدرته  يثبت  آنفا  املذكورة  التجارب  ضوء  على 

القطاع البحري والنقل البحري على وجه الخصوص، لذا يبقى باب االبتكار واإلبداع مفتوح وواسع 

 وسائل وطرق تمويلية ذكية من شأنها تطوير وترقية االقتصاد األزرق.    إليجاد 

الهيئات  مختلف  قبل  من  واملستعملة  املستحدثة  التمويل  تقنيات  بعض  عن  عينة  هذه 

مشاريع  في  االستثمار  من  البحري  النقل  قطاع  في  االقتصادي  املتعامل  تمكين  سبيل  في  الدولية 

األزرق، قصد للمحيط  تقدمه. وفي نفس   متعددة صديقة  تعيق  التي قد  املالية  الصعوبات  تخطي 

السياق من املهم تقديم صورة وجيزة عن أكبر املتعاملين في سوق التمويالت على املستوى الدولي، 

أن   ما    %60بحيث  منها  نذكر  مختلفة  أشكال  عبر  تمر  العالم  في  البحرية  الصناعة  تمويالت  من 

بين طرفين(، أو عن طريق رفع رأس مال الشركات، وكذا عبر يسمى بالقروض املزدوجة والحكومية )

في أملانيا، باإلضافة إلصدار أسهم وسندات و أوراق    KGإعالنات عن فتح رأس مال لهذه األخيرة مثل  

مالية وهو ما وضحناه آنفا، وكذا تقديم قروض لصانعي السفن وقروض رهنية ال تمس السفن، أما  

 متمثلة في قروض مشتركة.  فهي %40باقي التمويالت يعني 

( لتوحد وتتقاسم املخاطر Bookrunnersتقوم املؤسسات املالية بالتكتل تحت ما يسمى با ) 

( با  في   (.Mandated arrangerتحت قيادة وريادة يتم االتفاق على من يقودها ويترأسها تسمى  نجد 

أمريكي   بنك  البحري  القطاع  تمويل  مجال  في  العاملة  للبنوك  العاملي  وبنكين   Citygroupالترتيب 

الخامس    Calyon و  HSBC، واملرتبة الرابعة تعود لبنك  Nordea et Dnb Nor Bankإسكندنافيين  

للمستثمرين   ملحوظا  ارتفاعا  سنوات  منذ  األسهم  سوق  يشهد  و  فرنسيا.  واألول  كالبنوك  عامليا 

تضاعف  إلى  ذلك  في  السبب  يعود  القطاع،  هذا  في  األرباح  نسبة  زيادة  نتيجة  املنح  وصناديق 

 ,Guillotreau, 2008)املبادالت التجارية مع الصين األمر الذي تضاعفت معه حركة النقل البحري. 

pp. 319-359). 
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 الهولندية لصناعة النقل البحري نموذجا رائدا لالقتصاد األزرق الناجح:التجربة  .4

اقتصادا في العالم وفقا   20تعتبر هولندا من بين أغنى الدول في العالم وواحدة من بين أكبر  

، بلغ ناتجها املحلي 2019عامليا سنة    18لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث احتلت املرتبة  

   (The World Bank, 2019) مليار دوالر أمريكي.  907.1س السنة اإلجمالي لنف

سكانها   تلعب التجارة الخارجية في هولندا دور كبير في مستوى الرخاء املعيش ي الذي يتمتع به

مقارنة مع جيرانها من الدول األوروبية كفرنسا وأملانيا وانجلترا، بحيث احتلت املرتبة الثالثة أوروبيا 

سنة   الخام  املحلي  الناتج  حيث  من    2015من  كل  املرتبة   اإيرلندبعد  احتلت  كما  وسويسرا، 

لا  2018السادسة عامليا سنة   السلع، تجارتها الخارجية  من   %161ادل  تع  2018من حيث تصدير 

مقابل   الخام،  املحلي  وهو   %50ناتجها  والعاملي،  األوروبي  االقتصاد  عصب  تعتبر  والتي  أملانيا  في 

 مؤشر واضح عن مكانتها االقتصادية. 

هولندا دور كبير في املرتبة االقتصادية التي وصلت إليها،   كان للمركز الجغرافي الذي تتمتع به

ساعدها في ذلك ما قامت به من مجهودات في سبيل تطوير منشئاتها القاعدية اإلستراتيجية كميناء  

القدرة  إلى  باإلضافة  الدولي،  أمستردام  ميناء  وكذا  أوروبي،   ميناء  أكبر  وهو  الدولي  روتردام 

الزمن كونها منطقة عبور بامتياز للسفن البحرية املحملة بالسلع القادمة التنافسية التي كونتها مع  

التجاري واقتصادها  ميزانها  في ازدهار وتطور  العوامل كانت السبب  العالم، كل هذه  أنحاء  من كل 

 (Von Berg, 2019, pp. 1-4) بشكل عام.

 :  – Spliethoff’s –تجربة تمويل الشركة العالية لتسيير البواخر والس ن الهولندية  1.4

اتخذته  الذي  القرار  في  تتمثل  عليها  الضوء  تسليط  نحاول  وعملية  ميدانية  تجربة  أول 

من   ،((INGواملجمع الهولندي الدولي  (BEI)السلطات األوروبية ممثلة في البنك األوروبي لالستثمار  

الهولندية   والسفن  البواخر  لتسيير  العاملية  للشركة  ضخم  مشروع  تمويل  ،  Spliethoff’sخالل 

بقيمة   قرض  منح  تم  سنة  110,4بحيث  في  أورو  تجهيز    2018مليون  خالله  من  سفينة    42يتم 

يتم   السفن، كما  الصادرة عن محركات هذه  امللوثة  الغازات  لتصفية  بأنظمة جد متطورة  ضخمة 

و  املياه  استغالل  ملعالجة  السفن  هذه  وتجهيزات  معدات  تطوير  في   كذلك  القرض  هذا  استثمار 

تلقى  Eaux de ballast des naviresامللوثة) السابق  في  كانت  والتي  املحركات،  عن  تصدر  التي   )
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والزيوت   امللوثات  كل  من  وتصفيتها  بتنقيتها  النظام  هذا  سيسمح  لذلك  البحر،  في  مباشرة 

التي في   امليكانيكية،  واستخدامها  رسكلتها  ليعاد  لذلك،  خصيصا  معدة  خزانات  في  حجزها  يتم 

   (Banque Européenne d'Investissement, 2019) أشكال وصور أخرى.

التسيير   شركة  سفن  استطاعت  البرنامج  هذا  خالل  املعايير   Spliethoffمن  تحترم  أن 

إلزامية  بخصوص  األوروبي،  اإلتحاد  وكذا  للتجارة  العاملية  املنظمة  من  كل  أقرتها  التي  الجديدة 

املياه   كانت  سواء  البحرية،  بالسفن  املرتبطة  التلوث  مصادر  من  اإلمكان  قدر  والحد  التقليص 

 بون امللوثة للبيئة.  امللوثة التي تلقى مباشرة في البحار أو انبعاث غازات ثاني أكسيد الكر 

ذكية، تمويل  طريقة  منه  تجعل  والتي  القرض  هذا  بها  يتمتع  التي  الخصوصية  تلك   إن  هو 

الشراكة التي أبرمت بين هيئة دولية ممثلة في البنك األوروبي لالستثمار وبين هيئة وطنية ممثلة في 

املجمع الهولندي الدولي، بحيث تضافرت جهودهما في كل الجوانب، اإلدارية، املالية، االقتصادية 

ا بالدرجة  االقتصادي  املتعامل  مصلحة  في  األخير  في  تصب  لكي  مصلحة والسياسية،  في  ثم  ألولى 

بل تدخل  الحد  يتوقف عند هذا  الذكي ال  القرض  األوروبي على حد سواء. هذا  البيئة واالقتصاد 

( اإلستراتيجية  لالستثمارات  األوروبي  الصندوق  في  واملتمثل  مهم  ثالث  طرف   Le Fondفيه 

Européen pour les investissements stratégiques FEISا يعتبر  الصندوق  هذا  لعصب (، 

الرئيس ي لسياسات االستثمار في اإلتحاد األوروبي، بحيث أنه قام بضمان القرض الذي قدمه البنك 

املتعلقة  املخاطر  بإدارة  يعرف  ملا  االقتصادية  األهمية  غاية  في  ش يء  وهو  لالستثمار،  األوروبي 

كل هيئات   ( دور محوري من خالل الربط ما بينFEISبالقروض الكبيرة، كما يؤدي هذا الصندوق )

األوروبية واالستثمار   Mécanisme pour l’interconnexion en Europe-.  (Banque  - اإلقراض 

Européenne d'Investissement, 2019)    

الشراكة  إطار  في  يدخل  البحرية  سفنها  لتجهيز  الشركة  منه  استفادت  الذي  القرض  إن 

مليون أورو توزع 300املبرمة بين البنك األوروبي واملجمع الهولندي، اللذان رصدا في الحقيقة مبلغ  

على شكل قروض مرفقة بتسهيالت معتبرة، موجهة للمتعاملين االقتصاديين واملستثمرين أصحاب 

مليون   49,5تنموية مستدامة في قطاع النقل البحري. يساهم البنك األوروبي بتمويل قدره ا  مشاريع

باخرة    17مليون أورو. وقد تم من خالل هذا القرض تجهيز  110,4أورو في املشروع السابق املقدر با  
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أكس غازات  انبعاث  ونظام ضد  للباخرة  املستعملة  املياه  تصفية  )نظام  معا  بالنظامين  يد  للشركة 

تجهيز   تم  كما  و  5الكربون(،  الكربون،  أكسيد  غازات  انبعاث  بنظام ضد  بنظام   20سفن  سفينة 

 (Banque Européenne d'Investissement, 2019) تصفية املياه املستعملة للسفينة.

السيد   لالستثمار  األوروبي  البنك  رئيس  نائب  الشراكة   Vazil Hudakوقد صرح  بخصوص 

بين البنكين، أن تضافر الجهود في سبيل تدعيم وتعزيز النقل البحر النظيف سيعود بالفائدة ليس  

النهوض  شانها  من  املساعي  هذه  وأن  عام،  بشكل  االقتصاد  على  ولكن  البيئي  املستوى  على  فقط 

النق االقتصاد  بقطاع  مقاصد  من  وهو  التطور  من  عليا  مستويات  نحو  به  والدفع  البحري،  ل 

السيد   القرض  من  املستفيدة  للشركة  املالي  املدير  صرح  كما  جد    Michel Fransenاألزرق،  أنه 

استطاعت   حيث  القرض،  هذا  عبر  منها  االستفادة  استطاع  التي  الخدمات  مستوى  من  مسرور 

بخصوص مكافحة التلوث، كما تمكن    2020ظمة التجارة العاملية لاشركته من احترام تعليمات من

التطور   أن  قائال  ليضيف  للمحيط،  صديقة  حديثة  بمعدات  البحري  أسطوله  تزويد  من  كذلك 

إلى  التوصل  قصد  والتجارب،  األبحاث  تمويل  خالل  من  البحري  النقل  قطاع  في  الحاصل  الكبير 

لغاز املميع أو الهيدروجين كطاقة بديلة للسفن، لهي  ابتكار سفن نظيفة ومواد طاقوية نظيفة  كا

بين هيئات   خطوات عمالقة ال يمكن تجسيدها إال من خالل تضافر الجهود والشراكات املختلفة 

 (Banque Européenne d'Investissement, 2019) اإلقراض العاملية.

 روتردام الهولندي:تجربة تمويل توسعة ميناء  2.4

تتمثل التجربة الثانية التي نريد تسليط الضوء عليها في ميناء هولندا، الذي يعتبر أول وأكبر 

مع   2008( بإبرام عقد سنة  BEIميناء في أوروبا بدون منازع، بحيث قام البنك األوروبي لالستثمار )

لتمويل 900يتم من خالله منحها قرض ضخم بقيمة    سلطات ميناء روتردام، مليون أورو، موجه 

با   يعرف  بما  امليناء  توسعة  إنشاء    Maasvlakte 2مشروع  من خالل  املاء  على  التوسع  تمت  بحيث 

كيلومتر في البحر، باإلضافة إلى إنشاء وحدات    3,5هكتار وبامتداد    2000أرضية جديدة بمساحة  

وتخزي تفريغ  لشحن،  املواد مختلفة  لتحويل  جديدة  منشآت  استحداث  تم  كما  الحاويات،  ن 

امليناء. يحتاجها  التي  الخدمات  لتقديم  متعددة  منشآت  إلى  باإلضافة  كاملحروقات،   الكيميائية 

(Banque Européenne d'Investissement, 2012)    
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التمويل مضاعفة ق امليناء من خالل هذا  دراته اإلنتاجية، بحيث وصلت مساحته استطاع 

نهائي ضخم. كما   80كيلومتر من أرصفة التخزين، باإلضافة إلى    70هكتار وكذا    12500اإلجمالية لا  

با   املساهمة  التمويل  هذا  خالل  من  روتردام  ميناء  لهولندا،    %6استطاع  الخام  املحلي  الناتج  من 

د، وهي أرقام ضخمة تبين للقارئ كيف ملثل هذا من نسبة الطبقة العاملة بالبل  %5وتوظيف حوالي  

وكيف   االستثمار،  هذا  في حجم  مشاريع  وتطوير  تدعيم  في  املساهمة  الذكية  التمويالت  من  النوع 

 لهذه األخيرة املساهمة في االقتصاد الهولندي. 

الذكر، السابقة  اإلنجازات  إلى  القرض   إضافة  هذا  إطار  في  إضافية  مشاريع  إنجاز  تم 

إلى   تصل  بطاقة  الكهرباء  لتوليد  محطة  بناء  تم  حيث  أن   7000الضخم،  يتوقع  والتي  ميغاواط، 

، كما تم بناء حاجز مائي ضخم (Didier, 2012) 2030ميغاواط بحلول سنة   9000تصل طاقتها إلى  

حماية امليناء ومنشاته من العواصف البحرية. تمت أشغال حفر ألعماق امليناء كيلومتر ل  11بطول  

حوالي   إلى  الحاويات   25ليصل  وحامالت  الضخمة  السفن  استقبال  عمليات  تسهل  بحيث  متر، 

السكك   وكذا  املعبدة،  الطرقات  من  الكيلومترات  من  العشرات  مد  تم  السياحية،  والسفن 

زيع الحاويات والسلع. من بين البرامج كذلك تم تشييد مئات من  الحديدية لتسهيل عمليات نقل وتو 

)البترول   التخزين  في  استغاللها  ليتم  متعددة،  لشركات  كرائها  يتم  بحيث  واملستودعات  املباني 

الغذائية املواد  السلع،  باستقبال    ..  والغاز،  للمؤسسات  اإلستراتيجية  هذه  تسمح  بحيث  الخ(، 

لتقو  امليناء  عبر  مباشرة  الشركات سلعها  فتكون  الحاجة،  توزيعها على حسب  أو  بتحويلها  م سواء 

بهذا الشكل قد وفرت على نفسها أعباء عديدة، كمصاريف النقل، بعد املسافة، ربح الوقت والحد  

   (Rebière, 2019) من التلوث.

دام كانت لديه رؤيا مستقبلية، إن املهندس الذي أوكل إليه إعداد مشروع توسعة ميناء روتر 

االقتصادية  الغاية  يحقق  بما  للمشروع  والعملي  التطبيقي  الجانب  بين  الجمع  استطاع  بحيث 

املرجوة منه، وكذا الجانب التنموي املستدام من خالل بعض املرافق العمومية، كاملسالك الخاصة 

مباشرة   موصول  جديد  بحري  شاطئ  تهيئة  الهوائية،  الدراجات  الكهربائية بسير  النقل  بوسيلة 

بالعناية هذا  ارامو ت''ال اللمسات التي خصها  باملدينة. هذه عينة عن بعض  ي'' والتي تربطه مباشرة 

التي اختفت جراء   الخضراء  الساحات  أما بخصوص  املنطقة،  في األصل لساكني  التجاري  املشروع 
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 Réserve aquatiqueاملاء)أشغال التوسعة، فقد تم تعويضها من خالل بناء محمية طبيعية تحت  

sous-marine  باإلضافة إلى توسعة الشواطئ املجاورة الستقبال أكبر عدد من الوافدين في ظروف ،)

 جيدة.  

يوفر  بحيث  األجل  طويل  قرض  فهو  استحقاقه،  اجل  هو  القرض  هذا  خصوصيات  من 

با سنة، هذه املدة   30سهولة ومرونة كافية لسلطات ميناء روتردام لسداده، حيث تقدر هذه املدة 

زمنية  مدة  إلى  املستثمرين  يحتاج  بحيث  الضخمة  القرض  قيمة  مع  مباشرة  عالقة  لها  الطويلة 

موازنة  لها  يتسنى  حتى  انجازها  تم  التي  االقتصادية  للمنشات  أكبر  استغالل  فترة  وإلى  أطول، 

روتردام   مليناء  املالي  املدير  أكده  ما  وهو  كافية،  أرباح  تحقيق  و  في    Paul Smitsالسيد  محاسباتها 

 ,Rebière)  تصريح له بخصوص اإليجابيات التي يمنحها مثل هذا النوع من القروض للمستثمرين.

2019)        

من خالل هذه التجربة يتبين لنا الدور اإلستراتيجي الذي يكمن للقروض والتمويالت الذكية 

مشار  تطوير  سبيل  في  تلعبه  لالستثمار  أن  األوروبي  البنك  جهود  تضافر  إن  رائدة.  استثمارية  يع 

وسلطات ميناء روتردام كان له األثر البالغ في القفزة االقتصادية التي عرفتها هولندا في مجال النقل  

هذه   ورغم  الدولية.  الساحة  على  له  وشعار  البلد  هذا  مفخرة  امليناء  هذا  أصبح  بحيث  البحري، 

تجهيز أسطح   2017لطات ميناء روتردام تحاول التميز أكثر فأكثر، بحيث تم في النجاحات ال تزال س

با   لوحة شمسية لتوليد الكهرباء، رغبة منها في االستفادة من أسطح املخازن وكذا    11000املخازن 

املساحة الشاسعة للميناء، لتقليص نفقات اإلنارة أوال، باإلضافة إلى االنعكاسات االيجابية  لهذا 

 تثمار على الجانب البيئي. االس

الدراسة     قيد  هي  والتي  املستقبلية  املشاريع  بعض  لتجسيد  مستمرة  املجهودات  تزال  وال 

واملتمثلة في مشاريع تمويلية جديدة بالشراكة مع هيئات إقراض مختلفة لتطوير أنظمة    واإلعداد،

وتفاديا   للوقت من جهة  النشاطات، ربحا  لكل  امليدانية  واملتابعة  الرقابة  ولتعزيز  بامليناء،  الرقمنة 

لضياع بعض السلع بسبب شساعة امليناء من جهة أخرى، كما يتم التحضير كذلك لبرنامج جديد 

الغازات  م انبعاث  التقليل والحد من  في كيفية استغالل هذه   CO2ن شأنه  التفكير  ويتم  بامليناء، 

   الطاقات لتدفئة بعض األماكن العمومية باملدينة.
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 خاتمة:  .5

لقد استطعنا من خالل هذا العرض املوجز استعراض األهمية البالغة التي يعنى بها قطاع 

الح  بحيث  العالم،  في  البحري  سنويا النقل  بها  تصّرح  التي  واألرقام  اإلحصائيات  خالل  من  ظنا 

الشحن  قدرات  في  تطور  صاحبه  العاملية  التجارة  تطور  أن  والدولية،  املحلية  والهيئات  املنظمات 

التطور   النهاية أن هذا  في  العاملية، وهذا تماشيا مع قانون العرض والطلب، لكن املؤسف  للسفن 

ت صاحبه  االقتصادي  املستوى  املنظمات على  كل  دقت  بحيث  البيئي،  املستوى  على  كبير  دهور 

ارتفاع نسب التلوث املصاحبة لكل هذه النشاطات البحرية، خاصة   ناقوس الخطر جراء  الدولية 

 ما تعلق بالسفن سواء من تلوث للجو أو املياه، ناهيك عن التلوث الحاصل على املوانئ.

بحري برمته أمر في غاية األهمية، وهذا من إن إعادة النظر في طريقة استغالل النشاط ال 

على   االقتصاديين  املتعاملين  وتحفيز  تشجيع  شأنها  من  تمويلية  وخدمات  منتجات  تطوير  خالل 

هذه  خالل  من  الضوء  سلطنا  حيث  األزرق،  للمحيط  الصديقة  الحديثة  املعايير  تبني  ضرورة 

ردية واملشتركة وحتى التمويالت عن  الدراسة على مجموعة من التمويالت ذات الصور املختلفة: الف

ابتكارها  على  تعمل  التي  والدولية  املحلية  الهيئات  مختلف  إلى  باإلضافة  جبائية،  مداخيل  طريق 

أو   جديد  عتاد  القتناء  األولى،كتمويالت  بالدرجة  املستثمرين  حاجيات  تلبية  سبيل  في  واستغاللها 

للمحيط، ومشاريع أخرى تصب بطبيعة   تجهيز وتحديث العتاد املستعمل بتقنيات نظيفة صديقة

 الحال في املصلحة العامة لالقتصاد األزرق. 

الدراسة إسقاط كل ما ذكرناه من معلومات وإحصائيات على تجارب ميدانية  حاولت هذه 

كون  به،  االستدالل  يمكن  مثال  أحسن  نظرنا  حسب  ألنها  الهولندية،  التجربة  في  متمثلة  حقيقة 

يرتك الدولة  هذه  النشاط  اقتصاد  استغالل  ميدان  في  الكبيرتين  وخبرتها  طاقتها  على  كبير  بشكل  ز 

املتعامل   مكنت  لالستثمار  األوروبي  البنك  يقترحها  التي  التمويالت  أن  كيف  رأينا  بحيث  البحري، 

تجهيز   من  إلعادة    42االقتصادي  نظام  خالل  من  النظيفة،  التكنولوجيات  بآخر  تجارية  باخرة 

امل السفينة  مياه  كما رسكلة  الكربون.  غازات  انبعاث  من  للحد  نظام  إلى  باإلضافة  ستعملة 

ضخم  قرض  خالل  من  الدولي  روتردام  ميناء  خاضها  التي  التمويلية  التجربة  كذلك  استعرضنا 

استطاع من خالله إحداث تحول جذري في القدرات اإلنتاجية للميناء، باإلضافة إلى كل املنشئات  
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املشر  هذا  استطاع  التي  عبر  البيئية  الطاقة  لتوليد  محطات  من  الواقع،  ارض  على  تجسيدها  وع 

لوحات شمسية، ومسالك للدراجات الهواية، شاطئ بحري موصول بوسائل نقل كهربائية نظيفة.  

هذا دليل آخر على أن االبتكارات التمويلية ليس فقط عبارة عن قروض عادية، ولكنها في الحقيق 

 لحة الفردية والعامة. مشروع تنموي متكامل يجمع مابين املص

من  إبرازها  سنحاول  التي  األساسية  النتائج  بعض  إلى  الدراسة  هذه  من خالل  توصلنا  لقد 

 خاللها اإلجابة على فرضيات الدراسة، ومنه على اإلشكالية الرئيسية لها: 

األزرق( أنهما لقد أثبتت التجارة الدولية والنظام االقتصادي العاملي الحالي )في إطار االقتصاد   -

الخ، بحيث ال يمكن    ..  رهينتا الخدمات التي يقدمها القطاع البحري، من نقل، شحن، تفريغ وتخزين

وتكلفة   الشحن،  قدرات  حيث  من  لخصوصياته  نظرا  محله  تحل  أن  األخرى  النقل  لوسائل  مثال 

لنا   يؤكد  ما  وهذا  الكبيرة،  القاعدية  ومنشآته  املنخفضة  األولىالنقل  ال رضية  القائلة   صحة 

 بأهمية ومحورية النشاط البحري في االقتصاد األزرق. 

االبتكارات التمويلية التي تعرضها هيئات التمويل املحلية والدولية تلعب دور أساس ي في دعم  -

رفة مالية ضخمة للمتعاملين االقتصاديين ال يمكنهم الحصول ظوتعزيز االقتصاد، بحيث ترصد أ

التمويل   برامج  إطار  في  للتطوير  عليها  دورية  حاجة  في  االبتكارات  هذه  دائما  تبقى  ولكن  العادية، 

وهذا   العاملية،  التجارة  تفرضها  التي  السريعة  التحوالت  مواكبة  ال رضية قصد  صحة  لنا  ين ي 

يبقى   الثانية لذلك  األزرق،  االقتصاد  لتطوير  كافية  الحالي  على شكلها  التمويالت  هذه  أن  القائلة 

د مفتوح أمام هذه املؤسسات التمويلية، للتأقلم ما أمكن مع حاجيات السوق باب اإلبداع واالجتها

 في إطار مراعاة املصلحة العامة للمحيط األزرق.  

نجاح التجارب الهولندية كان نتيجة مباشرة لفعالية االبتكارات التمويلية التي استفادت منها   -

م التمويلية  الهيئات  استطاعت  بحيث  االستثمارية،  وامليدانية  املشاريع  النظرية  دراستها  خالل  ن 

جيدة  بطريقة  االستجابة  والبيئية،  واالجتماعية  االقتصادية  مردوديتها  حيث  من  املشاريع  لهذه 

لنا   يؤكد  ما  وهذا  املستثمرين،  الثالثةالحتياجات  ال رضية  هذه   صحة  ونجاعة  بفعالية  القائلة 

           االبتكارات التمويلية على تطوير اقتصاد أزرق مستدام.
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، بحيث لإلجابة على الشكالية الرئيسيةإن اإلجابة على فرضيات الدراسة تسوقنا مباشرة  

والنشاطات   البحري  النقل  قطاع  تطوير  أهمية  قدمنها  التي  واملعطيات  الشروحات  من خالل  بينا 

واال  اإلبداع  على  ترتكز  التي  التمويلية  البرامج  استطاعت  وكيف  به،   املحيطة  من التكميلية  بتكار 

تلبية حاجيات مختلف املستثمرين واملتعاملين االقتصاديين بطريقة ناجحة وبفعالية كبيرة، بدليل 

النقل  قطاع  تطور  أن  لنا  يؤكد  مما  عرضناها،  التي  املشاريع  حققته  الذي  االقتصادي  التحّول 

مخ تقترحها  التي  التمويلية  االبتكارات  بنوعية  مرهون  األزرق  واالقتصاد  الهيئات البحري  تلف 

التمويلية، كما أن دعم هذا القطاع في املستقبل مرتبط بقدرة الهيئات التمويلية على خلق منتجات 

 جديدة تتناسب ومتطلبات السوق االستثمارية.        

، التوصياتكما ال يفوتنا من خالل جملة النتائج التي قمنا بعرضها أن نقدم مجموعة من  

وير ودعم العالقة التكاملية ما بين هيئات التمويل املحلية والدولية وبين التي نراها قد تساهم في تط 

 املستثمرين في القطاع البحري: 

يتوجب على الهيئات التمويلية املختلفة تعزيز مكاتبها للدراسات امليدانية قصد اإلحاطة واإلملام   -

يمك مما  أحسن  بشكل  وفهمها  العاملية،  االقتصادية  بالتحوالت  أكبر  من  بشكل  املستقبل  في  ّنها 

 تقديم عروض وتمويالت تتناسب مع حاجيات السوق واملتعاملين االقتصاديين. 

بحيث   من الضروري تكثيف التعاون وتعزيز التنسيق بين الهيئات التمويلية على كل املستويات، -

أكبر   الفعالية  تكون  ومنه  احتياجاتها  ملعرفة  املحلية  الهيئات  استشارة  الدولية  الهيئات  تستطيع 

 واملردودية كذلك، خاصة على املستثمرين املحليين واالقتصاد األزرق. 

يجب تقديم كل الدعم ملراكز البحث على كل املستويات خاصة املالية والقانونية، قصد تطوير   -

 جديدة، من شأنها مواكبة التحول الدائم الحاصل في السوق االقتصادية. خدمات تمويلية

يجب التأكيد أكثر على إعطاء األولوية في التمويالت للمشاريع التي تتجه نحو تطوير خدمات ال   -

 . تعود بالنفع فقط على املستثمر فحسب، وإنما تتعداه لخدمة االقتصاد األزرق ككل
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  وترقية،  هدفت هذه الدراسة إلى إبراز دور و أهمية االستثمار في قطاع الصيد البحري في الجزائر

إعادة بعث وتطوير الصناعات الوطنية في هذه   من خاللمفهوم االقتصاد األزرق ودرره في تنمية االقتصاد 

الفروع، والتشجيع على إنشاء مؤسسات وصناعات صغيرة ومتوسطة في مجال تحويل الـمنتجات الصيدية  

 و املتعلق " بالحياة تحت املاء"  14خاصة ما تعلق منها بالهدف لبلوغ أهداف التنمية املستدامة و وتثمينها 

ج أهمها يسجل نشاط الصيد البحري بالجزائر تأخر كبير بالرغم من  توصلت الدراسة إلى  عدة نتائ

 ما تحقيق إلى ترق هذه الجهود حيث لمجهود الدولة املبذولة في مجال ترقية االستثمار في الصيد البحري، 

وهو ما انعكس على االستدامة في الجزائر، وتوفير امن غدائي، ومحاربة الفقر، والتقليل  كان منتظرا منها،  

 املجال.  هذا في وبقيت الجزائر تتذيل ترتيب الدول اإلفريقية و العربية والعاملية ن التهديدات البيئية،م

 تنمية مستدامة. ،اقتصاد أزرق.، صيد بحري.، استثمار. :يةكلمات مفتاح

 JEL : Q5 ،Q50 اتتصنيف
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Abstract:  

The aim of this study is to highlight the role and importance of investment in the 

fisheries sector in Algeria, to promote the concept of the blue economy and to guide it in the 

development of the economy through the revitalization and development of national 

industries in these branches, and to encourage the establishment of small and medium-sized 

enterprises and industries in the transformation and valuation of fisheries products in order 

to achieve sustainable development goals, in particular those relating to Goal 14 on "Life 

under water". 

The most important results of the study are the significant delay in fishing activity in 

Algeria, despite the efforts of the State to promote investment in fishing. These efforts did not 

lead to the achievement of what was expected of them. This was reflected in the 

sustainability of Algeria, the provision of food security, the fight against poverty and the 

reduction of environmental threats. 

Keywords: : Sea fishing; investment; blue economy; sustainable development 

Jel Classification Codes: Q5,Q50 . 

 

 مقدمة:  . 1

أكثر من نصف  الكرة األرضية، وتوفر  أرباع سطح  ثالثة  أكثر من  البحار واملحيطات  تغطي 

العالم في  بين  ،  األوكسجين  ما  نسبة  تحتضن  األرض،  80-50كما  على  الحياة  أشكال  جميع  من   ٪

لسكان   الغذائي  واألمن  العيش  وسبل  التغذية  توفر  املحيطات  من  صيدها  يتم  التي  فاألسماك 

لكن    االقتصادية، ال سيما في البلدان النامية.ة  ق الساحلية وتعتبر بمثابة دافعا هاما للتنمياملناط

، واملمارسات السيئة إلدارة الحطام البحري تغير املناخ والتدهور البيئي والتلوث وارتفاع مستويات  

 .مصايد األسماك تعرض بحارنا ومحيطاتنا للخطر بشكل متزايد

العا دول  لتوجه  تطبونتيجة  إلى  االنتقال  نحو  تنميةلم  لتحقيق  األزرق  االقتصاد   يق 

في االستثمار  ضرورة  و  املجال  هذا  أهمية  أدركت  العالم  بلدان  من  كغيرها  فالجزائر   مستدامة، 

 نشاط الصيد البحري .  
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إن الصيد البحري وتربية املائيات من القطاعات اإلستراتيجية الهامة التي تعّول عليها الدولة 

ية في سياسة تنويع مصادر الدخل ورفع معدالت النمو االقتصادي بشكل عام، نظرا لدوره الجزائر 

 الريادي في الديناميكّية االقتصادّية الحالّية، واملستقبلّية. رغم الكميات القليلة التي تنتج في البحر. 

 وانطالقا مما سبق يمكن طرح اإلشكالية التالية:  

البحري في الجزائر كمحرك للتنمية الستدامة لبلوغ تحقيق  ما هي أهمية االستثمار في الصيد 

 أهداف االقتصاد األزرق ؟

 التساؤالت الفرعية: من مجموعة طرح ارتأينا املحوري، التساؤل  هذا  جوانب  ولتفكيك 

 ما مفهوم كل من االقتصاد األزرق و التنمية املستدامة ؟ -

 ما مفهوم االستثمار في قطاع الصيد البحري ؟  -

 صعوبات وأفاق االستثمار في الصيد البحري في الجزائر ؟ما هي  -

 فرضية الدراسة الرئيسة: 

وترقية          املستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  في  الجزائر  في  البحري  الصيد  نشاط  يساهم 

 االقتصاد الوطني. 

 أهمية الدراسة: 

 اإلستراتيجية لقطاع الصيد البحري و تربية املائيات . األهمية معرفة -

 .  ترقية مفهوم االقتصاد األزرق ودرره في تنمية االقتصاد الوطني -

 أهداف الدراسة: 

البحري واملنتجات الصيدية، وخاصة العمل على مرافقة املشاريع الصيد إعادة تفعيل قطاع  -

 االستثمارية في مجال تربية املائيات في البحر على نطاق واسع، كمحرك للتنمية املستدامة.

 بعث مشروع تربية الـمائيات في الـمياه العذبة في الـمنطقتين القارية والصحراوية،تفعيل  إعادة   -

 .في قطاع الفالحة وإدماج نشاط تربية األسماك

 حدة   من  للتخفيف   املستدامة  واملحيطات  البحار  بيئة  على  الحفاظ  أهمية  على  الضوء  تسليط -

 الغذائي.  األمن وزيادة الفقر،
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الستخدم:    ال النهج  للدراسة، تعتمد  النظري  الجانب  في  الوصفي  املنهج  استخدام  على  دراسة 

واملنهج التحليلي في الدراسة امليدانية لتحليل اإلحصائيات، وذلك بهدف التوصل إلى نتائج منطقية 

 تبين دور وأهمية االستثمار في الصيد البحري  في دعم التنمية املستدامة  . 

 التالية :   املحاور في هذه الورقة البحثية وللوصول إلى األهداف املرجوة ستناول 

 اإلطار املفاهيمي لالقتصاد األزرق.  -

 أساسيات في التنمية املستدامة. -

 لجزائر. باواقع االستثمار في الصيد البحري  -

   لالقتصاد األزرق الفاهيميالطار  .2 

 :مفهوم االقتصاد األزرق 1.2

نسبًيا،   ا 
ً
حديث مفهوًما  األزرق  االقتصاد  مفهوم  بعد يعد  االنتشار  واسع  استخدامه  أصبح 

( املستدامة  للتنمية  املتحدة  األمم  يونيو  CNUDDمؤتمر  في  جانيرو  دي  ريو  في  عقد  الذي   )2012  .

"غونتر باولي" في أعقاب هذا املؤتمر،   ويعود الفضل في إطالق هذا املفهوم إلى االقتصادي البلجيكي

 كن ذكر البعض منها فيما يلي: و يختلف تفسير املصطلح من منظمة إلى أخرى، و يم

الدولي:   البنك  قبل  من  املحيطات "يعرف  ملوارد  املستدام  االستخدام  هو  األزرق  االقتصاد 

 ,scholaert)للنمو االقتصادي، وتحسين سبل العيش والوظائف، وصحة النظم البيئية البحرية " 

2020, p. 1) 

يعتبر  األزرق   االقتصاد  أن  إلى  يشير  التعريف  هذا  من   إن  جزء  أو  فرعية  كمجموعة 

الذي   14وال سيما الهدف  ،  بما يدعم أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة  االقتصاد األخضر

 .يحمل عنوان "الحياة تحت املاء"

بأنه   التنمية االقتصادية املستدامة للمحيطات   "يعّرف االتحاد األفريقي االقتصاد األزرق 

كتن التقنيات:  من  نوع  والسواحل باستخدام  واملحيطات  البحار  استخدام  تدمج  إقليمية  مية 

وامل واألنهار  االقتصاديةوالبحيرات  لألغراض  الجوفية  والطاقة  ياه  والتعدين  الصيد  ذلك  في  بما   ،

 ,rapport).  "، مع حماية البحر لتحسين الرفاهية االجتماعية  ة األحياء املائية والنقل البحري وتربي

2019, p. 1) 
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األ  متعلوسعباملعنى  اقتصادي  نشاط  أي  إلى  ببساطة  األزرق"  "االقتصاد  يشير مصطلح  ق ، 

واملحيطات "بالبحار  اخضراًرا  أكثر  األزرق  االقتصاد  جعل  إلى  تهدف  إستراتيجية  جهود  مع   ، 

(scholaert, 2020, p. 1) 

أن   يتضح  السابقين   التعريفين  األزرق”من  الطاقة   “االقتصاد  من  الكهرباء  توليد  يشمل 

ائية، وأنشطة التعدين في البحار واملحيطات، وبناء القوارب والشحن وأنشطة املوانئ والسياحة امل

وتقنيات    البحرية، وأنشطة صيد األسماك والكائنات البحرية، واستخراج املواد الخام من البحار، 

والجزر  واملد  واألمواج  الرياح  لطاقة  املتجددة  البحرية  )الص  ،الطاقة  الحيوية  يدالنية  املنتجات 

إلى تحلية مياه البحر،   النشاط االقتصادي والكيميائية الزراعية( باإلضافة  وغير ذلك من أشكال 

 .املرتبط أساًسا باملياه

 والشكل املوالي يوضح مفهوم و أدوات االقتصاد األزرق  

 يوضح أدوات و مفهوم االقتصاد األزرق 01شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : L’économie bleue en Afrique : Guide pratique par la Commission économique Pour 

l’Afrique. Première édition. Addis-Abeba. Ethiopie. mars 2016. p20 

 أهداف االقتصاد األزرق  2.2

يعتبر االقتصاد األزرق هو اإلدارة الجّيدة للموارد املائية واالعتماد على البحار واملحيطات في 

املستدا على  التنمية  والقضاء  و مة،  ،  الفقر  الغذاء  من  الذاتي  االكتفاء  تنمية تحقيق  وتحقيق 
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مستدامة وسياسية  وأمنية  العيش    صحية  سبل  وتحسين  االقتصادي  النمو  توجيه  بهدف  وذلك 

 العمل، مع ضمان احترام البيئة والقيم الثقافية والتنوع البيولوجي.  وخلق فرص

حياة   تحسين  إلى  األزرق  االقتصاد  االجتماعيةيهدف  العدالة  وتعزيز  لألجيال    األشخاص 

، ويستهدف أيًضا الحد من املخاطر البيئية وندرة املوارد والحد من السلوكيات الحاليـــة واملستقبليـــة

املناخ، تغير  إلى  تؤدي  تدوير    التي  وإعادة  املتجددة  والطاقة  النظيفة  التكنولوجيا  على  واالعتماد 

لتأمين االستد ،  2019)مسكين و زرقوط،    امة االقتصادية واالجتماعية طوال الوقت.املواد وذلك 

 (65صفحة 

  أساسيات في التنمية الستدامة .3

 : مفهوم التنمية الستدامة  1.3

عام   والتنمية  للبيئة  العاملية  اللجنة  تقرير  في  مرة  أول  املستدامة  التنمية   1987ورد مفهوم 

الت بورتالند، حيث عرفت  بلجنة  التي واملسماة  التنمية  تلك   " بأنها:  التقرير  في هذا  املستدامة  نمية 

تلبي حاجات الحاضر، دون املساومة على قدرة األجيال املقبلة في تلبية حاجياتهم" اللجنة العاملية 

 (strange & bayley, 2008) للبيئة و التنمية".

 : أهداف التنمية الستدامة 2.3

التنمي2015في سنة   الدول  ، تم اعتماد أهداف  ة املستدامة السبعة عشر ،من قبل جميع 

األعضاء في األمم املتحدة كدعوة عاملية للعمل من أجل القضاء على الفقر وحماية الكوكب وضمان  

هدف و منها    17واملتمثلة في سبعة عشر    . 0203تمتع جميع الناس بالسالم واالزدهار بحلول عام

 ( 2015ملتحدة، )ااملتعلق " بالحياة تحت املاء"  14الهدف 

 أبعاد التنمية الستدامة:  3.3

تسعى التنمية املستدامة إلى التوفيق بين األبعاد الثالثة االقتصادية واالجتماعية والبيئية، 

   (52، صفحة 2016)هاشم مرزوك، عبيد عبد الزبيدي، و كاطع علو الجوراني،  والتي تتمثل في:

االقتصادي  1.3.3 ي :البعد  ما  بإنتاج  ويحسن  ويتعلق  األساسية  اإلنسان  حاجيات  جميع  غطي 

الطعام  مثل  نوعية  بأفضل  اإلنساني  الرفاه  مقومات  توفير  خالل  من  عيشه،  ومستوى  رفاهيته 
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و  توزيعها،  في  واملساواة  الطبيعية  املوارد  تبذير  وإيقاف  والتعليم،  والصحة  والنقل  لعمل  اواملسكن 

 على الحد من تفاوت في مستوى الدخل. 

يشير إلى العالقة بين البيئة والبشر، ويكون بضمان نمو ُمدِمج عبر توزيع   االجتماعي:  البعد  2.3.3

للثروة وللموارد ومنظومة ضريبية عادلة، وإرساء نظام حماية اجتماعية يوفر الحق لجميع  عادل 

في تمييز  بدون  املجتمع  الحياة،   أفراد  أخطار  ضد  وتأمينهم  الصحية  الخدمات  على  الحصول 

 لفقر، والعدالة االجتماعية، وضبط السلوك االستهالكي للناس . ومكافحة ا

البيئي:    3.3.3 البيئة، البعد  على  اإلنتاجية  لألنشطة  الضارة  اآلثار  من  الحد  على  بالعمل  وذلك 

املتجددة  الطاقة  استعمال مصادر  تطوير  إلى  والسعي  املتجددة،  غير  للموارد  الرشيد  واالستهالك 

 مراعاة الحدود البيئية والتي ال يمكن تجاوزها من االستهالك واالستنزاف.وإعادة تدوير املخلفات ب

و لكي يتم تحقيق التنمية املستدامة البد من توفر تكنولوجيا أنظف، وتوفر قواعد بيئية، لذلك تم  

أب مثل:إضافة  املستدامة  للتنمية  أخرى  التكنولوجيعاد  الثقافي،البعد  املؤسس ي،البعد  و ،  والبعد 

 ح أبعاد التنمية املستدامة في الشكل التالي:يمكن توضي

 تكامل أبعاد التنمية املستدامة     02:شكل رقم
 
 
 
 

 
 

 

 

الصدر: مسعودي و آخرون، العالقة بين أبعاد التنمية الستدامة إطار تحليلي، ملتقى دولي :االتجاهات الحديثة 

،جامعة 2019ديسمبر  03-02واعدة للدول النامية،للتجارة الدولية و تحديات التنمية الستدامة نحو رؤى مستقبلية 

 . 206الوادي الجزائر، ص
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 عالقة االقتصاد األزرق بالتنمية الستدامة و الصيد البحري:   4.3

، هناك 2030من األهداف التي اعتمدتها األمم املتحدة ضمن خطة التنمية املستدامة لعام  

والحفاظ ع املستدام  االستخدام  إلى  يسعى  الهدف هدف مستقل  وهو  املاء  تحت سطح  الحياة  لى 

الهدف14رقم   ويدعو  "صون   ،   : إلى  الدولي  املجتمع  املستدامة  التنمية  أهداف  من  عشر  الرابع 

البحري واملوارد  والبحار  املستدامةة  املحيطات  التنمية  ألغراض  مستدامة  بصورة   "واستخدامها 

نيروبي  (18، صفحة  2015)املتحدة ت.،   الفترة  ، ويؤكد كذلك مؤتمر  في  املنعقد  لالقتصاد األزرق 

كبيًرا   2018نوفمبر    28إلى    26 وعًدا  يحمل  املحيطي  أو  األزرق  املستدام  االقتصاد  أن   على 

لعام   املستدامة  التنمية  نجاح خطة  في  املستدامة، فاالقتصاد    2030للمساهمة  التنمية  وأهداف 

في   املستدامة  التنمية  غايات  لتحقيق  وسيلة  يعتبر  األنشطة  األزرق  مختلف  خالل  من  العالم 

 (2، صفحة rapport ،2019) وأبعادهااملرتبطة به والتي تصب في خدمة أهداف التنمية املستدامة 

الجائر  بالصيد  يعرف  والذي  اليوم،  يمارس  كما  املستدام  غير  البحري  الصيد   نشاط  إن 

الت اختالل  إلى  ويؤدي  البحرية،  البيئة  وتلوث  املناخ  تغير  في  الصيد  يتسبب  طاقة  بين  وازن 

واإلمكانيات البيولوجية للموارد السمكية، لذلك فمن الضروري وضع تدابير إدارية تؤثر على عمل  

النظم البيئية في ممارسات الصيد الحالية، التي غالًبا ما تكون نتيجة لرؤية قصيرة األجل للربحية 

بحرية للخطر فحسب، بل تهدد  االقتصادية، التعرض مستقبل التجمعات والنظم اإليكولوجية ال

 . للخطر أيًضا مستقبل قطاع الصيد على املدى املتوسط و تعرض عيش األجيال الحالية واملقبلة

)عتروس،   التالية: املعايير  احترام البحري  الصيد  لقطاع االستدامة تحقيق ويتطلب

   (173، صفحة 2018/ 2017

   .عدم استهداف األنواع املصنفة املعرضة لالستنزاف -

منع التلوث البحري بجميع أنواعه والحد منه بدرجة كبيرة، بما في ذلك الحطام البحري، وتلوث  -

 .2025املغذيات بحلول عام  

عدم ممارسة الصيد في املناطق البحرية التي تتميز بهشاشة، وذلك بممارسة الصيد البحري في  -

 الفترات واألوقات املناسبة؛ 

 ة، و مختلف اآلثار املحتملة على األنظمة البيئية ؛األخذ بعين االعتبار الجوانب البيئي -



 منصور بن عمارة، مليكة عبد غرس، فاطمة حجوب 

200 

 احترام اآلراء العلمية املتعلقة بكميات السمك املصادة، و فترة موسم ؛  -

 استخدام طرق صيد انتقائية للحصول على األنواع و الكميات ؛ -

تجنب استخدام طرق صيد مضرة باملوارد البحرية، كتقنية الصيد بشباك الجر التي من شأنها   -

 مير األعماق.تد

أبعاد   جميع  تتوفر  عندما  إال  املستدامة  التنمية  في  يساهم  أن  البحري  الصيد  يستطيع  ال 

ط نشا  يسببها التي خاصة البحرية، البيئية األنظمة مستوى  على تحصل التي االستدامة، فالتغيرات

ئ مباد مع ىيتناف ما وهو  الحالية واملستقبلية، لألجيال العيش سبل توفير فرص من تحد الصيد،

قياس  .املستدامة التنمية مؤشرات  أهم  تتمثل  في:  و  البحري  الصيد  و    استدامة  رحماني  )مختار 

تطور اإلنتاج الصديدي؛    عدد ومتوسط قوة سفن الصيد البحري؛:  (60، صفحة  2016بوسعدة،  

املستدامة؛ والتنمية  للبيئة  وطنية  برامج  العام  وجود  اليد  تطور  السمكية؛  الصادرات  لة قيمة 

املباشرة؛ نسبة منتجات الصيد البحري من الصادرات السمكية؛ االستثمار في أساطيل الصيد و  

 مرافق التصنيع. 

اقع االستثمار في قطاع الصيد البحري و تربية الائيات في الجزائر:  .4  و

 غربا  املغربية الحدود  من يمتد  كيلومتر، 1280 حوالي  طوله يبلغ ساحل على الجزائر تتوفر

 9.5 بحوالي فيها الصيد  ممارسة يمكن التي  البحرية  املساحة وتقدر شرقا، التونسية الحدود إلى

في  مليون  األهمية  بالغ  أمر  الجزائر  في  املمارس  البحري  الصيد  ما يجعل من نشاط  و هذا  هكتار، 

 تحقيق التنمية املستدامة إذا ما تم استغالله استغالل امثل.

 زائر:  تعريف الصيد البحري في الج 1.4

وضع   لقد  و  الشحن،  جانب  إلى  األزرق  االقتصاد  قطاعات  أقدم  من  األسماك  يعتبر صيد 

 املشرع الجزائري تعريف للصيد البحري يتمثل في :  

موارد   استخراج  أو  جمع  أو  قنص  إلى  يرمي  نشاط  كل   " انه  على  الجزائري  املشرع  عرفه 

 (02ملادة)ا بيولوجية يمثل املاء وسط حياتها الدائم و الغالب".



ائر   االستثمار في الصيد البحري كمحرك للتنمية الستدامة في ظل التحول نحو تطبيق االقتصاد األزرق في الجز

201 

انه مجموعة من القطاعات الفرعية التي تختلف عن بعضها إما من حيث منطقة الصيد أو 

الصيد  و  البحري  الصيد  هي  رئيسية  أنواع  ثالث  تشمل  و  الصيد  أسباب  أو  املستعملة  التقنيات 

 .(58، صفحة 2016)مختار رحماني و بوسعدة،  القاري و تربية املائيات
 

 الصيد البحري و تربية الائيات:   أهداف االستثمار في 2.4

 (2021)البحري، تتمثل أهم األهداف في الجزائر فيما يلي: 

شغل، - مناصب  حولي    توفير  حاليا  ل 
ّ
يشغ ال    100حيث  العدد  كان  أن  بعد  شغل،  منصب  ألف 

   .1999ألف منصب في سنة  25يتعدى 

بالبرو  تثبيت السكان - املجتمع  ناهيك عن تمويل  القيمة باملناطق املعزولة،  الغذائية ذات  تينات 

 العالية.

واألجانب، - الجزائريين  املستثمرين  بين  الشركات  البحري   تعزيز  الصيد  نشاطات  تنويع  بهدف 

 وتربية املائيات.

بين  الخبرات والتجارب تعزيز دور البحث العلمي واالبتكار في مرافقة النشاطات البحرية، وتبادل -

 تنويع االقتصادي. الاملختّصين والخبراء.باإلضافة إلى 

 الستراتيجية التبعة من طرف الجزائر لدعم االستثمار في نشاط الصيد البحري:   3.4

املناخ بشكٍل  الساحلية غير املستدامة، وتغير  الجائر والتنمية  التلوث والصيد  سهم زيادة 
ُ
ت

ف البيئية  الصحة  دهور 
َ
ت وفي  البيئية،  والوظائف  البيولوجي  التنوع  فقدان  في  املحيطات،  كبير،  ي 

وضع وتجسيد اإلستراتيجية  إلىاملستدامة عمدت الجزائر    من أهداف التنمية  14ولتحقيق الهدف  

 : 2030آفاق إلى غاية الوطنية لالقتصاد األزرق 

 إنعاش من بين أهم البرامج التي وضعت لدعم نشاط الصيد البحري في الجزائر: نجد برنامج

 املائيات، وتربية البحري  الصيد لتنمية الوطني املخطط ية،الصديد  واملوارد  البحري  الصيد قطاع

 املائيات وتربية البحري  الصيد نشاطات لتنمية التوجيهي واملخطط ، ". aquapeche 2020 "مخطط

اإلنتاج السمكي زيادة تدريجية وكبيرة منذ بداية الثمانينيات ،    ، و هو ماساهم في زيادة  2025 آفاق"

بلغ إنتاج  ذروة   
ً
عام   157021تمسجال في  من  2006طًنا  السفن  عدد  في  الزيادة  عام    3643.  في 
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سعت الدولة الجزائرية من اجل  تحقيق  حيث    .2010في النصف األول من عام    4449إلى    2004

مكافحة  جانب  إلى  الصيدية  املنتجات  من  الصادرات  وتنويع  الغذائي  األمن  و  الذاتي    االكتفاء 

إستراتيجية تسطير  ،إلى  من    البطالة  بداية  املواد،  مختلف  في  اإلنتاج  زيادة  شأنها  من  برامج  و 

و  املنتجات الزراعية إلى الحيوانية، بما فيما تطوير قطاع الصيد البحري واملوارد الصيدية ببالدنا،  

   )توسيع االستثمار و تعزيز االقتصاد االزرق(  :تم التركيز على النقاط التالية

 طناعية بنوعيها املصّممة للحماية واإلنتاج.التركيز على إنجاز األرصفة االص -

مختلف   - بين  املثمر  والنقل  القطاعات التعاون  السياحة  غرار  على  بالبحر،  عالقة  لها  التي 

عقالني  استغالل  البحر  استغالل  لحتمية  وفقا  الطاقة،  وزارة  وحتى  املائية  واملوارد  والبيئة 

وا للمحيطات  املدى  طويل  املستدام  االستخدام  البحرية.لضمان  تشجيع  ملوارد  التعاون    مع 

 والشراكة بهدف تنويع نشاطات الصيد البحري وتربية املائيات. 

أعلى  - تحقق  بطريقة  البحرية  للبيئة  العقالني  البشرى  االستغالل  ضمان 

بين سيما و  منها االستفادة درجات لألجيال الحالية واملستقبلية، حيث تم  تعزيز ذلك بشراكة 

تطوير طرق وأساليب البحث والتنقيب عن النفط في عرض البحر، و نقل »سوناطراك« تسعى ل

تواجه  التي  التهديدات  أكبر  من  تعد  التي  والضارة  الخطرة  املواد  من  وغيرها  النفطية  املنتجات 

 البيئة البحرية وثرواتها. 

إستراتجية - وضع  البحري    تم  الصيد  منتجات  وتوزيع  تسويق  دعم  أجل  من  التجارة  وزارة  مع 

وتربية وتر  الصيد  ملنتجات  بالجملة  البيع  أسواق  إنشاء  خالل  من  وذلك  املائيات،  بية 

املائيات،و/أو إمكانية استخدام املساحات على مستوى أسواق البيع بالجملة الحالية، بدءا من 

الصيدية  املنتجات  لتسويق  إمكانية تخصيص مساحة  الجزائر ووالية وهران، فضال عن  والية 

 ق غير املستغلة التي تم انجازها على مستوى التراب الوطني. سو  625على مستوى 

 حماية وتعزيز إمكانات النظم البيئية البحرية -

 املساهمة في األمن الغذائي للبالد واإلنتاج املستدام املرتبط باألمن املياه و الطاقة.  -

 تمويل االقتصاد األزرق بشكل مستدام و فعال. -
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تدريب   - مركز  املد  -إنشاء  من  بإرشادات شبكات  يتعلق  فيما  األزرق  االقتصاد  مجاالت  في  ارس 

 التنمية الوطنية / لدعم ريادة األعمال )حاضنة األعمال ، الخ(.

أهداف  - لتحقيق  الجديدة  البيئية  املمارسات  في  األزرق  االقتصاد  و  الدائري  االقتصاد  دمج 

 التنمية املستدامة .

 2019 -2000نتاج الصيد البحري للفترة تطور إ  1.3.4

سنة  غاية إلى 2000منذ سنة  في الجزائر البحري  إنتاج نشاط الصيد تطور  يبين التالي الجدول 

2019 . 

 2019-2000تطور اإلنتاج الوطين للصيد البحري للفرتة   01جدول رقم : 
 االستهالك  %النسبة اإلنتاج الوطني طن/السنة  السنوات

 طن/السنة 

 %ةالنسب

2000 113 157 4.66 119 607,91 4.09 

2001 133 623 5.50 139 869,58 4.78 

2002 134 320 5.53 143 083,56 4.89 

2003 141 528 5.83 161 473,87 5.52 

2004 137 108 5.65 157 652,63 5.39 

2005 139 459 5.74 157 710,90 5.39 

2006 157 021 6.47 174 357,40 5.96 

2007 148 842 6.13 164 696,41 5.63 

2008 142 035 5.85 157 114,34 5.37 

2009 130 120 5.36 156 050,40 5.33 

2010 95 167 3.92 119 023,82 4.07 

2011 104 000 4.28 131 687,24 4.5 

2012 108 207 4.46 142 662,84 4.87 

2013 102 220 4.21 135 661,87 4.63 

2014 100 150 4.13 144 008,76 4.92 

2015 105 200 4.33 146 729,58 5.01 

2016 102 140 4.21 144 218,30 4.93 

2017 108 300 4.46 146 937,00 5.02 

2018 120 354 4.96 147 058,44 5.02 

2019 104 884 4.32 137 949,69 4.71 

 ملنتجات الصيدية املصدر: من إعداد الباحثني ابالعتماد على موقع وزارة الصيد البحري وا
https://mpeche.gov.dz/?page_id=416 

https://mpeche.gov.dz/?page_id=416
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رقم   يتبين الجدول  البحري  أن 01من  للصيد  الوطني  الجزائر اإلنتاج   بعدم تميز  في 

مرحلتين  إلى  البحري  الصيد  نشاط  في  واإلنتاج  االستهالك  مستوى  تقسيم  يمكن  و   االستقرار، 

 أساسيتين تتمثل في : 

و   2009إلى غاية سنة    2000ارتفعت نسبته منذ سنة  :  2009إلى غاية    2000املرحلة األولى   

سنة   في  أوجه  بنسبة    157021بقيمة    2006بلغ  سنويا  جملة %6.47طن  إلى  راجع   ذلك  و   ،

الصي وزارة  إنشاء  في  املتمثلة  و  الفترة  تلك  في  الجزائر  اتخذتها  التي  واملنتجات  اإلجراءات  البحري  د 

سنة   للنشاط  2000الصيدية  املنظمة  القوانين  النصوص  من  مجموعة  صدور  إلى  باإلضافة   ،

التي  الوطنية  البرامج  وكذلك  التخزين،   في  املستعملة  الصناديق  نوعية  و  الصيد  وسائل  كتحديد 

واملوارد الصيدية  وضعتها الدولة الجزائرية واملتمثلة في برامج اإلنعاش االقتصادي للصيد البحري  

،إن كل هذه اإلصالحات املتخذة في مجال الصيد البحري ساهمت في تحديث و تجديد 2001-2004

 والذي بدوره أدى إلى ارتفاع في اإلنتاج .  ،األسطول الصيدي

الثانية   غاية    2010املرحلة  من سنة  2019إلى  االنخفاض  في  اإلنتاج  يعود  غاية   2010:  إلى 

ا2019سنة   بلغ  حيث  ستة  ،  في  كبير  بـــ    2010نخفاض  قدر  بنسبة   95167بإنتاج  سنويا  طن 

 كما هو موضح في الشكل التالي: ،3.92%

 2019-2000تطور النتاج الوطني للصيد البحري للفترة    02شكل رقم : 

 
 
 

 

 

 

 
 01الباحثني ابالعتماد على معطيات اجلدول رقم: إعداد املصدر: من 
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املائية، س في عام  إن تربية األحياء  ا كبيرة، 
ً
آفاق البحرية، توفر  أو  العذبة  املياه  في  تجاوز    2014واء 

لألسماك املستزرعة استهالك األسماك البرية ، لكن ال يزال القطاع بأكمله    البشري   فيه االستهالك

 بحاجة إلى التطوير 

 2013-2003ه العذبة للفرتة  تطور اإلنتاج الوطين من االستزراع السمكي يف مياه البحر و امليا 03شكل رقم :
 
 
 
 
 

 
 

 

Source :  Roland Wiefels, L’industrie De La Pêche Et De l’Aquaculture En Algérie, 

Projet d’Appui à la Formulation de la Stratégie Nationale de Développement de la Pêche 

et de l’Aquaculture (2015 -2020), 10 décembre 2014.p 18. 
 

إن تربية األحياء املائية في املياه العذبة أسهل بشكل عام من تربية األحياء املائية البحرية ألن 

العذبة   املياه  في  املائية  العاملي من تربية األحياء  بلغ حجم اإلنتاج  التحكم.  في  ظروف اإلنتاج أسهل 

 ٪ سنوًيا .6.42معدل نمو ، بمتوسط   2012مليون طن في عام  41.1

املكثفة حجًما قدره  في   والزراعة  املكثف(  )االستزراع  الداخلي  الصيد  أنتج    1،840الجزائر، 

عام   في  بمتوسط    2013طًنا  بلغ  ،  نمو  بين 12.4معدل  النمو  وزاد  املاض ي،  العقد  سنوًيا خالل   ٪

 .  2008و  2007عامي 

متغ بخصائص  مياهها  وتتسم  والسدود  البحيرات  من  كبير  عدد  الجزائر  في  تماًما  يوجد  يرة 

وتكوينها الحرارة  بدرجات  يتعلق  مواتية    فيما  الجزائرية  التضاريس  إن  امللوحة.  درجة  ذلك  في  بما 

،لذلك فان لتكثيف إنتاج تربية األحياء املائية في املياه العذبة ، يكون استخدام األقفاص العائمة  

ة األحياء املائية في القنوات  ض املحفورة أو تربيفي السدود مثمًرا بشكل خاص، بالتوازي مع األحوا

 .wiefels, 2014, p) الري مثلما تم استغالله في اإلكوادور كأحواض الجمبري في األقفاص العائمة.

18) . 
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 : 2019 -2000واردات الصيد البحري للفترة  تطور صادرات و  2.3.4

 2019سنة  غاية إلى في الجزائر البحري  الصيد قطاع واردات و صادرات تطور  يبين التالي الجدول 

 2019-2000للفرتة   اجلزائري البحري الصيد و واردات قطاع صادرات وقيمة كميات توزيع  02جدول رقم : 
 الواردات الصادرات  ةالسن

القيمة/  % الكمية /طن 

 مليون دج 

 االستيراد  %

 طن/

القيمة/  %

 مليون دج 

% 

2000 1452.06 5.01 354.21 1.31 7902.97 1.98 1272.94 0.33 

2001 1647.04 5.69 413.50 1.53 7893.62 1.98 1071.50 0.28 

2002 2478.67 8.56 479.01 1.76 11242.23 2.82 722.97 0.19 

2003 1851.86 6.39 532.97 1.97 21797.73 5.46 1280.50 0.33 

2004 2357.95 8.14 795.12 2.93 22902.58 5.74 1665.83 0.44 

2005 2248.74 7.76 864.24 3.19 20500.64 5.14 1540.86 0.40 

2006 2109.21 7.28 870.07 3.21 19445.61 4.87 1775.79 0.46 

2007 2186.15 7.55 843.90 3.11 18040.56 4.52 1506.14 0.39 

2008 3121.60 10.78 975.67 3.60 18200.94 4.56 2038.22 0.53 

2009 2124.04 7.33 702.06 2.59 28054.44 7.03 3864.20 1.01 

2010 509.89 1.76 1696.40 6.26 3027.91 0.76 25552.22 6.68 

2011 490.89 1.69 1494.01 5.51 4267.05 1.07 29173.25 7.63 

2012 507.00 1.75 1637.86 6.05 6737.57 1.69 36093.70 9.44 

2013 503.63 1.74 1503.68 5.55 7890.99 1.98 34945.55 9.14 

2014 624.43 2.16 1949.42 7.20 11615.80 2.91 45808.18 11.98 

2015 669.15 2.31 1900.04 7.01 11446.68 2.87 43429.63 11.36 

2016 730.01 2.52 2255.00 8.32 12740.72 3.19 44333.30 11.60 

2017 816.73 2.82 1670.00 6.16 13517.70 3.39 40307.00 10.54 

2018 1443.00 4.98 4158.56 15.35 11607.00 2.91 30863.00 8.07 

2019 1090.26 3.76 1999.31 7.38 140064.00 35.11 35065.00 9.17 

 من إعداد الباحثني ابالعتماد على موقع وزارة الصيد البحري و املنتجات الصيدية  املصدر:
https://mpeche.gov.dz/?page_id=416 
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صيد البحري في الجزائر فيما يخص الصادرات ان نشاط ال   03يتبين من خالل الجدول رقم  

بقيمة     2018ليبلغ اعلى قيمة له من مداخيل الصادرات في سنة     2000في ارتفاع مستمر منذ سنة  

بنسبة    158.56 4 دج  كمية    %15.35مليون  ب  مقابل  بنسبة    443.00 1قدرت  تم   %4.98طن 

مليون   1999قاربت    2019دب سنة  تصديرها في نفس السنة، لتعرف صادرات الصيد البحري تذب

 . %7.38بنسبة  دج

 2019-2000للفرتة واردات الصيد البحري للفرتة  صادرات و تطور   04شكل رقم : 
 
 
 
 
 
 

 02:الباحثني ابالعتماد على معطيات اجلدول رقم إعداد املصدر: من 
و  البحري،  الصيد  نشاط  من  الجزائر  الواردات  يخص  فيما   اتاإلمكاني من بالرغمأما 

 خالل تزايد مستمر  عرفت  الصيدية املوارد استيراد فاتورة  أن إال الجزائر، بها  تتمتع التي الطبيعية

الواردات مرتفعة منذ سنة    املاضية، السنوات و    2000حيث نالحظ من الجدول أعاله أن فاتورة 

سنة   منذ  املحسوس  االرتفاع  في  قيمة    2010استمرت  بلغت   25552.22لتبلغ  كمية   مقابل 

سنة    027.91 3 لها  قيمة  اعلي  لتبلغ  كمية    45808.18بقيمة    2014طن  مقابل  دج  مليون 

السنة والتي لم   لنفس الصادرات بقيمة مقارنة جدا مرتفعة الواردات قيمة أن أيطن،  11615.80

 تصديره، وهو  أضعاف ما يتم تعادل استيرادها  يتم التي الكميات أن مليون دج، كما 1949تتجاوز 

مساحة  في الجزائر خاصة مع وجود البحري  الصيد قطاع حول واقع  التساؤالت من الكثير  رحيط  ما

إلى غاية سنة    2015لتعود في سنة    هكتار، مليون   9.5 بحوالي فيها الصيد ممارسة يمكن التي  بحرية

لتصل سنة    2019 مليون دج مقابل    35065قيمة    2019في انخفاض و لكن بشكل تدريجي فقط 

 الشكل التالي:طن ، و هو ما يوضحه   414006كمية 
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 2019-2000للفرتة  اجلزائري البحري الصيد و واردات قطاع صادرات كميات توزيع  05رقم :  شكل
 
 

 

 

 

 

   02رقم الباحثني ابالعتماد على معطيات اجلدول  إعداد املصدر: من 
 2019 -2000د البحري للفترة تطور عدد اليد العاملة  الباشرة و غير الباشرة  في نشاط الصي  3.3.4

 .  في الجزائر البحري  الصيد عدد اليد العاملة في قطاع تطور  يبين التالي الجدول 
 2019-2000للفرتة  اجلزائري البحري الصيد قطاععدد اليد العاملة املباشرة و غري املباشرة يف  توزيع 03جدول رقم: 
شاط  عدد املمارسين لن %النسبة األسطول البحري  السنوات 

 الصيد البحري 

النسبة 

% 

عدد اليد 

 العاملة 

 %النسبة

2000 2 552 2.96 25 066 3.14 28 225 2.10 

2001 2 692 3.12 26 857 3.36 29 004 2.16 

2002 2 898 3.36 27 380 3.43 30 544 2.27 

2003 3 292 3.82 29 802 3.73 34 046 2.53 

2004 3 643 4.22 29 219 3.66 41 195 3.06 

2005 3 984 4.62 29 661 3.71 44 191 3.29 

2006 4 179 4.85 32 246 4.04 50 665 3.77 

2007 4 442 5.15 37 157 4.65 53 853 4.01 

2008 4 445 5.16 38 419 4.81 57 600 4.29 

2009 4 532 5.26 40 678 5.09 66 400 4.94 

2010 4 191 4.86 41 544 5.20 70 000 5.21 

2011 4 327 5.02 42 760 5.35 74 000 5.51 

2012 4 414 5.12 43 600 5.46 78 000 5.80 

2013 4 580 5.31 43 469 5.44 77 600 5.77 

2014 4 787 5.55 44 479 5.57 82 000 6.10 

2015 5 034 5.84 48 072 6.02 89 800 6.68 

2016 5 329 6.18 49 836 6.24 95 000 7.07 

2017 5 494 6.37 53 921 6.75 103 800 7.72 

2018 5 617 6.51 56 206 7.04 115 672 8.61 

2019 5 793 6.72 58 545 7.33 122 509 9.11 

 املصدر: من إعداد الباحثني ابالعتماد على موقع وزارة الصيد البحري و املنتجات الصيدية 
https://mpeche.gov.dz/?page_id=416 
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رقم   الجدول  العددي  03يبين  سنة    التطور  منذ  العاملة  سنة    2000لليد  غاية  ، 2019إلى 

، أي   2019سنة    122509إلى     2000سنة     28225حيث يالحظ أن هناك ارتفاع مستمر انتقل من  

، وهو ما يدل على إستراتيجية الدولة نحو دعم سياسية التشغيل  في   %7.01بمعدل نمو يقدر بـــــ   

لتخفيض   القطاع  هذا  في  شغل  مناصب  بإنشاء  توفير  األمر   تعلق  ما  خاصة  البطالة  نسبة 

في هذا   املقاوالتية  تنمية  و  و مرافقة  و متوسطة مدعمة من طرف هياكل دعم  مؤسسات صغيرة 

وقد  ،  عة الحال لتوفير يد عاملة مؤهلةاملجال، و كذلك التكوين املنهي للشباب، و هو ما يؤدي بطبي 

العامل اليد  في  نموا  البحري  األسطول  تطور  هياكل صاحب  نمو  نتيجة  املباشرة  غير  و  املباشرة  ة 

 : و الشكل املوالي يوضح ذلكالصيانة و التبريد ووسائل النقل التي زادت من شبكات التوزيع، 

-2000للفرتة   اجلزائري البحري الصيد قطاع عدد اليد العاملة املباشرة و غري املباشرة يف  توزيع 06شكل رقم: 
2019 

 

 

 

 

 

 

 

 03رقم الباحثني ابالعتماد على معطيات اجلدول  اد إعداملصدر: من 
 صعوبات االستثمار في نشاط الصيد البحري في الجزائر .  5

 توجد صعوبات عديدة و متنوعة نذكر من أهمها:

التسويق:    سلسلة  في  عند مشاكل  املناولة  لسوء  ويتعرض  والبرد،   الثلج  استخدام  يتم 

و بالستيكية، سبق استخدامها لش يء آخر. باإلضافة وضعه في أكياس مصنوعة من ألياف نباتية أ

األسود   اللون  إلى  يتحول  الذي  الجرائد  بورق  مغطى  األسماك  على  املنتشر  الجليد  فإن  ذلك،  إلى 

(. و يقع نطاق التسويق على القطاع الخاص CNRDPA ،  2010)  بسبب ذوبان املرساة شديدة السمية
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املوزع تم إلى  الجملة  تجار  إلى  املنتج  السليم   من  التدفق  يمنع  السلسلة  املستهلك، و طول هذه  إلى 

 للبضائع ذات الطبيعة سريعة التلف.  

ينتشر في كل األمكنة، وال يتم إتباع أي تدابير للنظافة، حيث تباع األسماك البيع بالتجزئة:  

املياه  برمي  التجار  يقوم  التبريد.  معدات  استخدام  دون  الشعبية  األسواق  وحول  األرصفة    على 

العذبة غير الصحية ودهس األسماك لجعلها تبدو طازجة. العبوات التي يستخدمها تجار التجزئة 

 هي إما بالستيك أو ورق جرائد وحتى ورق من أكياس األسمنت املستخدمة.

  : سوق  عدم وجود سوق لألسماك في معظم املوانئ الجزائرية يؤدي إلى  نقص عدم وجود 

إل باإلضافة  البيطرية،  على الخدمات  و  محدود،  الصادرات  و حجم  محلية  أسواق صغيرة    ى وجود 

لم   والساحلية  البحرية  املوارد  في  الدولية  التجارة  فإن   ، العديدة  الطبيعية  املوارد  من  الرغم 

املجتمعات   وتنمية  ومستدام  سريع  اقتصادي  نمو  لتحقيق  فعالة  كأداة  اآلن  حتى  تستخدم 

 (. CNRDPA ،2010الساحلية )

بيع األس الجائلين، وتؤدي يتم  الباعة  غير رسمي من قبل  كبير بشكل  إلى حد  الطازجة  ماك 

بـ  )تقدر  والتسويق  التوزيع  دائرة  في  كبيرة  خسائر  إلى  ثلج(  بدون  )غالًبا  والعرض  املعالجة  ظروف 

٪، و يتم تعويض هذه الخسائر من قبل التجار من خالل ارتفاع أسعار املستهلك. وبالتالي يتم 11

 (wiefels, 2014, pp. 18-27) ٪ في سعر البيع.11ن الخسائر بزيادة ٪ م 11تعويض 

التخزين: في  إن القوارب ال تحتوي على مخازن أسماك لتخزين املصيد بالثلج. تتم   مشاكل 

 .رحالت الصيد بضع ساعات فقط، عادة في الليل، ويتراكم املصيد على سطح القارب بدون ثلج

ية أدوات اإلنتاج )أساطيل الصيد ومؤسسات تربية عدم كفا  مشاكل في األسطول البحري:

الجزائر في  موجود  جدا  نطاق صغير  على  السفن  بناء  الن  باإلضافة  البيئة،  لهذه  املائية(    .األحياء 

عالي   على خشب  الحصول  إلى صعوبة  يعود  ذلك  و  كمية،  بأقل  التقليدي  الخشبي  البناء  يستمر 

إصكما    الجودة، وورش  السفن  بناء  حوض  متاجر يواجه  أو  الشبكات  ومصانع  املحركات،  الح 

 . (wiefels, 2014, pp. 13-18) .معدات الصيد في عين بنيان مشاكل نقص العمالة
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 خاتمة: . 6

 يعول  التي االقتصادية  القطاعات بين يعد البحري  الصيد قطاع أن نستخلص مما تقدم  

 من وحمايته عليه املحافظة  وجب  الدول، لذا باقتصاديات والنهوض املضافة القيمة لخلق  عليها

 سياسات رسم خالل من إال يتأتى  لن  هذا  ولكن  املفرط، واالستغالل االستنزاف أشكال كل

  . القطاع هذا لتطوير جدية واستراتيجيات

 و من خالل هذه الدراسة توصلنا إلى جملة من النتائج سنوردها كالتالي:

العامل - التوجهات  من  اليوم  األزرق  االقتصاد  التنمية يعتبر  وأبعاد  أهداف  تدعم  التي  ية 

من باعتباره  روافد  القطاعات   املستدامة،  من   
ً
ورافدا الكبيرة،  والربحية  املضافة  القيمة  ذات 

 . التنمية

 االقتصاد األزرق يعمل على رفع مستوى كفاءة استخدام املوارد  -

اإلمكانيات البحري  الصيد  قطاع يسجل - توفر  من  بالرغم  كبير،  تأخر  الجزائر  الطبيعية،   في 

السبب يعود  سوء حيث    وعدم   االستقرار، بعدم القطاع وتميز  املتاحة، املوارد استغالل إلى 

 .  االستدامة ضمان على الدولة قدرة

اكتفاء   - تحقيق  عدم  إلى  أدى  والذي  املحلية،  السوق  تلبية  عدم  البحري  الصيد  قطاع  يسجل 

 ذاتي. 

لدي - البحري  املائي  االستزراع  أن  في  شك  هناك  الجزائر ليس  في  كبيرة  إنتاجية  إمكانات  لكنه   ه 

 تطلب استثمارات كبيرة، ومعرفة فنية شاملة.ي

 وجود أسطول غير مستغل ويمكن إعادة تدويره في تربية األحياء املائية. -

تواجه الجزائر مخاطر كبيرة للصيد الجائر في حالة عدم وجود دعم لعمليات اإلنزال وفي حالة  -

 سية التي يتم صيدها. عدم دراسة األنواع الرئي

 و توص ي الدراسة بــــ:  

تنفيذ سياسات تهدف إلى جذب املستثمرين، وتوفير لهم فرص استثمارية حقيقية، والعمل على   -

لتطوير   متكامل  نهج  بناء  و  السواحل،  البحري وحماية  األمن  في ذلك  بما  التحتية  البنية  تعزيز 

 االقتصاد األزرق. 
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 تكرة لدعم تمويل أصحاب املشاريع. توفير نماذج أو آلية مالية مب -

 البحث تشجيع  من خالل السمك، سوق  تغذية في مساهمته وزيادة املائيات تربية  نشاط تثمين -

 وتربية املائيات. السمكي لالستزراع الحديثة التقنيات في خاصة والتطوير

منتج - معالجة  عملية  من  يصعب  ما  هو  و  جًدا،  قديمة  الجزائر  في  التحويلية  ات الصناعات 

املصايد واالستزراع املائي والحفاظ عليها، والتي بطبيعتها سريعة التلف، وكذلك تقديمها بشكل 

 جذاب للمستهلكين. 

   من خالل إنشاء أسواق البيع بالجملة.عصرنة تسويق املنتجات الصيدية،  -

تحقي - إلى  الرامية  التعاونية  املشاريع  وتحفيز  والخاص  الحكومي  القطاعين  بين  التعاون  ق دعم 

تعتمد    انتقال سلس التي  العالم  في  الدول  أبرز  تتضمن  مع وضع خريطة  األزرق،  إلى االقتصاد 

بناء  النموذج و فتح خطوط تواصل معها بهدف الشراكة وتبادل الخبرات واملساعدة على  هذا 

 الكوادر الوطنية القادرة على النهوض بعجلة االقتصاد األزرق املستدام.
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 قتصاد األخضر لتحقيق أبعاد التنمية الستدامة اإلقتصاد األزرق وعالقته باال

Blue economy and its relationship to the green economy to achieve the 

dimensions of sustainable development 
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 01/09/2120تاريخ النشر: 

 : ملخص

الدراس  هذه  وجو هدفت  إلى ضرورة  لتحقيق  ة  األزرق  واإلقتصاد  األخضر  اإلقتصاد  بين  تكامل  د 

اإلقتصاد   حين  في  املستدامة،  التنمية  أهداف  كل  يدعم  األخضر  فاإلقتصاد  املستدامة،  التنمية  أبعاد 

وارد البحرية وإستخدامها  األزرق فإنه يركز وبشكل خاص على ضرورة الحفاظ على املحيطات والبحار وامل

اسة بأنه على الدول وضع إستراتيجيات وخطط شاملة لغرض  حو مستدام، وعليه فقد أوصت الدر على ن

 .االستدامةإستغالل الثروات بكفاءة وبشكل عقالني ألجل الحفاظ عليها بشكل يحقق 

 اإلقتصاد األخضر، اإلقتصاد األزرق، التنمية املستدامة. :يةكلمات مفتاح

 .M31 ؛M14؛ O44 ؛JEL: Q5 اتنيفتص

Abstract: This study aimed at the necessity of an integration between the green economy 

and the blue economy in order to achieve the dimensions of sustainable development. That 

countries should develop comprehensive strategies and plans for the purpose of exploiting 

wealth efficiently and rationally in order to preserve it in a way that achieves sustainability. 

Keywords: Green economy, blue economy, sustainable development. 

Jel Classification Codes : Q5 ; O44 ; M14 ; M31.  
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 دمة مق.1

  العاملي   املستوى   على   اإلجتماعية  واألزمات  البيئية  واملخاطر  اإلقتصادية  اإلضطرابات  تزايد  مع      

  قصيرة  فاملعالجات  فعالية،  وذات  ناجحة  اإلضطرابات  هذه  ملعالجة  التقليدية  املفاهيم  تعد  لم

  الجوانب   جميع  ىعل  اإلستقرار  أجل  من  متكاملة  أهداف  تضع  ال  إستعجالي  بطابع  تمتاز  والتي  املدى

األعمال    إستراتيجياتها  ضمن نماذج  بصورة  األخضر  اإلقتصاد  مفهوم  ظهر  حيث  املستقبلية، 

املفهوم   أن  إال  الحيوية،  واملواد  املتجددة  والطاقات  الخضراء  التقنيات  على  تعتمد  التي  الناشئة 

ية إال أن ظهر ما يسمى  الواجهته جملة من اإلنتقادات كإفتقاره إلى املنهجية النظامية وتكاليفه الع

نماذج   على  يعتمد  حيث  األخضر،  لإلقتصاد  وإستمرار  إضافي  تطور  أنه  على  األزرق  باإلقتصاد 

املهارات   وتعزيز  الوظائف  من  العديد  وتوفير  البيئة  )تجديد(  إستعادة  تعمل  التي  املبتكرة  األعمال 

في سياق تحقي التنمية املستدامة ق  وإنتاج منتجات عالية الجودة ومنخفضة السعر، وهذا  أبعاد 

 والخروج من مستنقع اإلستهالك املفرط للموارد الطبيعية. 

ماهي أسس العالقة   : من خالل ما سبق تبرز معالم اإلشكالية لهذه الدراسة كاآلتي:إلشكاليةا 1.1

 ؟ أبعاد التنمية الستدامة األزرق لتحقيق واالقتصادالقائمة بين اإلقتصاد األخضر 

 يمكن طرح عدة تساؤالت فرعية نذكرها فيما يلي: من اإلشكالية السابقة: األسئلة الفرعية 2.1

 األزرق؟   باالقتصادما املقصود و األخضر؟  لالقتصادما هو األساس النظري  -

فيما تتمثل أهم أوجه التداخل والتكامل بين اإلقتصاد األخضر واإلقتصاد األزرق؟ وما دورهما في  -

 تحقيق أبعاد التنمية املستدامة؟

الدراسة:    3.1 إن أهمية الدراسة تنبع من األهمية الخاصة لضرورة التداخل والتكامل بين  أهمية 

اإلقتصاد األخضر واإلقتصاد األزرق ودورهما في تحقيق أبعاد التنمية املستدامة في ظل ما تشهده  

الطبيعي الجوانب  عل  وضغوطاتها  مطالبها  تزايد  إلى  أدى  الذي  التطور  من  العالم  دول  ة معظم 

 التكامل. بهذا )البيئية( خاصة، مما يستدعي اإلهتمام بإيجاد الحلول املالئمة ملواجهة التحديات 

 يمكن إيجاز أهم األهداف لهذه الدراسة فيما يلي:أهداف الدراسة:  4.1

التنمية  - األزرق،  اإلقتصاد  األخضر،  اإلقتصاد  الرئيسية:  املصطلحات  على  الضوء  تسليط 

 العالقة بين اإلقتصاد األخضر والتنمية املستدامة؛ ز محاولة إبراو  املستدامة؛
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تتعلق   - مفاهيم  على  اإلقتصاد و   األزرق؛  باالقتصادالتعرف  بين  والتكامل  التداخل  أوجه  إبراز 

 األخضر اإلقتصاد األزرق ودورها في تحقيق أبعاد التنمية املستدامة.

الدراسة:  5.1 منهج  ا.  املنهج  الدراسة على  في هذه  التحليلي لتوضيح املفاهيم لو تم اإلعتماد  صفي 

 تحليل إشكالية الدراسة. املساعدة علىالنظرية 

 يمكن معالجة اإلشكالية في هذه الدراسة من خالل املحاور التالية:. محاور الدراسة: 6.1

 أساسيات اإلقتصاد األخضر؛ -

 ظهور اإلقتصاد األزرق وماهيته؛ -

 املستدامة. التنمية أبعاد تحقيق في مارهودو  األزرقو  األخضر اإلقتصاد بين العالقة أوجه -

 اإلقتصاد األخضر. أساسيات 2

 نتيجة هي السائد اإلقتصادي النظام في اإلضطرابات أن في شك الر:  مفهوم اإلقتصاد األخض .  1.2

في  األزمات  نظام  نحو   للتقدم  الطريق  فتح  في  ساهم  الجديدة  األلفية  من  األولى  العقد  املتزايدة 

 على   الجزء  هذا  خالل  من  التعرف  سنحاول   وعليه  ،" األخضر  اإلقتصاد"  وهو   أال  جديد  إقتصادي

 . الجديد البديل هذا مفهوم

الكتاب حيث   بين  األخضر  اإلقتصاد  حول  النظر  وجهات  وإختلفت  التعاريف  تعددت 

إقتصاد يؤدي إلى تحسين رفاه اإلنسان والحد   والباحثين حيث يعرف اإلقتصاد األخضر على أنه "

أوجه   كبيرة عدمن  بيئية  ملخاطر  املقبلة  األجيال  تعريض  عدم  مع  الطويل،  املدى  على  املساواة  م 

ويعرف كذلك   ،(European Network for Rural Development, 2017, p. 04)  وندرة إيكولوجية"

البيولوجي  بالتنوع  يتعلق  فيما  اإلستدامة  حدود  في  يعمل  الذي  بأكمله  اإلقتصاد  "ذلك  أنه  على 

ا املوارد لك وحدود  وإستخدام  املناخ،  وحماية  اإليكولوجية،  النظم  خدمات  على  والحفاظ  وكب، 

ويتقدم  العاملي  الظلم  ويقلل  اإلجتماعية،  الظروف  تتحسن  حيث  البشرية  التنمية  الطبيعية، 

دون  اإليكولوجي  النظام  حدود  داخل  وظيفته"  اإلقتصاد  يؤدي  لكي  النمو  على   Les)  اإلعتماد 

Levidow, pp. 05-06)" أيضا  وهو  التفاعل    ،  تدعم  لإلقتصاد  منهجية  هو  األخضر  اإلقتصاد 

النظريات  تشمل  واحد،  وقت  في  كليهما  إحتياجات  تلبية  وتحاول  والطبيعة  البشر  بين  املتناغم 

اإلقتصادية الخضراء مجموعة واسعة من األفكار التي تتناول جميعها العالقة املترابطة بين الناس 
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خبر  ويؤكد  يكون   اءوالبيئة،  أن  ينبغي  اإلقتصادية  القرارات  جميع  أساس  أن  الخضر  اإلقتصاد 

 بطريقة أو بأخرى بالنظام اإليكولوجي، وأن رأس املال الطبيعي والخدمات اإليكولوجية لهما  
ً
مرتبطا

 . (Clay, 2019) قيمة إقتصادية"

جديدة المن خالل التعاريف السابقة يمكن القول أن اإلقتصاد األخضر هو أحد النماذج  

أهم   والتي  للبيئة  الجيدة  املعرفة  على  أساسا  يقوم  والذي  النمو  السريعة  اإلقتصادية  للتنمية 

 بين اإلقتصاديات اإلنسانية والنظام البيئي الطبيعي. أهدافها هو معالجة العالقة املتبادلة ما

األخضر:  .  2.2 اإلقتصاد  األهدافأهداف  من  عدد  تحقيق  إلى  األخضر  االقتصاد  مكن ي  يهدف 

 (Paulina , 2016, p. 211) إيجازها في:

 تخفيض غازات الدفيئة )وال سيما ثاني أكسيد الكربون(؛ زيادة كفاءة الطاقة واملواد الخام؛ -

 زيادة أمن الطاقة؛ تخفيض مستوى التلوث الناجم عن عمليات اإلنتاج؛ -

 الحصول على مزايا تنافسية جديدة.  تعبئة اإلمكانات اإلبتكارية؛ -

العاملي  ط  ويرتب الطلب  ستولد  التي  الخضراء،  الصناعية  الثورة  بأداء  األغراض  هذه  تنفيذ 

الطاقة   إستخدام  وزيادة  وفعالة،  نظيفة  تكنولوجيات  تطوير  خالل  من  عمل  فرص  وتخلق 

 املتجددة، وتعزيز نظم النقل الصديقة للبيئة، من بين أمور أخرى. 

 : منافع اإلقتصاد األخضر. 3.2

اإلجتماعي، األ   االقتصاديتمتع   أو  البيئي  املستوى  على  سواء  عديدة  ومزايا  بمنافع  خضر 

املنافع   إبراز هذه  لنا أن  املوالي، حيث  (  01من خالل الجدول رقم )ويمكن  منافع    لالقتصاديتضح 

العدالة   ويعزز  عمل  فرص  يخلق  حيث  ومتنوعة  وتعزيز االجتماعيةعديدة  للموارد  يروج  وكذا   ،

الكربون  باإلضاف  الطاقة،  استخدامكفاءة   الحضرية منخفضة  املعيشة  توفير  يعمل على  أنه  إلى  ة 

 .، وهذا من أجل الحفاظ على املوارد لألجيال املستقبليةاستدامةنقل األكثر والت
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 (: منافع اإلقتصاد األخضر 01اجلدول رقم )
 النافع األخضر لالقتصادالجوانب الرئيسية 

زز العدالة  األخضر يخلق فرص عمل ويع  االقتصاد

 عيةاإلجتما

األقل   - الذي على  العمالة  في  التحول  يعني  إقتصاد أخضر  إلى  التحول 

 سوف يخلق العديد من فرص العمل والعمل كاملعتاد؛ 

في سيناريوهات اإلستثمارات الخضراء والزراعة والنقل، ستشهد نمو   -

أعمالهم  وتتجاوز  والطويل  واملتوسط،  القصير  املدى  في  الوظائف 

 وهات املعتادة؛  السيناري

يقل عن  تخ - ماال  لرفع  01صيص  العاملي  اإلجمالي  الناتج املحلي  % من 

الطاقة   توفير  مع  جديدة،  عمل  فرص  وخلق  الطاقة  إستخدام  كفاءة 

 التنافسية. 

اإلقتصاد األخضر من بدائل الطاقة التجددة  

والتكنولوجيات النخفضة الكربون ألنواع الوقود  

 األحفوري 

 كبرى؛  ديةتجددة فرص إقتصا تقدم الطاقة امل -

في تعزيز حوافز اإلستثمار    - تلعبه  لديها دور أساس ي  سياسة الحكومة 

 في الطاقة املتجددة. 

اإلقتصاد األخضر يروج للموارد وتعزيز كفاءة إستخدام  

 الطاقة

 يواجه املصنعين فرص متعددة لتعزيز كفاءة إستخدام املوارد؛  -

الع - اإلقتصاد  أن  على  كثيرة  أدلة  لديههناك  يزال  ال  غير   املي   فرص 

 مستغلة إلنتاج الثروة بإستخدام مواد أقل وموارد الطاقة؛ 

ربحية    - أكثر  أصبحت  النفايات  من  الطاقة  وإسترجاع  التدوير  إعادة 

وينبغي أن تستمر في القيام بذلك إذ أصبحت النفايات موارد أكثر ربحية 

 موارد أكثر قيمة.وينبغي أن تستمر في القيام بذلك إذ أصبحت النفايات 

اإلقتصاد األخضر يوفر العيشة الحضرية منخفضة 

 الكربون والتنقل أكثر إستدامة 

 الترويج للمدن الخضراء؛  -

 تشييد املباني الخضراء الجديدة؛ -

الوقود   - وإعتماد  النقل،  قطاع  في  الطاقة  إستخدام  كفاءة  تحسين 

ال النقل  وسائل  إلى  الخاص  النقل  وسائل  من  والتحول  عام  النظيف 

 قتصادية وصحية كبيرة؛وتحقيق فوائد إ

إن تخضير معظم القطاعات اإلقتصادية يؤدي إلى تخفيض إنبعاثات   -

 غازات الدفيئة بشكل كبير؛ 

من   - مجموعة  تخضير  يدمج  الذي  اإلستراتيجية  السياسة  أجندة 

على   النمو  ويعزز  التآزر  مزايا  يأخذ  الرئيسية  اإلقتصادية  القطاعات 

 فيف من الندرة.املدى الطويل بالتخ 

Source: (Godwell , 2014, pp. 10-11) 
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اإلستثمارات  من خالل  اإلجتماعية  العدالة  من  ويعزز  العمل  فرص  خلق  على  يعمل  حيث 

القصير واملتوسط، والطويل وتتجاوز  املدى  في  الوظائف  نمو  والنقل، ستشهد  والزراعة  الخضراء 

املع السيناريوهات  يأعمالهم  ماال  الناتج 01قل عن  تادة، وتخصيص  العاملي    % من  املحلي اإلجمالي 

لرفع كفاءة إستخدام الطاقة وخلق فرص عمل جديدة، مع توفير الطاقة التنافسية، باإلضافة إلى  

أنه يعمل على توفير املعيشة الحضرية منخفضة الكربون والتنقل األكثر إستدامة وذلك من خالل 

الخضراء للمدن  إستخد  الترويج  كفاءة  اوتحسين  قطاع  في  الطاقة  الوقود  ام  وإعتماد  لنقل، 

إقتصادية  فوائد  وتحقيق  العام  النقل  وسائل  إلى  الخاص  النقل  وسائل  من  والتحول  النظيف 

التدوير   إعادة  خالل  من  الطاقة  إستخدام  كفاءة  وتعزيز  للموارد  يروج  وكما  كبيرة،  وصحية 

أصبح حيث  النفايات  من  الطاقة  وينبغيوإسترجاع  ربحية  أكثر  القيام  ت  في  تستمر  إذ    أن  بذلك 

 .أصبحت النفايات موارد أكثر ربحية

 . ظهور اإلقتصاد األزرق وماهيته 3

األزرق:  1.3 اإلقتصاد  إلى  األخضر  اإلقتصاد  من    االقتصاد  تطور   ،1992  عام  ريو   مؤتمر  منذ. 

 ولكنها  تلويثا  أقل  الخضراء  املنتجات  اعتبرت  أين  البيئة،  على  التأثير   من  الحد  بهدف  األخضر،

  تأثيرات   لها  يكون   أن   يمكن  كما  املجتمعات،  من   واسعة   شرائح  إلى  تصل  أن  يمكن  وال  الثمن  باهظة

 .الغذاء إنتاج تنافس التي الحيوي  الوقود أو العضوية املنتجات بعض مثل كبيرة ثانوية

 إلى  ودعوا  السوق   اقتصاد  نجاح  معايير   في  األخضر  االقتصاد  نموذج  مروجو   شكك  حيث

 على   اإلقتصادي  التمكين  من  أبعد  تذهب  تحقيقها  في  املجتمع  يرغب  التي  األهداف  نم  مجموعة

 وتحقيق   املدقع،  والفقر  الجوع  على  القضاء  مثل  لأللفية،  اإلنمائية  األهداف  في  املوجز  النحو 

  التنمية   وممفه  فظهر  املرأة،  وتمكين  الجنسين   بين  املساواة   وتعزيز  الشامل،  اإلبتدائي  التعليم

  بسبب   مكانه  يراوح  األخضر  االقتصاد  نجاح  بقي  لكن  له،  داعم  كنموذج  واإلقتصادية  يةاإلجتماع

 محددة  منتجات   على  تأثيره  من  بالرغم  بالكامل  اقتصادي  نظام  تشكيل  على  به  املنادين  قدرة  عدم

 تقدر  صناعةب  العاملية  السوق   وصلت  الخضراء  املنتجات  أن  نجد  حين  ففي.  املتخصصة  األسواق  في

  العاملي،   السنوي   الناتج  من%  1  من  أقل  تمثل  أنها  إال  ،2010  عام  بحلول   دوالر  مليار  635  بنحو 

 يدفع  وأن  أكثر   تستثمر   أن   املؤسسات  من  تطلب  األخضر  النهج  أن  هو   الرئيس ي  فالتحدي
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ومبررة  إستراتيجية  هذه  أكثر،  املستهلكون    وتتناقص   العالي   اإلقتصاد  يتوسع  عندما  صحيحة 

 املالية. باملوارد السوق  في الرئيسية الفاعلة الجهات قدفتت عندما أو لبطالة،ا

 والتي  لدعمها،  الحكومات  على  وتعتمد   أكثر   تكلف   التي  اإلستراتيجية  هذه  فإن  ذلك،  ومع

 يؤدي  عندما  اتباعه  يجب  صعب  إجراء  هي  الفاتورة،   تسديد  الضرائب  دافعي  من  النهاية  في  تتطلب

 صعوبة  األكثر  واألمر  الضرائب،  زيادة  إلى  الدولة  وعجز  املستهلك  ثقة   عوتراج  الطلب  انخفاض

  تعليما   واملتعلمين  الشباب  من%  40  إخبار  يتم  وعندما  املحك  على  وظائفهم  أن  الناس  بدرك  عندما

  اإلبداعية، وإسهاماتهم الجاد لعملهم حاجة هناك ليست بأنه سنة 24 عن أعمارهم تقل ممن جيدا

إذ  غير   االحتياجات  من  الكثير   هناك  يكون   عندما  ذاه   تبرير  يمكن  فكيف    لدي   يكن  لم  املحققة؟ 

  ما   املدقع  الفقر  حالة  في  يعيشون   الذين  وأولئك  الوسطى،  الطبقة  يمثلون   والذين  الناس  من  الكثير 

 السكانية. الزيادة أمام خاصة" والتعليم الصحية والرعاية والطاقة والغذاء باملياه اإلمداد من يكفي

 إقتصادي  نموذج  بأنه  بولي  البلجيكي  الخبير   له  أشار  ملا  وفقا  رقاألز   اإلقتصاد  نموذج  ينطلق

  أو   األحمر،  باإلقتصاد  يعرف  بما  األمر  تعلق  سواء  السائد،  اإلقتصادي  النموذج  عن  يختلف   جديد

 املقاوالت   إلى"  األحمر  اإلقتصاد"  يشير   حين  ففي  ،(األخضر  اإلقتصاد)  الناش ئ  االقتصاد

 يعتمد  والتي  املتخصصة،  واملنتجات  الداخلية  العمليات  ىلع  عام  بشكل   تركز  لتيا  والصناعات

 من   األدنى  الحد  لتحقيق  الحجم  وفورات  توفر  يتطلب  ما  اإلنتاج،  تكاليف   انخفاض  على  نجاحها

 نحو   بالتحول   العمالة   تكاليف   تقليل  جانب  إلى  املنتوج،  أحادي  التوسع  ومنظومة  الهامش،

  املنهج   هذا  فيعتمد  أقل،  بتكلفة  وأسرع  أكثر   إنتاج   لتحقيق   العاملة  ليدا  عوض  املكننة  إستخدام

 سلبية. وإجتماعية بيئية تأثيرات وبولد الطبيعية  للموارد السليم غير  اإلستخدام على كبير  بشكل

 الخضراء  التقنيات  على  تعتمد  التي  الناشئة  األعمال  نماذج  إلى  األخضر  اإلقتصاد  يشير 

النهج  بولي  ينتقد  الحيوية،  وادوامل  املتجددة  والطاقات   إلى   افتقاره  أولها:  رئيسيين  جانبين  من  هذا 

  واألخضر،  األحمر  اإلقتصاد  عكس  على  أنه  إلى  ويشير   العالية،  تكاليفه  وثانيا  النظامية  املنهجية

 وتوفير   البيئة(  تجديد)  إستعادة  على   تعمل  التي  املبتكرة  األعمال   نماذج  على  األزرق  اإلقتصاد  يعتمد

)عائشة    السعر  ومنخفضة  الجودة  عالية  منتجات  وإنتاج  املهارات  يزوتعز   الوظائف   من  ديدالع

 . (185-183، الصفحات 2020سلمة و أمال ، 
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األزرق:  2.3 اإلقتصاد  مفهوم   اإلشراف  تحسين  على  يشجع  ناش ئ  مفهوم  هو "  األزرق   االقتصاد". 

 للكومنولث،  قاألزر   امليثاق  وراء  الكامن  التفكير   يدعم  وهو ".  الزرقاء"  مواردنا  أو  محيطنا  على

  شعب   ورفاه  املناخ  وتغير   املحيطات  بين  الوثيقة  الروابط  على  الخصوص  وجه  على  الضوء  ويسلط

وهو    ومشاركة  اإلنصاف  ذلك  في  بما  الكومنولث،  قيم  صميمه،  في   جديد،  من  يؤكد  الكومنولث، 

  ة للتنمي  املتحدة  ألمما  أهداف  جميع  تدعم  وهي  والساحلي،  البحري   القرار  صنع  في  الجمهور 

  بأن   وتعترف  املستدامة،  التنمية  أهداف  من  14  الهدف  في"  املاء  تحت  الحياة"  سيما  وال  املستدامة،

  مستدام   بشكل  محيطنا  على  والحفاظ  وحماية  إلدارة  ومنسقة   طموحة  إجراءات  سيتطلب  ذلك

 . واملقبلة الحالية األجيال أجل من اآلن،

 للنمو   آلية  بإعتباره  يطاتحامل  إقتصاد  إلى  النظر  مجرد  األزرق  اإلقتصاد  ويتجاوز 

 في  إقتصاداتها  تنمية  الكبرى   الصناعية  الدول   شهدت  ،"كاملعتاد  العمل"  نموذج  وفي  اإلقتصادي،

  البحري،   الشحن   خالل  من   املثال  سبيل  على  -  البحرية  املوارد  إستغالل  خالل  من  املحيطات

  إلى  النظر  دون   األحيان  من  ير كث  في  -  والتعدين  دنواملعا  والغاز  النفط  وصناعات  التجاري،  والصيد

 الصغيرة،  الجزرية  فالدول   .املستقبل  في  إنتاجيتها  أو  نفسها  املوارد  تلك  صحة  على  أنشطتها  آثار

 هائلة  فرصة  يتيح  مما  -  تصرفها  تحت  املحيطات  من  هائلة  موارد  لديها  األرضية،   كتلتها  إلى  نسبة

 من  قدر  أكبر   لديها  أن  كما  والفقر،  ئيالغذا  واألمن  لبطالةا  ومعالجة  االقتصادي  نموها  لتعزيز

 البحرية.  املوارد تدهور  من الخسارة

 اإلنسان  رفاه  تحسين  إلى  األزرق  االقتصاد  نموذج  يهدف  ،"األخضر  اإلقتصاد"  غرار  وعلى

وهو   والندرة  البيئية  املخاطر  من  كبير   بشكل  الحد  مع  اإلجتماعية،  والعدالة  ينص  اإليكولوجية، 

 مواردها  إدارة  على  القدرة  إلى  أحيانا  تفتقر  التي  -  الساحلية  للدول   فيه  يمكن  شامل  نموذج  لىع

 تحقيق   إن  الجميع،  لتشمل  املوارد  تلك  من  اإلستفادة  نطاق  توسيع  في  تبدأ  أن  املحيطات  من  الغنية

  ماعية االجت  والقطاعات  الفئات  جميع  ومشاركة  إدماج  يعني  األزرق  لإلقتصاد  الكاملة  اإلمكانات

 . املتضررة

  السوق، كما   بفرص  أيضا  يتعلق  ال   إنه  بل  السوق؛  بفرص  فقط  يتعلق  ال   األزرق   صادقتفاإل

  التقليدية،  الحياة  طرق   مثل  امللموسة  غير "  الزرقاء"   املوارد  من  املزيد  وتطوير  حماية  على  ينص
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 اآلثار  من  يف التخف  على  الضعيفة  الدول   ملساعدة  الصمود  على  الساحلية  والقدرة  الكربون،  وعزل 

 .(The Commonweath, 2021) األحيان من  كثير  في املناخ لتغير  ةاملدمر 

أهداف3.3 تكمن   :األزرق  قتصاداإل  .  األهداف  من  مجموعة  تحقيق  إلى  األزرق  اإلقتصاد  يهدف 

 ( 191، صفحة 2020)عائشة سلمة و أمال ،  فيما يلي:

 الصيانة  ة بمتطلباتادمالق  األجيال  كاهل  قلتث  ال  حتى  اآلجل  طويلة  قيمة   ذات  آمنة  أشياء   إنشاء  -

 مباالة؛  بال  أو معايير  عمليات أو منتجات  إنشاء بسبب املحتمل للخطر اليقظة اإلدارة أو

  والعمليات  الكاملة للمنتجات  الحياة  دورة  وتحسين  تقييم  خالل  من  النفايات   مفهوم  على  القضاء  -

 نفايات؛ فيها ديوج  ال التي الطبيعية، النظم حالة من  املستوحاة

 مجانية(؛  طاقة )كمصادر والشمس الطبيعية الطاقة تدفقات على ادعتماإل  -

  املشاكل،   يحل جميع  ال  والتصميم  اآلبد  إلى  يستمر  إنساني  ابداع  يوجد  ال:  التصميم   قيود  فهم -

 الطبيعة  معاملة   ،أي الطبيعة  وجه  في  التواضع  ويخططون   يبدعون   الذين  أولئك  يمارس  أن  ويجب

 عليه؛ أو السيطرة منه للتهرب  قكعائ وليس ومعلم، ذجكنمو 

 جميع  بين  املباشر واملفتوح  اإلتصال  تشجيع.  املعرفة  تبادل  خالل  من  املستمر  للتحسين  السعي  -

املستدامة  لربط  واملوردين  العمالء  إلى  العمال  من  املصلحة  أصحاب  اآلجل  طويلة  اإلعتبارات 

 البشري.  والنشاط عمليات الطبيعيةلا بين املتكاملة قةالعال  تأسيس وإعادة األخالقية باملصادر

األزرق:  4.3 اإلقتصاد  مبادئ  التالية:.  النقاط  في  األزرق  اإلقتصاد  مبادئ  أهم  -Anne)  تتمثل 

Maree Huxley (nee McInerney), 2015, p. 05) 

بمتط  - القادمة  األجيال  كاهل  تثقل  ال  حتى  األجل  طويلة  قيمة  ذات  آمنة  كائنات  لبات إنشاء 

 ؛ملحتمل بسبب خلق منتجات أو عمليات أو معايير مهملةدارة اليقظة للخطر االصيانة أو اإل 

القضاء على مفهوم النفايات من خالل تقييم وتحسين دورة حياة كاملة من املنتجات والعمليات  -

 ؛املستوحاة من حالة النظم الطبيعية، التي ال يوجد فيها نفايات

 (؛مس )كمصادر طاقة حرةلطاقة الطبيعية والشعتماد على تدفقات ااإل  -
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التصميم  - قيود  حيث فهم  جميع   ،  يحل  ال  والتصميم  األبد  إلى  يدوم  اإلنسان  خلق  يوجد  ال 

تعامل    ،أولئك الذين يخلقون ويخططون يجب أن يمارسوا التواضع في مواجهة الطبيعة  ،املشاكل

 ؛عليه تهرب منه أو السيطرةمع الطبيعة كنموذج ومرشد، وليس على أنها إزعاج يجب ال

 بين   واملفتوح  املباشر  التواصل  وتشجيع  املعرفة،  تبادل   خالل  من  املستمر  التحسين   إلى  السعي  -

 األجل  طويلة  املستدامة  االعتبارات  لربط  واملوردين  العمالء  إلى  العمال  من  املصلحة  أصحاب  جميع

 . البشري  لنشاطاو  الطبيعية العمليات بين املتكاملة العالقة تأسيس وإعادة األخالقية باملصادر

 

. أوجه العالقة بين اإلقتصاد األخضر واإلقتصاد األزرق ودورهما في تحقيق أبعاد التنمية 4

 الستدامة 

 والتنمية  البيئة  بشأن  جانيرو  دي  ريو   إعالن  وصف   ،1992  عام  في. مفهوم التنمية الستدامة:  1.4

 في   البشرية  حاجة  تلبية  إلى  تهدف  للمجتمع  األجل  يلةطو   مستمرة  "تنمية  بأنها  املستدامة  التنمية

  على   والحفاظ  وتجديدها،  الطبيعية  للموارد  الرشيد  االستخدام  طريق  عن  واملستقبل  الحاضر

 "بتنمية   املستدامة  التنمية  ترتبط  ،1993  عام  في  بيرس  قدمته  تعريف   وفي املقبلة"،  لألجيال  األرض

  هذه   عن  للتعويض  جهود  تبذل  األقل  على  أو  تكاليفها،  ةاملقبل  األجيال  تتحمل  ال  التي  املجتمع

 في   املتمثلة  األخالقية  الضرورة  هذه  إلى  النظر  وينبغي  ،(املزارع  إدارة  في  البيئية  التحديات)  التكاليف 

 املتاحة  لتلك  املماثلة  األجيال  هذه  إمكانيات  وضمان  املقبلة  األجيال  على  عبئا  التنمية  جعل  عدم

 (Remigijus & and others, 2009, p. 29). املستدامة" للتنمية معياري  اسكأس السابقة لألجيال

أهداف2.4 التالية:   هذه  تلخيص  يمكن:  عشر  السبعة  الستدامة  التنمية  .  النقاط  في    األهداف 

(United Nations, 2019, pp. 04-20) 

 مكان؛  كل في أشكاله بجميع الفقر إنهاء -

 املستدامة؛  الزراعة وتعزيز ة غذيالت وتحسين الغذائي األمن وتحقيق الجوع على القضاء -

 األعمار؛  جميع في للجميع الرفاه وتعزيز  صحية حياة ضمان -

 للجميع؛ الحياة مدى التعلم فرص وتعزيز واملنصف  الشامل الجيد التعليم كفالة -

  والفتيات؛ النساء جميع وتمكين الجنسين بين املساواة تحقيق -
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 مستدام؛  نحو  على وإدارتها جميعلل الصحية واملرافق املياه توافر ضمان -

 للجميع؛ وحديثة ومستدامة وموثوقة التكلفة ميسورة طاقة على الحصول  ضمان -

 العمل   وتوفير   واملنتجة،  الكاملة  والعمالة  واملستدام،  والشامل  املستدام  اإلقتصادي  النمو   تعزيز  -

  وتعزيز   واملستدام،  الشامل   التصنيع  وتعزيز  ود،الصم  على   قادرة  تحتية  بنية  بناء  للجميع؛  الالئق

 بينها؛  وفيما البلدان داخل املساواة عدم من الحدو  االبتكار؛

 ومستدامة؛ ومرنة وآمنة شاملة البشرية واملستوطنات املدن جعل -

 وآثاره؛  املناخ تغير  ملكافحة عاجلة إجراءات إتخاذ املستدامة؛ واإلنتاج االستهالك أنماط ضمان -

  التنمية   أجل  من  مستدام   نحو   على  واستخدامها  البحرية  واملوارد  والبحار  املحيطات  على  لحفاظا  -

   املستدامة؛

 املستدامة   واإلدارة  األرضية،  اإليكولوجية  للنظم  املستدام  االستخدام  وتعزيز  واستعادة  حماية  -

 نوعالت  فقدان  ووقف   اتجاهه  وعكس  األراض ي  تدهور   ووقف   التصحر،  ومكافحة  للغابات،

 البيولوجي؛

 الوصول   سبل   وإتاحة  املستدامة،  التنمية  أجل  من   للجميع  والشاملة  السلمية   املجتمعات  زيزعت  -

 املستويات؛ جميع على للجميع وشاملة ومساءلة  فعالة مؤسسات وبناء للجميع، العدالة إلى

 .وتنشيطها املستدامة التنمية أجل من العاملية  الشراكة تنفيذ وسائل تعزيز -

التنمية ا3.4  ,Christopher) تتمثل أبعاد التنمية املستدامة في النقاط التالية: لستدامة:  . أبعاد 

2018) 

  والتنوع  السكان   على  اإليكولوجي  النظام  يحافظ  حقا،  مستدامة  بيئة  في:  البيئية   . اإلستدامة1.3.4

  زز تع  أن  ينبغي  املثالية،  الناحية  ومن  الزمن،  من  طويلة  فترة  مدى  على  العامة  والوظائف   البيولوجي

 وينبغي   اإليجابي،  النمو   تشجيع  إلى  تسعى  وأن  الطبيعية  أنظمتنا  داخل  التوازن   املتخذة  القرارات

 إلى تخفيفه فينبغي إضطراب، حدث وإذا ذلك، أمكن كلما للبيئة الضرورية  غير  اإلضطرابات تجنب

  اآلثار   هو   ادائم  املناقشة  من  زءج  يكون   أن  ينبغي  القرارات،  تتخذ  وعندما  عمليا،  ممكن  حد  أقص ى

هناك  النتيجة  أو  للنتيجة  البيئية  باإلستدامة  مباشرة  ترتبط  التي  البنود  من  العديد  املقترحة، 

-Z  نهج   بإستخدام  الطبيعية،  ملواردنا  السليمة  اإلدارة  القصوى   األهمية  ذات  املفاهيم  ومن  البيئية،
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 تعزيز  حتى  يمكننا  الت،الحا  بعض  وفي  لبيئة،ا  على  آثارنا  تقليل  يمكننا  لإلستدامة،  التربيعية

 .ما ملشكلة ناجح حل على للتفاوض كوسيلة عليها والحفاظ املوائل إستعادة

  على   االقتصادية  اإلستدامة  تنطوي   البيئية،  اإلستدامة  غرار  على:  اإلقتصادية  . اإلستدامة2.3.4

 لقراراتا  أن   اإلقتصادية  امةاإلستد  وتعني  به،  تقوم  قرار  أو  مشروع  أي  من  إقتصادية  قيمة  خلق

  األخرى   الجوانب  في  النظر  مع  املالية  الناحية  من  والسالءة  اإلنصاف  من  ممكن  قدر  بأقص ى  تتخذ

 األجل   الطويلة  الفوائد  مراعاة  مع  والقرارات  املشاريع  إتخاذ  يجب  الحاالت،  معظم  وفي  لإلستدامة،

  الجوانب  في  قطف  النظر  يتم  عندما  هأن  إعتبارك   في  ضع  ،(فقط  األجل  القصيرة  الفوائد  من  بدال)

 .الحقيقية اإلستدامة بالضرورة يعزز  ال فقد ما، لش يء اإلقتصادية

 رئيسية، محورية  نقطة النمو   أو اإلقتصادية واإلستدامة األعمال، عالم في  الناس من لكثير  بالنسبة

 األفق   الضيق  النهج   هذا  يؤدي  أن  يمكن  ،(محليا  حتى  أو  العاملي  الصعيد  على)   الواسع  النطاق  وعلى

 بين   الجمع  يتم   عندما  ذلك،  ومع  مرضية،  غير   نتائج  إلى  املطاف  نهاية  في  التجارية  األعمال  دارةإل 

 الحصول   بإمكانك  يزال  ال  لإلستدامة،  والبيئية  اإلجتماعية  والجوانب  الجيدة  التجارية  املمارسات

 .للبشرية العام الصالح أجل من إيجابية نتيجة على

 يعزز   املشروع  أو  القرار  أن   مفهوم  على  اإلجتماعية  اإلستدامة  ومتق  :اإلجتماعية  دامة. اإلست3.3.4

  إستحقاقات   نوعية  زيادة  أو  بنفس  املقبلة  األجيال  تتمتع  أن  ينبغي  عام،   وبوجه  املجتمع،  تحسين

 ،اإلنسان  حقوق   مثل  كثيرة  أشياء  أيضا  املفهوم  هذا  ويشمل  الحالية،  األجيال  بها  تتمتع  التي  الحياة

 يمكن  العمل  أو  القرار  من  اإلجتماعي  الجزء  على   التركيز   عدم  إن  العامة،  واملشاركة  البيئي،  والقانون 

التفاعلية  (أيضا  واملجتمع)  اإلستدامة  ملجاالت  البطيء  اإلنهيار  إلى  يؤدي  أن إبراز العالقة  ، ويمكن 

 ( املوالي: 01بين أبعاد التنمية املستدامة في الشكل رقم )
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 لتنمية املستدامة الية لعناصر العالقة التفاع: 01الشكل رقم  

 
Source : (Santosh Kumar & Snehlata , 2018, p. 48) 

 بددين الددربط إلددى األخضددر اإلقتصدداد يهدددف. اإلقتصاااد األخضاار ماان منتااور التنميااة السااتدامة: 4.4

 أكددد وقددد البیئددة، حمایددة بددينالبشددر ة و  التنمیددة ذلددك فددي أنواعهددا )بمددا بشددتى التنمیددة تحقیددق متطلبددات

 املسددتدامة، التنمیددة لتحقیددق املهمددة األدوات مددن هددو  األخضددر اإلقتصدداد أن علددى 20 + ر ددو  مددؤتمر

 والتقلیل املوارد إستخدام كفاءة وز ادة  مستدام نحو  على الطبیعیة املوارد إدارة على القدرة وتعز ز

 إقتصددادي إزدهددار تحقیددق إلددى أیضددا ويهدددف ،البیئددة علددى لتنمیددةل السددلبیة اآلثددار مددن والحددد الهدددر مددن

 ال التددي اإلقتصددادیة التنمیددة مددن درامدد  هددو  مددا إلددى الوصددول  فددي الهدددفان هددذان و تمثددل إجتمدداعي، وأمددن

 بددأن القددول  و مكددن اإلجتماعیددة، املسدداواة وتحقیددق ،راءللفقدد  وظددائف  ٕوایجدداد البیئددة، مددوارد علددى تبغددي

 التنمیددة تتحقددق فددال  الكددل، مددع الجددزء عالقددة هددي سددتدامةامل والتنمیددة ألخضددرا اإلقتصدداد بددين العالقددة

 ال جددزء األخيددرة هددذه تعتبددر  حیددث البیئیددة والحمایددة البیئددي التأهیددل تحقددق خددالل مددن إال املسددتدامة

 (27ة، والشكل يوضح العالقة بين اإلقتصاد األخضر والتنمية املستدامة:)التنمی عملیة من أز یتج
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  اإلقتصاد األخضر والتنمية املستدامة (: العالقة بي 02الشكل رقم )

 
 

 (571، صفحة 2017)يزيد ،  : املصدر
في إطار تحقيق أبعاد التنمية الستدامة:  5.4 وتشتمل على النقاط . ممارسات اإلقتصاد األزرق 

 (04، صفحة Anne-Maree Huxley (nee McInerney ،)2015) التالية:

 مربح   -  بكفاءة   -  إنتاجية   أكثر   بشكل  الطبيعية  املوارد  استخدام  : التقدمة  واردال  إنتاجية -

 للبيئة؛ وأفضل

  مع   بأناقة  مقتصدة  دائمة  حلول   عن  الكاملة  األنظمة  تصميم  يكشف   :الكاملة  األنتمة  تصميم -

 متعددة؛ فوائد

 ضدها؛ وليس األسواق، مع بالعمل نؤمن نحن :السوق  نحو  موجهة حلول  -

( ضارة  غير)  طريقة  أفضل  هي  وما  نفعل،  أن  نحاول   ماذا  :تكلفة  األقل/    النهائي  ماإلستخدا  نهج -

 بذلك؟؛  للقيام وأرخص

  الجماعات   ترفضه  ما  غالبا  الذي  الشركات،  عالم  إلى  األزرق  االقتصاد  ينظر  :الؤسس ي  التحول  -

 الحل؛  من أساس ي كجزء ،"املشكلة"باعتباره  البيئية

 ". الحدود عبر  الرؤية" بأهمية قويا إيمانا األزرق اداالقتص يؤمن :الترابط إلى السعي -

 من   رائدة  نامية   عاملية  مبادرة  هو   األزرق  اإلقتصاداإلقتصاد األزرق إطار للتنمية الستدامة:    .6.4

  لها   التي  والبلدان  الساحلية  الدول   بجميع  صلة  ذات  ولكنها  النامية  الصغيرة  الجزرية  الدول   قبل
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  تعتمد   دائما  النامية  الصغيرة  الجزرية  الدول   وكانت  الوطنية،  الوالية  نطاق  خارج  اهاملي  في  مصلحة

  مفهوم  يشمل  حين  في  األزرق،   اإلقتصاد  ولكن   رفاهها،  أجل  من  البحار  على  كبيرا  إعتمادا

 على   املحيطات  إلى  األزرق   اإلقتصاد  ينظر  بكثير،  ذلك  يتجاوز   املحيطات،  على  القائمة  اإلقتصادات

 وإستخراج   املستدام  واإلستخدام  الحفظ  املكاني  التخطيط  يدمج  حيث"  تنموية  حاتمسا"  أنها

ويكسر  والنقل  املستدامة  الطاقة  وإنتاج  البيولوجي  والتنقيب  املعدنية  والثروة  النفط  البحري،  

  وسيلة   أنها  على  املحيطات  إلى  ينظر  حيث  املعتاد"  البني"  التنمية  نموذج  قالب  األزرق  اإلقتصاد

 اإلقتصادية،  الحسابات  من  الخارجية  التكاليف   مع  النفايات،  وإلقاء  رةالح  املوارد  إلستخراج

  القرار،   صنع  وعمليات  اإلقتصادية  النمذجة  في  وخدماتها  املحيطات  قيم  األزرق  االقتصاد  وسيدمج 

 في   اإلنصاف  يتناول   النامية  للبلدان  املستدامة  للتنمية  إطارا  األزرق  اإلقتصاد  نموذج  ويشكل

  البشرية   التنمية  في   اإلستثمار  إلعادة  مجال  توفير   وتقاسمها،  وتنميتها  البحرية  املوارد  على  الحصول 

 .املعوقة الوطنية الديون  أعباء وتخفيف 

 األخضر  اإلقتصاد  مبادرة  عنها  تمخضت   التي  املرجوة  النتيجة  نفس  األزرق  اإلقتصاد  ويتبنى

"وهي  20+  ريو   في   املخاطر   من  كبير   بشكل  حدال  مع  ماعية،االجت  والعدالة  اإلنسان  رفاه  تحسين: 

 واإلدماج  املوارد  وكفاءة  الكربون   انخفاض  مبادئ  نفس  ويؤيد  ،" اإليكولوجية  والندرة  البيئية

  تكون   التي  البلدان  وإحتياجات  ظروف  ليعكس  ويصاغ  نام  عاملي  سياق  إلى  يستند  ولكنه  اإلجتماعي،

  للبلدان   يكفل  الذي  اإلنصاف  أمبد  في  النهج  هذا   جوهر   ويتمثل  بحرية،  املستقبلية  مواردها  قاعدة

 : يلي ما النامية

  األسماك،   مصائد  اتفاقات  مثل  البحرية  بيئاتها  تطوير  من  عليها  يحصل  التي  الفوائد  تحسين -

 واملعادن؛  النفط واستخراج البيولوجي، واإلستخراج

 وفرص  لالشام   النمو   توليد  سيما  وال  الجنسين،  بين  املساواة  ذلك  في   بما  الوطنية،  املساواة  تعزيز -

 .للجميع الالئق العمل

 بما  الوطنية،  الوالية  نطاق  خارج  البحار  تنمية  في  سليم  نحو   على  ومصالحها  شواغلها  تنعكس  أن -

 .البحار قاع تنمية من قريبة دوال بوصفها وشواغلها الدولية اإلدارة آليات تحسين ذلك في
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 لتحقيق  النامية  انللبلد  مجاال  والوطني  الدولي  الصعيدين  على  اإلنصاف  تعميم  ويتيح

  الدين   مستويات  وخفض  البيئية،  واإلدارة  سكانها،  في  اإلستثمار  وإعادة  مواردها  من  أكبر   إيرادات

 . والجوع  الفقر على القضاء في واملساهمة الوطني،

 من   واإلقتصادية  اإلجتماعية  التنمية  إقتران  إزالة  في  األزرق  اإلقتصاد  مفهوم  جوهر  ويتمثل

  الحقيقية   القيمة  وإدماج  تقييم  على  األزرق  اإلقتصاد  نهج  يقوم  ذلك،  حقيقولت  البيئي،  التدهور 

  وتطوير  والتخطيط  التصور )  اإلقتصادي  النشاط  جوانب  جميع  في(  األزرق)  الطبيعي  املال  لرأس

  كفاءة  إن  ،(الطاقة  إستهالك/وإنتاج  املتجددة  املوارد  وإستغالل  والسفر  والتجارة  التحتية  البنية

 إستدامة   يشمل  وهذا  البيئية،  املعايير   إحترام   مع  األهمية   بالغان  أمران  وتحسينه  املوارد  خدامإست

 الطاقة   خيارات"  األزرق"   ممكنا  ذلك  كان  حيثما  وإستخدام  املحلية  الخام  املواد   وإستخدام  مصادر

  لعالية،ا  الطاقة  سيناريو "  البني"  كاملعتاد  العمل  من  بدال  والفوائد  الكفاءة   لتحقيق  املنخفضة

 .الصناعية التنمية ونماذج العمالة، فاضوإنخ

 اإلدارة  بفعالية  الدولي  املجتمع  يعالج  أن  إلى  املاسة  بالحاجة  األزرق   االقتصاد  نهج  ويعترف

 القانون   وصقل  تطوير  مواصلة  خالل  من  عليها  يركز  وأن  وتحتها،  الدولية  املياه  في  للموارد  السليمة

  أعالي   حماية  عن  املسؤولية  من  نصيبه  يتحمل  أن  بلد  كل  على  ويجب  املحيطات،  إدارة  وآليات  الدولي

 حجمها   من   املائة  في   90  من  أكثر   وتشكل  محيطاتنا  سطح  من  املائة  في  64  تغطي  التي  البحار،

(sustainabledevelopment, 2021) . 

ن خالل يمكن إبراز هذا الدور م. دور اإلقتصاد األخضر في تحقيق أبعاد التنمية الستدامة:  7.4

 )من إعداد الباحثان باإلعتماد على املعطيات النظرية(  ط التالية:النقا

البيئي:  1.7.4 البعد  يكمن دور اإلقتصاد األخضر في دعم البعد البيئي من خالل إستخدام مواد  . 

صديقة للبيئة، والحفاظ على املياه في ضوء محدودية املوارد املائية، والتقليل من إستهالك الطاقة  

جل تقليص اإلنبعاثات التي تغير في املناخ، باإلضافة يعمل اإلقتصاد األخضر على هربائية من أ الك

في  التكنولوجية  الوسائل  أن  كما  عليها،  الحصول  سبل  وإتاحة  بيئيا  السليمة  التكنولوجيا  تطوير 

بناء   في سبيل  أكثر نظافة وإستدامة، وهذا كله  إنتاج  إيجاد طرق  إلى  الحالي تساعد  إقتصاد  وقتنا 

 يحافظ على املوارد الطبيعية من جهة، وتحقيق اإلستدامة من جهة أخرى. أخضر 
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اإلجتماعي:  2.7.4 البعد  النهوض .  خالل  من  اإلجتماعي  البعد  األخضر  اإلقتصاد  يدعم  حيث 

برفاهية املجتمع، وتحسين سبل الحصول على الخدمات الصحية والتعليم األساسية، باإلضافة إلى 

التنوع، وذلك بالعمل على تحقيق العدالة اإلجتماعية في التوزيع وتوافر  ت املختلفة و تنمية الثقافا

 الخدمات اإلجتماعية واملساواة بين الجنسين واملشاركة املجتمعية الفعالة في إتخاذ القرارات. 

اإلقتصادي:  3.7.4 البعد  الوظائف .  من  هائلة  فرصا  األخضر  اإلقتصاد  إلى  التحول  يتيح  حيث 

ال  الخضراء مختلف  تسارع عجلة في  إلى  الخضراء  اإلستثمارات  تؤدي  اإلقتصادية، حيث  قطاعات 

على   تنتج  التي  النمو  نسبة  على  لتتفوق  الطويل  املدى  على  وخاصة  العاملي  اإلقتصادي  النمو 

 السيناريو السائد في الوقت الحاضر. 

الستدامة:  8.4 التنمية  أبعاد  في تحقيق  األزرق  اإلقتصاد  دور من خالل إبراز هذا اليمكن  . دور 

 )من إعداد الباحثان باإلعتماد على املعطيات النظرية(  النقاط التالية:

حيث يعمل اإلقتصاد األزرق على ترتيب القيم وتوليد صفر نفايات من خالل . البعد البيئي:  1.8.4

  تصبح نفايات   تحويل األعمال التجارية وعن طريق إستخدام املوارد املتاحة في أنظمة التتابع، حيث

منتج واحد بمثابة مدخالت إلنشاء تدفق نقدي جديد، وكما يعمل اإلقتصاد األزرق على إستخدام 

اإلسترداد الجذري للموارد، وإلغاء النفايات بدءا من )الحرق والطمر( ومصادر الطاقة املتجددة إلى 

 ولوجية. جانب الكيمياء الخضراء وتكنولوجيا النانو الخضراء لتجديد النظم اإليك

حيث يعمل اإلقتصاد األزرق على توفير العوائد اإلجتماعية واإلقتصادية . البعد اإلجتماعي:  2.8.4

الفقر،   على  والقضاء  الغذائي  األمن  تحقيق  في  املساهمة  من خالل  واملستقبلية،  الحالية  لألجيال 

تنم وتحقيق  والسالمة  العمل  فرص  وتوفير  الدخل  وتحسين  املعيشة  مستوى  ية صحية وتحسين 

 ية وسياسية مستدامة. وأمن

فاإلقتصاد األزرق يقيم ويتضمن القيمة الحقيقية لرأس املال الطبيعي . البعد اإلقتصادي:  3.8.4

البنية  وتطوير  والتخطيط  التصور  ذلك  في  بما  اإلقتصادي،  النشاط  جوانب  جميع  في  "األزرق" 

وإنت املتجددة  املوارد  وإستغالل  والسفر  والتجارة  وإستهالك  التحتية  رأس اج  يعبر  حيث  الطاقة، 

املال الطبيعي على أنه مخزون العالم من األصول الطبيعية والتي تشمل الجيولوجيا والتربة والهواء 

من   واسعة  مجموعة  الطبيعي  الرأسمال  هذا  من  البشر  ويستمد  الحية،  الكائنات  وجميع  واملاء 
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خدما أو  البيئي  النظام  بخدمات  تسمى  ما  وهي  اإليالخدمات،  النظم  تشمل  ت  حيث  كولوجية 

من أهداف   14الطعام واملياه واملواد النباتية ومواد البناء واألدوية....وغيرها، وفي إطار الهدف رقم  

الصغيرة  الساحلية  للدول  اإلقتصادية  املنافع  تعزيز  على  الهدف  هذا  ركز  إذ  املستدامة،  التنمية 

رد البحرية من خالل اإلدارة املستدامة ستدام للمواالنامية والبلدان األقل نموا من اإلستخدام امل

ملصايد األسماك وتربية األحياء املائية والسياحة، باإلضافة إلى تعزيز صغار الصيادين إلى الوصول 

 إلى املوارد البحرية واألسواق. 

التكامل9.4   التنمية  أبعاد  تحقيق   في  ودورهما  األزرق   واإلقتصاد  األخضر   اإلقتصاد  بين   . 

 تدامة: الس

األخضر له    االقتصادنالحظ أن  املوالي، حيث  (  03إبراز هذا التكامل من خالل الشكل رقم )يمكن  

مواد صديقة للبيئة وتطوير    استخدامدور كبير في تحقيق أبعاد التنمية املستدامة حيث يعمل على 

يعمل  البيئي، وكذلك  للبعد  تحقيقا  عليها وهذا  الحصول  وإتاحة سبل  بيئيا  السليمة    التكنولوجيا 

الجنسين   بين  املساواة  العدالة  على  والعدالة  الفعالة،  املجتمعية  توزيع   االجتماعيةواملشاركة  في 

للبعد   تحقيقا  وهذا  توفير  االجتماعياملوارد  على  يعمل  ذلك  إلى  باإلضافة  الخضراء    االستثمارات، 

أيضا يلعب    األزرق والذي  االقتصاد. ونجد أن  االقتصاديوالوظائف الخضراء وهذا تحقيقا للبعد  

الجذري للموارد وترتيب   االسترداد تحقيق أبعاد التنمية املستدامة، وذلك من خالل  دورا محوريا في  

القيم وتوليد صفر نفايات للبعد البيئي، والعمل على القضاء على الفقر وتحسين مستوى الدخل  

للبعد   تحقيقا  املنافع  االجتماعيواملعيشة  تعزيز  إلى  باإلضافة  الساحلية   ةاالقتصادي،  للدول 

لنامية ومساعدة صغار الصيادين في الوصول إلى املوارد البحرية واألسواق تحقيقا للبعد  الصغيرة ا

 . االقتصادي 

 
 
 
 
 



 وافي عالء الدين الط.د. د. فضيلة بوطورة، 

232 

 (: التكامل بي اإلقتصاد األخضر واإلقتصاد األزرق ودورمها يف حتقيق أبعاد التنمية املستدامة  03الشكل رقم )
 

 
 

 رية( ابإلعتماد على املعطيات النظ ني)من إعداد الباحث: املصدر
 

التنمية  أهداف  كل  يدعم  األخضر  اإلقتصاد  أن  املتداخلة  العالقات  هذه  في  واألهم 

من أهداف    14املستدامة، أما بالنسبة لإلقتصاد األزرق فإنه يركز وبشكل خاص على الهدف رقم  
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فاظ على املحيطات والبحار واملوارد البحرية وإستخدامها  ية املستدامة والذي ينص على "الحالتنم

خاصة  النامية  الدول  الحسبان  في  يراعي  حيث  املستدامة"،  التنمية  أجل  من  مستدام  نحو  على 

بين   تكامل  عالقة  هي  اإلقتصاد  من  النوعين  هذين  بين  القائمة  فالعالقة  وعليه  منها،   الساحلية 

لاإل األزرق  واإلقتصاد  األخضر  لألجيال  قتصاد  املوارد  على  تحافظ  مستديمة  إقتصاديات  بناء 

 املستقبلية.
 

   خاتمة:. 5

إن التنمية املستدامة هي غاية عاملية ترمي إلى اإلستجابة إلى إحتياجات األجيال الحالية دون 

مية أن تكون مستدامة مالم يتم  اإلخالل بقدرات األجيال املقبلة على تلبية إحتياجاتها وال يمكن للتن

 قف األساليب غير املستدامة التي تلحق الضرر بالثروات األساسية للدول وأن تعمل على حمايتها.و 

واللذان  حتمية،  ضرورة  األزرق  واإلقتصاد  األخضر  اإلقتصاد  على  اإلعتماد  أصبح  حيث 

املهما، حيث يدعم اإلقتصاد  يلعبان دورا محوريا في تحقيق أبعاد التنمية املستدامة من خالل تك

للبيئة والقضاء على البطالة،  األخ ضر واألزرق هذه األبعاد من خالل خلق اإلستثمارات الصديقة 

توزيع   في  اإلجتماعية  والعدالة  القرارات  إتخاذ  في  الفعالة  املجتمعية  املشاركة  تحقيق  على  والعمل 

بيئيا   السليمة  التكنولوجيا  تطوير  على  والعمل  أاملوارد،  إال  عليها،  الحصول  سبل  ن  وإتاحة 

 نحو   على  وإستخدامها  البحرية  واملوارد  والبحار  املحيطات  اإلقتصاد األزرق يركز على الحفاظ على

 املستدامة.  التنمية أجل من مستدام

 :في : من خالل هذه الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من النتائج نوجز أهمها. نتائج الدراسة1.5

قيق التنمية بشتى أنواعها بما في ذلك التنمية ألخضر إلى الربط بين متطلبات تحيهدف اإلقتصاد ا -

مستدام  نحو  على  الطبيعية  املوارد  إدارة  على  القدرة  تعزيز  وكذلك  البيئة،  حماية  وبين  البشرية 

 وزيادة كفاءة إستخدام املوارد والتقليل من الهدر والحد من اآلثار السلبية للتنمية على البيئة؛

نة ذات قيمة طويلة اآلجل حتى ال تثقل كاهل األجيال القادمة ف اإلقتصاد األزرق إلى أشياء آميهد -

بمتطلبات الصيانة أو اإلدارة اليقظة للخطر املحتمل بسبب إنشاء منتجات أو عمليات أو معايير 
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حياة  بال مباالة، وكذلك العمل على القضاء على مفهوم النفايات من خالل تقييم وتحسين دورة ال

 ت املستوحاة من حالة النظم الطبيعية التي ال يوجد فيها نفايات؛الكاملة للمنتجات والعمليا

 نطاق   على  الفقر  على  والقضاء  املستدامة  التنمية  تحقيق  إلى  أخضر  إقتصاد  إلى  التحول   يؤدي -

  اهج املن  في  جذرية  بصورة  التفكير   إعادة  تتطلب  جمة  مخاطر   يشهد  اليوم  العالم  وأن  خاصة  واسع،

 التنمية  محل  يحل  ال  األخضر  اإلقتصاد  أن  الجميع  يعرف  أن  يجب  لذا  اإلقتصادية،  والسياسات

  اإلقتصاد"  نموذج  مع  جديدة  ثروات  خلق  من  الزمن  من  عقود  أخفقت  الذي  الوقت  في  املستدامة

  على   حيويا  هدفا  املستدامة  التنمية  وتبقى  املوارد،  وإستنزاف  اإلجتماعي  التهميش  حد  وضع  في "  البني

  اإلقتصاد، وكما ال ننس ى اإلقتصاد األزرق والذي يعمل على دمج   حضير ت  من  بمرافقة  الطويل  املدى

  اإلقتصاد  نموذج  ويشكل  القرار،  صنع  وعمليات  اإلقتصادية  النمذجة  في  وخدماتها  املحيطات  قيم

  البحرية   واردامل  على  الحصول   في  اإلنصاف  يتناول   النامية  للبلدان  املستدامة  للتنمية  إطارا  األزرق

 البشرية.  التنمية في اإلستثمار إلعادة مجال توفير  ا،وتقاسمه وتنميتها

أبعاد التنمية  - في تحقيق  بين اإلقتصاد األخضر واإلقتصاد األزرق دورا كبيرا  التكامل فيما  يلعب 

مختلف  في  الخضراء  الوظائف  من  هائلة  فرصا  اإلقتصاد  إلى  التحول  يتيح  حيث  املستدامة، 

املالقطاعا مستقبل  وتأمين  اإلقتصادية  جميع ت  دعم  على  األزرق  اإلقتصاد  يعمل  وكما  وارد، 

جوانب النشاط اإلقتصادي من خالل التصور والتخطيط وتطوير البنية التحتية والتجارة والسفر 

 وإستغالل املوارد املتجددة وإنتاج وإستهالك الطاقة. 

   بعض التوصيات في مايلي:من خالل ماسبق يمكن ايجاز . توصيات الدراسة: 2.5

ع - املعالم  يجب  واضحة  شاملة  وخطط  إستراتيجيات  وضع  مائية  ثروات  تمتلك  التي  الدول  لى 

الثروات بكفاءة وبشكل عقالني ألجل الحفاظ عليها بشكل يحقق  واألهداف لغرض إستغالل هذه 

 اإلستدامة. 

ا - املستدامة  التنمية  لتحقيق  تسعى  التي  الدول  كل  على  الضروري  ببرامج  من  اإلرتقاء  على  لتركيز 

ملا  الب نظرا  واألزرق،  األخضر  اإلقتصاد  مجال  في  باإلستثمارات  يتعلق  فيما  خاصة  والتطوير  حث 

خالل  من  البطالة  على  القضاء  وكذا  جهة،  من  الطبيعية  املوارد  على  الحفاظ  في  دور  من  لهما 



 األخضر لتحقيق أبعاد التنمية الستدامة باالقتصاداإلقتصاد األزرق وعالقته 

235 

املواطن من خالل هذه   إستحداث مناصب العمل من خالل هذه اإلستثمارات، والحفاظ على صحة

 الصديقة للبيئة من جهة أخرى، وهذا كله يهدف إلى تحقيق أبعاد التنمية املستدامة.املشاريع 

الدول   - وبين  بينها  تعزيز  على  العمل  الدول  على  يجب  بفعالية  املستدامة  التنمية  تتحقق  حتى 

إلستغالل األمثل ملواردها خاصة منها الساحلية الرائدة فيما يخص اآلليات والتقنيات التي تسمح با

 ية وكيفية الحفاظ عليها لألجيال املقبلة.املائ
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حيث��با��زائر، �قتصاد��زرق����توف���فرص�العمل ��دف�الورقة�البحثية�إ���تقييم�مسا�مة

وأ�دافھ،ودرسنا�قطاع�الصيد�البحري�با��زائر�كنموذج،وتم� تناولنا�مختلف�مفا�يم��قتصاد��زرق

  .دول�املجاورة�،�ومسا�متھ����ز�ادة�معدل�ال�شغيلمع�الإنتاج��املح����مقارنة� دراسة�التطرق�إ��

غــــرب،�ونصــــ�ب�نتــــاج�الســــم�ي�بــــا��زائر�قليلــــة�جــــدا�مقارنــــة�بدولــــة�امل� وخلصــــت�الدراســــة�إ�ــــ��أن�

كـغ�ل�ـل��38و��8.5لـغ��ـ��سـنة�مقارنـة��2.5حـوا����2019حيث�بلغ����سـنة� الفرد�من��ذا��نتاج�غ����ا��

بال�سـبة��% 0.96ضـ�يلة�جـدا��بلغـت���تـوف���فـرص�العمـلمن�تو�س�واملغرب�ع���التوا��،�ومسا�متھ�����

  . عامل�122500بتوف����2019للفئات�ال�شيطة����سنة�

 .فرص�العمل،.،�معدل�ال�شغيل.،�الصيد�البحري�.�قتصاد��زرق�:ية�لمات�مفتاح

  JEL :J6�،J0�،E2اتتص�يف

Abstract: 

The research paper aims to assess the contribution of the blue economy to providing 

job opportunities in Algeria, where we dealt with the various concepts and objectives of the 

blue economy, and we studied the marine fishing sector in Algeria as a model, and the study 
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of comparing local production with neighboring countries, and its contribution to increasing 

the employment rate. 

The study concluded that the fish production in Algeria is very low compared to the State of 

Morocco, and the per capita share of this production is insufficient, as it reached in 2019 

about 2.5 kg in a year, compared to 8.5 and 38 kg for Tunisia and Morocco, respectively, and 

its contribution to providing job opportunities is very small, amounting to 0.96 % for the 

active groups in 2019 by providing 122,500 workers. 

Keywords: The Blue Economy; the marine fishing; the employment rate; job opportunities. 

Jel Classification Codes:J6, J0, E2 

  : مقدمة. 1

��زرق�بدأ �العال��،��قتصاد ��قتصاد �جدول ��� �املتقدمة �م�انتھ �من� ي�بوأ ا
ً
انطالق

�ع���الب�ئة��ش�ل� �املع�شة�وا��فاظ �مستو�ات �معدالت�النمو�وتحس�ن أ�ميتھ����املسا�مة���

يفرض�نفسھ��و�قد�مستدام،��ذا�بخالف�ما�يتمتع�بھ�من�موارد�تتصاعد�أ�مي��ا�يوًما�تلو��خر،�

الدول�والكيانات�ال����س���ل��صول�ع���موارد�اقتصادية� من��ل�تحت�مج�ر�العناية�و��تمام

  .مضمونة�بي�ًيا�و��ًيا

�،���م��ذا��قتصاد تقييمھ ��" World Wildlife Fund"صندوق�ا��ياة�ال��ية�العال���

� �لو �أنھ �فباإلضافة�أكد �العالم، ��� �السا�ع ��و �اقتصاده �ي�ون �فسوف �بلًدا �املحيطات �انت

� إ�� �املوجودة �الرئ�سية ��صول ��ل �دوالر�24(قيمة �نحو�)تر�ليون ��زرق ��قتصاد �قيمة �تبلغ ،

،�تر�ليون�دوالر�سنوً�ا،�و�و�ما�جعلھ�يتصدر�قائمة�ا�تمامات�العالم�خالل��عوام�املاضية�1.5

�أك���مو  ��ناك �����3ن �البيولو�� �التنوع �ع�� ��عتمدون �العالم �حول ����اص �من مليارات

وتوفر�صناعات��قتصاد��زرق�)2020عنان،�( .املحيطات�والبحار����العالم�من�أجل�مع�ش��م

  .(ABILA, 2019) مليون���ص����جميع�أنحاء�العالم����820سبل�لكسب�الع�ش�ملا�يز�د�عن�

�ظروف� �تحس�ن ��� �ال�شغيل �العام،وأ�مية �القطاع ��� �توظيف �عن ���ز�الدولة �ظل و��

والقضاء�ع���الفقر،�ان�البد�من�توف���فرص�العمل����قطاع�ا��اصة�وقطاعات�ال��� املع�شية

د�البحري�وتر�ية�املائية�جزء�ال�ترتبط��ش�ل�مباشر����ال�شغيل�يد�العاملة،و�عت���قطاع�الصي

يتجزأ�من�اقتصاد��زرق،��عتمد��ش�ل�كب���ع���اليد�العاملة�����شاطا��ا،�و�اعتبار�أن�ا��زائر�
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من�مر�����لم��1641.32تمتلك�مقومات�طبيعية�����ذا�املجال�باعتبار�ا�تمتلك�خط�ساح���

  .���الشرق ) التو�سيةا��دود�(���الغرب،�إ���رأس�رو�) ا��دود�املغر�ية(بن�م�يدي�

ما�مدى�مسا�مة�قطاع�الصيد�البحري�: و���خضم��ذه�املعطيات�نطرح���إش�الية�التالية

  كجزء�من�اقتصاد��زرق����توف���فرص�العمل�با��زائر��؟

  :فرضية�الدراسة2.1

���خضم��ش�الية�املطروحة�ولغرض�تحقيق��دف�املرجو�منھ،�نطرح�الفرضية�مفاد�ا��

أن�قطاع�الصيد�البحري�با��زائر�ت�بوأ�م�انة�م�مة����اقتصاد�ا��زائري،�من�خالل�مسا�متھ�

  .���إنتاج�وز�ادة�فرص�العمل�بالنظر�إ���إم�انا��ا�الطبيعية�����ذا�القطاع

  :أ�داف�الدراسة�3.1

  :اسة��س���إ���تحقيق�أ�داف�التالية�ذه�الدر 

 عر�ف�باالقتصاد��زرق�وأ�دافھ�وخصائصھ�وال�شاطات�ال���ت�ت���إليھ�.  

 وإم�انات� �الدول� إبراز�مقومات �مع �مقارنة �ا��زائر�وم�انتھ ��� �البحري �الصيد قطاع

  .املجاورة

 توضيح�مدى�مسا�مة�قطاع�الصيد�البحري����رفع�معدل�ال�شغيل����ا��زائر.  

  :أ�مية�الدراسة4.1

�البحري� �الصيد �بقطاع �اخذ �مع ��زرق �اقتصاد �إظ�ار�تطور ��� �الدراسة تظ�ر�أ�مية

�من� �وتقليل ��نتاج ��� �مسا�متھ �خالل �ا��زائر�من ��� �إل��ا �وصلت �ال�� �م�انة �ومدى كنموذج،

  .معدل�البطالة

  :من��ية�الدراسة�5.1

�باع �قمنا �أ�داف�ا، �تحقيق �ولغرض �الدراسة �لطبيعة �الوصفي��وفق �املن�� �ع�� تماد

والتحلي������سرد�مختلف�مفا�يم��قتصاد��زرق�و��شاطاتھ�وأ�داف�املرجو�منھ�و�دور�قطاع�

�ع��� �باعتماد �وذلك �با��زائر، �العمل �توف���فرص �ع�� ��شاطاتھ �احد �باعتباره �البحري الصيد

  .ةجداول�وأرقام�و�يانات�تحليلي
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 :�زرقلالقتصاد��العام �طار.2

  :�عر�ف��قتصاد��زرق 1.2

�الب��ي�يإ ��قتصادي �الباحث �ابتكر�مف�وم�  gunterpaluiن �من ��و�أول غان���بو��

�ع���انھ �وعرفھ ��زرق، �املستديمة�للموارد�: "�قتصاد ��دارة �صون �ع�� �يؤكد �قتصاد�الذي

�عل��ا، �القائمة ��قتصاديات �استدامة �اجل �من �النظم��املائية، �أن �فرضية �إ�� اس�نادا

�ي�ولوجية�السليمة�للمحيطات،����أك���إنتاجية�و���واجبة�من�اجل�استدامة��قتصاديات�

 )364،�صفحة�2019بن�عباس�و�لعور،�( ".القائمة�ع���املحيطات

� �تقر�ر�ملجلة ��economistو�� �عام ��2015�� �"حول �والفرص��:�زرق�قتصاد النمو

يظ�ر�اقتصاد�: "،�تم�تحديد�مف�وم�عم���لالقتصاد��زرق�ع���انھ"واقتصاد�املحيطات�املستدام

��قتصاد �ي�ون �عندما �املستدام ��ي�ولوجية��،املحيطات ��نظمة �قدرة �مع �ال�شاط و�توازن

�املد �ع�� �و��يا�ىللمحيطات �مرنا �و�ظل �ال�شاط ��ذا �دعم �ع�� �و�قالل،�( "الطو�ل ج��ان

2018� �صفحة �بو )152، ��قتصادي �الباحث ��ليإ��ونادى �نظرتنا ��غي��ه املحيطات��إ��ضرورة

�مزا �عدة �ع�� �تحوز �بل �لل��فيھ �مناطق ��و��ا ��� �وتتعدى �و�لعور،�( :م��ا�ياوالبحار، �عباس بن

  )364،�صفحة�2019

 ا��وت��بيض�إ���من�مجموع�التنوع�البيولو���بداية�من�البالنكتون % 80تتوفر�ع���.  

 املوجود�����رض��ك���نمن�% �50سا�م����توف���ما��عادل�. 

 والشعاب�� �البحر�ة �و���ار ��عشاب �مختلف �من �ا��ية �البحر�ة �ال�ائنات تقوم

�السام �غاز�الكر�ون �بامتصاص �تمتصھ��،املرجانية �ما �مرات �خمس ��عادل بمقدار�ما

 .الغابات��ستوائية

 فرصة�عمل�بواسطة�مصايد��سماك�املستدامة�260كما��سا�م�ع���خلق�حوا���. 

�و�مجموع�القطاعات��قتصادية�:" ما�البنك�الدو���فقد�عرف��قتصاد��زرق�ع���انھأ

�استخدام ��ان �إذا �ما �معا �تحدد �ال�� �الصلة �ذات �مستداما�والسياسية �املحيطات �ذا��."موارد

�أنحاءبحيث�ت�ون�البلدان�النامية����جميع��،املف�وم��عمل�ع���توسيع�نطاق��قتصاد��زرق

 )61،�صفحة�2019مسك�ن�و�زرقوط،�( .العلم�معنية�باالقتصاد��زرق
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� ��قتصاد ��ورو�ية �املفوضية �ك �زرقوعرفت �الدول�واعتمدتھ ��سا�م �جديد نموذج

�أو �شمل��قتصاد�البحري،�املعروف�أيضا�باالقتصاد��زرق�:" �تحاد��ورو�ي����للنمو�ع���انھ

مسك�ن�و�( ".اقتصاد�البحر،�جميع���شطة��قتصادية�املتعلقة�باملحيطات�والبحار�والسواحل

� �2019زرقوط، ،� ��عت����ا�عت����ذو �)61صفحة �بحيث �أك���شمولية، �ال�شطات��أناملف�وم �ل

مرتبطة���ا�ت�ون�����أو �قتصادية�والتجار�ة�ال���ت�ون�فوق�مياه�البحر�واملحيطات�والسواحل�

  .�زرقإطار��قتصاد�

عليھ�مبادرة��أطلقتكما��أو  كما�عرفت�منظمة�الفاو�التا�عة�ألمم�املتحدة��قتصاد��زرق

�قتصاد�املرتكز�ع�����شطة�البحر�ة����املسطحات�املائية�من�محيطات�:" ع���انھ �زرق النمو

� �يحقق �بما �واس�ثمار�موارد�ا �وخ��ان، ���شطة��أفضلو�حار�و�ح��ات ��ذه �من �ممكن عائد

". لتعدين�قتصادية،�مثل�الصيد��سماك�والنقل�البحري�وا��دمات�اللوجس�ية�والسياحية�وا

� �مبادرة�النمو��زرق �منظمة�الفاو�بواسطة ��س�� �واملحيطات��إ��كما �املسطحات�املائية حماية

من�ال��ديدات�امل��ايدة�كثل�التلوث،�الصيد�غ���قانو�ي�وا��ائر�وا�ع�اسات��غ��ات�املناخية�ع���

للموارد�املائية،�ارتفاع�م�سوب�املياه،�والتقيد�بقواعد�التنمية�املستدامة�من�استغالل�الرشيد�

�التنمية� �وفق ��� �الدول �ب�ن ��عز�ز�التعاون �لغرض �خصيصا �تداب���مصممة �تام�ن �ع�� وحرص

� �دعم �و��بت�ار�و�س�ثمار��� �تطو�ر�وتحف���السياسات �ع�� �ز�ادة الغذا�ي���مناملستدامة،

  )365،�صفحة�2019بن�عباس�و�لعور،�( .والدارة�املستدامة�للموارد�املائية�و�ا��د�من�الفقر

ال���من�،و كما��عرف��قتصاد��زرق�ع���انھ��و�عبارة�عن�التنمية��قتصادية�البحر�ة

� �الب�ئة�وتطو�ر�ا��أنشا��ا �ع�� �من�ج�ة،�واملحافظة �الناس �تحس�ن�أحوال�وظروف �ع�� �عمل

  . من�ج�ة�أخرى 

  :ا�داف��قتصاد��زرق2.2

مبادرة�تحت�  )فاو(التا�عة�لألمم�املتحدة� "منظمة��غذية�والزراعة"أطلقت�����2013عام�

� �النمو��زرق"عنوان ��قتصاد�  ”blue growth initiative مبادرة �إ�� �التحول �دعم �أجل من

املنظمة�استعرضت�.�زرق،�ومساعدة�الدول�وا���ومات����وضع�وتنفيذ�سياسات��عزز�مف�ومھ

�املباد �تلك ��� �تحقيق�ا �يراد �رئ�سية �أ�داف ��حياء�ثمانية �ب��بية ���تمام �مقدم��ا، ��� �جاء رة
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�والنباتات� �واملحار �السمك �الس��راع �ا��يدة �واملمارسات �السياسات ��عز�ز �خالل �من املائية

البحر�ة�لإلنتاج�والنمو�السم�ي�بصورة�مسؤولة�ومستدامة،�وتحف���الطرق�والوسائل�ال���من�

��عز�ز�النمو �التنو  شأ��ا �واستعادة �الرقابية �البيولو��والنظم �البي�� ع �النظام كذلك��،وخدمات

�الصيد� �دعم �ع�� �السمكية ��رصدة �واستعادة �الطبيعية ��سماك �بمصائد ��تمام

�املشروع الرشيد �غ�� �الصيد �املنظم  وم�افحة �الصيد� ،وغ�� �وسلوكيات �ممارسات وإلغاء

�بجا الضارة �استدام��ا، �ع�� �والعمل ��سماك �مصائد �وصيانة �بناء �طرق ���تمام�وتحس�ن نب

للمأ�والت�البحر�ة،�و�عز�ز�التعاون�ب�ن��الكفءو�عز�ز�سالسل�القيمة� بأنظمة�املأ�والت�البحر�ة

  )2020عنان،�( .الدول����مجال��قتصاد��زرق

بن�عباس�و�( :�ن��ستعرض�أ�م�أ�داف��قتصاد��زرق����ما�ي�أو�مكن�من�خالل�ذلك�

  )367- 366،�الصفحات�2019لعور،�

 الضار� �الصيد �ممارسات �ع�� �والقضاء �النمو، �من �الرفع �شا��ا �من �ال�� �،تحف���الن��

  .والعمل�ع���حد�من��غ��ات�ملناخ�ملنع�تد�ور�الب�ئة�البحر�ة

 عمل� �وتوف���فرص �الفقر�وا��وع �من ��،ا��د �يؤدي �ألفراد��إ��مما �مع���� �مستوى رفع

 .مجتمع

 اء�الصيد�الغ���القانو�ي،�وتحس�ن�صون�وتجسيد�مصائد��سماك�املستدامةإ��. 

  تام�ن�تداب���مصممة�لغرض��عز�ز�التعاون����مجال�املوارد�البحر�ة�ب�ن�الدول. 

 الغذا�ي� �املن �دعم �و�س�ثمار�و�بت�ار�لغرض �من��،تطو�ر�وتحف���السياسات وتقليل

 .الفقر�وإدارة�املستدامة�للموارد�البحر�ة�مستوى 

 تطو�ر�سياسات�وزرع�السمك�واملحار،�وكذا�النباتات�البحر�ة�وفق�ن���مستدام�لغرض�

ودعم�الصيد�الرشيد�وترشيد�مصائد��سماك�الطبيعية�. ا�تمام�ب��بية��حياء�املائية

 .واس��جاع��رصدة�السمكية��ومحار�ة�الصيد�غ���املشروع

 ارسات�إلنتاج�السم�ي�بطر�قة�مستدامة،�والعمل�ع����عز�ز�بأنظمة�املأ�والت�دعم�املم

 .البحر�ة�وا�تمام�سالسل�القيمة�الكفء�ل�ا�وتحس�ن�ظروف�مع�شية
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 � ��ي�و��ية، �النظام �توف���خدمات �خالل �من �الرقابية اس��جاع��وأليات�عز�ز�النظم

 .املوائل�الساحلية�ا��يو�ة،�التنوع�البيولو��

 ال� �و�تحقيق �السمك �من �البحر�ة �املوارد �ع�� �املحافظة �مع �موازاة ��قتصادية تنمية

 .طبيعية�ومائية

�أ�دافع���عدة��2030وقد�اعتمدت��مم�املتحدة����إطار�خطة�التنمية�املستدامة�لعام�

�شعار� �تحت �املاء �عرض ��� �حياة �ع�� �واملحافظة �املستدام �استعمال �ع�� �ع���:"�س�� ا��فاظ

ومن�" ر�واملوارد�البحر�ة�واستخدام�ا��ش�ل�مستدام�لتحقيق�التنمية�املستدامةاملحيطات�والبحا

 )66- 65،�الصفحات�2019مسك�ن�و�زرقوط،�( :ب�ن���داف��قتصاد�الزرق�وفق�ا��طة���

 أش�ال�الدعم�من�شا��ا�أن��سا�م����إفراط����قدرات�صيد��سماك����مصائد� إلغاء

�ساعد�ع���الصيد��سماك�بطر�قة�غ���قانونية،�غ���مبلغ� �سماك،�وحظر�الدعم�ال��

 .عنھ�وغ���منظم،�وعدم�استحداث�دعم�جديد�من��ذا�النوع

 رد�البحر�ة�و�سواقمساعدة�صغار�الصيادين�ا��رفي�ن�ع���إم�انية�الوصول�إ���املوا. 

 استعمال�� �من �النامية �الصغ��ة �ا��زر�ة �للدول �تنجز �ال�� ��قتصادية �منافع ز�ادة

املستدام�للموارد�البحر�ة،�بواسطة�إدارة�مستدامة�ملصائد��سماك،�والسياحة،�وتر�ية�

 �2030حياء�املائية�بحلول�عام�

 مم�� �اتفاقية ��� �املدونة �بصيغتھ �الدو�� �قانون �إطار��تطبيق �البحار��� �لقانون املتحدة

�استغالال� �واستغالل�ا �وموارد�ا �املحيطات، �ع�� �محافظة ��� �مسا�م �اجل �من القانو�ي

  .مستداما

  :مكونات��قتصاد��زرق�3.2

�بن�عباس( تر�ليون�دوالر�ة�5ا���3ت��اوح�قيمة��شاط��قتصادي�لالقتصاد��زرق�ما�ب�ن�

،�الصفحات�2019مسك�ن�و�زرقوط،�( :و�تتمثل��ذه���شطة����)367،�صفحة�2019و�لعور،�

63-64(.  
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  : الصيد�البحري 1.3.2

�ب�سبة� ��سا�م �والذي ��زرق، ��قتصاد �قطاعات �أ�م ��عت���من �البحري �الصيد �شاط

� �القومي �الدخل �ز�ادة ��� �الغذا�ي�كب��ة ��من �وتحقيق �العاملة، �اليد �قدر�كب���من وامتصاص

  .للمجتمع

  :التكنولوجيا�ا��يو�ة�البحر�ة2.3.2

الزرقاء�من�ال�شاطات�شديدة�ا��ساسية�واحد�أسرع�نمو��ة�عت���قطاع�تكنولوجيا�ا��يو�

����قتصاد��زرق،�حيث��ستعمل�تكنولوجيا�عالية�و���مختلف�القطاعات،�مثل�مستحضرات�

و�نز�مات،��ذا�ال�شاط� التجميل�والصيدالنية�واملكمالت�الغذائية،�وكث���من�املواد�الكيميائية،

��ورو�ي �دول �كب����� �ع��� ةيزد�ر��ش�ل ��عتمد �بحيث �أسيا، �شرق �وجنوب �الشمالية وأمر�كيا

  .برامج�البحث�والتطو�ر

  :التعدين����سواحل�وأعماق�املحيطات�3.3.2

�ذا�ال�شاط��عتمد�عليھ�كث���من�اقتصاديات�الدول�العالم�بحيث��شمل��ذا�القطاع��نإ

�والغاز�والنفط �والك��يت، �والرمال، �ا����� �مثل �البحر�ة، �موارد �الذ�ب� مختلف �ع�� ز�ادة

  .و�ملاس�وغ���ا

  :الطاقة�املتجددة�البحر�ة4.3.2

� �حوا�� �تمثل �البحر�ة �املتجددة �الطاقة�%22الطاقة �مجموع �ال�شاط��من ��ذا العاملية،

�كذلك� �و�شمل �الطاقة، �توز�ع �وعدالة �امن �تمثل �وال�� �الطاقة، �ملشكالت �حل �ي�ون �أن يمكن

�مثل �املتجددة �البحر�ة �الطاقة �أنواع �من �كث�� �وتوجد �البي�ية، �البحر�ة،�: �ستدامة الر�اح

�وطاقة �وغ���ا �املحيط �حرارة �وا��زر، �املد �البحر�ة، �الشمسية �الطاقة �أك�����مواج، ��� الر�اح

  .ان�شارا����العالم

  :النقل�البحري�وا��دمات�اللوجس�ية�5.3.2

�املحلية� ��سواق �وال��و�د �القتناء �رئ�سية �النقل �وسيلة ��عت�� �البحري �النقل �شاط

�تجاوزت� �فقد �والطاقة، ��ساسية �الغذائية �واملواد ��ولية �و�املواد ��س��الكية �السلع بمختلف

من���م�التجارة�الدولية�حسب�مؤتمر��مم��%70ب�سبة��2016ة����عام�حصة�التجارة�البحر�

  ).�ونكتاد(املتحدة�للتجارة�والتنمية�
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  :الصناعات�البحر�ة6.3.2

�ذا�ال�شاط�يمثل�شر�حة�م�مة������قتصاد��زرق،�بحيث�تقف�عنده�قطاعات�أخرى،�

�ومختلف� �والغواصات، �واليخوت �السفن �أنواع �ومختلف �القوارب، �وإصالح �وصيانة �بناء وتمثل

�البحر�ة،�والصناعة�وإعادة� ال�يا�ل�العائمة،�باإلضافة � �مستعملة����الصناعات إ���تكنولوجيا

  .فكيكتدو�ر�السفن�والت

  :التجارة�وتكنولوجيا��تصال�واملعلومات�7.3.2

�املرتبط� �البحري �والتام�ن �البحري �التمو�ل �خدمات �ومختلف �البحر�ة �تجارة �من تت�ون

�السفن، �البحر�ة بتمو�ل �القوان�ن �إتاحة �خدمات �املعلومات� باإلضافة.وكذلك �تكنولوجيا إ��

لبحر�ة،�وتت�ون�كذلك�من�خدمات��رصاد�و�تصال�البحر�ة،��س�شارات�ال�ندسية�البي�ية�وا

  .ا��و�ة�مع�إدارة�املشروعات،�واتصال�الغواصات�وغ���ا

  :�حياء�املائية تر�ية8.3.2

يل���تر�ية��حياء�املائية��ما�يفوق�نصف�من��حتياجات�العاملية�فيما�يخص�املأ�والت�

تقبل�يتطلب��مر�التوسع����البحر�ة،�ولذلك�من�اجل�توف���احتياجات�إضافية�للس�ان����املس

  .2050مليار��سمة����عام��2تر�ي��ا،�والذي�من�املحتمل�ز�ادة�عدد�س�ان�العالم�بنحو

  :التعليم�والبحوث�البحر�ة�9.3.2

قضية�املحيطات�والبحار�وسواحل�ا�ذات�أ�مية�كب��ة،�و� أصبح مع�تطور��قتصاد��زرق

املستدامة�وال����عتمد�ع���املوارد�البحر�ة،��والبحوث�أصبحت�ذات�أولو�ة����تحقيق�التنمية�

البحر�ة���دف�إ���تطو�ر�اس��اتيجيات�شاملة�من�اجل�حماية�البحار�واملحيطات،�و�شمل�إدارة�

�البحر�ة،� �والعوائل �السواحل �واس��جاع �ترميم �البحري، �امل�ا�ي �التخطيط ��سماك، املصائد

  .لتكنولوجيا�البحر�ةسبل�رفع�من�التعاون�الدو������العلوم�وا

  :السياحة�البحر�ة�وال��ف��ية�10.3.2

�مثل� توفر �وال��فيھ، �السياحة �لقطاع � �الفرص �من �عديد �الشاسعة �البحر�ة مساحة

��ذا� �فان �ول�ذا �املرجانية، �الشعاب �ومشا�دة �الساحلية �والسياحة ��مواج �ور�وب الغوص

  .زرقال�شاط�يك�سب�أ�مية�بالغة��من�ب�ن�ال�شاطات��قتصاد�� 
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  :خصائص��قتصاد��زرق�4.2

  )62-61،�الصفحات�2019مسك�ن�و�زرقوط،�( :لالقتصاد��زرق�عدة�سمات�من�أ�م�ا

 و�اقتصاد��عتمد�ع���البحار�و��تج�عنھ�فوائد�اقتصادية�واجتماعية�لألجيال�ا��الية��

� ��من ��� �ع���مسا�متھ �واملسا�مة�واملستقبلية، �الفقر، ��سبة �من �وتخفيض الغذا�ي

 .كذلك����الدخل�والعمالة�و�ستقرار�السيا����و�السالمة�ومساعدة����سبل�الع�ش

 زرق�� �نموذج� �عت����قتصاد �وفق ��زرق �جو�ر��قتصاد �ف��وج إطار�اس��اتي��،

القرار������دارة�الذي��عتمد�ع���النظام�البي��،�الذي��و�ضرورة��جو�ر�عملية�صنع

 .تنمية�املجتمع�والصناعة

 ا�تمنح�الفرص�إأداة�سياسية�لدفع��قتصاد،�بحيث� �قتصاد��زرق�يمثل�وسيلة�أو��

من�مختلف���شطة�املرتبطة�باملوارد�املائية�والساحلية�من�اجل� �قتصادية�ال���ت��ز

 .تنمية��قتصادية

 � ��خضر �اقتصاد �من �جزء ��زرق ��قتصاد �للب�ئة�يمثل �املتحدة ��مم �برامج ع��

 .واملنظمات�الدولية

 و�يمثل�اقتصاد�بحري�مستدام�ع���تطو�ر��قتصاد�البحري،�ا���جانب�حماية�النظام��

 .البحري�البي���بصورة�جيد�وتحقيق��ستخدام�املستدام

  :مبادئ��قتصاد��زرق�5.2

غر�ي�( :القتصاد��زرقأ�م�اقام�صندوق�العال���للطبيعة�بتقديم�مجموعة�من�املبادئ�ل

  )79-78،�الصفحات�2019و�محمدي،�

 النظم�� �وقيمة �و�نتاجية، �وال�شغيل � �التنوع �ع�� �وحماية �ومحافظة اس��جاع

 .�ي�ولوجية�البحر�ة�فوائد�الطبيعية�ال���يقوم�عل��ا�ازد�ار�ا

 � �املتجددة �الطاقة �ع�� �اجل��عتماد �من �تدو�ر�املواد �وإعادة �النظيفة والتكنولوجيا

 .ضمان�استدامة��قتصادية�و�جتماعية�طوال�الوقت

 دارة،�وال���تتم���بأ��ا�شاملة� ن�التحكم��قتصاد��زرق�يتم�ع���استعمال�أساليبإ�

 .ومستدامة�و�عتمد�ع���املشاركة�الفعالة�وال�شطة�أل��اب�املص��ة�ووقائية�ومطلعة
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 م�ا��وار�مع�أ��اب�املص��ة�مع�ضرورة�وضع�إطار�مرج���لالقتصاد��زرقدع. 

 نظر�� �وج�ة �ذات �املص��ة �أ��اب �وجميع �ا���ومة �طرف �من ��ل��ام �ع�� تأكيد

 .واقع�ملموس�إ��باالقتصاد��زرق�املستدام�واملسا�مة����تحو�ل��ذه�رؤ�ة�

 � �القرار�حول �اتخاذ �عمليات ��� �املص��ة �أ��اب �مع �وفق�التواصل ��زرق، �قتصاد

 .�طار�التعلي���أو�ز�ادة�الو��

 توجيھ�اتخاذ�القرار�����ل�من�القطاع�العام�والقطاع�ا��اص��شان��قتصاد��زرق.  

�ا��زائر��.3 ��� ��زرق �لالقتصاد �كنموذج �املائية ��حياء �وتر�ية �البحري �الصيد �قطاع تقييم

  :ومسا�متھ�����شغيل

�ذا��يمثل�قتصاد��زرق،�ور�ما���شاطات�الصيد�وتر�ية��حياء�املائية�جزءا�من��عت�� 

أنحاء��مختلفلفرص�ال���يخلق�ا����للفوائد�وانظرا�للتوز�ع�الكب����ال�شاطاتالقطاع�أحد�أ�م�

�إ���حوا����ارتفعوقد�. النامية�الدول ����خاصةالعالم،�و  مليون�طن،��171إنتاج��سماك�عامليا

� �نصف�ا �تقر�با ��شمل �املائية ��حياء �تبلغقيمبتر�ية ��ة و�ش�ل�. مليار�دوالر�أمر��ي�362حوا��

مليار���ص،��3.2الفردي�من�ال��وت�ن�ا��يوا�ي�يقدر�بحدود��نص�بمن�% �20سماك�حوا���

�امس
ً
و�ستمر�قطاع�تر�ية�. من�إمدادات�أغذية�ال��وت�ن�ا��يوا�ي�عامليا% �17س�تھ��بذلك�ما�مة

�6املائية����النمو�بصورة�أسرع�من�غ��ه�من�القطاعات��ساسية�إلنتاج��غذية�بحدود��حياء�

  (ABILA, 2019) .���املائة�سنو�ا

�و�ش��� �من �يقرب �ما �أن �إ�� ��حصاءات �من �أنحاء��350العديد �جميع ��� �وظيفة مليون

� ��سماك، �بصيد �أسا��� ��ش�ل �مرتبطة �القطاعات�العالم �أسرع �املائية �الزراعة ��عد كما

�وتوفر�نحو� �نمًوا، �ال�شري،% 50الغذائية �لالس��الك �املخصصة ��سماك �( من ��)2020عنان،

قطاع�الصيد�البحري��سا�م��ش�ل�كب������توف���سبل�الع�ش�و�اس�يعاب�عدد��نيمكن�القوال 

  .كب���من�اليد�العاملة�مما��سا�م����ارتفاع�معدل�ال�شغيل�وتحس�ن�ظروف�املع�شية

  :إم�انيات�قطاع�الصيد�البحري�وال��بية��حياء�املائية����ا��زائر�1.3

تملك�ا��زائر�إم�انيات�كب��ة����تر�ية�املائية��والصيد�البحري،�بحيث�تقدر�ثروة�السمكية�

مالي�ن�طن�من��سماك،�ز�ادة�ع���ذلك��ستطيع�خلق��06ع���طول�الشر�ط�الساح���حدود�
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حوض���99ألف�منصب�شغل�جديد����القطاع�وتحس�ن�إنتاجية�سطول�الصيد�ع���بناء��36

ع����2008بدأت�ا��زائر��عمل�مخطط�لتفق�س�بيض�السمك�بداية�من��جديد����البحر،�وقد

�نموذجيت� �نتجر�ت�ن �إلنتاج� �بلعباس �وسيدي �سطيف �والي�� �من��خأفرا �� �مك��ا �مما السمك،

�عز�ز�توجھ�البالد�إ����شاط�تر�ية�املائية،�وتطو�ر�عدة�أنواع�من�اسماك�املياه�العذبة،����إطار�

من�بيض�السمك�أبلطي��6800البحري،�وقد�أدىنجاح�اس��راع��لدفع��شاط�الصيد�ةإس��اتيجي

� ��� � ��عميم���13والشبوط �بجدوى � �املس�ثمر�ن �إلىإغراء �وضواح��ا �ا��زائر�العاصمة ��� حوض

ممارسة�التجر�ة�بكثافة،�حيث��انت�عملية��تجر�ة�أو������مجال�ال��بية�املائية،�وقد�سا�مت����

  )75-374،�الصفحات�2019بن�عباس�و�لعور،�( .�شر�ا�ع���سائر�الواليات�ا��دودية

ع���طول�الساحل�ا��زائري�،�حيث�بلغ�عدد� ميناء�صيد�رئ�����20وتحوز�ا��زائر�ع���

�552ذلك�و�شمل�سفينة�صيد،��5024م�حوا������2016عام���ستخدم����الصيد�السفن�ال���

�ال �شباك ��ستخدم �بسفينة �و �الك�سية���1295ولة، �التحو�ط �شباك ��ستخدم  .سفينة

  )2021الدو��ات،�(

�ساح�� �خط �طول �ع�� �ا��زائر�ة �الساحلية �املنطقة ��1641.32 تمتد �بن��لم �مر��� من

�14 �شملال���و ���الشرق،�) ا��دود�التو�سية(���الغرب،�إ���رأس�رو�) ا��دود�املغر�ية(م�يدي�

ا��غرا���ع���نطاق�حوض�البحر� من�خالل�موقع�.بلدية�ذات�واج�ة�بحر�ة�136والية�ساحلية�و�

�761ج�سا�و��950( نوعا��4150تنوعا�بيولوجيا�م�ما�يقدر�بنحو�تملك�ا��زائر���بيض�املتوسط�

  )وزارة�الب�ئة�ا��زائر�ة(. ،�و�ال���تتوزع�ع���جميع��نظمة��ي�ولوجية�ال��ية�و�البحر�ة)عائلة

  :قطاع�الصيد�البحري�با��زائر�مقارنة�بالدول�املجاورة�تقييم�إنتاج 2.3

�إ�� إ�� دراس�نا وفق �ا��زائر،س�تطرق ��� �املائية �وتر�ية �البحري �الصيد �قطاع �إم�انيات

ح���امل�يو���إنتاج 01وا��دول�رقم� �ذا�القطاع�مقارنة�بالدول�املجاور�تو�س�ومغرب،�إنجازات

��ل� ��� � ��سماك �إنتاج �من �الفرد �نص�ب �وكذلك �واملغرب، �ا��زائر�وتو�س �الدول ��� لألسماك

  ): 2019-2009(السنة����الدول�املذ�ور�أعاله�����الف��ة�
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  )2019-2009(ي قطاع الصيد البحري و تربية مياه المائية جزائر ودول مجاور لهافتطور اإلنتاج :1جدول ال
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  من إعداد الباحثني باعتماد على : المصدر

 https://mpeche.gov.dz/?page_id=416:املوقع الرمسي لوزارة الصيد البحري واملنتجات الصيدية-1

   18/04/2021تصفح يوم 

   24/04/2021تصفح يوم :املوقع االلكرتوين للمكتب الوطين للصيد باملغرب-2

http://www.onp.ma/wp-content/uploads/2019/02/RAPPORT-

STATISTIQUE  

  18/04/2021تصفح يوم  https://databank.banquemondiale.org :موقع البنك الدويل  -3

  :لتونسي وزارة الــفــالحــة واملوارد املائية والصيد البحري| وزارة الفالحة موقع  -4

http://www.agridata.tn/group/production-agricole   20/04/2021تصفح يوم  
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  )2019- 2008(حجم اإلنتاج المحلي لألسماك في الجزائر، تونس، المغرب :1الشكل 

  
  1الباحثني باعتماد على اجلدول من إعداد : المصدر  

)كغ)(2019-2008(األسماك في الجزائر، تونس والمغرب نصيب الفرد من إنتاج:2الشكل 

  
  1من إعداد الباحثني باعتماد على اجلدول : المصدر

إنتاج�املح���لألسماك����املغرب�رغم�ر�وده����سنة� أن�1والش�ل�1من�ا��دول� نالحظ

أضعاف��07الشاسع����صيد��سماك��بفارق��عيحافظ�ع����رتفا إال�انھ�استطاعة�أن��2011

أن��1ما�ت�تجھ�ا��زائر�وتو�س،�واستطاعت�املغرب�����خمس�سنوات��خ��ة�من�ا��دول�رقم�

يرفع�من�إنتاج�صيد��سماك����املقابل��تراجع��نتاج����تو�س�وا��زائر�بالرغم�من�امتالك�م�

�13حوا��� بما�يز�د �سماك غرب����إنتاجإلم�انيات��سمح�ل�م����ز�ادة��نتاج،�حيث�تفوق�امل

  .ضعف�ما�ت�تجھ�ا��زائر�وتو�س

� �املرتبة �املغرب �الطبيعية�13تحتل �البحر�ة ��سماك �صيد ��� �عر�يا، عامليا وفق� و�و��

والذي�تصدر�منظمة�" 2018حالة�املوارد�السمكية�وتر�ية��حياء�املائية����العالم�لسنة�" لتقر�ر

  )2020طبطاب،�(.مم�املتحدةالفاو�التا�عة�لأل 
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�صيد� �من ��فراد �نص�ب �من �متدنية �مراتب �ا��زائر�تحتل �أن �نجد �الثا�ي �الش�ل و��

  �سماك،�

�لغ�بداية�من� 3 ال�يتعدى إال�انھ�أصبح��2009و�2008لغ����سنة��3و�4بحيث�تراوح�ب�ن��

رقام�مح�شمة�جدا��مقارنة�باملغرب�الذي�من�رغم�تراجع�إنتاجھ����� �ه،�و�عت����ذ2010سنة�

�ان�نص�ب�الفرد�من��2012-2008كما�قلنا�سالفا،إال�انھ����الف��ة��2011صيد�السمك����سنة

ازداد�تحسن�نص�ب��فراد�من� �2013لغ�للفرد،�و�داية�من�34و�27صيد��سماك�ي��اوح�ب�ن�

  . �2018لغ����سنة��38،�ووصل�إ�����2016لغ����سنة� 40 أصبح��يقارب إذ �سماك إنتاج

� �الش�ل �من �تو�س ��� �نص�ب��2أما ��� �ألخرى �سنة �مستمر�من �تد�ور ��ناك �انھ نالحظ

�لغ،�إال�انھ�سرعان��11.7والذي��ان���2011سماك�رغم�ارتفاع�طفيف����سنة� الفرد�من�إنتاج

غ�للفرد�الواحد،�رغم��ذه��رقام�تبقى��ل�9ما�يقارب���2018أصبح����سنة� ما�عاد����تراجع�ح��

  .ا��زائر����تد�ي�ال��ت�ب�و�ذا�راجع�إ���عدم���تمام�ا��يد�وا��اد���ذا�القطاع

�طلب� �بل�� �وال �ضعيف �املح�� �السم�ي �بروت�ن �من �ا��زائر��ن �املواطن�ن �رصيد و�يبقى

�140بحيث�بلغت�كمي��ا�مر�الذي�جعل�ا���ومة�ا��زائر�ة�ت��ا�إ���است��اد��سماك،� املح��،

� � �سنة ��� �طن �2019ألف �بقيمة �املدفوعات ���ز�م��ان ��� ��س�ب �مما �دينار��33065، مليون

�ا��زائر�ة(جزائري، �الصيدية �والنتاجات �البحري �الصيد � )وزارة ��� ��س�بھ �ع�� است��اف�ز�ادة

  .احتياطي�العملة�الصعبة

  :ا��زائري����توف���فرص�عملدور�قطاع�الصيد�البحري�3.3

�مايخص نظرا ��� �املائية �وتر�ية �البحري �الصيد �قطاع �إل��ا �وصل �ال�� �الض�يلة �نتائج �إ��

إنتاج�ونص�ب�الفرد�مقارنة�باملغرب،�س�تطرق�إ���دراسة�مسا�مة�القطاع����توف���فرص�عمل�

يو���الوظائف�املباشرة�والغ���مباشرة�����شاط�الصيد��2وز�ادة����معدل�التوظيف،�وا��دول�

� �الف��ة ��� �املائية �و�ال��بية �الوط���2019-2009البحري �ال�شغيل �معدل �ز�ادة ��� �ومسا�متھ ،

  :بة�للفئة�ال�شيطة�بال�س
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  )2019- 2009(ي نشاط الصيد البحري و تربية مياه المائية فتطور التشغيل  :2لجدول ا

  السنوات
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  :وباعتماد على الباحثنيمن إعداد:المصدر

 :ديوان الوطين لإلحصاءل اإللكرتوين موقع-1

https://www.ons.dz/IMG/pdf/emploi_chom_mai_2019.pdf متت التصفح املوقع 

 23/04/2021:بتاريخ

تاريخ التصفح  https://mpeche.gov.dz/?page_id=416:بحري واملنتجات الصيديةلموقع وزارة الصيد ا-2

  04/2021/ 23:يوم

  )2019-2009(تطور الوظائف المباشر والغير المباشرة في قطاع الصيد البحري  :3الشكل 

  
  2من إعداد الباحثني باعتماد على اجلدول : المصدر
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  )2019-2009(التشغيل في قطاع الصيد البحري ومساهمته في ارتفاع معدل التشغيل تطور: 4الشكل 

  
  2من إعداد الباحثني باعتماد على اجلدول : المصدر

�ا��دول  �من �2نالحظ �� �الصيد��3والش�ل �قطاع ��� �املوظف�ن �عدد ��� � �م��وظ ارتفاع

،�فبعدما��ان�عدد�الوظائف�املباشرة�والغ���مباشرة�)2019-2009(خالل�الف��ة�الدراسة�البحري�

66400�� �سنة ��� �إ���2009وظيفة �ارتفع ، � �سنة ��� �الضعف � �يقارب �العدد��2019ما لتبلغ

وظيفة،كما�تخلل��ا��ف��ات�جمود��وعزوف�عن�ال�شغيل�وف��ات�ز�ادة�����122509الوظائف�إ��

  .سنة�ألخرى عدد�املوظف�ن�جددمن�

�ان�محافظا�ع���ثبات�عدد�موظف�ن��2012-2010يو���ذلك،�حيث����الف��ة��4والش�ل

�بالتقر�ب �سنة، ��ل �من � ا��دد ��5.4معدل �سنة ��%5.7و���2010 �سنة �سنة���2012 ��� ،أما

�ان��ناك�عزوف�عن�العمل�����قطاع�الصيد�البحري،�و�ذاغ���ما�ان�متوقع�بحيث�بلغ��2013

�سن ��� �العمال �عدد �2013ة �ب�77600إ�� �مقارنة ��87000عامل �سنة ��� �400،أي2012عامل

أ��ا�مقلق�� إال من�عمال،رغم�أن�ال�سبة�قليلة�%0.5عامل�تخلو�عن�وظيف��م����القطاع��ب�سبة�

و�ذا�تراجع�لھ�أسباب�متعددة،�نظرا���طورة�العمل����الصيد�البحري��وتقلبات�املناخية�����

ة،�وا�عكس��ذا�ال��اجع�سلبا�ع���إنتاج�صيد�السمك�بحيث�ظل�غياب�محفزات�ووسائل�الوقاي

،�كما�ا�عكس�سلبا�أيضا�ع���نص�ب�الفرد�من�2012طن�مقارنة����سنة��5987انخفض�بقيمة��

�الف��ة ��� �قطاع ��� �العمل �سوق �انتعش �ما �سرعان � �ولكن � �الفردي، �السمك -  2014( إنتاج

���سنة��89800و����2014سنة�����82000،�بحيث�ارتفع�عدد��فراد�العامل�ن����قطاع�إ)2015

 9.5إ���%5.6ع���التوا��،�بحيث�زادة�وت��ة�التوظيف�من��7800موظف�و��4400أي�بفارق��2015
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ارتفع�عدد�العمال�موظف�ن����القطاع�إ����2016أما����سنة�. 4حسب��ما��و�مو���الش�ل��%

إ���%9.5يف�انخفضت�من�،إلىأن�وت��ة�التوظ2015وظيفة�عن�السنة��5200أي�بفارق��95000

5.7 %.  

فيما�يخص�تطور�ال�شغيل����القطاع،�نالحظ�أن��4وعموما�ومن�خالل�قراءتنا�للش�ل�

�ا��دد� �الوافدين � �عدد �ز�ادة ��� �م��وظ �ارتفاع �شا�دنا �ال�شغيل،حيث �وت��ة ��� �تذبذب �ناك

املوظف�ن���،�وتراجع�م��وظ����عدد)2018-2017(و) 2015-2014(للعمل����القطاع����الف��ت�ن�

ش�دت�عزوف�عن�العمل�����ذا��2013،��كما�أن�سنة�2019و�2017ا��دد�خاصة����س�ت�ن�

�عدد�. القطاع ��� �تراجع �و�ل��ا �س�ت�ن �ال�تتجاوز �ال�شغيل � ��� �انتعاش ��ل �أن �كذلك ومالحظ

موظف�ن�جدد����سنة�واحدة�وثم�سرعان�ما�ترتفع�وت��ة�ال�شغيل�لس�ت�ن،��و�ذا�ما�الحظناه�����

ع���أن�الدولة�تتخذ�إجراءات�لدفع�تنمية�القطاع� ،و�ذا�دليل4ة�دراس�نا��من�خالل�الش�ل�ف�� 

�الوضع، �تدارك �اجل �من �و�نتاج �توظيف ��� �انخفاض �ف��ا �يحدث �ال�� �ف��ة ��� �ما�� إال و�ذا

ولكن��ذه�الف��ة�ال�تدوم�ألك���من� ينعكس�باإليجاب�ع���تزايد����عدد�املوظف�ن�ا��دد�وإنتاج،

��جراءات ،س�ت�ن ��ذه �أن �تقوم� �س�ب �ما �وسرعان �ومرافق��ا، �متا�ع��ا ��� �جدية �ف��ا تنعدم

��جتماعية� �التحو�الت �مثل ��جتماعية �بالنفقات �القطاع،و��تم �النظر�عن �بصرف ا���ومة

� �ل�ا �املخصصة ��عتمادات ��سبة �بلغ �سنة�% 34.8حيث ��� �للدولة �العامة �موازنة من

2011(ministere de finance, 2014, p. 35) .و�ذا�يدل�ع���عدم���تمام�ا��دي�من�طرف�

  .السلطات����البالد������وض���ذا�القطاع

�للفئة� �ال�شغيل �معدل �ز�ادة ��� �البحري �الصيد �القطاع �مسا�مة �يخص �فيما أما

���سنة��%1أع����سبة�ل�ا�بلغت� حيث فإ��ا��سبة�ض�يلة�جدا�وغ���ملفت�لالن�باه ال�شيطة،

  .ولو�أخذنا��ع�ن��عتبار�الفئات�الغ���ال�شطة�ل�انت�ال�سبة�ض�يلة�مما����عليھ�2019

�ح �باملغرب، �البحري �الصيد �قطاع �املباشر��� �الوظائف �لعدد �قراءتنا �خالل سب�ومن

�بلغ �باملغرب �للصيد �الوط�� ��املكتب �فقط �املباشرة �الوظائف �وظيفة�700عدد  OFFICE) ألف

NATIONAL DES PECHES) ألف�وظيفة�مباشرة��122مقارنة�با��زائر�الذي�وصل�العدد�إ����
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�أن. وغ���مباشرة �اعتماد ونالحظ �خالل �كب���من �عمل �ي�تظر�ا �ا��زائر�ة �اس��اتيجية�ا���ومة

  .متوسطة�و�عيدة�املدى�من�اجل�ال��وض�بالقطاع

  :لتطو�ر�القطاع����2025أفاق��مخططات�4.3

�2025ألف�طن�سنة��274ترا�ن�ا��زائر�ع���ز�ادة�إنتاج�ا�من�املواد�الصيدية�إ���كمية�

� �و��221شمل ��سماك �من �طن �عن��53ألف �باإلضافة ،� �املائية �تر�ية �منتجات �من �طن ألف

  )375،�صفحة�2019و�لعور،�بن�عباس�( .ألف�منصب�شغل�جديد�100استحداث�

مديرة�تطو�ر�الصيد�البحري�بالوزارة،�سارة��صرحت و�الة��نباء�ا��زائر�ة���تصر�ح�لو

��عد��ش�ي��، �الدولية �ال��نة �اجتماعات �خالل �ع���تمثيليتھ �تمكن �البحري �الصيد �قطاع أن

مفاوضات�حث�ثة�من�ا��صول�ع���ترخيص�بإ�شاء�مزارع�ل�سم�ن�التونة�ا��مراء�بقدرة�تر�ية�

  .)2021و�الة��نباء�ا��زائر�ة،�("2022طن�خالل�حملة��1.800تبلغ�

  :ا��اتمة.4

��شغيل،��� ��� �ومسا�متھ ��زرق �لالقتصاد �دراس�نا �خالل �ومن �قطاع� ا��تام و�أخذ

� �الف��ة �خالل �ا��زائر�نموذج ��� �البحري �أن2019-2009الصيد ��ست�تج �لھ� ، ��زرق �قتصاد

�خ��� م�انة��م�مة����اقتصاديات�دول�العالم،�و�دا���تمام���ذا�النوع�من�اقتصاد�����ونة

 ���تنمية�املستدامة،�من�خالل�محافظة�ع���ثروات�البحر�ة�واملائية�من�أعمالنظرا�ملسا�متھ�

�لألجيال� �املائية �ال��وات �ع�� �املحافظة �وكذلك �الصيادين، �لبعض �ا��ائر �وصيد �جرامية

وقطاع�الصيد�البحري�باعتباره� .القادمة،�وتحقيق�التنمية�ع���استغالل�موارد�وثروا��ا�البحر�ة

مليون�وظيفة������350قتصاد��زرق�امتصاصا�للبطالة،�بحيث�يوفر�ما�يقارب�أ�م��شاطات�

�العتما �نظرا �العاملة،العالم �اليد �ع�� �أسا��� ��ش�ل �ودراس�نا�ده �تطرقنا �خالل للقطاع� ومن

� الصيد�البحري����ا��زائر�ومدى�مسا�متھ�����شغيل�اليد�العاملة، ن�القطاع�لم�أاستخلصنا

لعمل�املطلوب�وملف�لالن�باه�و�مسا�متھ�����شغيل�ض�يلة�جدا�ت�اد�يتمكن�من�توف���فرص��ا

عدم���تمام�سلطات����البالد���ذا�القطاع�كخيار�اس��اتي��،��إ��ت�ون�معدومة،��و�ذا�راجع�

  .من�اجل�تنو�ع�اقتصاد�الوط���وا��روج�من�تبعية�أسعار�الب��ول



 فت���حسن�دندن،�ز�ن�الدين�قدال،�احمد�بن����

256 

�ع� �والقر�ب �املتوسط �مدى ��� �إس��اتيجية �وضع �وجب �قطاع�ول�ذا �اعتمادات ��ز�ادة

�البحري  �الصيد �السفن �ترسانة �من �للرفع �البحري �ع���ترشيد��. الصيد �املبالغ �توف����ذه و�مكن

��س�نفذ �أصبح �الذي �ا���ومي �من�أموال الدعم �قيمة��كب��ة �أصبح �بحيث �العمومية، ا��ز�نة

  .للدولةلعامة�من�نفقات�العامة����املوازنة�ا %�34.8سبة التحو�الت��جتماعية�وحد�ا�تمثل
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Transition to the Blue Economy: Addressing the relationship between poverty 

and the environment in the light of Moroccan experience   
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 : م��ص

ـــ�� ــ ــ ــــاد��زرق،�ال�ــ ــ ــ ـــة�لالقتصـ ــ ــ ـــات�املحليــ ــ ــ ــــــق�املمارســ ــ ــــــة�تطبيـ ــ ـــــراز�كيفيـ ــ ــ��إبــ ــ ــ ــ ـــــة�إ�ـ ــ ـــــذه�الدراســ ــ ــــدف��ــ ــ ــ ��ـ

ـــــة، ـــــر�والب�ئــ ـــ�ن�الفقــ ــ ــــــة�بــ ــــا���العالقـ ــ ــــن�أن��عـ ـــــارزة��يمكـــ ــــــاط�البــ ــــض�النقـ ــــــم��عـــ ـــ��رسـ ــ ـــــاءا�ع�ــ ـــــذا�بنــ ــــتمس��ــ نلـــ

ــــذي� ــ ــ ـــــتدام،�الـ ــ ــــــ���زرق�املســ ــ ـــــاع�ن�ـ ــ ـــــة�إتبــ ــ ـــــية�وكيفيــ ــ ـــــره��ساســ ــ ــــاد��زرق،�وعناصــ ــ ــ ـــوم��قتصـ ــ ــ ـــول�مف�ــ ــ ــ حــ

ـــــديات ـــد�تحــ ــ ــ��ســ ــ ــــاعد��ـــ ـــــة يمكـــــــن�أن��ســـ ـــــر�والب�ئــ ـــ�ن�الفقــ ــ ـــ�ن��،العالقـــــــة�بــ ــ ـــــكي�بــ ــــتعراض��ذلــ ــــالل�اســـ مـــــــن�خـــ

ـــوذج� ــ ــع�نمــ ــ ــ ــــالل�وضـ ــ ــــــن�خـ ــــذ�ا�مـ ــ ــ��تنفيـ ــ ــ ــــدء��ـ ــ ـــم�البـ ــ ـــ��تــ ــ ــــاد��زرق�ال�ــ ــ ــــات��قتصـ ــ ـــة�ملمارسـ ــ ـــــة�املغر�يــ التجر�ــ

 .تنموي�جديد

ــــاد��زرق،� ــ ــ ـــوم��قتصــ ــ ــ ــ ـــــاع�مف�ـ ــ ــ ــــــات�إلتبـ ــ ــــد��ا�إم�انيــ ــ ــ ـــــرب�لــ ــ ــ ـــ��أن�املغـ ــ ــ ــ ـــــة�إ�ـ ــ ــ ـــــذه�الدراسـ ــ ــ ــــلت��ـ ــ ــ توصــ

ـــ�� ــ ــ ــــالل�تب�ـ ــ ــــــن�خــ ــــــ��اتيجيةمــ ـــ�ل�إســ ــ ــ ــــــة��شـ ــــــ�وات�البحر�ــ ـــن�ال�ــ ــ ــ ــــــتفادة�مـ ـــورة�باالســ ــ ــ ـــتدام،��متطـ ــ ــ ــ��ومسـ ــ ــ عم�ــ

  .مما��سمح�ع���خلق�ال��وة�وتزايد�فرص�العمل�وتحقيق��من�الغذا�ي�مع�اح��ام�الب�ئة

  .الب�ئة ؛الفقر�؛راالبح�؛املحيطات�؛�قتصاد��زرق :ية�لمات�مفتاح

  .Q57 ؛JEL: Q56 اتتص�يف

Abstract:  

This study aims to highlight how the local practices of the blue economy, which can 

address the relationship between poverty and the environment, can be applied. We seek this 
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based on drawing some salient points about the concept of the blue economy, its essential 

elements and how a sustainable blue approach can help meet the challenges of the 

relationship between poverty and the environment, This is reflected in the review of the 

Moroccan experience of the practices of the blue economy, which has been launched 

through the development of a new development model.  

This study found that Morocco has the potential to follow the concept of the blue 

economy by adopting a sophisticated strategy of making practical and sustainable use of 

marine resources, which allows for wealth creation, increased employment opportunities, 

and food security while respecting the environment.   

Keywords: blue economy, oceans, seas, poverty,  environment. 

Jel Classification Codes: Q56؛ Q57. 

  :مقدمة�.1

إ�����تمام�بتقديم�تحليل�معمق��،العقود�املاضيةفعت��زمات�العاملية�املمتدة�خالل�د

�،�ومراجعة�دقيقة�للنماذج��قتصادية�ا��الية،�وذلك���دف�التماس�مسارات�للتنمية�املستدامة

إن�قضايا�الفقر�والب�ئة�م��ابطة�وم�شابكة����ل��د�من�شأفة�الفقر�وز�ادة�الرفا�ية�ال�شر�ة،�

الب�ئة،�غالبا�ما�ي�ون�للفقراء�أي�بديل�سوى�التقليل�و ���سانشبكة�معقدة�من�العالقات�ب�ن�

�البي� �القيمة �تقتصر��ذه�يمن �املستقبلية، �فوائد�ا �حساب �ع�� �ا��الية ��حتياجات �لتلبية ة

بمع���أز�د�من�ثالث��،ةيواملحيطة�الساحلية�يعال��ا�مع�النظم�البي�العالقة�ع���املجتمعات�وتفا

  .اشر�ع���التنوع�البيولو���لكسب�ع�ش�ممليارات�من����اص��عتمدون��ش�ل�مب

� �املتنامية�إن �ال��ديدات �من ��البحار�واملحيطات �املائية �املسطحات �سالمة �ع�� املحافظة

� �غ���القانو�ي �ا��ائر�والصيد �والصيد ��وارتفاع�التلوث ��،مياهللم�سوب �التغ��ات�عالناتج ن

إ���فرضية�أن�النظم��اس�نادايؤكد�ع���صون��دارة�املستدامة�للموارد�املائية�ما�املناخية،�و�و�

�أك���إنتاجية ��� �للبحار�واملحيطات �السليمة ��،البي�ية ��أ��ابحكم �مساحة��أك�� �غطي �ثل�� من

�املستدامةال�وكب �التنمية �احتياجات ���دمة �عالية �إم�انيات �ول�ا �إال�إذا��،، �تحقيق�ا ال�يمكن

��ية،�ولذا�تم�اق��اح�ن����قتصاد��زرق�لتحقيق�التوازن�ب�ن�ال���حالة�الب�ئة�تمت�صيان��ا�

العالقة�ب�ن�الفقر�والب�ئة�ة�معا��و �،��عاد�البي�ية�و�قتصادية�و�جتماعية�للتنمية�املستدامة
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ي��س���إ����عز�ز�النمو��قتصادنھ��ش����قتصاد��زرق�إ���أ. ���إدارة�املحيطات�والسواحل

� �واملحافظة ��جتما�� �الع�ش�ع��و�ندماج �البي�ية� ،�اوتحسي��سبل ��ستدامة �ضمان مع

  .سا�م����القضاء�ع���الفقر�من�خالل�خلق�ب�ئة�مستدامة��ال�� ،ملحيطاتنا

  :ع���ضوء�ما�سبق�يمكننا�طرح��ش�الية�التالية: إش�الية�الدراسة�2.1

� �معا��ة ��� ��زرق ��قتصاد �مبدأ �بان��اج �املغر�ية �اململكة �قامت �ب�ن�الكيف عالقة

  الفقر�والب�ئة؟�

  :لإلجابة�ع���إش�الية�الدراسة�نق��ح�الفرضية�التالية: فرضية�الدراسة�3.1

�الدول� �ملعظم ��سمح �البحار�واملحيطات ��� �املتواجدة ��قتصادية �والفرص �املؤ�الت إن

�و  �اململكة �تحقيق��األخص �ع�� �إطار�العمل ��� �البحر�ة، �ال��وات �تثم�ن �النظر��� �إعادة املغر�ية

��منخاصة�فيما�يتعلق�بالقضاء�ع���الفقر،�وتحقيق��،أ�داف�التنمية��قتصادية�املستدامة

  .الغذا�ي�وحماية�النظام�البي���وا��د�من�التغي���املنا��

  :ا��وانب�التالية�الدراسة�أ�داف�ا�من�ذه��ستمد�: أ�داف�الدراسة4.1

 ؛ھاملسا�مة����وضع�تصور�لالقتصاد��زرق،�مف�ومھ�وقطاعاتھ�ومبادئ 

 ؛�عز�ز��قتصاد��زرق��عمل�ع���تحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة 

 ���� �ومسا�متھ �الواعدة، �وآفاقھ �املغرب ��� ��زرق ��قتصاد �تطبيق �واقع �ع�� التعرف

 .�فاظ�ع���الب�ئةا�توف���فرص�العمل�و 

  : من���الدراسة�5.1

املن���املتبع�����ذه�الدراسة��و�املن���الوصفي�والتحلي��،�تماشيا�مع�طبيعة�دراسة��ذا�

� ،املوضوع �تم �البحيث �امل إ��تطرق �لالقتصاد ��ساسية �أما���زرقفا�يم �النظري، �ا��انب ��

أسلوب�التحليل�بتقديم�دراسة�حالة��قتصاد��زرق����املغرب�ال�استعمتم�ا��انب�التطبيقي�

  . �ساعد�ع���معا��ة�العالقة�ما�ب�ن�الفقر�والب�ئةال���بدء�ب�نفيذ�ا�و الال���تم�

  :التأصيل�النظري�لالقتصاد��زرق،�مفا�يم�ومبادئ. 2

ارد�اقتصادية�تزايد���تمام�باملحيطات�واملوارد�البحر�ة��ش�ل�م�سارع،�ملا�تحتو�ھ�من�مو 

مالي�ن�من�فرص�العمل��توف�� مع�إم�انية�استغالل�ا�و������ا����تنو�ع�مصادر�الدخل�و �،�ائلة
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�ع��ا� �وان�ثق �املتحدة �لألمم �التا�عة �ل��نان �ش�� �مبادرات ��� �ذلك �ا�عكس �وقد �العالم، حول

  .القتصاد�س���باالقتصاد��زرقلمف�وم�جديد�

  :مف�وم��قتصاد��زرق1.2

غون���"إ����قتصادي�الب��ي�ي� "�زرق�د�قتصا"�لمة��عود�الفضل����إطالق�مف�وم�

����"الفاو"���أعقاب�املبادرة�العاملية�ال���أطلق��ا�منظمة��غذية�والزراعة�لألمم�املتحدة� "باو��

ال��از�لية،��جان��و���مدينة�ر�ودي� "20+ر�و�"من�خالل�أعمال�مؤتمر�الب�ئة�العال����2012عام�

� �أطلقت ��"الفاو"كما �عام ��2013منذ �مبادرة �أسم��ا ��زرق"مبادرة  bleu growthالنمو

initiative) "(من�أجل�دعم�التحول�إ����قتصاد��زرق،�ومساعدة�الدول�وا���ومات����وضع�

  .)2019مجا�د�و��س�ت،�(  .وتنفيذ�سياسات��عزز�مف�ومھ

� �مصط�� �حداثة ��زرق" رغم �تجاوز�"�قتصاد �كب��، �با�تمام �يحظى �بات �أنھ �إال ،

���اديمي ��ةا��دود ��� �والسيا��� �القرار��قتصادي �دوائر�صنع �إ�� �دول�الوالبحثية، �من عديد

  : ما�ي��تعر�فات���اديمية�للمصط���تتمثل�فيالفإن��،العالم

 �زرق القتصادل مف�وما أطلقي�،�الذوالتنمية�ع���بالب�ئةامل�مم�املتحدة� برنامج�عرف�

 الرفاه تحس�ن إ��يؤدي� اقتصاد �و"جزر�ال�ار���،� مقدم��ا و�� ا��زر�ة، البلدان صعيد ع��

 ".داملوار  وندرة البي�ية املخاطر من �ش�ل�كب�� التقليص مع �جتماعية، العدالة كتعز�ز ��سا�ي

  .)57،�صفحة�03/12/2019-02مسك�ن�و�زرقوط،�(

�ستخدام�املستدام�ملوارد�املحيطات�": ،�عرف��قتصاد��زرق�ع���أنھبنك�الدو��الأما�

من�أجل�تحقيق�النمو��قتصادي،�وتحس�ن�سبل�املع�شية�والوظائف،�مع�ا��فاظ�ع���النظام�

 .)76،�صفحة�03/12/2019-02غر�ي�و�محمدي،�( ."البي���للمحيطات

جميع���شطة��قتصادية�املتعلقة�باملحيطات�": ع���أنھ�املفوضية��ورو�يةھ�تكما�عرف

غر�ي�و�محمدي،�( ".والبحار�والسواحل،��غطي�مجموعة�واسعة�من�القطاعات�الناشئة�وامل��ابطة

  .)76،�صفحة�02-03/12/2019

إ����قتصاد��زرق�ع����2015لعام���ش����جتماع�الوزاري�لالتحاد�من�أجل�املتوسط

�البحر�و: "أنھ �ع�� ��عتمد �ال�� �ال�شر�ة ���شطة �ال��ية�/ مجموعة �بالتفاعالت �املدعومة أو
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�دمية�مثل�تر�ية��حياء�والبحر�ة����سياق�التنمية�املستدامة،�السيما�القطاعات�الصناعية�وا�

�والبحر�ة،� �الساحلية �السياحة �الزرقاء، �ا��يو�ة �التكنولوجيات ��سماك، �مصايد املائية،

�و�ناء ����/ وال��ن، �البحر�ة�املتجددة،�بما �وطاقة�املحيطات�والطاقة إصالح�السفن،�واملوا�ئ،

التقليدية�والناشئة����ذلك�الر�اح�البحر�ة،�وال����عد�من�ب�ن�القطاعات�البحر�ة��قتصادية�

  .)2021مجتمع��قتصاد��زرق،�( ."حوض�البحر��بيض�املتوسط

�عرف �املتوسط تكما �البحر��بيض �عمل ���طة �الفر�سية ��قليمية ) MAP( الو�الة

�قتصاد��زرق�بأنھ�نظام�اقتصادي�دائري�منخفض�التلوث�"  ):UNNEP( ل��نامج��مم�املتحدة

�والعدالة� �الرفا�ية �من �يز�د �أن �و�مكن �املستدام، �و�نتاج ��س��الك �أنماط �ع�� �عتمد

�كب���من�،�جتماعية ��ش�ل �يقلل �الوقت، �نفس ��� �والعمالة ��قتصادية املخاطر��و�در�القيمة

  .)4،�صفحة�2020في�شي�سو،�( ".ة�وندرة�املوارديالبي�

�ي�ولوجية� لألنظمة�ةالتدب���املستدام "املجلس��قتصادي�و�جتما���والبي��� عرفھ

���ا �املرتبطة �واملوارد �و�ندماج�. البحر�ة ��عز�ز�النمو��قتصادي �إ�� ��زرق ��قتصاد و��دف

�ضمان�استدامة�ب�ئة�البحار�واملحيطات��جتما���وا��فاظ�ع���سبل�الع�ش�أو� تحسي��ا،�مع

  .)16،�صفحة�2018املجلس��قتصادي�و�جتما���والبي���املغر�ي�،�( ".واملناطق�الساحلية�

واملحيطات� �دارة�ا��يدة�للموارد�املائية�وحماية�البحار��"لالقتصاد��زرق"كمف�وم�عام�

�لألمم� �املستدامة �التنمية �أ�داف �يدعم �بما �والقادمة، �ا��الية ��جيال �أجل �من �عل��ا ل��فاظ

الذي�يحمل�" SDG14"والسيما�ال�دف�الرا�ع�العشر� )2019مجا�د�و��س�ت،�(،"SDGs"املتحدة�

  .)2021ال��نامج��نما�ي�لالمم�املتحدة����الدول�العر�ية،�( "ا��ياة�تحت�املاء" عنوان�

  .قطاعاتالاقتصاد�متعدد�،��قتصاد��زرق�2.2

� ��إن �و�ضم �القطاعات �متعدد �اقتصاد ��زرق، �التقليدية�القتصاد �البحر�ة قطاعات

� �باإلضافة �املائية، �و��شطة �والسياحة �نمو�عالية��إ���الصيد �إم�انيات �ذات �جديدة قطاعات

املائية،�والسياحة��ي�ولوجية�واملنتجات�ا��يو�ة�البحر�ة�أو�التكنولوجيا�ا��يو�ة���حياءك��بية�

  :التا��الش�ل����البحر�ة�وغ���ا،�و�تم�عرض�ا�بالتفصيل�
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  قطاعات المعنية باالقتصاد األزرقال

  
تقرير االقتصادي واالجتماعي والبيئي املغريب، االقتصاد األزرق ركيزة أساسية 

  .17، ص2018لبناء منوذج تنموي جديد للمغرب، ديسمرب 

� �ر�ائز��قتصاد �من �أساسية ��غذية���زرقرك��ة �منظمة وفق

مليون�طن�ع����5.81حوا��� 2014بلغ�إنتاج�صيد��سماك�سنة�

�لث �مصدر�ِغذاء ��عد �كما �العال��، �مال الالصعيد �لسد�ي�ثة ��سماك �ع�� ��عتمدون ����ص

��ساسية �الدقيقة �واملغذيات �ا��يوانية، �ال��وت�نات �من ��قتصادي�( .حاجيا��م املجلس

 .)17،�صفحة�

السياحة�الشاطئية��بحر�ة�بأنماط�ا�الرئ�سية�الثالثة،�عت���السياحة�ال

من�الطلب�السيا���الدو��،��%80وسياحة�الر�اضة�البحر�ة،�وسياحة�البواخر،�إذا�تمثل��سبة�

 فرص��لق� رمصاد البحري  وال��فيھ الشاطئية لسياحة

  �ك�� النمط،�و���
ً
 ذلك ومع،�العالم �� للسياحة ان�شارا

. �ي�ولوجية �نظمة ع�� كب�� �ش�لثر�أ ا��ماعية 

  .)96،�صفحة�2019

 الرئ�سية النقل وسيلة،�و�و�العاملية لتجارةا أساس البحري 

  ،والطاقة �ساسية والغذائية �س��الكية
ً
 �مم ملؤتمر ووفقا

للمعا��ة�: �قتصاد��زرق�إ���نتقال�

المختلف  :1الشكل 

تقرير االقتصادي واالجتماعي والبيئي املغريب، االقتصاد األزرق ركيزة أساسية الن باالعتماد على الباحثامن إعداد : المصدر

لبناء منوذج تنموي جديد للمغرب، ديسمرب 

� �عت���الصيد: دالصي�.1.2.2 �ر�ائز��قتصاد �من �أساسية رك��ة

بلغ�إنتاج�صيد��سماك�سنة�بحيث�والزراعة�لألمم�املتحدة،�

�لث �مصدر�ِغذاء ��عد �كما �العال��، الصعيد

��ساسية �الدقيقة �واملغذيات �ا��يوانية، �ال��وت�نات �من حاجيا��م

،�صفحة�2018و�جتما���والبي���املغر�ي�،�

�عت���السياحة�ال: البحر�ة�ةالسياح. 2.2.2

وسياحة�الر�اضة�البحر�ة،�وسياحة�البواخر،�إذا�تمثل��سبة�

لسياحةاكما��عت����.ومصدرا�م�ما�للدخل�القومي

،�و����قتصاد ع�� إيجا�ي قعاو  ذات ،العمل

 الشاطئية للسياحة امل�سارع التطور  فإن

21/04/2019- 14منظمة�العمل�العر�ية،�(

البحري  النقل�عت���: النقل�البحري . 3.2.2

�س��الكية والسلع �ولية باملواد �سواق ل��و�د
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سنة� الدولية التجارة ��م من 70% البحر�ة التجارة حصة تجاوزت والتنميةللتجارة��املتحدة

 أر�ع املوا�ئ ع�� املبادالت ��م يتضاعف أن املتوقع فمن للنقل الدو�� املنتدى وحسب ،2016

 .)18،�صفحة�2018و�جتما���والبي���املغر�ي�،�املجلس��قتصادي�( .2050سنة بحلول  مرات

 بدور  الطاقة تضطلع :املتنامية الطاقية ل��اجيات �ستجابة أجل من،�البحر�ة الطاقة. 4.2.2

 التغ��ات مع التكيف �� كب�� �ش�ل �سا�م أ��ا كما و�جتماعية، �قتصادية التنمية �� حيوي 

 ب�لف��ا امل�سمة للطاقة ا��الية للمصادر بديلة حلول  وثمة ا،آثار� من التخفيف و�� املناخية

 توفر الصدد �ذا �� .واملحيطات البحار �� متوفر البدائل �ذه و�عض للب�ئة، و�تلو���ا املرتفعة

 وتحو�ل وا��زر، املد حركة ومن �مواج من املستمدة الطاقة مثل مختلفة طاقة مصادر البحار

  �ش�ل وال�� ا��ركية، والطاقة ا��رار�ة، الطاقة
ً
 ت�يح ذلك ع�� عالوة .واعدة مستقبلية حلوال

 تقر�ر آلخر ووفقا،�املتجددة بالطاقات ال��وض مجال �� كب��ة إم�انات البحر�ة الر�حية الطاقة

  �ش�د البحر�ة الر�حية الطاقة فإن ،)IRENA( املتجددة للطاقة الدولية الو�الة عن صادر
ً
 نموا

 
ً
 .)18،�صفحة�2018املجلس��قتصادي�و�جتما���والبي���املغر�ي�،�( .النطاق وواسع م�سارعا

 تزخر: واملحيطات البحار �� واملعدنية النفطية وال��وات �ستخراجية تالصناعا. 5.2.2

� وي تتح ،�ائلة ومعدنية طاقية بموارد وسواحل�ا واملحيطات البحار  من واسعة مجموعةع��

 ربايق ما فإن �طار �ذا �� .وترك���ا املوارد �ذه ت�و�ن عن ةاملسؤولي ا��يولوجية العمليات

 موجودة الطبي�� الغاز احتياطيات من 30% وحوا�� العاملية الب��ول احتياطيات من 20%من

  أنھ غ��،�البحري  املجال �� حاليا
ً
�من النوع �ذا شأن �� بالتحكيم القيام الدول  ع�� يتع�ن ما غالبا

 ذلك فإن م�مة، أر�احا يدر والغاز الب��ول واستغالل استكشاف �ان إذا أنھ اعتبار ع�� شار�ع،امل

املجلس�( .�ي�ولوجية لألنظمة مراعاة أك�� أخرى  بحر�ة موارد لاستغال حساب ع�� الغالب �� يتم

  .)19،�صفحة�2018و�جتما���والبي���املغر�ي�،��قتصادي�

�تطبيق� : البحر�ة ا��يو�ة تالتكنولوجيا. 6.2.2  �ب�و��ا �ا��يو�ة �التكنولوجيا ��عر�ف يمكن

�ا��ية �ال�ائنات �ع�� �والتكنولوجيا �أو�غ����،العلوم �ا��ية �املواد ��عديل �التكنولوجيا ��ذه وت�يح

و�شمل�التكنولوجيا�ا��يو�ة�البحر�ة�الوسائل�. من�أجل�إنتاج�املعارف�والسلع�وا��دمات�،ا��ية

�ت�نا �البحر�ةال�� �البيولوجية �املوارد �التكنولوجيا��ول �لتطبيقات
ً
��دفا �أو

ً
�مصدرا باعتبار�ا
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، غ�� بيولو�� ب�نوع واملحيطات البحار ت�سمكما� 
ً
 جدا

 وت�يح،�ا��قيقية�النوى  ذات ال�ائنات من نوع) 1000000

 من أمر��ي، دوالر مليار2700من أز�د تبلغ العال�� الصعيد

 الغذائية واملواد والتجميل الصيدلة مستحضرات: �شمل

   .الصناعية ا��يو�ة والتكنولوجيا الزراعية

� �ا��يو�ة �التكنولوجيا �لتطبيقات �العاملية ��سواق ���م �يب�ن �املوا��  .البحر�ةالش�ل

  .)19،�صفحة�2018،��املجلس��قتصادي�و�جتما���والبي���املغر�ي

  )بالدوالر األمريكي(حجم األسواق العالمية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية والبحرية 

ركيزة  األزرقالتقرير االقتصادي واالجتماعي والبيئي املغريب، االقتصاد 

  .20، ص2018األساسية لبناء منوذج تنموي جديد للمغرب، ديسمرب 

أك���من�ثالثة��غطي�البحار�واملحيطات��ألن ���حياتنا�غاية���مية

أر�اع�سطح�الكرة��رضية،�وتوفر�أك���من�نصف��وك���ن����العالم،�كما�تحتضن��سبة�ما�

فاألسماك�ال���يتم�صيد�ا�من�املحيطات� .أش�ال�ا��ياة�ع����رض

و�عت���بمثابة�دافعا��اما��،توفر�التغذية�وسبل�الع�ش�و�من�الغذا�ي�لس�ان�املناطق�الساحلية

�النامية �البلدان ��� �السيما ��قتصادية، �والتلوث��،للتنمية �البي�� �والتد�ور ��غ���املناخ لكن

�بحارنا� ��عرض ��سماك �مصايد �إلدارة �الس�ئة �واملمارسات �البحري، م

35%

15%

42%

2%1%3%2%

األدویةصناعة التجمیلمستحضرات

البذور الزراعیةالمحاصیلحمایة

النباتیةالمنتجات

للمعا��ة�: �قتصاد��زرق�إ���نتقال�

كما� .)31،�صفحة�2018خو�لدات،�( .ا��يو�ة

1000000-700000( ب�ن ي��اوح ما تضم حيث

الصعيد ع�� إم�انيات ا��يو�ة التكنولوجيا

�شمل وال�� تطبيق�ا مجاالت مختلف خالل

الزراعية املحاصيل والبذور�وحماية واملشرو�ات

� �ا��يو�ة �التكنولوجيا �لتطبيقات �العاملية ��سواق ���م �يب�ن �املوا�� الش�ل

املجلس��قتصادي�و�جتما���والبي���املغر�ي(

حجم األسواق العالمية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية والبحرية : 2الشكل 

التقرير االقتصادي واالجتماعي والبيئي املغريب، االقتصاد  علىمن إعداد الباحثان باالعتماد : المصدر

األساسية لبناء منوذج تنموي جديد للمغرب، ديسمرب 

غاية���مية�قتصاد��زرق���عت�� 

أر�اع�سطح�الكرة��رضية،�وتوفر�أك���من�نصف��وك���ن����العالم،�كما�تحتضن��سبة�ما�

أش�ال�ا��ياة�ع����رض٪�من�جميع�80إ����50ب�ن�

توفر�التغذية�وسبل�الع�ش�و�من�الغذا�ي�لس�ان�املناطق�الساحلية

�النامية �البلدان ��� �السيما ��قتصادية، للتنمية

�ا��طا �مستو�ات �بحارنا�وارتفاع ��عرض ��سماك �مصايد �إلدارة �الس�ئة �واملمارسات �البحري، م

  .ومحيطاتنا�ل��طر��ش�ل�م��ايد

ومشروباتغذائیةالموارد

حمایة الصناعیةالحیویةالتكنولوجیا
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 :العوامل�املساعدة�لالنتقال�إ����قتصاد��زرق 3.2

�للموارد� �املستدام �لالستخدام ��جل �طو�لة �املنافع �وز�ادة ��زرق ��قتصاد �إ�� لالنتقال

  :���ا��دول�املوا���ة���ذلك،�كما����مب�نعوامل�مساعدة�ععدة��ناك��،البحر�ة

  العوامل المساعدة لالنتقال إلى االقتصاد األزرق: 1الجدول 

  العوامل�املالية  العوامل��دار�ة

�واملوارد� - �ا���� �وإدارة تخطيط

 ؛البحر�ة�بأساليب��دارة�املت�املة

املعاي���العمل�ع���تطو�ر�وتطبيق� -

 ؛ال�شر�عية�والقانونية�ت�رشادا

- � �ب�ن البحر�ة��ت�قتصادياالر�ط

 ؛و�رضية

�البحار� - �ع�� �والرصد �الرقابة دعم

�غ��� ���شطة �من واملحيطات

 ؛القانونية

�البحر�ة� - �املناطق �ع�� ا��فاظ

 ؛املحمية�واملناطق�البحر�ة�املدارة

�ونقل� - �واملعرفة �املعلومات تبادل

  .أفضل�للممارسات

ن����قتصاد��زرق�إ���تمو�ل�طو�ل��جل�متاح��إتباعيتطلب� -

� ��� �واسع، �نطاق �����حفتع�� �وا��اصة �العامة ���س�ثمارات

�من� �الساحلية �الدول �من �العديد �عانت �وقد ��زرق، �قتصاد

ر�ود�أو�انخفاض�تدفقات�املساعدة��نمائية�و�س�ثمار��جن���

�ن �التحول �أمام �حاجزا �ش�ل �وقد ��زرق�املباشر، حو��قتصاد

  :نم�ون�ن�رئ�سي��إ��و�مكن�تقسيم�مصادر�التمو�ل�

��و�� - �الفئة �للمناطق�: �شمل �ا���ومة، �إلصالح �الدعم تقديم

�القتصاد� �املطلو�ة ��خرى �التمكي�ية �والظروف �البحر�ة واملوارد

�من� �لعدد �الفئة ��ذه ��� ���شطة �تطو�ر�وتمو�ل �تم �وقد ازرق،

�الصغ��  �ا��زر�ة �و�رنامج�الدول �العال��، �مرفق�الب�ئة ة�من�قبل

��مم� �و�رنامج �الدو��، �البنك �ومجموعة ��نما�ي، �املتحدة �مم

  ؛والزراعة املتحدة�للب�ئة،�ومنظمة��غذية

مصادر�تمو�ل�جديدة�ومبتكرة�مثل�الدين�مقابل�: الفئة�الثانية -

  .ذلك�من�اتفاقات�و�س�يالت�إ��مقايضة�السندات�الزرقاء�وما�

، "تعزيز دور االقتصاد األزرق لدعم فرص التشغيل"من إعداد الباحثني باعتماد على تقرير منظمة العمل العربية : لمصدرا

  .86، البند التاسع، ص2019أفريل  21 إىل 14، من ، مصرمؤمتر العمل العريب، القاهرة

  : مبادئ��قتصاد��زرق 4.2

 فيما تكمن �زرق باالقتصاد ا��اصة دئباامل من عةمجمو �توجددو���ال لصندوق ا حسب

 .)65،�صفحة�03/12/2019-02مسك�ن�و�زرقوط،�( :�ي�

 ة�مساامل خالل من ،ستقبليةوامل ا��الية لألجيال و�قتصادية �جتماعية العوائد توف�� �� 

 توف�� الدخل، وتحس�ن ع�شةامل مستوى  تحس�ن الفقر، ع�� والقضاء الغذا�ي �من تحقيق

 ؛مستدامة وسياسية ة��ية�أمني�تنمية وتحقيق والسالمة العمل فرص
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 شاملة بأ��ا تتصف ال�� ،�دارة أساليب استخدام خالل من �زرق �قتصاد إدارة����التحكم�

 ثحيب (ووقائية�ومطلعة ،)املص��ة�أل��اب والفعالة ال�شطة شاركةامل ع�� تقوم(ومستدامة�

 ؛)الطو�ل�دىامل ع�� الضارة �ثار لتجنب علمية سليمة معلومات ع�� القرارات �س�ند

 زرق �قتصاد برؤ�ة الصلةذوي��ص��ةامل أ��اب وجميع ا���ومة جانب من �ل��ام �عز�ز��

 ؛ملموس واقع إ�� الرؤ�ة ذه��حو�لت�ع�� والعمل ... ماملستدا

 طار �� وكذلك القرار، صنع عمليات ��املص��ة��أ��اب مع �زرق �قتصاد حول  التواصل� 

 .�زرق لالقتصاد مرج�� وإطار مش��ك �عر�ف وضعو  الو���رفع أو التعلي��

  :�قتصاد��زرق�وأ�داف�التنمية�املستدامة�4.2

� �لعام �املستدامة �التنمية �خطة �ضمن �املتحدة ��مم �2030اعتمدت �وقد17ع�� ��دف،

املاء،�املستدام�وا��فاظ�ع���ا��ياة�تحت�سطح���ستخدامإ���خصصت��دف�مستقل��س���

ا��فاظ�ع���املحيطات�والبحار�واملوارد�البحر�ة�واستخدام�ا�" :يتضمنالذي�14ال�دف�رقم��و�و 

أ�داف�التنمية�( :،�و�س���لتحقيق�املقاصد�التالية"�ش�ل�مستدام�لتحقيق�التنمية�املستدامة

  .)2021املستدامة،�

 منع�التلوث�البحري�بجميع�أنواعھ�وا��د�منھ�بدرجة�كب��ة،�والسيما�من���شطة�ال��ية،�بما�

  ؛���2025ذلك�ا��طام�البحري،�وتلوث�املغذيات،�بحلول�عام�

 تجنب�� �أجل �من �وحماي��ا، �نحو�مستدام �ع�� �والساحلية �البحر�ة ��ي�ولوجية �النظم إدارة

�آثار�سلبية �من��حدوث �الالزمة ��جراءات �واتخاذ �الصمود، �ع�� ��عز�ز�قدر��ا �طر�ق �عن كب��ة،

  ؛أجل�تحقيق�ال��ة�و�نتاجية�للمحيطات

 ع���� �العل�� ��عز�ز�التعاون �خالل �من �آثاره، �ومعا��ة �حد �أد�ى �إ�� �تحمض�املحيطات تقليل

  ؛جميع�املستو�ات

 � �والصيد �املفرط �الصيد �وإ��اء �نحو�فعال، �ع�� �الصيد �عنھ�تنظيم �وغ���املبلغ غ���القانو�ي

�خطط�إدارة�قائمة�ع���العلم،�من�أجل�إعادة� وغ���املنظم�وممارسات�الصيد�املدمرة،�وتنفيذ

�رصدة�السمكية�إ���ما��انت�عليھ����أقرب�وقت�ممكن،�لتصل�ع����قل�إ���املستو�ات�ال���

  ؛البيولوجيةيمكن�أن�ت�يح�إنتاج�أق����غلة�مستدامة�وفقا�ملا�تحدده�خصائص�ا�
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 � �الوط����% 10حفظ �القانون �مع �ي�سق �بما �والبحر�ة، �الساحلية �املناطق �من ��قل ع��

  ؛والدو���واس�نادا�إ���أفضل�املعلومات�العلمية�املتاحة

 حظر�أش�ال��عانات�املقدمة�ملصائد��سماك�ال����س�م�����فراط����قدرات�الصيد�و���

�سا�م����صيد��سماك�غ���املشروع�وغ���املبلغ�عنھ�وغ����صيد��سماك،�وإلغاء��عانات�ال��

�املعاملة� �بأن �ال�سليم �مع �القبيل، ��ذا �من �جديدة �إعانات �استحداث �عن �و���ام املنظم،

ا��اصة�والتفضيلية�املالئمة�والفعالة�للبلدان�النامية�وأقل�البلدان�نموا�ي�ب���أن�ت�ون�جزءا�

  ؛ة�العاملية��شأن��عانات�ملصائد��سماكال�يتجزأ�من�مفاوضات�منظمة�التجار 

 ز�ادة�الفوائد��قتصادية�ال���تتحقق�للدول�ا��زر�ة�الصغ��ة�النامية�وأقل�البلدان�نموا�من�

�وتر�ية� ��سماك، �ملصائد �املستدامة ��دارة �خالل �من �البحر�ة، �للموارد �املستدام �ستخدام

  ؛�حياء�املائية،�والسياحة

 علمية،�وتطو�ر�قدرات�البحث،�ونقل�التكنولوجيا�البحر�ة،�مع�مراعاة�معاي���ز�ادة�املعارف�ال

�التكنولوجيا� �بنقل �املتعلقة �التوج��ية �ومباد��ا �الدولية �ا���ومية ��وقيانوغرافية ال��نة

�تنمية� ��� �البحري �البيولو�� �التنوع �و�عز�ز�إس�ام �املحيطات، ���ة �تحس�ن �أجل �من البحر�ة،

  ؛سيما�الدول�ا��زر�ة�الصغ��ة�النامية�وأقل�البلدان�نمواالبلدان�النامية،�وال 

 ؛توف���إم�انية�وصول�صغار�الصيادين�ا��رفي�ن�إ���املوارد�البحر�ة�و�سواق  

 عن�طر�ق�تنفيذ�القانون��،�عز�ز�حفظ�املحيطات�وموارد�ا�واستخدام�ا�استخداما�مستداما

ال���تضع��طار�القانو�ي���فظ��،نون�البحارالدو���بصيغتھ�الواردة����اتفاقية��مم�املتحدة�لقا

” وثيقةمن��158املحيطات�وموارد�ا�واستخدام�ا�ع���نحو�مستدام،�كما��ش���إ���ذلك�الفقرة�

 )372،�صفحة�2019لعور�و�شامية،�( .“الذي�نصبو�إليھ�املستقبل

  :الب�ئة�ومعا��ة�الفقرقضايا��قتصاد��زرق،�حماية�. 3

� �مختصر�التجر�ة ��ش�ل ��ستعرض ��عت�� املغر�الدراسة �أل��ا �لد��ا��ية �ال�� �الدول من

إذ�تصل�سواحل�ا�البحر�ة��،إم�انيات��ائلة����مجال��قتصاد��زرق�بفضل�موقع�ا�ا��غرا��

ع�3500إ���
ُ
�ت�� �لم،�مما�يؤ�ل�ا���عل��قتصاد��زرق�رافعة�أساسية�لتحقيق�التنمية،�ول�ذا��

التجر�ة�املغر�ية�من�التجارب�النا��ة�����قتصاد��زرق،�حيث�ركزت�ع���مجال�تطو�ر�قطاع�

�وض �طر�ق �عن �أك��، ��ش�ل ��قتصاد ��� �و�عز�ز�دوره ��سماك �ل�ذه�صناعة �تنمو�ة �رؤ�ة ع
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� �سنة �بحلول �2030الصناعة ،)� �و��س�ت، �و )2019مجا�د ��� �نفس �حماية�الوقت �يدعم نجده

  .الب�ئة�وخلق�مناصب�العمل

  :�زرقتطو�ر�مسار�تطبيق��قتصاد�ة�الدولية�من�أجل�التعبئ�1.3.

  :ما�ي���منذجندات�العاملية����� ��قتصاد��زرقدماج�إل تبلورت�ا���ود�الدولية�

 خطة���2015ش�ل�ملموس�سنة���ل��امتجسد��ذا��،�وقد1992د�مؤتمر�ر�و����سنة�ا�عقا���

�،�كماا��اصة���ا�17الـ�م�املتحدة�وأ�داف�التنمية�املستدامة�مأل ل 2030املستدامة�لعام� التنمية

� �ال�دف � �14شدد �الطا�ع ��أالست��ا��ع�� �اتفاقية �مقتضيات لقانون� املتحدة��مملتفعيل

  .التنظي���الدو���الذي�تنخرط�فيھ�جميع�البلدان��طار البحار،�ال����ش�ل�

 2016يناير��19،�ال���ُعقدت����لالقتصاد��زرقالقمة�الثانية��إعالنإ���ذلك،�دعا��باإلضافة�

�إ� أبو�ظ��، �� �املانحة �وا���ات �الدولية �واملنظمات �وت�س���الدول �مش��كة �إجراءات �اتخاذ �

  .���تحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة�واتفاق�بار�س��شأن��غ���املناخ�قتصاد��زرق�مسا�مة�

 ذات���س��اتيجياتعمل�ا�من�أجل�صياغة��ذلك�كثفت�املؤسسات�واملنظمات�الدولية��عد

� وغالبا�،الصلة ��ذه �تنفيذ �يتم ���س��اتيجياتما �املستوى �مواٍت��قلي��ع�� �و�و�مستوى ،

  : و����ذا�الصدد،�واملحيطات��غطي�نطاقات�ترابية�متعددة لتعز�ز�التعاون،�ِل�ون�البحار

 ال��) 2020أورو�ا��إس��اتيجيةو���جزء�من�(�زرق�النمو��إس��اتيجية �تحاد��ورو�يأطلق��

امل�لفة���ورو�يةد�إ���املفوضية�ُع�ِ  ول�ذه�الغاية�،تروم��عز�ز�النمو�املستدام����القطاع�البحري 

�عض�القطاعات�البحر�ة� وتطو�ر�،�س��اتيجيةبالشؤون�البحر�ة�والصيد�البحري�ب�نفيذ��ذه�

� �وتر�ية �املتجددة �الطاقات �مثل �والتكنولوجيات��حياءالرئ�سية، �والسياحة ا��يو�ة� املائية

  .البحار�واملحيطات�المةعز�ز�ستحس�ن�املعارف�وال��وض�بالتخطيط�و��خاللالبحر�ة،�وذلك�من�

 املتوسط،���بيضو�و�منظمة�تضم�بلدان�حوض�البحر��-من�أجل�املتوسط���تحاد�عمل�

 ،�حيث�يقدم�دعمھ��غية�تنفيذ�خطط�إقليمية�تتعلق�باملياهباالقتصاد��زرق�من�أجل�ال��وض

� ��زرقوالب�ئة �و�قتصاد �من �العديد �بلوغ �غاي��ا ،� ��التدب���املندمج��س��اتيجية��داف ،

�خاللاملتوسط�وا��فاظ�ع���ب�ئة��ذا�املجال�البحري،�من���بيضوحماية�البحر� للموارد�املائية

  .الوقايةآليات� م�افحة�التلوث�و�عز�ز
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 التحول�الب�يوي�للقارة� كأحد�محر�ات��تحاد��فر�قي���أجندة���قتصاد��زرقتم�إدراج�

يونيو�����17 ���إفر�قيا��قتصاد��زرق��حول��و�قد�املنتدى�ومن��ذا�املنطلق�عُ �فر�قية،�

2018� �الذي ،� �القارة �حاجة �إ�� ص
ُ
���فر�قيةخل �املستو��ن �ع�� �املش��ك �العمل �قلي���إ��

�بلدان� �مجموع �ع�� �بالنفع ��عود �البحري �للمجال �مستدامة �ح�امة �إرساء �أجل �من والوط��،

  .)22-21،�الصفحات�2018املجلس��قتصادي�و�جتما���والبي���املغر�ي�،�(. القارة

  :واقع�العالقة�املتبادلة�ما�ب�ن�الب�ئة�والفقر����إطار��عز�ز��قتصاد��زرق�2.3

�النمو��قتصادي���عت��  �لتحقيق �حيو�ا �أمرا �الطبيعية �واملوارد �للب�ئة �املستدامة �دارة

�يورفا� �ال��ية�. ال�شرة �و�را��� �املياه �ومستجمعات �املتجددة �الطبيعية �تدار�املوارد وعندما

واملناطق�البحر�ة�املنتجة�ع���نحو�جيد،�يمكن�أن�توفر��ساس�لتحقيق�النمو�و�من�الغذا�ي�

وتوفر�املوارد�الطبيعية�سبل�كسب�الع�ش�. وا��د�من�الفقر�ع���نحو�مستدام�وشامل�ل��ميع

ومن�شأن�النظم��ي�ولوجية����العالم��،ي�ن�من�ال�شر�وتحقق�إيرادات�ضر��ية�كب��ةملئات�املال 

�حيث� �من
ً

�وفاعال �فر�ًدا �حاجًزا �و�ش�ل �جميًعا، �عل��ا ��عتمد �ال�� �وال��بة �واملياه �ال�واء تنظيم

�املناخ �و�غ�� �القاسية �املناخية ��حداث �ضد �أ�مية� .الت�لفة �السليمة ��ي�ولوجية وللنظم

لنمو�القطاعات��قتصادية،�مثل�الزراعة�والغابات�ومصائد��سماك�والسياحة،�ع���أساسية�

مدينة����العالم��100و���ب�ثلث�أك���. ف���توفر�مئات�املالي�ن�من�فرص�العمل. �مد�الطو�ل

محصوال�غذائيا��115و�عتمد�ثالثة�أر�اع�. إمدادات�املياه�ال���يحتاجون�إل��ا�من�املناطق�املحمية

�ا��يوا�يرئ� �التلقيح �ع�� �العالم ��� �و���ار�. سيا �والبح��ات �توفر�الغابات �النامية، �البلدان و��

�وقت� �م�مة �أمان �شبكة �وتمثل �ودخل�ا، �ووقود�ا ��سرة �طعام �من �كب��ة ��سبة واملحيطات

  .)158،�صفحة�2018قالل،�ج��ان�و�( .�زمات�وخاصة�للفقراء�ممن��ع�شون����مناطق�ر�فية

إذ�أنھ�ما� إن�سالمة�وظائف��ذه��صول�الطبيعية�ا��يو�ة�باتت�معرضة�ل��ديد�متنام،

� ��ستطيع�% 70و�60ب�ن �مما �أسرع �بوت��ة �تد�ورا ��ش�د �العالم ��� ��ي�ولوجية �النظم من

�خسائر�اقتصادية. �عو�ضھ �إ�� �الطبيعية �واملوارد �للب�ئة �الس�ئة ��دارة �فمثال��وتؤدي ��مة،

�ُيقدر�بنحو� �ما �����80يخسر�العالم ��سماك �مصائد �استخدام �إساءة ��س�ب مليار�دوالر�سنو�ا

�الوفاة�. املحيطات �إ�� �تؤدي �املخاطر�ال�� �عوامل �من �رئ���� �عامل �را�ع ��ن �ال�واء �تلوث و�عد
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ما�يؤدي�إ���حاالت�وفاة����جميع�أنحاء�العالم،�م�10املبكرة،�حيث��س�م����وفاة�واحد�من��ل�

و�ناك�مليون�نوع�من�ا��يوانات�والنباتات،� خسائر�كب��ة����الرفا�ية�والدخل�والطبيعة�م�ددة،

�يقدر�بنحو� �إجما�� �أصل �خالل� مالي�ن�8من �س�نقرض �م��ا �والعديد �مخاطر��نقراض، تواجھ

��مجال�التنوع�عقود،�وفًقا�للتقر�ر��خ���الصادر�عن�املن���ا���ومي�الدو���للعلوم�والسياسات��

 .)2019البنك�الدو��،�( IPBES)( البيولو���وخدمات�النظم��ي�ولوجية

  :تتمثل�فيما�ي��: ��شطة�التجار�ة�البحر�ة����املغرب. 4.3

�املشروع. 1.4.3 �ت�ي: تنفيذ �فرص����شطةح �وإحداث �ال��وة ���لق ��امة �إم�انات البحر�ة

�. الشغل ��عض ��الصيد��شطةوتحتل ���� والسياحة ، �بارزة �تار�خية �م�انة �البحري والنقل

�ذلك،�و�اإلضافة. املغر�ي��قتصاد �ال �إ�� ��عض ������شطة�تزال �الغاز�والب��ول �إنتاج �مثل ،

بحري،�غ���متطورة�بالقدر�ال�ا��،�رغم�أ��ا�ت�يح�ال املائية�وأ�شطة�ال��فيھ�الر�اضةعرض�البحر�أو�

تطو�ر�قطاعات�جديدة� إل��ا،�يمكن�أن�ي�يح املشار التقليدية���شطةوإ���جانب�. إم�انات�واعدة

���لق
ً
�اقتصادية�م�مة،�وأن�ي�ون�مصدرا

ً
بامل�ارات���قتصادية�و�رتقاءالقيمة� ���املغرب�فرصا

�للشغل �فرٍص �. وإحداث ��ذه ����شطة�شمل � املائية،��حياءتر�ية �السفن ،�وإصالح�او�ناء

��والرحالت �السياحية، ��و��شطةالبحر�ة �والطاقات�والر�اضةال��ف��ية املتجددة،� املائية،

قطاع�: البحر�ة�إ���الفئات�الست�التالية���شطةوتنقسم�،�هوالتكنولوجيا�ا��يو�ة،�وتحلية�امليا

� �السياحة، �الطاقات،املينا���شطةالصيد، �ا��يو�ة��تحلية�ئية، �والتكنولوجيات �البحر، مياه

  .)29،�صفحة�2018املجلس��قتصادي�و�جتما���والبي���املغر�ي�،�( .البحر�ة

�وضمان����املغرب��البحري  الصيدقطاع��غية�جعل�
ً
�مستداما

ً
ل�ذه���س�ثمار��مثلقطاعا

� �الف�قتصاديةالرافعة �وزارة �أطلقت �والصيدال ، � حة �سنة ��2009البحري �"أليوت�س"مخطط

املخطط����تثم�ن�ال��وات�البحر�ة�املغر�ية� أ�داف��ذا�وتتمثل. لتطو�ر�قطاع�الصيد�البحري 

  .أضعاف�الثةإ���ث��جما������الناتج�الداخ���تھوضمان�استدام��ا،�وز�ادة�مسا�م

 � �ضمن �املائية ��حياء �تر�ية � ":أليوت�س"مخطط �تحقيق �أجل �القطاع�الذي��إقالعمن �ذا

وتتو���. البحر�ة��حياءتر�ية� الو�الة�الوطنية�لتنمية�"أليوت�س"يفتح�آفاق�واعدة،�أ�شأ�مخطط�

ع���ت��يل�ا����ش�ل� الوطنية�لقطاع�الصيد�البحري،�حيث��عمل��س��اتيجيةالو�الة�ت�بع�تنفيذ�
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الصيد� البحر�ة�رافعة�لنمو�قطاع��حياء��دف�الو�الة�إ���جعل�تر�ية�كما� ،برامج�عمل�خاصة

كما��س���الو�الة�إ���. الغذا�ي�للمغرب�و���خلق�ال��وة��مناملسا�مة�����خاللالبحري،�من�

�200 إنتاج �تر�ية �منتجات �من �طن ���حياءألف �لالبحر�ة، �صادرات� ��اليم�3تحقيق �من در�م

  .)34،�صفحة�2018املجلس��قتصادي�و�جتما���والبي���املغر�ي�،�( .�سماك

 تم�وضع�مخطط�ل��يئة�تر�ية� :ملراحل��ساسية�للتخطيط�ا��اص�ب��بية��حياء�البحر�ةا

الو�الة�الوطنية�( :مراحل�أساسية�ُيح��م����تنفيذ�ا�ال�سلسل�الزم���خمسة�حياء�البحر�ة�ب

  .)2021ل��بية��حياء�البحر�ة�املغر�ية،�

 التخطيط� �موضوع �للمجال �الرا�نة �ا��الة �جمُع� :إنجاز�تقر�ر�عن �املرحلة ��ذه ��� يتم

� �التخطيط �موضوع �تم���املجال �ال�� ��ساسية �واملعطيات �املعلومات ��افة �و�ختتموتحليُل

��دف��ذه�املرحلة�إ���،�بإنجاز�م���خرائطي�لوضعية��ستغالل�ا��ا���واملستقب���للفضاء

  .وتلك�املالئمة�املخصصة�ل��بية��حياء�البحر�ة�والقار�ة�املست�ناةتحديد�املناطق�البحر�ة�

 املالئمة� �للمناطق �البي�ية �ا��صائص ��ع�ن� :دراسة �التار�خية �املعطيات �أخذ �إ�� إضافة

�تحديد��عتبار �ع�� �العمل �أجل �من �عينات �أخذ ���مالت �املالئمة �املناطق �إخضاع �يتم ،

� �البي�ية �املناطقخصائص�ا ��حياء��وتحديد �تر�ية ��شاط �لتنمية �وإي�ولوجيا �تقنيا املالئمة

  .البحر�ة�حسب�أنواع��حياء��ك���مالئمة

 البنايات� � :إنجاز�مخطط �مرحلة �املرحلة ��ذه �خالل�ا�" �ندسة"�عد �من �يتم �ال�� املخطط،

تقسيم�املناطق�املؤ�لة�تقنيا�بناء�ع���معاي���تقنية�تتمثل�ع���ا��صوص����معاي���لوجس�ية�

� �القدرة �مراعاة �مع �واقتصادية، �واجتماعية �التحميلة، �عدة�املو�ب�ن �و�دقة �املست�بط خطط

�ل�،أشياء �املخصصة �الفضاءات �بي��ا �و��م�ا�من ��حواض �وعدد ��حياء �من �نوع �ل

  .وكميات��نتاج�املس��دفة) ممرات�الغذاء(واملساحات�الفاصلة�ب�ن��حواض�املتجاورة�

 الب�ئة� �التأث���ع�� �عمدت� :دراسة من�أجل�ضمان�استمرار�ة�قطاع�تر�ية��حياء�البحر�ة،

��يئة�تر�ية��حياء�البحر�ة�ح���الو�الة�الوطنية�إ���إنجاز�دراسات��ثار�البي�ية�ملخططات�

  .تتمكن�من�اس�باق�املخاطر�البي�ية�و�جتماعية�املرتبطة�ب�نفيذ�ا
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 بادرت�الو�الة�الوطنية�لتنمية�تر�ية��حياء�البحر�ة�إ��� :مخطط�التدب���البي���و�جتما��

�إطالق� �تم �ال�� �ال��يئة �مخططات �ل�افة �و�جتما�� �التدب���البي�� �وذلك�إنجاز�مخططات ا،

ال�تتوقف�عند�تقييم�آثار�مخططات�ال��يئة��،من�خالل�اعتماد�مقار�ة�أك���شمولية�ومندمجة

  .ع���الب�ئة،�بل�تتجاوز�ذاك�إ���دراسة�آثار���شطة�القطاعية��خرى�ع���مخطط�ال��يئة

2.4.3 � �تر�ية �قطاع ����تنمية �املغرب ���حياء�عز�ز�طموح �آليات�املسئولةاملائية  بي�يا�ووضع

�املجال ��ذا ��� �املشار�ع �تنفيذ �،�( :ل�سر�ع �املغر�ي �والبي�� �و�جتما�� ��قتصادي املجلس

  .)73،�صفحة�2018

 وتكر�س�الصبغة�القانونية�ملخططات���يئة�تر�ية���س�ثمارات�عز�ز�حضور�القطاع���ذب�

  ؛�لزامياملائية�وطا�ع�ا��حياء�

 � �ضمان �ع�� �التلقائيالعمل �تر�ية �قطاع ���حياءة �القطاعات �مع �سيما��خرى املائية ،

  التحتية؛ والب�يات�اللوجس�يك

 ؛و�بت�ار���البحث�العل����و�س�ثمار تطو�ر�برامج�الت�و�ن����املجال�ن�التق���وا��دما�ي�  

 � ��ع�ن �يأخذ ��ش�ل �املشار�ع ���عتبار تخطيط �تر�ية ���حياءمف�وم �املنظوماتباملائية �إحياء

  .�ي�ولوجية

 :آليات�حماية�الب�ئة�البحر�ة����الغرب3.4.3

�و��� ��زرق ��قتصاد �دائرة �ضمن �يدخل ��شاط �املغرب ��� �املائية ��حياء �تر�ية إن

� �الساحلية ���شطة ��ذهال�� �ع�� �م��ايدا �بي�يا �ضغطا �و�ش�ل �الساح�� �املناطق �تتمركز���

املناطق،�و����ذا�السياق�اعتمدت�اململكة�املغر�ية�العديد�من��ليات����مجال�حماية�الب�ئة�

  :،�نذكر�م��ا�ما�ي��البحر�ة�من�أجل�املحافظة�ع���املجال�البحري 

 ؛ال�شر�ة�ع���البحار�واملحيطات�و��شطةتأث���التغ��ات�املناخية�متا�عة� 

 باملغرب؛املحافظة�ع���التنوع�البيولو���البحري� 

 ؛ا��فاظ�ع����نظمة�البي�ية�البحر�ة�و�عز�ز��ستغالل�املستدام�للموارد  
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 واملعروف�باس��راع��سماك،�ضمن�املشار�ع�ذات��ولو�ة���حياءاملجال�قطاع�تر�ية�إن�

 .بال�سبة�للر�اط�إال�أنھ�غ���متطور�بالقدر�ال�ا���باملقارنة�مع�بلدان��خرى 

  

  :خاتمة�.4

�إ �مف�وم ��زرق"ن �" �قتصاد �للموارد ��قتصادي �لالستغالل �جديدة املتعلقة�رؤ�ة

�التنمية�ب �لتحقيق ��سا��� �املفتاح �و�و �املائية، �املسطحات �من �وغ���ا �والبحار املحيطات

  .املستدامة

  :توصلت�الدراسة�إ���النتائج�التالية: نتائج�الدراسة

  من���عت��� �المتالك�ا �نظرا ��زرق، ��قتصاد ��� �النا��ة �التجارب �من �املغر�ية التجر�ة

��ود�املغر�ية�ع���مستوى�التخطيط�والتنفيذ�مما�جعل�ا��املؤ�الت�البحر�ة،�و�ذا�راجع�ل

  تصنع�نفس�ا�بم�انة�متقدمة�ضمن��ذا�املجال؛

 ع���أ�شطة�الصيد�البحري،��ش�ل�كب���ركزت�اململكة�املغر�ية����ممارسة��قتصاد��زرق�

�مجال� ��� �جديدة �عمل �وتوف���فرص �ال��وة �صناعة �الغذا�ي، ��من �ضمان ��� ��سا�م ألنھ

 .لتلوث�البحري�ومظا�ر�التد�ور�البي��لتصدي�لمع��عز�ز�إم�انيا��ا�ل�،ال�شغيل

�الدراسة � :مق��حات �يتم �ل�ي �ممارسات ��زرقإنجاح ��قتصاد �من، جميع��ھ�ستفيد

  :نقدم��ق��احات�التالية �قتصاديات

 � ��إس��اتيجيةوضع �لتطو�ر�القطاعات ��زرقاملوطنية �باالقتصاد �التنمية��،تعلقة لتحقيق

ذات�عالقة�من�أجل��،ت�سيق�ب�ن�املؤسسات�ا���ومية�و��ليةالاملستدامة،�وتنطلق�من�

 �تمام�بالتطو�ر�و�بت�ار؛� تنو�ع�أ�شط��ا�وتحف����س�ثمار�مع�

 والصيادين�لالس�ثمار�����و�فرادنظمة�والقوان�ن�ال����عمل�ع������يع�املس�ثمر�ن�� وضع�

 الشواطئ�والسواحل؛

 دعم�و���يع��بحاث�العلمية�والدراسات�لل��وض�باالقتصاد��زرق،�لتطو�ر�ن���مت�امل�

كية�و�نائھ�و�سليط�الضوء�ع���التقنية�املستقبلية�و�بت�ار����مجال�البحار�وال��وة�السم

 وا��دمات�اللوجس�ية�والصناعات�التحو�لية؛
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 الب���التحتية����املناطق�الساحلية؛ مواصلة�دعم�الدولة�لتطو�ر� 

 يع�إ�شاء�مصا�ع�مخصصة����مجال�السفن�وصيان��ا؛��� 

 ذات�الصلة؛�ةوالبحثية�والتدر��ي���اديميةإ�شاء�املعا�د�  

  ستفادة�م��اتبادل�املعارف�ودراسة�التجارب�الدولية�النا��ة�و�. 
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وإبراز��ساليب�و�دوات�املالية���دف��ذا�البحث�إ���التعر�ف�بالتمو�ل��زرق�و�يان�مبادئھ،�

  .مع��شارة�إ���تجر�ة�جم�ور�ة�الس�شيل املبتكرة�لتمو�ل��قتصاد��زرق�املستدام

تجر�ة�رائدة�وفر�دة����تجر�ة�التمو�ل��زرق���م�ور�ة�الس�شيل�أظ�رت��ذه�الدراسة�أن�و 

�ع���غرار لتمو�ل��قتصاد��زرق،�تطو�ر�أدوات�مالية�مبتكرة�ب إذ�قامتمن�نوع�ا�ع���مستوى�العالم،�

،�وال���سمحت�ل�ا�)Blue Bonds(والسندات�الزرقاء�) Debt for Nature Swap(مبادلة�الدين�للطبيعة�

كنموذج�قابل�للتكرار�تجر�ة�الس�شيل�و�عت��� .بتطو�ر�و�عز�ز�أ�شطة�ومشار�ع��قتصاد��زرق�املستدام

   .املستدام��تمة�بالتمو�ل�املبتكر�لالقتصاد��زرق���البلدان�واملناطق��خرى�امل والتطبيق

  .�ستدامة�،حيطاتامل�،�قتصاد��زرق�املستدام،�التمو�ل��زرق :ية�لمات�مفتاح

  .Q57؛�Q56 ؛JEL : G20 اتتص�يف

Abstract:  

This research aims to define the concept and principles of blue finance, and highlight 

the innovative financial methods and tools for financing a sustainable blue economy, with 

addressing the experience of the Republic of Seychelles.  
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This study showed that the experience of blue finance in the Republic of Seychelles is 

a pioneering and unique one in the world; it developed innovative financial instruments to 

finance the blue economy, such as the "Debt for Nature Swap" and "Blue Bonds". The 

Seychelles experience is a successful model, and it can be repeated in other countries and 

regions interested in innovative financing for a sustainable blue economy. 

Keywords: Sustainable Blue Economy; Blue Finance; Oceans; Sustainability. 

Jel Classification Codes: G20 ; Q56 ; Q57. 

  : مقدمة. 1

عت��
ُ
ف��� ب��رض،�وك ع�� إنتاجية البي�ية النظم أك�� ب�ن من والسواحل املحيطات �

� �عن ��نتاجية�عبارة �وعا�� �بيولوجيا �متنوع �والطاقة��و�و  ،نظام �و�غذية �للمواد مصدر��ام

 تدعم ال�� ا��دمات من مجموعة توفر حيث والوظائف�وسبل�الع�ش،�وخدمات�النظام�البي��

�ع�� و�قتصادات املحلية الساحلية املجتمعات مباشر وغ�� مباشر �ش�ل  مستوى  الوطنية

 دوالر تر�ليونات 3 بنحو والبحر�ة الساحلية والصناعات للموارد السوقية القيمة لعالم،�وتقدرا

 مليارات 3 من أك�� و�عتمد العال��، �جما�� املح�� الناتج من املائة �� 5 حوا�� أو سنو�ا أمر��ي

 صاداقت أن إ�� و�ش���التوقعات. ع�ش�م وسبل لل��وت�ن أسا��� كمصدر املحيطات ع�� ��ص

 العقد خالل �قتصادي للنمو فرصا يوفر أن يمكن املحيطات،�أو�ما��عرف�باالقتصاد��زرق،

،�وسيخلق�قيمة�نمو��قتصاد�العال���ك�ل��من�حيث�القيمة�املضافة�والتوظيفاملقبل�تفوق�

 & ,Sumaila, Konar, Hart) 2030 عام بحلول  سنو�ا دوالر تر�ليونات 3 مضافة�إجمالية�قدر�ا

Walsh, 2020).ذلك، ومع� � �املستدامفإن �غ�� ��قتصادي �املحيطات��ال�شاط ���ة ��دد

يؤدي� املناخ�والصيد�ا��ائر،�مما و�غ�� البيولو�� التنوع وفقدان و�عرض�ا�لعدة�مخاطر��التلوث

. و�زد�ار�للمجتمعات�الساحلية الع�ش سبل استدامة �� �ستمرار ع�� املحيطات قدرة إ���تآ�ل

�أد �ا��فاظ الدو�� املجتمع ركلذلك �أجل �من �مستدام �أزرق �اقتصاد �إ�� ��نتقال  ع�� ضرورة

�قتصادية�ع��� لأل�شطة السلبية �ثار وتقليل مستدام �ش�ل واستخدام�ا وموارد�ا املحيطات

  .النظم�البي�ية�البحر�ة
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� و�لعب �املا�� �املالية(القطاع �واملؤسسات �استدام) �سواق �دعم ��� �محور�ا ة�دورا

املحيطات�وتمو�ل��نتقال�إ����قتصاد��زرق�املستدام،�وذلك�من�خالل�تطو�ر�آليات�تمو�ل�

جديدة�ومبتكرة�لتوجيھ�رؤوس��موال�بجميع�أنواع�ا�إ���مسارات�التنمية�املستدامة�ال���تح���

ية�مع�موارد�املحيطات�وتحافظ�عل��ا�و�عظم�العدالة��جتماعية�ورفا�ية���سان�وال��ة�البي�

  .توف���فرص�للتنمية��قتصادية�و�جتماعية�والبي�ية�للدول�الساحلية�والشر�ات�املستدامة

  :إش�الية�البحث -

تحقيق�اقتصاد�أزرق�مستدام�فإن��مر�يتطلب�ابت�ار�أساليب�وأدوات�تمو�لية�جديدة،�ل

� ��زرق، �بالتمو�ل عرف
ُ
�املستدامةو � �التنمية �أ�داف �مع �أسالي .ت���م ��� �وأدوات�فما ب

  .التمو�ل��زرق�املبتكرة�لدعم�وتمو�ل��قتصاد��زرق�املستدام

  :فرضيات�البحث -

  :لإلجابة�ع����ش�الية�املطروحة،�ينطلق��ذا�البحث�من�الفرضيات�التالية

  .التمو�ل��زرق�يرتكز�ع���مف�وم�ومبادئ�التمو�ل�املستدام�أو�التمو�ل�املسؤول�-

��زرق��و�الت�- �ع���التمو�ل �تأث���سل�� �ي�ون�لھ �دون�أن ��جل �طو�لة �قيمة �الذي�يقدم مو�ل

�ع�ش� �وسبل �املحيطات �ع�� �القائمة ��قتصادية ���شطة �ع�� �أو �البحر�ة، �البي�ية النظم

  .���اص�الذين��عتمدون�عل��ا

  :أ�داف�البحث -

�ومب �وإبراز�م�وناتھ �املستدام ��زرق �باالقتصاد �التعر�ف �إ�� �البحث ��ذا ادئھ،���دف

�أدواتھ� �مختلف �وعرض �مبادئھ �و�يان ��زرق �التمو�ل �مف�وم �ع�� �الضوء ��سليط وكذلك

وأساليبھ�وابراز�التحديات�ال���تواج�ھ،�مع�عرض�نماذج�وأدوات�التمو�ل��زرق�املبتكرة�لتمو�ل�

  .�قتصاد��زرق����جم�ور�ة�الس�شيل

  :من��ية�البحث -

��داف�املسطرة�لھ�استخدام�املن���الوصفي�تتطلب�معا��ة�إش�الية�البحث�و���ضوء�

�املستدام،� ��زرق ��قتصاد �تمو�ل �بموضوع �املتعلقة �العلمية �املادة �وتحليل �عرض ��� التحلي��

  .وال���تم�جمع�ا�من�مختلف�املصادر�واملراجع�العلمية
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  :خطة�البحث -

  :حاور�و��تم�تقسيم��ذه�الدراسة�إ���ثالثة�م�موضوعلإلحاطة�با��وانب�الرئ�سية�لل

 طار�املفا�ي���لالقتصاد��زرق؛�  

 التمو�ل��زرق؛: تمو�ل��قتصاد��زرق�املستدام  

 عرض�تجر�ة�جم�ور�ة�الس�شيل����تمو�ل��قتصاد��زرق.  

  �طار�املفا�يمي�لالقتصاد��زرق .2

� ظ�ر �أعقاب ��� ��زرق ��قتصاد �مصط�� �املتحدة �التنمية�" 20+ر�و"مؤتمر��مم حول

الدول�الساحلية�ع���ضرورة�تكييف�مف�وم��قتصاد� ،�أين�أكدت2012املنعقد�عام��املستدامة

�وثروا��ا� �ملوارد�ا �الرئ���� �املصدر �املحيطات �تمثل �حيث �ا��اصة �ظروف�ا �ملراعاة �خضر

(Caribbean Development Bank, 2018, p. 22).  

  :�عر�ف��قتصاد��زرق 1.2

االقتصاد��زرق�املستدام،��لتعب���عن��قتصاد��زرق�تنوعت�املصط��ات�املستخدمة�ل

أن��عض�الباحث�ن��كما. (de Vos & Hart, 2020, p. 13)اقتصاد�املحيطات،�و�قتصاد�البحري�

��خر�� �والبعض �كم��ادف�ن، �املستدام ��زرق �و��قتصاد ��زرق ��قتصاد �مصطل�� �ستخدم

�ش���إ���مختلف���شطة�القائمة�ع���املحيطات�أما��يم���بي��ما�من�حيث�أن��قتصاد��زرق

�خالل� �من �ذلك �س�ت�� �مثلما ���شطة، �تلك �استدامة �فيع���عن �املستدام ��زرق �قتصاد

  . التعار�ف�التالية

-�� ��ورو�ية �املفوضية �املتعلقة�): "EU(�عر�ف ��قتصادية ���شطة ��و�جميع ��زرق �قتصاد

و�غطي��قتصاد��زرق�مجموعة�واسعة�من�القطاعات�القائمة�. احلباملحيطات�والبحار�والسو 

  . (European Commission, 2019, p. 6) "والناشئة�امل��ابطة�فيما�بي��ا) التقليدية(

-�� �الدو�� �البنك �املحيطات�): "WB(�عر�ف �ملوارد �املستدام ��ستخدام ��و ��زرق �قتصاد

�ا �سبل �وتحس�ن �النمو��قتصادي �النظم�لتحقيق ���ة �ع�� �ا��فاظ �مع �والوظائف، لع�ش

  .(World Bank, 2017) "البي�ية�البحر�ة�والساحلية
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-�� �للطبيعة �العال�� �الصندوق �بحري�): "WWF(�عر�ف ��و�اقتصاد �املستدام ��زرق �قتصاد

�ع��� �و�حافظ يوفر�فوائد�اجتماعية�واقتصادية�لألجيال�ا��الية�واملستقبلية؛�و�ستعيد�و�ح��

� �املتجددة�النظم �والطاقة �النظيفة �التقنيات �ع�� �و�عتمد �واملرنة؛ �واملنتجة �املتنوعة البي�ية

  .(WWF, 2015, p. 4) "وتدفقات�املواد�الدائر�ة

  مكونات��قتصاد��زرق 2.2

�واملرتبطة� �البحر�ة �و��شطة �القطاعات �من �واسعة �مجموعة ��زرق ��قتصاد يتضمن

  .��ا��دول�التا��باملحيطات،�وال���يمكن�ت��يص�ا��

  .مكونات��قتصاد��زرق�وعوامل�نمو�ا: 1ا��دول�

  )Emerging Sectors(القطاعات�الناشئة�  )Established Sectors(القطاعات�القائمة�

  مصايد��سماك؛�-

  تحو�ل�املأ�والت�البحر�ة؛�-

  النقل�البحري؛�-

  بناء�وإصالح�السفن؛�-

  ؛)ةاملياه�ال��ل(النفط�والغاز�البحري��-

  التص�يع�والبناء�البحري؛�-

  السياحة�البحر�ة�والساحلية؛�-

  خدمات��عمال�البحر�ة؛�-

  البحث�والتطو�ر�والتعليم�البحري؛�-

  . التجر�ف�-

  تر�ية��حياء�املائية�البحر�ة؛�-

  النفط�والغاز����املياه�العميقة؛�-

  طاقة�الر�اح�البحر�ة؛�-

  الطاقة�املتجددة�للمحيطات؛�-

  ن�البحري�و���قاع�البحار؛التعدي�-

  السالمة�واملراقبة�البحر�ة؛�-

  التكنولوجيا�ا��يو�ة�البحر�ة؛�-

  .املنتجات�وا��دمات�البحر�ة�عالية�التقنية�-

Source: (OECD, 2016, p. 23).  

  :مبادئ��قتصاد��زرق�املستدام 3.2

� �للطبيعة �العال�� �الصندوق ��ع) WWF(اق��ح �ال�� �املبادئ �من �عل��ا�مجموعة تمد

  :(WWF, 2015, p. 4)�قتصاد��زرق�املستدام�و���

  .�قتصاد��زرق�املستدام�ع���املشاركة�ال�شطة�والفعالة�أل��اب�املص��ة�قومي�:الشمولية• 

�للتكيف•  �والقابلية �والوقائية �ا��يدة ��طراف��:الدراية �وأ�شطة �قرارات ��س�ند �أن يجب

�علميا �سليمة �معلومات �إ�� �ال����الفاعلة ��ثار�السلبية �لتجنب �املتاحة �املخاطر�والفرص عن

و���حالة�عدم�توفر�املعلومات�ال�افية،�ي�ب���أن��سلك�. تقوض��ستدامة�ع���املدى�الطو�ل
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كما�. ا���ات�الفاعلة�سلو�ا�اح��از�ا�وتمتنع�عن�القيام�بأ�شطة�يمكن�أن�تؤدي�إ���آثار�سلبية

  .ييف�قرارا��ا�وأ�شط��ا����ضوء�املعلومات�ا��ديدة�املتوفرةي�ب���ع����ذه��طراف�الفاعلة�تك

تتحمل��طراف�الفاعلة�املسؤولية�عن�التأث��ات�امل��تبة�عن�أ�شط��ا،��:املساءلة�والشفافية• 

��ش�ل� �التأث��ات �تلك �عن ��فصاح ��� �والشفافية �املناسبة، ��جراءات �اتخاذ �خالل �من وذلك

  .جيد�و�مك��م�من�ممارسة�تأث���م�ع���تلك��طراف�الفاعلةيجعل�أ��اب�املص��ة�ع���اطالع�

ي�ب���أن��س�ند�قرارات��طراف��:أن�تكون�القرارات�شاملة�وعابرة�للقطاعات�وطو�لة�املدى• 

�يتحمل�ا� �ال�� �والبي�ية �و�جتماعية ��قتصادية �والت�اليف �والفوائد �القيمة �تقييم �إ�� الفاعلة

  .لك�تأث���ا�ع�����شطة�والقطاعات��خرى�وع���مختلف�املناطقاملجتمع�حاليا�ومستقبال،�وكذ

�أن��:�بت�ار�و�س�شراف•  �املستدام ��زرق ��قتصاد ��� �الفاعلة ��طراف �جميع �ع�� ي�ب��

�واملستقبلية� �ا��الية ��جيال �احتياجات �لتلبية �وكفاءة �فعالية �أك���الطرق �باستمرار�عن تبحث

  .��دعم���شطة��قتصادية�لل�شر�ة�ورفا�ي��ادون�تقو�ض�قدرة�الطبيعة�ع�

  :متطلبات�تحقيق��قتصاد��زرق�املستدام 4.2

�العام� �القطاع�ن �من �الفاعلة �ا���ات �جميع �ع�� �يجب �مستدام، �أزرق �اقتصاد إل�شاء

  :(WWF, 2015, p. 4)وا��اص�القيام�بما�ي���

 صاد�أزرق�مستدام؛وضع�أ�داف�وا��ة�وقابلة�للقياس�وم�سقة�داخليا�من�أجل�اقت  

 وذلك�� �والغايات، ���داف ��ذه �تحقيق ��� �املحرز �التقدم ��شأن ��داء �عن �و�بالغ تقييم

  بطر�قة�شفافة�ومتاحة���ميع�أ��اب�املص��ة؛

 إ�شاء�مناخ�اقتصادي�و�شر����مالئم�يوفر�لالقتصاد��زرق�حوافز�وقواعد��افية؛  

 وامل التخطيط� �الفضاء �الستخدام ��ساليب�وال�سي���الفعال �بتطبيق �وذلك �البحر�ة، وارد

 الشاملة�والطرق�املالئمة�للنظم�البي�ية؛

 زرق��� ��قتصاد �تدعم �ال�� �املمارسات �وأفضل �التوج��ية �املعاي���واملبادئ تطو�ر�وتطبيق

 املستدام؛
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  التمو�ل��زرق: تمو�ل��قتصاد��زرق�املستدام .3

ستدامة�املحيطات�وتمو�ل��نتقال�إ����قتصاد�يلعب�القطاع�املا���دورا�رئ�سيا����دعم�ا

��موال� �رؤوس �لتوجيھ �مبتكرة �تمو�ل �وطرق �تطو�ر�آليات �خالل �من �وذلك �املستدام، �زرق

  .بجميع�أنواع�ا�إ�����شطة�املستدامة�ال���تح���موارد�املحيطات�وتحافظ�عل��ا

  :�عر�ف�التمو�ل��زرق 1.3

،�)Blue finance(�زرق،�ظ�ر�مصط���التمو�ل��زرق�موازاة�مع�ظ�ور�مف�وم��قتصاد�

� �املحيطات �بتمو�ل �أيضا �املبتكرة�) Ocean finance(واملعروف �و�دوات ��ساليب ليع���عن

والتمو�ل��زرق��ستمد�مف�ومھ�من�مف�وم�ومبادئ�التمو�ل�. لتمو�ل��قتصاد��زرق�املستدام

  :�عار�ف�متنوعة�للتمو�ل��زرق�نذكر�م��ا�ما�ي��وقد�أعطيت�. املستدام�أو�التمو�ل�املسؤول

- "� �ما�� ��و��شاط ��زرق �وأ�شطة�(التمو�ل �املصرفية �وا��دمات ��س�ثمار�والتأم�ن متضمنا

�الداعمة �مبادئ�) الوساطة �تطبيق �خالل �من �وذلك �مستدام، �أزرق �تطو�ر�اقتصاد �أو�لدعم ��

ا���وإعداد�أطر�ومعاي���إعداد�التقار�ر�البي�ية�تمو�ل��قتصاد��زرق�املستدام����صنع�القرار�امل

  .ESG "((UNEP FI, 2021, p. 17)(و�جتماعية�وا��وكمة�

- "� ��زرق �املحيطات(التمو�ل �عنھ�) تمو�ل �واملحاسبة �ومواءمتھ �واس�ثماره �املال �رأس �و�توليد

  . (Robertson, Mehta, & Walsh, 2020, p. 6)" لتحقيق���ة�املحيطات�وحوكم��ا�املستدامة

�للمحيطات" - �مستدامة �إدارة �لتحقيق �املال �لرأس ��و�اس�ثمار�فعال �املحيطات و��تم� ...تمو�ل

�واملختلطة �وا��اصة �العامة �املالية �باألدوات �املحيطات �إ��� ...تمو�ل �املحيطات �تمو�ل و��دف

  .(Walsh, 2018, pp. 1-2)" ا��فاظ�ع�����ة�املحيطات�و�دارة�ا��يدة�للمحيطات

  :مبادئ�التمو�ل��زرق 2.3

� ��� �وإطالق�ا �تطو�ر�ا �تم �مبادئ �والصندوق����2018 ��ورو�ية �املفوضية �طرف من

كجزء�من�مبادرة�) EIB(و�نك��س�ثمار��ورو�ي�) WRI(العال���للطبيعة�ومع�د�املوارد�العاملية�

�املستدام ��زرق ��قتصاد �وشر�. تمو�ل �للبنوك �عال�� �إرشادي �إطار �أول �التأم�ن�و�� ات

�مستدام �أزرق �اقتصاد �لتمو�ل �. واملس�ثمر�ن �ال�دف �تطبيق �ع�� ����ع �أ�داف��14حيث من
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� �املستدامة �املاء(التنمية �تحت �للصناعة�)ا��ياة ��سمح �مما �باملحيطات، �معاي���خاصة �وتضع ،

  .املالية�بتعميم�استدامة�القطاعات�القائمة�ع���املحيطات

�ض �إ�� ��زرق �التمو�ل �مبادئ �قيمة�و��دف �يقدم �باملحيطات �املرتبط �التمو�ل �أن مان

�تأث��� �لھ �ي�ون �أن �دون ��جل �ع���النظم�البي�ية�البحر�ةطو�لة ��عمال�التجار�ة� سل�� أو�ع��

وفيما�. القائمة�ع���املحيطات�من�جميع����ام�وسبل�ع�ش����اص�الذين��عتمدون�عل��ا

  :(UNEP, 2018)) 14(ي���قائمة�مبادئ�التمو�ل��زرق��ر�عة�عشر�

دعم���شطة�ال���تتخذ�جميع�التداب���املمكنة�الستعادة�أو�حماية�أو�ا��فاظ�ع���: ا��ماية. 1

  .التنوع�و�نتاجية�واملرونة�والوظائف��ساسية�والقيمة�وال��ة�العامة�للنظم�البي�ية�البحر�ة

نية�الدولية�و�قليمية�والوطنية�دعم���شطة�واملشار�ع�املتوافقة�مع��طر�القانو �:�متثال. 2

  .وغ���ا�من��طر�ذات�الصلة�ال���تدعم�التنمية�املستدامة�و��ة�املحيطات

�املخاطر. 3 �القيم�: ادراك �ترا�� ��جل �وطو�لة �شاملة �تقييمات �ع�� ��س�ثمار�ة �القرارات بناء

�و  �املنتظمة، �و�ثار �الكمية �واملخاطر �والبي�ية، �و�جتماعية �تكييف��قتصادية �ع�� العمل

�والتأث��ات� � �املخاطر�املحتملة �عن �ا��ديدة �املعلومات �القرار�لتعكس �صنع �وأ�شطة عمليات

  .ال��اكمية�والفرص�املرتبطة�باأل�شطة

  .أل�شطة�واملشار�ع�ع���سالسل�القيمةلديد��ثار�املنتظمة�وال��اكمية�تح: �نتظام. 4

و�عزز�ا،�و�شارك�بفعالية� ع�ش�املحلية�وتدعم�ا�شمل�سبل�الدعم���شطة�ال���: الشمولية. 5

   .مع�أ��اب�املص��ة�املعني�ن،�وتحدد�أي�مشا�ل�ت�شأ�عن��طراف�املتضررة�و�ستجيب��ل�ا

التعاون�مع�املؤسسات�املالية��خرى�وأ��اب�املص��ة�املعني�ن�لتعز�ز�وتنفيذ��ذه�: التعاون . 6

� �املحيط �حول �املعرفة �تبادل �خالل �من �مستدام��املبادئ �أزرق �القتصاد �املمارسات وأفضل

  .والتجارب�ووج�ات�النظر�و�ف�ار

�و�قتصادية�: الشفافية. 7 �والبي�ية ��جتماعية �وآثار�ا ��س�ثمارات �عن �املعلومات توف��

  .عن�التقدم�املحرز�فيما�يتعلق�ب�نفيذ��ذه�املبادئ) �فصاح(،�و�بالغ�)�يجابية�والسلبية(

�ال�. 8 �ال���: ادفالتمو�ل �و��شطة �املشار�ع ��س�ثمار�إ�� �توجيھ �إ�� ��زرق �التمو�ل �س��

� �ال�دف �تحقيق �مباشر��� ��ش�ل ���14سا�م �املستدامة �التنمية �أ�داف �املحيطات�("من حفظ
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وأ�داف�") والبحار�واملوارد�البحر�ة�واستخدام�ا�ع���نحو�مستدام�من�أجل�التنمية�املستدامة

  .رى،�وال�سيما�تلك�ال����سا�م�����دارة�ا��يدة�للمحيطاتالتنمية�املستدامة��خ

�املؤثر. 9 �من�: التمو�ل �واقتصادية �و�ي�ية �اجتماعية �توفر�فوائد �ال�� �و��شطة �املشار�ع دعم

  .املحيطات�لألجيال�ا��الية�واملستقبلية

ماعية�أل�شط��ا�دعم���شطة�ال���قيمت�املخاطر�و�ثار�البي�ية�و�جت): ا��ذر(�ح��از�ة�. 10

  .و���حالة�عدم�توفر�البيانات�العلمية،�ي�ب����خذ�بمبدأ�ا��ذر. بناء�ع���أدلة�علمية�سليمة

إدرا�ا�أل�مية�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�����قتصاد��زرق،��س���التمو�ل�: التنو�ع. 11

ع�التنمية�املستدامة،��زرق�لتنو�ع��دوات��س�ثمار�ة�للوصول�إ���مجموعة�واسعة�من�مشار�

  .لصغ��ة�واملتوسطة�والكب��ة�ا���م�القطاعات�البحر�ة�التقليدية�وغ���التقليدية،�و���املشار�ع�ا

العمل�ع���توجيھ��س�ثمارات�إ���ا��لول�التجار�ة�املبتكرة�للقضايا�: التوجيھ�نحو�ا��لول . 12

� �أو�البحر�ة(البحر�ة �ال��ية �تأث���إيجا�)سواء �ل�ا �وال�� �وسبل�، �البحر�ة �البي�ية �النظم �ع�� ي

والعمل�ع���تحديد�و�عز�ز�دراسة�ا��دوى�ملثل��ذه�املشار�ع،�. الع�ش�املعتمدة�ع���املحيطات

  .و���يع��شر�أفضل�املمارسات�ال���تم�تطو�ر�ا�����ذا�املجال

�ل�سر�ع�: الشراكة. 13 �وغ���ا���ومي �وا��اص �العام �القطاع �كيانات �مع �والتعاون الشراكة

  .لتقدم�نحو�اقتصاد�أزرق�مستداما

تطو�ر�املعرفة�والبيانات�املتعلقة�باملخاطر�و�ثار�املحتملة� العمل�ع��: �عتماد�ع���العلم. 14

والس���. املرتبطة�باالس�ثمارات،�وكذلك����يع�فرص��س�ثمار�املستدامة�����قتصاد��زرق

  .البحر�ة�مع��طراف��خرى�ذات�الصلةملشاركة�املعلومات�والبيانات�العلمية�حول�الب�ئة�

  :طرق�وأدوات�التمو�ل��زرق 3.3

�ثالث� ��� �تص�يف�ا �يمكن �وال�� ��زرق، ��قتصاد �لتمو�ل �متنوعة �وأساليب �طرق توجد

 de)التمو�ل�املؤثر،�الديون،��موال�ا��اصة،�والتمو�ل�ال���ن�أو�املختلط�: أصناف�رئ�سية���

Vos & Hart, 2020, pp. 50-95). 

التمو�ل�املؤثر�فقط��و�تمو�ل��س���فقط�إ����):Impact-only money(التمو�ل�املؤثر�فقط��-أ

�مالية �عوائد �بتحقيق ���تمام �دون �إيجا�ي �أو�بي�� �تأث���اجتما�� ��ذا�. إحداث �ي�ون وعادة
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�والقطاع� �العام �القطاع �طرف �من �عادة �و�تم ��س�يا، �صغ��ة �و�أ��ام ��جل �طو�ل التمو�ل

وتوجد�أش�ال�.  و�عت����ذا�الصنف�من�التمو�ل��ك���ان�شارا����مجال��قتصاد��زرق. ا����ي 

�أ�م�ا �املؤثر�فقط �للتمو�ل �: متنوعة �أو�املنح �املسؤولة�) Grants(�عانات واس�ثمار�املؤسسات

  ).CSR investment(اجتماعيا�

  :وأش�ال�ا�مثل�وتتمثل����القروض�والسندات�بمختلف�أنواع�ا�):Debt(الديون��- ب�

 القروض�البنكية�الصغ��ة�والكب��ة�ا���م؛ 

 صناديق�القروض�املتجددة�)Revolving loan funds(؛ 

 قروض�التمو�ل��صغر�)Microfinance loans(؛ 

 السندات�السيادية�)Sovereign bonds(متضمنة�السندات�الزرقاء��،)Blue Bonds(؛ 

 سندات�املشروع�)Project bonds(؛ 

 أث���البي���سندات�الت)Environmental or Conservation impact bonds...(ا��.  

��-ج �ا��اصة �املشروع��):Equity(�موال �ملكية ��� �حصة �ع�� �ا��صول �مقابل و�و�التمو�ل

�م��ا. املمول  �متعددة، �صيغا �ا��اصة �باألموال �التمو�ل � :و�أخذ �املؤثر  Impact(�س�ثمار

investment(؛ � �ا��ما�� � ؛)Crowd investment(�س�ثمار �التأس�س  Seed) (البذر(تمو�ل

financing(رأس�املال�املخاطر� ؛)venture capital...(ا��. 

و�و�مز�ج�تمو����يجمع�ب�ن�املنح�):  Hybrid/Blended finance(التمو�ل�ال���ن�أو�املختلط��-د

�أو�ا��اص �العام �القطاع �من �سواء �أو�الديون �ا��اصة �مبادالت�. و�موال �أش�ر�أش�الھ ومن

  ).Debt swaps(الدين�

  :تحديات�وعوائق�التمو�ل��زرق 4.3

�املنخفضة� �تفسر�مستو�اتھ �ال�� �والعراقيل �التحديات �من �جملة ��زرق �التمو�ل يواجھ

�دو  �وتحول �التاليةحاليا �النقاط ��� �ت��يص�ا �يمكن �وال�� �املأمول، �املستوى �بلوغ  ,Sumaila) ن

Walsh, Hoareau, Cox, & et al, 2020, pp. 6-10):  

-�� �موحدة �وتص�يفات �أطر ��زرق�) عاملية(غياب ��قتصاد �مبادئ �مع �املتوافقة لأل�شطة

عد�ضرور�ة�لتوجيھ�قرارات��س�ثمار�والسياسا
ُ
  .ت�التنمو�ة�تجاه�تلك���شطةاملستدام،�وال����
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�و�جتما�- ��قتصادية �القيمة �عن �والو�� �املعلومات ��زرق،�نقص �لالقتصاد �والبي�ية عية

  .وقياس�ا��ش�ل�أك���شموال ابراز�مسا�متھ�جبيضمان�تدفق�التمو�ل�املناسب�وال�ا���لف

  : اختالل�ديناميكية�السوق�والذي�يتج������-

 كفاءة��عض�السياسات�ا� �عدم �تدعم �اقتصادية�) تقدم�اعانات(ملالية�كتلك�ال�� أ�شطة

��زرق� ��قتصاد �تقوض �أن �شأ��ا �من �وال�� �سلبية �خارجية �تأث��ات �ذات للمحيطات

�املائية� ��حياء �وتر�ية �غ���املستدام �والصيد ��حفور�ة �الطاقة �استخراج �مثل املستدام،

 ؛)أي�السفن�غ���الصديقة�للب�ئة(وال��ن�غ����خضر�

 املحيطات،�ع� �موارد �من �املستفيدون �يقدم�ا �ال�� �واملسا�مات �املدفوعات �كفاية دم

فالبلدان�البحر�ة�تحقق�عوائد�اقتصادية�كب��ة�من�اقتصاد�املحيطات�ب�نما�ت�لفة�إدارة�

 املحيطات�ال�يتحمل�ا�حاليا�أولئك�الذين��ستغلو��ا؛

 فئة�قليلة�ع���العديد�من�التوز�ع�غ���العادل�لت�اليف�وفوائد�املحيطات،�حيث��ستحوذ�

���شطة� �عن �الناجمة �الت�اليف �معظم �امل�مشة �املجتمعات �تتحمل �ب�نما فوائد�ا،

  .�قتصادية����املحيطات�مثل��ثار�البي�ية�للتلوث

). اقتصاديا(ضعف�قنوات��س�ثمار،�أي�محدودية�املشار�ع�عالية�ا��ودة�والقابلة�لالس�ثمار��-

وال�تحقق�عوائد�) إعانات(امة�للمحيطات�حاليا�تتطلب�رأسمال�مجا�ي�فأغلبية�املشار�ع�املستد

مالية��افية،�أما�بال�سبة�للمشار�ع�القليلة�ال���تفيد�املحيط�وتحقق�عائدا�ماليا،�فإن�العديد�

  . أو���سبة�املخاطرة�إ���العائد�مرتفعة�جدا/ م��ا��غ���مجد�من�الناحية�املالية�و�

�م�- �املخاطر�املالية �للمحيطات�ارتفاع ��قتصادية �فالقطاعات �تمكي�ية، �تنظيمية �ب�ئة �غياب ع

�ال�ائل� �ا���م ��س�ب �اليا�سة �ع�� �القائمة �تلك �من ��س�يا �أع�� �تأكد �عدم �ظروف ��� �شتغل

  .للمحيطات�وخصوصيات�طبيع��ا�املادية

  عرض�تجر�ة�جم�ور�ة�الس�شيل����تمو�ل��قتصاد��زرق .4

  :�م�ور�ة�الس�شيلنبذة�عن��قتصاد��زرق�� 1.4

�115جم�ور�ة�الس�شيل����دولة�افر�قية����ش�ل�أرخبيل����املحيط�ال�ندي�يتألف�من�

 Republic of)مليون�كيلوم���مر�ع��1.37تبلغ�) EEZ(جز�رة،�وتملك�منطقة�اقتصادية�خالصة�
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Seychelles, 2018, p. 7)� �حوا�� �س�ا��ا �عدد �و�بلغ ��سماك��97600، �مصايد �و�عد �سمة،

٪�17لسياحة�املصدران��ساسيان�للتوظيف�اللذان�يوفران�فرص�عمل�رسمية�ملا�ال�يقل�عن�وا

٪�من�الس�ان�ع���التوا��،�و�سا�م��ذه�القطاعات�أيضا��ش�ل�كب������الناتج�املح���حيث�26و�

٪�من�الناتج�املح����جما��،�كما�55٪�والسياحة��ش�ل�غ���مباشر��20ش�ل�مصايد��سماك�

ولذلك��عت���الس�شيل�دولة�محيطية�كب��ة��. ٪�من�صادرات�البالد93يد��سماك�����سا�م�مصا

 .(Laing, 2020, p. 160)وازد�ار�ا�ا��ا���واملستقب���مرتبط�حصر�ا�باملوارد�البحر�ة�و�الساحلية�

  :تمو�ل��قتصاد��زرق����الس�شيل 2.4

ملرتفع،لم��عد�الس�شيل�مؤ�لة�إ���مرتبة�الدول�ذات�الدخل�ا��2015عد�ارتقا��ا����عام�

� �الرسمية ��نمائية �املساعدة �ع�� �) ODA(ل��صول ��نمائية �املساعدة �إطار���نة ��)DAC (

� ��قتصادية �والتنمية �التعاون �ملنظمة �)OECD(التا�عة ،� �قامت �بإعادة� ح�ومةلذلك الس�شيل

مالية�مبتكرة�لتمو�ل��عملت�ع���تطو�ر�أدوات حيثالتفك������كيفية�تمو�ل��قتصاد��زرق،�

مبادلة�الدين�: قامت�بابت�ار�أدات�ن�جديدت�ن�فر�دت�ن�للتمو�ل��زرق��ما�إذ�قتصاد��زرق،�

 ,Blue Bonds( (Republic of Seychelles(والسندات�الزرقاء�) Debt for Nature Swap(للطبيعة�

2018, p. 31).  دات�ن�وكيفية�التفاعل�بي��ماوالش�ل�التا���يو���آلية�ابت�ار�واستخدام�تلك��.  

  . أدوات�التمو�ل��زرق�املبتكرة�لتمو�ل��قتصاد��زرق�للس�شيل: 1الش�ل�

  
Source: (Commonwealth Secretariat, 2020, p. 2). 
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  ):Debt for Nature Swap- DNS(مبادلة�الدين�للطبيعة��-أ

� �من���2015 ��و�� ��� �صفقة �بإبرام �الس�شيل �ح�ومة �مبادلة��قامت ��� �تتمثل نوع�ا

�) تحو�ل( �بقيمة �بار�س �لدى�نادي �ا��ارجية �منظمة��21,6ديو��ا �وذلك�بمساعدة مليون�دوالر،

� �الطبيعة �تحو�ل�) TNC(حفظ �عملية �بتمو�ل �وقامت �الطرف�ن �ب�ن �الوسيط �دور �لعبت ال��

من�نادي�لتحو�ل�الدين�تمت�ب�ن�ح�ومة�الس�شيل�واملقرض�ن�) صفقة(و���عبارة�عملية� .الدين

،�قامت�بموج��ا�ح�ومة�الس�شيل�بإعادة�شراء�)فر�سا،�ب��ي�ا،�اململكة�املتحدة،�إيطاليا(بار�س�

أي�بخصم�(مليون�دوالر��سعر�أقل�من�قيمة�الدين��21,6دي��ا�ا��ار���لدى�نادي�بار�س�البالغ�

حققة�من�إعادة�مليون�دوالر،�وذلك�مقابل�ال��ام�ا�بإنفاق�الوفرات�امل�20,2بلغ�) ع���قيمة�الدين

حيث�ال��مت�الس�شيل�.  شراء�الدين����تمو�ل�أ�شطة��ا��فاظ�ع���البحار�والتكيف�مع�املناخ

و���ثا�ي�أك����-) MPAs(ألف�كيلوم���مر�ع�من�املناطق�البحر�ة�املحمية�ا��ديدة��400بإ�شاء�

  .احلية��ماية�و�عز�ز�النظم�البي�ية�الس�–محمية�بحر�ة�من�نوع�ا����املحيط�ال�ندي�

  :آلية�مبادلة�الدين�-

� �مبادلة �عملية �من�) تحو�ل(تمت �مركبة �ع���آلية �الس�شيل ����ومة �السيادي الدين

  :(Convergence, 2017, pp. 2-3)مجموعة�من�ا��طوات�التالية،�مثلما�يو��ھ�الش�ل�أدناه�

  .الدين�ا��ار�����كومة�الس�شيل) تحو�ل(آلية�مبادلة�: 2الش�ل�

  
Source: (NatureVest, 2016).  
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1 -� �� � �الب�ئة �حفظ �منظمة �) TNC(قامت �مبلغ ��20.2بمنح �دوالر�لصندوق �SeyCCATTمليون

  :وتم�منح��ذا�املبلغ�بصيغت�ن. لتمو�ل�عملية�إعادة�شراء�ديون�ح�ومة�الس�شيل

 مالي�ن�دوالر،�تم�جمعھ�أساسا�من�املؤسسات�ا����ية؛�5بمبلغ�) �بة(منح�منحة�: 1الصيغة�  

 سنوات�10٪�ع���مدى�3مليون�دوالر�يتم�سداده�ب�سبة��15.2ح�قرض�بقيمة�من: 2الصيغة�.  

2 -�� �صندوق ��SeyCCATTقام �مبلغ �منظمة��20.2بإقراض �من �عليھ �تحصل �دوالر�الذي مليون

  .إ���ح�ومة�الس�شيل)  TNC(حفظ�الطبيعة�

3 -�� �صندوق �من �عليھ �تحصلت �الذي �القرض �الس�شيل �ح�ومة بمبلغ�( SeyCCATاستخدمت

مليون�دوالر�من�ديو��ا�لدى�املقرض�ن�من�نادي�بار�س������21.6إعادة�شراء�) ليون�دوالرم�20.2

�الدين�بخصم��93.5سعر� �شراء �أي�تم�إعادة �شراء�. س�ت�للدوالر، �أعادت �الس�شيل فح�ومة

مليون�دوالر،�أي�أن�املقرض�ن�قاموا�بإلغاء�جزء�من��20.2مليون�دوالر��سعر��21.6دين�مبلغھ�

  .مليون�دوالر�1,4الدين�بمبلغ�

�ح��- 4 �إذني�نقامت �بإصدار�سندين �الس�شيل ��ومة �صندوق �القرض��SeyCCATلفائدة مقابل

��خ�� ��ذا �من �ل�ا �. املمنوح �بقيمة ��ول ��15.2السند �فائدة �بمعدل �دوالر� �3مليون �ملدة ٪10�

�وا � لسندسنوات، �بقيمة ��6.4الثا�ي �فائدة �دوالر�بمعدل �3مليون �ملدة �مجم. سنة�٪20 وع�حيث

 ).مليون�دوالر�21,6=6,4+15,2(قيمة�السندين��عادل�قيمة�القرض�املعاد�شراؤه�

 :باستخدام�عائدات�السندين��ذن�ن�ع���النحو�التا���SeyCCATسيقوم�صندوق��- 5

-�� ��ول ��ذ�ي �دوالر�15.2(السند �حفظ�): مليون �منظمة �قرض �سداد ��� �عائداتھ �ستخدم

سنوات،�ليبلغ�املجموع��10٪�ع���مدى�3ن�دوالر�أمر��ي�ب�سبة�مليو �15.2البالغ�) TNC(الطبيعة�

 مليون�دوالر�أمر��ي؛�17.7) الفوائد+أصل�القرض(

  : س�تم�استخدام�عائداتھ����وج�ت�ن): مليون�دوالر�6.4(السند��ذ�ي�الثا�ي��-

 اء�الزرق) �عانات(تمو�ل�برامج�حفظ�الب�ئة�البحر�ة�والتكيف�مع�املناخ�ع���صندوق�املنح�

)Blue Grants Fund(ألف�دوالر�أمر��ي�سنو�ا�بما��عادل�العملة��280،�حيث�س�تم�انفاق�

 مليون�دوالر؛�5.6سنة،�ليبلغ�إجما���املبلغ�املنفق��20املحلية�ع���مدار�
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 رسملة�صندوق�الوقف��زرق�)Blue Endowment Fund(ألف�دوالر��150،�وذلك�باس�ثمار�

� �ب�سبة �سنو�ا �م7أمر��ي �فائدة ٪� �مدى �ع�� �املس�ثمر��20ركبة �املبلغ �مجموع �ليبلغ �3سنة

� �للوقف �املتوقعة �القيمة �وتبلغ �أمر��ي، �دوالر �دوالر�6.6مالي�ن ��ذا�. مليون وس�تكفل

  .الصندوق����املستقبل�بتمو�ل�أ�شطة�ا��فاظ�ع���املحيطات�والتكيف�مع�املناخ

   ): Blue Bonds(السندات�الزرقاء��-ب

�العالم،�و���أطل�2018أكتو�ر�����29 قت�جم�ور�ة�الس�شيل�أول�سند�أزرق�سيادي���

�املستدامة ��سماك �ومصايد �البحر�ة �املشار�ع �لدعم �مصممة �مبتكرة �مالية ��ذه�. أداة وتأ�ي

 2015لعملية�مبادلة�الدين�السيادي�السابقة�الذكر�ال���قامت���ا�الس�شيل�����مكملةالعملية�

(Netherlands for the World Bank, 2018) .  

  :�ي�ل�السندات�الزرقاء�-

� �بمبلغ �الزرقاء �السندات �الس�شيل �جم�ور�ة �مدة��15أصدرت �مع �دوالر�أمر��ي، مليون

� ��10استحقاق �و�معدل�فائدة�سنوي �) القسائم(سنوات، �املس�ثمر�ن�. ٪6.5ب�سبة ولتعز�ز�ثقة

ضمانا�جزئيا�) IBRDالبنك�الدو���لإل�شاء�والتعم���(وتحس�ن�جودة��ئتمان،�قدم�البنك�الدو���

� �بقيمة �الدين ��5لسداد �العاملية �الب�ئة �مرفق �قدم �كما �أمر��ي، �دوالر  Global(مالي�ن

Environment Facility (� �بقيمة �م�سرا �مدفوعات��5قرضا �جزئيا �سيغطي �دوالر�أمر��ي مالي�ن

�السن ��عز�ز��ئتمان. داتفوائد �أدوات �امل�سر( وسمحت �والقرض �مخاطر�) الضمانات بتقليل

  . (Laing, 2020, p. 161)٪�2.5٪�إ����6.5س�ثمار�جزئيا�و�تخفيض�معدل�الفائدة�الفع���من�
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  .بطاقة�فنية�للسندات�الزرقاء���م�ور�ة�الس�شيل: 2ا��دول�

  جم�ور�ة�الس�شيل  ُمصدر�السند��زرق

  مليون�دوالر�أمر��ي�15  مبلغ�السند

  سنوات�10  مدة�استحقاق�السند

  ٪6.5  دة�السندمعدل�فائ

  29/10/2018  تار�خ�اصدار�السند

الضمانات�والدعم�املمنوحة�

  للسند

  مالي�ن�دوالر؛�5ضمان�جز�ي�من�البنك�الدو���بمبلغ��-

  .مالي�ن�دوالر�5بمبلغ�) GEF(قرض�ُمَ�سر�من�مرفق�الب�ئة�العاملية��-

   Prudentialو��Nuveenو��Calvert Impact Capital  املس�ثمرون����السند

  Standard Chartered Bankالبنك�ال��يطا�ي�  وكيل��كتتاب�

  )Bank of New York(بنك�نيو�ورك��مر��ي�  الو����

  استخدامات�عائدات�السند
  مالي�ن�دوالر؛�3بمبلغ�) BGF(رسملة�صندوق�املنح�الزرقاء��-1

  .مليون�دوالر�12بمبلغ�) BIF(رسملة�صندوق��س�ثمار��زرق��-2

  .(Laing, 2020, pp. 161-162): من�اعداد�الباحث�اعتمادا�ع�� :املصدر

�املستدامة� ��سماك �مصايد �ممارسات �إ�� �التحول ����يع �إ�� �الزرقاء �السندات و��دف

�من� �املخزون �بناء ��سماك�وأ�شطة�إعادة �مصايد �إدارة �تحس�ن �خالل �من �فرص�العمل وخلق

مع�ال��ك���ع���سالسل�القيمة�وخدمات��ناحية،�ومن�ناحية�أخرى�تنو�ع�قطاع�مصايد��سماك

  . (Republic of Seychelles, 2018, p. 31)ما��عد�ا��صاد�

  :املس�ثمرون����السندات�الزرقاء�-

�البورصة،� ��� �تداول�ا �وال�يمكن ��س�يا �منخفض �الزرقاء �للسندات ��جما�� �املبلغ ل�ون

�ملش��  �موج�ة �خاصة �طرح �عملية ��� ��زرق �السند �إطالق �تم ��ش�ل�فقد �محددين ���ائي�ن ين

� �مؤثر�ن �مس�ثمر�ن �لثالثة �الزرقاء �السندات �بيع �تم �حيث من�) Impact Investors(مباشر،

� �م�ساو�ة �و�قيمة �املتحدة �واحد�5(الواليات �ل�ل �دوالر�أمر��ي �و�م)مالي�ن ، :Calvert Impact 

Capitalو��Nuveenو��Prudential Financial (Roth, Thiele, & Unger, 2019, p. 15) .وتم�بيع�

� ��كتتاب �وكيل �ع��� �) الوسيط(السندات �ال��يطا�ي �البنك ���  Standard Charteredاملتمثل

Bank� �ب�نما�أسندت�م�مة�إدارة�التدفقات�امل��تبة�عن�السندات لبنك�) أصل�الدين�وفوائده(،

  .  (Duval, 2020, p. 61)���العملية�) Trustee(نيو�ورك�الذي�لعب�دور�الو����
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  :استخدامات�عائدات�السندات�الزرقاء�-

ستخدم�عائدات�السندات�الزرقاء�لدعم�إدارة
ُ
،�ودعم�وتوسيع�املناطق�البحر�ة�املحمية��

مصايد��سماك�املستدامة�و��شطة��خرى�ال����سا�م����حفظ�التنوع�البيولو���وحمايتھ�

��زرق �وتطو�ر��قتصاد ��غ���املناخ، �مع �والتكيف �ح�ومة�ولت. وصيانتھ �قررت �ذلك حقيق

السندات�ع���صندوق�ن�مستقل�ن�يتكفالن�بتمو�ل���داف�السابقة��عائداتالس�شيل�توز�ع�

(Laing, 2020, pp. 161-162) :  

 � ��س�ثمار��زرق �يديره�بنك�التنمية�للس�شيل�)BIF(صندوق �ع���):  DBS(والذي تحصل

� �الق�12مبلغ �تقديم ��� �ل�ستخدم�ا �دوالر�أمر��ي، �إ���مليون ��س�� �ال�� �للمؤسسات روض

  .تنمية��قتصاد��زرق�املستدام����البالد

 صندوق�املنح�الزرقاء�)BGF(والذي�يديره�صندوق��SeyCCAT: مالي�ن��3تحصل�ع���مبلغ�

� �املنح �تقديم ��� �ل�ستخدم�ا �أمر��ي، �تتوافق�) �عانات(دوالر �الذين �املشار�ع أل��اب

��زر  ��قتصاد �أ�داف �مع �املستدامة�مشار�ع�م ��دارة �إ�� ���دف �ال�� �أي �املستدام، ق

 .ملصايد��سماك�وا��فاظ�ع���الب�ئة�البحر�ة�والقدرة�ع���التكيف�مع�املناخ

  .كيفية�استخدام�عائدات�السندات�الزرقاء�للس�شيل: 3الش�ل�

  
Source: (Caribbean Development Bank, 2018, p. 71).  
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  خاتمة. 5

�واملؤسس ��سواق �املحيطات�تلعب �استدامة �دعم ��� �م�ما �دورا �واملس�ثمرون �املالية ات

�تمو�ل� �وطرق �ابت�ار�آليات �خالل �من �وذلك �املستدام، ��زرق ��قتصاد �إ�� ��نتقال وتمو�ل

�موارد� �تح�� �ال�� �املستدامة ���شطة �نحو �أنواع�ا �بجميع ��موال �رؤوس �لتوجيھ جديدة

�وتحافظ �البحر�ة �البي�ية �والنظم ��قتصاد�. عل��ا�املحيطات �مف�وم �ظ�ور �مع �وموازاة لذلك،

��قتصاد� �لتمو�ل �املبتكرة �و�دوات ��ساليب �ليع���عن ��زرق �التمو�ل �ظ�ر�مصط�� �زرق،

���دف�و . زرق�املستدام�  إ���ضمان�أن�التمو�ل�املرتبط�باملحيطات�يقدم�قيمة�التمو�ل��زرق

أو�ع�����شطة��قتصادية� ��النظم�البي�ية�البحر�ةسل���ع�طو�لة��جل�دون�أن�ي�ون�لھ�تأث���

  .القائمة�ع���املحيطات�أو�ع���سبل�ع�ش�املجتمعات�الساحلية

�ع��� �نوع�ا �من �وفر�دة �رائدة �تجر�ة �الس�شيل ���م�ور�ة ��زرق �التمو�ل و�عت���تجر�ة

���غرار�مبادلة�مستوى�العالم،�إذ�قامت�بابت�ار�أدوات�مالية�جديدة�لتمو�ل��قتصاد��زرق،�ع

،�وال���سمحت�ل�ا�)Blue Bonds(والسندات�الزرقاء�) Debt for Nature Swap(الدين�للطبيعة�

و�عت���تجر�ة�الس�شيل�كنموذج�قابل�. بتطو�ر�و�عز�ز�أ�شطة�ومشار�ع��قتصاد��زرق�املستدام

  .تصاد��زرق�املستدامواملناطق��خرى�امل�تمة�بالتمو�ل�املبتكر�لالق�دول للتكرار�والتطبيق����ال
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دام��قتصاد��زرق��املست���تكر�س� ج�ود��تحاد��فر�قي ز��دف��ذه�الدراسة�إ���إبرا    

� �أفر�قيا �ظ�ر��� �مجا�الذي �إل�شاء �الفعالة ��داة �واعتباره ��خضر، ��قتصاد �تدعم ل�كفكرة

�شانھ �من �ا�بحري ��غطيتھ ��الصيد �القطاعات �من �،امللعديد �املائ�و ستدام ��حياء �،�يةتر�ية

ضمان�استدامة�املوارد�البحر�ة��و  �قتصاد��ذا�و�غية�تفعيل،��تحس�ن�املناخ��و�إدارة�النفاياتو 

إدرا�ا�منھ�،2050البحر�ة�املت�املة�ألفر�قيا��س��اتيجية��ع����فر�قية�اعتمد��تحاد��فر�قي

تنمية��قتصادية�و�حماية����مجال�تحقيق�ال�ة�أن�للدول��عضاء�تحديات�و�مسؤوليات�كب�� 

  .الب�ئة

  �قتصاد��زرق�،��تحاد��فر�قي�،��ستدامة�البحر�ة�،مصائد��سماك: �لمات�مفتاحية

Abstract: 

  This study aims to highlight the efforts of the African Union in consolidating the 

sustainable blue economy that has emerged in Africa as an idea that supports the green 

economy ,and as an effective tool for creating a marine space  . In order to make this 

economy operational and ensure the sustainability of Africa's marine resources, the African 
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Union has relied on the Integrated Marine Strategy for Africa 2050, recognizing that member 

States have significant challenges and responsibilities. 

Keywords:  Blue Economy; Africain Union ; Marine Sustainability; Fisheries. 

  : مقدمة .1

�و�واسع��           �شاسع �بحري �مجال �ع�� ��فر�قي ��تحاد �مساحة �البحر��تطل � �من ��ل �شمل

� ��طل��� �و�املحيط �ال�ادي �و�املحيط �املتوسط ��بيض ��ذا �يقدم �بحيث �الدول�، �ل�ل املجال

�زد�ار،�وشبكة�من�املمرات�البحر�ة�ذات���مية�ال�ائلة�لألمن�و�للنمو �واسعة��فر�قية�فرص�

� �كب��ة �أ�مية �توف�� ولھ �و��شطة���� �والصناعة �والتجارة �بالطاقة �املتعلقة �الطبيعية املوارد

�للب�ئة� ��تد�ور �من �تتعرض�لھ�املحيطات�والبحار����أفر�قيا �ملا �نظرا العلمية�و�ال��ف��ية�،�لكن

�يات�ا��طرة�ف��ا�،البحر�ة�بفقدان�التنوع�البيولو���ا��اص���ا�و�است��اف�موارد�ا�و�رمي�النفا

�إطار� � ال��امو��� ��فر�قي �املستدامة�بتكر�س�تحاد �ركز �التنمية �املجاالت �مختلف ��ع�����

��اعتماد �املجال ��� �املتبعة �أساليب �احدث ��عت���من �الذي ��زرق ��قتصاد �ة�قتصاديالتنمية

� �البحر�ة �الب�ئة �بحماية �الرتباطھ �نظرا ��جيال �لصا�� �استدام��ا �و�وضمان �ا��الية �فر�قية

،�واقتصاد�يؤدي�إ���تحس�ن�الرفاه���سا�ي�و��عز�ز�العدالة��جتماعية�،�مع�تقليص��القادمة

  .مستداما����ش�ل�استخدام�موارد�املحيطو  وارد���ش�ل�كب���من�املخاطر�البي�ية�و�نذرت�امل

             �� �البحيث �املستوى �ع�� ��زرق ��قتصاد �مصط�� �تداول �مؤتمر�التنمية�بدا ��� عال��

� �لسنة �بر�و�ديجان��و �و�جعل��2012املستدامة �املائية �للموارد �املستدامة ��دارة �صون ��دف

�كم �أك���إنتاجية، �واملحيطات �البحار� �و�الزراعة �التغذية �منظمة �قامت �النمو�با �مبادرة إطالق

� �سنة �العاملية �املائ��2012زرق �املسطحات �سالمة �ع�� �املحافظة ���دف �ال��ديدات�، �من ية

�ا��ائر�ا �والصيد � �للتلوث �و��ستغالل�و  ملتنامية �املناخية �التغ��ات �جراء �املياه �م�سوب ارتفاع

�املخزون� �ع�� �محافظة �،بالتا�� �املستدامة �السمكية �التنمية �و�تحقيق �البحر�ة �للموارد الرشيد

��،�وقد�تجسد��ش�ل�السم�ي�لصا����جيال�ا��اضرة�و�املستقبلية��و�حماية�التنوع�البيولو�

�2015دة�لسنة�تحأ�داف��مم�املضمن�ملموس��ل��ام�باالتجاه�نحو�اقتصاد�ازرق�مستدام�

�خصص �،فقد �ال�دف �العتبار�البحار��14ت �ال���و  م��ا �الطبيعية �النظم �م�ونات �أ�م املحيطات
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با��د�من�����من�الغذا�ي�العال���ل�شر�ة�و�توفاصا��ة�لسكن��)2009،�.الصال��( تجعل��رض

� �حدة �من �و�التخفيف �التغذية، �مصاا��وع�و�تحس�ن �من �ت�يحھ ��سماك�و�تر�ية�ئالفقر�بما د

�حياء�املائية،�لذلك�البد�من�إدار��ا�لضمان�مستقبل�مستدام�ل�ا�خال�من�التلوث�الذي�يحد�

  .)08،�صفحة�2020الكحيل،�( من�إنتاجي��ا

            �� ��قتصاد �ان��اج �فكرة �أن �تدعم�إال �كفكرة �ال�سعينات � �منذ �أفر�قيا ��� �ظ�رت زرق

�قتصاد��خضر�الذي��عتمد�ع���الزراعة�،العتباره��مفتاح�النمو��قتصادي�املستدام�للقارة�

�ل�ذ �قيمة �إضافة �شانھ �من �بحري �مجال �إل�شاء �الفعالة �صيد�و��داة �حيث �من ��قتصاد ا

��ضمان��ستخدام�املستدام�الطو�ل�املدى�السياحة�و�التجارة�،�كما�سوف�يؤدي�إ��سماك�و 

و�غية�تفعيل��قتصاد��زرق����أفر�قيا��و�ضمان�استدامة�املوارد�ت�املحيطات�و�البحار�،ال��و

�لعام� � �ألفر�قيا �املت�املة �البحر�ة ��س��اتيجية ��فر�قي ��تحاد �وضع ��فر�قية البحر�ة

ص��و�مسؤوليات�كب��ة��إلدارة�الب�ئة�البحر�ة�،إدرا�ا�منھ�أن�للدول��عضاء�تحديات�وفر 2050

��ستدامة� �و�تحقيق �البحر�ة ��س��اتيجية ��ذه �لتنفيذ �آليات �ع�� �و�اعتمد �مش��كة بصفة

�مصائد� � �و�مبادرة �السمكية �بال��وة �املع�� ��فر�قي �املؤتمر�الوزاري �مع �التعاون �أ�م�ا البحر�ة

�مصائ �أل�مية �نظرا �املا�ي، �و��س��راع �����سماك ��فر�قي ��تحاد �لدول �بال�سبة ��سماك د

�و� � ��ست��اف �من �القطاع ��ذا �و���ماية �الب�ئة، �و�حماية ��قتصادية �التنمية �تحقيق مجال

 .الصيد�غ���قانو�ي�و�غ���ا

ل�سبة�لسياسة��تحاد��فر�قي���دف��ذه�الدراسة�إ���إبراز�م�انة��قتصاد��زرق�با�و              

�� و  ��قتصاد�الدول �من �و�نقلھ �الدول ��ذه �اقتصاديات �تقو�ة ��� �أل�ميتھ �نظرا �فيھ عضاء

�املوارد�البحر�ة� �ع�� ��عتمد �و�مستدام � �حديث �إ���اقتصاد �الزراعة �ع�� ��عتمد �الذي التقليدي

�القارة�� ��� �ا��وع �ع�� �و�يق��� �الشغل �يوفر�مناصب �سوف �،بالتا�� �البلدان ��ذه �تزخر���ا ال��

�ة�أخرى��و�اقتصاد��عمل�ع���حماية�الب�ئة�البحر�ة��فر�قية�ال���طاملا��ذا�من�ج�ة�و�من�ج

  .�عرضت�للتلوث�

  :من�خالل�ما�تقدم�تثار��ش�الية�التالية�
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��زرق� ��قتصاد �تكر�س ��� ��سا�م �كيف �و ��فر�قية �البحر�ة ��س��اتيجية �مضمون ما�و

  ؟املستدام�����أفر�قيا��

�الدراس����� ��ذه ��� �ن�بع ��س��اتيجية�لذلك �إبراز�مضمون �خالل �من �التحلي�� �الوصفي �املن�� ة

��ستدامة� �و ��زرق ��قتصاد �لتكر�س �ت�ت���ا �ال�� �السبل �و �أ�داف�ا �و ��فر�قية البحر�ة

  .البحر�ة����القارة�

  :�قتصاد��زرق�املستدام����إطار��س��اتيجية�البحر�ة�املت�املة�ألفر�قيا�. 2

�و�ظ�ر����         �البحر�ة �الب�ئة ���ماية �و�اعت���كس�يل �ال�سعينات �منذ �أفر�قيا ��� ��زرق قتصاد

��فر�قي� ��تحاد �اعتماد �غاية �إ�� �موارد�ا �ع�� �باالعتماد ��فر�قية �الدول �اقتصاد تقو�ة

  .لإلس��اتيجية�البحر�ة�املت�املة�ال���واكبت�اعتماد��ذا��قتصاد�ع���املستوى�الدو��

  :قتصاد��زرق�املستدام�����أفر�قيامف�وم��..21

اتجھ��قتصاد�العال���نحو�نوع�جديد�من��قتصاد�ظ�ر�حديثا�أال�و��و��قتصاد��زرق�����   

�و�التعديل� �توف���الغذاء ��� �البحار�و�املحيطات �أل�مية �نظرا ،� �البحري �باالقتصاد ��س�� أو�ما

من�استخدام�البحار�واملحيطات�،كموقع�املنا���و�فرص�العمل��ذا�من�ج�ة��و�من�ج�ة�ا��د�

���سان �و���ة �بالب�ئة �أضرارا �أ��قت �ال�� �املتنوعة �النفايات �( لدفن �الدورة ��71الدو��، ،3�

  .)2017ماي�

�عد��قتصاد��زرق�ن���مستخدم����السياسة�العامة�الدولية�،�ف�و�ا��انب��زرق�من�        

��س���إ����قتصاد��خضر�أو�باألحرى��قتصاد� �،�الذي �زرق��و��قتصاد��خضر�ا��ديد

استخدام�البحر�و�موارده�من�اجل�تحقيق�التنمية��قتصادية�الشاملة،�و��دارة�السليمة�ملوارد�

السليم��ش�ل�مستدام�ل��فاظ�عل��ا�لصا�����ي�ولو��املحيطات�و�البحار�و�استعادة�نظام�ا�

قتصاد��زرق�ال��س���فقط�إ����التحقيق�عوائد�اقتصادية��جيال�ا��اضرة�و�املستقبلية�،فاال

  .البحري ��ي�ولو��من���شطة�البحر�ة�،�إنما�إ���مواج�ة��ضرار�املحتملة�ع���النظام�

��قتصادية�و         �بالتنمية �أفر�قيا ��� �املحيطات �أو�اقتصاد �املستدام ��زرق �باالقتصاد �قصد

�البحار�و  �ع�� �القائمة �استخدام��املستدامة �لدمج �امل�ا�ي �التخطيط �مثل �تقنيات ��ستخدم ال��

البحار،�واملحيطات�و�السواحل�و�البح��ات�و�املجاري�املائية��واملياه�ا��وفية�ألغراض�اقتصادية�
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�البحري� �و�النقل �املائية ��حياء �و�تر�ية �الطاقة �و�إنتاج �و�التعدين ��سماك �صيد �ذلك ��� ،بما

  .الرعاية��جتماعية��وحماية�البحر�من�اجل�تحس�ن

�من�ف         �النا�عة ��قتصادية ���شطة �جميع �من �يت�ون �أفر�قيا ��� �املستدام ��زرق االقتصاد

البح��ات�و���ار،�نظرا�لوجود�قاعدة�واسعة�من�املوارد�املختلفة�و �أعماق�البحار�و�املحيطات�

بح��ات�و�التعدين����أعماق�النقل�و�ال��ن�البحري�و�ع���ال�و �كما��شمل��ل�عمليات�الصيد،

السياحة�و�الطاقة�النظيفة�،�لكن�بمراعاة�ا��انب�البي���من�خالل�ا��فاظ�ع���ا��ياة�و البحار�

  .البحر�ة�و�التنوع�البيولو���الذي�تزخر�بھ�

ن�يصبح�اك���أحول�ال�يك���ألفر�قيا�الذي�يمكن��قتصاد��زرق�دورا�رئ�سيا����الت�لعب�و         

�اقتص �مع�ضمان�قطاع ��قتصادي�و��جتما��، �التقدم �تحقيق �إ�� �يؤدي �مما �أفر�قيا، ��� ادي

  .�ستغالل�العقال�ي�للموارد�البحر�ة�لضما��ا�لألجيال�ا��الية�و�املستقبلية�

إذن�فاالقتصاد��زرق�املستدام����أفر�قيا���دف�إ���خلق�اقتصاد�بحري�مستدام�يحافظ��     

ن�سبل�الع�ش�و�خلق�فرص�للعمل�و�يضمن�ح�امة�امثل�للبحار�و�ع���ال��وة�البحر�ة�لتحس�

� ،� �من�املخاطر�البي�ية�و�ندرة�املوارد �ا��د �بالتا�� �إ���و موارد�ا �تؤدي �ال�� �من�السلوكيات ا��د

�و �غ� �التلوث����املناخ �من �املائية �املسطحات �ع�� �و�املحافظة �ذلك �جراء �املياه �م�سوب ارتفاع

�ا��ائر �و  والصيد �مصايد، �صغ���لتحقيق��حفظ �نطاق �ع�� �املائية ��حياء �و�تر�ية �سماك

  .)03،�صفحة�2019ال���و�ي،�(إم�انيا��ا�الكب��ة

  :  �عتمد��قتصاد��زرق�املستدام����أفر�قيا�ع���مبادئ�محددة�نذكر�م��ا�

�قد�.1 ��خطار�ال�� �،من �خاصة ���ا �ا��اص �البيولو�� �و�التنوع �البحر�ة �الب�ئة �النظم حفظ

 .ا�التغ��ات�املناخية�و�ال�وارث�الطبيعية�ت��ق�

2.� �ال�دف ��14تحقيق �لسنة �املستدامة �للتنمية �املتحدة ��مم �أ�داف �ا��اص�2015من ،

 .با��فاظ�ع���البحار�و�املحيطات�و�استخدام�ا�ع���نحو�مستدام�

�أخرى�.3 �مجاالت �مع ��زرق ��قتصاد �و�دمج �مستدامة �بصفة � �املائية � �املوارد �استخدام جعل

 .لتطو�ر�الدائم�ل�ذا��قتصاد�ل
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    :نجد�م��ا���ة�مراحل�أدت�إ���ظ�وره�إن��قتصاد��زرق����أفر�قيا�مر��عد* 

 املستديمة�� �أفاق�ا �و � �الساحلية �للمناطق �ال�سي���املت�امل �حول املؤتمر��فر�قي

PASICOM ): (  

     ���� �حول �املؤتمر��فر�قي �الساحلاليمثل �للمناطق �بداية���س���املت�امل ،� �مستدام ��ش�ل ية

،��1998تبلور�مف�وم��قتصاد��زرق����أفر�قيا�،�حيث��دف�املؤتمر�الذي�عقد����ماباتو�سنة�

من�قبل��تحاد��فر�قي�و�برنامج��مم�املتحدة�للب�ئة��ظيم�من�ح�ومة�املوزمبيق��بمشاركةب�ن

لد�أفر�قي�ساح���إلعطاء�دفع�جديد�ب�37و�اليو�س�و��و�وزراء�الب�ئة��فارقة�و�وفود�ألك���من�

  .ل�سي���الوسط�البحري�و�املناطق�الساحلية�بأفر�قيا

�ع�ن��عتبار��تأخذا�عقد��ذا�املؤتمر�مع�ال��ك���ع���البلدان��فر�قية�الساحلية�،الذي���      

الزد�ار�أن�املحيطات����لبنة���م����مرحلة�ا��ياة�ع����رض،�و�أ��ا�توفر�الشروط��ساسية�ل

���املناطق�الساحلية�،كما�أ��ا�تحتوي�ع���جزء�كب���من����شطة�ال�شر�ة�،��و�عرض�النظم�

البي�ية�البحر�ة�و�الساحلية��فر�قية�للتد�ور�جراء�التمدن�وال�شاطات�الصناعية�والسياحية�و�

  . ملختلفةا�البحر�ة��نواعاعية�ال���أدت�إ���انقراض�التبادالت�التجار�ة�و�ال�شاطات�الزر 

    ��� �مثل ���دد�املؤتمر�كما ��خطار�ال�� �حول ��فر�قية �ا���ومات �ا��وار�ب�ن �لتدعيم فرصة

�البي�ية� ��نظمة �ع�� �املحافظة �التحديات �مواج�ة �،و �الساح�� �و �البحري باستمرار�الوسط

ي��و���يع�واستعمال�ا�الدائم�و��عز�ز�الشراكة�التنمو�ة�ب�ن�البلدان��فر�قية����املجال�البحر 

  .�ل��ام�السيا����بحماية�الوسط�البحري��فر�قي�

�البحري���و        �الوسط �ك�سي�� ��زرق �باالقتصاد �الصلة �ذات �مواضيع �عدة �املؤتمر تناول

�السواحل� �إ�� �أيضا �،و�تطرق �و�ا��ار�� �الداخ�� �الصعيد �ع�� �و�التعاون �بأفر�قيا والساح��

��التنمية�املستدامة��و�أ�مية�ا��انب�التنظي���والقانو�ي��فر�قية�املعرضة�ل��طر�و�أثار�ا�ع�

نظمة�البي�ية����،�و�الدور��سا����الذي�تلعبھ�� �ةالذي�يحدد�عالقة���سان�و��شاطاتھ�البحر 

�تتداولاالتنمية�املستد �أن � �من �البد ��ش�ل�إرثا �إ����ھمة�للقارة�و�ال�� �إضافة �جيال�القادمة�،

اخية�و�ظا�رة�الن�نو�ع���التنمية�املستدامة����القارة��فر�قية�و�أثار�ا�ا�ع�اسات�التغ��ات�املن
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�التنمية� �ع�� �عواق��ا �و ��فر�قية �للسواحل �الس�ئة �ا��الة �أيضا �مناقشة �و ���سان ع��

  .املستدامة�

         � �نظاوقد �ديمومة �ضمان � �ضرورة �املؤتمر�إ�� �و�الساح���خلص �البحري ��سي���الوسط  م

عاون�ع���املستوى��قلي����و�الدو���ملواج�ة�التحديات�البي�ية�الساحلية�و�البحر�ة�تحس�ن�التو 

�خالل� �من �الساحلية �للمناطق �الفعال �لل�سي�� �كأساس �املعلومات ��شر �و �وجمع بأفر�قيا،

استخدام�التكنولوجيا�و��عز�ز�القدرات�الداخلية�ملواج�ة�املشا�ل�البي�ية����املناطق�الساحلية�و�

ت�امل�للمناطق�الساحلية�امل�فر�قية�،�كذلك��عز�ز��طار�املؤسسا�ي�و�القانو�ي�ل�سي���البحر�ة�

  .و�اعتماد�الطرق�الوقائية�لضمان�استدامة�املوارد�الطبيعية����املناطق�الساحلية�

 املبادرة�الب�ئة�للن�باد� :   

�ا�������� �املبادرة �تطرقت �ا�-لن�بادللبي�ية �من �ا��ديدة �الشراكة �مبادرة �أفر�قيا �تنمية إ����-جل

�الساحلي �البحر�ة �للموارد �املستديم ��ستغالل �مف�ضرورة �لظ�ور ��عت���كبداية �بحيث ،� �مو ة

� �النظام �أن �إ�� �املبادرة �أشارت �،حيث ��فر�قي ��زرق ��فر�قي���ي�ولو���قتصاد البحري

،�كما��و�الصيد�سا�م����ضمان�مع�شة�العديد�من�س�ان�القارة�من�خالل�عمليات�السياحة�

�445إ����1997فر�قية�فقد�وصلت�صادرات��السمك��فر�قي�سنة�أانھ��سا�م����مداخيل�دول�

مليون�دوالر،�إضافة�إ���خلق�مناصب�الشغل�،��و����املقابل�كذلك�البد�من�حماية��ذا�النظام�

  .و�استغاللھ��ش�ل�مستديم�

للموارد�و�العادل�خدام�املستديم�ضمان��ستاملبادرة�الب�ئة�للن�باد�����ذا�املجال�إ����سعت�    

� �والسواحل �املتعلقة�البحر�ة �املشا�ل �التنمية���ا�و�إدماج �مخططات ملعا��ة��الوطنية�ضمن

�الساحلية� ��سي���املوارد �ع�� �و�الوطنية �املحلية �منظمات �و��عز�ز�قدرة ،� ���ا �املتعلقة النقائص

البي�ية�البحر�ة��و�العالقة�ب�ن�املشا�ل�ال���تمس�ملواج�ة��ثار�ا��ان�ية�لالقتصاد�ع���املوارد�

�مياه�البحر�و�املياه�العذبة،�إضافة�إ وا��د�من�تآ�ل�السواحل�جراء�����جمع�نفايات�البح��ات

  .يات�التنقيب�عن�الب��ول�و�الغاز�عمل
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  :�2050س��اتيجية�البحر�ة�املت�املة�إلفر�قيا�لعام�مضمون��2.2

�رؤساء�الدول�و�ا����  �فر�قي،�( ���2009ومات��فر�قية�مفوضية��تحاد��فر�قي�سنة�د��

�تم�)2009يوليو� �و�قد � ��فر�قي � �البحري �الوسط �لتطو�ر�و�حماية �شاملة �إس��اتيجية ،لوضع

� �سنة ��س��اتيجية ��ذه �املستوى��2012وضع �ع�� ��زرق ��قتصاد �مف�وم �ظ�ور �مع تماشيا

  .الدو��

 2050 سنةملة�لاملت�ا�أ�داف�باإلس��اتجية�البحر�ة:  

،�ع���خطط�عمل�طو�لة��جل،�2050 سنةالبحر�ة�املت�املة�ألفر�قيا�ل��شمل��س��اتيجية�����   

�،فر�قيا�مزد�رةأتعز�ز��ستدامة�البحر�ة�من�أجل�فر�قي�لمن�شأ��ا�تحقيق�أ�داف��تحاد�� 

�توفر��س��ات �البكما �يجية ���حر�ة �واسعا �إطارا �و، �البحري�تغالس� ماية �للمجال �املستدام ل

�خل�  ���دف �و�حار�فر�قي �محيطات �من �ال��وة ��زرق�القارةق �تطو�ر��قتصاد �خالل �من ،

تزامنا��2012قد�جاءت��ذه��س��اتيجية�سنة�و املستدام�املزد�ر�بطر�قة�آمنة�ومستدامة�بي�يا،�

�موا �ع�� �يدل �مما �الدو�� �املستوى �ع�� ��زرق ��قتصاد �مف�وم �ظ�ور ��فر�قي�مع ��تحاد كبة

  .للتطور�العال���ل�ذا��قتصاد

�و           �لعام �أبوجا �إعالن �ع�� ��س��اتيجية ��ذه ��سماك��2005عتمد �مصايد ��شأن �للن�باد ،

،�ومؤتمر�وزراء�أفر�قيا�)05،�صفحة�2005للتنمية،�( وتر�ية��حياء�املائية�املستدامة����أفر�قيا

�وت ��سماك �مصايد �� حول �ر�ية �املائية ��مم�(CAMFA) 2010  لسنةحياء �اتفاقيات �وكذلك ،

  .املتحدة���فظ��وإدارة��رصدة�السمكية�

     � �بالنفط�كما �غ���املشروعة �املتاجرة �محار�ة ��� �البحر�ة �لإلس��اتيجية �العامة ���داف تتمثل

ما����ذلك�خلق�بال�شر�والقرصنة�و�تطو�ر�القطاع�البحري�ب��تجار  ا��ام�،�و��ر�ب��س��ة�و

��دارة� �وتحس�ن �ألفر�قيا، �مش��كة �بحر�ة �منطقة �و�إ�شاء �والتكنولوجيا �و�النقل �العمل فرص

���املت� �الساحلية �للمناطق �الدولية�� املة �املعا�دات �ع�� �التصديق �إ�� ��فر�قية �الدول و�دفع

  .البحر�ة�و�تطبيق�ا

�الطبي����� �ال�وارث �م�افحة ��� �فتكمن �ا��اصة ���داف �و�أما � �البحر�ة �الب�ئة �و�تد�ور عية

حماي��ا�و�املحافظة�عل��ا�عن�طر�ق�استغالل�الطاقة��ومواج�ة��غ���املناخ،��والبحث�و�بت�ار�و�
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�� تطو�ر� �البحري �و�املجال ��ستدامة �لضمان ��سي���فعالة �ونظم �مبتكرة �حلول �ووضع فر�قي،

�الب �املجال �تراث �و�حماية ��ضرار�البي�ية �� تقليل �من�فر حري �و�ا��د �البحري �التلوث �من �قي

،�،�2050فر�قيا�لعام�س��اتيجية�البحر�ة�املت�املة�أل فر�قي،�� � ( إلقاء�النفايات�السامة�والنوو�ة

  . )16،�صفحة�2020

 2050إجراءات��عز�ز��قتصاد��زرق�املستدام����ظل�إس��اتيجية� :  

�لتنفيذ�� ������ � �إجراءات �عدة ��فر�قي ��تحاد �وضع �لسنة و�ضمان��2050س��اتيجية�البحر�ة

  :�عز�ز��قتصاد��زرق�املستدام����أفر�قيا��و����

  :م�افحة�ا��رائم�البي�ية�البحر�ة- 1  

�عمل��ذه��س��اتيجية�ع���تطو�ر�آلية�لكشف�ومالحقة�حاالت�إلقاء�النفايات�السامة����        

� �بي�ية �جرائم �اعتبار�ا �و ��فر�قي �البحري ��ذا�املجال �و�� �صارمة، ��عو�ضات �فرض �مع ،

�ا�� �إ�� ��فر�قي �يدعو��تحاد �صوص �للن�باد �التا�عة �املش��كة ��لية � �ا���تنفيذ ���دف ال��

�ا �شرق�أفر�قيا��ن��و�ي�ةتفاقيتطبيق �إقليم ��� �البحر�ة�والساحلية �الب�ئة �وتنمية ��ماية�وإدارة

�والس �البحر�ة �الب�ئة �وتنمية ���ماية �للتعاون �أفر�قيا��وأبيدجان �ووسط �غرب �إقليم ��� احلية

  .وتنفيذ�إعالن�سرت��شأن�الزراعة�واملياه�فيما�يتعلق�بحماية�الب�ئة�وإدار��ا

  :نقل�املواد�و�البضا�ع�ا��طرة�- 2

�أضرار ���     �ت��ق �خط��ة �مسألة �ا��طرة �و�البضا�ع �ا��طرة �املواد ���ن �بالب�ئة��إن جسيمة

س��اتيجية�إ���تنفيذ�اتفاقية�بازل�واتفاقية�باما�و��أن�فر�قية،�لذلك�تدعو�� البحر�ة�للدول�� 

� �تحقيقا � �ا��طرة �واملواد �البضا�ع �نقل �سالمة �لضمان �البحر�ة��عمل �بالب�ئة �إضرار�ا لعدم

 .فر�قية�� 

   :رصد�البي�ية�و�التنوع�البيولو��- 3

��ستخدام������    �ضمان �خالل �من �البحر�ة �البي�ية �النظم �حماية �ع�� ��س��اتيجية �عمل

�البحر�ة، �املوارد �وتجديد �وحفظ ��و املستدام �ع�� �و�جتماعية�� التأكيد ��قتصادية �مية
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والبي�ية�للبحار،�وتقييم��داء�املستدام�لأل�شطة�ورصد�ا�و�معرفة�للتغ��ات�الطبيعية�ال���يمر�

  . فر�قيتنوع�البيولو���للمجال�البحري�� ��ا�ال

  :د��سماك�وتر�ية��حياء�املائيةئمصا- 4

د��سماك���فظ�ئش��كة�ملصااملسياسة�ال�عمل�ع���دمج�وتنفيذ��تيجية�البحر�ة��س��اإن�        

ائية�لنظم��ي�ولوجية��البحر�ة��و�إتباع�الطرق�الوقاستغالل�ال��وة�السمكية�،���ماية�وإدارة�وا

ملس�نقعات�من�إنتاج�نحو�وا�ائية�من�البح��ات�و���ار د�وتر�ية��حياء�املئملسا�مة�املصا نظرا،�

  .د��سماك����العالم��ئمن�مصا% 25

��دف��س��اتيجية��نا�إ���ردع�أ�شطة�الصيد�غ���املشروع�و�وضع�عقو�ات�صارمة�اتجاه�و ������

،�صفحة�2020املتحدة،�( تعو�ضالعة�القضائية�مع�املتا� املخالف�ن�،��شمل���ز�املمتل�ات�و

�لالتحاد�. )05 �غ���املشروع �للصيد ��شاط �أي �عن ��بالغ �ع�� ��عضاء �الدول �جميع و���ع

�املحافظة� �من�اجل ��عضاء�التعاون �واجب �فمن ،� �و�ردعية �صارمة �إجراءات �فر�قي،�التخاذ

�بي��ا،و�ال �فيما �و�الت�سيق �ا��ية �البحر�ة �املوارد �البع�� �املحمية �املناطق �إلعالن �حر�ةتعاون

�البحر�ة� ��نواع �وحماية �أفر�قيا ��� �البحري �البيولو�� �التنوع �ع�� �ل��فاظ �وسيلة باعتبار�ا

�غ���املستدامامل�ددة�باالنقراض،��س�ب�الصي �املفرط �ومواج�ة�مع����يع�السياحة�ا د لبي�ية،

وع�البيولو���و��يع�البحث�العل����شأن�التنو�غ���املناخ�و���املشا�ل�البي�ية�مثل�تد�ور�ال��بة�

  .ستدامة�د��سماك�الداخلية�املئمواصلة�تطو�ر�مصا

  :إدارة�شؤون�املحيطات�والبحار- 5

������� �وضع �والبحار �املحيطات �شؤون �مدير�ة ��فر�قي �وتنفيذ�) DOSA(�تحاد لتطو�ر

�وت �التقييم �مجال ��� �إلفر�قيا �املت�املة �البحر�ة ��قتصادية��س��اتيجية ��م�انات حقيق

�ا ��� �البحر�ةاملش��كة �برامج�ملناطق �خالل �من ،� �البحري �للقطاع �املستدامة �و�عز�ز�التنمية ،

التمو�ل��س��اتيجية��وحماية�الب�ئة�البحر�ة�من�خالل�البحث�والرصد�البي���،و�توسيع�ج�ود�

� ،� �التقليدية ��قليمية �البحر�ة �ع���ا��دود �والتعاون �لبناء��فر�قية ��فر�قية �املبادرات ور�ط

�البحري  �املجال ��� ��فر�قية �� � ( الشراكة �ال فر�قي، �املت�املة �البحر�ة �لعام�س��اتيجية فر�قيا

 . )18،�صفحة�2020،�،�2050
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 :�عي�ن�ا��دود�البحر�ة- 6

��س����س��اتيجية�إ���حث�الدول��عضاء�ع���قبول�وتنفيذ��ل�املسؤوليات�الناجمة�عن����  

�البحار� �لقانون �املتحدة ��مم �اتفاقية �طبقا �البحر�ة �املناطق �با��دود�إ�شاء �املطالبة � خاصة

�ا� �القاري البحر�ة �ا��رف �ذلك ��� �بما �البحر�� ( ، �ارجية، ��س��اتيجية �املت�املة�فر�قي، ة

  . )19،�صفحة�2050�،2020فر�قيا�لعام�أل 

  : ائية�العمالقة�بإفر�قيا�حواض�امل- 7

من�أحواض�السمك،�ت�ون�ب�ئة��إ���بناء�مجموعة ائية�العمالقة�بأفر�قيا�حواض�املف���د�����

باإلضافة�إ����،اظ�ع���التنوع�البيولو���لألسماك،�لضمان�ا��فوض�مماثلة�للب�ئة�البحر�ة�ا��

فرص�العمل،�فقد��ش�دت�السنوات�املاضية���ضة�ف���املستدامة�من�خالل��تو تحقيق�التنمية�

فر�قي،�� ( البحر�ة�ع���مستوى�العالم�مما�أدى�إ���ا�تمام��س��اتيجية���ذا�املجال����حواض�

  .)20،�صفحة�2050�،2020فر�قيا�لعام�ة�املت�املة�أل �س��اتيجية�البحر�

   2050آليات�تنفيذ��س��اتيجية�البحر�ة�املت�املة�ألفر�قيا�. 3

من�قبل�الدول��فر�قية��فيذ�انلتيات�و�ذلك��عتمد��س��اتيجية�البحر�ة�املت�املة�ع���آل�����

  :و�من�ب�ن��ذه��ليات�نجد� تصاد��زرق�املستدام����أفر�قيا�عز�ز��قو 

  :مؤتمر�الوزراء��فارقة�ملصائد�و�مزارع��سماك�� 1.3

�����2010ش�ل�مؤتمر�الوزراء��فارقة�ملصائد�و��س��راع�املا�ي�الذي�تأسس����س�تم���

فر�قي�ة�السمكية��طراف�����تحاد�� وزراء�املعني�ن�بال��والمة�غامبيا��،�و�يضم��باجول�عاص

� �للتعاون�ب�ن � �� الآلية �و�تنفيذ��س��اتيجية�البحر�ة�بلدان � ��سماك �مصائد �مجال فر�قية���

�باعتبار�توفر� �ال��وة �من �النوع ��ذا �ع�� �ل��فاظ ،� �واملحيطات�املت�املة �البحار� �من ��ل ��� ا

ل��وة�السمكية�،�بحكم��عرض�ا�من�ا�ت�و����ار�ال���تضم�تنوع��ائل�فر�قية�،�كذا�البح��ا� 

�و� �القارة �م��ا ��عا�ي �ال�� �الشديدة �املناخية �التغ��ات �أ�م�ا �فقدا��ا �إ�� �يؤدي �أخطار�مما لعدة

  .شرعية�ال�ستغالل�املفرط�ل�ا�،من�خالل�عمليات�الصيد�غ���
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�املؤتمر�و          �إنتاجي��ا�إ� ��دف �لتحس�ن �املا�ي، �و��س��راع ��سماك �مصائد �قطاع �إصالح �

�و�عز�ز�مسا�مة�و  ،� �و�ال��وة �الع�ش �و�سبل �الغذا�ي ��من �لتحقيق �ال�املة �إم�اني��ا إطالق

� �تنفيذ �إ�� �إضافة ،� �املستدام �الغذاء ��� �ا��سماك ���طط ��سماك�قليمية �و�مزارع ملصائد

� �الن�باد �إس��اتيجية �عأ�م�ا �� ل��فاظ �و�ال��نامج �السمكية �ال��وة �للتنمية��� �الشامل فر�قي

الزراعية�الذي�يتضمن�سبل�التنمية�املستدامة�ملزارع��سماك�و�تنفيذ��جراءات�ا��اصة�ال���

���ماية ��س��اتيجية ��وضع��ا ��سماك �أعاله–مصائد ��ام� -املذ�ورة �موارد للقارة��ةباعتبار�ا

�وتح �عل��ا �ا��فاظ �منيضمن �و��جتماعية ��قتصادية �التنمية �املجموعات��قيق �حث خالل

�و  ��قتصادية �للنظام �مت�امل �ن�� �العتماد ��قليمية ���ي�ولو��ال�يئات �الوطنية �خطط�ا و���

  .�عز�ز�املراقبة�و�الرصد��و��شراف�ع���عمليات�الصيد�ائد��سماك�و��قليمية،�ل�س���مص

عضاء�إ���تخصيص�يوم�إفر�قي�ملصائد�و�مزارع��سماك،�إلبراز�الدور�د����املؤتمر�� �قد�و        

الذي�تلعبھ��ذه�ال��وة����تحقيق�التنمية��قتصادية�و�دفع��عضاء�إ���القضاء�ع���ا��واجز�

�تطو�ر� �إ�� �يؤدي �مما ،� �القارة �دول �ب�ن ��سماك �مصائد �منتجات ��� �التجارة �ل�س�يل التجار�ة

�ذا�املجال�و�حوكمة�قطاع�ال��وة�السمكية�وتر�ية��حياء�املائية�املستدامة�التجارة��قليمية����

  .و�تفعيل�ال�شر�عات�املالئمة�ل��د�من�عمليات�الصيد�غ���جائز�

� �كما �املؤتمر�ع�� �الدول تعز�ز�مال�عمل �قدرات �املحافل��ن ��� �الفعالة �املشاركة ع��

�ملصا �و�الدولية ��سما�قليمية �ئد �مصائد�� �و�لتطو�ر�العملك �ع�� �ا��فاظ �مجال ���  فر�قي

مزارع��سماك�،ع���غرار�ال��نة�الدولية���فظ�تونة�املحيط��طل�����و���نة�مصائد�السمك�و 

فر�قي��االتحاد��ورو�ي�لالتحاد�� �تنميةذلك�التعاون�مع�شر�اء�التونة����املحيط�ال�ندي�،�ك

حاجزا�أمام�ل�ذا��خ�� و�مبلغ�عنھ����منظمنظام�ا��اص�بالصيد�غ���مشروع�و�غ�الل�ي�ال��ش�ل�

  .فر�قية�للتجارة����ثرو��ا�السمكية�الدول�� 

فر�قيا�صائد�الداخلية�أل املكذلك��ستفادة�من�خ��ات�ال��ان�أو�امل�اتب��قليمية�ك��نة�و 

د�ئ���و�الف���لتطو�ر�و�تنمية�املصافر�قية�كأعضاء�و��ع���بتقديم�الدعم�التقال���تضم�الدول�� 

�مدون�  �تنفيذ �و �الداخلية �فر�قية ��س��اتيجيات �و �الرشيد �الصيد �ل�ة تطو�ر�وفق�لالالزمة

� �املصاحاجيات �تفعيئتلك �بجانب �إدار��ا �كيفية �و �املصاد �لتعو�ض �السم�ي ��س��راع د�ئل
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املكتب��فر�قي�لل��وة�ا��يوانية�الذي�يركز�ع���حماية�املوارد�السمكية�من�خالل�و   ،املست��فة

  .ل��امج�ال����سطر�اا

  :  مصائد�عموم�أفر�قيا�و��س��راع�املا�يمبادرة�حماية�� 2.3

�ب�ن������ �من ��فر�قي �لالتحاد �املا�ي ��س��راع �و�سياسة ��سماك �مصائد �حماية �عت���مبادرة

قتصاد��زرق�و�حماية�الب�ئة�البحر�ة����الوقت�نفسھ��احدث�املبادرات،�ال�����دف�إ���تطو�ر�

ال����تضمنت�إجراءات���فظ�ال��وة�السمكية�ف�ذه��2050تنفيذ��س��اتيجية�البحر�ة�لسنة�و�

 . املبادرة��عزز�دور��س��اتيجية�����ذا�املجال

 �سماك صيد �فر�قي�من تحاد� �� �عضاء الدول  معظم �� �سماك مصائد قطاع �ت�ون و      

يوفر�قطاع�مصائد��سماك� ، ��م�م�جدا����أفر�قيا�املا�ي�الذي��عد�رأس�مال�طبي� و�س��راع

 للعمالت ومصدرا أ�م�ا�اقتصادية�،�كتوف���سبل�الع�ش�العديد�من�املزايا�للبلدان��فر�قية�

� �ذكر�–�جن�ية �ع��� - أعالهكما � �القطاع ��ذا �للفوائد �و�إدرا�ا ��فر�قي ��تحاد ��عمل لذلك

�بصفة �و�استخدام�ا ��سماك �مصائد �من��حوكمة �البيولو�� �التنوع �ع�� �ل��فاظ مستدامة

�مما�يؤثر��)33،�صفحة�2009الصال��،�( �ستغالل�املفرط��جراء�عملية�الصيد�غ���قانونية ،

،� ��فر�قية �الدول �اقتصاديات �التأث���ع�� �بالتا�� ��سماك �مخزون �استغالل�� ع�� �إ�� إضافة

� ��س��راع �و�إدارة �و�تطو�ره � �القطاع ��ذا ��من�إم�انيات �الفقر�و�تحقيق �من �ل��د �لھ املا�ي

�و�اس��اتيجية�( الغذا�ي �املا�ي �لالس��راع ��طار�ة �و�السياسة �افر�قيا �عموم �مصائد �فر�قي،

  .)06،�صفحة��2014صالح�،�،�مارس�

�صالح����ظل� وإس��اتيجية املا�ي لالس��راع �طار�ة والسياسة أفر�قيا عموم مصائد إنو        

 �� �،تنفيذ �البحر�ة �ا���ومات� س��اتيجية �تمكن �من سوف �لالستغالل تطو�ر �فر�قية  طرق

�التنوع� املجتمع، مستوى  ع�� ستدامةامل املا�ي و�س��راع �سماك ملصائد املناسب و�تح��

أعا��� �� �سماك مصائد حوكمت�إدارة �� �فر�قي الصوت و�عز�ز البيولو���البحري��فر�قي�

 البحار موارد��أعا�� باستغالل املرتبطة �عضاء الدول  ع�� �عود ال�� املنافع �عز�ز فالبحار،���د
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�و�السياسة��طار�ة�لالس��را( �عموم�افر�قيا �مصائد ��فر�قي، ��صالح ،�ع�املا�ي�و�اس��اتيجية

  .)08-07،�الصفحات�2014مارس�

 أ�مية   و�صالح املا�ي س��راعلال  �طار�ة والسياسة أفر�قيا عموم مصائدحددت��و�قد        

 من السمكية، للموارد املستدام و��ستخدام املحافظة ����عز�ز أفر�قيا �� �سماك مصائد تنمية

 لد��ا ال�� أفر�قيا �� القطاعات سا�مةا لضمان يةساتمؤس وترت�بات وطنية  حوكمة إ�شاء خالل

�ا تأث��ا �ع�� �العمل �و ��سماك، �مصائد �قطاع ��� الصغ��ة� للمصائد املستدام لتطو�ركب��ا

� �س��راع لقطاع ال�املة �م�انيات وتحقيق� الغذا�ي و�من الفقر حدة لتخفيف لألسماك،

 . �فر�قي �قتصاد تنمية املا�ي���

 وتطو�ر  ا��نوب، بلدان ب�ن  وال�سو�ق�بصفة�عادلة �سماك تجارة ع�� إضافة�إ���ال���يع����

 لتنمية� �قليمية �سماك مصائد و�يئة �قليمية �قتصادية املجموعات نب� الت�سيق آليات

 من عالية بدرجة �فر�قية �سماك مصائد تتم���،�كما�  وتكيف�ا واعتماد�ا املا�ي �س��راع

 تحادباال �عضاء الدول  من فالعديد ، و�س�ثمارات البي�ية وا��غرافية املوارد حيث من ال��ابط

 الس�ا�ي والنمو الغذا�ي باألمن يتعلق فيما وم�شا��ة مش��كة ضغوط��داخلية تواجھ قي�فر�

  .و�التغ���املنا���� الساح��

 �سماك مصائد تحول  و���دف�مبادرة�مصائد�عموم�أفر�قيا�و��س��راع�املا�ي�إ����س�يل�        

 أساسية مبادئ وإعداد تا���وضعبال  ، الع�ش وسبل الغذاء اجل من �فر�قية املا�ي و�س��راع

 �� �قلي�� التعاون  �س�يل �� إضافة�إ���املساعدة �فر�قية، �سماك ملصائد الرشيدة �وكمة�ل

 تنفيذ كيفية التوج��ات�حول  تقديم و املا�ي، و�س��راع �سماك ملصائد املش��كة املوارد إدارة

 �ح�ام واعتماد ،و�الدعوة�إ���املصادقة �ياملا و�س��راع �سماك مصائد لتنمية �صالحات

��سماك، إلدارة الدولية الص�وك� املالئمة �البي�ية��مصائد �البحر�ة �املوارد �حماية �إ�� إضافة

  .التنوع�البيولو���البحري����أفر�قياو 

� و���      ��سماكقد �مصائد �بحماية � �كب��ة �أ�مية �املبادرة ��ذه �لتغ����أولت ��ثار�السلبية من

�و ملناا �ال���خ ��جراءات �يدعم �ما ��ذا �أفر�قيا ��� �القطاع ��ذا �إلصالح �محددة �إجراءات وضع

� � �أفر�قيا �إس��اتجية �لتأثر��2050اتخذ��ا � ،فال�سبة � ��سماك �بالتغ���املنا���مصائد �فر�قية
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 املناخ ��فتغ املناخ، لتغ�� ����ك���عرضة����أفر�قيا� املائية �حياء تر�ية و �سماك دئن�مصاإف

عل��ا،� �عتمد ال�� و�قتصاديات� الع�ش وسبل أفر�قيا �� املائية النظم ع�� وال�وارث�تؤثر�بالفعل

 ، التيارات و امللوحة �� والتغ��ات ، املياه حرارة درجات وز�ادة البحر مياه م�سوب ن�يجة�ارتفاع

 وتر�ية��حياء الصيد مارساتم ع�� ستؤثر وال�� �نواع توز�ع ضعف إ�� �ذه�التغ��ات تؤدي قدو 

��غ���املناخ املائية �مع �للتكييف �ال�افية �القدرة �يمتل�ون �ال �الذين �الصيادين �ع�� �خاصة  و

�فر�قي،�مصائد�عموم�افر�قيا�و�السياسة��طار�ة�لالس��راع�املا�ي�و�اس��اتيجية��صالح�،�،�(

  .   )15-14،�الصفحات�2014مارس�

�ال و         �ا��صوص ��ذا �الوطنية��� �التكييف �برامج �ضمن �تضع �أن ��فر�قية �البلدان �ع�� بد

�و�وز�ادة � ��سماك �مصائد �ع�� �آثار�التغ���املنا�� �مع �للتكييف �برنامج ���ا،  قدرة ا��اصة

  .�سماك لصيد املحلية املجتمعات

�إلجراءات����� �بال�سبة �الدول  �سماك مصائد إصالح أما �تنفيذ �مع �يتما��� �الذي ��فر�قية

�ممث�� �من �مت�ون �بحث �فر�ق �اجتمع �فقد � �لإلس��اتيجية  �سماك املصائد إدارات �فر�قية

ملناقشة�التحديات���2012،����أبيدجان��وت�ديفوار�جوان� ودولية إقليمية  املا�ي و�س��راع

�ملصائد � � و�س��راع �سماك ا��اصة �مصائد �مبادرة �أن �التأكيد � �وتم � و� أفر�قيا عموم ،

 الدول  ���أ�م�آلية�لتطو�ر��ذا�املجال�خاصة����أفر�قيا�،�ف���تكمن� �صالح املا�ي�و راع�س��

 باالس�ثمارات القياممن� كما�تمكن، الرئ�سية التحديات ع�� ال��ك�� �فر�قي تحادباال �عضاء

   .�فر�قية البحر�ة البي�ية و�حماية�النظم �قتصادي النمو ال�����سا�م���

 نفسھ�و�تم��تفاق�ع��� البح�� ،�اجتمع�الفر�ق�بال�ام��ون���دو�������2012نوفم����و         

 �سماك مصائد مجال �� أفضل نتائج لضمان  املبادرة لتنفيذ الرئ�سية العمل ا��طوات إحداث

ك��سما بمصائد املعنية املد�ي املجتمع منظمات مع ا��وار �فر�قية�و�إجراء املا�ي و�س��راع

 الصيد ع�� املعتمدة واملجتمعات الصغ��ة املشار�ع قطاع ملعرفة�تطلعات ، الصغ��ة�املستدامة

�فر�قي،�مصائد�عموم�افر�قيا�و�( أفر�قيا عموم إس��اتيجية وتقوي  �عزز  مش��كة رؤى إليجاد

  .)22- 21،�الصفحات�2014السياسة��طار�ة�لالس��راع�املا�ي�و�اس��اتيجية��صالح�،�،�مارس�
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�املا�ي،��     ��س��راع �و ��سماك �مصايد �تطو�ر�قطاع ��� ��فر�قي ��تحاد ��س�ند ع��� إذن

�املا�ي �و��س��راع ��سماك �مصائد �و�مبادرة �البحر�ة ��عد ،��س��اتيجية  �امة خطوة ال��

 رفا�ية و �قتصادي النمو �� املا�ي �س��راع وتر�ية �سماك مصائد مسا�مة لتحس�ن

  . الصيد�و�حماية�التنوع�البيولو���البحري  عاتمجتم

  :خاتمة�.4

�ثم���          �ال�سعينات �منذ �أفر�قيا ��� �عرف �املستدام ��زرق ��قتصاد �أن �الدراسة تظ�ر��ذه

� �لسنة �املمتدة �بھ �ا��اصة �البحر�ة ��س��اتيجية ��� ��فر�قي ��تحاد �مع��2050أدرجھ تماشيا

�� �من �النوع �ل�ذا �الدو�� �البلدان�ظ�ور �الزد�ار�و�تطور �بال�سبة �واسعة �أ�مية �لھ ،� قتصاد

�وضمان� �القارة ����ر���ا �ال�� �ال�ائلة � �و�الساحلية �البحر�ة �املوارد �لإلم�انيات �،نظرا �فر�قية

��زرق� �،فاالقتصاد �أفر�قيا ��� �املستدامة �لعز�ز�التنمية �و��و�س�يل �مستدام � �بحري مستقبل

نمو��قتصاد��خضر��،�خاصة����ظل�ز�ادة�توليد�الطاقة��املستدام����أفر�قيا�س�نمو�ضعف

من�البحار�و�تحليھ�املياه�،�و�عز�ز�املساواة�ب�ن�ا���س�ن�و��من�الغذا�ي�من�خالل�خلق�مناصب�

  .للشغل�بالشراكة�مع�املنظمات�الدولية�و��قليمية�و�الدون�إقليمية�

تيجية�البحر�ة�املت�املة�الذي�حدد�آليات�تنفيذ�ا�كما�أن�اعتماد��تحاد��فر�قي��س��ا�         

من�مؤتمر�وزراء�مصائد��سماك�و�مبادرة�مصائد��سماك�و��س��راع�املا�ي�،�عد�خطوة�بالغة�

��مية�من�قبلھ�لتطو�ر��قتصاد��زرق�املستدام����القارة�و�حماية�املوارد�البحر�ة�و�ضمان�

تصاد�الدول��فر�قية�من�اقتصاد��عتمد�فقط�ع���الزراعة�اقستدامة�البي�ية�،بالتا���نقل�� 

إ���اقتصاد��عتمد�ع���املوارد�البحر�ة�ال���تتمتع���ا�القارة��فر�قية�مما�يؤدي�إ���القضاء�ع���

  .الفقر�و�ا��وع�و�التبعية��قتصادية

     ���� �من �مستدام �بحري �مستقبل �ضمان �ع�� ��عمل �أن ��فر�قية �البلدان �ع�� خالل��لذلك

� �لسنة �البحر�ة ��فر�قي ��تحاد �إس��اتيجية �إ����2050تنفيذ �تدفع �ال�� ��لية �اعتماد � و

�وكمت��قتصاد�البحري�مستدام���تجسيد�ا�ع���ارض�الواقع�فالعمل�ا��ما���لوضع�نظام�

  .الذي��و�س�يل�لتعز�ز�التنمية�املستدامة�
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  حماية�الب�ئة�من��و�ئة�و�املخاطر�الناتجة�عن�التلوث�البحري 

Protect the environment from epidemics and risks resulting from marine 

pollution  

  3،�لدرع�أسماء�2،�بوع�سة�محمد�1عياد�فوز�ة

Ladraa Asma1 , Bouabssa Mohamed2 , Ayad Fouzia3 

  ayad13f@gmail.com .العلوم السياسية ،املخرب القانون املقارن،اجلزائرسان ،كلية احلقوق و جامعة تلم

  frohat.999@gmail.comجامعة مستغامن ،كلية احلقوق و العلوم السياسية، 

  lad_as@yahoo.comجامعة تلمسان،كلية العلوم االقتصادية ،خمرب النقود واملؤسسات املالية يف املغرب العريب،اجلزائر،

  01/09/2120: تار�خ�ال�شر                                                                                       

  : م��ص

�التلوث�          �النوع�من ��ذا �فخطورة ��خر، �دون �أو�إقليم �معينة �دولة �البحري�ع�� ال�يقتصر�التلوث

وان�شار�آثاره�ل�شمل�أقاليم�دول�عدة،�أصبح�يوصف�بالعاملية�بفعل�قابلية�ا�ساع�رقعة�التلوث�البحري�

�تواجھ� �ال�� �أك���التحديات �إحدى �الظا�رة ��ذه �من �جعل ��مر�الذي �ا��دود، �وال�توقفھ فال�تمنعھ

�ا��اضر �الوقت ��� �الدو�� �بقاء�. املجتمع �يضمن �ما �وم�افح��ا �م��ا �ل��د �إجراءات �اتخاذ ��ستد�� مما

  .��سانية

�البحار�واملحي       �ثروات�و�اعتبار�أن �من �تزخر�بھ �ملا �ونظرا ��رضية، �الكرة �كب���من ���م ��ش�ل طات

��من� �وتحقيق �التجار�ة �املبادالت �طر�ق �عن �والنمو �التقدم �عصب ��عت�� �وال�� �وموارد طبيعية

  .�قتصادي�والغذا�ي�و�جتما���من�ج�ة�ومساس�ا�بنظام�ا�البي���واختالل�توازنھ�من�ج�ة�أخرى 

  .تلوث�البحري،��و�ئة،�ال��ن،�الب�ئة�البحر�ة،�النقل�البحري ال�:ال�لمات�املفتاحية

Abstract:  

        Marine pollution is not limited to a specific country or region and not to the other, The 

seriousness of this type of pollution has become described globally due to the ability to 

widen the scope of marine pollution and the spread of its effects to include the territories of 
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several countries, do not prevent it nor stop the border,Which made this phenomenon, the 

greatest challenges facing the international community in the present and the future, which 

calls for action to reduce and combat it, ensuring the survival of humanity, As the oceans and 

seas constitute the large size of the Earth’s surface, And because of its rich natural resources 

and  these resources considered the backbone of progress and growth through commercial 

exchanges and the achievement of economic, food and social security on the one hand and  

It affects its ecosystem and its imbalance, on the other hand. 

Key words:Marine pollution ,Epidemics,Shipping,Marine environment. 

  : مقدمة.1

�للمخاطر�ومشا�ل�         �نظرا �الدول �شغلت �وال�� �العاملية، �املشكالت �من �البحري �التلوث أصبح

وخيمة،�مما�أدى���ذه�الدول��عقد�مؤتمرات�وندوات�علمية�ملناقشة�املشا�ل�املتعلقة�بالتلوث�

�ا �مع �والتعاون �الدولية ��تفاقيات ��� �و�ش��اك �ل�ا �مناسبة ���لول �والتوصل ملنظمات�البحري

البحر�ة�التا�عة�لألمم�املتحدة�من�اجل�املحافظة�ع���الب�ئة�البحر�ة�من�التلوث�البحري�واتخاذ�

  .�جراءات�الوقائية�ال���تح���تلك�الب�ئة�من�أخطار��ذه�الظا�رة

التلوث�البحري�ال�يقتصر�ع���دولة�معينة�أو�إقليم�دون��خر،�فخطورة��ذا�النوع�من� 

�يوصف�ب �أصبح �ل�شمل�التلوث �التلوث�البحري�وان�شار�آثاره �رقعة �بفعل�قابلية�ا�ساع العاملية

�أك��� �الظا�رة ��ذه �من �جعل ��مر�الذي �ا��دود، �توقفھ �وال �تمنعھ �فال �عدة، �دول أقاليم

التحديات�ال���تواجھ�املجتمع�الدو������وقتنا�ا��اضر�واملستقبل�مما��ستد���اتخاذ�إجراءات�

    .من�بقاء���سانيةل��د�م��ا�وم�افح��ا�ما�يض

أصبح�تلوث�البحار�ظا�رة�م��ايدة،�و���تختلف�من�م�ان�آلخر،�كما�أن��سبة�التلوث�تختلف�

باختالف�املصدر�امل�س�ب�����ذه�الظا�رة�وتزداد�مع�ز�ادة�السفن�بحيث��عت���ال��ن��و�أحد�

� �عن �يز�د �ما �توصيل �يتو�� �حيث �الرئ�سية، �و %  80امل�ام �العاملية �التجارة �الر�اب،�من نقل

فظا�رة�التلوث�البحري��انت�محل�ا�تمام�القانون�الدو���وكذا�تنظيمات�قانونية�ع���املستوى�

�من� �العديد �عقد �خالل �من �ومحب��ا �الب�ئة �وجمعيات �الدولية �واملنظمات �والدو��، الوط��

  .�تفاقيات�واملعا�دات
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�149إ���غاية��117من�املواد���80 – 76عا���املشرع�ا��زائري��ذه�الظا�رة�من�خالل�أمر���رقم�

�عن� �الضرار�الناجمة �عن �السفينة �مالك �ملسؤولية ��عرض �حيث ،� �البحري �القانون �خالل من

  .التلوث�البحري�الذي�ت�س�ب�فيھ�السفينة

���الفصل�الثالث�من�الباب�الثالث�إ���حماية�الب�ئة�البحر�ة�من�التلوث،��83-03والقانون�رقم�

  .10- 03ثم�عدلھ�فأصدر�قانون�رقم�

�استمرار�دوران� ��� �النقل �لعمال �الدو�� �و�تحاد �البحري �لل��ن �الدولية �الغرفة �شددت وقد

�الغرفة� �أصدرت �،وقد �املوا�ئ �إ�� �بالدخول �التجار�ة �للسفن �والسماح �البحر�ة �التجارة ��لة

��عنوان� �م�شور �ذلك ��� �بما �لألزمة، �التصدي �سياق ��� �م�شورات �عدة �البحري �للشن الدولية

� �ف��وس �من�أجل�اتخاذ�) 19-�وفيد(�ورونا �عامة �النقل�دعوة �الدو���لعمال ��تحاد �وجھ وقد

إجراءات�من�شأ��ا�حماية�العمال،�وإعطاء��ولو�ة�إ���ال��ة�والسالمة،��وتوف���حماية�الدخل�

   .��ميع�العمال،�واملحافظة�ع���استدامة�سالسل�التور�د�و�مداد

�و��           �التطور ��ذا �شأ��ا�و���خضم �من �ال�� �سواء�ا��طرة�أو�غ���ذلك �للبضا�ع �ال�ائل ن

  .�ضرار�بالب�ئة�وا��ياة�ف��ا�وخارجھ�لتمتد���ياة�و��ة�ال�شر�أجمع

�التلوث� �من �الب�ئة ���ماية �القانونية �الضمانات �ما�� �حول �تدور �الدراسة �إش�الية �فان وعليھ

  :ت�نالبحري�و�ما�مدى�فعالي��ا؟�ومن��نا�نضع�الفرض�ت�ن�التالي

   يرتبط�التلوث�البحري�بالنقل�البحري�للبضا�ع -

  ��ن�البضا�ع��ونقل�ا�يؤثر�سلبا�ع���الب�ئة�البحر�ة  -

  :البضاعة�املحتواة�ع���املواد�ا��طرة�والضارة�- 2

مجموعة�� تتضمن�امللوثات�البي�ية�املرتبطة��عمليات�لل��ن�البحري�بصورة�أساسية  

� �عرضية ��سر�ات �تحدث �قد �العمليات �خالل�من �حوادث �وقوع �جراء �وال��نات �الوقود من

  .الرحالت�أو�أثناء�نقل�املواد����البحر�أو�املوا�ئ

�ال��نات�   �نقل �سفن �ارتطام �بحوادث �والنفط �ا��طرة �للمواد �ال�سر�ات ��ذه ترتبط

�وحدوث� �و�نفجارات �وا��رائق �البحر�وا��نوح �بقاع �و�رتطام �التصادم �وحوادث السائبة،
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�لبد ��ي�ل ��� �ا��طرة�قصور �الكيماو�ة �املواد �تنقل �ال�� �والسفن �النفط �لناقالت �السفينة ن

 .  والضارة

�ب�ن� �وفيما �السفينة �م�ن �ع�� �والتفر�غ �التحميل �أثناء �النقل �بمعدات �قصور �أيضا �يحدث قد

 .السفن�وداخل�ال�يا�ل�ال��ية

�م �والرسابات � �الصابورة �ملياه �العشوا�ي �التصر�ف � �عن �البحري �التلوث �ينجم �السفن�أيضا ن

�العامة� �يضر�بال��ة �مما �املمرضة، �وال�ائنات �املؤذية �املائية �العضو�ات �نقل �إ�� �يؤدي ذا��ا

�وع����ذا�فقد�اعتمدت�ا��طوط�التوج��ية�ملنع�إدخال�العضو�ات� �املمتل�ات�والب�ئة، و�خرب

   . املائية�واملمرضات�غ���املرغو�ة�عن�طر�ق�مياه�الصابورة�والرسابات�املصرفة�من�السفن

لقد�تب�ن�أنھ�بإم�ان�أنواع�عديدة�من�البكت��يات،�والنباتات،�وا��يوانات�أن�تظل�حية����ش�ل�

�عدة� �تدوم �رحالت ��عد �ح�� �السفن �تنقل�ا �ال�� �والرسابات �الصابورة �مياه �لالستمرار��� قابل

اء�أسابيع،�وقد�تؤدي�العمليات�الالحقة�لتصر�ف�مياه�الصابورة�أو�الرسابات����مياه�دول�املين

إ���تر���عضو�ات�مائية�مؤذية�و�ائنات�ممرضة�قد���دد�ا��ياة�املحلية،�بإ�سا��ا،�وحيوا��ا،�

ونبا��ا،�و��ئ��ا�البحر�ة،�ول�ست�املنظمة�البحر�ة�الدولية�الوحيدة�����قرار�باحتمال�أن�ي�س�ب�

�أي �بذلك ��سلم �العاملية �ال��ة �منظمة �أن �إذ ��ذى، �إ��اق ��� �الصابورة �مياه ضا�تصر�ف

  .و�ساور�ا�القلق�من�دور�مياه�الصابورة��وسيط�ل�شر�بكت��يا��مراض�الو�ائية

  :نقل�البضا�ع�ا��طرة�واملواد�الضارة1-2

�من�   �العديد ��� �املستخدمة �الكيميائية �املواد �ع�� �الدو�� �الطلب �ز�ادة �أدت لقد

  .الصناعات�إ���نمو�سر�ع�لتجارة�املواد�الكيميائية�املنقولة�بحرا

�سن   �و�� ��2010ة �بأك���من �قائمة �الدولية �البحر�ة �املنظمة �كيميائية��20وضعت مادة

  ���ن�بحرا،�وال���يز�د�احتمال�اش��اك�ا����حوادث�املواد�ا��طرة�والضارة

  :�عر�ف�املواد�امللوثة�البحر�ة�  - أ

�املواد�   ��ل ��عت�� �ال �ولكن ���سان، ��عرف�ا �ال�� �املواد ��ل �الكيميائية �املواد �عرف

�الكيميائي �اسم �عل��ا �أطلق �املواد ��ذه �مثل �ولكن �خط��ة �بحرا �املنقولة �وضارة" ة �خطرة " مواد
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و�عرف�ال��وتو�ول�املواد�ا��طرة�والضارة�ضمن��تفاقية�الدولية�حول��ستعداد�و�ستجابة�

أية�مواد�غ���النفط،��عت���:" املواد�ا��طرة�والضارة�ع���أ��ا" والتعاون����مجال�التلوث�النفطي�

��ة�إذا�دخلت�ع���الب�ئة�البحر�ة،�ومن�املحتمل�أن��س�ب�أخطارا�ع�����ة���سان�وأن�خط

��ستخدامات� �مع �أو�تتداخل �ال��ف��ية �تدمر�املرافق �وأن �البحر�ة، �وا��ياة �ا��ية �املوارد تؤذي

،�وتحدد�املخاطر�املرتبطة�بمادة�كيميائية�معينة�من�خالل�خصائص�ا�"�خرى�الشرعية�للبحار

يعية،�بحيث�قد�ت�ون�مواد�قابلة�لالشتعال�أو�قابلة�لالنفجار�أو�سامة�أو�مس�بة�للتآ�ل�أو�الطب

  .متفاعلة

�ا��طرة� �املواد �عن �الناجم �الضرر �عن �والتعو�ض �باملسؤولية �املتعلقة �الدولية ��تفاقية أما

انت�،�عرفت�املواد�ا��طرة�والضارة�ع���أ��ا�كذلك�إذا��1996والضارة�عن�طر�ق�البحر�لسنة�

�أ�م�ا� �ب�ن �الدولية،ومن �البحر�ة �املنظمة �ومدونات �اتفاقيات �قوائم �أو�أك���من �قائمة ضمن

� ��1امل��ق �املرفق ��1من �لعام �السفن �عن �الناجم �التلوث �لنع �الدولية ��تفاقية ،�1973من

� �عام �بروتو�ول �بموجب ��1978واملعدلة �مار�ول �اتفاقية �أيضا ��س�� �أنواع��78/73وال�� لنقل

  صورة�سائلة،�النفط����

�والضارة،����� �ا��طرة �املواد �أو�أك���من �واحدة �تحمل �سفينة �ع�� �ينطوي �الذي �ا��ادث يتمثل

�إلم�انية� �نظرا �إضافية ��عقيدات �الدحرجة �أو�مراكب �الطرود �أو�ناقالت �ا��او�ات �سفن مثل

� �تلف �حدث �إذا �باملياه �اختالط�ا �إ�� �باإلضافة �البعض، �يبعض�ا �املختلفة �ال��نات ���اختالط

�بدقة� �أو�الناقلة �ا��زان �محتو�ات �تحديد �يصعب �فقد �أو�املقطورات، �أو�ا��زانات ا��او�ة

�التخز�ن� �وخطط �ا��ط��ة �ال�توفر�السلع �فقد �ا��االت، ��عض ��� �يمثل�ا �املخاطر�ال�� وتقديم

  .تفاصيل��افية�لتقييم�شدة�ا��ادث�بصورة�مناسبة

�وا �ا��طرة �املواد �من �الصغ��ة �الكميات �ح�� �يؤدي�أحيانا �فقد �كب��ا، �خطرا �تمثل �قد لضارة

ا��ادث�ع���ا�س�اب�وقود�السفن،�أو�غ��ه�من�أنواع�النفط،�مما�يضيف��عقيدات�أخرى�ع���

عملية��ستجابة،�إذا��انت�املادة�ا��طرة�أو�الضارة�تمثل�خطرا�ع�����ة���سان،�فقد�ت�ون�

  .��غ���ممكنة�ستجابة�للنفط�امل�سكب�بحرا�أو�ع���السواحل�ضعيفة�أو�ح�

  : و�تمثل�نقل��ذه�املواد�ا��طرة����العديد�من��نواع�النقل�بحرا�م��ا  
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 .ناقالت�املواد�السائلة�تنقل�خام�ا��ديد�و��ر�الفوسفات�والفحم�و�سمنت�وا��بوب -

 .ناقالت�املواد�الكيميائية�او�الطرود�أو�املنتجات -

 ناقالت�الغاز -

 .عبأةسفن�ا��او�ات�تحمل���نات�من�السلع�امل -

 .مراكب�ا��مولة�العامة -

 .مراكب�الدحرجة -

�ستطيع�ا��ادث�الذي�ينطوي�ع���سفينة�تحمل�واحدة�أو�أك���من�املواد�ا��طرة�والضارة،�مثل�

سفن�ا��او�ات�أو�ناقالت�الطرود�أو�مراكب�الدحرجة��عقيدات�إضافية�نظرا�إلم�انية�اختالط�

�اخ �إ�� �باإلضافة �البعض، �ببعض�ا �املختلطة �أو�ال��نات �ل��او�ة �تلف �حدث �إذا �باملياه تالط�ا

ا��زانات�أو�املقطورات�املنفردة،�فقد�يصعب�تحديد�محتو�ات�ا��زان�أو�الناقلة�بدقة�وتقييم�

�التخز�ن� �وخطط �ا��ط��ة �السلع �توفر�قائمة �ال �فقد �ا��االت، ��عض ��� �يمثل�ا املخاطر�ال��

  . تفاصيل��افية�لتقييم�شدة�ا��وادث�املمكنة�بصورة�مناسبة

  تص�يف�املخاطر�للمواد�ا��طرة�والضارة��-ب

بموجب�النظام�العال���امل�سق�لتص�يف�املواد�الكيميائية�ووسم�ا�الصادر�عن��مم�املتحدة،�

�الكيميائية �املواد �تص�يف �خالل� يتم �من �التعب���ع��ا �و�تم �تمثل�ا �املخاطر�ال�� �ألنواع طبقا

  .امللصقات�و��ائف�بيانات�السالمة

ة�املعلومات�ا��اصة�باملخاطر�املادية�والسمية�من�املواد�الكيميائية���ماية���ة�لضمان�إتاح

�الرموز� �من �مجموعتان �و�ناك �واستخدام�ا، �ونقل�ا �املواد ��ذه �تداول �أثناء �والب�ئة ��سان

�ا��او�ات� �ع�� �امللصقات �لوضع �مخصصة �أحد�ما �امل�سق، �العال�� �النظام �ضمن املصورة

ر����م�ان�العمل،���ماية�العامل�ن�ع���م�ن�السفن،�أو�ع���مستوى��غرض�التنذير�من�املخاط

  .و�خرى�تتعلق��لالستخدام�أثناء�نقل��املواد�ا��طرة. امليناء

. يتم�اختيار�واحدة�من��ات�ن�املجموعت�ن�طبقا�ل��م�ور�املخاطب�دون�استعمال�ما��ثنان�معا

�امل �الرموز ��ع���عنھ �ملا �املخاطر�طبقا �ت�شأ �أن �ا��طرة�و�مكن �املواد �ا�س�اب �من ��ولية صورة
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والضارة�ذا��ا�أو�من�تفاعالت�ب�ن�املواد�ا��طرة�والضارة�و��ن�املواد�الكيميائية�أو�مياه�البحر�أو�

  . ال�واء

فقد�صنفت�أر�ع�فئات�لتلك�امللوثات�البحر�ة�من��شد�خطورة�إ���أقل�ا�خطورة�ع���املوارد�

� �الفئة �ال�شر�ة �وال��ة �الثانية Xالبحر�ة �أو�خطور��ا�Y والفئة �خطورة ��قل �الثالثة والفئة

مواد�أخرى�ال��ش�ل�ضررا��OSأما�الصنف�الرا�ع��Zثانو�ة�ع���الب�ئة�البحر�ة�وال��ة�ال�شر�ة�

  .وكيفية�التعامل�مع�ا� بالب�ئة�البحر�ة�ع���العموم�

  

X Y  z  Oz  

1  2  3  4  

  

  ة�بحرا�طار�القانو�ي�ملنع�انتقال�املواد�امللوث��- 3

�عت����تفاقية�الدولية�ملنع�التلوث�البحري�الناجم�عن�السفن��ساسية�من�ب�ن�أ�م�  

�تفاقيات�واملعا�دات�الدولية�لغاية�يومنا��ذا�ال�����تم�و�غطي�منع�التلوث�الناجم�عن�السفن�

�عا����تضم��سع�مرافق�تضم�أنواع�التلوث�ا��اصل����الب�ئة�البحر�ة،�و�املرفق�الثا�ي�والثالث

�تفاقية�ف��ما�مش�لة�وكيفية�التعامل�مع�املواد�ا��طرة�الضارة�وامللوثة�للبحار�واملعروفة�دوليا�

  .73/78بمعا�دة�مار�ول�

�أجل�   �من �والوطنية �الدولية �ال��ت�بات �من �جملة �غرار�أملانيا �ع�� �الدول ��عض سارعت

بخصوص�نقل��19ا�املستجدا��د�من�ان�شار�الو�اء�ال���فرض��ا�م�افحة�جائحة�ف��وس��ورون

�أو� �تجديد �ال�يمكن �بحيث ��طراف، �متعددة �اتفاقية �ع�� �التوقيع �خالل �من �ا��طرة، البضا�ع

�ا��طرة� �البضا�ع �أمن �وضباط �ا��طرة �البضا�ع �نقل �سيارات �سائقي �تدر�ب �ش�ادات تمديد

انتقالية���س�ب�إلغاء�إجراءات�التدر�ب،�كما�يمكن��ستمرار�باستخدام�ش�ادات�التدر�ب�لف��ة

� �ب�ن �صالحي��ا �و��1ت�ت�� �آخران�2020نوفم����30مارس ��طراف �متعددا �اتفاقان �ي�يح �وانھ ،

استمرار�استخدام�الص�ار�ج�ومركبات�البضا�ع�ا��طرة�إذا�تم�تجاوز�مواعيد�الفحص�الدوري�أو�

�اتفاقية� �ع�� �التوقيع �تم �ولقد �املركبات، ����يل �رخصة ��عذر�تمديد �أو �املتوسط الفحص

�ت�يح�مت �و�� ��ك���ن �وخاصة �الطبية �لألغراض �بالغازات ��مداد �ل�س�يل ��طراف عددة
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�الفحص� �أجل �انقضاء ��عد �الضغطية ��وعية ��عبئة �إعادة �إم�انية �الغازات �لبعض بال�سبة

�حركة� �و�� �املرور�املحلية �حركة ��� �الفور �ع�� �تطبيق�ا �اتفاقات �ع�� �التوقيع �و�مجرد الدوري،

من�الئحة�نقل�املواد�ا��طرة�ع���الطرق��9الفقرة��5املوقعة�عل��ا�تبعا�للمادة��املرور�مع�البلدان

  ) .  GGVSEB(ال��ية�والسكك�ا��ديدية�واملياه�الداخلية�والبحار�

مع�:" منھ����52املادة��10-03أما�عن�للمشرع�ا��زائري�فقد�نص�ع���التلوث�البحري����القانون�

� �املعمول �ال�شر�عية ��ح�ام �املياه�مراعاة �داخل �يمنع �البحر�ة، �الب�ئة �بحماية �واملتعلقة ��ا

  :البحر�ة�ا��اضعة�للقضاء�ا��زائري��ل�صب�أو�غمر�أو�ترميد�ملواد�من�شأ��ا

 .�ضرار�بال��ة�العمومية�و�نظمة�الب�ئة�البحر�ة -

 .عرقلة���شطة�البحر�ة�بما����ذلك�املالحة�وال��بية�املائية�والصيد�البحري  -

 .ة�املياه�البحر�ة�من�حيث�استعمال�اإفساد�نوعي -

�بقدرا��ا� - �واملساس �الساحلية �للبحر�واملناطق �وا��مالية �ال��ف��ية �القيمة �من التقليل

  ".  وتحدد�قائمة�املواد�املذ�ورة�����ذه�املادة�عن�طر�ق�التنظيم�. السياحية

  أنواع�التلوث�البحري �1- 3

سية،�ألنھ�ال�يمكن�فصل�أنواع�ا�الش��اك�ا����لقد�قسمت�التلوثات�البحر�ة�تبعا�ملصادر�ا�الرئ�

كث���من��سباب�والناتجة�عن�مجموعة�املواد�املتحللة،�حيث��عمل�امللوثات�الداخلة�إ���الب�ئة�

البحر�ة����تحديد�نوع�التلوث،�إذ�يمكن�إرجاعھ�إ���ملوثات�ذات�طبيعة�كيميائية،�وأخرى�ذات�

�املوا ��عض �توجد �أو�حيو�ة، �ف��يائية �أو�طبيعة �مرور�الوقت، �البحر�مع ��� �سمي��ا �تز�د �ال�� د

  .رى����البحرة�ترك���ا،�أو�اتحاد�ا�مع�مواد�أخن�يجة�ل��اكم�ا�وز�اد

�والوقود� �النفط، �ناقالت ��عمليات �وترتبط �املخاطر�الكيميائية �ت��ز �البحري �ال��ن �قطاع ��

�ال�التعرض�املحتملة�للمواد�واملواد�الكيميائية�خاصة�أثناء�التحميل�والتفر�غ،�باإلضافة�إ���أش

�الندالع� �مخاطر�محتملة �أيضا ��ناك �ا��لدي، ��تصال �أو ��ست�شاق �طر�ق �عن الكيميائية

�من� ��نواع ��سي����ذه �عن �املسئولة �الشر�ات �ع�� ��ستوجب �مما ��نفجار، �وحدوث ا��رائق
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�التعر  �أش�ال �ملنع �مفصلة �وإجراءات �تدر�ب �وتنفيذ �إعداد �البحري �ال��ن �للمواد�عمليات ض

  . الكيميائية�أو��قالل�م��ا

�السمية/ 1 �خط���أو�����ضرار�ب��ة�: املواد �أذى �أو��� �الوفاة �ت�س�ب��� �يمكن�أن �مواد ��

 .��سان����حالة�ابتالع�ا�أو�است�شاق�ا�أو�تالمس�ا�مع�ا��لد

�املعدية/ 2  �ع��: املواد �تحتوي �أ��ا �نحو�معقول �ع�� �أو�يتوقع �ع��ا ��عرف �مواد �ائنات����

� �دقيقة ��ائنات ��� �املمرضة �وال�ائنات �والر�ك�سيات�(ممرضة، �الف��وسات �البكت��يا �شمل

  .،�أو�عوامل��ال��يونات،�يمكن�أن��س�ب�أمراض�لل�شر�أو�ا��يوانات)والطفيليات�والفطر�ات

���منتجات�مشتقة�من��ائنات�حية،�وتصنع�وتوزع�وفقا�الش��اطات�: املنتجات�البيولوجية/ 3

�و�ستخدم�تصغ� �لل��خيص، �خاصة �اش��اطات �تقت��� �وقد �الوطنية �ا���ومية �السلطات ا

للوقاية�من��مراض�أو�معا����ا�أو����يص�ا����ال�شر�أو����ا��يوانات،�أو�ألغراض�التطو�ر�أو�

التجارب�أو�الفحوص�املتصلة���ا،�و���تتضمن�منتوجات�تامة�أو�غ���تامة�الصنع��اللقاحات�،�

�ال �املواد �ملرة�و�ش�ل �ا��اد �التعرض �عن �ت�تج �أو�إصابات �بأمراض �ال�س�ب �إم�انية بيولوجية

  .واحدة�أو�التعرض�املزمن�املتكرر 

�الفوسفور،�   �الني��وج�ن، �تحلل�ا �عن �ي�تج �ال�� �امللوثات ��ل ��شمل �البيولو�� والتلوث

�ذر  �من ��سا��� ��ي�ل�ا �ي�ش�ل �كيميائية �مركبات ��� �املتحللة �العضو�ة �املواد ��ذه ات�وأغلب

�و�عت����ذه� �ال�الوج�ن، �أو ��وك���ن �أو �ال�يدروج�ن �بذرات �غالبا �مرتبطة �وت�ون الكر�ون

املركبات�العضو�ة�سامة�عند�التعرض�ل�ا�ب��اك���معينة����الوسط�املا�ي�نظرا�لسرعة�تحلل�ا����

وديان�املاء�مخلفة�غازات�متطايرة�وأخرى�تذوب�مباشرة����املاء،�وت�شأ��ذه�الظا�رة�أك���ع���ال

�عديد� �مع�ا �حاملة �البحري �الوسط �إ�� �املتخمرة �الال�وائية ��ائلة �كميات �تنقل و���ار�ال��

��س �الوسط��مراض �يصبح �إذ �املا�ي، �الوسط ��� �املتحولة �والف��وسية �البكت��ية �ال��اكمات �ب

ملوثا�بدرجات�ت�اد�قياسية����الب�ئة�الشاطئية�والسواحل�ال���ي�ون�ف��ا�قنوات�الصرف�للمياه�

�وأخرى� �صلبة �مواد �من �بطر�ق�ا �ما �ل�ل �ا��ارفة �السيول �أو�مع �معا��ة، �دون �مباشرة القذرة

��يوانات�واملواد�املتعفنة�وأخطر�ا�فضالت�املؤسسات�ال��ية��املس�شفيات�متحللة،�كجثث�ا

�العدوى� ��� �العضو�ة �باملواد �آثار�التلوث �وتت��ص �امليكرو�ات، �من �العديد �مع�ا �تنقل ال��
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�باألمراض� �إ����صابة �تصل �ح�� �البحر�ة ��فراد�واملوارد �ع�� �كب��ا �خطرا ��ش�ل �ال�� البكت��ية

��مدينة�نابو����يطالية�من�إصابة�أر�ع�ن���صا�بال�ول��ا��عد�اس��الك�م�ا��ط��ة�كما�حدث��

  . لثمار�البحر

  :قابلية�التفاعل�-ب

�قد� �البحر�ة، �وال��ة �البحر�ة �املوارد �ع�� � �خطرا �وت�ون �بي��ا �فيما �ا��طرة �املواد �تتفاعل قد

ل�واء�بصور�مختلفة��شمل�تتفاعل�املواد�الكيميائية�مع�املواد�املجاورة�ل�ا،�أو�نفط�الوقود�أو�ا

التآ�ل�أو�التحلل�أو�التأكسد��خ��ال�أو�تفاعل�البلورة،�ومن�امل�م�معرفة�قابلية�التفاعل�للمادة�

ح���يمكن�معا��ة�و�ستجابة�املناسبة�نظرا�ألن��ذه�التفاعالت�يمكن�أن�تولد�حرارة�وغازات�

ل�ا��ديد�مع��عض��حماض�أو�قابلة�لالشتعال�أو�سامة،�فع���س�يل�املثال،�يمكن�أن�يتفاع

القواعد�القو�ة�ليطلق�ال�يدروج�ن�والذي�يطلق�مخلوطا�قابال�النفجار�من�ال�يدروج�ن�وال�واء،�

�البلورة� �ت�ون �ما �وعادة �أو�املياه، �ا��رارة �بإضافة �ت�بلور �أن �يمكن �الكيميائية �املواد و�عض

�س�ب�ضررا�للوعاء�الذي�يتم��و�مكن�أن) طرد�ل��رارة( م��و�ة�بتمدد������وانبعاث�ا��رارة

�بي�تھ� �مع �التفاعالت �ن�يجة �ثانو�ة �منتجات �إ�� �املنتج �يتحلل �قد �كما �فيھ، �املادة تخز�ن

املحيطة،ومن�املخاطر�ال�امة�ال���تحدث�ن�يجة�التحلل�ت�ون�غازات�مثل�ثا�ي�أكسيد�الكر�ون�

�إ �تؤدي �أن �و�مكن �ذا��ا، �حد ��� ��عت���سامة �وال�� �ال�يدروج�ن، �مستو�ات�وك��يت �انخفاض ��

  .  �ك���ن�مما�يتطلب�ممارسات�آمنة�إلدخال�ا�إ���مخازن�السفن�وغ���ا�من��ماكن�املغلقة

���مدى�س�ولة�اشتعال�املادة�سواء�بصورة�طبيعية�أو�من�خالل�وجود�: قابلية��شتعال/ 1

واد�ا��طرة�مصدر�اشتعال،�قد�تؤدي��شتعل�بمجرد�مالمس��ا�لل�واء،�و�مكن�أن�يؤدي�حر�ق�امل

  .الضارة�إ���انبعاثات�ا��رارة�وا��سيمات�الصلبة�والغازات�السامة

��نفجار/ 2 �غ���: قابلية �تصبح �بحيث �الكيميائية، �املواد �من �أو�مخلوط �كيميائية �مادة ��

�طاق��ا� �وتطلق �أو�الصدمات، ��حت�اك �أو �ا��رارة �مثل �البي�ية، �الظروف ��عض ��� مستقرة

  .املخزونة
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يتمثل�خطر�التأكسد�من�خالل�مواد�ال�ت�ون����حد�ذا��ا�قابلة�لالح��اق،�: أكسدخطر�الت/ 3 

�أن� �و�مكن �أخرى، �مواد �اح��اق ��� �أو��سا�م ��س�ب �قد �لألك���ن �توف���ا �خالل �من ولك��ا

  .تتفاعل�املواد�املؤكسدة�القو�ة،�مثل�حمض�الني��يك،��عنف�مع�املواد�العضو�ة�بالذات

لكيميائية�السامة�تلك�ال����س�ب�املوت�أو�الوفاة�لل�ائنات�ا��ية�إذا��شمل�املواد�ا: السمية/ 4

  .تم�است�شاق�ا�أو�ابتالع�ا�أو�امتصاص�ا�عن�طر�ق�ا��لد�بمستو�ات�ض�يلة

يمكن�للمواد�الكيميائية�املس�بة�للتآ�ل�أن�تدمر�أو�تتلف،�ع���نحو�ال�يمكن��:خطر�التآ�ل/ 5

�تال  �عند �أخرى �مادة �آخر�أو �سطحا �ا��ية�إصالحھ، �����ة �من �كال �ذلك �و�شمل مس�ما

  ).ال�شرة،�العن�ن�والرئت�ن( 

�م�يجة�ضارة/ 6 ال���تندرج�تحت��ذه�الفئة�أن�ت�ون�ضارة� قد�ت�ون�املادة�الكيميائية: مادة

ع���ال��ة����ح�ن�أن�املواد�ذات�ا��واص�امل�يجة�قد��س�ب�ال��ابا�ل��لد�و�غشية�املخاطية�

 ) .أو�الرئت�ن/أو�ا��لق�و/ثل�العين�ن�و�م( ���ال�ائنات�ا��ية�

  :منع�التلوث�البحري �2- 3

�البحري    �التلوث �من �وا��د �املنع �بمنع� يتمثل �املتعلقة �التوصيات �من �جملة �طر�ق عن

  :ا�س�اب�املواد�ا��طرة�أو�النفط�من�السفن�وحفظ�ا،�والسيطرة�عل��ا

  .السفينة�وسع��ا�مطابقة�ش�ادة��شغيل�السفينة�للمتطلبات�املعمول���ا�حسب�غرض

من��1بامل��ق�رقم��5مطابقة�الش�ادة�الدولية�ملنع�التلوث�البحري�الناجم�بالز�ت�لالئحة�رقم�

املطبقة�ع���ناقالت�النفط�ال�����73/78تفاقية�الدولية�ملنع�التلوث�الناجم�عن�السفن�مار�ول�

�400بلغ�وزن�حمول��ا�طن�أو�يز�د�ع���ذلك�وأية�سفن�أخرى�ي�150يبلغ�وزن�حمول��ا��جما���

� �ضارة،�الالئحة �سائلة �مواد �عن�حمل �التلوث�الناتج �الدولية�ملنع �12و11طن�أو�أك���والش�ادة

  . 73/78من�اتفاقية�الدولية�ملنع�التلوث�الناجم�عن�السفن�مار�ول��2بامل��ق�

�أ�شطة�تزو�د�السفن�بالوقود����   �عن �الناتجة ���س�ابات �وتنفيذ�إجراءات�ملنع إعداد

للوائح�) التخفيف( لبحر�أ�املوا�ئ،�مطابقة�إجراء�أ�شطة�نقل�حمولة�النفط�من�سفينة�ألخرى ا

�النقل� �دليل �خالل �من �السفن �مشغ�� ��ستطيع �بحيث �مخاطر���س�اب، �بخفض و�رشادات
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�املعاي���الدنيا� �ع�� �ا��صول �النفط �لشر�ات �الدولية �البحر�ة �للندوة �أخرى �إ�� �سفينة من

  . لتخفيف�وسط�البحرللعمليات��منة�ل

    منع�التلوث�باملواد�السائلة�ا��طرة�والضارة�- ا

� �املادة ��� �ورد ��60لقد �القانون ��4/1994من �بالقانون ��9/2009واملعدل �رقم �املادة��24بند من

�و���القانون�املصري��عر�ف�املواد�السائبة�الضارة�بالب�ئة�البحر�ة�ع���أ��ا�منصوص�عل��ا����

حضرت�ع���ناقالت�املواد�السائلة�الضارة�إلقاء�أو�تصر�ف�أية��73/78مار�ول���تفاقية�الدولية

�بالب�ئة� �ضرر �ع��ا �ي�تج �أو�غ���مباشرة �مباشرة �إرادية �بطر�قة �أو�مخلفات �ضارة �خطرة مواد

  .نصت�ع���عقو�ة����حال�مخالفة�املادة�90البحر�ة،�واملادة�

�ب �النفايات �قائمة �حدد �فقد �ا��زائري �املشرع �عن ����أما �ا��طرة �ا��اصة �النفايات �ذلك ��� ما

� �رقم �التنفيذي �حسب��104 -06املرسوم �املعينة �ا��طرة �ا��اصة �النفايات �خطورة �بيان ��

�بحيث��� �املرسوم ��ذا �من ��ول �شديدة�: املقاي�س�املحددة����امل��ق �مل�بة، �لالنفجار، قابلة

�مع �أ�الة، �للسرطان، �محدثة �ضارة، �م�يجة، �لالشتعال، �للت�اثر،�القابلية �بال�سبة �سامة دية،

  . مبدلة،�خطرة�ع���الب�ئة

� �رقم �التنفيذي �املرسوم �تضمن �التلوث �من �وا��د �إطار�م�افحة ��� �ع����336 - 09دائما الرسم

  . ال�شاطات�امللوثة�أو�ا��طرة�ع���الب�ئة

منھ�السابق�الذكر�بحيث�يحضر��ل�صب�أو�غمر�أو�ترميد�����52املادة��10 -03أيضا�القانون�

  .ؤدي�إ����ضرار�باملوارد�البحر�ة�وال��ة�ال�شر�ةي

� �املادة �نص �خالل �من �البحري �القانون ��� �ا��زائري �املشرع �ت�لم �مالك��117وقد �مسؤولية عن

السفينة�ال���ينقل�ف��ا�الوقود�عن��ل�ضرر�ناتج�جراء�التلوث�ا��اصل�من��سرب�وطرح�الوقود�

  .من�سفي�تھ

القانون��غية�حماية�الب�ئة�البحر�ة��ل�صب�أو�غمر�أو��من�نفس�210أيضا�فقد�حضرت�املادة�

حرق����البحر�مختلف�املواد،�بل�أ�عد�من�ذلك�ف�ل�إسالة�ملواد�ملوثة����البحر�يجب�أن�ت�ون�

� �املادة �لنص �طبقا �وذلك �املختصة �السلطات �قبل �من �تمنح �مسبقة �رخصة من��215موضوع

  . 216طبق�ل�ذا�القانون�املادة��القانون�املب�ن�أعاله�و�ل�مخالفة�لذلك��عاقب�عل�ا
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�من��شد�خطورة�ع���املوارد�البحر�ة� �املواد�ا��طرة�الضارة�إ���أر�عة�فئات ولقد�تم�تص�يف

وال��ة�ال�شر�ة�حسب��تفاقية�املذ�ورة�و����اآل�ي�حسب�املرفق�الثا�ي�من�اتفاقية�مار�ول�

73/78  : 

أنواع المخاطر

Y X Z OS

 
1  /� �تنظيف�املو : Xالفئة �عمليات �البحر��عد ��� �صرفت �ما �إذا �تؤدي �ال�� �الضارة �السائلة اد

�خطر� �إ�� �ل��طر، �ال�شر�ة �وال��ة �البحر�ة �املوارد ��عر�ض �إ�� �الصابورة، �أو�تفر�غ الص�ار�ج

  .شديد،�مما�ي��ر�حضر�تصر�ف�ا�للب�ئة�البحر�ة

نات�السائلة��والسائبة����مرفق�ا�الثا�ي�ع���لوائح��شأن�ال����73/78حضرت�اتفاقية�مار�ول�

  . وال���قد��س�ب�تلوثا�بي�يا�إذا�ما�تم�تصر�ف�ا�وإلقا��ا����البحر

2 /� �تنظيف�: Yالفئة �عمليات �البحر��عد ��� �صرفت �ما �إذا �تؤدي �ال�� �الضارة �السائلة املواد

�أو�إ��اق� �ل��طر، �ال�شر�ة �وال��ة �البحر�ة �املوارد ��عر�ض �إ�� �الصابورة، �أو�تفر�غ الص�ار�ج

رر�باملرافق�ال��ف��ية�أو�غ���ا�من��ستخدامات�املشروعة�للبحر�مما�ي��ر�فرض�قيود�ع���الض

  .نوعية�وكمية�التصر�ف�للب�ئة�البحر�ة

 �عد�عمليات و���تخص�املواد�السائلة�الضارة�ال���تؤدي�إذا�ما�صرفت����البحري : Zالفئة�/ 3

� �املوارد ��عر�ض �إ�� �الصابورة، �أو�تفر�غ �الص�ار�ج �خطر�تنظيف �إ�� �ال�شر�ة �وال��ة البحر�ة

تمثل� ف�� ثانوي،�مما�ي��ر�فرض�قيود�أقل�صرامة�ع���نوعية�وكمية�التصر�ف�للب�ئة�البحر�ة،
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خطرا�محدودا�إما�ع���املوارد�البحر�ة�و��ة���سان�مما�ي��ر�فرض�قيود�منخفضة�ع���نوع�

  .وكمية�تصر�ف�ا����الب�ئة�البحر�ة

عت���خارج�نطاق�الفئات�السابقة�وال�ت��ق�أي�ضرر�باملوارد�البحر�ة�و�ذه�املواد��: OSالفئة�/ 4

وال�ع���ال��ة�ال�شر�ة،�واملرافق��ستجمامية�أو��ستخدامات�املشروعة��خرى�للبحر�إذا�ما�

�مياه� �تصر�ف �يخضع �وال �الصابورة، �أو�تفر�غ � �الص�ار�ج �تنظيف �عمليات ��عد �فيھ صرفت

�أو�املخلفا �الصابورة �أو �أي�السفينة �إ�� �الفئة ��ذه �مواد �ع�� �فقط �املحتو�ة ��خالط �أو ت

  .متطلبات�إضافية

  :منع�التلوث�باملواد�الضارة�املنقولة�بحرا����عبوات�-ب

تم��عر�ف�املواد�الضارة�بحرا�واملعبأة�ضمن�املدونة�البحر�ة�الدولية�للبضا�ع�ا��طرة،�  

� �سنة �أ��ا1991منذ �ع�� �البحر�ة �امللوثات �ل�شمل �ا:" ، ����تلك �بحر�ة �كملوثات �املعروفة ملواد

�البحر�ة� �للملوثات �موحدة �قياسية �عالمة �وضع �يتم �ا��طرة، �للبضا�ع �الدولية �البحر�ة املدونة

  .ع���جميع�الطرود�ال���تحتوي�ع���ملوثات�بحر�ة�ليتم�تمي���ا�عن�غ���ا�من�البضا�ع

�امل   �وضارة �خطرة �مواد �تحمل �ال�� �السفن �ع�� �القانونية �النصوص ����حضرت نقولة

عبوات�أو�حاو�ات���ن�أو�ص�ار�ج�نقالة�أو�عر�ات�ص�ر�جية�أو�حديدية�التخلص�منھ��بإلقا��ا�

  .���البحر

�الفحص،�والقبول�   �إجراءات �نظام��شأن �تطبق �ال��ن�البحري�أن �شر�ات �ع�� يتع�ن

ملضيف�والنقل�السليمة�للمواد�املغلفة�الضارة،�قد�تتضمن�املتطلبات��ضافية�ال��امات�البلد�ا

�ع���ا��دود،� �م��ا �والتخلص �ا��طرة �النفايات �نقل ��� �التحكم ��شأن �بازل، �اتفاقية بموجب

�آفات� �ومبيدات �كيميائية �مواد �ع�� �علم �عن �املسبقة �املوافقة �إجراء ��شأن �روتردام واتفاقية

�الغ��� �قبل �من �تور�د�ا �يتم �قد �املواد ��ذه �أن �و�ما �الدولية، �التجارة ��� �متداولة �خطرة معينة

�ووضع�ي �للتغليف�والوسم، ���ا �مع�املتطلبات�املعمول �عملية�الفحص�والقبول �ب���أن�تتطابق

بطاقات�البيانات�ع���ا��او�ات�كما�سبق��شارة�لذلك،�فضال�عن�الش�ادات�الضرور�ة�و�يانات�

من�اتفاقية��3بامل��ق�رقم��4و3و2ال��ن�املقدمة�من�قبل�شركة�ال��ن�وذلك�طبقا�لالئحة�

  .  73/78مار�ول 
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أح�ام�م�افحة��73/78و���نفس�السياق�ي�ناول�املرفق�الثالث�التفاقية�الدولية��مار�ول�  

التلوث�الذي��س�بھ�املواد�الضارة�املغلفة�املحمولة�بحرا�،�بحيث�تتضمن����لوائح�ا�ع���وجوب�

وضع�عالمات�وا��ة�ع���أية�مواد�ضارة�بي�يا�بحيث��عرف�بامللوثات�البحر�ة�ووضع�ملصقات�

  . ل��ا�ملوث�بحري�لتم����ا�عن�با���ال��نات��خرى��قل�ضرراع

ملنع�التلوث�البحري�تم�إصدار�معاي���مفصلة��شأن�التعبئة�والتغليف،�ووضع�العالمات�  

املم��ة�للبضا�ع�امل��ونة�وتوصيف�محتو�ا��ا،�باإلضافة�إ���التوثيق�وكيفية�التخز�ن�ع���م�ن�

�و�ست�نا �الكمية �وحدود �عن�السفينة �الناجم �التلوث �ملنع �الالزمة �و�خطارات �والبيانات ءات

  .املواد�الضارة

ل��د�من�التلوث�البحري،�تم�تطو�ر��جراءات�من�أجل�تحديد�ملوثات�الب�ئة�البحر�ة�  

ل�ي�يتم�التمكن�من�التغليف�وطرق�التخز�ن�ع���السفينة�وذلك��غية�املساعدة�ع���استعاد��ا�

مي���ا�عن�غ���ا�من�البضا�ع�املحمولة�وال���قد�ت�ون�أقل�ضررا�باستخدام�عالمات�وا��ة�لت

  .���حالة�وقوع�حادث

�السفن���� �من �إلقا��ا �طر�ق �عن ����عبوات �املنقولة�بحرا �ا��طرة �من�البضا�ع حضر�التخلص

البحر�إال����حاالت�الضرورة�القصوى�وألغراض��من�والسالمة�للسفينة�وإنقاذ��رواح����عرض�

  .البحر

� �ا��واص�غسل �إ�� �اس�نادا �املناسبة ��جراءات �واتخاذ �السفينة �م�ن �ع�� �ال�� ال��سبات

��خذ�����عتبار�سالمة�السفينة� �مع�ضرورة �للمادة�الضارة الف��يائية�والكيميائية�والبيولوجية

  .و���اص�املوجودين�ع���مت��ا

طار�ع���الب�ئة�البحر�ة�من�الواجب�أن�ت�ون�العبوات�مناسبة�للتقليل�إ���أق����قدر�من��خ

بالنظر�إ���املواد�املحددة�ال���تحتوي�عل��ا،�و��ب���أن�تحمل�العبوات�ملصقا�أو�بطاقة�ثابت�ن�

�ع��� �ز�ادة �وحد�ا، �التجار�ة ��سماء �استخدام �ال�يجوز �ال��يح �التق�� ��سم �امللصق يحمل

البحر�ة،�و��ب���تحديد�طبيعة�ذلك��ش����ذه�امللصقات�إ���املادة�بأ��ا�تندرج����عداد�امللوثات�

��ذه� �تظل �أن �سبق �ما �إ�� �إضافة �امللصق �كتابة �طر�قة �تكفل �أن �الواجب �ومن �امللوثة، املادة
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املعلومات�وا��ة�ع���العبوات�صامدة�للغمر�ملدة�ثالثة�أش�ر�ع����قل����البحر،�كما�يجب�

  .مراعاة�القدرة�التحمل�للمواد�املستخدمة�وسطح�العبوات

اعاة��ل��مور�السابقة�ح���بال�سبة���ميع�الوثائق�املتعلقة�بنقل�املواد�ا��طرة�كما�يجب�مر 

والضارة�بحرا،�و�شمل�وثائق�ال��ن�إضافة�ال���يقدم�ا�الشاحن�ش�ادة�أو�إقرار�موقع�ن�بحيث�

يفيد�أن�ال��نة�املعروضة�للنقل�قد�عب�ت�وتم�لصق�وتث�يت�البطاقات�عل��ا�بالش�ل�املناسب�

  .ة�تقلل�إ���أق����قدر�من��خطار�ال����ش�ل�نقل�ا�خطرا�وضررا�ع���الب�ئة�البحر�ةوأ��ا����حال

�يو��ان� يجب �خاص ���ن �خاصة�أو�بيان �بقائمة �ضارة �مواد �تنقل �سفينة ��ل كذلك�تزو�د

فيھ�املواد�الضارة�املوجودة�ع���مت��ا�ومواقع�ا،�و�جوز�استخدام�خطة�ترت�ب�وتنظيم�مفصلة�

د�ع���السفينة�عوضا�عن�القائمة�أو�البيان،�كما�يجب�أن�يحتفظ�مالك�تحدد�مواقع�تلك�املوا

�إتاحة� �و�جب �الضارة، �املواد �تفر�غ �يتم �أن �ال���إ�� �ع�� �الوثائق ��ذه �ب��� �أو�ممثلھ السفينة

���ة�أخرى�من�إحدى�الوثائق�املذ�ورة�قبل�املغادرة�����اء�املعاينة�من�قبل�سلطة�امليناء،�من�

املواد�الضارة�ع���النحو�السليم�ل��د�من�أخطار�ا�ع���الب�ئة�البحر�ة��الواجب�تنظيم�وترت�ب

  . إ���أق����قدر�دون��خالل��سالمة�السفينة�ومن�يوجد�عل��ا�من�طاقم�وأ��اص�وا��مولة

ألسباب�علمية�وتقنية،�قد�تدعو�ا��اجة�إ���حضر�نقل��عض�املواد�املؤذية�أو�ا��د�ما�الكمية�

السفينة�واحدة،�وعند�تقييد��ذه�الكمية�فإن�من�الواجب�أن�يرا����ال���يجوز�نقل�ا�ع���م�ن

�املستخدمة� �العبوات �نوعية �جانب �إ�� �ومعدا��ا �و�ناؤ�ا �السفينة ��ذه ���م �الواجبة بالصورة

  .والطبيعة�املتم��ة�للمواد

  

  :خــاتمة.4

�أضرار�جسيم               �ع��ا �تنجم ��ذا �يومنا �إ�� �البحري �مخاطر�التلوث ���د�الزالت �ومتفاقمة ة

ال�س�ب����انتقال��و�ئة،�رغم��ل�محاوالت�ا���ود�الدولية�وال�شر�عات�الوطنية�ومع�ذلك�لم�

تحد�من��ذه�الظا�رة�ال���امتدت�آثار�ا�ل�س�ع���الب�ئة�البحر�ة�وموارد�ا�فقط�بل�ح���الفتك�

  .و�ضرار�بال��ة�ال�شر�ة
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�ع���   �الدول �للرغبة �النظر�بال�سبة �إعادة �ا��صول�كذلك ��� �الك��ى �الصناعية شر�ا��ا

�التقنيات� �استخدام �إ�مال �إ�� �الدولية، �التجارة �خالل �من �البلدان �و��افت �السر�ع، �الر�ح ع��

�القدرة� �عدم �إ�� �باإلضافة �أوال، �الب�ئة �و��ة �يتما��� �بما ��داء �لتحس�ن �والالزمة ا��ديثة

�� �البا�ضة �ت�اليف �تحمل �ع�� �واملتوسطة �الصغ��ة �البحر�املشروعات �وأصبح �الب�ئة، �ماية

�أنواع� �من �العديد �ظ�رت �فيما �أو�الصناعية، �ال�شر�ة �سواء �املخلفات �ملختلف �مق��ة بمثابة

  .التلوثات�ال���تص�ب��ذه�الب�ئة�وتؤثر�ع���تواز��ا

�تحدثھ�   �الذي �التلوث �من �ل��د �واملعا�دات ��تفاقيات �تبذل�ا �ال�� �ا���ود �من بالرغم

�� �و�� �صوره �ب�افة �من�السفن �ممكن �حد �أد�ى �إ�� �التقليل �و�دف�ا � �البحر�ة �الب�ئة �أنحاء افة

التلوث�الغ���العمدي�بأية�مواد�ضارة�ال���ت�سكب�من�السفن�إال�أ��ا�لم��ستطيع�فرض��ذه�

  .   ا��ماية�لعدة�اعتبارات
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القاصدد    طتيدد ير إاارا صدد اع   عقدد ا الييددب ل بددا   ا رإبددراا القة دد  بدد    إلدد   راسدد لهدد ا ا تهدد  

خد اا  ايبداا  دح  أد   هد التا ايف  دد  دح خ اد  اليدر  اليداح  طاسد لااا ايبداا اييدفق ل  ط  در  لد  ع دد  

  ر.تقلبص ح م الفل ث البحري ال اجم عن الفيريف القش ائي لل باا اييفق ل   ح خلبج ا   ا

الق  ابدد  ايض  دد  بييددب ل  ددح ايسسيدد  اا فيدداا    آلبدد  اليشددار ت صددلا ال راسدد  إلدد     تيببدد  

خ اددددد  اليدددددر  اليددددداح طالفيت دددددل ا  دددددا ادددددن تحيددددد   اراطا ددددد  القيدددددا    دددددا سددددداه ا  دددددح ب دددددا   ددددد   ادددددن 

 . الف افيب  ب   ايسسيا  اييفح   

 .عق ا الييب ل، بحري الفل ث ال، الير  الياح، خ اا  ايباا :يةكلمات مفتاح

 H57 ؛ Q53؛ L99 ؛JEL : L95 اتتصنيف

Abstract:  

This study aims to highlight the relationship between the management contracts in 

Algiers and the development of the water services industry in one of its forms represented in 

the sanitation service and the recovery of wastewater and its impact on reducing the volume 

of marine pollution resulting from the random discharge of wastewater in the Bay of Algiers.  
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The study found that the application of the participatory mechanism in the public 

economic corporation mandated to operate the sanitation service enabled the improvement 

of the sector's profitability and also contributed to building a kind of competitiveness among 

the new coroporations. 

Keywords: Water services;  Sanitation;  Marine pollution; Management contracts. 

Jel Classification Codes: L95 ; L99 ; Q53;  H57. 
 

 . مقدمة:  1

ا ح  اب  اليباسا   األطل ي   ح  الق  اب   ا   ا خ اا   ايباا  أ   هم  خ اا   ، ت  د 

الق  اب   ح   الصح   أضظ  ص ر  القا   ب   أ   ال ظر  طجت   ان  فهي  ايفق اا  ألبقااها   ظرا 

الضبط طتي ر ،  اإلااري   ع اصر  اااهار  بالنيب   فهي  رطري   ااجف اعب   ال اأب   ان   اا 

اإلنيا ب  فف  د  ،  امل ف قا   اا فياا    ال اأب   ان  ت       ا الي اع  ىأ إ  اا  التي  الشب ب  

سل ب  ت البف  لي اع   ا   طببعح  اأف ار  خةل  ان  ت ف لها  ا ح  ا   ح  ع    طتفضر  ،  أ را 

 ا  ت ايع اباا الشرب ان جت   طالفيت ل  طالير  الياح ان جت   خرى  خ اا  ايباا تق با  خ

بش د   الير   اباا  ان  تفخلص  باتا  التي  ال ااب   لل طل  تح ي  ب ل  األخ لا  ا خ ا   طت  د 

عش ائي طباألخص  ح امل اري ايا ب  ط ح ه اطئ طخل ا  البحار طاملحبيا  طاا   جر عن  ل  ان 

ب  ع ا ال فبا  أ ل ايأبث تق ر ا ظ   الصح  الق،  بط اا   ل جحتل ث ط  ار سلبب  ع   املح

الب   إنيا . طإل جاا أد لفل  ايقضل     02القالم  يبج   أ   ه ال الق طى ان تل ث ايباا ب  

اباا   ت طير  طإعااا  اسفغةل  ان  ت  ن  التي  ا ح      طالفق با   اآللبا   ان  الق     تيرح  باتا 

 صرفتا بش د طبنيب   د تل ي ا. الير  الياح  ط تق د ع  

ا   ا ر  غ لها ان ال طل سارعا لفنبني إس لاتبجب  تي ح بااسفضااا ان خبلا  الشركا  

ال طلب  الرا  ا  ح ص اع  خ اا  ايباا ان خةل الفقا   اقتا يي  تيب ل ايسسيا  الق  اب   

ايباا خ اا   ع    ايشرف   ا،  ا   ا ري   خ ا   لفحي    طالتي    حاطل   طالفيت ل  الياح  لير  

باتا تقر  ع   طاضح  ح ا ا ب  اليلب التا د ع   تل  ا خ اا  خي صا  ح اي   ال بلى  ا   

طاييشقب اي ف   الق راني  طالنيبج  ال ب لا  الي ا ب   ايباا ،  ال  اف   اس لااا  ا  فجاطا  أبث 

ا   ا ر   تق  ر طاا   جر عن  ل  ان  %05اييفق ل   ح  اا   ل جح   ع    أين  لل حبط  تل يث 
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لبفم الفقا   اع ا خ اص اأقا يي   ،  طباألخص الي اأد باملخلضا  البشري  طالي اعب  اليا ل 

 ي يب   ططهرا  ط ل  به   الرفع ان  ضا ا  ،  ( ا    بلى طهح ا   ا ر القاص  04تيب ل  ربع )

جت     اينشآ تيب ل   ان  الياح  الير   بخ اا   ايرتبي   ب   القاع     ت افيب   طاسفح اث 

ب ا     2005 ط     04ايسرخ  ح    5/12 ا     ايسسيا  ايي لا للقيا  ط ل  ان خةل تضقبد ب  ا  

الضرنس ي   ايشغد  اع  عق   بإبرام  ا   ا ر  ا      ي  SUEZان  طالفيت ل  ايباا  هر         إلاارا 

طع        ،  2006ان س      ب ا  طاييسطل  عن خ ا  الفيت ل بالقاص   ا   ا ر    SEAALا   ا ر  

 .اا سب   يرح اإله الب  الفالب 

ا خ اصاا ا ى   اع  الشرا    تر ب  خ اا  الير  الياح طخضض ايف يا    فقالب  عق ا   ح 

 الفل ث  ح خلبج ا   ا ر القاص  ؟.

 طلفحلبد ه ا اإله الب   ي  ا ه ا ال ر   البح ب  إل  املحاطر الفالب  : 

 ياح طت طير اسفق ال ايباا. الير  ال املح ر األطل :

 .  ح تض يض الييب ل  خ اا  الير  الياح باي   ال بلى  ال    ج ا   ا ري  املح ر ال اني:

ال الث: الفل ث   املح ر  ان  ا ح   ع    ط  رها  القاص     ا   ا ر  الفيت ل  ح  خ ا   تيب ل    تض يض 

 البحري. 

 الصرف الصحي وتدوير استعمال املياه  .2
الفي   خ ا   اتام  ت  د  ان  أيرا  ت     التي  ايباا  خ اا   الياح  أ   الير   ت ل  ط 

إا ا با  بشري  طاالب  ضخ   ط ل   ظرا لليببق  اا فياا   للخ ا   ،  ا ح  اا  لتا  فيسخر 

 ان جت  طأله بتها الصحب  بالنيب  لةسفقرار طااسيبيا  البشري.

 . لتطهيرخدمات الصرف الصحي واالتعريف ب  1.2 

أبث تح د  ح طباتها ،  الير  الياح  أ  ا خ اا  األساسب  لليا ح القامت  د خ ا   

اجف اعب  كا ا  س ا   بايتام  ،  تح  ا   ساسب   الفيت ل  خ اا   طترتبط  ببئب   صحب   ط 

ان  يغ ل  ل   فة  ا خاص   الشركا   طر   ان  تق   تا  ع  اا  فم  طأتى  للح  اا   ال ةسب ب  

 ه    ن       ز خاصيف    ساسيف    خ ا  الفيت ل طه ا  طعلب،  ج هر الت   طاييلح  القاا 

(Marcel, Patry, & Tremblay, 2001): 
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I. :ضخامة االستثمارات البدئية   

الشب ب  ا خ اا   ا حال  ح ج بع  تفيلب اسي  ار  طلح  ب ل طترتبط ،    ا ه   الفيت ل  فخ اا  

السحب بإنشا     ا   الف البف  ساسا  الضخ،  ه ا  جا ب   احيا ،  احيا   إل   ايقا    

% ان الف لض  اإلج الب  80احيا  إعااا الف ايع أبث ت  د ت لض  تل  ا خ اا  اا  ض ق تقريبا  

  خ ا  الفيت ل. 

II.  :اآلثار الخارجية 

 "Des Externalités Positivesإ  ت ف ل خ ا  الفيت ل لل باا ايقا     ح د   ار خارجب  ا جابب " 

ال يااا  ح إ فاجب  القيا   ،    اب ( طاا فياا )اي ر اباا إ ا حع   امل ف ع )أضظ الصح  الق

ع   البيئ  ان خةل تيريف ايباا   "Des Externalités Négatives الضةحح( ط  ار خارجب  سلبب "

ط لف ظبم خ اا  ايباا اب  ان ت ايع ال ظا ف ب   ،  (Carcas, 2005, p 19-20)الغ ل ايقا    فيها  

 طالتي    ن أيرها  ح طظبضف    ساسيف   طه ا:      صحاب اييلح 

 الوظائف التشريعية:  -أ   

 فم ت ضب  ايتام اليشريقب  عااا ان جا ب طاأ  ا  ة بالتبئا  القاا  ا د اإلاارا  ط ايسسيا    

ففل  األخ لا تق د ع   تح    اليباسا  القاا  ط   ا  اال زام طالر اب  ان خةل ،  ا ح  اب 

  (.07ص ، 2014، طال ظا ف اإلااري  )ب اال طل حد تح    اقا  ل ا خ اا  ط ع ط 

 الوظائف التشغيلية: -ب

،ت ظبم   ا خ اا   لفق  م  الةاا   الب اب   بي ضب   نشي   تق م  التي  ال أ ا   بييب ل  تقني 

م  تشيب  البنب  الفحفب  طصبا   الشب ا .  ف،  إاارا هسط  اي ظض  ،  تي بم الق لبا ،  ا خ اا 

،  )ب اال طل حد ت ضب  اتام اليشغبلب  ان  بد افقااد  طاأ   ط   ثل )هر   عاا /هر   خاص (

 .(8ص ، 2014

تقريف   التطهيرطعلبه    ن  طتأخ   ضس   خدمة  ايباا  خ اا   ع لب   ا  ي   ح  ع    نها: 

،  بفل  ا خ ا   األه ب  التي تحفلتا خ اا  ت ايع ايباا ط ل  لأل ر الببئي ال ب ل ال ي با   رتبط

طتفض ن   اي ني  امل ف ع  طاسسيا   ال طلب   اي ظ ا   ع لب    ساسا  خي صا  ح  د  غ ط 

عن  ظام   ا ضيل   هب    تفيلب  ب طرها  طالتي  الياح(  الير   )اباا  اييفق ل   ايباا  اسفقااا 

ر   اا ايقا    فبفم تحقبقتا ان خةل احيا  اقا    اباا الي،  ت ايع ايباا اليا ح  للشرب
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اباا   تنفج  املحيا   الببئي   ا     ه ا  ال سط  رايها  ح  ان خةل  اليا ل   ط  ال ضا ا   ط  الياح 

 .      (Audette-Chapdelaine , 2008, pp :235-236) عااا ااسفق ال الضةحح طالي اعحصا ح  إل 

 القاربة االقتصادية لخدمات التطهير. 2.2

م فقط فايباا ا را طببعح  ساس ي ل ج ا ا حباا ا ترتبط خ اا  الفيت ل بالبشر طأاجاته

طعلبه كا  اب   ،  الضةأ  ،    ا  حفاجتا البشر ب ضس الق ر للي اع ،  طر ن ار  ي  ح اسف راريتها  

طع     اي ظ ا   ان  الق     إلبه  اا تيع   ب    ان  طه   ا خ ا   لفل   ا فياا    اقارب   إ جاا  ان 

 لا    ن  ح  بط اي افي  اييف را ع   طلب ا را  طالفح ي األطل أيب تل  األخ  OCDEر ستا  

ال طل  اإل لبم  ط  ح  ضس  ب ضس  ال اهي   ع   غرار ،  ايباا  ان  الق     التي تج ع  اي افي   تل  

الي ا  ان  اي زا    الق ا  ي ا ب   الضةحح  إ فاجتم  ب يااا  اييالب    اليباق  ،  اي ارع    ط ح  ضس 

ال يا الفقاط      ا ظ    أ طا  تف  ع  سف     ح  اإل فاج  ان  50اا  ح  ال الث  القق   ايلع  اع   %

ايباا ع    اليلب  ال يااا  ح  طبالفالح  طالقشرين  ال اأ   اليلق  سفيبح  ،  القر   تل   فإ   طبالفالح 

بد ،   اارا ليس بيبب الف ا ص  ح اي را اليببعح ا     ال راس  فت   ظريا  بقى  ابفا  ح اليببق 

تق با  ت افر  ع م  الير     ح  اباا  اقا     )خ اا   ال  ب    ايباا  سلق   باس لااا  تي ع  فقال  

طه   ار ييف عح ت خد علم اا فياا بح م   ه القلم  ،  الياح(  ط ع م ت افرها بش د اف اسب

 .  (Vicedo-Cabrera, 2018, p240) ال ي   رس الفخيبص األا د لل  ارا

ايباا اييفق ل  ان ج بع القياعا  ب ا    اا الفح ي ال اني  ف  د  ح تضقبد نشاط إ يال

الياح الير   خةل    ا   ان  طايقا     الفج بع  ل قاط  القا  ح  القيا   ه ا  ،  فيها  طباعفبار 

فإ  ا ح  اا  اجبلا ع   ،  النشاط س لفع ان  سقار ه ا اي را بح م ارتضا  ت البف ااسفغةل

لل  بع بغض ال ظر عن ال  قبا  ايالب  اعم األسقار بح م    خ اا  ايباا ت  د أ   ساس ي  

 .(Vicedo-Cabrera, 2018, p241) ايف اج  ن بها 

اي ظ     ع    قي   OCDEترى  ال ل  ز  ان  اب   ا فياا    اقارب   طلب ا    ف    ساسي  ف    ه 

(Audette-Chapdelaine , 2008, pp :235-236)  :طهح 

 تسيير مياه الصرف:   -أ

ا حضاظ ع    ،  ل  اي را سيياهم بش د اباهر  ح الف  ب  اا فياا  أبث    الييب ل األا د ل 

الصح  القاا  طتحي   اييف ى ايقيش ي ط ل  ان خةل تحض ز الضاعل   اا فياا     ح ص اع   

 خ اا  الفيت ل. 
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   تمويل البنية التحتية الرتبطة بقطاع التطهير: -ب

  ه ا  رق  لفي ير القيا  طعلبه ا ب    OCDEتج   بالرغم ان ت فر اي ارا ايالب  ل ى بقض ال طل  

ان ط ع سباس  ع  اب  تيع   ح     القيا  ان خةل إهرا  اقاه  البحث طا  ااقا  ان  

  .(Carcas, 2005, p11)خةل بح ث طاراسا  تق ب  طاالب  ايبق  

 تسعيرة الياه والخدمات الدمجة واللحقة بقطاع الصرف الصحي: 3.2

اية إ  أ       الييق لا  تي ح   ضا بضبط  الياح  القيا   الير   أبث ،     خ اا  

)ال لهب  طليس ا حراا  ايباا  لل يتهل    سيش قتم ع   ترهب  اسفق ال  الضق ح   (   اإلهرا  

  ا  ،  (  (Reneaume,2008, p 09بحبث تبقى ا حي  اي ص ى عليها ان  بد الب   ال طلح اض      

تفض ن   للييق لا     ايا ب      ن  لل  ارا  ايل      اييتهل     ل فع  الفل ث  ع    طرس م   را ب 

تج ر  لل باا.   ا  الضق ح  باا فياا  تي ح  ج   ا  إ فاج  آلبا   لفي ير  الي اعب (  )الشركا  

ايباا  خ اا   لفغيب   الةاا   الف البف  ج بع  يغيي  ان     له  اب   الييق ل  إل   ظام  اإلهارا 

،  . تف   ع ص اع  خ اا  الفيت ل   ن اا يقر  بااأف ار اليببعحلض ا  اسف راري  الف  يد

ع     باليلب  اقار    لل شرط        ب ل  اييير  ايال  ر س  فإ   اإل فاج  الب    ح  ع    أبث   ه 

خ ا  الفيت ل طالتي ت    اف ا ق  ع   اا يةق  ح اإل فاج ا ا   ل  فا ض  ح اليا   اإل فاجب  

ال لضقف  أف ب   اي زا   يبج   باسفغةل  ايباا  خ اا   ص اع   تقيبم  ه   طا حد  ايب ئي  يلب 

اي لتب    ضا عن ارتضا  الف البف ال ابف  طايف  ل   ح ا فياا ا  ا ح م  ط ال فرا بحبث   ه كل ا  

ال أ طي  ليلق  ايباا ا ا  يبح فرص    (Ritchie, Roser. 2019, p30) ااا إ فاج ا خضضا الف لض   

س ايال اييي  ر طأتى الربح ع   اي ى البقب   اا تقيبم ص اع  خ اا  ايباا فب    اس لاا ر 

ا خاص   القام طالقيا   ب   القيا   الييب ل الق  اي ا      كأسل ب الشرا    آلبا    ان خةل 

(Gwénola, 2008, p: 07)    ،  طالت   تخضبف الضغط عن ايالب  القاا  ايرهق  بفق ا اييسطلبا

 ب  للقيا  القام.ايال
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 . : الفاعلني االقتصاديني يف صناعة خدمات التطهري1الشكل 

 
Source :  Reneaumen, 2008, p 09. 

 النموذج اجلزائري يف تفويض التسيري خلدمات الصرف الصحي ابملدن الكربى.. 3

 خيططامل لل ا  ال طني طاملخيط  2005 ط     04ايسرخ  ح   05-12ايباا ر م    ا     يش د

 إل  ايا   ا     يه   أبث  .القيا  طت جه ت  ر التي ال  ا    هم ان، ايا ب  اي ارا لتهبئ  الف جبهي

 ك نها ايف امبش د   طت  بتها طتيب لها ايا ب  اي ارا اسفق ال  اييبق  طالق اع  ايباائ تح   

 
 
 . ال ط ب  لل ج  ع  ال ا

ائرالشكل القانوني لعقود التسيير بالتف 1.3  ويض لخدمات الياه بالجز

ايرتبي   القاا   لل راف   الفحفب   البنب   لفج     الةاا   ااسي  ارا   لضخاا  ح م   ظرا 

كا  اب  ان إنشا  اسسيا  ايفقل  عن كد ان ا   ا ري  لل باا  ،  بخ اا  ايباا  ح اي   ال بلى 

أبث ت لف األطل  بف ري   ،  فض يضطال   ا  ال طني للفيت ل ط ل  تحا اا يقر  ب ظام الييب ل بال

تح   ا طبش د   ثل  الياح.  الير   اراف   الشرب طتيب ل  اباا  ت ايع  ر س ،  خ اا   فإ  أقن 

ايال  ح اسسيا  ايفقل  بإا ا ه ايياه    ح تي ير البنب  الفحفب  بش د فقال ه ا إل  جا ب اا  

طلض ا   جاح ه ا الفي ر  ،  بالفض يض  ييمى بد "ال ضا ا  ح الييب ل" التي   فاا بها  ظام الييب ل 



   لصحي والحد من التلوث البحري خاص في رفع من كفاءة استرداد مياه الصرف ا -عام  دور الشراكة قطاع

   - SEAALحالة شركة   -  

339 

كا  ا ب  ان طج ا  ر ب   ا   ب  صلب  طاح    تض ن الييب ل ا حين لت ا ال ظام طالتي ترتبط 

 طاملخيط لل ا  ال طني طاملخيط  2005 ط     04ايسرخ  ح   05-12ايباا ر م    ساسا ب د ان  ا    

 ايا ب .   اي ارا لتهبئ  الف جبهي

 12/ 5ار املؤسسي اجلديد إلدارة املؤسسات العمومية خلدمات املياه.حسب قانون : اإلط 2الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من إعداد الباحثي  املصدر:
يق  الييب ل بالفض يض لل راف  الق  اب  ان ب    بيط  ه ال إهرا  القيا  ا خاص  ح 

الق  اب  ا خ اا   ايااا  ،  إاارا  ر م    101أبث   يا  القا     ا خ اا    ع     12/05ان     

الق  اب  لل باا ان اخفياص البل  ا    ا    ن لل طل  ا ح اافباا تيب ل ا خ اا  الق  اب  

لل باا ألشخاص ع  اب   خا ق   للقا    القام ع    ساس اف ل هرطط ط ظام خ ا   يااق  

ألشخاص   ا خ اا   ه ا  تيب ل  ان  ج    كد  ط  تض يض  الف ظبم   ا    ن  طري   عن  عليها 

    خا ق   للقا    القام  ط القا    ا خاص ب  جب اتضا ب .  اق  ي

تيب ل  أ   بحير  ايشر   ام  ال  ر     سابق   ايااا  خةل  ص  ان  ااسفنفاج     ن 

ا خ ا  اييل  يسسي  ع  اب   ا  طابع ا فيااي طه  ان ب    هم اا    ز الفجرب  ا   ا ري   

القالم اطل  ا بةتها  ح هتى  اه لط،  عن  ايااا      ا  ع  اا  باار صاأب   108القا     ح  اا   ح: 

ااافباا بفض يض ا خ ا  الق  اب  بيضفه هبئ  اض    فإ ه يق   علبه طلب اي افق  اييبق  

اي افي  ع    عر تا  ايا ب   بد  باي ارا  اي لض   اإلاارا  طر   الف ضب ي    ان  ،  303-08)ايرس م 
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 (. 01ايااا 

ال ضا ا   ع م  هاجس  الشغد يش د  اييل ب   طال  عب   بال  ب   الشرطب  ايباا  ت طي    ح 

بح م األه ب  البالغ  التي كا ا طا االا ت  لتا خ اا  ،  الشاغد لليليا  القلبا لل طل  ا   ا ر

الف  ب  ل لاجع  ييب الضرا ا   اسفقةل ال طل  ا   ا ري  بش د اخبف ،  ايباا لفحقب   ، ط ظرا 

ا   ا ري    ا ح  ا   ايباا طل   رر   تق  م خ اا   ا خاص  ح  القيا   ا خ ض  ح تجرب  اشار   

 (: 12-03ايااا ، 303-08)ايرس م الف ضب ي بش د أيري 

ائرية العنية بعقود التسيير بالتفويض في خدمة الصرف الصرفي.   2.3  الدن الجز

ا       ا   ا ري   ح  الفجرب   عن  ا ح  ث  ع    بال  ر  تيب لهاا    ر  خ اا     تض يض 

ال ط ب   ايسسيا   تل   تيب ل  با خي ص  نها  طكلا  الياح  الير   طخ اا   بالق  م  ايباا 

إل   ا   ا ري  ان أبث ااستهة  طاليلب ع   خ اا  الير  الياح  اييفح     ح   بل اي   

( 03أبث ا قي ا ف لا  الييب ل إل   ةث )،  هركا  اطلب   ا  با  ط يد طخبلا  ااف   لقق ا

 (:140ص ، 2019، اأد )ل حدار 

I.  :)الرحلة األولى )مرحلة رسم الخطة الستراتيجية 

 ( ال قا ص طايشاكد  ،   هتر  06)ت ف  سف   الض لا ع   تشخبص  ا خاص   ح ه ا  الشركا   تق د 

التي  فخبط فبه  يا  ايباا بشقبه خ اا  ت ايع اباا الشرب إل  جا ب ا خ ا  ا     ال راس  

الفيت ل طايف  ل   ح خ ا للخرطج  ،     تراها اة     إل  جا ب ط ع خيط ع د طاس لاتبجبا   ه ا 

 بحل ل لفل  ايشاكد.   

II.  :)الرحلة الثانية: )مرحلة التنفيذ 

 فم  ح ه ا الض لا تيبب  خي  ع د التي تم ااتضاق عليها  ،  س  ا   (05)طالتي تيف ر ي ا خ ي   

بالق د ع   تيب ل خ اا  ايباا طالير  الياح    ح ايرأل  األطل . أبث تل زم الشركا  ا خاص 

الفح  ا  ي اجت   الق  اب   لشركا   طجاه يتها  خبلتها  ط   ا   قد  تحيبنها  ع    ، طاليتر 

طايةأظ ط ظرا لل فا ج الباهرا  ح ايرأل  ال ا ب  ،  الرها ا  ط ايشاكد اآل ب  التي يقاني انها القيا 

ت       لل باا  رر   طا   ا ري   للفيت ل  ال طني  ال   ا   ان  ب د  ا  ل   ا   ا ري   ا ح  ا   فإ  

 الفقا    ح ا     ا   ا ر ططهرا  اع ف لا تح لب  بقي يب   .

III.  :)الرحلة الثالثة )مرحلة الساعدة التقنية 

ا ان الفقا   طايف  ل   ح ارأل  ايياع ا الفق ب  للشركا  التي  رر  ا ح  ا   طهح ايرأل  األخ ل  

ا خاص  ال طلب   الشركا   عق   تج     ع م  ع    نها      أبث    ن  ،  بها   ا   ا ري   إليها    ظر 
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الق  اب    طايي ل ن  ا خ اص  الشر    اي لي  ب    اتام  تيلبم  ارأل   إ فقالب   ط  ،  ارأل  

 يرأل  ان هر   ألخرى اع القلم  نها لم ت ن ا رج   بد الفقا  . طاخفلضا ا ا ه ا ا

طا ن عرض عق ا الييب ل نع ا خ اص  ح ، ط   تم اخفبار ايفقاال   ا خ اص ب ا ا ا ا ي  اطلب  

 هركا  ايباا طالفيت ل كالفالح: 

 :  SEAALشركة الياه والتطهير لدينة الجزائر العاصمة وتيبازة   -أ

ايف  اخفبار  الضرنس ي  تم  اارس    SUEZ ENVIRONNEMENTقااد  ت ايع    2006 ح  خ اتي  لفحي   

بقق  طصلا  ب فه   الفيت ل  ط  القق   ح 120ايباا  تج     تم  بال جاح أبث  الفقا    ت لد   € الب   

ا   ا ر ان برااج إنشا  طتي ير احيا  تحلب   ،  2011س     ايباا طالفيت ل ل ا    اسفضااا هر   

بااا ان  ياعض  ح م اي ارا ايا ب  ا ا رفع نيب  اسفضااا س ا  طا   ا   ا ر طتايباا أبث ت ا اض

% ان إج الح ال با ن  اا   عب  ايباا  97  ام لبيد اع نها   س    ح الح    24/7اسف راري  ا خ ا   

فبفالح   امل ال  ه ا  الضرنس ي  ح  الشري   خبل   ع    لل  ا ر  طالفيت ل  ايباا  هر    اعف     فق  

% ان    100ارا  لفيد نيب الفحلبد البب   بائي نيب   10ا ع لبا تحلبد ايباا اي اع  ب  تضاعض

 (.12ص، 2014، إج الح ايباا اي اع  )ب اال طل حد

 :  SEACOشركة الياه والتطهير لدينة قسنطينة  -ب

ا   ت  د طا    ي يب   عاص   الشرق ا   ا ري فبفق اا س اني فاق ايلب   ني   أيب إأيا  

بالغ ،  2008س     طجب سباسب   ا فياا    ت يس ي  ه ب   ال ا    لفي ير ،  باتا  با ح  ا   افع  اا 

طالبشري   اا فياا    الف  ب   ركا    ب    هم  طان  بال ا    الف  ب   تق ي   ان  جد  الفحفب   البنب  

ال املخيط  بال ا   أبث  ارجا  ي يب     ن  ايباا  تي ير خ اا   ع    ا ح  ا    ااري  راه ا 

،  5/12الرااي إل   قد تيب ل  يا  ايباا إل  اي ل ن خ اص  طي خبلا بايب ا  بااعف اا ع    ا     

بقق   ب فه   2008 ح ج ا     (Eaux De Marseille)أبث تم اخفبار ايشغد الضرنس ي ارسبلبا لل باا  

طب    ار الب     43 )علب ط  ايتهال    17ص  ،  2017،  €  ايباا  هب    لفج     جا ب (  إل   بال ا   

 تحي   طتي ير كد ان خ اا  الف ايع ان أبث ال م طال   . 

 :  SEOR شركة الياه والتطهير لدينة وهران - 

ان  ا      ا   ا ري  الغرب  القاص    اسفضااا  ال بلى  اي    باقح  غرار   ظرا   2005 ط     4ع   

بال ا   أبث لم تيفيع ايسس ايباا  ي  ال ط ب  صاأب  ااافباا لفضا م ال  ع اي ري  خ اا  

 Laان الفح م بالقيا  طعلبه تم ا ح تض يض لشر   ع  اب  س ب  بشر   ايباا طالفيت ل طهرا   

société de l’Eau et de l’Assainissement d’Oran «SEOR-Spa»  ،   اجف اعح بر س ال  نشأ  
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ل   1000.000.000اش ل    را    ا   ا ري   ب ياه   كد ان  ال طني ا  ار ج ا ري  طال   ا   ل باا 

ااسباني  غبار ،  للفيت ل  لل فقااد  طهرا   طا    ف  ح  ح  ال اهئ   الشر    تيب ل  تض يض   اا 

AGBAR   (  هتر لييفضب  09( س  ا  طال يف ط  بف لتا اأقا تيق  )05لض لا   رها خ ي  )

ب اأقا  آخرالشر    الفق ب          ايياع ا  عق   طه   القق ا  ان    L’Assistance Techniqueان 

 . 2014ج يلب   01ان  هر    غبار  إبف ا 

 تفويض تسيير خدمة التطهير في الجزائر العاصمة  وأثرها على الحد من التلوث البحري.  .4

اة  ان  ةث  القاص     ثل  ط    تحص ي  ني    با    176   اا  ال    طه   اسسي  ص اعب  

اإل  املحبط  ب   يه ا  القاصمي  طالياأد  عام  بش د  البيئ    ل جح  أ ا    ع    طع ة  خاص  ش د 

ع لا   البشري   خ اا طالصح   بييب ل  اي لض   الياح  الشر    الشري    الير   اع  بفقاط  

به   ا ح  ان الفل ث ال اجم عن   املخطط االزرقبس با    إس لاتبجب ا خاص ع   تيبب  خي   

  س   إاارا اباا الير  الياح

ائر العاصمة: ة شركة الياه والتطهير للج ياستراتيج  1.4  ز

ع   إس لاتبجب  تي ح با فقال ا خ لا ب   الشر     SUEZبالشرا   اع    SEAALتق د هر    

اييفح    الق  اب   طالشر    الف ريب  ،  الضرنيب   سباس   خةل  ان  اا فقال  أبث  فم  ل  

بشر     الفيت ل  طع ال  إلطارا   للقا      SEAALطالف  ين  الب اي  الفقني  ال عم  جا ب  إل      ه ا 

 بأع ال تيب ل اباا الير  الياح بالقاص  .

كلم ب   تيبااا   4500تض ق    ت ل تيب ل هب   للفي   2014ان س      ابف ا   SEAALباتا هر    

جا ب   إل   ه ا  القاص    ايباا    07  تشغبدطا   ا ر  يقا     ط  04احيا   القاص     03با   ا ر 

 ع  ةث انها با خ ا  طهح: احي  براقح  الضرنيب  ع   ط   SUEZط    هرفا هر    ،  ب ا   تيبااا

TATION DE TRAITEMENT BARAKIS      م. ه ا إل  جا ب كد    /3م  63400بق را اقا  د  تق ر بد  

رغا     احي   اقا        STATION DE TRAITEMENT RÉGHAIAان    م.   /3م  80000بق را 

اي س   بني    STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES DE BENI MESSOUSطاحي  

اقا      سياطالح    /3م  50400بق را  احي   جا ب  إل    STATION DE TRAITEMENT DES  م 

EAUX USÉES DE STAOUÉLI    تبلغ اقا     الفقا   ،    م  /3م  3000بق را  ط بد  القلم   ه  اع 

ال اتج  عن الفخلص ان   عا ا القاص   ا   ا ر  بد إهرا  القيا  ا خاص ان ظاهرا الفل ث 

 . (186ص ، 2019، )ل حدباا اييفق ل   ح  طا   ط ح ه اطئ ال ا  القش ائي ان اي
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ائر العاصمة     2.4  عرض نتائج تفويض تسيير خدمة التطهير في الجز

الشر     اياه ا   ع    اسسي  SUEZب ا ا  تيب ل  ب  جب  ا      SEAAL    ح  اييفح    

ت     05/12 األخ لا  تل   ان    افإ   اي ف ا  الض لا  غا   2011 ح  رفع   راتها    2017   إل   ان 

هر    إ جااا   اي الح  لخص  هم  طا   طل  الياح  الير   خ اا   تيب ل  اجال  الف افيب   ح 

 ايباا طالفيت ل  بد طبق  الفقا  . 

 : عرض وضعية قطاع الصرف الصحي قبل وبعد التعاقد ابجلزائر العاصمة 1  اجلدول
 اصمة وتيبازةشركة الياه والتطهير للجزائر الع بعد خدمة التطهير 

 بعد التعاقد  قبل التعاقد 

 4164 3084 ة الصرف الصحي  السيرة )كلم( كشب

 04 01 عدد محطات العالجة

Eq.Hab   1565000 400000 القدرة 

 %  60>  % 6<  نسبة الياه الستردة  

 %  75 %   25< نسبة العالجة من التلوث

 (BIOMASS)أب ي   اب ا ب ب /  ب با ب   آلية العالجة 

 اف فرا غ ل اف فرا  خدمة الزبائن

 .178ص ، 2019، لكحل  املصدر:
ر م   ا   طل  طتيبااا    01ان خةل  ا   ا ر  ي      طالفيت ل  ايباا   SEAAL ةأظ    هر   

إل    الفقا    سبقا  التي  الض لا   اع  اقار فا  اييفق ل   ايباا  اس لااا  رفع  ضا تها  ح  ان  ت   ا 

بأه   ت فقتا  تلخبص  هم جا ب  طي  ن  بالفض يض  الييب ل  خارج  ظام  ال طني  ايق ل  ع    اط 

 الفي را  طالفحيي ا  التي ه لا اخرجا  الشرا   كالفالح:

% ان هب    25( س  ا  ان تج    طب ا    ثل ان  10 ح ف لا عشر )  SEAALت   ا هر     •

ا حض الق را   اييفقب ح  ح  الف سع  تض ن  التي  ايقا  ل  طف   بالقاص   الفيت ل  ري 

ا   ا ر   ا اسفياعا الشر    م طاسيبقاب الف سع ال   غرا ح ا حالح ان خةل إعااا 

 ®DiagRapتأهبد الشب   ا حالب  للير  الياح أبث  ااا الشر   ان خةل  ظام  

ط ل  اعف اا ع   ت   ل جبا     2006كلم( ان الشب   ا      4164% )100ان تشخبص  

 . ’endoscopie Lأ     ع   غرار 

ان خةل   (BIOMASS)ع   اقا    ايباا بااعف اا الفق ب  ا حب ي     SEAALتقف   هر     •
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ان  ضا ا   الرفع  ساهم  ح  ا ا  الفقلب     ايب ا ب ب   الفق با   ب ل  الب ف ل ا  اسفخ ام 

أ طا   إل   لفيد  الفل ث  اخلضا   بسحب  ا خاص   التي    ن 75الق لبا   ايباا  ان   %

 الي اعح طالضةحح.  ت طيرها  ح النشاط

ال قاط    SEAAL   تق د • ع ا  ايااا  خةل  ان  الشر    ان  ال ب    تقريب  سباس   ع   

تق د  اليباق  ط ح  ضس  تضاع ح  اف لاض ي  طا  ع  هاتضي  خضر  ر م  ت ف ل  اع  الفجاري  

ايائي  اي را  اس لااا  القي ي  باأله ب   القاصمي)ال ب  (  اي اطن  تقريف  ع    الشر   

طب البيئ   ع م  ع    ييبب  ا ا  الغالب  ايباا  ح  لتا  تير   التي  الرطب   اي اط   أه ب  

 اسفقرار طات ا     ل جح ط ل  ان خةل اياأ  تقلب ب   ح احي  رغا   لل قا   .  

ائر:   3.4  أثر استرداد الياه على الحد من تلوث خليج الجز

هر     الضرنس ي    SEAALساه ا  ايشغد  اع  ال  SUEZبالشرا    تي ير  الفحفب   ح  بنب  

الفيت ل بااس لاتبج براقح طسياطالح بق را اقا     ،     خ اا   تأهبد كد ان احي   أبث  عاا  

كا ا   م    /3م  3000ط  م    /3م  147000 التي  ايل     ايباا  ح م  تقلبص  تم  طبالفالح  الف الح  ع   

ا   ا ر.    ا   خلبج  لشرق  كا   ف ف   ب طرا  طال ي  ا حراش"  "طاا  اجرى  ع   تيب  ح  هرفا 

إنشا  الشير ال اني ان احي  "رغا  " إل  جا ب ب ا  طتشغبد احي  "بني اي س" بق را اقا     

تم    م  /3م   50400بلغا   طبالفالح  الفقا    ف لا  ال ل     ح  ان  بأ ثل  ايقا     ارتضقا   ر   أبث 

طب الرغا    طااي  اجرى  تير   ح  كا ا  التي  ايل     ايباا  ح م  بش د  ب ل  ا ا  تخضبض  ح لتها 

 تيبب  ح إعااا الف اا  اا   ل جح  ح اي يق  . 

هر     س      SEAALأيب  إلأيا ا   فق ح  لم    2003طبالرج    نشاط  ه ا   ي   ن 

الير  اباا  ع لبا  يقا     طا فيار  "سياطالح"  احي   ط  "براقح"  احي   ان  كد  لفقيد     ظرا 

اإل فا  ايقا    ب يف   را  "رغا  "  ع   احي   الفل ث  طالفيت ل  بفخضبض  تي ح  طبفق با  ا  ج 

لفيد    2006  م س      /3م  40000%  ي    الشري  ا خاص ا يل  ان اقا     40لنيب تض ق  

طأيب اار ام ايق ا  ان طر  الشر   فإ   ،  2018  م  ان اباا الير  س      /3م  280400إل   

الب  طاليبب يق ا للقي ر  % ان طا تها اإلج 70احيا  ايقا    األربع  ح القاص   تق د ب ق ل 

الف سق   الب ا    ح  هغال  ع    ايب ئي  الفي بم  لي    الراجع  الياح  الير   هب   ال ب ل  ح 

 ح تج قا     ب الق را ب  ه ا إل  جا ب اليببق  ا  غرا ح ي     ا   ا ر أبث ت ل   األغلبب  الي ا 

اباا   سحب  احاطل   ع    بالغ   صق ب   يش د  اا  الياأد  ان  الياح  ح   عالح   ريب   الير  
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ا  ت ا   ان  بالرغم  القش ا ب   الفيريضا   ان  يقاني  ااال  ا   ا ر  خلبج  فإ   طبالفالح  القاص   

الضرنيب   ح  الشر    ايش ل  طه ا  ظتر  ي ر  لت ا  إ جاا أل ل  ااا ا  ح سببد  ايب طل   ال ب لا 

بفقلبد ا  ت  طا خي ط   آلبا  ابف را تي ح  إ جاا  طايضخا  الةاا  لرفع اباا  ع م  جاأتا  ح 

 القيب  طبل اااا .  ، غرار باب ال ااد     ا ر اليض   اي اجت  للياأد ع صر   أبا  طبل  ا  ا 

طتبقا   األخ ل  القق   عليها  ح  ايفحيد  الفق ب   ال فا ج  ع    ايق ا سابقا   لإلس لاتبجب ب ا ا 

ايباا طالفيت  القاص   طتيبااا  طايف  ل   ح املخيط األارق ت   ا هر      SEAALل ي     ا   ا ر 

ان تقلبص ايباا ايل    التي كا   فم الفخلص انها  ح اباا    SEUZبالشرا   اع الشر   الضرنيب   

أ طا   إل   الير   ان    ا   ا ية ا  نيب   75البحر  تفق ى  ا  كا ا  بق اا  %  ح  أين %25 

تأهبد  ،  األأ ال بإعااا  س ح  اج       33ا ا  ان  ع      79هاطئ  ا اع   أالبا  نشط    05هاطئ 

  20اا س ح باسفقياب  ،  اار الببضا  طالرطيب   ،  باب ال اا،  الشرا  ،  اقاطقا  إااري  طهح ارال ا

 الب   اييا  س  يا   ا ساهم  ل   ح الرفع ان ت  ب  اي اط  الياألب  اي   ب .

 . الخاتمة 5

ا انها  اييف  ا  طال فا ج  امل را   ال راس   ع    ان      سفخلي ا  ب ا ا  ا خبلا   تح يد 

الياح   الير   طخ اا   ايباا   د  خ اا   تحي    بش د  ب ل  ح  ساهم  ا خاص  القيا  

شر   الت   ا    أبث،   ح إأ اث  قل    عب    SEAALأبث ساه ا هر    ،  طالفيت ل بش د خاص

ف لا   ال ل     ح  ب ا  ض ق  ايقا     ايباا  اق ار  ح م  رفع  ب ا      10ان  ان  عق   س  ا   سريا  

الييب ل   ا ت   ا الشر   ان الفح م  ح ت   ل جبا  ايقا    ط ل  ان خةل ت ظبف تق با  

اا جقد هر     الب ضس ب   ا حب ي  طاألهق  ف ق  بال فل   كايقا     الرا  ا  ح   SEAALايفح    

   ا ر ال ي  ع   ساأد خلبج ا  إ جابااألار ال ي انق س  ،  اجال اقا    طاس لااا ايباا با   ا ر

 %. 75ا خضضا نيب الفل ث فبه ان جرا  اباا الير  الياح إل  

هح      الييب ل  ان  ال     ه ا  تيرح  ح  التي  اليلبب   ال قي   الفقا     ارتضا غ ل     ت البف 

اا  ض ق   الضرنس ي  ال ة   اي ضب  اع الشري   القق ا  ت لض   بلغا  الب   € طه  ابلغ   300أبث 

ال   ا فبه  تح د  الشر    ضخم  الق  اي  ح  ايياهم  للفيت ل  ال طني    100تق       اسي  ارا  

طه    € ايباا   د    اا  الب    خ اا   تض يض  اجال  ا   ا ري   ح  للفجرب   اا فقااا   باب  ففح 

القق ا  ظ ل  بااه  تلقى  ب    الضرنس ي  ايفقااد  الفيت ل بش د خاص ط ل  بيبب     طخ اا  

بالف الفقااد  ا خبلا  ح  ع   بفح يد  ت البف   بل  تح ل ا  الشر    ايياه     ح     ل جبا  ي    
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اسف لااهم لفل  الف   ل جبا  طه  األار ال  ن كا     ن القبام به بف لض    د ب   ل ا ا تحيد  

طعلبه طان خةل ال راس  عرض ج ل  ان الف صبا  طالتي    ن عر تا  ،  علبه الشري  الضرنس ي

 كالفالح:

  الفقا   ع   ربط هب ا  الير  الياح بال ا ا  الياألب   اب  ان ال ل  ز ع  . أ

 ب ضخا  السحب طباألخص  ح اي اط  األ ثل ا خضا ا طتل  القريب  للياأد. 

ان الضرطري ااسفضااا ان الف   ل جبا بش د تضرعح ط ل  ان خةل الي اح للشركا   .ب

ال طني ال   ا   فرط   تيب ل  ب ي   ا خ اص  ان طر   بال ا ا    ايي لا سابقا  للفيت ل 

الفقا   ب ضس   ط  القق ا ،  األخرى  اع  بايقار    ا خضض   سف     الف البف  غ ل    

 ااج بب .  

ع    . ج الفقا    ع    ال ل  ز  الضرطري  ت   ل جبا   ان  الفحفب     تح يد  البنب   ترابم طصبا   

 هغال  ه ا إل  جا ب ايباارا إل  الف سق   ح الشب ا  اط  تر   ،  لقيا  الير  الياح

 الف سق  للي ا  طاا   جر عن  ل  ان س   إ جاا ط ي ر  ح الشب   

ان  . د ايقا     تقر  ع  ا  ح  التي  طتل   ايقيل   ايقا     ااعفبار ملحيا   إعااا  ان  اب  

  خةل اشاريع ت سق   ط إنشا  احيا  اقا     ج   ا.
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The role of the United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable 

Development in promoting global opportunities for a sustainable blue economy 
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باتت�املحيطات�والبحار����العالم��عا�ي�من�وطأة���شطة�ال�شر�ة�السلبية�وع���رأس�ا�الصيد�

�العوامل� ��ذه ��ل �الب�ئة�البحر�ة �ع�� �للتغ��ات�املناخية �التأث��ات�السلبية ا��ائر�والتلوث�فضال�عن

ما��عد�يوما��مما��دد���من�أثرت�سلبا�ع���النظم��ي�ولوجية�،�والتنوع�البيولو���الذي�بدأ�ي��ار�يو 

الغذا�ي�،واستدامة�مصائد��سماك�خاصة����الدول�ا��زر�ة�الصغ��ة�ال����عتمد����غذا��ا�ودخل�ا�

�اصدا �املتحدة�ا�� ��مم �بمنظمة �دفع �مما ��سماك �ع�� �املA/RES/72/73 ر�القرارالقومي ��� �05ؤرخ

ظم�املس����عقد�املحيطات�الذي���دف� 2017د�سم���
ُ
�أفضل�لل��امج�البحثّية،�ون

ً
ا���ضمان�ت�سيقا

�ال��وض� �أجل �من �املخاطر�البحرّ�ة �من �وا��د �البحرّ�ة �املساحات �وتخطيط �القدرات، �و�ناء الرصد،

� �املحيطات �موارد �ابإدارة ��� �الدو�� �و�عز�ز�التعاون �الب�ئة �حماية �خالل �وا���ومات�من طار�الدول

  .واملنظمات��الدولية�املتخصصة��لدفع�الدول�للتوجھ�نحو�اقتصاد�أزرق�مستدام

،��دارة�.،�عقد�املحيطات.،�ا��معية�العامة.،�التنمية�املستدامة.�قتصاد��زرق: ال�لمات�املفتاحية

   .الرشيدة

Abstract: 

The world's oceans and seas are suffering from the impact of negative human activities, 

notably overfishing and pollution, as well as the negative impacts of climate change on the 
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marine environment. All these factors have adversely affected ecosystems and biodiversity, 

threatening food security and the sustainability of fisheries, particularly in small island 

States, prompting the United Nations to adopt Resolution A/RES/1 72/73 Dated December 

05, 2017, the Ocean Contract aims to ensure better coordination of research programmes, 

monitoring systems, capacity-building, marine space planning and marine risk reduction to 

promote ocean resource management by protecting the environment and strengthening 

international cooperation as part of pushing countries towards a sustainable blue economy. 

 ;Ocean Decade;General Assembly ;Sustainable Development ; EconomyBlue  : Keywords

Good Governance.  

 

  : مقدمة.1

تك�����املحيطات�والبحار�وموارد�ا�الطبيعية�أ�مية�بالغة�لإل�سانية�ملا�توفره�من�مخزون�

� �جمعاء، �لل�شر�ة ���م �وطاقة �ال��ن�غذاء �طرق �أ�م �من �باعتبار�ا �امل�م �دور�ا فضال�عن

غ���أن��ذه�. العاملية�فضال�عن�دور�ا�البي���باعتبار�ا�أك���خزان�لألك���ن�ع���سطح��رض

��ة�تتعرض�إ���تد�ور�كب���و��اوي�خط���لتنوع�ا�البيولو���جراء���شطة�ال�شر�ة�السلبية��خ

�الصيد�ا��ائر،�والتلوث�من�املصادر�ال��ية�والبحر�ة�وا��و�ة،�فضال�عن��ثار�املدمرة�للمناخ�

لدان�سيما����الب ع���املحيطات�والتنوع�ا��يوي�ومصائد��سماك،�مما���دد��من�الغذا�ي،�وال

�والدول�ا��زر�ة�الصغ��ة�النامية،�و����ذا�السياق�أشار�
ً
�أنطونيو�غوت���ش�قل�نموا  السّيد

António Guterres � �عدة�تصر�حات�أن �املتحدة��� ��مم �ملنظمة �الشعاب��م�ن�العام جميع

حيث��ناك�ما�". إذا�لم�نتحرك��ن"بحلول���اية�القرن�لموت�ل�املرجانية��ستوائية����معرضة

��نواع� �ثلث �ع�� �يز�د �ما �كما �باالنقراض، �م�ددة �ا��ية �ال�ائنات �من �نوع �مليون �ع�� يز�د

� �الـ ��عوام �خالل �خطر��ندثار���ائيا �ستواجھ �أن�30املعروفة �كما �الثدييات�% 25املقبلة، من

� �غضون ��� �تق�20س�نقرض �بحسب
ً
�ونظرا�عاما �الطبيعة، �ع�� �ل��فاظ �الدو�� ��تحاد ديرات

�من� �ضرورة �املستدامة �وإدار��ا �املحيطات �حماية �م�مة �أن �ع�� �العام ��م�ن �أكد ��سباب ل�ذه

�الصلة �ذات �وال�وارث �املناخ �اضطراب �من �والتخفيف �الع�ش �وسبل �الغذاء، �ان��.أجل خاصة
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�أكسي �ثا�ي �انبعاثات �ثلث �من �يقرب �ما �تمتص �دورا�املحيطات �تلعب �ف�� �ولذلك �الكر�ون، د

  . حاسما����تنظيم�املناخ

يجب�علينا�أن�نصنع�السالم�مع�الطبيعة�لتحقيق�" :أنھ�غوت���شكما�صرح�أيضا�السّيد�

�الركب �عن �يتخلف ���ص �أي �ترك �دون �ل��ميع، �مزد�ر�ومنصف �فاالقتصاد� ."عالم ومنھ

�والبحار �املحيطات �استدامة ��� �حساسا �دورا �يلعب ��قتصاد�" �زرق �رجل �إ�� �مف�ومھ و�رجع

،��الذي�عرفھ�بأنھ�2012عام�" 20+ر�و�"���أعقاب�مؤتمر�)Gunter Pauli(الب��ي�ي�غون���باو���

�دارة�ا��يدة�للموارد�املائية�وحماية�البحار�واملحيطات��ش�ل�مستدام�ل��فاظ�عل��ا�من�أجل�

�ل�املدى�للمحيطات�واملوارد�البحر�ة�وضمان��ستخدام�املستدام�طو  �جيال�ا��الية�والقادمة،

�دراسة�للبنك�الدو��� �قدرت �حيث �العال��، ��قتصاد ��� �حيو�ا �دورا ��زرق �و�لعب��قتصاد ،

�بنحو� ��زرق ��قتصاد �مسا�مة ��سا�م�����3.6م �حيث � �العال�� ��قتصاد �دوالر��� تر�ليون

مليار�دوالر�سنو�ا��270ق�بأك���من�قطاع�الصيد�املستدام��باعتباره�أحد�قطاعات��قتصاد��زر 

من�الناتج�املح����جما���العال��،�باإلضافة�إ���السياحة�الساحلية�والبحر�ة�وال���توفر�ما�ير�و�

  .)2018سفيان�و�قالل،�( مليون�وظيفة�6.5ع���

�الدو�� �أشار�البنك �يوفر: "كما ��زرق ��قتصاد �العاملي��83أن مليار�دوالر�لالقتصاد

،�كما�توقع��تحاد��ورو�ي�أن�ينمو��قتصاد��زرق�"ذا�الرقم�قابل�للز�ادة�سنو�اسنو�ا،�و�

� �عام �بحلول ���مھ �يتضاعف �ور�ما �العام، ��قتصاد �من �أسرع ��ش�ل �2030العال�� و�قدر� ،

مليارات���ص�حول�العالم��عتمدون�ع���ا��ياة�البحر�ة��3صندوق�ا��ياة�ال��ية�أن�أك���من�

�بآخر��� �أو �يواجھ���ش�ل �القطاع �ل�ذا �ا��يو�ة ���مية ��ذه �من �و�الرغم �اليومية، حيا��م

��ستغالل����قتصاد �وعدم �البحر�ة �للب�ئة ��ي�ولوجية �النظم ��اختالل �التحديات �عدة �زرق

املفرط�للموارد�فضال�ع���مش�ل�التلوث�و�حتباس�ا��راري�كما�سبق�ذكره،�مما�جعل�منظمة�

نظمات�الدولية��عمل�ع���تجسيد�عقد�خاص�باملحيطات����إطار�تحقيق��مم�املتحدة�و�ا���امل

�القرار �املتحدة �لألمم �العامة �ا��معية �بإصدار �فعال �تحقق �ما �،و�ذا �املستدامة  التنمية

A/RES/72/73الضغوطات�ال�ائلة،�ال���يتعرض�ملواج�ة�التحديات�و   2017د�سم��������05املؤرخ

�البحر�ة،� �املستدامة�للموارد �من�الفقر�و�دارة ��من�الغذا�ي،�وا��د �وتحقيق �القطاع ل�ا��ذا

�ا��� �الدراسة ��ده ���دف �ومنھ �املائية، ��حياء �وتر�ية �الرشيد �الصيد ����يع �طر�ق �عن وذلك

�ع �الضوء ��سليط �ثم �وأ�ميتھ ��زرق ��قتصاد �مف�وم �ع�� ����التعرف �املحيطات �عقد �دور ��

�ثم� �البيولو�� �التنوع �تراجع �ومعا��ة ��ي�ولوجية، �النظم �وحماية �البحار، �ب�ئة �ع�� ا��فاظ
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�ستعرض��عد�ا�أ�م�التحديات�ال���تواجھ�تنفيذ�عقد��مم�املتحدة�للمحيطات�وعليھ�تتمثل�

  :إش�الية�الدراسة�����ذه�الورقة�البحثية�فيما�ي��

الذي�يلعبھ�عقد�املحيطات�ملنظمة��مم�املتحدة����دفع�دول��ما�مدى�فعالية�الدور 

  العالم�ا���التوجھ�نحو�اقتصاد�أزرق�مستدام؟

املن���الوصفي�واملن����املتمثلة���لإلجابة�ع����ذه��ش�الية�اعتمدنا�ع���عدة�منا���و 

�وأ ��زرق ��قتصاد �لتعر�ف �تطرقنا �عندما �الوصفي �املن�� �استخدمنا �حيث �دافھ،�التحلي��

�املحيطات،� �عقد �بنود �مختلف �تحليل �عند �التحلي�� �املن�� �ع�� �اعتمدنا �ب�نما وأ�ميتھ

و���س�يل��جابة�ع����ذه��ش�الية�ال���أشرنا�ال��ا�أعاله�والتحديات�ال���تواج�ھ����التنفيذ�

  :قسمنا�خطة�الدراسة�من��يا�ا���محور�ن�و�ما

  .�زرق��طار�املفا�يمي�لالقتصاد: املحور��ول  -

����عز�ز��2017 لسنةA/RES/72/73 القراردور�قرار�ا��معية�العامة�: املحور�الثا�ي -

  .فرص�إقامة�اقتصاد�أزرق�مستدام

 

�طار�املفا�يمي�لالقتصاد��زرق�: املحور��ول . 2  

�املحور�الت ��ذا �خالل �من ��عت���من�املفا�يم�حاولنا �والذي ��زرق ��قتصاد �ملف�وم طرق

،�ثم�أشرنا�أل�دافھ�ثم�تطرقنا��عد�ا�2012ا��ديدة�وال���ظ�رت��عد�أعقاب�مؤتمر�ر�و�لسنة�

مليار���ص�ع���التنّوع�البيولو���البحري��3حيث��عتمد�قرابة�أل�مي�يھ�البي�ية،�و�قتصادية�

�الغذائ �احتياجا��م �تلبية ��� �واملحيطاتوالساح�� �البحار، �تمتص �كما �ثا�ي� ية �كمّية �ثلث حوا��

�النظم� �ع�� �تأث���التغ���املنا�� �من ل
ّ
�يقل �مما �ال�شرّ�ة ���شطة �عن �الناتجة �الكر�ون أكسيد

  :و�و�ما�سنحاول�تفصيلھ�فيما�ي��البحر�ة�

: �قتصاد��زرق�وأ�دافھ: مف�وم�-1.2  

�مؤتمر�ر�و �عقب ��زرق ��قتصاد �مف�وم ��20+برز �خاللھ��2012لسنة �من �أكد والذي

�البيولو��� �التنوع �وحماية �املائية، �للموارد �املستدامة ��دارة �تحقيق �ضرورة �ع�� املشار�ون

�منظمة� �أطلقت �ا���ود �ل�ذا �ومواكبة �واملحيطات، �البحار ��� �و�ي�ولوجية �البي�ية والنظم

� �والزراعة ��زرق"�FAOغذية، �النمو �ت�"مبادرة �ا�� �التحول ��زرق�لدعم ��قتصاد دعيم

و�الرجوع�ملف�وم�. �وسيلة�لتحقيق�التنمية�املستدامة�للموارد�الطبيعية����بحار�ومحيطات�العالم
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�قتصاد��زرق�فنالحظ�جليا�بالرغم�من��عدد�التعر�فات���انھ�ال�يوجد�اجماع�حقيقي�حول�

�ا��عر�ف�رجل��قتصاد��عر�ف�واحد�،�و�ذا�ما�دفعنا�ا���التطرق�ا���عدة��عر�فات�ومن�أ�م

الذي�"والذي�عرف��قتصاد��زرق�بأنھ�ذلك��قتصاد�)Gunter Pauli( غان���بو��الب��ي�ي�

�القائمة� ��قتصاديات �استدامة �أجل �من �املائية �للموارد �املستدامة ��دارة �صون �ع�� يؤكد

� عل��ا �أك���إنتاجية ��� �للمحيطات �السليمة ��يكولوجية �النظم �من�باعتبار�أن �واجبة و��

ومنھ�فان��ذا�التعر�ف�وجھ��نظار�ا���" أجل�استدامة��قتصاديات�القائمة�ع���املحيطات

 :أ�مية�البحار�واملحيطات�،�وخاصة�من�الناحية��قتصادية�والبي�ية�بما�توفره��ذ��خ��ة�من

  )2019شامية�و�لعور،�(

 .محيطات�العالمفرص�للعمل�من�خالل�قطاع�مصايد��سماك����مختلف�بحار�و  -

 .باملائة�من�التنوع�البيولو���ا��يوا�ي�والنبا�ي�80تحتوي�البحار�واملحيطات�ع��� -

 . خزان���م�من��ك���ن�ن�يجة�ما�ت�تجھ�الطحالب�والنباتات�البحر�ة�من��ذا�الغاز�ا��يوي  -

 .تمتص�ال�ائنات�ا��ية�البحر�ة�خمس�أضعاف�غاز�الكر�ون�الذي�تمتصھ�الغابات��ستوائية -

���تقر�ر�حول��قتصاد��زرق�والذي�س����2005سنة� Economisteكما�اعت��ت�مجلة

�اقتصاد� �بأنھ ��زرق ��قتصاد �املستدام �املحيطات �واقتصاد �والفرص �النمو �بتقر�ر آنذاك

��ي�ولوجية� ��نظمة �قدرة �مع ��قتصاد �استمرار�ة �ب�ن �يوازن �والذي �املستدام املحيطات

  .)Smith�،2016( لطو�ل�ودعم�ا�لتبقى��ش�ل�مرن�وص��للمحيطات�ع���املدى�ا

��زرق ��قتصاد �والزراعة ��غذية �منظمة �عرفت �ع���" كما �املرتكز ��قتصاد بأنھ

�واس�ثمار� �وخ��ان �و�حار�و�ح��ات �محيطات، �من �املائية �املسطحات ��� �البحر�ة ��شطة

���شطة��قتصادي �من��ذه �ممكن �عائد �أفضل �يحقق �بما ��سماك،�موارد�ا �مثل�صيد ة

و����ذا�السياق��عمل��ذه�املنظمة�جا�دة�" والنقل�البحري�وا��دمات�السياحية�والتعدين�

�ا��ائر� ��الصيد ��خطار �مختلف �من �املائية �واملسطحات �املحيطات، �سالمة �ع�� ل��فاظ

�ن�يج �البحار�واملحيطات �م�سوب �،وارتفاع �غ���قانو�ي �والصيد �والتلوث �لألسماك ة�والعشوا�ي

�الطبيعية� �للموارد �الرشيد ��ستخدام �ع�� �املنظمة ��طار����ع ��ذا �و�� �املناخية التغ��ات

البحر�ة�بطر�قة�تضمن�استمارا��ا�لألجيال�املقبلة�لتحقيق��من�الغذا�ي�من�البحر،�وا��د�من�

باملائة�من�س�ان�العالم�ع���السواحل�مما����ع�ع����40الفقر�والبطالة�حيث��ع�ش�أك���من�

��تمام�اك���باالقتصاد��زرق،�و���يعھ��وسيلة�لتحقيق�التنمية�املستدامة�للموارد�البحر�ة�
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من�ج�ة�وتحقيق��قالع��قتصادي�من�ج�ة�ثانية�من�خالل����يع�السياحة�البحر�ة�ور�اضة�

   )2020منظمة��غذيةوالزراعة،�(. الغطس

��و�التص�ي �بأنھ ��زرق ��قتصاد �أخر�عرف ��عر�ف �لصا���و�� �للمحيطات �املستدام ع

�خاصة� �التجار�ة �أل�مي��ا ���سانية �ب�ن �مش��ك �طبي�� �كمورد ��عت���املحيطات �ومنھ ا��ميع

��سا�م� �ومنھ ��سماك، �مصائد �قطاع �كب���ع�� ��ش�ل ��عتمد �وال�� �الصغ��ة، �ا��زر�ة للدول

  .(Michelle, 2017) ية�قتصاد�ي��ا�رفا�قتصاد��زرق����تحس�ن�سبل�الع�ش�وتحقيق�

�نق��ح �فإننا �التعر�فات �من �ذكره �سبق �ما �ع�� �الوسيلة� واعتمادا �بأنھ ��زرق ��قتصاد �عر�ف

الفعالة�لتحقيق�التنمية��قتصادية�البحر�ة�ال����سا�م��ش�ل�مباشر����ا��فاظ�ع���الب�ئة�

رد�البحر�ة،�البحر�ة��وسيلة�لتحقيق�تنمية�اقتصادية�مستدامة�من�خالل��دارة�الرشيدة�للموا

�أنماط� �ع�� ��عتمد �وقطاعا �نظيفا �اقتصادا ��زرق ��عت����قتصاد �ومنھ ��ضرار�بالب�ئة، وعدم

 .�س��الك�البحري�الرشيد�و�نتاج�املستدام�للموارد�لصا����جيال�املقبلة

  :بق�ذكر�ا�يمكن�تحديد�أ�داف��قتصاد��زرق������يامن�خالل�التعر�فات�الس 

  شيدة�للموارد�الطبيعية�املوجودة����بحار�ومحيطات�العالم�من�خالل�املحافظة�ع����دارة�الر

 .املخزون�السم�ي�ل��يل�ا��ا���و�جيال�املقبلة

 ا��د�من�تد�ور�الب�ئة�البحر�ة�ن�يجة�التلوث�والصيد�ا��ائر�وغ���القانو�ي. 

 2015 من�أ�داف��لفية��نمائية�ملا��عد�01ا��د�من�الفقر�تحقيقا�لل�دف� . 

 � �ال�دف �ا��ياة��15تحقيق ��� ��ستدامة �تحقيق �ع�� �بالعمل �وا��اص ��نمائية ��لفية من

 .البحر�ة

 عز�ز�التعاون�الدو������مجال�حماية�ا��ياة�البحر�ة�ب�ل�عناصر�ا�. 

 العمل�ع���تحقيق�سبل�واليات�فعالة�لتعز�ز�تر�ية�املائيات�بطر�قة�مستدامة . 

 وال� �الرقابية �وحماية��عز�ز�النظم �واملنقرضة �امل��ارة �لألصناف �البيولو�� �التنوع �استعادة يات

 .النظام��ي�ولو���البحري 

 كما�أضافت�منظمة��غذية�والزراعة�أ�دافا�أخرى�لالقتصاد��زرق�واملتمثلة������ي:  

 .استخدام�طرق�صيد�قانونية���ماية��رصدة�السمكية����بحار�ومحيطات�العالم -

 .نية��عمل�ع���حماية�استدامة�املوارد�السمكيةسن�ال�شر�عات�وط -
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 .العمل�ع���ز�ادة�مسا�مة��قتصاد��زرق����الناتج�املح���للدول  -

��رصدة� - ���ماية �الصلة �ذات �والص�وك �الرشيد �الصيد ��شأن �السلوك �مدونة �تنفيذ دعم

 )2020منظمة��غذيةوالزراعة،�(. السمكية�من�الصيد�ا��ائر�وغ���املشروع

��داف�السابق��شارة�ال��ا�عليھ��ست�تج�أن��قتصاد��زرق��سا�م��ش�ل��من�خالل

مباشر����تحقيق�النمو��قتصادي،�ولن�يتحقق�ذلك���بتحقق�عدة�ر�ائز�أساسية�و����بت�ار�

�ومراكز� ���اديمية �واملؤسسات �ا��امعات ��� �املجال ��ذا ��� �العل�� �و�عز�ز�البحث � و�بداع

�ت �لتحقيق �ل�ا�البحث �وال�� �البحر�ة �الب�ئة �ع�� �ا��فاظ �خالل �من �مستدامة �اقتصادية نمية

�حيث� �غذا�ي �،ومخزون �اك���ن �من �توفره �ما �خالل �من ��رض ��وكب �حياة �الكب����� الدور

� ��زرق���15عتمد�اك���من ��سا�م��قتصاد �كما ��سماك، �صيد �ع�� �س�ان�العالم باملائة�من

  . طاع�النقل�البحري�وال��ن�البحري تر�ليون�دوالر�خاصة����ق�5بنحو�

  :  أ�مية��قتصاد��زرق�–2.2

لالقتصاد��زرق�أ�مية�حيو�ة����حياة�ال�شر�ل�ونھ��عت���بديال�فعاال�عن��قتصاد�

�رفا�ية� �تحقيق ��� �مباشرا ��عت���س�با �كما �الطبيعية، �وامل�در�للموارد �للب�ئة �امللوث التقليدي

�واستقرار  ���سانية ���اوضع�املجتمعات �يوفره �ملا �،نظرا ���جتما�� ��زرق �فرص��قتصاد من

� �عديدة �لسنة �والزراعة ��غذية �منظمة �تقديرات �أشارت �حيث �نحو��2020للعمل �59.51أن

�البحري  �القطاع ��� �أو�ك�� �جز�ي، �بدوام ��عملون ���ص ��عت���الب�ئة��مليون �أخرى �ج�ة من

نوع�بيولو����ائل�من�ال��وة�السمكية�ال���البحر�ة�مصدرا�م�م�ا�للغذاء�ب�ل�ما�تحتو�ھ�من�ت

�الغذا�ي،� ��من �تحقيق ��� �نحو�ملموس �ع�� ��سا�م �كما �ا��يوا�ي �لل��وت�ن �م�ما �عت���مصدرا

� �أشارت �ال�� �الدراسات �تؤكده �ما �لألسماكأو�ذا �العال�� ��س��الك �العالم�ن �تضاعف���� قد

� �و�و��3.1بمعدل �باملائة �النمو�الس�اما �معدل �ضعف ��ساوي �بحوا�� � �ن�����1.6ي �كما � باملائة

���2018لغ�سنة���20.5ا�����1961لغ�سنة��09نص�ب�الفرد�الواحد�من�اس��الك���سماك�بنحو�

لقيمة�الغذائية�للو���ا��ما���ي�با�نظرا��)06،ص�Fao�،2020(���املائة�سنو�ا��1.5أي�بحوا���

اض�الذ�نية�والفيتامينات،�واملعادن�العالية��لألسماك�باعتبار�ا�مصدرا�لل��وت�ن�والزنك�و�حم

�الكب������حماية���سان�من�أمراض�القلب�والشراي�ن�واملساعدة�ع���نمو� باإلضافة�ا���دور�ا

  . )2010سم��،�( املخ�وا���از�العص���لدى��طفال�

كما��عت���النباتات�البحر�ة�أيضا�مصدر�غذاء��ام�لعدد��ام�من�ا��يوانات�البحر�ة�

نافذ�البحر�كما��ساعد�ع���حماية�قاع�البحر�من�التعر�ة،�و�ضرار�ال����سب��ا��القشر�ات�وق
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�كما��عد�النباتات�الساحلية�من�أك��� العواصف�البحر�ة�وعوامل�التعر�ة�والتآكالت�و�نجراف

  )2014حداد،�(البيولو���الب�ئات�الطبيعية�ال���تتم���باإلنتاجية،�والتنوع�

صدرا�م�ما�للمواد��ولية�لعدة�صناعات��املركبات�الدوائية�كما��عت���الب�ئة�البحر�ة�م

�البحر�ة �النباتات �من �م��،املستخلصة ��ستخرج �أيضاكما ������ا ��ستخدم �ال�� �الز�وت معظم

� �واملرا�م �الغذائية �الد�ون ��،ةال�سائيصناعة �سا�و�ذا �السمكية��مما �الز�وت �انتاج �ارتفاع ��

� ��25من �ا�� ��35باملائة �سنة ��2018باملائة �الصدد ��ذا �دراسة� قدر�برنامجو�� ��� �املتحدة �مم

�من�ب�ن�10سابقة�أن�حوا�� ��دو�ة �من ��25أنواع �سنة ����العالم��� �من���1997ك���مبيعا ��

  )2008مقري،�(  .مليار�دوالر�سنو�ا�150إ����75وال���تقدر�قيم��ا�بنحو�طبي���بحري مصدر�

� ��ا��كما �منتجات �عدة ��سماك �جلود �من �اليد�يصنع �وحقائب �و�حذية يالت�ن

املصنوعة�من�سمك�القرش�والسلمون�والشبوط�نا�يك�عن�استخراج�اللؤلؤ�واملرجان�املستعمل�

  . )Noiville�،1997(  .���صناعة�املجو�رات�ال�سائية

�طر�ق� �عن ���سان �ب�ئة �ع�� �ا��فاظ ��� �أيضا �البحري �البيولو�� �التنوع ��سا�م كما

�مياه�ا �جودة �ع�� �من�املحافظة �ا��ية �الطبي���للموارد لبحر،�واستقرار�املناخ�وتحقيق�التوازن

خالل�ا��فاظ�ع����شكيل�السالسل�الغذائية�لل�ائنات�البحر�ة�ا��ية�،�ومنھ�فان��ذا�التنوع�

�عت���كعامل�ضبط�لألعداد�والسالالت�داخل�الوسط�البحري�مما���سا�م����غنا�ا�باملركبات�

�ال�ائنات �تطرح�ا �ال�� �أثار�التغ���املنا����العضو�ة �من �ا��د ��� �بدور�ا ��سا�م �وال�� البحر�ة،

�عن� �الناتجة �الكر�ون �أكسيد �ثا�ي �غاز �انبعاثات �نصف �واملحيطات �البحار، �تمتص بحيث

النباتات�البحر�ة�كرئات�للبحر�وذلك���شطة�الصناعية����العالم�،�مما�جعل�العلماء��عت��ون�

   )2013مادسون،�( .��مةلقدر��ا�ع���إنتاج��ك���ن�بكميات�

بحيث��عت���البحار�والشواطئ�من�أ�م� السيا��ة�الب�ئة�البحر�ة����املجال�فضال�عن�أ�مي

ازد�ار��قتصاد�ومنح�فرص�عمل�املناطق�ال��ف��ية،�والسياحية�مما��سا�م�بطر�قة�مباشرة����

 ,Catherin) .ووفرة�الفنادق�جديدة�خاصة�لس�ان�السواحل�ن�يجة�انتعاش�الر�اضات�البحر�ة

�وجزر� (2007 �مور�شيوس �كجزر �ا��ضارة �عن �البعيدة �السواحل �الصغ��ة �ا��زر ��� خاصة

املالديف�وغ���ا،�فع���س�يل�املثال�تدر�املناطق�الساحلية�املغطاة�بالشعاب�املرجانية����غرب�

�تذر�مناط �مصر�العر�ية �جم�ور�ة �ففي �سنو�ا، �الدوالرات �من �املالي�ن �مئات �وشمالھ ق�املتوسط

،�كما�تدر�املناطق�املحمية�أيضا�أمو��
ً
سياحية����شرق�املتوسط�وس�ناء�مالي�ن�ا��ن��ات�سنو�ا



 د�بوكورو�منال

356 

. مليون�دوالر�1.332كب��ة�حيث�قدرت��يرادات�السنو�ة�ملحمية�رأس�محمد����مصر�بأك���من�

ملا��نمت�سياحة�ا��دائق�الطبيعية�����عوام��خ��ة�كث��ا�نظرا�اكم�)19،ص�2018بو�ورو�،�(

  .(Prieur , 2008(كب���تحتو�ھ�من�تنوع�حيوا�ي�ونبا�ي�

كما��عت���البحار�واملحيطات�أيضا�من�أك���طرق���ن�البضا�ع�استعماال�حيث��سا�م�

باملائة�من��30كما�يتم�استخراج�أك���من��،باملائة�من���م�التجارة�العاملية��80ذه��خ��ة�بنحو�

��،النفط�والغاز�من�البحار �الر�اح�وأمواج�واملحيطات �من �الك�ر�ائية �الطاقة �توليد �ا�� باإلضافة

باإلضافة�ا���أ�شطة��2035ميغا�وات�بحلول�عام��175البحر�مما��سا�م����توليد�طاقة�تقدر�ب�

  .التعدين�البحر�ة�واستخراج�الطاقات��حفور�ة�من�قاع�البحار�واملحيطات

�96.4حوا����2018يعية����عام�كما�بلغ��نتاج�العال���من�قطاع�مصائد��سماك�الطب

� �بنحو ��نتاج �زاد �حيث �طن ��81.2مليون �عام ��2017طن ��84.4ا�� �عام والذي� 2018ظن

�بنحو��عليھ�استحوذت �السبعة �املنتجة �نحو��50البلدان �الص�ن �انتجت �حيث باملائة��15باملائة

املائة��و�تحاد��ور�ي�ب�06باملائة��،وال�ند��07باملائة�والب��و�بإنتاج�وصل��7ندون�سيا�ب�أتل��ا�

باملائة��03باملائة�والفي�نام��5باملائة�اما�الواليات�املتحدة��مر�كية�بلغ�انتاج�ا�نحو��05بإنتاج�بلغ�

  . )06،ص�Fao�،2020(باملائة��82.1نحو��2018أما�قطاع�تر�ية�املائيات�فقد�بلغ��نتاج�سنة�

�حو  �البحري �الصيد �قطاع ��� �الصادرات �قيمة �بلغت �كما �التجارة�%  1و�%  10ا�� من

� �سنة �العال�� �الصيد �إنتاج �بلغ �حيث �القيمة �حيث �من �السلع �من ��2012العاملية �79.4حوا��

� �سنة �القطاع ��ذا �دخل � �بلغت �كما � �طن، ��2018مليون �نمو��164حوا�� �يمثل �ما مليار�دوالر�

� �يقدر�ب ��08سنوي ،� �ا��باملائة � �العاملية �الصادرات �قيمة �ارتفعت �بمعدل�ملي�173كما �طن ون

� باملائة�3نمو �بقيمة �لألسماك����العالم �أك���مستورد مليار�دوالر�سنة��14.9حيث��عت���الص�ن

�عد�املغرب�ومور�تانيا�واليمن�كما�،�مليار�دوالر�44.7تل��ا�ال��و�ج�و�تحاد��ور�ي�ب�سبة���2008

�صا �قيمة �بلغت �حيث �العر�ية �املنطقة ��� � �املصدرة �أك���الدول �من �نحو�وتو�س �م��ا ��ل درات

مليون�دوالر��كما��عد�السعودية�و�مارات�املتحدة�من�أك���الدول�املستوردة�بقيمة�واردات�100

 .(AUBERTIN, 1998) مليون�دوالر����السنة�45تز�د�ع��

���ختام��ذا�املحور�يمكن�القول�أن�التحول�نحو��قتصاد��زرق��عت���محر�ا�حقيقيا�

�لالقتصاد �ونظيفا �وجديدا �القومي�� �والدخل ،� �لل��وة �جديدة �مصادرا �خلق �خالل �من العال��

للعديد�من�الدول�فضال�ع���مسا�متھ����ا��د�من�البطالة،�وتحقيق�تنمية�مستدامة�للقطاع�

�والسياحة� ��سماك �وصيد �البحري �والنقل �املائيات �وتر�ية �وال��ن �البحري ��النقل البحري

�وحركة�املوا�ئ�،والرصد�البحري  �الفقر،��الساحلية �ع�� �القضاء ��� �فعالة �مسا�مة ��سا�م مما
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وم�افحة�ا��وع�من�خالل�تنو�ع�مصادر�الدخل�وا��فاظ�ع���ال��وة�السمكية�،�ولن�يتأ�ى�ذلك�

��من�خالل�بناء�فرص�فعالة�للشرا�ات�ب�ن�دول�العالم�لتبادل�ا����ات�����ذا�املجال�،وتبادل�

�نظر  �والتكنولوجيات �نحو�املعلومات �تمر�عل��ا �ال�� �البحار�واملحيطات �أل�مية �من��90ا باملائة

�عقد� �خالل �من �تجسيده �وحاولت �املتحدة ��مم �منظمة �أدركتھ �ما �و�ذا �العاملية التجارة

  .املحيطات�الذي�س�ش���لھ����املحور�املوا���من�الدراسة

����عز�ز�فرص��2017 لسنةA/RES/72/73 القراردور�قرار�ا��معية�العامة�: املحور�الثا�ي.3

  .إقامة�اقتصاد�أزرق�مستدام

�ش�������ذا�املحور�من�الدراسة�ا���عقد�املحيطات�الذي�أصدرتھ�ا��معية�العامة�ملنظمة��مم�

� �بموجب �A/RES/72/73 القراراملتحدة ��� �عليھ�2017د�سم����05املؤرخ �التعرف �حاولنا حيث

� ��طراف �الدول ���ا �أو��� �ال�� �و�ل��امات �أ�دافھ �ا�� �وت��ة�و�شارة ��سر�ع ��� �أل�ميتھ نظرا

التقّدم�نحو�تحقيق�ال�دف�الرا�ع�عشر�من�أ�داف�التنمية�املستدامة�واملع���بصون�واستخدام�

�وال �نحو�مستداماملحيطات �ع�� �البحرّ�ة �واملوارد �الدول�. بحار، �دعم �القرار�ليؤكد �ا ��ذا وجاء

�عضاء�لدى��مم�املتحدة�ملبادرة���نة�اليو�س�و�الدولية�ا���ومية�لعلوم�املحيطات�ال���أعلن�

� �املحيطات ��شأن �املتحدة ��مم �مؤتمر �خالل �وأ�م�ع��ا �تنفيذه، �لطرق ��عد�ا �تطرقنا ثم

�ال��� �تقسيم��ذا�املحور�من��يا�ا���نقطت�ن�التحديات �خالل �تناولھ�من تواج�ھ�و�و�ما�حاولنا

  .م�مت�ن�مفصلة������ي

ما�ية�عقد��مم�املتحدة�لعلوم�املحيطات�من�أجل�التنمية�املستدامة�وال��امات�الدول��-1.3

  بموجبھ

زاء�التد�ور�تحس�س�املجتمع�الدو���إ�أنطونيو�غوت���شحاول��م�ن�العام�لألمم�املتحدة�

ا��ط���الذي��عرفھ�من�زمن��عيد�البحار�واملحيطات،�وذلك�بمناسبة�إطالق�عقد��مم�املتحدة�

� �سنة �املستدامة �التنمية ���دمة �املحيطات �رفيع��2017لعلوم �حدث �أعمال � �افتتاح خالل

محيط�جديد�"املستوى�نظمتھ���نة�اليو�س�و�الدولية�ا���ومية�لعلوم�املحيطات،�تحت�شعار�

�غ���"اع�� ���ديدات �يواجھ �املحيط �أن �ا�� �خاللھ �من �للمنظمة �العام �أشار��م�ن �والذي � ،

� �عام �بحلول �حيث �التلوث �وخاصة �السلبية �ال�شر�ة ���شطة �عن �ناجمة ،��2050مسبوقة

ستصبح�كميات�البالس�يك�العائمة����املحيطات�أك���من��سماك�،ومنھ�فان�ا��ماية�و�دارة�

أمر�بالغ���مية�لضمان�سبل�الع�ش�،وتأم�ن�املوارد�الغذائية��لل�شر�ة��املستدامة�للمحيطات
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� �السيد �أكد �كما �واملجاعات �ال�وارث �إطعام��غوت���شوتجنب �ع�� �املحيطات �قدرة �تأ�يل بأن

�مع�“ال�شر�ة�وتنظيم��غ���املناخ�يمثل�تحدًيا�رئ�سا،�كما�أضاف�قائال� �السالم �نحقق �أن يجب

   .“ وعادل�ل��ميع�ح���ال�ي��ك�أحد�ع���ال�امش�الطبيعة�لضمان�عالم�مزد�ر 

أصدرت�ون�يجة�إلدراك�املجتمع�الدو���خطورة�ما�تتعرض�لھ�الب�ئة�البحر�ة�من�أخطار��

� ��� �،والسبعون �الثانية �دور��ا ��� �املتحدة �لألمم �العامة  القرار 2017د�سم���05ا��معية

A/RES/72/73املستدامة" س��� �التنمية �أجل �من �املحيطات �لعلوم �املتحدة ��مم  �عقد

�ظل�" ��� �البحر�ة �الب�ئة �تد�ور �لوقف �املتحدة ��مم �منظمة ��� ��عضاء �الدول �من كمحاولة

الطلب�امل��ايد�ع���املوارد�الطبيعية�،والسيما����ظل��عاظم�أ�شطة���سان�السلبية��الصيد�

�تفكر�����ا��ائر  �املتحدة ��مم �منظمة �جعل �ما �و�ذا ،� �التغ���املنا�� �والسيما �البحري ،والتلوث

أن�العقد�،�و�الرغم��من��احداث��غي���حقيقي����السلوك���سا�ي�عند�التعامل�مع�موارد�البحر 

الدو���لعلوم�املحيطات�من�أجل�التنمية�املستدامة�صك�دو���غ���ملزم�ينفذ�طواعية�من�الدول�

صفحة���أنھ��عت���وثيقة����غاية�من��63و�الذي�يت�ون�من�،عضاء����منظمة��مم�املتحدة�� 

�التا�عة� �املحيطات �لعلوم �ا���ومية �الدولية �ال��نة �مرة �ألول �مبادرتھ �أطلقت �حيث ��مية

ملواج�ة�التحديات�ال���تواجھ�املحيطات،�و�عد�ال�شاور�مع�الدول��عضاء��2016لليو�س�و�سنة�

د�سم����توجت��ذه��عمال�التحض��ية��05ال��نة�والعديد�من�الدول��طراف��خرى�و������

� �الدورة �لعلوم��72بإعالن �املتحدة ��مم ��عقد �قرار�س�� �صدر�ف��ا �وال�� � �العامة ل��معية

  )A/RES/72/73�،2017( .املحيطات�من�أجل�التنمية�املستدامة

�ال��ن �من �آنذاك �العامة �ا��معية �طلبت �حددت�كما �وال�� �العقد �لتنفيذ �خطة �اعداد ة

حيث�أكدت�ال��نة�من�خالل�ا�ع���بروز� 2030-2021خالل�الف��ة�الزمنية�املحددة�ب�ن�سنوات�

و�خطار�ال����عرف�ا�البحار��،ا��اجة�ا���العمل�ا��ما���إليجاد�حلول�مرضية�ملواج�ة�التحديات

تحقيق�تحدة�للمحيطات�الذي�س���ا���واملحيطات�حاليا�وتنفيذ�توصيات�عقد�منظمة��مم�امل

  :)Onu�،2020( ��داف�التالية

���قائمة�ع���حماية�النظام�البيولو��� .1
ُ
�دارة�الرشيدة�للمناطق�الساحلية�عن�طر�ق�اتباع�ن

  .�ي�ولو���البحري 

  .امل�افحة�الفعالة�للتغ��ات�املناخية� .2

  .�عز�ز�فرص�ا�شاء�اقتصاد�أزرق�مستدام .3

  .�ة���ماية�التنوع�البيولو���البحري إ�شاء�محميات�بحر  .4
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إدارة�مصائد��سماك�بأسلوب�رشيد�يحقق��من�الغذا�ي�و�ؤمن���ة�النظام��ي�ولو��� .5

  .البحري 

 .وضع�سياسات�وطنية���ماية�املحيطات .6

،�2030تنفيذ�أ�داف�التنمية�املستدامة�السبعة�عشر�املدرجة����خطة�التنمية�املستدامة�لعام� .7

التعاون�من�أجل�جعل�املحيطات�نظيفة،�واملساعدة����جعل�املحيطات���ية��ومن�أ�م�ا��عز�ز 

� �ع�� �والعمل �نحو�مستدام، �ع�� �املحيطات �منتجات �ع�� �من�وا��صول �معلومات �قاعدة وضع

 .أجل�ف�م�م�ونات�املحيطات

 .اجراء�تقييمات�منتظمة���الة�املحيطات�وتحديد�الثغرات����مختلف�املناطق�ا��غرافية .8

 .صول�ع���التكنلوجيا�الالزمة���مع�البيانات�واملعارف�ا��اصة�باملحيطات�عز�ز�ا�� .9

 .وضع�نظام�لرصد�مشا�ل�املحيطات .10

 .مشاركة�املجتمعات�املحلية�ومعارف�الشعوب��صيلة�وادراج�ا�كمصدر�أسا����للمعرفة .11

 .اجراء�جرد�وم����امل�مل�ونات�املحيطات�وف�م�شامل�لقدرات�التحمل�ونقاط�التحول  .12

 .خدمات�الت�بؤ�باملخاطرتحس�ن� .13

 .اعداد�جيل�جديد�من�نماذج�املحيطات .14

 .توسيع�نقاط�التعاون����مجاالت�التعليم�ونقل�التكنلوجيا�البحر�ة .15

 .التعر�ف�بأ�مية�املحيطات����العالم����املقررات�الدراسية�وا��امعية .16

  .خلق�منصات�للبيانات�وتطبيقات�التعليم�����قتصاد��زرق�املستدام .17

�با نالحظ�أنھ�أكد�صراحة�ع���أ�مية�املرجعية� A/RES/72/73لرجوع�ملحتوى�القرار�أما

� �البحار�لسنة �قانون ��اتفاقية �الصلة، �ذات �الدولية ��تفاقيات ��� �واملتمثلة �1982القانونية

ر�ر�مؤتمر��مم�املتحدة�لدعم�تنفيذ�العقد،�والسيما�،�وتق1992واتفاقية�التنوع�البيولو���لسنة�

� �البحر�ة��14ال�دف �واملوارد �البحار�واملحيطات �بحماية �ا��اص �املستدامة �التنمية �أ�داف من

  .(ONU, 2017) واستخدام�ا�ع���نحو�مستدام

�للتنمية� �املتحدة �مؤتمر��مم �اعتمد�ا �ال�� �ا��تامية �الوثيقة �ا�� �أيضا �أشار�العقد كما

�امل �سنة �عقد����ال��از�ل �أقرتھ��2012ستدامة�الذي �املستقبل�الذي�نصبة�اليھ،�والذي �عنوان

- 66،والذي�يحمل�الرقم��2012ا��معية�العامة�لألمم�املتحدة�بموجب�القرا�الصادر����جو�لية�

��ي�ولو����288 ����النظام �أساسيا �عنصرا ��ش�ل �جاء����نصھ�أن�البحار�،�واملحيطات والذي
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 �� �النمو�ل�وكب �الفقر�وضمان �ع�� �القضاء ��� ��س�ام ��� �بالغة �أ�مية �ل�ا �أن �كما رض،

وتحقيق��من�الغذا�ي����العالم�،وحماية�التنوع�البيولو���والب�ئة�البحر�ة�،��قتصادي�املطرد�

  .وم�افحة��ثار�السلبية�للتغ��ات�املناخية�ال����عرف�ا��وكبنا�حاليا

 � �لألمم �املحيطات �عقد �وضع ����كما ��عضاء �الدول �ع�� ��ل��امات �من �مجموعة املتحدة

  :املنظمة�واملتمثلة������ي

 .موائمة�ال�شر�عات�الوطنية�مع�أح�ام��تفاقيات�والص�وك�الدولية�ذات�الصلة -

 .حماية�ال��اث�الثقا���املغمور����مياه�البحر -

 .ز�ادة�القدرات�للكشف�ع���املواقع��ثر�ة�املغمورة�بمياه�البحر -

 .�شادة�ب�ناء�القدرات�لتحقيق�استدامة�التنوع�البيولو���و�ي�ولو������البحار�واملحيطات -

�ترسيم� - �والسيما �البحر�ة �ا��غرافية ��حداثيات �وقوائم �ا��رائط �بوضع ��طراف �الدول إلزام

 �مم�املتحدة. ا��دود�البحر�ة�لدى��م�ن�العام�ملنظمة

ل�بناء�القدرات�ونقل�التكنلوجيا�البحر�ة�وخاصة����البلدان��عز�ز�التعاون�الدو���خاصة����مجا -

�ضرورة� �ع�� �أيضا �أخرى �ناحية �القرار�من �أكد �كما �خاصة، �الصغ��ة �ا��زر�ة �والدول النامية

�و�قلي��� �الدو�� �الصعيد �ع�� �ا��قيقي ��س�ام ��� �املتخصصة �الدولية �املنظمات �عز�ز�قدرة

�ا �مع �التعاون �برامج �خالل �من �العلوم�والثنا�ي �مجال ��� �الوطنية �القدرات �تنمية ��� ���ومات

 .(A/RES/72/73, 2017) البحر�ة

 :�قتصاد��زرق����ضوء�عقد��مم�املتحدة تنفيذ�وتحديات�-2.3

  :يتم�تنفيذ�عقد�املحيطات�حسب�الطرق�التالية�وال���سنوجز�ا�فيما�ي��

 :برامج�العقد - 1

� �ميدانية �أ�شطة ��شمل ��جل �طو�لة �برامج �او��� �عال�� �نطاق �ع�� �تطبق �سنوات �لعدة تمتد

�عقد� �تنفيذ �خطة �ومثال�ا �البحار�واملحيطات �استدامة ���دد �ال�� �للتحديات �للتصدي إقلي��

لتعبئة���2030-��2021نة�اليو�س�و�الدولية�ا���ومية�لعلوم�املحيطات�املحيطات�الذي�أعدتھ�

�واملجتم �والشر�ات �السياسات �وواض�� �العل��، �املجتمع �مش��ك�ج�ود �برنامج �حول �املد�ي ع

�خطة� �و�عمل �املحيطات �علوم �مجال ��� �الدو�� �و�عز�ز�التعاون �،و�بت�ار�التكنولو�� للبحوث

ظم�الرصد،�و�ناء�القدرات،�وتخطيط�املساحات�
ُ
التنفيذ�ع���الت�سيق���ب�ن�ال��امج�البحثّية،�ون
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�امل �بإدارة �ال��وض �أجل �من �املخاطر�البحرّ�ة �من �وا��د �البحار�البحرّ�ة � ��� �الطبيعية � وارد

  .)Onu�،2020(  .واملحيطات�واملناطق�الساحلّية

 :مشار�ع�العقد - 2

�املحيطات� �عقد �ومثال�ا �الوط�� �أو ��قلي�� �املستوى �ع�� �تصدر�سواء �منفصلة �مشار�ع ��

� �لسنة ��ور�ي ��قتصاد��2020لالتحاد �و��م �مجال، �بتحليل �قام �والذي �الثالثة، ����تھ ��

�لالتح �املستدامة��زرق �التنمية �لتحقيق �املعنّية �و�طراف �السياسات �صّناع �ودعم ��ورو�ي اد

للمحيطات،�واملوارد�الّساحلّية�وجميع���شطة�البحرّ�ة�والقطاعات�ال���ت�شط�����ذا�املجال�

  .)Onu�،2020( لتحقيق�اقتصاد�أزرق�مستدام

 :أ�شطة�العقد - 3

للعمل�أو�دورات�تدر��ية��سا�م�������مبادرات�مستقلة�تم�تجسيد�ا����ش�ل�حلقات�

�املحيطات �عقد �يطرح�ا �ال�� �التحديات �رصد�مواج�ة �عملّية �متا�عة �العملية ��ذه ب
ّ
�وتتطل ،

�توف��� �خالل �من �واملعّداتاملحيطات ��قمار�الصناعّية،��السفن، �بصور �و�ستعانة التقنية

�ا �إ�� �يحتاج �مما ��عد �عن ���ا �التحكم �يتم �وآالت �املاء، �تحت ب�. س�ثمار�كب��وأج�زة
ّ
�تتطل كما

العملّية�أيضا�توفر��ادر�من�آالف�العلماء���مع�وتحليل�البيانات�سواء����املخت��ات�أو����املناطق�

  . البحرّ�ة

 :املسا�مة����العقد - 4

�العقد� �إجراءات �ب�نفيذ �اما �العي�ية �او�املسا�مة �التمو�ل �طر�ق �عن �العقد ��� �املسا�مة ت�ون

و��دف�عقد�املحيطات�إ���تحقيق�عدد�من��ولو�ات��تمو�ل�العقد�والتكفل�بت�اليفھ�من�خالل

 
ً
�نموا �البلدان �وأقل �الصغ��ة �ا��زر�ة �الدول �ملساعدة �املالية، �املوارد ��عز�ز�وتنو�ع �بي��ا  .من

(A/RES/72/73, 2017)  

 و�تم�تنفيذ�عقد��مم�املتحدة�عن�طر�ق�اح��ام�النقاط�التالية: 

  :ا��وكمة�والت�سيق�–أوال�

� �أج�زة�ان �عدة �مع �بالت�سيق �وسر�ع �مرن �إطار�اس��اتي�� �وضع �يتطلب �املحيطات �عقد تنفيذ

�وا��ماعات� �ا���ومية �وغ�� �ا���ومية �واملنظمات �املتحدة ��مم �وكيانات �البحوث، كمعا�د

  : املحلية�من�خالل

 العمل�ع���تحقيق�ب�ئة�مواتية�لتنفيذ�العقد�من�خالل��عز�ز�ا��وار�والشراكة�والتمو�ل. 
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 لعمل�املش��ك�بداية�من�التصميم�وصوال�للتنفيذا. 

 ال��و�ج�للعقد�عامليا. 

 تبادل�املعلومات�واملعارف . 

 بالغ�عن�التقدم�املحرز����العقد�. )Onu�،2020( 

� �رقم �العامة �قرار�ا��معية �مثال �نورد �عمليا ��لية ��ذه �تكر�س �ع�� السابق��73-72وكمثال

�والقرار� �اليھ �د��19-�74شارة �الية�الذي �و�� �للمحيطات، �املتحدة ��مم �شبكة �ا�شاء �ا�� �

��شأن� �املحيطات �لعلوم �ا���ومية �الدولية �ال��نة �مع �والتعاون �الو�االت �ب�ن �املش��كة للت�سيق

�لعلوم� �ا���ومية �الدولية �ال��نة �امانة �داخل �العقد �ت�سيق �وحدة �مقرر �جعل �تم �كما العقد،

  . املحيطات

  :�عبئة�املوارد�- ثانيا

�ا��اصة�باملحيطات�من�تتمثل� �اليات�التمو�ل�املختلفة�حيث�تمول�العقود �عبئة�املوارد���

�ومراكز�البحث� �ا����ية، �واملؤسسات �الوطنية، �ا���ومات �عادة �مصدر�ا �ي�ون �مختلفة موارد

والشر�ات�القطاع�العام�وا��اص�واملصارف��نمائية،�أما�الطر�قة�الثانية�فيتم�تقديم�الدعم�

�طر�ق �عن �العلمية،��املا�� �واملجتمع�املد�ي�واملؤسسات �ودوائر�الصناعة، �ا���ومات تحالف�ب�ن

  .سنوات�قابلة�للتجديد�03وكيانات��مم�املتحدة�من�خالل�تقديم�ت��عات�مالية�كب��ة�ملدة�

أما�بخصوص�التحديات�ال���يواج��ا�تنفيذ�عقد�املحيطات�ف���كث��ة�ومتنوعة�نورد�ا�فيما� -

 :ي��

  :املتعلقة�باملعارف�وا��لول �التحديات�-أوال�

�ال�شر�ة� .1 �ال��ة �ع�� �املحتملة �واثار�ا �املحيطات �ملصادر�تلوث �وحصر�دقيق �تحديد صعو�ة

 .والنظم��ي�ولوجية�البحر�ة

 .صعو�ة�وضع�حلول�عملية�وحقيقية�لرصد�فعال�لنظم�البحر�ة����ظل�التغ���املنا���ا��اصل .2

 .صاد�املحيطاتالعمل�ع���تحقيق�تنمية�منصفة�ومستدامة�القت .3

�جميع� .4 ��� �أثار�التغ���املنا�� �من �لتخفيف �ا��لول �ووضع �واملناخ �املحيطات �ب�ن �الصلة تحديد

 .ق�ا��غرافية�وع���جميع�املستو�اتاملناط
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  :التحديات�املتعلقة�بال�يا�ل�والكوادر�-ثانيا�

و�خطار�ال�شر�ة�نقص�خدمات��نذار�املبكر�باألخطار�ا��يوف��يائية�و�ي�ولوجية�والبيولوجية�� .1

 .ال�����دد�املحيطات�ونمو�املناطق�الساحلية�و�عميم�إجراءات�التأ�ب

��ز�املجموعة�الدولية�عن�خلق�نظام�فعال�الستدامة�البحار�واملحيطات�ووضع�خرائط�تمكن� .2

 )Onu�،2020( .أ��اب�املص��ة�من�الوصول�ا��ر�واملفتوح�للمحيط

�املعلومات .3 �جميع �من �ال�شري �ال�ادر ��ش�ل��تمك�ن �والتدر�ب �وا����ات �واملعارف والبيانات

 .منصف

���ختام��ذا�املحور�يمكن�القول�أن�عقد�املحيطات�الذي�أصدرتھ�منظمة��مم�املتحدة�

�باعتباره�مجرد��2017سنة� �ش�ل�صك�قانو�ي�طو���م�م�بالرغم�من�طا�عھ�غ���امللزم�قانونيا

ية�ألنھ�يتمحور�ع���حماية�الب�ئة�البحر�ة�توصيات�،��ان�موضوعھ�يك�����قدرا�بالغا�من���م

ا���باعتبار�ا�موروثا�ا�سانيا�..ب�ل�م�ونا��ا�نظرا�أل�مي��ا�لإل�سانية�سواء�الغذائية�أو�الطاقو�ة�

��طر�القانونية� �يتأ�ى�ذلك���بوضع ��جيال�املقبلة،�ولن �لصا�� �عليھ �ي�ب���املحافظة مش���ا

اتفاقيات�ملزمة�مع�ضرورة�توفر��رادة�السياسية�لتوف����الكفيلة�بتحقيق��ذه���داف����ش�ل

� �ظل ��� �مخاطر� �أي �دون �من �استدامتھ �،وضمان ��زرق ��قتصاد �ل�ذا �تمكن��ا��ماية عدم

لآلثار�ال��اكمّية�لأل�شطة�ال�شرّ�ة�ع���املحيط،�مثل�تأث���التلّوث�� العلوم�من�إجراء�تقييم��امل

�املحيط �وحموضة �ا��راري �معّدل�و�حتباس �انخفاض �مع �خاصة � �سوءا �الوضع �زاد �مما ات

من�إجما����س�ثمارات����مجال�% 4و�% �0.04نفاق�الوط���ع���علوم�املحيطات�ي��اوح�ب�ن�

�ا���ومية� �الدولية �ل��نة �املحيطات �لعلوم �التقر�ر�العال�� ��� �ورد �ملا
ً
�وفقا �والتنمية البحوث

  .لعلوم�املحيطات�

  :ا��اتمة

�ال ��ذه �ختام �لسنة��� �للمحيطات �املتحدة ��مم �منظمة �عقد �أن �القول �يمكن دراسة

لھ�أ�مية�كب��ة����توجھ�نحو��قتصاد��زرق�من�خالل����يع�الدول�ع���احداث�الب����2017

��العلوم�و�بت�ار،�والقضاء�
َ
�ساسية�العلمية،�والتكنولوجية�وت�و�ن�القدرات�ال�شر�ة����مجا�

دان����إجراء�البحوث�العلمية�البحر�ة�وتطو�ر�قدرات�البلدان��غية�ع���معظم�الفروق�ب�ن�البل

إطالق�حلول�مستدامة�من�خالل�بحوث�املحيطات،�وال�سيما����الدول�ا��زر�ة�الصغ��ة�وأقل�
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�كما�ان�ل�ذا�العقد�أ�مية�كب��ة�نظرا�لطا�ع�اعداده�ال�شار�ي�حيث�سادت�عملية�
ً
البلدان�نموا

�مر  �من ��شاركية �عملية � �سنوات�تحض��ه �عملية�التحض���خالل �غاية �التصور�لھ�إ�� �وضع حلة

)2018-2020 (� �التنفيذ �مرحلة ��طراف�)2030-2021(وصوال�إ�� �جميع �مشاركة �عرف �حيث ،

�العلماء �وخاصة �� الفاعلة
َ
�مجا� �اس�ثمار��� �بأي �القيام �عند �الثقة �درجة �ز�ادة ��� ��سا�م مما

�صا ��� �تصبُّ �حلول �إيجاد �والتطو�ر��غية �أزرق�البحث �اقتصاد �و�ناء �املحيطات، �استدامة ��

من�خالل�تطو�ر�املعارف����مجال�املحيطات�والبحار،�وإشراك�املجتمعات�املحلية����. مستدام

تحديد��حتياجات�،وجمع�البيانات�ومشاركة�املعلومات�لتحقيق�ادارة�أفضل�للموارد�الساحلية��

�� �س�سا�م �مما �الع�ش �سبل ��خطار�وتحس�ن �من �الدولية�وا��ّد �القانونية �تطو�ر��طر� � �

�ل�ذا� �وج�ت �ثانية �ج�ة �من ���انھ ،� �الطبيعية �وموارد�ا �املحيطات �حماية �إ�� �والرامية القائمة

�ظل� �التنفيذية��� �قوتھ �يفقده �مما �غ���ملزم �قانو�ي �انھ�صك �أ�م�ا �عدة�انتقادات�ومن العقد

��قتصاد �ملصا���ا ��غليبا �توصياتھ �تنفيذ �من �الدول �جمعاء���رب ���سانية �مص��ة �ع�� ية

  :واملتمثلة������ي�التوصياتوفيما�ي���سنورد�مجموعة�من�

زرق��� �يواج��ا��قتصاد �ملواج�ة��خطار�ال�� �سياسية�جماعية �ع���خلق�إرادة العمل

 .و�غليب�مص��ة���سانية�ع���املصا���الفردية

 القطاع�ا��اص�بأ�مية��قتصاد��زرق�من�ز�ادة�و���صناع�القرار�وا���ومات�واملجتمع�املد�ي�و

 .خالل�قيادة�حمالت�توعية�وادماج��ذه���مية����املقررات�الدراسية�وا��امعية

البحري�� �البيولو�� �التنوع �وحماية �املناخية �التغ��ات �مل�افحة �والوطنية �الدولية �عز�ز�ا���ود

 .ملزمةوترشيد��س��الك�وتقن�ن�طرق�الصيد����ش�ل�اتفاقيات�دولية�

وقائية�وعالجية�انية���
ُ
  .�دارة�الرشيدة�للمناطق�الساحلية�وحماي��ا�من�التلوث�عن�طر�ق�اتباع�ن

يع�فرص�ا�شاء�اقتصاد�أزرق�مستدام����.  

 إ�شاء�محميات�بحر�ة���ماية�التنوع�البيولو���البحري.  

ومستدامة��عز�ز�التعاون�مع�املنظمات�املتخصصة�إلدارة�مصائد��سماك�بطر�قة�رشيدة�. 

موائمة�ال�شر�عات�الوطنية�مع��تفاقيات�الدولية�ذات�الصلة. 

معّدل��نفاق�الوط���ع���علوم�املحيطات�و�دارة�الرشيدة�ملوارد�اضرورة�رفع�. 

العمل�ع���توف���املوارد�املالية�ال�افية�من�أجل�تنفيذ�عقد�املحيطات� . 
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دور بعض العوامل املؤثرة  في دعم القطاع املصرفي املصري للسياحة البحرية ـــ كأحد أنشطة  

 االقتصاد األزرق ــــ بمحافظة البحر األحمر بجمهورية مصر العربية: دراسة تطبيقية

The role of some influencing factors in supporting the Egyptian banking sector 

for marine tourism  ـ ــ  As one of the blue economy activities ـــ in the Red Sea 

Governorate, Egypt  ـــ An Applied Study 

 ياسر احمد محمد سباعي  د.

 خبير مصرفي ومحاضر باألكاديمية العربية للعلوم املالية واملصرفية ـــ جمهورية مصر العربية

Yasserelsebaie@yahoo.com 
 

      01/09/2021 :رتاريخ النش 

 :ملخص

دعم      في  املصرفي  التمويل  آلية  تلعبه  الذي  الدور  تحديد  الدراسة  شروعات ماستهدفت 

العوامل   بعض  دور  تحديد  طريق  عن  وذلك  مصر،  في  األحمر  البحر  بمحافظة  البحرية  السياحة 

راسة تم تحديد  دلولتحقيق أهداف ا  .الرئيسية املحددة لقرار منح اإلئتمان املصرفي في هذا املجال

ثالثة محاور أساسية، وهي: الوضع املالي للعميل، والسمات الشخصية للعميل، والثقافة اإلئتمانية 

قترضه، وذلك للوقوف على تأثيرها في اتخاذ القرار
ُ
   .للمؤسسة امل

  مهم لهذه العناصر في اتخاذ قرار منح اإلئتمان املصرف
ً
 ي وقد اظهرت نتائج الدراسة أن هناك دورا

املصرية التجارية  التوصيات   .بالبنوك  من  مجموعة  الباحث  عرض  الدراسة،  نتائج  من  وانطالقا 

  . املهمة في هذا الشأن

 .القطاع املصرفي املصري ـ اإلئتمان املصرفي ــ السياحة البحرية ـــ البحر األحمر  :يةكلمات مفتاح

  Abstract:   The study aimed to determine the role  played by the bank financing mechanism 

in supporting  marine tourism  projects in The Red Sea Governorate in Egypt, by defining the 

role of some of main factors determining the bank credit  decision. To achieve the objectives 

of the study, Three axes were identefied, Which are: The client's  financial position, The 

personnel charachteristics of the client, The client's  credit culture. The results showed an 

important role for these elements, The researcher presented a set of recommendations.  

Keywords: Bank financing, Marin Tourism, Red Sea Governorate. 

 Yasserelsebaie@yahoo.com: إليميلا، ياسر احمد محمد سباعي د.:  املؤلف املرسل
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 . مقدمة:  1

نسبة   تحتضن  كما  األرضية،  الكرة  سطح  ارباع  ثالثة  من  أكثر  واملحيطات  البحار  تغطي 

األمم  80إلى  %50  مابين اعتمدتها  التي  األهداف  ومن  األرض،  على  الحياة  أشكال  جميع  من   %

يأتي الهدف الرابع عشر والذي يدعو املجنمع    2030املتحدة ضمن خطة التنمية املستدامة لعام  

أهداف  لتحقيق  البحرية واستخدامها بشكل مستدام  واملوارد  والبحار  املحيطات  إلى صون  الدولي 

املستدامة األمم    .التنمية  أهداف  ضمن  ليندرج  األزرق  االقتصاد  مصطلح  جاء  اإلطار  هذا  وفي 

املستدامة   للتنمية  اإلد  (SDGs)املتحدة  البحار وليعني  على  واالعتماد  املائية  للموارد  الجيدة  ارة 

النمو  توجيه  بهدف  وذلك  الفقر،  على  والقضاء  املستدامة  التنمية  تحقيق  في  واملحيطات 

الثقافية  والقيم  البيئة  احترام  مع ضمان  العمل،  وخلق فرص  العيش  سبل  وتحسين  االقتصادي 

 .(The World Bank,2017والتنوع البيولوجي )

مثل ويشمل     باملياه،   
ً
اساسا املرتبطة  االقتصادي  النشاط  أشكال  األزرق جميع  االقتصاد 

األسماك   وأنشطة صيد  واملحيطات،  البحار  في  التعدين  وأنشطة  املياه،  طاقة  من  الكهرباء  توليد 

والكائنات البحرية، وإستخراج املواد الخام من البحار واملحيطات، والسياحة البحرية، وغير ذلك 

أشكال باملياه  من  املرتبطة  االقتصادي  أنشطة   .النشاط  أهم  من  البحرية  السياحة  عد 
ُ
ت وكما 

  
ً
ووفقا البلدان،  من  العديد  في  لالقتصاد  الحيوية  القطاعات  من  عد 

ُ
ت فإنها  األزرق،  االقتصاد 

كل   من  شخص  يوظف  عام  بشكل  السياحة  قطاع  فإن  والسياحة  للسفر  العاملي    11للمجلس 

العالم، مستوى  على  بالطبع   شخص  ومنها  للدول،  األجنبي  للنقد  مهم  مصدر  السياحة  أن  كما 

العربية البحر األحمر   .جمهورية مصر  تأتي محافظة  البحرية في مصر،  ومن أهم مناطق السياحة 

بما تملكه من مقومات وامكانات سياحية كبيرة تجعلها هدف سياحي أساس ي للسائحين من جميع 

 .دول العالم

املشكالت     أهم  واملنشآت ومن  عامة  بصفة  السياحية  املنشآت  تواجه  التي  والعقبات 

على  املصرفي  التمويل  ويأتي  التمويل،  مشكلة  خاصة،  األحمربصفة  البحر  محافظة  في  السياحية 

رأس مصادر التمويل التي تعتمد عليها املنشآت السياحية في الحصول على األموال الالزمة للتشغيل  

لدراسة تتمثل في تحديد وتقييم دور آليات التمويل املصرفي في دعم  والتطوير، وعليه فإن مشكلة ا

بجمهورية  األحمر  البحر  بمحافظة  األزرق  االقتصاد  أنشطة  أهم  كأحد  البحرية،  السياحة  قطاع 

بتمويل  الصله  ذوي  املصرفي  بالقطاع  املسئولين  من   
ً
كال نظر  وجهة  من  وذلك  العربية،  مصر 

البحر بمحافظة  السياحية  اإلئتمان    املنشآت  طالبي  العمالء  وكذلك  في األحمر،   واملتمثلين 

 .، واملسئولين املاليين في هذه املنشآتاملنشآت السياحية باملحافظةمالكي املستثمرين 
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في      الدراسة  أهداف  في وتتمثل  املصرفي  اإلئتمان  لقرار  املحددة  الرئيسية  العوامل  تحديد 

السياحة لقطاع  املصرية  البنوك  تمويل  أهميتها   مجال  وتقييم  العوامل  هذه  وتحليل  البحرية، 

للوقوف على املعوقات والصعوبات التي تؤثر في اتخاذ قرار منح اإلئتمان املصرفي في وذلك    النسبية

تقديم بعض اإلقتراحات والتوصيات التي من  ، ثم  مجال التمويل املصرفي ملنشآت السياحة البحرية

 من  كفاءة تمويل  املمكن أن تسهم في رفع  
ُ
البنوك املصرية لقطاع السياحة البحرية، وذلك انطالقا

 نتائج الدراسة. 

وقد اعتمد الباحث على املنهج الوصفي التحليلي في التعامل مع املفاهيم الخاصة بموضوع    

الوصفية  املرحلة  في  املنهج  الدراسات، ويركز هذ  النوع من  مناسب ملثل هذا  منهج  الدراسة، وهو 

Descriptive  لها،  عل النظري  اإلطار  وعرض  الدراسة  بمتغيرات  املتعلقة  املفاهيم  بعض  توضيح  ى 

وصياغة   السابقة،  الدراسات  أهم  استعراض  خالل  من  اآلخرون  إليه  توصل  ما  على  والتعرف 

االستقصاء   واستخدام  ملجتمع   Surveyالفروض،  املمثلة  املفردات  من  البيانات  على  للحصول 

اال  قائمة  بإستخدام  املرحلة    Questionnaireستقصاء  الدراسة  وفي  البيانات.  لجمع  املعده 

التفسيرية   إلى    Explanatoryالتحليلية   
ً
الدراسة وصوال بأبعاد  املتعلقة  العالقات  الوقوف على  يتم 

  .اختبار الفروض الرئيسية للدراسة

الدراس  بنتائج   
ً
واسترشادا تساؤالتها،  على  مؤقته  وكإجابات  الدراسة  أهداف  ضوء  ات وفي 

فرض  بإستخدام  التالي،  النحو  على  الدراسة  فروض  صياغة  يمكن  الدراسة،  مجال  في  السابقة 

 ، واملتعارف عليه في مجال مناهج البحث في العلوم اإلجتماعية :Null Hypotheses العدم 

األول  املالي الفرض  والوضع  املصرفي  اإلئتمان  منح  قرار  بين  ذات داللة إحصائية  : التوجد عالقة 

 .ميل باملنشآت السياحية بمحافظة البحر األحمر، محل الدراسةللع

الثاني والسمات الفرض  املصرفي  اإلئتمان  منح  قرار  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  التوجد   :

 حافظة البحر األحمر، محل الدراسة.مالشخصية للعميل باملنشآت السياحية ب

الثالث بينالفرض  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  التوجد  والثقافة   :  املصرفي  اإلئتمان  منح  قرار 

 .اإلئتمانية للعميل باملنشآت السياحية بمحافظة البحر األحمر، محل الدراسة

ابع التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين األهمية النسبية للعوامل الثالثة مجتمعه  :  الفرض الر

انية للعميل( لفئتي الدراسة، ) الوضع املالي للعميل، والسمات الشخصية للعميل، والثقافة اإلئتم

بمحافظة البحر األحمر، محل في اتخاذ قرار اإلئتمان املصرفي في مجال تمويل املنشآت السياحية  

 الدراسة. 
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ويتكون مجتمع الدراسة من فئتين رئيسيتين، في الفئة األولى يأتي مديرو الفروع واملسئولين   

بالبنوك   اإلئتمان  مجال  في  فوالعاملين  العربية، العاملة  بجمهورية مصر  األحمر  البحر  محافظة  ي 

املالية  القطاعات  في  والعاملين  املديرين  من  البنوك  هذه  مع  املتعاملين  الثانية  الفئة  وتشمل 

والتجارية باملنشآت السياحية املوجوده باملحافظة، ويشمل مجتمع الدراسة جميع البنوك العاملة  

عاصمة    ـــ شرة في جميع مدن املحافظة، وهي مدن الغردقة  في محافظة البحر األحمر، وفروعها املنت 

، وكذلك مدن سفاجا والقصير ورأس غارب ومرس ى علم، ويشتمل املجتمع   ـــاملحافظة وأكبر مدنها  

كذلك على جميع الفنادق والقرى السياحية  املوجودة على أرض املحافظة والتي تتعامل مع البنوك 

(  2006( مفردة )بازرعة،  384جم العينة بالحد األقص ى وقدره )وقد تم تحديد ح  .كمصدر للتمويل

 لوجود قوائم غير مرتده أو غير صالحة للتحليل اإلحصائي 400مع زيادة العدد إلى )
ً
( مفردة تحسبا

و  بالتساوي،  الدراسة  فئتي  على  العينة  تقسيم  وتم  اإلجابات،  اكتمال  عدم  فئة بنتيجة  كل  داخل 

كل   مع  التعامل  لحجم   
ً
في طبقا اإلستقصاء  اسلوب  على  الباحث  اعتمد  وقد  البنوك،  من  بنك 

الحصول على البيانات من مجتمع الدراسة، واعتمد على بعض األساليب اإلحصائية، كاملتوسطات 

واختبار   املعيارية،  واالنحرافات  واختبار     (T)الحسابية  واحدة  مستقلتين،   (T)لعينة  لعينتين 

  املستخدم في الدراسة : رض معامالت ألفا كرونباخ لثبات املقياس( يع1 والجدول التالي )جدول رقم

 : معامالت ألفا كرونباخ لثبات مقياس الدراسة 1اجلدول  
Alpha م احملور عدد الفقرات  معامل الثبات 

 1 مؤشرات الوضع املايل للعميل  10 786 .0

 2 السمات الشخصية للعميل  10 0.683

 3 للعميل   ةيمنط الثقافة اإلئتمان 10 0.674

  قائمة االستقصاء ككل  30 0.728

 املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي لبياانت قائمة استقصاء الدراسة امليدانية 
 

 االطار النظري ملتغيرات  الدراســـــة : .2

 االمكانيات السياحية ملحافظة البحر األحمر :  1ـ 2 

بلغ دية لجمهورية مصر العربية وتمن املحافظات الساحلية الحدو محافظة البحر األحمر    

مساحة الجمهورية، وتنحصر هذه املساحة بين خطي عرض  1/8ألف كم وهذا يمثل  130مساحتها 

(29،22( حوالي  بطول   
ً
شرقا األحمر  البحر  ساحل  ويحدها  الغرب   1080(  جهة  من  ويحدها  كم( 

السويس والجيزة ومن   ، أسوان( ومن الشمال محافظتيمحافظات )بني سويف، املنيا، أسيوط، قنا
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حيث الجنوب   العام  طوال  املشمس  الدافئ  باملناخ  املحافظة  وتمتاز  الشقيق،  السودان  جمهورية 

الرطوبة نسبة  البحر    .انخفاض  ساحل  على  المتدادها  للمحافظة  اإلستراتيجية  األهمية  وترجع 

ألمن مصر القومي مما يشكل أهمية إستراتيجية    األحمر وبعمق الصحراء الشرقية حتى وادي النيل

و  خاصة  والواردات  بصفة  للصادرات   
ً
منفذا تمثل  أنها  كما  عامة  بصفة  العربية  املنطقة  أمن 

 . ملحافظات الوجه القبلي وميناء بحري للحجيج

املقومات     حيث  من  مصر  محافظات  أهم  من  األحمر،  البحر  محافظة  تعتبر  كما 

ف واملتمثلة  العامالسياحية،  طوال  املعتدل  املناخ  و ي   
ً
طوال املتنوعة  والشواطئ  واألحياء ،   ،

ً
عرضا

املائية النادرة، وبانوراما األعشاب واملحميات الطبيعية والخلجان والسالسل الجبلية الخالبة، وكل  

. وتتنوع األنشطة السياحية املتواجدة في هذه املقومات التوجد مجتمعة في كثير من بلدان العالم

لسياحة الترفيهية،  اة العالجية، و ي الرياضات البحرية، والسياحاملنطقة بشكل كبير، متمثلة فهذه  

 السياحة التاريخية، والسياحة الدينية، وسياحة السفاري واملغامرات، وغيرها 

 : قطاع السياحة البحرية  بمحافظة البحر األحمر دعم دور التمويل املصرفي في 2.2

الجز في  الباحث  في  ا الت  ءيعرض  املصرفي  التمويل  دور  البحرية  لي  السياحة  قطاع  دعم 

 : محافظة البحر األحمر، كأحد أهم أنشطة االقتصاد األزرق، وذلك على النحو التاليب

:  1ـ2ـ2  السياحية  املنشآت  تمويل  في  املصرفي  التمويل  في   أهمية  السياحية  املشروعات  أن  رغم 

تواجه عقبات ومشاكل    ــت السياحية في أنحاء البالد  شأنها شأن املشروعا  ـمحافظة البحر األحمر ـ 

وأكثرها   املشكالت  هذه  رأس  على  يأتي  أنه  إال  أوقانونية،  أوتسويقية  إدارية  أو  فنية  سواء  عديدة 

إلى أن املشروعات   التمويل املطلوب، والبد من اإلشارة  التمويل، أي الحصول على  أهمية، مشكلة 

ج في  التمويل  إلى  تحتاج  تالسياحية  من   
ً
بدءا حياتها  فترات  وأثنميع  وانطالقه،  املشروع  اء أسيس 

التطوير   مجاالت  في  التمويل  إلى  السياحية  املشروعات  تحتاج  كما  وتحديثه،  وتنميته  تطويره 

 والتدريب، إضافة إلى الحاالت التي يتعرض فيها املشروع ألي حدث استثنائي.

املدخرات        في  التمويل  هذا  مصادر  حصر  امل  ويمكن  مالكي  أو  ملالك  اجمالي الشخصية  أو     شروع، 

االقتراض من  و املدخرات العائلية إضافة إلى اإلقتراض من البنوك التجارية عند الحاجة إلى ذلك،  

التمويل نحو هذا قطاع   في توجيه  التمويل املتخصصة  ادخال شركاء جدد،   ، كذلك يمكنجهات 

ع السياحي، فإنه  التمويل املتاحة أمام املشرو (، ومع وجود العديد من مصادر  215ص 2004)صبح،

ديد العوامل التي تدخل في صياغة قرار التمويل املتعلق باملفاضلة بين استخدام أموال  من املهم تح

بعين  أخذها  يجب  التي  العوامل  هذه  أهم  ومن  املشروع،  حاجة  لسد  االقتراض  أموال  أو  امللكية 
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، وامليزة الضريبية  Degree of Control: درجة السيطرة  ( ، هي 75:74، ص  2020اإلعتبار، )سباعي، 

Tax Position  s‘The Firm  املالئمة التوقيت    Matching: وكذلك   عنصر  
ً
أيضا  ،Timing    وعامل،

،    Availability، كذلك توفر األموال من مصادر مختلفة    Financial Flexibility املرونة التمويلية  

عن غيره    صر االقتراض املصرفياالعن  ههذمعظم  ميز  ت، و   Castingفة  وفي النهاية يأتي عنصر التكل

، حيث يعتبر العبء الحقيقي للقرض املصرفي أقل مما يبدو عليه ألول وهلة، من مصادر األموال

وذلك بسبب امليزة الضريبية لإلقتراض، حيث تعتبر الفوائد على االقتراض مصروفات تخصم من 

ات ضريبية، لكية ملا يرتبط بها من وفور قتراض أقل كلفة من أموال امل األرباح، وبذلك فإن أموال اال 

املالية   بالرافعة  يعرف  اما  أو   Financial  Leverage وهو  االقتراض  على  املنشأة  اعتماد  درجة  أو 

عائد أكبر  تحقيق  اجل  من  الغير  أموال  واستخدام  بامللكية  عنصري املتاجرة  توفر  عن  ناهيك   ،

   .املرونة واملالئمة

اتضح مما سبق أهمية دور عم قطاع السياحة:   املصرفي املصري لد  أهم مبادرات القطاع  2ـ2ـ2

أهم   الجزء  هذا  في  الباحث  ويعرض  السياحة،  قطاع  منشآت  ودعم  تمويل  في  املصرفي  القطاع 

مبادرة   أطلق  حيث  مصر،  في  السياحة  قطاع  لدعم  املصري  املركزي  البنك  طرحها  التي  املبادرات 

أجيل االستحقاقات املقدمة يتم خاللها قبول أى طلبات لت،  2016اع السياحة فى فبراير  لدعم قط 

سنوات، وتم مد فترة سريان املبادرة على أن    3من البنوك للشركات السياحية ملدة حدها األقص ى  

بنهاية عام   فى 2019تنتهى  للعاملين بقطاع السياحة  التجزئة  ، كما أطلق »املركزى« مبادرة قروض 

خاللها  2015سمبر  دي يتم  التى  ترحي،  بإمكانية  للبنوك  القروض السماح  عمالء  استحقاقات  ل 

م   وتم  الشخص ى،  لإلسكان  العقارية  والقروض  استهالكية  أن  ألغراض  على  املبادرة  سريان  فترة  د 

( على قطاع السياحة 19  ــ  ، وللحد من تداعيات أزمة جائحة كورونا ) كوفيد2019تنتهى بنهاية عام  

ركزي املصري مجموعة من املبادرات األزرق، فقد أطلق البنك امل  حد األفرع األساسية لالقتصادكأ

 جاءت على النحو التالي: 2020خالل عام 

مبادرة احالل وتجديد فنادق اإلقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، حيث تم زيادة   ــ

ــ ُيحتسب على  8بسعر عائد  مليار جنية    50املبلغ املخصص للمبادرة ليصبح   ــ  %  أساس متنافص 

األ حدها  والتجديد    15قص ى  ملدة  االحالل  عمليات  بإجراء  التمويل  من  الغرض  تحديد  وتم  عام، 

فترة سماح   إلى  باإلضافة  عامين،  األقص ى  مدة حدها  على  تسدد  ائتمانية  تسهيالت  ومنح  الالزمة، 

داد الرواتب واألجور لها رسملة العوائد، وذلك لسالتزيد عن ستة أشهر تبدأ من تاريخ املنح يتم خال 

السياحيةواإللتز  لألنشطة  الصيانة  وأعمال  املوردين  لدى  القائمة  استفادة    .امات  امكانية  مع 
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الخاصة   املركزي  البنك  مبادرات  إطار  في  بالتسوية  قيامهم  حال  املبادرة  من  املتعذرين  العمالء 

  .بالعمالء غير املنتظمين

ع السياحة، حيث تسري على خاص اإلعتبارية العاملة بقطاعمالء غير املنتظمين من األشمبادرة ال  ــ

مليون جنية مصري فأكثر ــ دون العوائد    10الشركات العاملة في قاع السياحة الذين تبلغ مديونياتها  

سواء   ــ  قياملاملهمشة  حال  أنه  املبادرة  نصت  وقد  قضائية،  إجراءات  بشأنهم  متخذ  غير  أو  ام تخذ 

املبادر  لنسبة  بالسد  2020ديسمبر    31ة وحتى  العميل خالل فترة  العيني  أو  النقدي  أو أكثر 50اد   %

: الحذف من قوائم الحظر فور االتفاق على شروط السداد لتنازل ا،  من رصيد املديونية يتم مايلي 

وتستفيد ،  ونيةكافة الضمانات الخاصة بتلك املدي  تحرير  عن جميع القضايا املتداولة لدى املحاكم،

ا املبادرة  ـمن  املنتظمة  غير  الجدارة   لشركات  فئة  والبالغ رصيد    10و9ــ  السياحة  في مجال  العاملة  ــ 

ــ وذلك حال    10مديونياتها أقل من   العوائد املهمشة  ــ دون  بنود  مليون جنية  البنك على  االتفاق مع 

   د السدا

د فتمبادرة تأجيل استحقاقات الشركات العاملة في    ــ رة سريان مبادرة قطاع السياحة، حيث تم م 

ال قطاع  في  دعم  لتنتهي  إضافي  عام  ملدة  طلبات   2020ديسمبر    31سياحة  اي  قبول  خاللها  يتم 

جميع  ترحيل  يتم  بحيث  سنوات،  ثالثة  األقص ي  حدها  ملدة  البنوك  الستحقاقات  تأجيل 

القائمة عن تسهيالت طويلة أو قصيرة األجل أو حس  عن االستحقاقات 
ً
ابات جارية مدينة، فضال

الدين وعدم حساب فوائد تأخير عن األقساط املؤجلة ملدة ثالثة    رسملة عائد التسهيالت عن أصل

د فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة ملدة   سنوات بحد أقص ى، كذلك م 

ديسمبر   شهر  بنهاية  لتنتهي  للبنوك    2020عام  السماح  خاللها  استحقاقات  يتم  ترحيل  بإمكانية 

والقروض العقارية لالسكان الشخص ي ملدة ستة أشهر اضافية   الء القروض ألغراض استهالكيةعم

في   املالي  للمركز   
ً
املنتظمين فقط طبقا للعمالء  تاريخ استحقاقها وذلك  ، من  2019سبتمبر    30من 

 .رةالعاملين بقطاع السياحة مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفت

رواتب    ــ تمويل  مصروفات و مبادرة  وتمويل  أشهر،  ستة  ملدة  السياحي  بالقطاع  العاملين  أجور 

بمبلغ   املالية، حيث تم تخصيص شريحة  مليار    3الصيانة والتشغيل األساسية وذلك بضمان وزارة 

عائد   بسعر  بالقطاع 5جنية  العاملين  مستحقات  سداد  لتمويل  متناقص  أساس  على  ُيحتسب   %

أالسياح ستة  ملدة  وأجور  رواتب  من  اي  منح  تاريخ  من   
ً
اعتبارا للعمالء، شهر  اإلئتمانية  لتسهيالت 

بقيمة   تعهد  إصدار  يلي  ملا   
ً
وفقا األساسية،  والتشغيل  الصيانة  مصروفات  ــ   3ولتمويل  جنية  مليار 

لتغطية   اإلئتمان  مخاطر  ضمان  شركة  لصالح  ــ  املالية  وزارة  القروض 100بضمان  قيمة  من   %
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على األقل من القروض لسداد    %40ك الشريحة،  تخصيص  نسبة  منوحة من البنوك في إطار تلامل

 رواتب وأجور العاملين وتخصيص النسبة املتبقية لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل  

، فإنه   ــفيما قبل أزمة جائحة كورونا    ــولتوضيح أهمية التمويل املصرفي في دعم قطاع السياحة      

 لتقارير اعتمدها البنك املووفق
ً
، يتضح من تحليل القوائم املالية 2019ركزي املصري في سبتمبر  ا

املالية   ١٢لعدد   البيانات  عنها  أتيحت  التى  بالبورصة،  املدرجة  السياحية  الشركات  من  شركة 

فى  البنوك  على  السياحة  شركات  اعتماد  مدى  لقياس  عشوائية  عينة  بمثابة  لتكون  الالزمة، 

ن إجمالى التسهيالت االئتمانية أ  2019خالل النصف األول من    تها، وأوضحت القوائم املاليةتمويال 

لـ البنوك  من  نحو    12املقدمة  بلغت  تلك   4.322شركة  التزامات  إجمالى  بلغ  فيما  جنيه،  مليار 

مليار جنيه، ليصل الوزن النسبى للتسهيالت االئتمانية املقدمة من البنوك   11.72الشركات نحو  

 .%  36.9كات لنحو لى إجمالى التزامات تلك الشر إ

 العوامل املحددة لقرار اإلئتمان املصرفي للمشروعات السياحية:   3ــ 2

وهذه العوامل تمثل مجموعة من األسس والعناصر التي تؤثر في القرار اإلئتماني من حيث حجم     

ه ومن  الفائدة،  وسعر  للعمالء  املمنوح  اإلئتماني  التسهيل  العميل  وأجل  يخص  ما  العوامل  ذه 

 نف
ُ
امل البنك  يخص  ما  ومنها  )سباعي،  سه،  والتي   64ــــ62:  2016قرض   العوامل،  هذه  أهم  ومن   ،)

النشاط   للعميل، وتشمل عناصر مثل حجم املنشأة وحجم  الدراسة، السمات الشخصية  تناولتها 

لرقابة الداخلية باملنشأة،   والحصة السوقية ومدى استقرار الطلب عليها، وهيكل اإلدارة، ونظام ا

ل أخرى  مؤشرات  إلى  وتاريخ  باإلضافة   واإللتزام  والسمعة  والنزاهة  األمانة  مثل  العميل  شخصية 

(. أما املركز أو الوضع املالي للعميل، فيشمل    368ـــ  367:  2010تعامالت العميل مع البنوك ) مطر،  

تلكات املنشأة  أة، والذي يتمثل في أصول ومممجموعة من العناصر واملعايير، أهمها : رأس مال املنش

منها    
ً
سداد مطروحا على  العميل  قدرة  عدم  حالة  في  اضافي  ويمثل ضمان  واملطلوبات،  اإللتزامات 

. كذلك قدرة العميل على توليد عوائد متوقعة تكفي لسداد ماعليه من التزامات مستحقة  القرض

و  املالية  البيانات  دقة  مدى  كذلك  الدائن،  املتبعه  للبنك  املحاسبية  سباعي،األساليب   (2016  :

قترض، وتتمثل في القدرة على اتخاذ القرار اإلئتماني كذلك  . (59
ُ
هناك الثقافة اإلئتمانية للعميل امل

تصادية سليمة، والقدرة على  قالسليم وفي التوقيت الصحيح، والقدرة على اعداد درسات جدوى ا

البن جانب  من  مقبول  ائتماني  ملف  مالية  اعداد  بسجالت  واالحتفاظ  ومستندات وك،  منتظمة 

وتتوافق هذه األسس والعناصر مع القواعد التي تضعها البنوك  ،  (   15ــــ  14:  2016عي،  دقيقة ) سبا

في   غاية  متغيرين  إلى  اإلئتماني  القرار  يستند  حيث  املصرفي،  اإلئتمان  مخاطر  إلدارة  التجارية 

املتوقع   العائد  وهما:  املخاطر    Expected Returnاألهمية،  مايعرف  Risk Degreeودرجة  وهو   ،
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كاف   اإلئتماني  القرار  املتوقع من  العائد  يكون  أن  به  العائد واملخاطرة، وبقصد  بين  املبادلة  بمبدأ 

 ( . 163: 2002لتعويض البنك عن املخاطر التي تحيط بذلك العائد  )الزبيدي، 

   الدراسات السابقة في موضوع الدراسة: 4ـ 2

ف     السابقة  الدراسات  الدراسةتعددت  ومجال  موضوع  ذات  دراسة   ي  من  بداية  الحالية، 

(Cavallo & Majnoni, 2001)   السلبية اآلثار  من  والحد  السيطرة  باالمكان  أنه  إلى  والتي خلصت 

الناتجة عن القروض املتعثرة بسبب التقلبات االقتصادية، وذلك من خالل عمل التوازن الالزم بين 

جهه  متطل من  املركزية  البنوك  الالزمة ضبات  املخصصات  عمل  جهة وبين  من  البنك  سياسة  من 

( ، والتي هدفت إلى التعرف على املصادر التي يعتمد عليها مسئولو   2002أخرى، ودراسة ) لطفي ،

. اإلئتمان بالبنوك التجارية باألردن في الحصول على املعلومات التي تساعدهم في اتخاذ قرارات املنح 

وجود عالقة بين عوامل منح اإلئتمان  والتي استهدفت البحث عن مدى ( 2003ثم دراسة )العمرات ،

تناولت   في املراحل املختلفة لعملية منح اإلئتمان، فيما  تعثر اإلئتمان، وذلك  بالبنك وبين  الخاصة 

املباشرة وأثرها   ( العوامل الداخلية املحددة لقرار منح التسهيالت اإلئتمانية2003دراسة )اللحام،  

، فقد هدفت إلى قياس مدى فاعلية نموذج   (Chi & Tang, 2006)لتسهيالت. أما دراسة  على تعثر ا

وآخرون،   الدغيم   ( دراسة  أما  الدولية،  التجارة  تطبيقات  في  باملخاطر  للتبؤ  التجاري  اإلئتمان 

امل2006 اإلقراض  عمليات  ترشيد  في  اإلئتماني  التحليل  دور  تناولت  فقد  توصلت (  فيما  صرفي، 

لة بنك الجزائر الخارجي ــ إلى احتياج املشروع السياحي والتي تناولت دراسة حا  2006،دراسة صديق

على اختالف أنواعه إلى التمويل املصرفي، وأن أهم اسباب رفض البنك للتمويل هو نقص احترافية 

العقا  تملك  لصعوبة  الضمانات  نقص  وكذلك  املشروعات،  هذه  في  التوسع اإلدارة  مناطق  في  رات 

تمت في اطار دعم الوكالة الوطنية    ات التي قام البنك بتمويلها، وبالتالي فإن اغلب املشروعالسياحي

)أبو كمال،   وتناولت دراسة  البطالة،  للتأمين ضد  الوطني  الشباب وكذا الصندوق  لدعم وتشغيل 

للمع2007  
ً
وفقا الفلسطينية  املصارف  في  اإلئتمان  مخاطر  إدارة  الدولية(  استهدف،  ايير  ت  في حين 

املمنوح  ( Lakshmi & Murugan, 2009دراسة املصرفي  لإلئتمان  سوقية  بدراسة  القيام   ،  )

بالبنوك   اإلئتمان  بقسم  العاملين  آراء  من خالل  وذلك  الهند،  في  واملتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات 

 Foos et)م، أما دراسة  الهندية، ومتطلبات اإلئتمان املصرفي للمؤسسات متوسطة وصغيرة الحج

al,2010)  ( دولة، 16فقد هدفت إلى بيان ما إذا كان نمو القروض يؤثر على املخاطر في املصارف في )

الشروط املقدمة من قبل البنوك عند تقديم    (Loannidou & Ongena, 2010)فيما تناولت دراسة  

 ,Zazzaro &ض. وتناولت دراسة  القرض، وذلك في مجال العالقة بين البنوك والعمالء طالبي القرو 
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2010)  (Bellucci    بين املساواة  )مثل  االقتصادية  غير  بالعوامل  اإلقراض  قرارات  تأثر  مدى 

دراسة   استهدفت  بينما  املؤشرات    (Siam et al,2011)الجنسين(،  واستخدام  ادراك  درجة  بيان 

ا  في  التجارية  البنوك  في  واإلئتمان  التحليل  مديري  قبل  من  لاملالية  املالية  املالءة  على  طالبي  لحكم 

خاذ قرار منح اإلئتمان، وذلك من خالل التعرف على درجة استخدام اساليب  منح اإلئتمان، عند ات

  (Maitah et al,2012)كذلك فإن دراسة ،تحليل ومقارنة البيانات املالية ونماذج التنبؤ بالتعثر املالي

التحليل   استخدام  مستوى  على  التعرف  إلى  املؤ هدفت  العوامل  وتحديد  منح املالي  قرارات  في  ثرة 

( فقد تناولت مجموعة من ركائز قرار منح 2013في البنوك الليبية، أما دراسة )الشخيلي،    االئتمان

  . املصرفي االئتمان املصرفي في البنوك األردنية، كما عرضت نظام مقترح لتصنيف مخاطر  االئتمان

) وا   الدراسات السابقة  تاريخيوبمراجعة  التطور   لتي تم عرضها بتسلسل  لغرض استجالء 

في  التار  أو    يخي  بشكل عام،  املصرفي  اإلئتمان  منح  معايير  تناول  أغلبها  أنها  نجد   ، الدراسة(  مجال 

ركزت على دراسة حالة بنك معين ولم يصل إلى حدود علم الباحث دراسة تاولت تطبيق معايير قرار  

ا  منح اإلئتمان املصرفي للمشروعات في جمهورية مصر  بالباحث  السياحية  إلى لعربية، وهو ماحدا 

د هذه الفجوة البحثية  .محاولة س 

للتعرف على العوامل الرئيسية املحددة لقرار اإلئتمان املصرفي تحليل نتائج الدراسة امليدانية:   .3

ت الحسابية في البنوك التجارية محل الدراسة من وجهة نظر أفراد العينة، تم استخدام املتوسطا

 : ة، وذلك كما يليعيارية لتحديد مستوى األهميواالنحرافات امل

  :الوضع املالي للعميل 1.3

قرار     اتخاذ  في  تأثيرها  ومدى  اإلئتمان  طالب  للعميل  املالية  املؤشرات  بأهم  يتعلق  فيما 

ما هو موضح  فقد تم استخدام املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية، ك  اإلئتمان املصرفي،

التال )في الجدول  التالية    (2ي رقم  النتائج  في عينة  ، والذي يظهر  الفئات املشمولة   آلراء 
ً
وذلك وفقا

     :الدراسة

 : على مستوى العينة كوحدة واحدة  1.3.1

ظهر أن تقييم العينة كوحدة واحدة لألهمية النسبية للمؤشرات املالية لوضع املالي للعميل طالب    ــ

                                           (4.20)بشكل اجمالي أنها عوامل مهمة وذلك بوسط حسابي قدره اإلئتمان 

بين    ــ     تراوح  للعميل  املالية  للمؤشرات  النسبية  األهمية  في    (4.73)وزن  املنشأة  مال  رأس  لقيمة 

 .ألخيرة ملضاعف الفوائد املدفوعة في املرتبة ا  (3.50)املرتبة األولى، وبين 

 على مستوى العينتين كل على حده: 1.3.2
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كوحدة   ــ أو  إجمالي  بشكل  املالية  املؤشرات  ملجموعة  النسبية  لألهمية  منهما  كل  تقييم  تفاوت 

بلغ    
ً
نسبيا  

ً
وزنا اإلئتمان  طالبي  العمالء  عينة  أعطت  إذ  بينهما،  تقارب  يوجد  كان  وإن  في واحدة، 

النسبي من وجهة نظر مديري وموظفي اإلئتمان في املتوسط   ، في حين كان الوزن   (4.14)املتوسط  

األولى(4.22) املرتبة  املنشأة  مال  رأس  قيمة  احتالل  في  العينتين  اتفاق  مع  نوع    ،  يليه  األهمية،  في 

 وقيمة الضمانات.

النسبي  ــ لألوزان  املعيارية  لالنحرافات  النسبي  االنخفاض  كال  إن  مستوى  على  املالية  للمؤشرات  ة 

النسبية  العي باألهمية  يتعلق  فيما  منهم  املستقص ى  اجابات  في  اتساق  وجود  إلى  يشير  نتين، 

  .للمؤشرات املالية للعمالء طالبي اإلئتمان
 : مدى أمهية املؤشرات املالية للعميل من وجهة نظر فئيت الدراسة2اجلدول  

 ر: نتائج التحليل اإلحصائي لبياانت قائمة استقصاء الدراسة امليدانية املصد
 

 ـرة الفقــــــــــــــــــ   م
 العينة كوحدة واحدة  اإلئتمان العمالء طاليب   مديرو وموظفو اإلئتمان  

الوسط  
 احلسايب

االحنراف  
 املعياري 

مستوى  
 األمهية 

الوسط  
 احلسايب

االحنراف   
 املعياري 

مستوى  
 األمهية 

الوسط  
 احلسايب

 الرتتيب  مستوى األمهية 

 1 مهم جدا   4.73 م جدا  مه 0.77 4.74 مهم جدا   0.67 4.66 قيمة رأس مال املنشأة  1

 4 مهم 4.28 مهم جدا   0.68 4.55 مهم 0.73 4.27 قدي صايف التدفق الن 2

 0.74 3.22 مهم 0.82 3.73 نسبة الرافعة املالية  3
متوسط  
 6 مهم 3.52 األمهية 

متوسط   0.69 3.47 مهم 0.72 3.54 مضاعف الفوائد املدفوعة 4
 األمهية 

 7 مهم 3.50

 2 مهم جدا   4.56 مهم جدا   0.73 4.62 مهم جدا   0.68 4.54 ت نوع وقيمة الضماان  5

6 
نسبة األصول إىل حق  

 امللكية
 4.14 مهم 0.66 4.46

0.64 
 3 مهم 4.34 مهم 

7 
معدل العائد على  
األصول وعلى حق  

 امللكية
 5 مهم 4.22 مهم 0.81 4.16 مهم جدا   0.74 4.50

 الوسط احلساب 
 املعياري العام  ف واالحنرا

  مهم 4.20 مهم 0.75 4.14 مهم 0.65 4.22
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ولوصف مدى أهمية السمات الشخصية للعميل، ومدى تأثيرها  السمات الشخصية للعميل :  2ـ  3

و موضح في الجدول التالي  في اتخاذ قرار اإلئتمان املصرفي من وجهة نظر فئتي عينة الدراسة، كما ه

 آلراء الفئات املشمولة في عينة الدراسة(، والذي ي3رقم )
ً
 :تضح من قراءة بياناته مايلي وذلك وفقا

 

  : على مستوى العينة كوحدة واحدة  2.3.1

للعميل طالب اإلئتمان   ـــ النسبية للسمات الشخصية  العينة كوحدة واحدة لألهمية  ظهر أن تقييم 

 (3.92)دره ها عوامل مهمة وذلك بوسط حسابي قبشكل اجمالي أن

بين  ــــ     تراوح  للعميل  املالية  للمؤشرات  النسبية  األهمية  التجارية   (4.52)وزن  السمعة  لعنصر 

وبين   األولى،  املرتبة  في  السياحي  السوق  في  في  لعنصر    (3.65)للمنشأة  اإلدارة  تتبعها  التي  السياسة 

 التمويل، في املرتبة األخيرة 

 :على مستوى العينتين كل على حده 2.3.2

أو ت  ــ  بشكل إجمالي  للعميل  الشخصية  السمات  النسبية ملجموعة  لألهمية  منهما  كل  تقييم  فاوت 

 بلغ في املتوسط  
ً
 نسبيا

ً
، في حين     (3.77)كوحدة واحدة، إذ أعطت عينة العمالء طالبي اإلئتمان وزنا

 (4.16) اإلئتمان في املتوسطكان الوزن النسبي من وجهة نظر مديري وموظفي 

يتعل  ــ فقد فيما  الفئتين،  من  فئة  كل  في  للعميل  الشخصية  للسمات  النسبية  األهمية  بتقييم  ق 

اإلئتمان     جاء   وموظفي  مديري  القطاع  لتقييم  مع  التعامل  في  املنشأة  معامالت  تاريخ  عنصر 

بمتوسط   األولى  املرتبة  في  ال  (4.63)املصرفي،  عنصر  جاء  حين  في  السوق ،  في  التجارية  سمعة 

 ((4.69قدره  بة األولي لتقييم العمالء طالبي اإلئتمان بمتوسطالسياحي في املرت

يشير   ــ     العينتين،  للعميل على مستوى  الشخصية  للسمات  املعيارية  لالنحرافات  النسبي  االنخفاض 

النسبية باألهمية  يتعلق  فيما  منهم  املستقص ى  اجابات  في  اتساق  وجود   الشخصية   إلى  للسمات 

 .للعمالء طالبي اإلئتمان

منح       قرار  في  األولى  الركيزة  تمثل  اإلئتمان  طالب  للعميل  الشخصية  السمات  فإن  وبالطبع 

  
ً
متمتعا اعتبارية(  شخصية  أو  طبيعية  كشخصية  )سواء  العميل  كان  وكلما  املصرفي،  اإلئتمان 

 بكافة تعهداته، كان أقدر علىبشخصية نزيهه وسمعة جيدة في األوساط التجارية واملال
ً
 ية وملتزما

للعميل   الشخصية  السمات  عناصر  تقييم  إن  وبالتأكيد  املطلوب.  اإلئتمان  بمنحه  البنك  اقناع 

ويعود   والتعقيد،  بالصعوبة  تتسم  األمور  بهذه  فاإلحاطة  السهلة،  بالعملية  ليست  اإلئتمان  طالب 
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ل  يا، ويتم التغلب على هذه الصعوبات من خال ذلك إلى أن معظم هذه العناصر اليمكن تقييمها ماد

   االستعالم الجيد والذي تتيحه آليات االستعالم اإلئتماني الذي يتيحه البنك املركزي املصري.
 

 : مدى أمهية السمات الشخصية للعميل من وجهة نظر فئيت الدراسة  3  اجلدول

 م
 
 
 

 
 الفقـــــــــــــــــــرة 

 العينة كوحدة واحدة  االئتمان العمالء طاليب   االئتمانمديرو وموظفو  

 الوسط
 احلساب

 االحنراف
 املعياري 

 مستوى
 األمهية

 الوسط
 احلساب

 االحنراف
 املعياري 

 مستوى
 األمهية

 الوسط
 احلساب

 مستوى
 األمهية

 الرتتيب 

 6 مهم 3.79 مهم 0.64 3.67 مهم 0.74 4.20 حجم نشاط املنشأة  1

 7 مهم 3.74 مهم 0.68 3.62 مهم 0.68 3.92 ة املنشأعمر   2

3 
ار  مدى استقر 
 الطلب 

 2 مهم 4.45 مهم 0.78 4.35 مهم جدا   0.81 4.62

 5 مهم 3.82 مهم 0.53 3.67 مهم 0.72 4.35 طبيعة إدارة املنشأة  4

 8 مهم 3.72 مهم 0.64 3.92 مهم 0.56 3.66 نوع امللكية 5

6 
سياسات اليت تتبعها  

 ويل ة يف التمر اإلدا 
 0.75 3.35 مهم 0.69 4.15

متوسط 
 األمهية 

 9 مهم 3.65

7 
اتريخ املنشأة يف  
 التعامالت املصرفية

 2 مهم 4.45 مهم 0.67 4.28 مهم جدا   0.49 4.63

8 
السمعة التجارية  

 للمنشأة 
 1 مهم جدا   4.52 مهم جدا   0.54 4.69 مهم 0.77 4.37

نظام الرقابة   9
 الداخلية

 4 مهم 4.00 مهم 0.83 3.86 مهم 0.75 4.25

  واالحنراف سط احلساب الو 
 اري العام املعي

 مهم 3.92 مهم 0.94 3.77 مهم 0.81 4.16
 

 

 املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي لبياانت قائمة استقصاء الدراسة امليدانية 
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قترض 3 ــ3
ُ
 : الثقافة اإلئتمانية للعميل امل

الجدار    مستوى  على   
ً
اساسا الثقافة  هذه  السياحية وتؤثر  املنشأة  أو  للعميل  اإلئتمانبة  ة 

ال مالية طالبة  ودفاتر  بسجالت  املنشأة  احتفاظ  اهمها:  العوامل،  من  بمجموعة  وتتأثر  قرض. 

منتظمة والتوثيق املستندي لجميع معامالتها، والقدرة على اعداد دراسات جدوى اقتصادية وملف 

ا واتخاذ  البنوك،  طرف  من  ومقبول  صحيح  بشكل  الوقت  ائتماني  في  السليم  اإلئتماني  لقرار 

د وكذلك  التي املناسب،  والقرارات  والقوانين  القانونية  والواجبات  بالحقوق  واإلملام  الوعي  رجة 

تخص عمل املنشاة. فيما يلي وصف لهذه العناصر، ومدى تأثيرها في اتخاذ قرار اإلئتمان املصرفي 

ال في  الدراسة، كما هو موضح  فئتي عينة  نظر  )من وجهة  التالي رقم  يتضح من  4جدول  ، والذي   )

 آلراء الفئات املشمولة في عينة الدراسة: قراءة بيانات
ً
 ه ما يلي، وذلك وفقا

 

 : على مستوى العينة كوحدة واحدة  3.3.1

 لثقافة اإلئتمانية للعميل طالب اإلئتمان ظهر أن تقييم العينة كوحدة واحدة لألهمية النسبية لــ  

 )  (3.84ل مهمة، وذلك بوسط حسابي قدرهبشكل اجمالي أنها عوام

وزن األهمية النسبية لعناصر الثقافة اإلئتمانية للعميل طالب اإلئتمان على مستوى العينة تراوح    ـــ

بين   وبين    (4.45)ككل،  األولى،  املرتبة  في  ومعتمدة،  منتظمة  محاسبية  سجالت   (3.10)إلمساك 

 في املرتبة األخيرة للقدرة على اتخاذ القرار اإلئتماني الصحيح،

 على حده:  على مستوى العينتين كل 3.3.2

للعميل    ــ اإلئتمانية  للثقافة  املشكلة  العناصر  ملجموعة  النسبية  لألهمية  منهما  كل  تقييم  تفاوت 

 بلغ في املتوسط  
ً
 نسبيا

ً
بشكل إجمالي أو كوحدة واحدة، إذ أعطت عينة العمالء طالبي اإلئتمان وزنا

 (4.32) مان في املتوسطكان الوزن النسبي من وجهة نظر مديري وموظفي اإلئت، في حين   (3.54)

الفئتين، فقد جاء ــ   من  فئة  كل  في  اإلئتمانية  الثقافة  لعناصر  النسبية  األهمية  بتقييم  يتعلق  يما 

ومديري  موظفي  نظر  وجهة  من  األولى  املرتبة  في  ومعتمدة  منتظمة  محاسبية  سجالت  امساك 

، مع أهمية االشارة بة األخيرةاءت القدرة على اعداد دراسات جدوى سليمة في املرتاإلئتمان، بينما ج

. أما من وجهة نظر العمالء طالبي اإلئتمان، جاءت درجة إلى ارتفاع درجة التقييم في جميع العناصر

اتخاذ   على  الدرة  بينما جاءت  األولى،  املرتبة  في  العمل  التي تخص  والقرارات  بالقوانين  قرار  اإلملام 

 .ائتماني صحيح في املرتبة األخيرة
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خفاض النسبي لالنحرافات املعيارية للسمات الشخصية للعميل على مستوى كال العينتين، إن االن  ــ

السياسة   لنمط  النسبية  باألهمية  يتعلق  فيما  منهم  املستقص ى  اجابات  في  اتساق  وجود  إلى  يشير 

قرض
ُ
   .اإلئتمانية للبنك امل

 ظر فئيت الدراسة مدى أمهية الثقافة اإلئتمانية للعميل املُقرتض من وجهة ن :4جلدول  ا

 ة امليدانيةاملصدر: نتائج التحليل اإلحصائي لبياانت قائمة استقصاء الدراس
 

مقارنة   نعرض  أن  يمكن  التحليل  هذا  نهاية  الرئيسية وفي  الثالثة  للعوامل  النسبية  األهمية  بين 

بالقطاع  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  تمويل  مجال  في  املصرفي  اإلئتمان  منح  قرار  على  املؤثرة 

 :  (5ل التالي رقم )املصرفي املصري، والتي تناولتها الدراسة، وذلك كما يظهر في الجدو 

 

 

 

 العينة كوحدة واحدة  العمالء طاليب اإلئتمان  مديرو وموظفو اإلئتمان  الفقـــــــــــــــــــرة    م
الوسط  
 ااحلساب 

االحنراف  
 املعياري 

مستوي 
 األمهية 

الوسط  
 احلساب 

االحنراف  
 املعياري 

مستوى 
 مهية األ

الوسط  
 احلساب 

مستوى 
 األمهية 

 الرتتيب 

دفاتر  1 منتظمة    امساك 
 ومعتمدة  

 1 مهم 4.45 مهم 0.64 3.92 مهم جدا  0.56 4.66

جلميع   2 املستندي  التوثيق 
 معامالت املنشأة 

 5 مهم 3.92 مهم 0.78 3.52 مهم 0.75 4.42

قرار   3 اختاذ  على  القدرة 
 ائتماين صحيح  

متوسط  0.54 3.25 مهم 0.82 4.33
 األمهية 

متوسط  3.10
 األمهية 

7 

ائتم 4 ملف  اين  اعداد 
 مقبول من جانب البنوك 

 6 مهم 3.89 مهم 0.62 3.73 مهم 0.62 4.24

جدوى   5 دراسات  اعداد 
    اقتصادية سليمة

 4 مهم 3.97 مهم 0.78 3.92 مهم 0.68 4.14

اإلملام ابلقوانني والقرارات   6
 اليت ختص العمل 

 2 مهم 4.22 مهم 0.74 4.33 مهم 0.62 4.23

ابحلقوق   7 الوعي 
يف   املعامالت  والواجبات 

 املصرفية 

 3 مهم 4.21 مهم 0.71 4.13 مهم جدا   0.76 4.64

واالحنرف   احلساب  الوسط 
 املعياري العام 

  مهم 3.84 مهم 0.63 3.54 مهم 0.67 4.32
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 مل الثالثة الرئيسية املؤثرة على قرار منح اإلئتمان : مقارنة األمهية النسبية للعوا5اجلدول  

 العينة كوحدة واحدة  العمالء طاليب اإلئتمان  مديرو وموظفو اإلئتمان  العوامل م
الوسط  
 احلساب 

مستوى  
 األمهية 

الوسط   الرتتيب 
 احلساب 

مستوى  
 األمهية 

الوسط   الرتتيب  
 احلساب 

مستوى  
 األمهية 

 الرتتيب  

 1 مهم 4.20 1 مهم 4.14 2 مهم 4.22 لية للعميلاملؤشرات املا 1
 2 مهم 3.92 2 مهم 3.77 3 مهم 4.16 السمات الشخصية للعميل  2
 3 مهم 3.84 3 مهم 3.54 1 مهم 4.32 الثقافة اإلئتمانية للعميل  3

 ائي لبياانت قائمة استقصاء الدراسة امليدانية. املصدر: نتائج التحليل اإلحص
         

قر  من  عبنة ويتضح  في  املشمولة  الفئات  آلراء   
ً
وفقا وذلك  ــــ  السابق  الجدول  بيانات  اءة 

العينة كوحدة واحدة(  أو على مستوى  منهما على حده   
ً
) سواء كال الداسة  فئتي  اتفاق  ـــ   الدراسة 

ددات أساسية لقرار منح اإلئتمان في تمويل املشروعات واملنشآت  على أهمية املتغيرات الثالثة كمح

  السيا
ً
حية العاملة في محافظة البحر األحمر، كما اتفق ترتيب األهمية النسبية لهذه العوامل وفقا

ثم  للعميل  املالية  املؤشرات   ( للعينة كوحدة واحدة   
ً
الترتيب وفقا اإلئتمان مع  العمالء طالبي  لرأي 

الشخصي األهالسمات  ترتيب  أن  حين  في  للعميل(  اإلئتمانية  الثقافة  ثم  للعميل  امة  لنسبية  ية 

الثقافة اإلئتمانية  الدراسة كانت تضع  بالبنوك محل   لرأي موظفو ومديرو اإلئتمان 
ً
للعوامل وفقا

مع   للعميل،  الشخصية  السمات   
ً
وأخيرا للعميل  املالية  املؤشرات  ثم  الترتيب  مقدمة  في  للعميل 

لثالثة من وجهة رة إلى ارتفاع مستوى التقييم وتقارب درجة التقييم لكل من العناصر اأهمية االشا

 شملتهم عينة الدراسة من 

 اختبار فروض الدراسة :   .4

للتعرف على العوامل الرئيسية املحددة لقرار اإلئتمان املصرفي في البنوك التجارية محل الدراسة 

 ئج الدراسة كما يلي:من وجهة نظر أفراد العينة، يمكن عرض نتا

للدراسة 1.4 األول  الفرض  ال   :اختبار  هذا  "  وينص   : أنه  على  داللة فرض  ذات  عالقة  التوجد 

السياحية بمحافظة   باملنشآت  للعميل  املالي  بين قرار منح اإلئتمان املصرفي والوضع  إحصائية 

الدراسة محل  األحمر،  اختبار  "  البحر  لنتائج   
ً
ووفقا  ،T.Test  واحدة املتعارف     لعينة  وللقاعدة 

رض الصفري وقبول الفرض البديل إذا كانت قيمة عليها في تقييم نتائج هذا القرار، وهي رفض الف

T   يساوي أو  من  أقل  الداللة  مستوى  كان  إذا  أو  الجدولية،  قيمتها  تساوي  أو  من  أكبر  املحسوبة 
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وهي   االختبار،  معنوية  الج(0.05مستوى  في  االختبار  نتيجة  وتظهر   ،  )( رقم  التالي    والتي ،    (6دول 

 .ل لفرض البديلإلى رفض الفرض األول للدراسة وقبو تشير 

 لعينة واحدة لبيان طبيعة العالقة بني قرار اإلئتمان املصريف والوضع املايل للعميل  ا Tنتائج اختبار : 6اجلدول  
الفرض  
 األول 

الوسط  
 احلساب 

االحنراف  
 املعياري 

 درجات احلرية 
 قيمة
 Tاحملسوبة

قيمة 
 Tاجلدولية

 القرار  مستوى الداللة 

H1 3.763 0.576 200 18.563 1.652 0.000  رفض 
 املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي لبياانت قائمة استقصاء الدراسة امليدانية 

 
  :اختبار الفرض الثاني للدراسة 2ــ 4

ار منح اإلئتمان  التوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين قر وينص هذا الفرض على أنه : " 

بحا السياحية  باملنشآت  للعميل  الشخصية  والسمات  محل  املصرفي  األحمر،  البحر  فظة 

 لنتائج اختبار  " ،     الدراسة
ً
لعينة واحدة  وللقاعدة املتعارف عليها في تقييم نتائج هذا   T.Testووفقا

إليهاالقرار،   االشارة  ر والسابق  التالي  الجدول  في  االختبار  نتيجة  تظهر   ،( رفض   والتي،    (7قم  إلى 

   .الفرض األول للدراسة وقبول لفرض البديل

 

 لعينة واحدة لبيان طبيعة العالقة بني قرار اإلئتمان املصريف والسمات الشخصية للعميل  Tنتائج اختبار  :  7اجلدول       

 الفرض الثاين 
الوسط  
 احلساب 

االحنراف  
 املعياري 

درجات  
 احلرية 

 احملسوبة   Tقيمة 
  T  قيمة

 اجلدولية
مستوى 

 الداللة 
 القرار 

H2 4.234 0.493 200 22.432 1.652 0.000  رفض 

 املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي لبياانت قائمة استقصاء الدراسة امليدانية 
 

للدراسة 3.4 الثالث  الفرض  "    :اختبار   : أنه  على  الفرض  هذا  داللة وينص  ذات  عالقة  التوجد 

اإلئتمان املصرفي ونمط الثقافة اإلئتمانية للعميل باملنشآت السياحية إحصائية بين قرار منح  

"بمحا الدراسة  محل  األحمر،  البحر  اختبار  ،    فظة  لنتائج   
ً
وللقاعدة    T.Testووفقا واحدة  لعينة 

(  8، تظهر نتيجة االختبار في الجدول التالي رقم )السابقة املتعارف عليها في تقييم نتائج هذا القرار

 .لالنتائج املوضحة بالجدول إلى رفض الفرض الثالث للدراسة وقبول لفرض البدي حيث تشير 

 



 سباعي   ياسر احمد محمد  د.

384 

 

 لعينة واحدة لبيان طبيعة العالقة بني قرار اإلئتمان املصريف ومنط الثقافة اإلئتمانية للعميل Tنتائج اختبار :  8اجلدول 

الفرض  
 الثالث 

الوسط  
 احلساب 

االحنراف  
 املعياري 

درجات  
 احلرية 

  Tقيمة  
 سوبة احمل

 Tقيمة  
 اجلدولية

 القرار     مستوى الداللة 

H3 4.140 0.632 200 29.894 1.652 0.000  رفض 

 املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي لبياانت قائمة استقصاء الدراسة امليدانية 
 

، وقبول الفروض البديلة، يتضح وجود    (H1, H2, H3)وبعد رفض الفروض الثالثة األولى  

معنوية   املعالقة  الوضع  وهي:  الثالثة،  األساسية  املتغيرات  من  كل  بين  احصائية  داللة  الي ذات 

منح  قرار  وبين  قترض، 
ُ
امل للعميل  اإلئتمانية  والثقافة  للعميل،  الشخصية  والسمات  للعميل، 

اإلئتمان املصرفي لعمالء املشروعات السياحية بمحافظة البحر األحمر ، وذلك في البنوك التجارية 

م الاملصرية  الجداول  في  جاءت  التي  اإلحصائي  التحليل  نتائج  يؤكد  ما  وهو  الدراسة،    سابقة حل 

 (3،4)أرقام ،

للدراسة 4.4 الرابع  الفرض  "    :اختبار   : أنه  على  الفرض  هذا  داللة وينص  ذات  فروق  التوجد 

للعوامل   النسبية  األهمية  بين  والسمات إحصائية  للعميل،  املالي  الوضع   ( مجتمعه  الثالثة 

اتخاذ  ال في  الدراسة،  لفئتي  للعميل(  اإلئتمانية  الثقافة  للعميل، ونمط  اإلئتمان  شخصية  قرار 

. وإلختبار  "، محل الدراسةاملصرفي في مجال تمويل املنشآت السياحية بمحافظة البحر األحمر

فئتي  من  فئة  كل  إلجابات  املعياري  واالنحراف  الحسابي  الوسط  نستخدم  الفرض  هذا  صحة 

 :(9هو ما يظهر في الجدول التالي رقم )، و  الدراسة

 لنسبية للعوامل الثالثة جمتمعة يف اختاذ قرار منح اإلئتمان نتائج اختبار األمهية ا :  9اجلدول  
الفرض  

 الرابع 
 الفئــــــة

الوسط  
 احلساب 

االحنراف  
 املعياري 

 F     قيمة  
 احملسوبة 

درجات  
 احلرية 

مستوى 
 الداللة 

 القرار 

H4 
 591. 3.572 ديروا وموظفوا اإلئتمان ممد

 رفض  0.008 199 0.012
 532. 4.323 طاليب اإلئتمان  العمالء

 املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي لبياانت قائمة استقصاء الدراسة امليدانية 

( إلى رفض الفرض الثالث للدراسة وقبول 9تشير النتائج املوضحة بالجدول السابق رقم )و

البدي في لفرض  املؤثرة  للعوامل  النسبية  األهمية  في  يعني وجود فروق ذات داللة احصائية  بما  ل، 

فئتي قر  بين  وذلك  األحمر،  البحر  بمحافظة  السياحية  للمشروعات  املصرفي  اإلئتمان  منح  ار 
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الفئتين كلتا  نظر  وجهة  من  اإلئتماني  القرار  على  التأثير  في  العوامل  هذه  أهمية  برغم  . الدراسة، 

ال )أرقام  وهذه  السابقة  الجداول  في  املعروضة  النتائج   
ً
أيضا تؤكدها  عرضت  2،3،4فروق  والتي   )

 ملتوسطات الحسابية ملكونات العوامل الثالثة من وجهة نظر فئتي الدراسة ا

  :  ة خاتمــــ .5

 التالية:   نتائجكشفت نتائج الدراسة امليدانية عن ال:  نتائجال 1ـ 5

م للتمويل املصرفي في دعم أنشطة السياحة البحرية بمحافظة البحر األحمر  يوجد دور مه  1ـ  1ـ  5

العربي مصر  البحرية بجمهورية  السياحة  قطاع  له  ماتعرض  ظل  في  الدور  هذا  أهمية  تزايد  مع  ة، 

 .نتيجة جائحة كورونا

ال  2ـ  1ـ  5 فئتي  نظر  من وجهة  الشأن  هذا  في  املصرفي  التمويل  قرار  في  املؤثرة  العوامل  دراسة أهم 

لل الشخصية  والسمات  للعميل،  املالي  الوضع   : هي  املقترضين(  والعمالء  املانحه  البنوك  عميل،  ) 

  .والثقافة اإلئتمانية للعميل

وجود فروق معنوية ذات داللة احصائية في تأثير العوامل الثالثة على القرار اإلئتماني، وذلك  3ـ 1ـ 5

اد عينتي الدراسة حول ترتيب كل من العوامل الثالثة  أفر   ة، مع اختالفمن وجهة نظر فئتي الدراس

 .في مجال التأثير في القرار اإلئتماني

    :خالل ما كشفت عنه نتائج الدراسة، يمكن للباحث عرض التوصيات التالية من :توصياتال 2ـ 5

 وصيات موجهة للبنوك العاملة في جمهورية مصر العربية : ت 1ـ2ـ5

جا • ما  تفعيل  مبادر ضرورة  في  املركزي   اتء  السياحية،   املصري   البنك  املشروعات  بشأن 

عمالء   لتمويل  الكبيرة  العناية  ملا وإيالء  وذلك  املشروعات،  أصحاب  من  الشريحة  هذه 

 .لدعم هذه املشروعات من أهمية كبيرة لالقتصاد القومي

م • مستوحاه  مكتوبة  عمل  اجراءات  بإعداد  البنوك  اهتمام  اإلئتمانية ضرورة  السياسة  ن 

العوامل  وأبعاد  عناصر  تحديد  على  اإلئتمان  مجال  في  العاملين  يساعد  مما  للبنك، 

  .رة على قرار منح اإلئتماناألساسية املؤث

فهي   تركيز   ضرورة • املصرفي،  اإلئتمان  منح  وقواعد  بمعايير  االلتزام  على  قرضة 
ُ
امل البنوك 

 .تحمي البنك من مخاطر اإلئتمان

صحاب ومديري املنشآت واملشروعات السياحية العاملة في محافظة البحر ألتوصيات موجهة    2ـ2ـ5

 األحمر: 
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ملالي على التعامل مع معايير وقواعد منح اإلئتمان، في البنوك ألن تدريب العاملين بالقطاع ا •

اإلئتمانية   الثقافة  بصقل  كفيل  و و ذلك  والواجبات،  بالحقوق  الوعي  العميلتمزيادة   كن 

   .من التعامل اآلمن واملريح مع القطاع املصرفيبصفة عامة 

ع معامالت املنشأة، سجالت منتظمة ومعتمدة، والتوثيق املستندي لجمي  بإمساكااللتزام   •

  .والذي يمكنها من تقديم ملف ائتماني مقبول من جانب البنوك

يمكن من دعم صورة ذهنية وسمعة مالية طيبة   االلتزام ببرامج السداد املتفق عليها مماـ5 •

  .للمنشأة تسمح لها بالتوسع في االعتماد على التمويل املصرفي حين تحتاج إليه
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The role of the Saline Water Conversion Corporation in promoting the blue 
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  : م��ص

� �لعام �ورؤ���ا �التنمو�ة �خطط�ا �ضمن ��زرق ��قتصاد �السعودية �العر�ية �و�انت�2030تب�ت ،

ة�ملكتوازن�املا�ي،�وإخراج�املالتجات��قتصاد��زرق�ال���سا�مت����تحقيق�مياه�البحر�املحالة�أ�م�من

� �املائيأزم�من �الصناعة�ة�ا ��ذه �نجاح �مسؤولية �املا��ة �املياه �لتحلية �العامة �املؤسسة �حملت . أين

� �دور �ملعرفة �الدراسة، ��ذه ��خ��ةو��دف �أجندات���ذه �ضمن �املستدام ��زرق ��عز�ز��قتصاد ��

  .د�السعودي�قتصا

�الدراسة �تث�يت��وتوصلت ��� �الر�ادة �دور �ل�ا ��ان �املا��ة �املياه �لتحلية �العامة �املؤسسة �أن إ��

� �البحر�ة �موارده �أ�م �استغالل �خالل �من �السعودية �بالعر�ية ��زرق ��قتصاد �أر�ان ��� املياه�ممثلة

�املحالة �املياه �وإنتاج ��،املا��ة، �فكرة �غ��ت �لصناعاكما �البحري�لتأث���السل�� �النظام �ع�� �التحلية ة

حماية�بي���ملحطا��ا�وانخراط�ا�����ل�مبادرات��ثر�ال�لدراسةانطالقا�من�ت�ن��ا�لتكنولوجيات�دقيقة�

  . الب�ئة�البحر�ة

  .أثر�بي���،مياه�محالة�،اقتصاد�أزرق،�املؤسسة�العامة�لتحلية�املياه�املا��ة: �لمات�مفتاحية

  .JEL  :O13�،Q25�،Q56 اتتص�يف
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Abstract: 

        The Saudi Arabia has adopted the blue economy within its development plan and vision 

for 2030, The seawater desalted was the most important products of blue economy that 

contributed in realizing of water balance equilibrium, and get  the Kingdom out  from its 

water crisis which saline water conversion corporation had carried responsibility for the 

success of this industry. The study aims to know the role of this corporation in promoting a 

sustainable blue economy within the Saudi economic agendas. 

The study concluded that the Saline Water Desalination Corporation had a pioneering 

role in stabilizing the pillars of the blue economy in Saudi Arabia by exploiting its most 

important marine resources represented by salt water, and producing desalinated water. It 

also changed the idea of the negative impact of desalination industry on the marine system 

based on its adoption of accurate technologies to study the environmental impact of its 

stations and its involvement in all initiatives to protect the marine environment. 

Keywords: Blue economy; Saline Water Conversion Corporation; Desalted water; 

Environmental impact. 

JEL Classification Codes: O13, Q25, Q56. 

  : مقدمة. 1

�ا��قتصاد��زرق�أحد��عمدة�الرئ�سة�ال���تطمح�من�خاللھ��قتصادات�الساحليةدغ

لتحقيق�تنمي��ا�وال��وض�بقطاع�ا�البحري،�الذي�أض���أ�م�من�اليا�سة�بالنظر�ملا�يحو�ھ�من�

ثروات�تضا���ثروات�اليا�سة�وقد�تفوق�ا����أ�مي��ا�خاصة��عد�التد�ور�البي���الذي��عرضت�

�ال��ية �البي�ية ��نظمة �التنمو�ة�. لھ �خيوط�ا ���� ��� �بدأت �ال�� �الدول �من �السعودية والعر�ية

�املدى�ب �طو�لة �اس�ثمار�ة �إس��اتيجية �ضمن �موارده �من �و�ستفادة �البحري، �محيط�ا اتجاه

�مياه� �لتحلية �ب��و��ا �طو�لة �عقود �منذ �ذلك �بدأت �وقد �املتوقعة، �و��تائج�ا �بأ�داف�ا وطموحة

�املا��ة� �املياه �لتحلية �العامة �املؤسسة ��انت �ال�� �والدقيقة �املعقدة �لصناع��ا �وتوطي��ا البحر،

  .ة�لركب��نتاج�والتوز�ع�والنقل�للمياه�املحالة�ضمن�إس��اتيجية�متم��ةقائد

  : إش�الية�الدراسة .1.1

لم�يكن�ميالد�املؤسسة�العامة�لتحلية�املياه�املا��ة�مجرد�ضر�ة�حظ،�أوجد��ا�الظروف�

�إثر�ضغوط� �ع�� �جاءت �اعتباطية �أو�فكرة �السعودية، �العر�ية ��ع�ش�ا �ال�� ��ست�نائية املائية

�لك��ا��انت�ن�يجة�تخطيط�طو�ل�املدى�لالستفادة�من�مياه�البحر�املا��ة،�خارجي ة�أو�داخلية�
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�القتصاد� �املحالة �و�و�املياه ��زرق ��قتصاد �منتجات �أ�م �مورد�بحري�إلنتاج �أ�م �صارت ال��

�ل��ان�توجھ�املؤسسة�العامة�لتحلية�املياه�املا��ة�نحو�املحيط�: ومن��نا�ن�ساءل. اململكة

�ومحفزا�البحري  �مدعما �املحالة �باملياه �ممثال ��زرق ��قتصاد �منتجات �من �منتج �وتقديم ،

  ؟؟بالعر�ية�السعودية�املستدام إلس��اتيجية��قتصاد��زرق

  : فرضية�الدراسة. 2.1

�داعمة� �قوة �البحري �املحيط �جعل �من �املا��ة �املياه �لتحلية �العامة �املؤسسة تمكنت

 �� ��قتصاد �إلس��اتيجية �أ�م�ا�ومحفزة �عديدة �قنوات �خالل �من �السعودية، �بالعر�ية زرق

مسا�مة�املياه�املحالة����معا��ة�ال��ز�املا�ي�باململكة،�وتوجيھ���تمام�نحو�دراسة��ثر�البي���

ملخلفات�صناعة�التحلية�ع���النظم�البحر�ة�وما�ي�تج�عنھ�من�حماية�ملوارد�الب�ئة�البحر�ة�ال���

  .�ش�ل�اس�ثمارا�مسؤوال

  :أ�داف�الدراسة. 3.1

 ؛معرفة�واقع��قتصاد��زرق�بالعر�ية�السعودية -

 ؛الوقوف�ع���أ�مية�املؤسسة�العامة�لتحلية�املياه�املا��ة -

  .املياه�املا��ة�و�قتصاد��زرقت�ي�ن�العالقة�القائمة�ب�ن�املؤسسة�العامة�لتحلية� -

 إضاءات�حول��قتصاد��زرق����العر�ية�السعودية. 2

مف�وم��قتصاد��زرق�ح��ا�م�ما�ضمن�دائرة�ا�تمام�العر�ية�السعودية،�ووج�ت�أخذ�

�التنمو�ة� �إس��اتيجيا��ا �ضمن �وت�ن��ا ��قتصاد ��ذا �مبادئ �نحو�ترسيخ �ج�ود�ا ��خ��ة �ذه

  .2030ورؤ���ا�لعام�

  مقومات��قتصاد��زرق����العر�ية�السعودية.1.2

ودية�بمثابة�صمام��مان�الذي��عول�عليھ����رسم��عت����قتصاد��زرق�للعر�ية�السع

مالمح�مستقبل�آمن�ومستدام�لألجيال�القادمة،�وأك���ن�حياة�صنعتھ�ا��غرافيا�الطبيعية�أين�

البحر��حمر�وا��ليج�العر�ي�باإلضافة�إ���خليج�العقبة،�و�ذا�: تطل�اململكة�ع���ساحل�ن�م�م�ن

،�وآلمال�ا�����ستفادة�من�املجال�البحري�2030ة�لعام�ما�صنع�الفارق����رؤ�ة�العر�ية�السعودي

� �ال�دف �مع �يتواءم �بما �درجة �أق��� �العاملية�12إ�� �املستدامة �التنمية �أ�داف حفظ�:"من

�التنمية� �لتحقيق �مستدام �نحو �ع�� �واستخدام�ا �البحر�ة �واملوارد �والبحار املحيطات

  ". املستدامة
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� -أوال �السعودية �العر�ية �سواحل �طول �يبلغ �ساحل��2لم3,400حوا�� �ع�� �تطل �حيث ،

مركز�امللك�فيصل�للبحوث�( �لم�650لم�وا��ليج�العر�ي�بطول�1,383البحر��حمر�ع���طول�

  .)12 ص�،2018والدراسات��سالمية،�

�لنحو� �البحر��حمر�ممرا �املع�����3.3عد ��ش�ل �كما �يوميا، �النفط �من �برميل مليون

� �شرق�آسيا �دول �ب�ن �املسطح�الرئ�س�للتجارة �أنھ �كما �والغرب، �الشرق �بلدان �ب�ن �وصل و�مزة

املا�ي���م����حركة�التجارة�العاملية�و�ش�ل�أحد��قطاب�الرئ�سة�لالس�ثمار�البحري����العر�ية�

  .السعودية

  الفرص المتاحة القتصاد أزرق مستدام في البحر األحمر وخليج عدن: 1الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )26ص  ،2020معنية الحكومية لعلوم المحيطات وآخرون، اللجنة الدولية ال( :المصدر

يتم���املحيط�البحري�للعر�ية�السعودية�ب��ائھ�وكنوزه�الطبيعية�من�ثروات�سمكية�ونفط�

�إسراع� ��� ��س�م �ال�� �املقومات �من �وغ���ا �وسياحة �مرجانية، �وشعب وغاز�و���وكيمياو�ات

  .خطوات��س�ثمار�����قتصاد��زرق

�ن - ثانيا �مدى�إن �ع�� �متوقف �السعودية �العر�ية ��� ��زرق ��قتصاد �إس��اتيجية جاح

�من� �يتج�� �والذي �وأل�ميتھ ��قتصاد، ��ذا �لداللة �البالد �شؤون �ع�� �للقائم�ن �الفع�� �دراك

  .2030خالل�خطط�التنمية�العشرة�ورؤ�ة�اململكة�لعام�

  

                                           
 

ختتلف املعطيات من مرجع إىل آخر حول طول ساحلي اخلليج العريب والبحر األمحر، هناك من يعترب طول ساحل اململكة على البحر األمحر .  2

  .كلم550 كلم، وعلى اخلليج العريب  1,020ب 

هيةالسياحة البيئية والرتفي  

 الشحن والنقل البحري

 احللول املعتمدة على النظم البيئية

 االتفاقيات والتشريعات الوطنية

 احملميات البحرية وختطيط احليز البحري

)جددة، حتلية املياهالطاقة املت(استخراج املوارد غري احلية  

 املصايد واالستزراع السمكي

البحر 

 األحمر
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  2030رؤية المملكة العربية السعودية لعام  :2الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   )11ص  ،2019المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ( :المصدر

�السعودية� �العر�ية �رسم��ا �ال�� �املدى �البعيدة ���داف ���م �أعاله، �الش�ل يو��

�واملؤسسة� �والزراعة �الب�ئة �املياه، �لوزارة �ي�ون �م�مة �تنمو�ة �قفزة �تحقق �و��عل�ا القتصاد�ا

�املا �املياه �لتحلية �وفق�العامة �املسطرة �واملشار�ع �وال��امج �ا��طط �تنفيذ ��� �الر�ادة �دور ��ة

�النفط� �ع�� �اعتماد�ا �تقليل �نحو �اململكة �ترك���توجھ ��عكس �وال�� �محددة، �زمنية جداول

  .واس�بدالھ�بموارد�أك���تجددا�واستدامة�تجسد�ا�املوارد�البحر�ة����املقام��ول 

  �عض�ا��قائق�و�رقام: ة�قتصاد��زرق����العر�ية�السعودي. 2.2

�العر�ية� -أوال ��� ��زرق �لالقتصاد ��س��اتيجية ��عمدة �من �البحر�ة �املالحة �عد

  .السعودية،�وأحد�املجاالت�ال���جعل��ا�ت�بوأ�م�انة�متم��ة�ع���خر�طة�حركة�التجارة�العاملية

2030رؤية   

تمع حيويمج اقتصاد مزدهر  وطن طموح 

برنامج التحول الوطني  وزارة البيئة والمياه والزراعة

2020 

 اإلسرتاتيجية

اهالوطنية للمي  

خطة العرض 

 والطلب

تعزيز مصادر 

من املياهأو   

حتسني جودة 

خلدمةا  

زيادة احملتوى 

 احمللي

حتسني 

الكفاءة 

 المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

مة السال

 واألمن البيئي

املشاريع إدارة سلسلة  

 اإلمداد

التواجدية 

 ومعامل السعة

املوارد 

 املالية

رأس املال 

 البشري
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�������� �البحر�ة �املالحة �شبكة �مؤشر�اتصال ��� �تقدما �اململكة �موا�ئ �املالحة���لت �خطوط مع

� �عام �من �الرا�ع �للر�ع �تقر�ر��ونكتاد �ضمن �2020العاملية �اململكة �ترت�ب �ليصبح عامليا،��19،

� �الدول��70.00ودرجتھ �ب�ن �وثانيا �العشر�ن �مجموعة �دول �ب�ن �تاسعا �ترتي��ا �ولي�ون عامليا،

�. العر�ية �لعام �اململكة �رؤ�ة �ا2030وضمن �الصناعة �تطو�ر �برنامج �موا�ئ �تب�ىت لوطنية�،

  ).18ص�،2020ال�يئة�العامة�للموا�ئ،�( )ندلب( وا��دمات�اللوجس�ية

  إحصاءات حول موانئ العربية السعودية: 1الجدول 

املساحة�  اسم�امليناء

كم(
2

(  

عدد�  عدد��رصفة

  املحطات

مليون�(الطاقة��س�يعابية�

  )طن

  130  04  62  12.5  ميناء�جدة��سالمي. 1

  105  03  43 19  -الدمام�-ميناء�امللك�عبد�هللا. 2

  70  05  34  6.8  ملك�امللك�ف�د�الصنا���با��بيل .1

  13.5  02  12  4.2  ميناء�ي�بع�التجاري  .2

  210  10  34  6.8  -ي�بع�-ميناء�امللك�ف�د�الصنا��. 5

  36  04  16  4.2  ميناء�ا��بيل�التجاري . 6

  35  01  14  23  ميناء�رأس�ا����. 7

  10  03  10  12.005  ميناء�ضبا. 8

  05  01  12  4.2  يناء�جازانم. 9

   )61-48، ص ص 2020الهيئة العامة للموانئ، ( :المصدر

تمثل�ال��وة�السمكية�رافدا�م�ما�من�روافد��قتصاد��زرق�بالعر�ية�السعودية،� - ثانيا

ول�ا�دورا�محور�ا����ز�ادة�الناتج�املح����جما���وتحس�ن�مؤشرات�النمو��قتصادي�خاصة�وأ��ا�

  .    شغيل�يد�عاملة�كث��ة�س�م�����

 املصايد�البحر�ة�و�س��راع�السم�ي: مؤشر��نتاج�السم�ي  

)                                                  طن: الوحدة( إجمالي الصيد من المصايد البحرية واالستزراع السمكي : 2الجدول 

  ا��ليج�العر�ي  البحر��حمر  

يد�مصا  مصايد�تقليدية  العام

  صناعية

مصايد�  مصايد�تقليدية  �جما��

  صناعية

  �جما��

2019  18,253 5,911  24,164  41,986  56  42,042  

2018  18,191  5,825  24,016  43,928  59  43,987  

2017  18,058  5,211  23,269  43,080  52  43,132  

2016  18,176  5,180  23,356  43,123  59  43,182  

  .)180، ص2019ه والزراعة، وزارة البيئة والميا( :المصدر

تو���إحصاءات�ا��دول،�أن�ساحل�ا��ليج�العر�ي�يتفوق�ع���ساحل�البحر��حمر�من�

حيث�مؤشر�املصايد�التقليدية،����ح�ن�يتفوق�ساحل�البحر��حمر����مؤشر�املصايد�الصناعية�
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ا��ليج�العر�ي��كما�أن��نتاج�من�ال��وة�السمكية�بما�ف��ا��س��راع�السم�ي�ي��كز�ع���ساحل

  .ألف�طن�ع���ساحل�البحر��حمر�25ألف�طن،����وقت�ال�يتجاوز��42حيث�يز�د�سنو�ا�عن�

إن�ترك���العر�ية�السعودية�ع���املصايد�الصناعية،��عكس�تلك���مية�ال���تول��ا�اململكة��������

�املختلفة �التكنولوجيات �و�اعتماد �الطرق ��ش�� �البحر�ة �املوارد �من �أل�مية��لالستفادة �رؤ���ا ��

  .�قتصاد��زرق

 مؤشر�مراكب�صيد��سماك  

  عدد مراكب الصيد السمكي: 3الجدول 

  �جما��  البحر��حمر  ا��ليج�العر�ي  العام

2019  2,141 8,788  10,929  

2018  2,133  8,811  10,944  

2017  2,061  7,163  9,224  

2016  3,771  6,281  10,054  

  .)178، ص2019والمياه والزراعة، وزارة البيئة ( : المصدر

  س�ثمار�السيا���البحري�  

وج�ت�العر�ية�السعودية�أنظار�ا�صوب��ستفادة�من�موارد�البحر�السياحية،�و���يع�

،�وال���تركز�ع���جعل�اململكة�وج�ة��2030س�ثمار�السيا���البحري�بما�يتما����مع�رؤ���ا�لعام�

  .سياحية�عاملية

�السع �العر�ية �خطت �وراء�ا�لقد �من �يراد �للمستقبل، ���مة �مشار�ع �سلسلة ودية

ال��وض�بالقطاع�السيا���البحري،�و�عز�ز�أواصره�ملا�لھ�من�أ�مية����تحقيق��يرادات�وتحس�ن�

�الذي� �السعودي ��قتصاد �لتنو�ع �جديدة �فرص �من ��ش�لھ �ملا �ذلك �من �و��م �النمو، معدل

  .أر�قتھ��يرادات�الر�عية

جز�رة�مختلفة�من���1,300ية�السعودي����مسطحا��ا�املائية�البحر�ة�يبلغ�عدد�جزر�العر 

حيث�املساحة،�ورغم���مال�والتجا�ل�الوا���خالل��عوام�املاضية���ملة�ال��وات�البحر�ة،�

  :فإ��ا�عدلت�مؤخرا�عن��ذا�التوجھ�ف�ان�إطالق�حزمة�من�املشروعات��س�ثمار�ة

 و�ضم�. 2ألف��لم�34بلغ�مساحتھ��جمالية�ما�يقارب�،��و�مشروع�رائد�تمشروع�البحر��حمر

جز�رة�بكر،�وأمياال�شاسعة�من�ال��راء����ال���الرئ�س،�وتقدر��90املشروع�أرخبيال�يت�ون�من�

�70مليار�دوالر،�الذي�سيوفر��3.75ب شركة�البحر��حمر�السعودية�اس�ثمار�ا�����ذا�املشروع�
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شركة�( مليارات�دوالر�سنو�ا��عد�ال�شغيل�6ناتج�املح���ومليار�دوالر�ع���ال�27ألف�وظيفة�و�در�

 . )2020البحر��حمر�للتطو�ر،�

�الطبيعة� �ع�� �وا��فاظ �املستدامة، �للتنمية �معاي���جديدة �وضع �إ�� �املشروع و��دف

�عام� �بحلول �و�توقع �املقبلة ��جيال �ل�ستفيد �الوج�ة �وتنمية �املح�� �املجتمع �ودعم وحماي��ا،

2022� ��05: إنجاز� �مطورة، ��16جزر �عامليا، �و�03فندقا �بر�ة �فندقية3,000 منتجعات  غرفة

  .)2020شركة�البحر��حمر�للتطو�ر،�(

 نيوم� �ع���مشروع �تطو�ره �يتم �إذ �العالم، �مستوى �ع�� ��ك���طموحا �املشروع �بأنھ �يوصف ،

وتقدر����شمال�غرب�العر�ية�السعودية�ع���ساحل�البحر��حمر،��2ألف��لم�26مساحة�تتجاوز�

 .مليار�دوالر�500ب اس�ثماراتھ�

 �،يؤسس�لالنتقال��2لم�3,800الذي�يقع�ع���الساحل�الشما��،�وتبلغ�مساحتھ�مشروع�آماال�،

ملرحلة�جديدة�عنوا��ا�استغالل�سواحل�اململكة�املائية��ش�ل�أمثل���لق�قوة�اقتصادية�ترتكز�

�و  �أسماك �صيد �من �املائية �املسطحات ��� �البحر�ة ���شطة �وخدمات�ع�� �وموا�ئ �بحري نقل

 .لوجس�ية�واستغالل�أك���لل��وة�السمكية�والبحر�ة

  املؤسسة�العامة�لتحلية�املياه�املا��ة. 3

�عت���املؤسسة�العامة�لتحلية�املياه�املا��ة�العمود�الفقري�القتصاد�العر�ية�السعودية،�

� �و�س��اتيجية �ا��يو�ة �املادة �توفر �أل��ا ��غ�� �املؤس��� ��ستقرار�وال�ي�ل ��� ��س�م ال��

  .�قتصادي�و�جتما���و���املياه

،�و���مؤسسة�07/09/1974ه�املوافق�ل��20/08/1394شأت�املؤسسة�بأمر�مل�ي�ليوم�

و�تمثل�دور�ا����إنتاج�و�إيصال�املياه�املحالة�ملختلف�. ح�ومية�مستقلة�ذات���صية�اعتبار�ة

�مي �لتحلية �محطا��ا �من �انطالقا �اململكة �البحر��حمر�مناطق �ساح�� �ع�� �البحر�العاملة اه

  ).28،�ص2017املؤسسة�العامة�لتحلية�املياه�املا��ة،�( وا��ليج�العر�ي

تنطلق�املؤسسة����رؤ���ا�ورسال��ا�من�وز��ا�الذي�تمثلھ�����قتصاد�السعودي،�وأ�مي��ا�

�ت �و�رزح �مائيا، �ضيقا ��ع�ش �لبلد �الشاملة �التنمية �تحقيق ��� �جغرافية��س��اتيجية �وطأة حت

  .��راو�ة�أثرت�ع���موارد�ا�املائية�العذبة

  الر�ادة�والتم������صناعة�تحلية�مياه�البحر: الرؤ�ة
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تلبية�احتياجات�العمالء�من�مياه�البحر�املحالة�بكفاءة�وموثوقية،�و�أقل�ت�لفة�: الرسالة

�اقتصادي �مردود �وأع�� �وتحف���وت. ممكنة �ال�شر�ة �املوارد �التحلية،�و�س�ثمار��� طو�ر�صناعة

 .  واملسا�مة����التنمية��قتصادية�و�جتماعية�و�ل��ام�بمعاي���السالمة�البي�ية

: ،��عكس�رؤ���ا�ورسال��ا�ال���وجدت�من�أجل�ا،�تمثل�اقيموتنطلق�املؤسسة�من�مجموعة�

  . السالمة�والب�ئة،��تقان،��ستدامة،�السرعة�و�بداع

 ساندة�للمؤسسة�عمال��ساسية�وامل .1.3

�عمل�مختلف�الوحدات�التنظيمية�للمؤسسة�ضمن�إطار�ت�ام��،�ذو�مرونة�عالية�لتلبية�

�التغي���والتطو�ر� �لعمليات �مرنا �يوفر�أساسا �أنھ �كما �وا��ارجية، �الداخلية ��حتياجات مختلف

  ).22،�ص2020املؤسسة�العامة�لتحلية�املياه�املا��ة،�( ال���تمر���ا�املؤسسة

  أعمال�املؤسسة��ساسية:3الش�ل�

  

  

  

  

  

  

  

  

  )22،�ص2020املؤسسة�العامة�لتحلية�املياه�املا��ة،�( :املصدر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 التخطيط

 اإلنتاج والنقل األحباث

 املشاريع

 األعمال األساسية
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  �عمال�املساندة�للمؤسسة: 4الش�ل�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )23،�ص2019املؤسسة�العامة�لتحلية�املياه�املا��ة،�( : املصدر

  :ة�املحاور�الرئ�سة�إلس��اتيجية�املؤسس. 2.3

من�الر�ائز�الرئ�سة��عكس�إ���درجة�كب��ة�الدور� تقوم�إس��اتيجية�املؤسسة�ع���مجموعة

  .2020الر�ادي�الذي�تلعبھ�املؤسسة�����قتصاد�السعودي،�و���رؤ�ة�اململكة�لعام�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 التعاون الدويل

 احملتوى احمللي

 التأمني

الشؤون 

 التجارية

 املراقب العام

االتصال 

سسياملؤ   
الشؤون 

 القانونية

االتصاالت 

 االدارية

التدقيق 

 الداخلي

األمن 

الصناعي 

جلودةا  

تقنية 

 املعلومات

املالية الشؤون  

 املوارد البشرية
 شؤون التموين

األعمال 

 المساندة
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  املحاور�الرئ�سة�إلس��اتيجية�املؤسسة: 5الش�ل�

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )15-14ص ص، 2020لتحلية المياه المالحة، المؤسسة العامة ( : المصدر

  منتج��قتصاد��زرق��غ������العر�ية�السعودية: مياه�البحر�املحالة. 4

�تقدر� �يومية �بحصة �العالم ��� �املحالة �للمياه ��ول �املنتج �السعودية �العر�ية �5.6ب �عد

�م � 3مليون �املليار�و% 22و��سبة �يفوق �سنوي �و�إجما�� �م�800، �صدارة�لت�3مليون �بذلك حتل

 السالمة والصحة املهنية والبيئية

 االلتزام باملعايري البيئية

 مة والصحة املهنية االلتزام مبعايري السال

 زيادة ثقافة السالمة

 موثوقية التشغيل واإلمداد

 كفاءة املنتج والعمليات

استدامة األحباث واالبتكار والتطوير 

 اهلندسي

 املسامهة الفاعلة يف التنمية االقتصادية

 متيز املورد البشري

 رفع كفاءة سالسل اإلمداد واملخزون

 زيادة موثوقية إمداد املياه

 رفع كفاءة إدارة املشاريع

 حتسني كفاءة املنتج

 رفع كفاءة العمليات

 رفع رضى املتعاملني

 تنمية األحباث واالبتكار

 التطوير اهلندسي

 التوسع يف مشاركة القطاع اخلاص

 تعظيم اإليرادات باستخدام املوارد

 توطني صناعة التحلية

 حتقيق أقل تكلفة عامليا

 فزينعاملني مميزين وحم

 رفع كفاءة وقدرات العاملني
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الدول��ك���إنتاجا�للمياه�املحالة����العالم،�وتأ�ي�ا��صة��ك���من�املياه�املحالة�من�محطات�

  .املؤسسة�العامة�لتحلية�املياه�املا��ة�ع���ساح���ا��ليج�العر�ي�والبحر��حمر

  العدد�والطاقة�التصميمية: محطات�تحلية�مياه�البحر. 1.4

منظومة�تحلية����محفظ��ا��س�ثمار�ة��32لتحلية�املياه�املا��ة�تح����املؤسسة�العامة�

�الساحل� �ا�����ع�� �رأس �محطة �تمثل�ا �العالم �البحر��� �مياه �لتحلية �أك���محطة �تضم أين

وت�نوع�. الشر��،�وتتو���املؤسسة��شراف�ع����ذه�املحطات�إنتاجا�ونقال�وتوز�عا�للمياه�املحالة

ية�ملحطا��ا،�وال����عكس���مية��س��اتيجية�ملياه�البحر�كأحد�أ�م�الطاقة�املركبة�أو�التصميم

  .موارد��قتصاد��زرق����العر�ية�السعودية

  مؤشرات عامة حول صناعة تحلية مياه البحر: 4الجدول 

عدد�منظومات�  العام

  التحلية

عدد�أنظمة�نقل�

  املياه

عدد�

  ا��زانات

سعة�ا��زانات�

مليون�م( 
3

(  

  �عدد�محطات�ال�

2020  32 06  319  20.3  63  

2019  33  06  324  16.8  63  

2018  33  06  286  16.8  63  

2017  30  35  286  16.8  63  

  )2020و 2019، 2018، 2017المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ( :المصدر

إن��غ���املؤشرات�الواردة����ا��دول�مرتبط�بمجموعة�من�املحددات�ال���تدخل����سياق�

�امل �يرجع�عمل �التحلية �منظومات �عدد �انخفاض �حيث �املا��ة، �املياه �لتحلية �العامة ؤسسة

�املحط ��عض �ال���روج �ا��زانات �عدد �أن �كما ��ف��ا��� �عمر�ا �ان��اء ��س�ب �ا��دمة �من ات

لذلك،�. يرتبط��عدد�املحطات�بقدر�ما�يرتبط�بالسعة�التصميمية�و�نتاج�اليومي�ل�ذه�املحطات

�15،�ش�د�انخفاض����عدد�ا��زانات�بمجموع�2020نجد�ع���س�يل�املثال�ال�ا��صر�أن�عام�

مليون��3.5بز�ادة�3مليون�م��20.3ن�سعة�التخز�ن�ارتفعت�إ���،����ح2019خزان�مقارنة��عام�

  .2019م�مقارنة��عام�3م

 حقائق�وأرقام: إنتاج�املياه�املحالة .2.4

���� �املحالة �املياه ��ك���من �ا��زء �املا��ة �املياه �لتحلية �العامة �املؤسسة �محطات ت�تج

كة�من�املياه�املوج�ة�للشرب�العر�ية�السعودية،�و�عد�املسا�م�الرئ�س�����غطية�احتياجات�اململ

وحافظت�املؤسسة�ع���ر�اد��ا�منذ�تأس�س�ا،�وحس�ت�من�مؤشرا��ا�املختلفة�بال��امن�. والزراعة

،�وال���حملت�2030مع���داف�الطموحة�ال���سطر��ا�العر�ية�السعودية����إطار�رؤ���ا�لعام�

  .حري أجندات�ل�ل�قطاع�وأولت�أ�مية�قصوى�لالستفادة�من�الرأسمال�الب
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  2020و 2019، 2018، 2017اإلنتاج السنوي الفعلي ألعوام : 6الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  )2020و 2019، 2018، 2017المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ( :المصدر

�آخر،�ي �إ�� �عام �من �م��وظا �ارتفاعا �ش�د �املحالة �املياه �من �السنوي ��نتاج �أن الحظ

ألف�م����300مليون�و�883بإنتاج�ا�مليار�و�2020ياسيا�العام�وحققت�محطات�املؤسسة�رقما�ق

عن�عام��3%1.06مليون�م���مكعب،�بمعدل�نمو�سنوي�أو�بز�ادة��900مكعب�ما�يقارب�املليار�و

  .2018عن�عام�% 4.48و�2017عن�عام�% 16% ،�و2019

: رارو�رتبط��ذا�التحسن�بمجموعة�من�العوامل�ذات�الطبيعة�ال�شغيلية�والتقنية�ع���غ

�تكنولوجيا� �اعتماد �فضال�عن �التحلية �محطات �وصيانة ��شغيل �جديدة، �تحلية �وحدات افتتاح

  .متطورة����خصائص�تقنيات�التحلية

  

                                           
 

  .100×إنتاج السنة السابقة )/ إنتاج السنة السابقة -إنتاج السنة الحالية:( السنوي من عام آلخر وفق العالقة اآلتية اإلنتاجحيسب معدل النمو يف . 3

2017 
1,624 

 2018 
1,803 

 

2019 
1,883.6 

2020 
1,883.8 

اإلنتاج السنوي 

)3مليون م(  
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  2020و 2019، 2017،2018تبعا لمنظومات التحلية ألعوام  4اإلنتاج السنوي الفعلي: 5الجدول 

اسم�منظومة
5

  2017  2018  2019  2020  التحلية�

  175,946,182  257,346,729  340,863,955 292,458,969  ي�بع

  431,618,438  440,885,029  462,203,586  442,280,508  ا��بيل�

  381,152,734  383,961,826  378,014,121  374,916,710  رأس�ا����

  204,220,456  250,188,635  269,837,371  360,469,569  الشعيبة

  166,863,167  181,502,583  177,844,201  179,238,505  ا����

  169,785,920  201,577,838  170,641,280  120,593,557  جدة

  34,271,383  35,579,483  32,433,796  37,877,319  الشقيق

  7,012,375  21,713,234  ,21,848,144  21,860,611  ا��ف��

املحطات�الصغ��ة
6

  54,153,464  32,433,796  30,344,345  26,379,345  

  )2020و 2019، 2018، 2017حلية المياه المالحة، المؤسسة العامة لت( :المصدر

  7توزيع اإلنتاج تبعا لمحطات الساحلين الشرقي والغربي: 6الجدول 

  

  العام

  الساحل�الغر�ي  الساحل�الشر��

مليون�م( �نتاج�
3

مليون�م( �نتاج�  (%)ال�سبة�  )
3

  (%)ال�سبة�  )

2020  1018.3 54  865.5  46  

2019  1039.9  55.2  843.7  44.8  

2018  1028.1  57  775  43  

2017  986.6  60.7  637.6  39.3  

  )2020و 2019، 2018، 2017المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ( :المصدر

  : التوجھ�البي���للمؤسسة�العامة�لتحلية�املياه�املا��ة. 3.4

ود�يرى�البعض�أن�صناعة�تحلية�مياه�البحر�تتعارض�مع�التنمية�الساحلية،�وتقوض�ج�

ففي�الوقت�الذي��عد�مياه�البحر�املحالة،�أحد�أ�م�منتجات�. الوصول�إ���اقتصاد�أزرق�مستدام

�الب�ئة� �حماية �شعارات �حام�� �قبل �من �ينظر�ل�ا �فإنھ �السعودية �العر�ية ��� ��زرق �قتصاد

والتنمية�املستدامة�للبحار�واملحيطات�ع���أ��ا�منتج�مضر�بالب�ئة�البحر�ة�و�قوض�ج�ود�جعل�

  .�قتصاد��زرق�محفزا�للنمو�وقائدا�لقاطرة�التنمية�املستدامة�ال����س���إل��ا�اململكة

                                           
 

و أقل من الطاقة التصميمية اإلنتاجية للمحة يعكس اإلنتاج الفعلي السنوي، كمية املياه احملالة املنتجة فعليا من حمطات التحلية وهذا املؤشر قد يكون أكرب أ. 4

  . 100×)الطاقة التصميمية أو املركبة/ اإلنتاج الفعلي= (معامل سعة اإلنتاج: التحلية، والذي يقاس مبعامل سعة اإلنتاج، حيث
  .وهكذا - األوىل املرحلة -ينبع:  تضم بعض منظومات التحلية أكثر من حمطة كما يتم تسميتها أيضا على أساس املراحل مثال. 5
  .ميمية الصغريةصاحملطات الصغرية، ترتكز على ساحل البحر األمحر ومتتاز بسعا�ا الت. 6
فيما الساحل الغريب ميثله ...الساحل الشرقي ميثله اخلليج العريب،  بتسع حمطات وبسعات تصميمية كبرية، على غرار رأس اخلري، اجلبيل، اخلرب .7

  .ة، جدة، احملطات الصغريةعيبحمطة من بينها الش 23فه أغلب حمطات التحلية البالغ عددها البحر األمحر وتقع على ضفا
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��ن�سلسلة��راء�املؤ�دة�واملعارضة�ألداء�املؤسسة�بي�يا،�تقدم��ذه��خ��ة�دالئل�م�مة�و 

ة�حول�إس��اتيجي��ا�����ذا�املن��،�وخطوط�ا��رشادية�ال���جعل��ا�رائدة����مجال�صناعة�تحلي

  .8مياه�البحر

  اس�بدال�التقنيات�ا��رار�ة�بالتقنيات�الغشائية: أوال

�وال��� �املؤسسة، �محطات �البحر��� �مياه �تحلية �صناعة �ع�� �ا��رار�ة �سيطر�التقنيات

�املرتفعة �امللوحة �ذات �تحديدا �العر�ي �ا��ليج �مياه �طبيعة �كب���مع �حد �إ�� �وقت،�. تتما��� ��

�ب�سبة �العك��� �التنا�� �تقنية �التقنيات��تحظى �ع�� ��عاب �وما �قر�بة، �ف��ة �إ�� ��ذا ض�يلة

�أحد� �أن �و��م ��س�يا �مرتفعة �غاز�ة �انبعاثات �و�س�ب �للطاقة �كب�� �مس��لك �أ��ا ا��رار�ة

  .مخرجا��ا�و�و�املحلول�املل���لھ�تأث��ات�ضارة�ع���النظم�البي�ية�ا��رار�ة

� �يرتبط �ما �ل�ل �ومدركة �ا��انب ���ذا �ملمة �املؤسسة ��انت �لذلك�لقد �التحلية، بصناعة

�البي��� �الضرر �حيث �من �واخف �الت�لفة ��� �أ�سر�من �بدائل �عن �للبحث �تأس�س�ا �منذ سعت

ف�انت�من�ب�ن�ا��لول�التوجھ�نحو��عتماد�ع���تقنية�التنا���العك����والتخفيف�من�اعتماد�

  .التقنيات�ا��رار�ة

  عكسيباعتماد تقنية التناضح ال 2020مشاريع منجزة لعام : 7الجدول 

  وصف�املشروع  اسم�املشروع

م� 42,500: السعة�التصميمية�اليومية  منظومة�إنتاج�الشقيق
3

  

م25,000: السعة�التصميمية�اليومية  -املرحلة�الرا�عة�-منظومة�إنتاج�الوجھ
3

 

م51,000: السعة�التصميمية�اليومية  -املرحلة�الثانية�-منظومة�إنتاج�القنيفدة
3

  

م25,500: السعة�التصميمية�اليومية  - رحلة�الرا�عةامل�-منظومة�إنتاج�أم��
3

  

م25,500: السعة�التصميمية�اليومية  -املرحلة�الرا�عة�-منظومة�إنتاج�ضبا
3

  

م17,000: السعة�التصميمية�اليومية  -املرحلة�الثالثة�-منظومة�إنتاج�حقل
3

  

  )50، ص 2020المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، (: المصدر

،�- تنا���عك����-محطة�الشعيبة: شار�ع�قيد�التنفيذ�و�سعات�كب��ة�ع���غرار�ناك�مو  

�تصميمية �ا����/3م400,000:�سعة �ومحطة �عك����- اليوم، �الثانية�- تنا�� ��سعة�-املرحلة ،

  )42،�ص�2019املؤسسة�العامة�لتحلية�املياه�املا��ة،�( اليوم/3م600,000: تصميمية

  

                                           
 

إلنتاج تنتج حمطات التحلية التابعة للمؤسسة كميات هائلة من الطاقة الكهربائية انطالقا من احملطات العاملة بالتقنيات احلرارية، وقد حتسن ا .8

  . تماد الطاقة املتجددة لتحلية املياه يف إطار مساعيها حنو استدامة صناعة حتلية مياه البحربوترية متسارعة كما بدأت املؤسسة  يف اع
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  ���معا��ة�مخرجا��ا�املضرة�للب�ئة�تب����بت�ار�والتكنولوجيا: ثانيا

�عد�مع�د��بحاث�وتقنيات�التحلية�الذراع��يمن�واملتمم�لعمل�املؤسسة،�حيث�يحظى�

�بالتقنيات� �مرتبطة �مجاالت �عدة �خالل �من �التحلية �محطات �عمل �تطو�ر ��� �بالغة بأ�مية

ت�متطورة�وفعالة�و�تحس�ن��داء�البي���للمحطات،�ومعا��ة�مختلف�املخلفات�الناتجة�بتقنيا

وما�يدعم�إس��اتيجية�املع�د�أك����و�سلسلة��تفاقات�والتعاون�متعدد��طراف�. وذات�كفاءة

�تحلية� �صناعة �نحو�جعل �املؤسسة �رؤ�ة ��عيد �حد �إ�� ��عكس �وأجن�ية، �وطنية �ج�ات �عدة مع

  .مياه�البحر�بديال�مستداما�وقوة�دفع�رئ�سة�إلس��اتيجية�اململكة�املائية

�يتا� �الب�ئة�كما �ع�� �املحافظة �مجال ��� �املحلية�والدولية �املستجدات �املع�د�واملؤسسة ع

�البي�ية �والندوات �التدر��ية �بال��امج �للمؤسسة�. واملشاركة �البي�ية �املسؤولية �جانب وضمن

�ع��� �ملحطا��ا ��ثار�السلبية ���فض �وجبارة �حث�ثة �ج�ودا �املؤسسة �تبذل �التا�عة، ومحطا��ا

  :�ة�م��ا،�ومن�أ�م��جراءات�املتبعةالب�ئة�خاصة�البحر 

 ال�يئة�� �متطلبات �وفق �املؤسسة �محطات ���ميع �الدور�ة �والفحوصات �بالقياسات القيام

 العامة�لألرصاد�وحماية�الب�ئة�وال�يئة�امللكية�ل��بيل�و��بع؛

 القيام�بتقييم��ثر�البي���وامل���البحري���ميع�محطا��ا�وفق�متطلبات�ال�يئات�الرقابية؛ 

  ح�مشروع�التخفيض�من�انبعاثات�املداخنطر)NOX ,SOX(؛ 

 معا��ة�مياه�الصرف�الصنا��؛ 

 تج����محطات�التحلية�بمعدات�م�افحة�التلوث�البحري؛ 

 ا��...إعادة�تدو�ر�املخلفات�الصلبة�ع���أسس�تجار�ة .  

قد�توجت��ذه�ا���ود�و�جراءات،�بحصول�محطات�املؤسسة�واملؤسسة�ع���مجموعة�و 

لعل�أبرز�ا�عضو�معتمد����ال��نة�الدولية�إلعداد�مواصفات�صناعة�تحلية� العاملية�من�ا��وائز 

  . ا��...مياه�البحر�باإلضافة�إ���ش�ادة�أنظمة��دارة�البي�ية�لعديد�محطا��ا،

  :خاتمة�.5

� �لعام �ورؤ���ا �السعودية، �للعر�ية �العشرة �التنمية �خطط �ترك���ا��2030انص�رت ضمن

�وإس� �حيو�ة �قطاعات ��زرق�ع�� ��قتصاد �خلف�ا �ومن �الساحلية، �التنمية �ف��ا �تأخذ �اتيجية

�التوجھ� �مع �خاصة �املستدامة �التنمية �أ�داف �وتحقيق �اململكة �اقتصاد �لبناء �الرئ�س الدور

العال���نحو�الرأس�املال�البحري�الغ���باملوارد�مع���ز�موارد�اليا�سة�عن�سد�الفجوة�والثغرة�

�والطلب �العرض �ن��ت. ب�ن �الرأسمال��وقد �توظيف ��� �املا��ة �املياه �لتحلية �العامة املؤسسة



تحلية�- �قتصاد��زرق�بالعر�ية�السعودية�اس��اتيجيةدور�املؤسسة�العامة�لتحلية�املياه�املا��ة�����عز�ز�

 -مياه�البحر�نموذجا

405 

و�ستفادة�من�مورده�املا�ي�املا������إنتاج�املياه�املحالة،�و�ر�نت�املؤسسة�بذلك�ع���،�البحري 

�العر�ية� �إخراج �ع�� ��زرق����الوحيدة�القادرة �من�منتجات��قتصاد �كمنتج �املياه�املحالة أن

  . ا�ي�و�س�ام����تحقيق��ستقرار��قتصادي�و�جتما��السعودية�من�مأزق�ا�امل

  :ال���خلصت�إل��ا�الدراسة�النتائجومن�

تم����قتصاد��زرق�من�حيث�املف�وم�با��داثة�ال�س�ية،�لكن�كممارسات�وعمليات�مرتبطة� -

�البحري�الذي��عود� �بال�شاط�التجاري �ومرتبط ���سان �قدم �ف�و�قديم برأس�املال�البحري

 .ونلقر 

�أ�شط��ا� - �أجندة �دائرة �ضمن �وإدراجھ ��زرق، ��قتصاد �ملف�وم �السعودية �العر�ية تب��

،�ال���تضمنت�محاور�إس��اتيجية���عل�2030وعمليا��ا�و�تج���ذلك�من�خالل�رؤ���ا�لعام�

 .العر�ية�السعودية�ت�بوأ�م�ان��ا�عامليا

�زرق،�ووضع�خطة�طو�لة�توجيھ�العر�ية�السعودية�اس�ثمارا��ا�صوب�قطاعات��قتصاد� -

�قبلة� �م��ا �ستجعل �وال�� �تتوفر�عل��ا، �ال�� �الرئ�سة �املقومات �مع �خاصة �ذلك �إلنفاذ املدى

 .م�مة�عامليا����مجال��قتصاد��زرق�وتحديدا�ع���ساحل�البحر��حمر

�لم،�والذي�وفر�ل�ا�فرص��2,500امتالك�العر�ية�السعودية�لشر�ط�ساح���يمتد�ألز�د�من� -

�البحري��ذ�بية �و�ظ�ر�النقل ��زرق، �باالقتصاد �املرتبطة ���شطة �مختلف لالس�ثمار���

وا��دمات�اللوجس�ية�ممثلة����املوا�ئ�أساسا�وال����عول�عل��ا�العر�ية�السعودية�لتحقيق�

 .نمو�مستدام

�قطاعات� - �وأ�م �السعودية، �العر�ية ��� �الرائدة �الصناعات �البحر�إحدى �مياه �تحلية صناعة

� �خاصة��قتصاد �املياه �من �اململكة �احتياجات �تلبية ��� �محور�ا �دورا �ل�ا ��ان �ال�� �زرق

 .لالستخدام�امل�����والزرا��

نجاح�تحلية�مياه�البحر����العر�ية�السعودية�بقيادة�املؤسسة�العامة�لتحلية�املياه�املا��ة،� -

�الندر  �مأزق �من �السعودية �العر�ية �إخراج �والتم����� �الر�ادة �ل�ا ��ان �وشبح�ال�� �املائية ة

 .سنو�ا�3مليون�م�800منظومة�تحلية�بإجما���يتجاوز�املليار�و�32العطش�املا�ي�بإشراف�ا�ع���

مواكبة�املؤسسة�العامة�لتحلية�املياه�املا��ة�ملختلف�التطورات����سوق�التحلية�العال��،� -

�الب�ئة�البحر�ة �بحماية �ارتبط �ما �ا��قل�خاصة �ما��ستجد�����ذا �ل�ل �م��ا��ومتا�ع��ا جعل

 .مسا�ما�فعاال�وشر��ا��عول�عل��ا����الوصول�إ���اقتصاد�أزرق�مستدام
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  :املق��حاتوع���ضوء�النتائج�أعاله�يمكن�ا��روج�بجملة�من�

ضرورة�تب���فلسفة��قتصاد��زرق����إس��اتيجيات��قتصادات�وتطبيق�ا،�ول�س�إبقا��ا� -

� �أروقة�املؤسسات�البحثية �يتداول��� �مف�وم �موضع�مجرد �يوضع �أن �دون �املختص�ن و��ن

 .التنفيذ

��عد�بمثابة� - �الطبيعية�ال�� �لس���أغوار�ا�واك�شاف�كنوز�ا التوجھ�نحو�البحار�واملحيطات

�حول� �والبحوث �الدراسات �إجراء �بإلزامية �مرتبط �املستقبل، �ملجتمعات �إس��اتيجية موارد

 .رد�اليا�سة�ذه�ال��وات�وكيفية�استغالل�ا�دون��ضرار���ا�كما�حدث�ملوا

إجراء�دراسات�مستفيضة�وأك���عمقا�حول�املسطحات�املائية�العر�ية�خاصة�البحر��حمر� -

�املصا��� �بحكم �عديدة �دول �ت�نازع�ا �بحر�ة �وثروة �العاملية، �التجارة �بوابة ��عد الذي

�من� �النوع �ل�ذا �بحاجة �أك���دولة �السعودية �فالعر�ية �لذلك �تحكم�ا، �ال�� ا��يوسياسية

 .الدراسات

�وال�يا�ل� - �املا��ة �املياه �لتحلية �العامة �املؤسسة �ب�ن �و�تفاقات �التعاون �دائرة توسيع

�ع��� �التحلية �ملحطات �تحديدا �باألثر�البي�� �املتعلقة �الدراسات �إجراء ��� �املختصة البحثية

 .الساحل�البحري،�وخاصة�ما�ارتبط�بمخلفا��ا

�اتيجية�لالقتصاد��زرق�وتحقيق�تخطيط�ا�����البحري�من�املنافذ�الرئ�سة�إلنجاح�أي�إس� -

� �لعام �رؤ���ا �ظل ��� �السعودية �للعر�ية �بال�سبة �خاصة �م��ا �املرجوة �ال���2030النتائج ،

 .�س���لالستفادة�من�املحيط�البحري 
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  ا��زائري��زرق �من�البحري�ضرورة���ماية�ال��وات�البحر�ة�ودفع��قتصاد

Maritime security is necessary to protect marine resources and advance the 

blue Algerian economy  
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�من�البحري�كآلية�م�مة��عمل�ع���سالمة� تحاول��ذه�الدراسة��سليط�الضوء�ع�����مية

�البحر�ة� �مصدر�ثروا��ا ��خ���يمثل ��ذا ��ون �املتوسط، �البحر��بيض ��� ��زرق �ا��زائري �قتصاد

�� �التجار�ة �املنطقةواملبادال��ا �ا��زائر��.� �بدل��ا �ال�� �ا���ود �ع�� �الضوء ��سليط �إ�� �اجل�إضافة من

 .ا��فاظ�أم��ا�وسالمة�موارد�ا�وتنمية�اقتصاد�ا��زرق�

�التغطية� �ومحاولة �البحر�ة �قوات �املص��ة �و�� �واحدة ��يئة �ع�� �الدراسة ��ذه �ال��ك����� تم

  . قتصاد��زرقودور�ا�الفعال����دعم�� الشاملة�مل�ام�ا�وصالحي��ا�

  .�من�البحري،�القوات�البحر�ة،�التحديات��منية،���قتصاد��زرق :ية�لمات�مفتاح

 Q59؛�Q57 ؛JEL : Q50 اتتص�يف

Abstract:  

This study attempts to highlight the importance of maritime security as an important 

mechanism for the safety of Algeria's blue economy in the Mediterranean, as it is the source 

of its maritime wealth and trade in the region. In addition to highlighting algeria's efforts to  

maintain its security, the integrity of its resources and the development of its blue economy. 
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The focus of this study was on one body, namely, the interest of the navy and the attempt to 

comprehensively cover its tasks, validity and active role in supporting the blue economy 

Keywords: Maritime security, naval forces, security challenges, blue economy. 

Jel Classification Codes: Q50 ; Q57 ; Q59  

  : مقدمة�.1

�التفك��� �يصبح ��قتصادية، �مصادر�الدول �تواجھ �ال�� �املخاطر�وال��ديدات �تنامي �ظل ��

�الواسعة،� �والدراسة �العميق �البحث ��ستلزم �ضرورة �وثروا��ا �الدول �أمن ���فظ �ا��اد الفوري

 و�ما. بدءا�من�إجراء�املقار�ات�الفكر�ة،�ال���تؤسس�لبناء�قاعدة�محكمة�لألمن�بمختلف�أنماطھ

أن�ا��زائر�تتوسط�بلدان�شمال�إفر�قيا�وتقع�ع���ساحل�البحر��بيض�املتوسط�ممرا�م�ما�ب�ن�

قار�ي�إفر�قيا�و�أورو�ا،�فإن��ذا�املوقع��س��اتي���بقدر�ما�يمثل�م��ة��س�ية�كب��ة���مية�ت�يح�

ا�موارد�غاية����ل�ا��نفتاح�ع���العالم،�وت�سر�ل�ا�التبادل�التجاري�والنقل�ع���البحر،�وتوفر�ل�

��مية�مصدر�ا�البحر��ال��وات�السمكية�والغوص�للبحث�عن�املرجان،�أو�ن�يجة�إطالل��ا�ع���

البحر�ة�وخدمات�املوا�ئ،�وخدمات��حواض�ا��افة�وغ���ا��ضةالبحر��السياحة�البحر�ة�والر�ا

�مسؤ  �أيضا �ل�ا �يمثل �فإنھ ��زرق �تطو�ر�اقتصاد�ا �ع�� ��ساعد �ال�� �العوامل �إضافية�من ولية

�وتلو�ث� �وال��ر�ب �وال�سلل ��القرصنة �البحر�ة �ال��ديدات �تصاعد �ظل ��� �والسيما �كب��ا وتحديا

،��مر�الذي�يجعلنا�نبحث�����جابة�ع����)2018حمود،�( مياه�البحر�بالنفايات�الصناعية�وغ���ا

� � �حول �البح�ش�الية ��من �استخدام �خالل �من �ازرق ��قتصاد �تحقيق �يمكن ري�كيف

� �؟ �متطور � �انھ �الدراسة �تفرض ��ش�الية ��ذه �من �ممكًنا�انطالقا ��زرق ��قتصاد �ي�ون لن

  .بدون�درجة��افية�من��من�البحري 

�الب�ئة� �ل�ا �تتعرض �قد �ال�� �املخاطر�وال��ديدات �حول �الدراسة ��ذه �من �ال�دف يتمحور

�من�البحري،�وت��ز�الفكرة�البحر�ة����إطار�تنمية��قتصاد�ا��زائري��زرق�وكيف�يتصدى�ل�ا�

�التعاون� �خالل �من �البحر�ة ��منية �للتحديات �الدقيقة �ومعا��ة �جديدة ��ساليب �تحليل ��

  :لذا�سنحاول�من�خالل�ما�سبق�التطرق�إ���املحاور�التالية�.الدو��

  . مف�وم��من�البحري�وعالقتھ�بال�شاطات��خرى  -

  ن�البحري����تنمية��قتصاد��زرقأ�مية��م: البعد��قتصادي�لألمن�البحري  -

 .�من�البحري�ا��زائري�ودوره����اقتصاد��زرق -

 



 بكر����نص��ة،�بكر������ضر،� تواتية مزاجة

410 

  مف�وم��من�البحري�وعالقتھ�باأل�شطة��خرى  .2

  ما��و��من�البحري؟� 1.2

�من�البحري��و�مصط���شامل�تم��عر�فھ�لتص�يف�القضايا����املجال�البحري�و�ال���

�والب� �القومي، �باألمن �غالبا �ما�تر�ط �و�ذا �ال�شري، �و�من ��قتصادية، �والتنمية �البحر�ة ئة

تطور�املف�وم�. �شمل�محيطات�العالم�وكذلك�البحار��قليمية�واملياه��قليمية�و���ار�واملوا�ئ

�شا�عة� �نحو��لمة �الوطنية �البحر�ة �القوة �إلسقاط �ضيق �منظور �من �البحري �لألمن النظري

و��نما�ال�يوجد��عر�ف�متفق�عليھ�دوليا،�غالبا�.  امل��ابطة�تتضمن�العديد�من�املجاالت�الفرعية

ما��ستخدم�املصط���لوصف��ل�من�التحديات��قليمية�والدولية�ا��الية�وا��ديدة�للمجال�

 .(WIKIPEDIA) البحري 

��و� �البحري �أنواع�أ�من �احد �فانھ �تم �ومن �ما�ي، �بالبحر��وسط �مرتبط �تخص��� من

� �ملا �أيضا، ��قتصادي �أرا�����من �امن �مع �و�ت�امل �و�رتبط �كب��، �اقتصادي �مورد �من يمثلھ

�و  �الداخلية �والتحليل�أالدولة �و�عداد �التخطيط �نوا�� ��� �خاصة �وثيقا �ارتباطا �أجوا��ا من

�يتضمن� �والذي �الشامل، �الدولة �بأمن �املتعلقة �ال��ائية �باأل�داف �ا��اص �املش��ك والعمل

�و�قتصادية �و�منية �العسكر�ة �النوا����النوا�� �بقية �و�تم���عن �والسياسية، و�جتماعية

�وخفر� �البحر�ة �القوات �قبل �من �التنفيذي �جان��ا �ل�ا �عسكر�ة �ذو�صفة �انھ ��� ��خرى �منية

و�رتبط�بمنظومة�الدفاع�ا��وي�للدولة�ومنظومة��نذار�) كأدوات�لتحقيقھ�و�فرضھ(السواحل�

  . )2018حمود،�( املياه��قليمية�و�قتصاديةاملبكر�عن�أي�أ�داف�بحر�ة�أو�جو�ة�معادية����

  :عالقة���من�البحري�بال�شاطات��خرى  2.2

�من� �شبكة �ف�و�ينظم �الدولية، �العالقات ��� �العبارات �أحدث �من �واحد �البحري �من

،�...العالقات،��غطي�املفا�يم�العديدة،�مثل�القوة�البحر�ة،�والسالمة�البحر�ة�و�قتصاد��زرق�

�وا �البحر�ة�و�ل �القوة �فاملفا�يم �البحري �لألمن �مختلفة �أ�عاد ��ش���إ�� �املفا�يم ��ذه �من حد

�البحري� ��من �وارتبط �املاضية، �القرون �البحر��� �ا��طر��� ��عب���عن ��� �البحر�ة والسالمة

بالتنمية��قتصادية�ع���مر�التار�خ�بحيث��انت�املحيطات�دائما�ذات�أ�مية�اقتصادية�حيو�ة�

  . )��2018قس،�(
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 األنشطة المرتبطة باألمن البحري: 1الشكل 

 
Source :Amiryoucef,security , public private defence industry 

collaboration to meet maritime security challenges 

https://slideplayer.com/slide/6362136/
 

�البحر�ةا - �����:لقوة �البحر�ة، �القوات �وال�سيما �البحري، ��من �ألج�زة �التقليدي الدور

 حماية�الدول،�بما����ذلك��سي���الدور�ات�وحماية�املمرات�البحر�ة،�واملطالبة�البحر�ة

�املساحات� ��ذه �ضمن �الساحلية �الدولة �وحقوق �املحددة �البحر�ة �وا��دود املناطق

 .البحر�ة

�البحر�ة - �و�صول� :السالمة �وامل�شآت �السفن �ل�ا �تتعرض �ال�� �ال��ديدات معا��ة

���� �واملشاركة �البحر�ة �وا��وادث �البحر�ة �لل�وارث ��ستجابة �ذلك ��� �بما البحر�ة،

 .أ�شطة�البحث�و�نقاذ

��قتصادية - ����: التنمية �املوارد �باستخدام �يتعلق �فيما �واللوائح �القوان�ن تنفيد

القرصنة�وال��ر�ب�وتوف���ب�ئة�بحر�ة�آمنة�تمكن�وتدعم�املحيطات،�بما����ذلك�م�افحة�

 .التنمية��قتصادية

فيما�يتعلق�بضمان��من�الغذا�ي�وسبل�الع�ش�املستدامة،�مع�ال��ك���: �من�ال�شري  -

�ال�شر �تجارة �وغ���املنظم �عنھ �وغ���املبلغ �غ���املشروع �الصيد �ع�� �خاص  �ش�ل

(WIKIPEDIA)  

 :أ�مية��من�البحري����دعم��قتصاد��زرق: البحري �البعد��قتصادي�لألمن .3
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�القرار� �وصناع �املحلية �الفاعلة �ا���ات �و�� ��عكس �جديد ��و�مف�وم ��زرق �قتصاد

�ش���املف�وم�أيًضا�إ����قتصاد�الدائري،�نظًرا�. فيما�يتعلق�بأ�مية�البحر�����قتصاد�العال��

تصادي�يركز�ع���عدم�إنتاج�النفايات�أو��نبعاثات،�ألن��قتصاد��زرق�يميل�نحو�نموذج�اق

�فرص�العمل �خلق �ع�� ��زرق���. ولھ�تأث���إيجا�ي �لالقتصاد �الرئ�سية : و�التا��،�فإن�القضايا

  (AETS, 2019) .�دارة�املستدامة�للموارد�؛�مواد�أولية؛�واملخاطر�املالية�والوظائف�املرتبطة���ا

�مر�التار�خ �ع�� �للمحيط ��ان �حيو�ة، �اقتصادية �أ�مية �ع���. دائًما �التجارة �غالبية تتم

�ومصايد� �البحري �ال��ن �من ��ل �تطورت �وقد �م�مة، �صناعة ��سماك البحر�و�عت���مصايد

�ب �صناعات �إ�� �العاملية �الدوالرات�سماك �ذلك.مليارات �ع�� ��ش�ل�عالوة �تقييم�ا �إعادة �تمت ،

�الب �للموارد ��قتصادية ��م�انات ��س�ب �وكذلك�م��ايد ،
ً
�مركز�ا ��حفور�ة �والطاقة حر�ة،

�الساحل �لسياحة ��قتصادية �الوعود �عن
ً
�فضال �البحر، �قاع ��� �مف�وم��. التعدين ��دف

�و�ناء� �للمحيطات ��قتصادية �للتنمية �املختلفة ���عاد �ودمج �ر�ط �إ�� ��زرق �قتصاد

  .اس��اتيجيات�إدارة�مستدامة

�باألمن ��زرق ��قتصاد �مف�وم �ال��يرتبط �املستدامة ��دارة �اس��اتيجيات �ألن البحري

�توفر�الشرط� � �سليمة �البحر�ة �الب�ئة �ولكن �ومراقب��ا، �واللوائح �القوان�ن �تنفيذ �فقط تتطلب

  (Christian, 2015) املسبق�إلدارة�املوارد�البحر�ة

  :�من�البحري�عامل�تمك�ن�لالقتصاد��زرق 1.3

�� �لدعم �ضرورً�ا �البحري �وذو��عت����من �امل�مة، �الطرق �من �مجموعة ��� ��زرق قتصاد

 .2الصلة�بقطاعات�متعددة�داخل��قتصاد��زرق،��كما��و�مو������الش�ل�

  دور األمن البحري في االقتصاد األزرق:  2الشكل 

 
Source :Maritime Security And The Importance Of Fisheries At Ourocean, 2017. 

ourocean-fisheries-importance-and-security-https://www.securefisheries.org/news/maritime 
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�لالتجا�ات�لتمك�ن�
ً
يوفر��شاط���من�البحري�إنذارات�مبكرة�ومعلومات�مفيدة�وتحليال

ال����عرقل�مسار� ارة�الرشيدة����مراقبة�وإدارة���شطة�البحر�ة�وكذلك�ال��ديدات�املتنوعة�د

� � ��زرق �(NAL INTERNATIONAL)�قتصاد �ننوه،، �أن ��من� وال�يفوتنا �التداب��� �معظم � أن

�،)IMO(�ستمد�من��تفاقيات�البحر�ة�الدولبة�ال���اعتمد��ا�املنظمة�البحر�ة�الدولية� البحري 

�الب�ئة �البحر�وحماية ��� ��رواح �سالمة �عن �املسؤولة �املتحدة �لألمم �التنظيمية �ال�يئة . بصف��ا

البحر�ة�إ���ز�ادة���تمام�باإلم�انيات��قتصادية�للمحيطات�حيث��س���الدول� أدت�اتفاقيات

وتنوع�دور�و�و�ما�أدى�إ����ز�ادة�. الساحلية�إ����ستفادة�القصوى�من�مطال��ا�البحر�ة�املوسعة

لقد�تطور��قتصاد��زرق�كمف�وم�من��ذا���تمام�امل��ايد�. �من�البحري����محيطات�العالم

��ستخدام� �تقر�بأ�مية �و�� �الساحلية، �الدول �داخل �املوجودة �للموارد ��قتصادية باإلم�انيات

أ��ا��عتمد��كما. املستدام�وحماية�الب�ئة�حسب�الضرورة�لضمان�الفرص�ال���توفر�ا�املحيطات

�ولتوف���ب�ئة� �ال��ديدات، �من �مجموعة �من �الفرص ��ذه ���ماية �البحري ��من �كب���ع�� �ش�ل

�الفرص �تطو�ر��ذه �من �تمكن �ومأمونة �أ�م�. (voyer, 2018) .آمنة �التا�� �ا��دول ��� نو��

  :�تفاقيات�البحر�ة�الدولية

  االتفاقيات البحرية الدولية: 1الجدول 

ملنع�التلوث��تفاقيات�الدولية�

  MARPOL)(السفن�

بمنع�تلوث�ب�ئة�البحر�من�السفن�ن�يجة�ال�شاط���سا�ي�ع���السفن�والتقليص�قدر�

  �م�ان�ل�سرب�املواد�امللوثة�إ���البحر�ن�يجة�ا��وادث�البحر�ة

اتفاقية�سالمة��رواح�ال�شر�ة�

  (SOLAS)���البحار�

�سيق����حاالت��ستغاثة����مجاالت�تضمن�اتخاذ�ال��ت�بات�الضرور�ة�لالتصاالت�والت

اختصاص�ا�وإنقاذ�املكرو��ن����البحر�ع���مقر�ة�من�سواحل�ا،�و�يجب�أن��شمل��ذه�

  ال��ت�بات�إقامة�و�شغيل�وصيانة�مرافق�البحث�و�نقاذ�ال����عت���ممكنة�وضرور�ة

�تفاقية�الدولية�للمعاي���

التدر�ب�و��جازة�و�ا��فارة�

  (STCW)  للمالح�ن

�تفاقية�املتطلبات��ساسية�لتدر�ب�البحارة�وإصدار�الش�ادات�ل�م�ومراقب��م�ع��� تضع

  املستوى�الدو��

  (MLC)اتفاقية�العمل�البحري�
  تحدد�حقوق�البحارة����العمل،�بما����ذلك�شروط�العمل�وال��ة�

  .تما���ج ا��صول�ع���الرعاية�الطبية�والضمانلسالمة،�وظروف�املع�شة�والعمل،�و او 

اتفاقية��س�يل�ا��ركة�النقل�

  (FAL)البحري�

��دف�إ����سي���النقل�البحري�عن�طر�ق�ت�سيط�وتقليل��جراءات�الرسمية،�واملتطلبات�من�

البيانات�و��جراءات�املتعلقة�بوصول�السفن�العاملة����قطاع�الرحالت�البحر�ة�الدولية�

  و�قا��ا�و�مغادر��ا

Source : International Maritime Organization,,liste of IMO convention 

https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/ListOfConventions.aspx  
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  :�من�البحري�كقطاع�ضمن��قتصاد��زرق 2.3

�قتصاد��زرق،�والذي�غالبا�ما� ليات�و�و�االت��من�البحري�دور�م�م����دعمتلعب�عم�

مع�توسع��قتصاد��زرق�وتنميتھ�.يتم�تجا�لھ،��و��ا�نفس�ا�مصدًرا�للتنمية��قتصادية�والنمو

. استجابة�ل���ود�املتضافرة�داخل�املنطقة،�سي�ون��ناك�طلب�أك���ع���قدرات��من�البحري 

�ا �س�يل ����ع�� �كب��ة �اس�ثمارات �وإطالق �البحر�ة �بالطرق �املرتبط �الت�بؤ�باأل�شطة �يتم ملثال،

لذلك،�. تطو�ر�املوا�ئ�وال��ن����املنطقة�س�تطلب�ذلك�اس�ثمارات�متناسبة�مع��من�والدفاع

���� �ا��اصة �البحري ��من �وو�االت �وخفر�السواحل �البحر�ة �للقوات �م��ايد �دور ��ناك سي�ون

��زر  �واملراقبة�واملشاركة��قتصاد �وإجراء �البحر�ة، � �ا��رائم �س�شمل�ضبط ق�املوسع،�والذي

ومن�املر���أن�يدفع��ذا��س�ثمار��ضا������بناء�السفن�والب�ية�التحتية�. ���البحث�و�نقاذ

  .املرتبطة���ا�داخل�املنطقة

��من�البحري����إطا �ع�� �لل��ك���امل��ايد ��خرى ��زرق�ومن�النتائج�املحتملة ر��قتصاد

�القدرات �وتنمية �التدر�ب �أل�شطة �امل��ايدة �ا��اجة �ملساعدة�. املتنامي، �مطلوً�ا ��ذا سي�ون

�عن�امل�ارات�وا����ات�
ً
البلدان�املحلية�ع���تطو�ر�قدرات�خفر�السواحل�والدفاع�الفعالة�،�فضال

� ��� �والتدر�ب �التعليم �ي�ون �أن �املر�� �ومن �أ�شطة ��� �للمسا�مة �البحري�الالزمة ��من مجال

  (voyer, 2018) صناعة�أخرى�للنمو��قتصاد��زرق

  :ودوره����القتصاد��زرق �من�البحري�ا��زائر�. 4

�عت���ا��زائر�من�البلدان�املطلة�ع���البحر��بيض�املتوسط،�وتار�خيا��ان��ذا�البحر��و�

 �� �والقارة �ع���العالم�ا��ار�� �و�واب��ا �ومنطقة�املنفذ��س��اتي�� �العر�ي، �ا��ليج �وح�� ورو�ية

الشرق��وسط�فا��زائر�ال����عت���بلدا�ب��م�قارة�و�عت���البحر�من��صول�الرئ�سية�ل��زائر�

�والسلع� �باملنتجات �ل�ا �الرئ���� �واملزود ��سا��� �والتجار�ة ��قتصادية �مبادال��ا وشر�ان

لسنوات�عديدة�،�� .���ر�وع�قارات�العالم�ساسية�وكذلك�من�أ�م�وسائل�ا�نقل�إنتاج�ا�النفطي�إ

�نموذج�اقتصادي�منخفض
ً
��انت�ا��زائر�تواجھ�تحديات�اجتماعية�واقتصادية�كب��ة،�وتحديدا

�والغاز �النفط �ع�� ��عتمد �الساحلاملرونة �ع�� �قوي �وضغط �مرتفع، �بطالة �ومعدل وملواج�ة�. ،

لتطو�ر�اقتصاد�ا��زرق��مثل��ذه�التحديات،�قررت�ا���ومة�ا��زائر�ة�تنفيذ�مشروع���م

بالنظر�إ���. واعتباره�فرصة�و�ديل�لدخل�الصادرات�ال�يدروكر�ونية�وتحس�ن�مرون��ا��جتماعية

�ست�ون  �و�قتصادية، �ا��يوس��اتيجية �والفضاء� الر�انات �البحر�ة �للموارد �املستدامة �دارة

��فاظ�ع���التنوع�البيولو���،�و���نفس�الوقت�اا�بالغ���مية�لتطو�ر�فرص�جديدةاملحيطي�أمرً 

  .البحري�والساح��
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  املص��ة�القوات�البحر�ة�: �من�البحري�ا��زائري �1.4

�منية�البحر�ة�ا��زائر�ة�ع���حماية�الشر�ط�الساح���الذي�يمتد�ألك��� تركز��س��اتجية

شمل��ل�تتعدد��يئات���منية�البحر�ة�و� .)2017عم��ة،�( �لم�من�الشرق�إ���الغرب�1200من�

�ا��دود �وشرطة �ا��مارك �ومص��ة �البحر�ة، �القوات �ع���. من �الدراسة ��ذه �ال��ك����� تم

�للم�ام�الكب��ة�املخولة�ل�ا����مجال�ا��فاظ� صالحيات��يئة�واحدة�و���القوات�البحر�ة�نظرا

  . ع����من�والسالمة�ال�شاط�البحر�ة�ودور�ا�الكب������تنمية��قتصاد��زرق

  ت�البحر�ة�وأ�م�مصا���ا�القوا�1.1.4

�عرف�القوات�البحر�ة�ا��زائر�ة�ع���أ��ا�فرع�بحري�التا�ع�ل���ش�ا��زائري�املسؤول�عن�

العمليات�البحر�ة�ا��زائر�ة،��عمل�القوات�البحر�ة����ثالثة�قواعد�من�شرة�ع���طول�السواحل�

،�دور�ا��سا����متمثل����ا��زائر�العاصمة�و�عنابة�و�املر����الكب���بو�ران ا��زائر�ة�واحدة���

الرصد�والدفاع�عن�املياه��قليمية�ا��زائر�ة�ضد��ل�تدخل�عسكري�أو�اقتصادي�أجن��،�كما�

�تتضمن �إضافية �مساعدة �سفن �السواحل�تمتلك � خفر �البحر�ة�ا��زائر�ة �السالمة وم�مات

�ا��اصة ووحدات �القوات �البح.من �للقوات �التا�عة �املصا�� �أ�م �التا�� �الش�ل �و�ال���يمثل ر�ة

  .)2016صيد��،�( �عمل�ع���حماية�مصا���الدولة��وثروا��ا�البحر�ة

  أهم مصالح القوات البحرية:3الشكل 

 
  :وزارة الدفاع الوطين القوات البحرية ، املصلحة الوطنية حلراس السواخل، من املوقع االلكرتوين:المصدر

https://www.mdn.dz/site_cfn/sommaire/presentation/sngc_ar.php  

املص��ة�الوطنية���رس�السواحل����م�ون�من�م�ونات�قيادة�: مص��ة�حراس�السواحل -

� �البحر�ة، �العمومية�القوات ��مالك ��� �م�ام�ا �السواحل ���رس �الوطنية �املص��ة تمارس

او�املسؤولية�/ ملناطق�من�املجال�البحري�ا��اضع�للسيادة�والقضاء�والبحر�ة�و���مختلف�ا
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 الوطنية�طبقا�للقوان�ن�والنظم�املعمول���ا�و�تفاقيات�الدولية�ال���صدقت�عل��ا�ا��زائر

  )2017ا��ر�دة�الرسمية،�(

���مص��ة�مختصة�بقياس� ):امل���البحري�أو�علم�وصف�املياه( مص��ة�ال�يدروغرافيا� -

�وصف���عماق، �علم ��ستخدم �العادة ��� �بحار�، �من �املائية �املسطحات �ومجاري �وجزر مد

املياه�من�اجل�تقسيم�املسطحات�املائية�ألغراض�مالحية،�ينطوي�عل�تحديد�مواقع�أشياء�

�الشواطئ،� �وخطوط �العوامات �املالحية، ��ضواء �املرجانية، �و�الشعب �السفن �بقايا مثل

�ال�يدروغر  �مص��ة �م�ام �يكمن �ا��زائر�وخرائط ��� ����افيا ����اص �حياة �ع�� ا��فاظ

بح�تضمن�خدمات����.ق.�ـ.فان�ال�م SOLAS من�5من�املحور �9السيما����القاعدة�.البحر

 .مجال�ال�يدروغرافيا�بصفة�عامة�لصا����ل�مستعم���البحر

�البحري  - �البناء�والتصليح �عد�مؤسسة�البناء�والتصليح�البحري،��يئة�عسكر�ة� :مؤسسة

قتصادي،�تحت�وصاية�وزارة�الدفاع�الوط��،�ممثلة����قيادة�القوات�اع�صنا���و ذات�طا�

،�وت���ع�ع���مساحة�قدر�ا�والية�و�ران ،املر����الكب�� البحر�ة،�تقع�بالغرب�ا��زائري�ببلدية

�ال����44 ��نتاج �وسائل �عن �فضال �ومؤ�لة �متخصصة ��شر�ة �موارد �وتتوفر�ع�� �كتارا،

وزارة�( ز�ائن�املحتمل�ن�كما�وكيفا�وع���رأس�م�قيادة�القوات�البحر�ة�ستجيب�الحتياجات�ال

 .)2021الدفاع�الوط��،�

 دات مؤسسة البناء واإلصالحوح: 4الشكل 

 
  2016اعدد لباحثني بنا على معلومات صيديل، مايكل برسوم عزمي، البحرية اجلزائري،  نم: املصدر
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  : ري�و�دور�ا����دعم��قتصاد��زرقصالحيات�القوات��من�البح 2.1.4

  :تكمن�أ�مية��القوات�البحر�ة�ا��زائر�ة����إطار�تنمية��قتصاد��زرق����عدة�مجاالت�

  : ���مجال�الصيد -

 .امل�افحة�الوقائية�والردعية�ضد�التلوث�البحري�باملحروقات -

 . حماية�البحر�من�التلوث�ل��فاظ�ع���ال��وة�السمكية -

 .ي����املناطق�غ���مسموحةمنع�الصيد�البحر  -

 .منع�الصيد�البحري����ف��ات�الت�اثر��سماك -

 . مراقبة�الشباك�الصيد�وال���يجب�أن�ت�ون�خاضعة�للمقاي�س�الدولية -

�النمو� - �ل�سر�ع �جيدة �أداة �باعتبار�ا �السم�ي، ��س��راع �أو � �املائية ��حياء حماية

 .�قتصادي

مثل�مشروع�جزائر�و�اسبانيا�(شراكة�ما�ب�ن�الدول�حماية�املشار�ع�تر�ية��سماك����إطار� -

 )ل��بية�السمك�الطونة�

 . منع�صيد�املرجان�بطرق�غ���مسموح�و�املصرح���ا -

 )مثال�استخدام�املتفجرات(منع�الصيد�بالطرق�غ���قانونية� -

  : ���مجال�التجارة -

 . حماية�ا��طوط�البحر�ة�التجار�ة�والنقل�البحري����املياه��قليمية -

 .حة���ر�ب�وخطر�تجارة�املخدرات�العابرة�للقاراتم�اف -

 :سالمة��رواح -

 )حر�ق�،�عطب�تق��(تقديم�الدعم�واملساعدات�للبواخر����حالة��عرض�ا�إ���حوادث� -

البحث�و�نقاذ����البحر�عن����اص�الذين��م����خطر�من�خالل�املركز�الوط��،�واملراكز� -

 .لبحر�ا���و�ة�لعمليات�املراقبة�و�نقاذ����ا

 .ا���...�جالء�الص��،�ومساعدة��دارات�وال�يئات�املدنية -

  :حماية�امل�شات -

 .... )مثل�املوا�ئ،�املركبات�،�مراكز�تحلية�املياه(حماية�امل�شات��قتصادية�ال�امة� -

 .عمليات�إنقاذ�السفن�وا��موالت�واملمتل�ات�املعرضة���طر�الضياع�أو�املعطلة����البحر -
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  : الصناعة���مجال� -

 )ERENAV ,ECRN (سفن�بحر�ة�مدنية�و�عسكر�ة�و�التصليح��بناء� -

 صناعة�املعدات�البحر�ة� -

�السفن - �م�ن �ع�� �و���ة �املحروقات، �أناب�ب �التحمائية، �ال�وابل ��رشاد �أعمدة  .تنفيذ

 )2021سواحل،�(

  :�دارة�البحر�ة -

،�املحطات�البحر�ة�الرئ�سية،�تتكفل�الوحدات��دار�ة�البحر�ة�املمثلة�����قسام�البحر�ة -

املحطات�البحر�ة،�بمجمل�امل�ام��دار�ة�البحر�ة�املحلية،�واملحددة����القوان�ن�و�نظمة�

  :البحر�ة�السيما

�س�ر�ع���اح��ام�أنظمة�املالحة�املتضمنة����النصوص�الوطنية�واملعا�دات�الدولية�ال��� -

 وقعت�عل��ا�ا��زائر؛

 نية�املتعلقة�بحالة�السفن،�مالح��ا،�أج�ز��ا�و�أطقم�ا؛تضمن�اح��ام�املقاي�س��م -

�البحري  - �للصيد �القانونية �املخالفات ��� �وتحقق �اح��ام�. تبحث �ع�� �بخاصة و��س�رون

 �نظمة�املتعلقة�باستغالل�املوارد�الصيدية،��دوات�املستعملة،�مواسم�و�مناطق�الصيد؛

�و�املع - �الوطنية �النصوص �ألح�ام �مخالفة ��ل ��� �بحماية�تبحث �املتعلقة �الدولية ا�دات

 املحيط�و�الب�ئة�البحر��ن؛

�املوارد� - �و �الطبي�� �والرحب �املواقع �ع�� �باملحافظة �املتعلقة ��نظمة �اح��ام �س�ر�ع��

 البحر�ة�التا�عة�لألمالك�الطبيعية�البحر�ة؛

�الب�ئة،� - �أو �السفن �باأل��اص، �جسيمة �أضرارا �أ��قت �بحر�ة �حوادث ��� تحقيقات،

ا��ر�دة�الرسمية،�( القوان�ن�جراءات�وفق�ما�تقتضيھ�النظم�و مل�س�ب�واتخاد�لتحديد�ا

1996(. 

�و  �النقائص �من �مجموعة �البحر�ة �القوات ��شاط �مسار��قتصاد��ع��ض ��عرقل ال��

��س�ل��زرق �وما �توفر�ا ��ستوجب �مما �ا��ديثة �والوسائل �املعدات �نقص �من ��عا�ي �بحيث ،

�اطر� �غياب �إ�� �باإلضافة �غ���عمل�ا، ��عمال ��� �املتورط�ن �وإدانة �بمحاكمة �ا��اصة قانونية

قانونية�يز�د�من��عقيد��شاط�ا،�وأخ��ا�م�ما�أوت�ت�مصا���القوات�البحر�ة�من�قوة�ال�يمكن�

ان�تؤدي�واج��ا�ع���أكمل�وجھ�بدون�تفاعل�الت�سيق�مع�املنظمات�البحر�ة�الدولية،�حيث�انھ�

�الد �طرف �من �املبذولة �ا���ود ��ل �صارمة�رغم �بحر�ة �أمنية �إس��اتيجية �تنفيد �أجل �من � ولة
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�من� �وذلك � �البحري �وألمن � �البحر�ة �سالمة �وضمان ��قليمية �وح�� �الوطنية �ثروا��ا ��ماية

المتماثلة�لخالل�توقيع�اتفاقيات�البحر�ة��مش��كة�لكن�تبقى�غ����افية����ظل�ازدياد��خطار�ا

ر�ابية�وشب�ات�ا��ر�مة�املنظمة�و��ر�ب��س��ة����البحر�املتوسط�نظرا�ل��ايد�ال��ديدات�� 

ما��ستد���تفعيل�التعاون�الدو����املتوازن�واملتوازي�من�خالل�برامج�وخطط�مستحدثة�تؤدي�

�ا���ة� �من �خصوصا �املتنامية �ال��ديدات �ملحاصرة �املتوسط ��� �البحري ��من �تحقيق ا��

نطقة�����ونة��خ��ة�ل�ون�املنطقة�تأثر�ا��نو�ية�للمتوسط�نظرا�لعدم��ستقرار�الذي�يم���امل

وتتأثر�يبعض�ا�البعض�وأن�امن�املنطقة�يجب�النظر�إليھ��امن�غ���قابل�للتفكيك�ع���أسس�

 )��2018قس،�( .واعتبارات�جغرافية

  : تحديات��من�البحري�ا��زائري��وعالق��ا�باالقتصاد��زرق 2.4

 �� �لالقتصاد �والنا�� �التدر��� �التأس�س �من��عتمد �لعدد �املستدامة �التنمية �ع�� زرق

�الرئ�سية �و�قتصادية ��جتماعية �والسياحة�: ��شطة �املائية ��حياء �وتر�ية ��سماك صيد

�البيولوجية� �املوارد �واستغالل �البيولو�� �والتنقيب �املوا�ئ �وأ�شطة �البحري �والنقل وال��فيھ

  . والطاقات�املتجددة

��زر  ��قتصاد �معلومات �لوحة �بالسياق��شمل �املتعلقة �املؤشرات �من �مجموعة ق

مثل��س�ثمارات�املباشرة����ا��ارج،�والتجارة�الدولية،�واملساعدات،�ومجموعة�من�(�قتصادي�

  :،�وكذلك�املؤشرات�ال���س�تم�تطو�ر�ا،�نذكر�املتاحة�م��ا)التعر�فات�والضرائب�و�عانات

�ً�ا�لالقتصاد�ا��زائري��زرق����البحر�يمثل�قطاع�النقل�البحري�تحدًيا�كب :النقل�البحري  -

ا����العالم�،�حيث�يتم�تداول��بيض�املتوسط،��عد��ذا��خ���
ً
٪�20من�أك���البحار��شاط

 .مليون�مسافر�200٪�من�عبور�ا��او�ات�وأك���من�10من�التجارة�البحر�ة�العاملية�،�و�

  )قدما 20ت تعادل وحدا(حركة النقل الحاويات في الموانئ الجزائر : 5الشكل 

  
Source : la banque mondiale, trafic de conteneurs dans les ports -Alegria 

ttps://donnees.banquemondiale.org/indicateur/IS.SHP.GOOD.TU?locations=DZh  
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�مما� ،� �إ���نمو�سر�ع�للقطاع �بوضوح �ا��او�ات �نقل �تطور�حركة �الش�ل�أعاله، �ش���لنا

�البي�� �الضغط �بال�شك �ع���سواحل�،يز�د �سنو�ا �الب��ول �من �طن �مليون �مائة �يث���نقل حيث

ا�من�تلوث�محتمل�جراء��سرب�ألي�من�املواد�النفطية�بما���ّدد�أمن�ا��زائر،�قلقا�محليا�م��ايد

وال�يزال��اجس�ال�سر�ات�ع���مستوى�حوض�البحر��)2010الش��ازي،�( شر�ط�ساح���جزائري 

�غ���قليل�من�الر�بة�وا��وف،�باعتبار�أّن�املنطقة�ش�دت�أك���من� �بيض�املتوسط،�يث���قدرا

ب�ل�ما�أفرزه�ذلك�من�ا�ع�اسات�بي�ية�و��ية��1977ام�خمسمائة�حادث��سرب�نفطي�منذ�الع

�( واقتصادي � .)2012أسامة، �البالس�يك ��ش�ل �النفطي، �التلوث �إ�� �نفايات��75%إضافة من

 .و�ذا�ما�قد��ش�ل�خطر�كب���ع���الوضعية�البي�ية البحر�ة����الساحل�ا��زائري،�

 لبحار والمحيطاتالمساهمة المتزايدة للتلوث البالستيكي  في ا:6الشكل 

 
Source : holly kaufman,No Such Place As “Away” Plastic Pollution In The Oceans, 

Why We Should Care, And What To Do About It, for the Inter Action Council Annual 

Meeting, Beijing, 2018, p5. 

�للنفايا ��جما�� �السنوي �الناتج �البيا�ي �الرسم �إدار��ا�يو�� �تمت �ال�� �البالس�يكية ت

دولة�وتصنف�ا��زائر�املرتبة���20ش�ل����ء�وال���تم�التخلص�م��ا����املحيطات�من�قبل�أك���

  .دوليا�من�حيث��دارة�الس�ئة�للنفايات�البالس�يكية�����الساحل�13

إال�أن�،�سمكية�وقيم��ا�ع���الصعيد�الوط��ع���الرغم�من�أ�مية�ال��وة�ال :�نتاج�السم�ي -

�ل�ا �العقال�ي ��ستغالل �عدم �عن �ناتج �ضعف �من ��عا�ي �ال��وات �من �النوع حياري،�( .�ذا

2016(. 
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  )طن (إجمالي إنتاج السمك : 7الشكل 

  
Source :ONS ,les principaux indicateurs du secteur de la peche (2018), 

N°875,2018,P12. 

 �� �إجما�� �أن �أعاله، �الش�ل �معطيات �ا��زائر�ش�د�تظ�ر�لنا ��� �السنوي �السم�ي نتاج

،�وترجع�أسباب�إ���افتقار�سياسات��دارة�غ���املالئمة،�و�فتقار�2006- 2000ارتفاع�خالل�ف��ة�

طن�سنة��157021عدما��ان��2010طن�سنة�95167واملساءلة،�ثم�بدا�باالنخفاض�ليصل�إ���

�وال��ك�� 2006 �ا��ديثة �الصيد �أساليب �غياب �إ�� �ذلك، �ورجع �لضعف��، �الساح�� �الصيد ع��

�ا��طط� �ومحدودية �املتوسط، ��بيض �البحر �املياه �ع�� �ا��زائر�ة �الصيد �القورب قدرات

�العالقة� �ذات �املجاالت �جميع ��� �البحوث �وضعف �السمكية �ال��وة �لتطو�ر�قطاع �س��اتيجية

بورن�سة،�( يب�نمية�واستغالل�ال��وة�السمكية،�باإلضافة�إ���قلة�اس�ثمارات����القطاع�السم�

2017(.� �ف��ة �خالل �بطيء �ارتفاع �السم�ي ��نتاج �2018-2011عرف ،���� �التحسن يفسر��ذا

  .�نتاج��جما����ش�ل�أسا����بالز�ادة����مصايد��سماك�السطحية�وتر�ية�املائيات

�سا�م�تر�ية��حياء�املائية����تأم�ن�الغذاء�وتوف���مناصب�للشغل،�كما��سا�م����إجما���

و���حالة�تطو�ر�صناعة��حياء�املائية�فإن�الدولة�يمكن�ل�ا�التوجھ�نحو�التصدير،�. تج�املح��النا

وتو���السياسة�القطاعية�ال���ت�بع�ا�وزارة�الفالحة�والتنمية�الر�فية�والصيد�البحري����ا��زائر�

�مج ��� �العالية �التجار�ة �والقيمة �املرتفع �العائد �ذات �لتطو�ر�القطاعات �كب��ة �تر�ية�أ�مية ال

و��دف�مجموعة�املشار�ع�العاملة�إ���املسا�مة����تحقيق��من�الغذا�ي�للس�ان�. �حياء�املائية

 .)2017نزا��،�( وإيجاد�فرص�العمل
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  )طن(تربية األحياء المائية  : 8الشكل 

  
Source :ONS ,les principaux indicateurs du secteur de la peche (2018), 

N°875,2018,P12. 

�ع�� ��عتماد �من �ا��د �خالل �من �املائيات �تر�ية �مجال �تنمية �إطار��عز�ز�إس��اتيجية �� 

�املدخالت �املائيات( �ست��اد �وتر�ية �البحري �للصيد �العامة �ال���);املدير�ة �لألرقام �ووفًقا ،

ن�الديوان�الوط���لإلحصائيات�عرف�إنتاج�تر�ية��حياء�املائية�ارتفاعا�مستمرا�انطالق�م قدم�ا

   2000طن�سنة���354عدما��ان��2018  طن�عام�5100،�ليصل�إ����2003سنة�

�من�أك���امل�ن�خطورة�ع����طالق
ً
فعدم�القدرة�ع���الت�بؤ�. �عد�العمل�البحري�واحدا

�عالية� �خطورة �أظ�رت �العوامل �من �وغ���ا �البحر�نفسھ �استقرار�حالة �وعدم �الطقس، بحالة

�ساد�لقرون�أن�الق
ً
 وفرضت�اعتقادا

ً
  .ليل�فقط��و�ما�يمكن�فعلھ���عل�العمل����البحر�أك���أمنا

  )طن(عدد العمالة في إنتاج السمك : 9الشكل 

  
Source :ONS ,les principaux indicateurs du secteur de la peche (2018), 

N°875,2018,P12. 

ما�،�م2018-�2000ش�د�العمل�البحري�خاص�بإنتاج�السمك�ارتفاع�مستمر�خالل�ف��ة�

�والتقنيات� ��ج�زة �خالل �من ����اص �سالمة �حفظ �أجل �من ��م�� �ال�شاط �ز�ادة �ستد��
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ا��اصة�بحماية��رواح،�بما����ذلك�قوارب�النجاة�وقوارب��نقاذ�و�س��ات�النجاة،�وفقا�لنوع�

  (IMO, 2004) السفينة

�ما�ج �و�دا �الكث���من�ال��ديدات �و�حياء�املائية ��سماك �مصائد � �من�الدول�تواجھ عل

��سماك �مصائد �إدارة �تجاه � � ��غ���جدري �رقعة�. ت�ت�� �وتوسـيع �باإلنتـاج ���تمـام �مـن فبدال

�ن��� �إتباع �علـى �ال��كـ����ن �ينصـب �وا��ديـدة، �املوجودة �املوارد �استغالل �خالل �من املصائد

�عامـ �أ�دافـا ��سمـاك �مصـائد �إدارة ��� �يدمـج �و�ـو�ن�� �ا��فـظ، �إ�� �بـا��فظ��س�ند �تتعلـق ة

وتتجـاوز�نطـاق�املصـائد�لتـأخذ�����عتبـار�آثــار�أ�شــطة�املصــائد�علــى�النظــام��ي�ولوجــي�البحري�

�امللزمـة�. بجملتھ ��تفاقـات ��� �النـ�� �ل�ـذا �العامـة �بالسياسـة �واملتعلـق �إلطـار�القـانو�ي و�تجسد

  )2003ا��معية�العامة،�( �من�البحري قانونيـا،�و�ال����عمل�ع���تطبيق�ا�رجال�

  :السياحة�الساحلية -

�ا��زائر� �السياحة��عد �حيث �من �املتوسط، �البحر��بيض ��� �الرائدة �السياحية الوج�ة

من�اجل�ضبط�اتجا�ات�السياحة�الساحلية�تم��عتماد�ع���(Giraud, 2018) .املحلية�والدولية

�و�و  �الفندقية �ا��ضائر �مستوى �ع�� ��سر �السياحة��عدد �لدراسة ���سب ��عت��ه عامل

��قاليم� �ا�� �الوافدين �السياح �عدد �حول �و�معطيات �أرقام �ال�عدام �ا��زائر�نظرا ��� الساحلية

 :السياحية

  )بآالف(وضعية الحظيرة الوطنية للفنادق في المناطق الساحلية : 10الشكل

  
  https://www.mtatf.gov.dz وزارة السياحة والصناعة التقليدية، اعداد خمتلفة :المصدر

نالحظ�من�خالل�الش�ل،�انخفاض�عدد��سر�املقيمة����ا��ظائر�الفندقية�ع���مستوى�

،�ثم�بدا�����رتفاع�ليصل�2014أسرة�سنة��27962إ����2012أسرة�سنة��29886الساح���من�

� ��32581إ�� �سنة �ارتفا. 2018أسرة �يحدث �ا��زائري�قد �الساحل �مستوى �ع�� �السياح �عدد ع
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. ومع�ذلك�،�فإن�نموذج�السياحة�ا��ا���ل�س�مستداًما�حًقا. تأث��ات�اقتصادية�واجتماعية�كب��ة

سيؤدي�النمو�املستقب���ل�ذا�القطاع�إ���تفاقم�الضغوط�البي�ية�ا��رجة�ال���تمارس�ا�السياحة�

لذلك�من�الضروري�. �د�من�است��اف�املوارد�املحليةع���النظم�البي�ية�الساحلية�والبحر�ة،مما�تز 

� �املتوسط �البحر��بيض ��� �املستدامة �نحو�السياحة �اس��الك�ا�التحرك �تقليل �ع�� �القادرة ،

للموارد�الطبيعية�،�وحماية�وتجديد�الب�ئة�الساحلية�والبحر�ة�واح��ام�الثقافة�املحلية�وال�يا�ل�

  .�جتماعية�القائمة

املالحة�البحر�ة�ن�يجة�النقل�البحري�والصيد�البحري�والسياحة،�ت��ايد��مع�تزايد�حركة

م�ددات��من�البحري�من�قبل�العديد�من�العناصر�وعصابات�ا��ر�مة�املنظمة،�ال���ت�سلل�إ���

حدود�الدولة�البحر�ة�مستفيدة�غالبا�من�تواضع�قدرات��ج�زة��منية،�وما�قد�تتلقاه�من�دعم�

�داخ� �وتواطؤ �وزعزعة�خار�� ��س��اتيجية �الدولة �م�شآت �و��ديد �أ�داف�ا �إ�� �للوصول �

بن�ع����،�( استقرار�ا�وأم��ا،�وتتمثل�أساسا����أعمال�القرصنة�و��ر�ب��س��ة�واملخدرات�ر

2004(.  

�من� ��افية �درجة �بدون �ممكًنا �ي�ون ��زرق�لن �يجب��قرار�بأن�النمو��قتصاد و�التا��

�. �من�البحري  �ال�ال�يمكن �و�ذا �كب��، ���ديد �مستوى ��ان��ناك �املحيطات�إذا �موارد استغالل

�البحري� �العمل �وسالمة �إطار�ا��فاظ ��� �ال�شر�ة �وإنما � �الطبيعية، �املوارد �ع�� �فقط ينطبق

  .والسياحة�الساحلية�

  :ا��اتمة. 5

ًءا�يؤكد��قتصاد��زرق�بدوره�ع����م�انات��قتصادية�املختلفة�ملوارد�املحيطات،�بد

ال�يتعلق��قتصاد��زرق�بالنمو��قتصادي�. من�صيد��سماك�واستخراج�املوارد�إ���السياحة

فحسب،�بل�يتعلق�أيًضا�بأ�مية�تحقيق�توازن�ب�ن�نمو���ة�املحيطات�و�ستدامة،�و�تا����س���

�جنب �إ�� �جنًبا ��زرق �و�قتصاد �البحري �. �من �النتائج، �تظ�ر�لنا �سبق �ملا ز�ادة�كخالص�نا

ا�تمام�الدولة�باالقتصاد��زرق�غ���أن�املؤشرات�تبقى�ضعيفة�إذا�ما�تمت�مقارن��ا�باإلم�انيات�

واملوارد،�أما�فيما�يتعلق�باألمن�البحري�يظ�ر�لنا��الدور�الكب���واملقبول�ال���تلعبھ�عناصر�القوات�

ض�النقائص�ال����عرقل�البحر�ة�ا��زائر�ة�من�أجل�سالمة�وأمن�اقتصاد�ا�غ���أ��ا��عا�ي�من��ع

�شاط�ا،�وال���تتمثل����غياب��طر�القانونية�ا��اصة�بمحاكمة�وإدانة�املتورط�ن�����عمال�غ���

�ا��ديثة �والوسائل �املعدات �نقص �إ�� �باإلضافة �الصيد، �مجال ��� �خاصة �البحار�و . قانونية ألن

�وا �حدود �من �ل�ا �ل�س �واملياه �الدول، �كب���من �عدد �ع�� �وتطل �ع���مفتوحة �كما �وجلية ��ة
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���داف� �تحقيق ��� �ا��ما�� �ال�شارك �غاب �إذا ��من ��سط ��� �صعبة �امل�ام �يجعل �ما �رض

  .امل�شودة

  :�ق��احات

سيادة�القانون�قو�ة،�فإن�قواعد�ا��وكمة�تمكن�من�إنفاذ��ل�من�قوان�ن�مصايد��سماك� -

 .ملستدامةاملحلية�والدولية�الالزمة�لتعز�ز��رصدة�السمكية�ال��ية�وا

�التقنيات� - �استخدام �مع �متوائم �يجعلھ �بما �ا��دود �حرس ��� �ال�شرى �العنصر تدر�ب

ا��ديثة،�من�خالل�عقد�الدورات�التدر��ية�وإرسال�عناصر�من�الكفاءات�املتم��ة�إ���الدول�

 ال���تطبق��ذه��نظمة�للتدر�ب�عل��ا�وتطبيق�ا����دول�م

- � �مجال ��� �وإقليمية �دولية �اتفاقيات �البيانات�إبرام �ومراكز�لقواعد �معلومات �شبكة إ�شاء

  .فيما�يتعلق�بأمن�وحماية�املوا�ئ�البحر�ة

،�وقد�يرتكز�التعاون����املجال�البحري�ع���ثالث�مقومات�أساسية�العمل�والت�سيق�ا��ما�� -

�ومراكز� �املعلوما�ي ��عز�ز�التبادل �املش��كة، �وإس��اتيجية �نظر�سياسية �تطو�ر�وج�ة و��

نات�فيما�يتعلق�بأمن�وحماية�املوا�ئ�البحر�ة�وكذلك�تحس�ن�مراقبة�املساحات�لقواعد�البيا

البحر�ة،�وأخ��ا�توحيد�ا���ود�ب�ن�القوات�البحر�ة�والو�االت��منية��خرى�لضمان�املز�د�

 .من�الفعالية�ع����افة��صعدة�
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 التشريعي الستخدام املياه في التشريع الجزائري و  اإلطار القانوني 
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 : ملخص

الحياة  قيد  على  اإلنسان  لبقاء  أساسيا  شرطا  التاريخ  مر  على  املياه  البيئية  و   اعتبرت  األنظمة 

نظرا ملا تشكله من أهمية في مجال حقوق  ،  اإلنسان   ضمان رفاهو   فاملياه هي مفتاح التنمية،  املحيطة به

و اإلنسان اإلنسان،  حقوق  من  حقا  اعتبارها  في  إطار  ،  البحث  في  القانوني  للبحث  خصبا  مجاال  أصبح 

 القانون الدولي .  

أصبحت مسألة األمن  و   و قد تزايد االهتمام بقضايا املياه خالل العقد األخير من القرن العشرين،

 مراكز البحث عبر مختلف مناطق العالم .  و  انة هامة في سياسات الحكومات املائي تحتل مك 

: مفتاحية  الطاقات  كلمات  ؛  املياه  استغالل  وترشيد  الحوكمة  ؛  املائي  األمن  ؛  البيئي  األمن 

 املتجددة ؛ شرطة املياه.  

Abstract : 

Water has been considered throughout history an essential condition for the survival 

of the human being and the surrounding ecosystems. Water is the key to development and 

ensuring human well-being, given the importance it represents in the field of human rights, 

and research in considering it as a human right, has become a fertile field for research Legal 

within the framework of international law . 

Interest in water issues has increased during the last decade of the twentieth century, 

and the issue of water security has become an important place in the policies of 

 

 
 draicha614@gmail.com يميل: ، اإل عائشة عبد الحميد د.املؤلف املرسل:   1

mailto:draicha614@gmail.com


 عائشة عبد الحميدد. 

430 

governments and research centers across different regions of the world. 

key words :Environmental security  ؛ Governance and rationalization of water use ؛ 

Renewable energies ؛ Water police ؛ Water security. 
 

 . مقدمة:  1

السياسية املشكالت  أهم  من  املياه  غالبية و   ةاالقتصادي و   تعد  تواجه  التي  االجتماعية 

سوف  ، و العشرين الحاليو   األقطار العربية أسوة بالكثير من الدول النامية األخرى في القرن الحادي

القادمة العقود  في  الطاقة  دور  أهميتها  للمياه ،  تفوق  الدولي  العاملي  املؤتمر  الرأي  هذا  عزز    وقد 

في دبلن عام  و  املنعقد  بيانه،  1992البيئة  العاملي مؤكدا أن الوضع    في  املائي  الختامي حول الوضع 

 خاصة في املياه العذبة . ، سينتقل من حالة الوفرة إلى حالة الندرة

باست يزداد  الذي  املياه  نقص  اإلفريقي  )الساحل  العربي  الوطن  يعاني  تزايد حاليا  مع  مرار 

في معادلة عرضالسكان، مما قاد و  إلى اختالل واضح  املياو   يقود  في ظهور ه الذي سطلب  ينعكس 

 الغذائية .  األزمات املائية و 

هذا و   إن مشكل الندرة املائية يمكن أن يغرق الدول في مشاكل ضمان األمن الغذائي لسكانها

،  يرس ي ظال ألزمة دائمة قد تحطم األمن اإلقليميو   ما يمثل عبئا ثقيال يقع على أكتاف السياسيين

رة املياه على املستوى الوطني معايير االستخدام الرشيد للمياه تهدف الدراسة إلى إبراز إشكالية ند

 في الجزائر.  

: ما هو اإلطار النظري  و  الوطني الستخدام  و   الدوليعلى ذلك سوف نطرح اإلشكالية التالية 

 كيف عالج املشرع العقابي الجرائم املتعلقة باملياه ؟ .و  ؟املياه

التحليلو  الوصفي  املنهج  لذلك  استخدمنا  االستقرائيو   يقد  إشكالية و   املنهج  ملعالجة  ذلك 

 يلوث املياه. و  إلقاء العقوبات الرادعة ضد كل من يخلف و  ترشيد استهالكهاو  القضاء على ندرة املياه

 سوف نعالج املوضوع من خالل : 

 الوطني الستخدام املياه. و  التأطير النظري القانوني الدوليأوال :  -

 ضائي للمياه في الجزائر . القو  اإلطار التشريعي ثانيا : -

او  قانون  إدماج  الجزائري  املشرع  العامة،  حاول  الوطنية  األمالك  في  نظام  ملياه  خالل  من 

 بإصدار قانون املياه امللغي .   1983قانوني خاص من سنة 

الذي حاول من خالله وضع سياسة و   مع ما عرفه من تعديل،  2005الذي أعيد صياغته في  و 

 ضمان استدامة لألجيال القادمة. و  هذا املورد الحيوي  وطنية تهدف إلى حماية
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 الوطني الستخدام املياهو  القانوني الدوليو  التأطير النظري  .2

تجاه  معين  سلوك  بإتباع  الدولية  االتفاقية  في  األطراف  الدول  التزام  إلى  اإلشارة  تكررت 

مالئم معيشة  مستوى  لتحقيق  الالزم  املاء  على  و الحصول  الطعام،  الطعام إلنتو   إلعداد   اج 

واعد بذلك نشأ فرع القانون الدولي للمياه الذي ينطوي على القو   ،للحصول على الطعام والتغذيةو 

 العالقات القانونية التي تنبثق عنها . املنظمة للنشاطات املائية و 

العذبةو  املياه  استغالل  موضوع  اهتمام  عام  و   أولى  كان  خال   1948إدارتها  اإلعالن من  ل 

ل اإلنسانالعاملي  باملاءحقوق  املعني  الدولي  املؤتمر  تاله  املنعقد سنة  و   ،  في  ،  1992البيئة  أقر  فقد 

يسورة  تأمينها بأسعار مو   البشر في الحصول على املياه النظيفةبيانه بأن هناك حق أساس ي لجميع  

ت حيث عقد املؤتمر بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة تح  ،(454ص  ،  2007،  )سعد هللا

إلى    3ما بين    قد انعقد في ريو ديجانيرو في الفترة املمتدة، و 1988ديسمبر    20املؤرخ في    228/44رقم  

و ،  1992يونيو    14 األرض،  قمة  باسم  وقتها  املستدامة وعرف  التنمية  لجنة  إنشاء  إلى  أدى  الذي 

الت  (إلكتروني  موقع) على  كما حرصت  و .  الحالي  الجيل  بين  للموارد  العادل  املستقبلة وزيع  األجيال 

املياه،  (236، ص  2005)سرور،   في  بالحق  العام رقم    ،حيث يقصد  التعليق  في  ما جاء   15حسب 

االقتصادية بالحقوق  املعنية  املتحدة  األمم  لجنة  عن  دورتها و   االجتماعيةو   الصادر  في  الثقافية 

''  2002التاسعة والعشرون سنة   ق اإلنسان في املاء يجيز لكل فرد الحصول على كمية من  إن ح  : 

كافية تكون  ومقبولةو   املاء  مادياو   مأمونة  عليها  الحصول   في و   يمكن  الستخدامها  ماليا  ميسورة 

   (35، ص 2020)خرموش، . املنزليةو  األغراض الشخصية

 نظرة عامة على امللك املائي العام:  1.2

حي املائي  الكوكب  األرض  كوكب  تغطي  سمي  حوالي  ث  سطحه  70.8املياه  من  تشغل و ،  % 

،  مسطحات املياه العذبةو   لجانالخو   البحارو   موزعة على املحيطات  2مليون كلم  361مساحة تقارب 

% من   97.5لكن يشكل املاء الصالح وحدة حوالي ، 2مليون كلم  1386يقدر حجم هذه املياه بحوالي و 

العذ املاء  يتعدى حجم  ال  بينما  الكتلة  من  هذه  أكثر  منه    2.5ب  املتوفر  املاء  يمثل  % فقط حيث 

 %.   0.26لألنشطة االقتصادية بنحو 

% من مجموع املياه على   97.5أن  و   % من األرض مغطى باملاء  70هذا التوزيع الذي يتمثل في  

مالحة مياه  هي  عذبة  2.5الباقي  و   األرض  مياه  فهي  العذبة   70أن  و   %  املائية  األحجام  هذه  من   %

 الجنوبي .و  لى صورة متجمدة بالقطبين الشماليتوجد ع

http://www.research.un.org/
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يمثلون   العربي  الوطن  سكان  كان  يحظون   5فإذا  أنهم  يالحظ  فإنه  املعمورة  سكان  من   %

كما أن نصيب الفرد العربي من املياه يتفاوت من  ،  املتجددةو   بحوالي ½ % من املوارد املائية املتاحة

أخرى.   إلى  عربية  تحتو دولة  عربي  إلى    الجزائر قطر  الجزائرية  بالدولة  دفع  مما  املائي  الفقر  خط 

 تعبئة املوارد البيئية. 

، باملئة توجد في املحيطات 97منها  ، 3مليون كلم 1360تقدر كمية املياه على كوكب األرض بـ 

ألف  300باإلضافة إلى وجود ، مياه مخزنة في جوف األرض 3مليون كم  37أما املياه العذبة فتقدر بـ 

 موقع إلكتروني(.)ذبة يشكل بحيرات وأنهار مياه ع 3كم

أما املياه العذبة املتجددة فتؤمن غالبا من الهطوالت املطرية السنوية على األرض بما مقداره 

إال أن قسما كبيرا من هذه املياه الجارية يفقد في ،  مياه جوفيةو   بحيراتو   بشكل أنهار 3أالف كم  110

( سنويا  املهجورة  املجتمع و   (  3كم  14000-9000املصبات  لسكان  تقريبا  كافية  الكمية  هذه  تعتبر 

العاملية األقاليم  مختلف  على  بعدالة  وزعت  لو  ما  في  الحاليين  الطلب  ،  الدولي  مقابلة  يمكنها  كما 

املياه املتزايد على  متو ،  العاملي  غير  توزيعها  أن  إال   . األقاليم من جهة، و مستقبال  بين هذه  دول ازن 

  ( .56-55ص ، 2012 ،األشرم)ة ثانية . اإلقليم الواحد من جه

ترشيد املياه الذي ضبط استغالل و   وجبتهنا نطرح مشكلة تحقيق األمن املائي الذي يسو 

البيئي األمن  من  يتجزأ  ال  جزءا  عامة  و   يعتبر  بصورة  األمن  فروع  من  فرع  بدوره  مخلوفيالذي   (  ،

   . (28ص ، 2019

من خالل نظام قانوني خاص باملياه  ،  وطنية العامةأدمج املشرع الجزائري املياه في األمالك ال

بموجب القانون ، 2005مستقل متعلق باملياه سنة و  ليكون فيما بعد قانون خاص، 1983منذ سنة 

   ( . 78ص ، 2016، )لوصيف املتمم و  املتعلق باملياه املعدل 12-05رقم 

ملحوظا تدهورا  الجزائر  في  املائي  الوضع  شهد  التغيرات،  حيث  االستهالك و   املناخية  نتيجة 

في كثير من األنشطة الصناعية للمياه العذبة  قد ترتب عن ذلك وجود فجوة ، و الزراعيةو   املفرط 

 بين االحتياجات املتزايدة. و  عميقة بين ما هو متاح من املوارد املائية

يث ح،  غير أنه ال تقتصر مشكلة املياه في الجزائر على الندرة فقط بل تتعداها إلى النوعية

املتاحة املائية  املوارد  من  كبير  قسط  بفقدان  تهدد  خطيرة  ظاهرة  املياه  تلوث  و يمثل  حدة  ،  تزداد 

شبه الجاف على معظم  و   مشكلة املياه في الجزائر بسبب الخصائص املناخية التي تتراوح بين الجاف

بالتالي فهي غير  و   يمن التراب الوطن،  أخرى و   التواجد غير املتوازن للموارد املائية بين جهةو   أراضيها

املياه   يجعل  مما  لألمطار  لهاوفيرة  مائي  مورد  أهم  و الجوفية  أو  ،  الجافة  املناطق  في  خاصة 

   ( .146، ص2020)بودية، لصحراوية . ا
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،  )حاروشكما أن مساحة الجزائر الكبرى تميزها عن غيرها من الدول بندرة املياه السطحية  

ألة األمن املائي الذي يحتل مكانة هامة في سياسات  هذا ما يشكل ما يسمى بمسو (  61ص  ،  2012

  . بحري الحكومات  و با  (.  541ص  ،  دستن،  )قادري  للجزائر  الشاسعة  املساحة  بـ عتبار  املقدرة 

 .   % من املساحة اإلجمالية للجزائر 80تمثل الصحراء  2كلم 2.381.741

املائي و  العاملي حول األمان  البنك  الفرد الجزائري أ  2050توقعات  و   قد جاء تقرير  ن نصيب 

بحوالي   يقدر  املياه  من  العاملي و   3م  690سنويا  البنك  طرف  من  املحدد  األدنى  الحد  من  أقل    هذا 

 (  99ص ، 2007دحدوح ،. ) 3م 1000املقدر بـ و 

 امللك املائي في الجزائر:   2.2

ادة األولى من كرس املشرع الجزائري مبدأ امللكية العامة على كل املوارد املائية طبقا لنص امل

واملتمم املعدل  املياه  )قانون  ،  قانون  الوطنية  للمجموعة  و (2005،  12-05ملك  األمالك  ،  تتضمن 

للمياه العمومية  طبيعية،  الوطنية  عمومية  اصطناعيةو   أمالك  عمومية  و أمالك  املياه  ،  تندرج 

 ( . 147ص ، 2020، الجوفية ضمن األمالك العمومية الطبيعية )بودية

املواو  املاتتكون  تقليديةرد  موارد  من  الجزائر  في  األمطارئية  كميات  املائيو   ،  ة األحواض 

 الزراعي.  و  تصفية مياه الصرف الصحيو  موارد غير تقليدية كالتحليةو ، )السدود( واملياه الجوفية

باعتبار و  عام  بشكل  املائية  للموارد  الفقري  العمود  األمطار  مياه  تغذية تشكل  مصدر  ها 

 األودية .  و  الينابيعو  املجاري الطبيعيةاألحواض الجوفية و 

من  و  أكثر  منذ  الجزائر  شديد  20تتعرض  جفاف  إلى  و سنة  هذه و   متواصل،  دفعت  قد 

إلى   املناخالوضعية  بمناخ حار صيفا،  عدم استقرار  يتميز مناخ الجزائر عادة  بارد و   حيث  معتدل 

 ( .61ص  ، 2012، )حاروششتاءا .

ال املائية  تاريخية مختلفةلقد مر مفهوم األمالك  القانون الجزائري بمراحل  في  تأثر ،  وطنية 

فتميز  ،  محليةو   أخذ خاللها مفاهيم خاصة، و االقتصادية العامةو   من خاللها بالتوجهات السياسية

 خالل املرحلة االشتراكية بتوسيع نطاق األمالك العمومية . 

نه : '' األمالك الوطنية بأ  18ظهرت النزعة الرأسمالية فنصت املادة  ،  1989صدور دستور  وب

العمومية األمالك  من  وتتكون  القانون  الدولةو   يحددها  من  كل  تملكها  التي   الوالية،  الخاصة 

 البلدية .  و 

التشريو   املزيد من النصوص  الدافع إلصدار  في عليه وجد املشرع الجزائري  التي تصب  عية 

 باألمالك الوطنية .  املتعلق   30-90بدأ العمل فيما بعد بالقانون و ، نفس االتجاه



 عائشة عبد الحميدد. 

434 

من الدستور الحالي في قوله : '' يجب   80املشرع الجزائري إال أن نص في املادة  ما كان على  و  

)دستور يحترم ملكية الغير ''  و   مصالح املجموعة الوطنيةو   على كل مواطن أن يحمي امللكية العامة

القانون  و ،  (2016 األولى من  املادة  به  املعدل  املتعلق،  12-05ما جاءت  التأكيد  ،  املتممو   باملياه  إال 

املائية املوارد  الستعمال  املطبقة  والقواعد  املبادئ  تحديد  إلى  يهدف  القانون  هذا   تسييرهاو   بأن 

 للمجموعة الوطنية.   تنميتها املستدامة كونها ملكو 

 مكونات امللك املائي العام:3.2

الحقوق  من  العمومية  الوطنية  األمالك  املنو   تتكون  يستعملها و   قولةاألمالك  التي  العقارية 

 املستعمل إما مباشرة أو بواسطة مرفق عام .  ، املوضوعة تحت تصرف الجمهور الجميع و 

املائية العمومية  الوطنية  األمالك  تتكون  : ،  حيث  هما  أساسيين  صنفين  من  تتكون  فهي 

 األمالك العمومية االصطناعية و  األمالك العمومية الطبيعية

 ي الطبيعي :امللك العام املائ 1.3.2

من   15من املادة    07و  05تشمل األمالك العمومية الطبيعية حسب ما نصت عليه الفقرات  

 على :  30-90القانون 

 باطنه و  قعر البحر اإلقليمي -

 املياه البحرية الداخلية   -

 محاسره  و  طرح البحر -

امل - الجافةو   ياهمجاري  املجاري  تتكون  و ،  رقائق  التي  الجزر  املجاكذلك  رقائق   ري داخل 

و و  األخرى البحيرات  املائية  حدودها،  املساحات  ضمن  املوجودة  املجاالت  القانون ،  أو  يعرفها  كما 

 املتضمن قانون املياه .

الثرواتو   .....''  : قولها  في  نفسها  املادة  من  األخيرة  الفقرة  في  جاء  الطبيعية و   ما  املوارد 

 اعها .... ''  يختلف أنو و  الجوفية املتمثلة في املوارد املائيةو  السطحية

للمادة  و  القانون    04بالعودة  األمالك   12-05من  مكونات  إلى  بالتفصيل  نصت  قد  نجدها 

 بأنها تتكون من :و   العمومية الطبيعية للمياه

مياه  املياه املعدنية الطبيعية و و   بع: بما في ذلك املياه املعترف بها كمياه املن  املياه الجوفية -

وجودهال من  التأكد  بمجرد  و حمامات  التنقيب  ،  اكتشافهاا  أو  الحفر  أشغال  انتهاء  بعد  خاصة 

 االستكشافية مهما كانت طبيعتها . 

 الشطوط . و  السبخات، البرك، البحيرات، :  الودياناملياه السطحية -
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 : التي تتشكل طبيعيا في مجاري املياه . الرواسب و  الطمي -

 :التي تتكون من و  املوارد املائية غير العادية -

 املياه املالحة املنزوعة منها املعادن من أجل املنفعة العمومية . و  ملحالةمياه البحر ا •

 املستعملة من أجل املنفعة العمومية .و  املصفاةو  املياه القذرة •

 جميع مياه التموين الصناعي . •

املتعلق باألمالك العمومية امللغى نجدها   16-84من القانون رقم    15بالرجوع إلى نص املادة  و 

 مالك الوطنية :نصت على األ 

 سواحل البحر  -

 باطنه و  قعر البحر اإلقليمي -

 املياه البحرية الداخلية   -

 محاسره  و  طرح البحر -

 رقائق املجاري املائية الحافة و   مجاري املياه -

 املتضمن قانون املياه امللغى :  17-83كما تعرفها القانون رقم 

 البحيرات  -

 الجزر التي تتكون داخل رقائق املجاري .  -

 الجوي اإلقليمي   املجال -

 املناطق االقتصادية الخالصة . و  الجرف القاري  -

 امللك املائي االصطناعي  : 2.3.2

 هي :و  عن األمالك الوطنية االصطناعية للمياه 16تحدث املادة 

 تدخل ضمن األمالك العمومية االصطناعية للمياه. و  الهياكل املنجزةو  املنشآت -

 تحويلها . و  السطحيةو  منشآت حشر املوارد املائية الجوفية -

 محطات التطهير.  و  محطات التصفيةو  مياه األمطارو  مجمعات املياه القذرة -

 حواف الوديان. و  مجاري ، و الحجزو  منشآت تسوية املرتفعات الخاصة بالفيض -

تجاري  و   وطنية ذات طابع صناعيو قد عمد املشرع الجزائري إلى إنشاء مؤسسة عمومية  

   (.  103ص ، 2019، )منشف .  101-06بموجب املرسوم التنفيذي  سماها '' الجزائرية للمياه''
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ائر و  اإلطار التشريعي .3  القضائي للمياه في الجز

ندرة من  تعاني  الدول  من  كغيرها  الجزائر  املياهو   تعاني  مصادر  من مشكلة ،  قلة  مما جعل 

السلطات   انشغاالت  محور  تشكل  إاملياه  وضع  بضرورة  أيقنت  التي  شاملة  ستراتيجيالعمومية  ة 

الحيوي  املورد  هذا  توفيو   لحماية  عليهضمان  الطلب  ازدياد  ظل  في  القطاع ال ،  ره  مجال  في  سيما 

)ج  ،  2005أوت سنة    04من أجل ذلك سنن املشرع الجزائري قانونا جديدا للمياه في  ، و االقتصادي

عدد   في    60ر  سنة  و   (2005سبتمبر    04الصادرة  عدل  عدد    2008الذي  ر  ،  ( 2018لسنة    04)ج 

اإل  القانون  بين  املنتهجحيث  الجديدة  الوطنية  الحماية  ستراتيجية  بمجاالت  املياه  مجال  في  ة 

ص  د.س،  )بن حملة ،ضال عن الحماية الجنائية املقررة لهذا املورد الحيوي .  ف،  أنظمتهاو   القانونية

200.)  

 وزارة املوارد املائية : 

، بقطاع الري ،  خير دليل على اهتمام الجزائر،  التي أنشأت مؤخراو   تعتبر وزارة املوارد املائية

املسائل األخرى  و   التشريعاتو   وقد أسند لهذه الوزارة مهمة تنسيق كافة السياسات،  املوارد املائيةو 

املتعلق ،  2005أوت    4املؤرخ في  ،  12-05هذا طبقا للقانون رقم  ، و املتعلقة بكفاءة استخدام املياه

 .( 7ص ، )بوعزة، باملياه

ا )وزارة  املائية  رقم  MREملوارد  األمر  بموجب  أنشأت  في  ،  2000-225(  أكتوبر   25املؤرخ 

 ويضاف إليها املرافق اآلتية : ، 2000

 .  2001أفريل 21املؤرخ في  101-01( بموجب األمر رقم ADEالجزائرية للمياه ) -

 .   2001أفريل  26املؤرخ في  101-01( بموجب األمر رقم ADEالجزائرية للمياه ) -

ماي   18املؤرخ في    183-05( بموجب املرسوم  ONIDصرف املياه )و   ديوان الوطني للري ال -

2005   . 

  11املؤرخ في    163-85( بموجب األمر رقم  ANBTالتحويالت  )و   الوكالة الوطنية للسدود -

 .   1985جوان 

  جويلية   25املؤرخ في    167-81( بموجب األمر رقم  ANRHالوكالة الوطنية للموارد املائية ) -

1981   . 

 1983جويلية  16املؤرخ في ، 17-83الذي حل محل القانون رقم  2005قانون املياه لسنة  -

سة تحليلية للموارد درا،  اقتصاديات املوارد املائية في الجزائر ،  املتضمن قانون املياه . )مغربي خيرة

 ..115ص  ، 2016سبتمبر ، 6العدد ، مجلة دفاتر بوادكس، التحديات و  مكانياتاإل ، املائية
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 اإلطار املؤسساتي لتسيير املوارد املائية في الجزائر :  1.3

تمثلت في ضعف تسيير املواد ،  إن من بين املشكالت التي عانت منها الجزائر في مجال املياه 

املاء بصورة ،  عدم كفاءة اإلدارات املعنيةو   املائية مما جعل السلطات العمومية عاجزة عن توفير 

 بة . بالنوعية املطلو و  كافية

فقد تم إنشاء كتابة الدولة املكلفة بالري ،  بالرغم من املجهودات املبذولة منذ السبعيناتو  

 مع وضع مخططات وطنية للمياه :   1977تبعها تخصيص وزارة الري سنة  1970سنة 

 : كان يعطي األولوية للقطاع الزراعي .   1974و 1970مخطط للمياه بين سنة  -

سنة   - بين  للمياه  للم  1977و  1974مخطط  األولوية  للشرب:يعطي  الصالح  تزويد  و   اء 

 املناطق الصناعية .  املدن و 

 قد استحدثت الوزارة املكلفة باملوارد املائية . و 

في و  الجزائر  في  املائية  املوارد  تسيير  املكلف  اإلداري  الهيكل  أو  املؤسساتي  اإلطار  يتمثل 

 الهياكل اإلدارية التالية :  

اإلدارة  1.1.3 ا  املركزيةالهيئات  الوصية  اإلدارية  الهيئة  املائية  املوارد  وزارة  تمثل  بإدارة :  ملكلفة 

 ، حيث تتولى وزارة املوارد املائية تنفيذ السياسة الوطنية للمياه . املوارد املائية وتسيير مرفق املياه

االستشاري 2.1.3 الوطني  املياه  و   املجلس  ضبط  وطنية  سلطة  إستراتيجية  اختيار  أجل  من   :

طني االستشاري للموارد  أنشأ املشرع الجزائري هيئة استشارية تتمثل في املجلس الو ،  كاملة للمياهمت

 املجلس الوطني للماء. ، 17-83الذي كان يسمى سابقا في ظل قانون املياه املائية و 

الذي يشرف على صياغة اإلطار الذي يحدد السياسة الوطنية املنتهجة في مجال املياه من  و 

، )بن حملةاملستقبلية التي تعرفها الجزائر  و   ن املائي بالنظر إلى التحديات الحاضرةق األمأجل تحقي

   (213ص 

املياه  مجال  في  الرأي  إبداء  أجل  من  الهيئة  هذه  أو  املجلس  هذا  وضع  الجزائري    فاملشرع 

 جعل لها مهمة ضبط الخدمات العمومية للمياه سلطة إدارية مستقلة.و 

العمومي3.1.3 للمياهاملؤسسة  ائرية  الجز )الشركة  للمياه  املخصصة  :  ة  عمومية  (  مؤسسة 

صناعي طابع  ذات  املعنويةو   وطنية  بالشخصية  تتمتع  املاليو   تجاري  املؤسسة  ،  االستقالل  نشأت 

رقم   التنفيذي  للمرسوم  في    101-01وفقا  وصاية  ،  2001ل  يأفر   21املؤرخ  تحت  املؤسسة  توضع 

 يوجد مقرها االجتماعي في مدينة الجزائر.  و ، الوزير املكلف باملوارد املائية
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للتنمية الوطنية  السياسة  إطار  في  املؤسسة  ملياه  ،  تكلف  الوطنية  السياسة  تنفيذ  بضمان 

الوطني التراب  كامل  على  الشرب،  الشرب  مياه  إنتاج  عمليات  تسيير  خالل  الصناعيةاملياو   من   ه 

 حيث تقوم باملهام التالية :   ،توزيعها والتزويدو  جرهاو  تخزينهامعالجتها و و  نقلهاو 

 ؛مراقبة نوعية املياه املوزعةو  تفتيش -

 ؛ املبادرة بكل عمل يهدف إلى اقتصاد املياه -

 ؛ ( 76ص ،  2019، ) بن زحافالسنوية التخطيط لبرامج االستثمار  -

 تلويث املياه. و  محاربة تبذير املياه -

 الحماية الجنائية للموارد املائية  :  2.3

ت في ضعف تسيير املواد تمثل،  الت التي عانت منها الجزائر في مجال املياه إن من بين املشك

املاء بصورة مما جعل السلطات العمومية عاج،  عدم كفاءة اإلدارات املعنيةاملائية و  زة عن توفير 

و  الحمكافية  لبيان  املياه  قانون  من  التاسع  الفصل  الجزائري  املشرع  .خص  املطلوبة  اية بالنوعية 

 :  هذا يظهر من خاللو ، ملقررة للمياهالجنائية ا

 إنشاء شرطة املياه :  1.2.3

لضمان القضائية  الشرطة  مهام  من  جزء  الجزائري  املشرع  أوكل  املوارد و   حيث  حماية 

من    161هذا ما حدده في املادة  و   الطبيعية من كل اعتداء يؤثر على صالحياتها أو يساعد في تبديها

حيث نصت على : )) تكون مخالفات هذا القانون  ،  2005أوت    04الصادر في  ،  12-05القانون رقم  

ومعاينمحل   بها ضباطو   ة  بحث  يقوم  ((  و   تحقيق  القضائية  الشرطة  ص ،  2013،  )جالبأعوان 

79 .)  

 )جهاز شرطة املياه ( . حماية امللك العام للمياه و  الهيئة الخاصة بمراقبة

بل ترجع بوادره ،  املتممو   املعدل  12-05لم يكن إحداث جهاز شرطة املياه وليد قانون املياه  

املياه   قانون  إلى  في  ،  17-83األولى  و امللغى  1983جويلية    16املؤرخ  نصه ،  عدم  من  بالرغم  هذا 

املياه شرطة  تسمية  على  املخالفات  ،  صراحة  عن  للبحث  املؤهلين  األشخاص  بذكر  اكتفى  وإنما 

 من نفس القانون السابق النظر امللغى. 143هذا طبقا للمادة ، و املرتكبة على أحكام هذا القانون 

املتعلق بكيفية تطبيق ، و 1984يناير    2املؤرخ في    05-84صدر املرسوم رقم    1984في سنة  و

امللغى  143املادة   املياه  الذين  و   حيث نص على ضرورة ممارسته املوظفون ،  من قانون  الري  أعوان 

امل في  املبنية  األسالك  إلى  قانون   143ادة  ينتمون  مواد  بعض  في حدود  املياه لصالحيتهم  قانون  من 

 اإلجراءات الجزائية . 
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النصوص  و   املياه  بعد هذه  قانون  ، 12-05)القانون  ،  املتممو   املعدل  12-05القانونية جاء 

   (.2001غشت  4املؤرخة في ، 60عدد  ج.ر

'' تنشأ شرطة للمياه تتكون بنصها :    159قد نص صراحة على إنشاء شرطة املياه في مادته  و  

 من أعوان تابعين لإلدارة املكلفة باملوارد املائية ....''. 

، ن بمزاولة نشاط شرطة املياهغير أن هذا القانون بقي غامضا فيما يخص املوظفين املكلفي

 .(.128ص ،  2017)موساوي كتفى بتسميتهم أعوان تابعون لإلدارة املكلفة باملوارد املائية وا

لسنة   64)ت ر عدد    2008نوفمبر    08املؤرخ في    361-08ن جاء املرسوم التنفيذي رقم  إلى أ

 هم : و  كيفية الترقية إليهاو  بين رتبهمو  بمزاولة شرطة املياه وحدد األشخاص املكلفين، (2008

-   : املياه  شرطة  يثبتون مفتش  الذين  املائية  املوارد  في  الدولة  ملهندس ي  بالنسبة  مهندس ي 

بعد على سبيل االختيار و ، و ان منهيبعد اجتياز امتحو  وات خدمة فعلية بهذه الصفة( سن05خمس )

في حدود   التأهيل  قائمة  في  للموارد    20التسجيل  الدولة  ملهندس ي  املطلوب شغلها  املناصب  % من 

 سنوات من الخدمة الفعلية لهذه الصفة.   10املائية الذين يثبتون 

- : سنوات من    05تش ي شرطة املياه الذين يثبتون  ملف  بالنسبة  رئيس مفتش شرطة املياه 

 الخدمة الفعلية بهذه الصفة .  

سنوات  5بالنسبة لرؤساء مفتش شرطة املياه الذين يثبتون  مفتش عميد شرطة املياه : -

 من الخدمة الفعلية . 

املياه  و  قانون  القضائية ،  املتممو   املعدل  12-05يعهد  الشرطة  لضباط  املاء  شرطة   بمهام 

ص  ،  2018،  كذا أعوان تابعين لإلدارة املكلفة باملوارد املائية )اوهايبيةو   لشرطة القضائيةأعوان او 

10 . ) 

البحث و  أعمال  في  املياه  املخلة و   املعاينة و   تتلخص صالحيات شرطة  املخالفات  في  التحقيق 

 ضباط الشرطة القضائية . و  عن طريق إعداد محاضر املعاينة مثلهم مثل أعوان، بقانون املياه

إلى  الدخول  املياه صالحيته  شرطة  ألعوان  الجزائري  املشرع  أعطى  فقد  ذلك  إلى  باإلضافة 

من    163)املادة  االطالع على أية وثيقة ضرورية ألداء مهامهم .  و   لمياهاملنشآت الصناعية املستغلة ل 

 قانون املياه ( . 

تقديم املعني أمام  ،  هفقد شرع املشرع الجزائري ألعوان الشرطة امليا ،  أما في حاالت التلبس

طبقا ألحكام قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري  ،  أو ضباط الشرطة القضائية،  وكيل الجمهورية

في    155-66)األمر   الجزائية  و   املعدل   1966يونيو    1املؤرخ  اإلجراءات  قانون  املتضمن  املتمم 
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) في حالة املقاومة،  الجزائري  في  و   إال  يتم ذكر ذلك  املعاينة  تشكل خطر فإنه    164.)املادة  محضر 

) املياه  املياه عند االقتضاء    كما يجوز ،  من قانون  أثناء   االستعانةألعوان شرطة  بالقوة العمومية 

 من قانون املياه ( . 165تأدية مهامهم )املادة  

متو  بأعوان  املياه  قطاع  حظي  قد  الجزائري  املشرع  يكون  أعمال  بهذا  يتولون  خصصين 

مخالفات   في  السابقالتحري  في  سائدا  كان  ملا  ال خالفا  مقتصرة  ،  املياه  التحري  مهمة  كانت  حيث 

  (.56ص  ، 1988، )طاشور بصفة حصرية على األعوان التابعين إلدارة الري 

 العقوبات املقررة بموجب قانون املياه :و  الجرائم2.2.3

املقررة لها مثلما  تضمنت قانون املياه جملة من الجرائم املتعلقة باملياه فضال عن العقوبات  

املواد من   .  179إلى    166نصت عليه  املياه  من خالل هذه ، و يبدو أن املشرع الجزائري و   من قانون 

للمياه  في  و   األحكام جاء لفرض حماية فعالة  املنتهجة  الوطنية  السياسة  تنفيذ  املجالضمان   هذا 

  ( . 86،  85ص ، 2001، شور )طاهذا تماشيا مع مبدأ إقرار الحماية الجنائية للمكونات البيئية و 

 املرتبطة باملوارد املائية في التشريع الجزائري : و  الجرائم املتعلقة •

هي تلك األعمال التي تمس بمصادر الثروة املائية التي تظهر في حالة عدم تبليغ إدارة املوارد و 

هذا  ، و عمديةعند اكتشاف املياه الجوفية سواء بصفة عمدية أو غير  ،  املائية املتخصصة إقليميا

املادة   من    166ما نصت عليه  تتراوح  بغرامة  املخالفة  يعاقب على  الذي  املياه  قانون  إلى    5000من 

 دج .  10.000

األعمال الجزائري  املشرع  جرم  الوديانو   كما  طبيعة  على  تؤثر  التي   البحيراتو   اإلنجازات 

ألن ذلك يؤثر على مجرى كإقامة بناءات أو غرس أشجار أو إقامة سياج ثابت  ،  الشطوطو   البركو 

دج لهذا  100.000إلى    50.000هي الغرامة من  و   رصدت لهذه الجريمة عقوبة مالية، و طبيعتهاو   املياه

 الفعل. 

 الجرائم املتعلقة بنوعية املياه :  •

املياه نقاوة  على  الحفاظ  أجل  جهةو   من  من  التلوث  مخاطر  من  بالنوعية و   حمايتها  توفيره 

جرم املشرع الجزائري عمليات رمي اإلفرازات  ،  حة العمومية من جهة ثانيةاملتطلبة حفاظا على الص

من قانون املياه على    171قد نصت املادة  ، و أو تفريغها أو إيداع املواد السامة للماء دون ترخيص

 دج ضد مرتكب هذه األفعال .   100.000دج إلى  10.000عقوبة الغرامة من 

 أماكن التقاء املياه و   الحفرو   تفريغ املياه القذرة في اآلباركل من يقوم ب،  172كما عاقب املادة 

كذلك طمر املواد غير الصحية امللوثة للمياه  و   القنواتو   الوديان الجافةو   الينابيعو   أماكن الشربو 
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نات ازيادة على جريمة رمي جثت الحيو ،  إدخالها في املنشآت املائية املخصصة لتزويد املياهو  الجوفية

 5تكون العقوبة هي الحبس من سنة إلى  ، و أماكن الشربو   الينابيعو   ملسطحات املائيةأو طمرها في ا

 دج .   1000.00دج إلى  50.000بغرامة من  و  سنوات

الصحية للمعايير  املطابقة  غير  املياه  توريد  الجزائري  املشرع  اعتبر  النوعية من طرف  و   كما 

من    176جريمة تعاقب عليها املادة  ،  لبشري ا  لالستهالكاملوجه  و ،  شخاص الطبيعيين أو املعنوييناأل

 دج .  1000.000إلى  200.000بغرامة من و  تعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين، قانون املياه

في  مراحل  إقامة  أو  كانت  وسيلة  بأية  الطمي  استخراج  عملية  الجزائري  املشرع  اعتبر  كما 

ترخيص دون  الوديان  س،  مجاري  من  بالحبس  فاعلها  يعاقب  إلى  جريمة  بغرامة و   سنوات  5نة 

 من قانون املياه .   168دج طبقا لنص املادة  2000.00دج إلى  200.000

التي تمس و   كما يعتبر التصرفات املعرقلة للتدفق الحر للمياه السطحية في مجاري الوديان

للمادة   طبقا  العمومية  واملنشآت  الحواف  املياه  169باستقرار  قانون  و من  هي  ،  فاعلها  عقوبة 

 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين .  100.00دج إلى  50.000غرامة من  و  أشهر  6حبس من شهرين إلى ال

للمنشآت املوجودة  بتغييرات  القيام  أو  إنجاز اآلبار أو حفر دون ترخيص  كما تعد عمليات 

من    170بعد ذلك كجريمة نصت عليها املادة  ،  من شأنها استنزاف املنسوب املستخرج دون ترخيص

من  ،  املياه  قانون  الحبس  في  عقوبتها  إلى    6تمثلت  من  و   سنوات  3أشهر  إلى    50.000بغرامة  دج 

 دج.  100.000

خطرا   تشكل  األعمال  هذه  مثل  أن  املياهباعتبار  هذه  مستعملي  صحة  في ال ،  على  سيما 

 املناطق العمرانية . 

السقي في عمليات  القذرة  املياه  استعمال  الجزائر ،  أما  املشرع  اعترها  تعاقب فقد  ي جريمة 

املادة   املياه  179عليها  قانون  إلى  ،  من  سنة  من  من  و   سنوات  5بالحبس  إلى    500.000بغرامة  دج 

مباشرة،  دج  1000.000 تستهلك بصفة  التي  الخضر  القذرة لسقي  املياه  أن استعمال  دون ،  ذلك 

 غليان تؤدي إلى عدة مخاطر صحية. 

  : ت املوارد املائيةآالجرائم املتعلقة بمنش •

تضمن قانون املياه عدة تدابير وقائية تلزم أصحاب املنشآت املائية بتطهير املياه املستعملة 

املتسربة املياه  ملعالجة  التصفية  أجهزة  استعمال  طريق  و عن  جزائية  ،  عقوبة  اإلخالل  هذا  يقابل 

 دج   1000.000دج إلى  100.000هي الغرامة من  و  من قانون املياه 173نصت عليها املادة 
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كما هو الحال بالنسبة إلنجاز اآلبار أو القيام بعمليات الحفر الستخراج املياه الجوفية أو 

 القيام بإنجاز منشأة تنقيب عن منبع للمياه موجه الستغالل التجاري .  

بالرغم من  ،  حيث يتجلى سلوك املشرع الجزائري في مجال السياسة العقابية في مجال املياه

هو الذي يخضع ، و إضافة إلى الجانب اإلجرائي،  غرامة كجزاءات تقليديةوجود عقوبتين الحبس وال

إذ يبقى حق املتابعة من اختصاص ،  ون اإلجراءات الجزائيةللقواعد العامة املنصوص عليها في قان

   . (220ص ، د ت ن، )بن حملةالنيابة العامة . 

لى املشرع الجزائري فإنه لم  ع إبالرجو   الجانب العقابي العام لقانون العقوبات الجزائري :  3.2.3

، كتفى بتحديد أركان كل جريمة بيئية بصفة منفردةود بالجريمة البيئية بشكل عام وايعرف املقص

، فهناك جرائم ماسة بالبيئة  وتحديد أركانها،  جريمة البيئيةيرجع ذلك إلى صعوبة تحديد ماهية الو 

املائو   الجوية بالبيئة  ماس  هو  ما  و البحريو   يةمنها  البريةة  بالبيئة  يسمى  ما  في و   هناك  موزعة  هي 

   (41ص ، 2015، )طاوسالعديد من القوانين منها : 

 منها ما يعتبر جنح :و  بالنسبة للجرائم البيئية في القانون الجزائري منها ما يعتبر جناية

1.3.2.3: البيئية  نالجرائم  الجناية  تأخذ وصف  و التي  العقوبات  قانون  في  متفرقة  القوانين  جدها 

 ملة له من خالل اآلتي : املك

 بالنسبة لقانون العقوبات الجزائري نذكر :  

مكرر ضمن القسم الرابع مكرر الجرائم املوصوفة   87عدد املشرع الجزائري بموجب املادة  

 بأنها أفعال إرهابية وتخريبية. 

األعمال   نطاق  ضمن  تدخل  التي  األفعال  كل  الجزائري  املشرع  أدرج  املادة  هذه  خالل  من 

، (  156ص  ،  66رهابية أو التخريبية والتي هي في األساس من الجنايات املاسة بأمن الدولة )األمر  اإل 

مكرر على أنه : االعتداء على املحيط أو إدخال مادة أو تسييرها  87من املادة  06حيث نصت الفقرة 

ليمية من شأنها جعل صحة في الجو أو في باطن األرض أو إلقائها عليها أو في املياه بما فيها املياه اإلق

 اإلنسان أو الحيوان أو البيئة الطبيعية في خطر . 

الفقرة   نصت  املواد   13كما  أو  املتفجرات  باستعمال  االعتداءات   : أنه  على  املادة  ذات  من 

 البيولوجية أو الكيميائية أو النووية أو املشعة.

الجراو  بذلك سنكون و  مثل هذه  املادة  و   ئمفي  ق  16قياسا على  الجزائية من  انون اإلجراءات 

الجرائم    أمام ،  (  285ص  ،  2010،  )أوهايبيةالجزائري   مثل هذه  مجال ضبط  في  اختصاص وطني 

القضائية الشرطة  لضباط  و بالنسبة  أال،  العام  األصل  على  استثناء  يعد  االختصاص  و   هذا  هو 

 املحلي لهم.  
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االختصا لها  املنعقد  للمحكمة  املحلي  االختصاص  تمديد  يمكن  محاكم كما  دائرة  إلى  ص 

الخطرة،  أخرى  الخاصة  النفايات  كاستيراد  الوطنية  الحدود  عبر  منظمة  بجريمة  األمر  تعلق   إذا 

أو إرهابية،  عبورهاو  بأنها أفعال تخريبية  املوصوفة  في حالة الجرائم  إذا تعلق األمر و   أو  التي تكون 

أو في باطن األرض أو إلقائها في املياه  باالعتداء على املحيط أو إدخال مادة سامة أو تسريبها في الجو  

 الحيوان في خطر .  و  التي من شأنها أن تجعل صحة اإلنسانو  اإلقليمية

أو  و  إرهابية  أعمال  بأنها  املوصوفة  البيئية  الجرائم  في  املحلي  االختصاص  تمديد  إلى  إضافة 

قاض ي التحقيق و   ةكما يمدد االختصاص املحلي لوكيل الجمهوري،  تخريبية فإنها ال تخضع للتقادم

التي من بينها  و   كما صنف املشرع الجزائري الجرائم اإلرهابية،  إلى دائرة اختصاص املحاكم األخرى 

الجزائية   لألقطاب  املوسع  املحلي  االختصاص  ضمن  تعتبر  التي  الجرائم  من  البيئية  الجرائم 

: محكمة سيدي محاكم    04هي  و   348-06التي أنشأت بموجب املرسوم التنفيذي رقم  و   املتخصصة

و قسنطينة،  وهران،  امحمد من ،  رقلة،  املحكمة  تتكون  الجرائم  هذه  مثل  ففي  ذلك  إلى  ضف 

 تشكيلة القضاة فقط .  

ذلك بعقوبات و   قد عاقب قانون العقوبات كل من أتلف عمدا منشآت املياه  406و في املادة  

 . دج  1.000.000دج إلى  500.000بغرامة من و  سنوات 10إلى  5السجن من 

األمر  و بموجب  البحري  القانون  في    80-76في  القانون ،  1976أكتوبر    03املؤرخ  املتضمن 

التي تنص على عقوبة الجناية التي يقوم بها ربان   500من خالل نص املادة  ،  البحري املعدل واملتمم

للقضاء   ملياه التابعة السفينة سواء كانت جزائرية أو أجنبية عندما يقوم بإلقاء نفايات مشعة في ا

 يعاقب على الفعل بعقوبة اإلعدام. و ، الوطني

القانون  و في    19-01في  النفايات  2001ديسمبر    12املؤرخ  بتسيير  ، إزالتهاو   مراقبتهاو   يتعلق 

فقد جرم كل من استورد النفايات الخاصة الخطرة أو صدرها أو عمل على عبورها مخالفا بذلك 

القانون  و أحكام  با،  الفعل  هذا  على  من  يعاقب  من  وب  سنوات  08إلى    05لسجن  مالية  غرامة 

 صنفت هذه الجريمة بنها جناية نظرا لخطورتها .  ، و دج  5.000.000ج إلى  1.000.000

 الجنحة فيمكن ذكر بعضها كاآلتي : الجرائم البيئية التي تأخذ وصف : 2.3.2.3

سبب في فإنه يعاقب كل من يت،  10-03قانون حماية البيئة في إطار التنمية املستدامة رقم  

 منه .   47تلوث الجو عن طريق أحكام املادة 

كما يعاقب كل ربان سفينة جزائري أو طائرة جزائرية أو كل شخص قام بعمليتي الغمر أو 

 الترميد في املياه الخاضعة للقضاء الجزائري .  
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• : املناجم  قانون  القانون رقم  و  في  في    10-01هو  يعاقب ،  2001جويلية    03املؤرخ  فإنه 

االستكشاف املنجمي بدون و   ما بعدها منه على كل الجنح املتعلقة بالتنقيبو   179املواد    بمقتض ى

 ترخيص . 

البحري  • الصيد  قانون  :و   في  املائيات  رقن  و   تربية  القانون  ،  املتممو   املعدل  11-01هو 

فإنه يعاقب على كل من يستعمل آالت الصيد املخالفة لهذا القانون كما يعاقب كل من قام بصيد 

 ما بعدها. و  78بموجب املواد ، أو خالل فترة حظر أو إغالق الصيد، نتوجات املمنوع صيدهاامل

• : املياه  الذي يعاقب على كل من يفرغ  ،  املتممو   املعدل  12-05بموجب األمر رقم    قانون 

ا  ما بعدهو   168بموجب املواد  ،  استعمال املياه القذرة غير املعالجة في الري و   املواد القذرة في اآلبار

 من ذات القانون . 

• : الصيد  القانون رقم    قانون  الذي يعاقب كل من يمارس الصيد خارج    07-04بموجب 

 كذلك من يصطاد األصناف املحمية .، و كذلك الصيد بدون رخصة، و األماكن املخصصة له

اقبتهاو   قانون كيفيات تسيير النفايات • الذي يعاقب   19-01هو القانون  ، و معالجتهاو   مر

الكيماو   استعمال املخلفاتكل من يعيد   في األماكن غير و   ويةاملواد  النفايات الخطرة  ايداع  كذلك 

 ما بعدها من ذات القانون. و   بموجب املواد، املخصصة لها

الخضراء • املساحات  تسيير  قانون  : و   حمايتهاو   في  القانون  تنميتها  هو  الذي    06-07و 

دم املساحات الخضراء بموجب املواد  كل من يقوم بهو   يعاقب كل من يقطع األشجار بدون ترخيص

 ما بعدها من ذات القانون. و  37

باإلضافة إلى ،  ذات طبيعة خاصة ال يمكن حصرهاو   على اعتبار أن الجرائم البيئية متعددةو 

بل هناك قوانين مكملة   البيئة  لحماية  الوحيد  القانوني  ليس هو اإلطار  البيئة  قانون    اقتضتهاأن 

 تشعب عناصر البيئة.  

 خاتمة:  .4

 مما تقدم نخلص إلى النتائج التالية:

مع تنامي الطلب على املياه بسبب ،  التوزيع غير العادل للموارد املائية مشكلة عامليةو   باتت الندرة -1

عوامل أخرى ساهمت العجز املائي  ، و غير عقالني للمياهو   االستغالل املفرطو   الزيادة السكانية

جعل من الجزائر باعتبارها من الدول التي تقع تحت خط األمر الذي    للعديد من دول العالم .

 متر مكعب للفرد الواحد سنويا. 1000الفقر املائي الذي حدده البنك العاملي بمقدار 
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تكون ضمن منظومة ، و عدم تبذيرهاو   أنشأت لهذا الغرض هيئات خاصة بترشيد استهالك املياه -2

 اإلخالل به أو تلويثه.   عقابية ردعية كل من يساهم بإفساد امللك املائي أو

 ونتوصل إلى االقتراحات التالية:

شرطة املياه في ميدان حماية امللك و   رغم املجهودات الجبارة التي تقوم وزارة املوارد املائية •

الطبيعي املائي  النوعي،  االصطناعيو   العام  التراجع  ظل  في  هزيلة  زالت  ال  الكمي  و   فهي 

املائية املناخيةو   للموارد  الذي سيتوجب   التغيرات  األمر  اآلن  معاملها لحد  تتضح  لم  التي 

 تكثيف العمل امليداني. 

تغيير  ، و ندرة املياهو   اني )الديمغرافي (هناك عالقة وطنية بين النمو السك  يمكن القول أن •

املياه،  املناخ ندرة  تتفاقم  النمو و   حيث  العذبة يسبب  املياه  ملوارد  املتساوي  غير  التوزيع 

 املتوقع.  و  السكاني السريع
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صادرات�منتجات�الصيد�البحري�����عض�الدول�العر�ية�ب�ن��عز�ز��قتصاد��زرق����ظل�

  العر�يةال��وات�الكب��ة�والواقع�امل��دي�
Exports of fishery products in some Arab countries between strengthening 
the blue economy in light of the great wealth and the deteriorating reality 
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  : م��ص

�الصيد� �منتجات �من �العر�ية �البلدان ��عض �صادرات �واقع �دراسة �ا�� �البحثية �الورقة ��دف

�وا��زائر �تو�س �عمان، �سلطنة �مصر، ��ل�من ��� �واملتمثلة �أ�م�قطاعات�. البحري، �كتعز�ز�ألحد و�ذا

  .ظل�ال��وات�ال���تمتلك�ا�قتصاد��زرق����

�عد�ال��وة�السمكية����العديد�من�الدول�العر�ية�مصدر�كب���لالكتفاء�الذا�ي�والتصدير�إال�أن�

فع���الرغم�من�امتالك�العديد�. استغالل�ا�ال�يزال�ضعيفا�و�عيدا��ل�البعد�ع���ما�يجب�أن�ت�ون�عليھ

د�من�البح��ات�وغ���ا�من�املصائد�الطبيعية�من�البلدان�العر�ية�ملساحات�كب��ة�من�الشواطئ�والعدي

��سماك �من �الذا�ي �اكتفا��ا �تحقيق ��� �ح�� ��ستغل �لم �ذلك �إال�أن �لألسماك �عن�. والبحر�ة نا�يك

  .ضعف�حص��ا�من�الصادرات

  .�نتاج�،التنمية�،�قتصاد��زرق�،الصيد�البحري،�الصادرات: �لمات�مفتاحية

  JEL  :E23�،E32�،F16 اتتص�يف

Abstract:  

The research paper aims to study the reality of exports of fishery products from certain 

Arab countries, represented in Egypt, Oman, Tunisia and Algeria. It stimulates one of the 

most important sectors of the blue economy in light of the wealth it has. 
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The fishery wealth in many Arab countries is a great source of self-sufficiency and 

export, but its exploitation is still low and far from what it should be. Although many Arab 

countries have vast expanses of beaches, numerous lakes, and other natural and marine 

fisheries for fish, this has not even been used to achieve fish self-sufficiency. Not to mention 

its low share of exports. 

Keywords: Fishing; exports; blue economy; development; production. 

JEL Classification Codes: E23, E32, F16 
  

  : مقدمة. 1

��من�الغذا�ي،�الفقر،�ش� �مشا�ل�واملتمثلة��� �عدة �تفاقم ��خ��ة �السنوات د�العالم���

�تد�ي� �أمثل، ��ش�ل �املوارد ��ستغالل �وعدم ��ي�ولوجية �النظم �اختالل �ال��ة، البطالة،

و�عت���حل��ذه�املشا�ل�من�أ�م�. املستو�ات�املع�شية�لألفراد�وتد�ي�دخول�م�وغ���ا�من�املشا�ل

ال����عمل�ع���حل�ا�العديد�من�املنظمات�بالتعاون�مع�جميع�الدول�من�خالل�تحقيق�التحديات�

و�عد��قتصاد��زرق�من�ب�ن�املشار�ع�ال����س���العديد�من�. تنمية�شاملة�ومستدامة����العالم

الدول�إ���تجسيد�ا�من�أجل�حل�املشا�ل�سالفة�الذكر�وكذا�تحقيق�تنمية�مستدامة�و�ذا�من�

��رضخالل��ستغ �مساحة �ثل�� ��مثل�للبحار�واملحيطات�ال���تمثل�أك���من �تصل�. الل حيث

مليون��لوم���مر�ع����ح�ن�أن��361,2و�و�ما��عادل�مساحة��%�71سبة�املياه�ع���سطح��رض�

فقد�تم�سن�العديد�من�القوان�ن�وعقد�. من�املساحة��جمالية�لألرض�% 29اليا�سة�تمثل�فقط�

� �ب�ن �اتفاقيات ����عدة ��زرق ��قتصاد �اطار�تب�� ��� �الساحلية �و�ا��صوص �الدول الكث���من

�للبحار� ��مثل ��ستغالل �ولضمان �أع�� �نمو�اقتصادي �معدالت �تحقيق �أجل �من اقتصادا��ا

  .واملحيطات�ال���تحوز�ا�وذلك����العديد�من�القطاعات

�ا �و�مثل �مليار����اص �نصف �من �ألز�د �رئ���� �مصدر�دخل �أ�م��عت���الصيد لسمك

%  10وتدعم�تر�ية��حياء�املائية�من�. مصدر�لل��وت�ن�ا��يوا�ي�ألك���من�مليار���ص����العالم

و�عت���الصيد�البحري�من�ب�ن��.)4،�صفحة�FIX��،2018و��DENIS( من�س�ان�العالم%  12ا���

ن�الدول�أ�م�قطاعات��قتصاد��زرق�كما��عت���من�القطاعات�ال�امة����اقتصاديات�العديد�م
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����اص؛� �ملالي�ن �الشغل �وتوف���مناصب �الغذا�ي ��من �تحقيق �الكب����� �اس�ام�ا �خالل من

�الصعبة �العملة �بجلب ��سمح �مما �الصادرات �تنو�ع ��� �املسا�مة �من�. وكذا �العديد �تمتلك كما

�من �ت�ون �ألن �ل�ا ��سمح �مما �بحار�وأ��ار�ووديان �من �ومتنوعة ��ائلة �مائية �ثروة �العر�ية �الدول

أغ���الدول�من�حيث�اكتفا��ا�الذا�ي�باملنتوجات�البحر�ة�وأ�م�ممون�للعالم�من�خالل�تصدير�

  . �ذه�املنتجات

  :إش�الية�الدراسة

�السؤال� ��� �املوضوع ��ذا �إش�الية �تجسيد �يمكننا �سابقا �إليھ �التطرق �تم �إثر�ما ع��

  :ا��و�ري���ي

�ثروا �استغالل �العر�ية �الدول ��عض �استطاعت �مدى �أي �كتعز�ز�لالقتصاد�إ�� �املائية ��ا

� �من �املمتدة �الف��ة �خالل ���ا �ا��اصة �تصدير�منتجات�الصيد�البحري �خالل �من -�2001زرق

  ؟2019

  :تنطلق�الدراسة�من�فرضية�مفاد�ا�أن: فرضية�الدراسة

�ال�ائلة� �بال��وات �مقارنة �م��دي �العر�ية �الدول �لبعض �البحري �الصيد �منتجات �الصادرات واقع

  .�ا��ذه�الدول ال���تمتلك

  :أ�مية�الدراسة

وتكمن�أ�مية��ذه�الدراسة�����ونھ�يتعرض�ألحد�املواضيع�امل�مة�املتمثلة�����قتصاد�

�الدول� �لبعض �بال�سبة �وصادراتھ �البحري �الصيد ��� �واملتمثلة �قطاعاتھ � �أحد �خالل �من �زرق

   .العر�ية

  :ال�دف�من�الدراسة

�إبراز�و  �إ�� ��ذه �دراس�نا �خالل �من �لبعض�و��دف �البحري �الصيد �منتجات �صادرات اقع

،�وأ�مي��ا����تنو�ع�صادرات��اتھ�2019ا���غاية��2001الدول�العر�ية�خالل�الف��ة�املمتدة�من�

   .الدول 

  :املن���املتبع����الدراسة

  .ح���ي�س���لنا�بلوغ�ال�دف�من��ذه�الدراسة�تم��عتماد�ع���املن���الوصفي�التحلي���
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    �زرق�ما�ية��قتصاد� .2

� �غون���باو�� �الب��ي�ي ��قتصادي �ا�� ��زرق ��قتصاد ��لمة �أصل  �Gunter Pauliعود

ف�و�ينطلق�من�. الذي�يرى�أن��ناك�ضرورة�كب��ة�ل��فاظ�ع����دارة�املستدامة�للموارد�املائية

�بال�سبة� فرضية�أن�النظم��ي�ولوجية�السليمة�للمحيطات����أك���انتاجية�وواجبة�خصوصا

،�Gunter( للدول�ال����عتمد����اقتصادا��ا��ش�ل�كب���ع���املحيطات�و�ذا�من�أجل�استدام��ا

من�خالل�اتفاقية��2012و�رجع��ل��ام�الدو���باالقتصاد��زرق�ا���عام�. )16،�صفحة�2010

��برشلونة،�الذي��ان��دفھ�ضمان�التنمية�املستدامة����املناطق�البحر�ة�والساحلية�و�نتقال�ا�

  )1،�صفحة�Fosse�،2018،�و�Giraud�،Lafitte() 5ال�دف�(�قتصاد��خضر�و�زرق�

  :مف�وم��قتصاد��زرق 1.2

�من� �بأنواع�ا �املائية �املسطحات �ملوارد ��قتصادي ��ستغالل ��زرق ��قتصاد يدمج

�املائية ��ي�ولوجية �النظم �ع�� �وا��فاظ �وغ���ا �و�ح��ات �وأ��ار �ع�, محيطات �يقوم ��ف�و

�متجددة �غ�� �أو �متجددة ��انت �سواء �الطبيعية �املوارد �ل�اتھ �واملستدام �الرشيد  �ستخدام

(Union Africaine, 2019, p. 2). 

 :وقد�قدمت�عدة��عار�ف�لالقتصاد��زرق�فيما�ي���س�تم�التطرق�للبعض�م��ا

�استخدام ��� �وفعال ،� �التلوث �منخفض �دائري �اقتصاد �أنھ �ع�� ��زرق ��قتصاد ��عرف

�واملساواة� ���سان �رفا�ية �و�عزز ،� �املستدامة �و�نتاج ��س��الك �أنماط �ع�� �و�عتمد املوارد

�كب���من� ��ش�ل �و�حد �لألفراد، �شغل �و�وفر�مناصب ��قتصادية �القيمة �و�ولد �جتماعية،

 .(Giraud, Lafitte, & Fosse, 2018, p. 2) املخاطر�البي�ية�والنقص�البي��

�الدو� �البنك �عرف �ملوارد�كما �املستدام ��ستخدام �أنھ �ع�� ��زرق ��قتصاد �كذلك �

املحيطات�من�أجل�تحقيق�النمو��قتصادي�وتحس�ن�سبل�املع�شة�والوظائف�مع�ا��فاظ�ع���

  .النظام�البي���للمحيطات
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���شطة� �جميع �أنھ �ع�� ��خرى ��� ��زرق ��قتصاد ��ور�ية �املفوضية �عرفت وقد

�ب �املتعلقة �القطاعات��قتصادية �من �واسعة �مجموعة �و�غطي � �والبحار�والسواحل املحيطات

  .الناشئة�وامل��ابطة

��قتصادي� �والنمو �املستدامة �التنمية �لصا�� �للعمل �رافعة �يمثل ��زرق �قتصاد

��و��خر�إ��� �يؤدي ��خضر�الذي �لالقتصاد �النظ���البحري �و�عت���كذلك ��جتما��، و�ندماج

���س �رفا�ية �كب���من�تحس�ن ��ش�ل �ا��د �طر�ق �عن �ذلك �و��ون ��جتماعية �والعدالة ان

  .(DENIS & FIX , 2018, p. 2) املخاطر�البي�ية�وندرة�املوارد

��عتمد� �اقتصاد �أنھ �ع�� ��زرق ��قتصاد ��عر�ف �يمكن �السابقة �التعار�ف �خالل من

� �كب���ع�� �الف�ش�ل �باالستخدام �و��تم �بأنواع�ا �املائية �املسطحات �ل�ا،�موارد �واملستدام عال

�النمو��قتصادي� ��� �و�سا�م �ل�م �شغل �مناصب �و�خلق �الرفا�ية �تحقيق �كب����� �دور و�لعب

  . للدول�إضافة�إ���املحافظة�ع���الب�ئة

  :أ�مية��قتصاد��زرق�وقطاعاتھ�الرئ�سية 2.2

براز�يلعب��قتصاد��زرق�دورا�كب��ا����النمو��قتصادي�للعديد�من�البلدان،�و�مكن�ا

  :�ذه���مية����النقاط�التالية

من�� ��ل �استخدام �ادماج �خالل �من �للمحيطات �املستدامة ��قتصادية �التنمية تحقيق

�من� �و�ذا ��قتصادية؛ �لألغراض �ا��وفية ����ار�واملياه �البح��ات، �املحيطات، البحار،

ية�مع�ا��رص�خالل�أعمال�الصيد،�املناجم�والطاقة،�النقل�البحري�وتر�ية��حياء�املائ

�البحر�ة �للموارد �والساحلية �البحر�ة �البي�ية �النظم ���ة �ع�� �يضمن�.  وا��فاظ مما

،�صفحة�CMAE�،2019(التور�د�املستمر�للسلع�وا��دمات�ألجيال�ا��اضر�واملستقبل�

 ؛)2

املسا�مة����تحقيق��من�الغذا�ي؛ 

القضاء�ع���الفقر؛ 

تحس�ن�املستوى�املع�����ودخول��فراد؛ 

فرص�عمل�لألفراد؛توف��� 
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تحقيق�تنمية���ية،�أمنية�وسياسية�مستدامة����البلدان�ال���تحوز�ع���املوارد�املائية.  

التأس�س�التدر����والنا���لالقتصاد��زرق�يقوم�ع���التنمية�املستدامة�لعدد���شطة�

  :التالية� �جتماعية�و�قتصادية�الرئ�سية

ية؛صيد��سماك�وتر�ية��حياء�املائ  

السياحة�وال��فيھ؛  

النقل�البحري�وأ�شطة�املوا�ئ؛  

التنقيب�البيولو���أو�استغالل�املوارد�البيولوجية؛  

الطاقات�املتجددة. 

 واقع�صادرات�الصيد�البحري�ع���املستوى�العاملي .3

���ظل�التغ��ات�املناخية�وعدم��2050مليار��سمة�بحلول���9عد�توف���الغذاء�ألز�د�من�

تصادي�واملا���وحدة�املنافسة�ع���املوارد�الطبيعية�أحد�أك���التحديات�ع���املستوى�اليق�ن��ق

وفيما�ي���س�تم�التعر�ج�ع���واقع��نتاج�من�مصايد��سماك����العالم�وتطور�. العال���اليوم

  .صادرات��سماك�ع���املستوى�العال���وأ�م�البلدان�الناشطة�����ذا�املجال

  ن�مصايد�العالم�واقع��نتاج�م 1.3

�ومتناميا� �كب��ا �دورا �الدو�� �املستوى �ع�� �املائية ��حياء �وتر�ية �السمكية �املوارد تلعب

و�و�ما��س���إليھ�جا�دة�العديد�. و�ا��صوص�����ونة��خ��ة����توف����غذية�وفرص�العمل

� �ل�ل �الدائمة �م�افح��ا �خالل �من �والزراعة ��غذية �منظمة �وأ�م�ا �املنظمات �ا��وع�من من

  . والفقر؛�ف�تان��خ��تان�تتصدران�أ�م���داف�ال����س���عدة�منظمات�دولية�لتحقيق�ا

مليار��سمة�خالل�سنة��3,3سا�مت�منتجات�املصايد�ع���العالم�ب��و�د��سماك���وا���

�بنحو�2018 ،20 %�� �ا��يوانية �ال��وت�نات �من �املتناول �من �الفرد �نص�ب �متوسط ،�ONU(من

كما�سا�م����تقليص�البطالة�من�خالل�توف���مناصب�شغل�ملالي�ن��فراد�ع���. )2020- 2004

��قاليم �بمختلف �و�ذا ����. العالم �املائية ��حياء �ومر�ي ��سماك �صيادي �عمالة �ش�دت فقد

إ���ما�يقارب��1995مليون�عامل�سنة��37,46العالم�نموا�م��ايدا،�حيث�انتقل�عدد�العمال�من�
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حيث��عود�. ؛�إال�أن��ناك�تباين����عدد�العمال�من�اقليم�ألخر2018سنة��مليون�عامل�59,50

،�لتل��ا��ل�)من��جما���العال���% 85( مليون�عامل��50.38حصة��سد�إلقليم�آسيا�بحوا���

  . مليون�عامل�2،8مليون�عامل�و���5،4من�افر�قيا�و�مر�كيتان�ب�

 2018 - 1998رة االنتاج من مصايد العالم خالل الفت: 1الجدول 
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 (ONU, 2004-2020): املصدر

 - 1998ش�د�انتاج�مصايد��سماك�ع���العالم�نموا�م��وظا�خالل�الف��ة�املمتدة�من�

�2018،�حيث�بلغ�انتاج�مصايد��سماك�ع���العالم�أع���مستوى�لھ�سنة�)1دول�ا��(   2018

� �طن�179بحوا�� �. مليون ��نتاج �ز�ادة � ��سبة �بلغت ��%  50,01كما ��سنة��2018سنة مقارنة

،�وترجع��ذه�الز�ادة�امل��لة�خالل�السنوات��خ��ة�إ���ارتفاع��نتاج�����ل�من�مصايد�1998

وتجدر��شارة�إ���أن��ل�من�الص�ن،�إندون�سيا،�ب��و،�. بحر�ة�والداخلية�سماك�الطبيعية�ال

� �حوا�� �لوحد�ا ��ش�ل �نام �وفيت ��مر�كية �املتحدة �الواليات �الرو���، ��تحاد من��%50ال�ند،

�العالم ��� �الطبيعية �للمصايد ��جما�� �ملصايد�. �نتاج �رئ�سية �بلدان �أك���سبعة ��ش�ل ف��

 .)15،�صفحة�ONU�،2004-2020(�سماك����العالم�

  

  



صادرات�منتجات�الصيد�البحري�����عض�الدول�العر�ية�ب�ن��عز�ز��قتصاد��زرق����ظل�ال��وات�

 الكب��ة�والواقع�امل��دي�العر�ية

455 

  )مليون طن( تطور انتاج مصايد االسماك عبر العالم : 1الشكل 
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 (ONU, 2004-2020)من اعداد الباحثتني باالعتماد على بيانات   :املصدر

�حي �سنوات، �عدة �منذ ��سماك����العالم ����انتاج �عامليا ��و�� �املرتبة �الص�ن ث�احتلت

و�عد�الص�ن�املسؤولة�عن�نمو�). 1ا��دول�( �ش�ل�انتاج�الص�ن�لوحده�حوا���ثلث�انتاج�العالم�

الكميات�املتوافرة�من��سماك����العالم�و�ذا�راجع�ا���توسع�ا�الكب������انتاج��سماك�و�صفة�

�مصاي �انتاج �تطور �عرض �س�تم �املوا�� �الش�ل �خالل �ومن �املائية، ��حياء �تر�ية ��� د�خاصة

  . �سماك����العالم�اجماال�والص�ن�خصوصا

� �ا��دول �من�) 2(يو�� �الفرد �نص�ب �إ�� �اضافة �لألسماك �الغذا�ي ��س��الك �من �ل

� �الف��ة �الظا�ر�خالل ��س��الك�2018 -�1998س��الك ��� �ز�ادة ��ناك �أن �جليا �يت�� �حيث ،

�أك��  �ليبلغ �ألخرى �سنة �من �مطردة �بوت��ة �املصايد �ملنتجات ��الغذا�ي �سنة���156من �طن مليون

فقد�انتقل�متوسط��س��الك�الغذا�ي�خالل�. و�و�أع���مستوى�تم����يلھ�ع����طالق�2018

� �1995- 1986الف��ات ��2015- 2006و��1996-2005، �التوا�� ��71,8ع�� �طن، مليون��98,5مليون

وش�ل�.  عامليامليون�طن؛�وترجع�الز�ادة��ذه�ا���ارتفاع����انتاج�مصايد��سماك��129,2طن�و�

من�اجما���انتاج�مصايد��سماك�وتر�ية��حياء�املائية�����% �87,62س��الك�ال�شري�حوا���

� � �سنة �سنة�. 2018العالم �منذ �العالم �انتاج �اجما�� �من �ال�شري ��س��الك ��سبة ���لت كما

ص�ب�الفرد�أما�فيما�يتعلق�بن. مع�مرور�السنوات�وا���يومنا��ذا�%80أك����سبة�بحوا����1986

�لغ�للفرد�كمتوسط�للف��ة�13,4من��س��الك�الظا�ر�نموا�م��ايدا�من�سنة�ألخرى�لي�تقل�من�

وترجع�الز�ادة����نص�ب�الفرد�من�. �2018لغ�سنة��20,5ا����1995ا���غاية��1986املمتدة�من�
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��سما �انتاج �عرفھ �الكب���الذي �التوسع �ا�� �ألخرى �سنة �من �لألسماك �ال�شرى �ال��س��الك ك

  . سيما����مجال�تر�ية��حياء�املائية

 2018 - �1998س��الك�الغذا�ي�وغ���الغذا�ي�لألسماك�خالل�الف��ة�: 2ا��دول�
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 (ONU, 2004-2020): املصدر

�الف �نص�ب �ارتفاع �كذلك �من��عود �اخرى �عوامل �ا�� �لألسماك �الغذا�ي ��س��الك �من رد

�و��� �ازدياد �ا�� �إضافة �العالم ��� �الدخل �مستوى �وارتفاع �التكنولوجية �التطورات أ�م�ا

وفيما�ي���س�تم�عرض�تطور��ل�من��س��الك�الغذا�ي�. املس��لك�ن�بالفوائد�ال��ية�لألسماك

  ).2الش�ل�( وغ���غذا�ي�ملنتجات�املصايد�العاملية

�% 20ش�لت��ستخدامات�غ���غذائية�ملنتجات�املصايد�العاملية��سبة�قليلة�جدا�حوا��

وتمثل��سبة�. من��نتاج��جما���العال��؛����ح�ن�أن�با����نتاج�تم�توج��ھ�لالس��الك�ال�شري 

�مرور�السنوات� �مع �تنامت �معت��ة، ��سبة �غ���غذا�ي �لالس��الك �املوج�ة �املصايد �من �نتاج

�السمكيةخص �ز�ادة�حصة�انتاج�املساحيق�والز�وت . وصا����السنوات��خ��ة،�و�رجع�ذلك�ا��

وتبقى�ز�ادة��ستخدامات�غ���غذائية�ملنتجات�الصيد�ر�ينة�التجارب�الواعدة�واملشار�ع�الرائدة�

ال����س���العديد�من�البلدان�ا���تحقيق�ا،�و�عد��ل�من�مجال�الطب،�مستحضرات�التجميل،�
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املياه�وصناعة��غذية�من�أ�م�املجاالت�ال���س�تم�من�خالل�ا�الز�ادة�����ستعمال�غ����معا��ة

  ).ONU�،2004-2020( غذا�ي�ملنتجات�املصايد

  )مليون طن( 2018 -1998تطور االستهالك الغذائي وغير الغذائي لألسماك خالل الفترة  :2الشكل 
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  (ONU, 2004-2020)الباحثتني باالعتماد على بيانات   من اعداد :املصدر

� �الف��ة �خالل �كب��ا �تزايدا �العاملية ��سواق ��� �املتداولة ��سماك �تجارة  – 1976عرفت

2018 )ONU�،2004 -2020 (حد�سواء،�حيث�بلغت�� من�حيث�الكمية�ومن�حيث�القيمة�ع��

ة�الصادرات�خالل��ذه�الف��ة�نموا�وقد���لت�قيم. مليار�دوالر�أمر��ي�164,1قيمة��2018سنة�

� �بمعدل �و��% 8سنو�ا ��سمية �ا��قيقية�% 4بالقيمة �ما�. بالقيمة ��سماك �صادرات و�ش�ل

� �تقر�با �ع����% �38عادل �أو�اس��راع�ا �صيد�ا �تم �ال�� ��سماك �مصايد �منتجات �جميع من

إ����1996تا�منذ�سنة�؛�وتجدر��شارة�ا���أن��ذه�ال�سبة�عرفت�ثبا2018املستوى�العال���سنة�

  .املوا��) 3(غاية�يومنا��ذا�و�و�ما�يب�نھ�ا��دول�

�أك���بلد� �السنوات �من �العديد �خالل �لألسماك �أك���منتج ��و��ا �إ�� �إضافة �الص�ن �عد

�من�السنوات �خالل�العديد �عامليا ��و�� �املرتبة . مصدر�لألسماك�واملنتجات�السمكية�باحتالل�ا

� �احصائيات �ا�2018فحسب ��ش�ل �لوحد�ا �الص�نية �الصادرات��% 14لصادرات �اجما�� من

،�تايلند�)% 4( ،�شي���)% 5( ،�فيت�نام�)% 7(العاملية�للمنتجات�السمكية؛�تل��ا��ل�من�ال��و�ج�

 )4 %(� �)% 4( ،�ال�ند ��ولندا ، )4 %(� ��مر�كية �املتحدة �الواليات � ، )4 %(� ��كندا ، )3 %  (



 سودا�ي��نادية�. صادق�جميلة�،�د. د

458 

من�إجما����% 52درات�العشر�دول�السابقة�لوحد�ا�حوا���و�ش�ل�صا). % 3( و�تحاد�الرو����

  .الصادرات�العاملية�ملنتجات�مصايد��سماك

 2018 - 1996صادرات األسماك على المستوى الدولي خالل الفترة : 3الجدول 

 السنوات
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  (ONU, 2004-2020): المصدر

  البحري�����عض�الدول�العر�ية�واقع�صادرات�الصيد�.4

فإضافة�. تمتلك�العديد�من�الدول�العر�ية�مواردا�مائية�جد�م�مة�من�بحار�وأ��ار�ووديان

� �العر�ية �تضم�املنطقة �العر�ية �البلدان �من �للعديد �طول�الشر�ط�الساح�� ���ر�ا��23ا�� حوضا

ل�ا�أن�ت�ون�من�أغ���وأقوى���مر�الذي�يخول . منقسمة�إ���أ��ار�دائمة�و����ات�موسمية�أو�أودية

و�ذا�. الدول�وأقل�ا�مشا�ل�خصوصا�املتعلقة�ب�ل�من��من�الغذا�ي،�الفقر،�البطالة�وال��ة

يندرج����اطار��عز�ز�أحد�القطاعات�امل�مة�����قتصاد��زرق�واملتمثل����قطاع�الصيد�البحري�

ت�الصيد�لبقية�دول�العالم�مما�من�خالل�ز�ادة��نتاج�لتحقيق�اكتفاء�لشعو��ا�وتصدير�منتجا

فيما�ي���س�تم�التعرض�لواقع�صادرات�. �سا�م����الرفع�من�قيمة�صادرا��ا�وتنو�ع�اقتصادا��ا

  .منتجات�الصيد�البحري�لبعض�الدول�العر�ية�ومدى�استغالل�ا�ل��وا��ا�املائية

  منتجات�الصيد�البحري�لدولة�مصرصادرات� 1.4

نتاجية�السمكية�لدولة�مصر�من�بحار�وال����شمل��ل�من�تتعدد�وت�نوع�مصادر�الطاقة�� 

البحر��حمر�والبحر��بيض�املتوسط،��و�ح��ات�و�شمل��ل�من�البح��ات�الشمالية�والبح��ات�



صادرات�منتجات�الصيد�البحري�����عض�الدول�العر�ية�ب�ن��عز�ز��قتصاد��زرق����ظل�ال��وات�

 الكب��ة�والواقع�امل��دي�العر�ية

459 

إضافة�ا�����ر�النيل�) منخفض�ال��دو�ل�ومنخفض�بور�فؤاد( الداخلية،�ومنخفضات�ساحلية�

�املختلفة �ال. بفروعھ �املصايد �مساحة �تبلغ �أذ �حوا�� �مصر ��� �للصيد مليون��13,6صا��ة

  ).(p. 3 ,2015 ,الناصر)( فدان

،�إذ�انتقل�2019 – 1999ش�د�انتاج�مصايد��سماك�بمصر�نموا�م��ايدا�خالل�الف��ة�

وكما��ش���. 2019مليون�طن�سنة��1,9إ���حوا����1999مليون�طن�سنة����0,65م��نتاج�من�

�2019سنة��% �137,5سبة�نمو�انتاج��سماك�بمصر�بلغت�أدناه،�فإن�) 4(اليھ�بيانات�ا��دول�

،�و�مقارنة�انتاج�مصر�مع�اجما���انتاج�مصايد�العالم�سنة�)2015الناصر،�( 2002مقارنة��سنة�

 .  % 1,19نجد�أن�حصة�مصر�من��نتاج�العال���تمثل��سبة�حوا����2018

�بمصر  ��خ��ة �السنوات �خالل ��سماك �انتاج ��� �الز�ادة �امل��ة��و�عود �من �استفاد��ا إ��

� �حوا�� �السم�ي ��س��راع �مجال ��� �أك���الدول �من �باعتبار�ا �ل�ا �انتاج��% 80ال�س�ية من

و�عد�مصر�اليوم��و���افر�قيا����مجال��س��راع�السم�ي�والسادسة�عامليا؛�. �سماك�بمصر

� �ا��دول �مصر�من) 4(و�و�� �واردات �وقيمة �كمية �تطور �من ��ل �أيضا املنتجات��السابق

. السمكية،�ومن�خاللھ�يت���أن�مصر�تقوم�باست��اد�كميات�كب��ة�من�منتجات��سماك�سنو�ا

مليون�طن�و�ذا�يمثل��0,69ما�قيمتھ��2018حيث�بلغت�كمية��سماك�املستوردة�خالل�سنة�

� �السنة�%37تقر�با �نفس �مصر�خالل �انتاج �فاتورة� .من �قيمة �أن �إ�� �كذلك وتجدر��شارة

�بلغت�الواردا �أ��ا �حيث �جدا �كب��ا �تزايدا ��خرى ��� �ش�دت ��سماك �منتجات �من �املصر�ة ت

،�و�ذا�يدل�ع���عدم�قدرة�مصر�ع���كفاية�)4جدول�( 2018مليون�دوالر�أمر��ي�سنة��849,2

��ذا �يومنا �غاية �إ�� ��سماك �منتجات �من �املح�� �من�. الطلب �انتاج�ا �ز�ادة �عل��ا �يتوجب لذا

��� �وخاصة �ع����سماك �ا��ديثة �التج���ية �العمليات �واجراء �السمكية �بالصناعة تمام

�مجال�الصناعة�السمكية�ولعل�أبرز�ا� �الدول�الرائدة��� �من �تقوم�بھ�العديد �مثل�ما �سماك

 .الص�ن�و�ذا�من�أجل�التقليل�من��ست��اد�و�املقابل�ز�ادة�الصادرات
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  2019 -2002وارداتها خالل الفترة تطور انتاج مصايد األسماك المصرية و : 4الجدول 
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و  International Trade Centre ITCعلى قاعدة البيانات من اعداد الباحثتني باالعتماد :المصدر

  .)2015الناصر، (

- 2001عرفت�الصادرات�املصر�ة�ا��اصة�بمنتجات��سماك�تطورا�م��وظا�خالل�الف��ة�

��سماك�ع���املستوى�العال��؛�حيث��2019 �صادرات �ش�دتھ �التطور�الذي �مع �باملوازات و�ذا

� ��سماك �من �صادرا��ا �قيمة �انتقلت �قيمتھ �ما ��1,2من �قيمتھ �ما �ا�� �52,6مليون�دوالر�أمر��ي

ال���تمتلك�ا� لكن�بالرغم�من�ال��وة�السمكية�ال�ائلة.  5مليون�دوالر�أمر��ي�كما�يب�نھ�ا��دول�

�من� �حص��ا �إال�أن �العال�� �السوق ��� �و�ك���طلبا �النادرة ��صناف ��عض �و�� مصر�واملتنوعة

ستوى�العال����عد�ضعيفة�جدا�ولم��ش�د�نموا�كب��ا�خالل�صادرات�منتجات��سماك�ع���امل

و�عت����ذه�،��0.043 %بلغت�فقط�ما��س�تھ���2019حيث�أن�حص��ا����سنة�. الف��ة�املدروسة

و�عت����ذه�ا��صة�ضعيفة�جدا�إذا�ما�تم�مقارن��ا�باملؤ�الت�ال���. 2001ال�سبة��ع���منذ�سنة�
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أن�ت�ون�من�أك���منت���ومصدري��سماك�ع���املستوى��تمتلك�ا�مصر؛�وال����ان�من�املفروض

 . العال���وتنافس�بذلك�الص�ن�والعديد�من�الدول�الك��ى����مجال�تصدير�املنتجات�السمكية

  2019 - 2001تطور حصة صادرات منتجات األسماك المصرية خالل الفترة : 5الجدول 
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  International Trade Centre ITCمن اعداد الباحثتني باالعتماد على قاعدة البيانات :المصدر

 منتجات�الصيد�البحري�لدولة�تو�سصادرات�2.4

و���من�ب�ن�البلدان�املطلة�ع���البحر��بيض�املتوسط،�و����تقع�تو�س����شمال�افر�قيا

و���تمتلك�ثروة�مائية�معت��ة�. تتموقع�تحديدا�ب�ن�ا��زائر�وتو�س�ول�ا�حدود�بحر�ة�مع�ايطاليا

� � � �بطول�نحو� �ا��صب �ساحل�ا �خالل �من�ا��زر�املوزعة�����1300من �مجموعة �لم،�و�قابل�ا

جز�رة�زم��ة،�جزر�قرقنة�وجز�رة�جر�ة�والعديد�من�ا��زر��مياه�البحر�ولعل�أ�م�ا�جزر�جالطة،

  .�خرى 
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 )مليون طن( 2019 -2008 تطور انتاج مصايد األسماك التونسية ووارداتها خالل الفترة: 3الشكل 
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  )2019، 2017ري وتربية األمساك، االدارة العامة للصيد البح( بيانات على باالعتماد الباحثتني اعداد من :المصدر

���� ��خ��ة �السنوات �كب����� ��ش�ل �البحري �الصيد �منتجات �من �التو���� ��نتاج �سا�م

و�ذا�من�. توف���الغذاء�بتو�س،�و�عد�قطاع�الصيد�من�القطاعات�املعول�عل��ا�من�طرف�تو�س

� �السمكية، �الصناعة �لتطو�ر�قطاع �قبل�ا �من �املرسومة �الطر�ق �خارطة �ز�ادة�خالل و�التا��

��جما�� �املح�� �الناتج ��� �القطاع �تزايدا�. مسا�مة ��خ��ة ��ونة ��� �املصايد �انتاج �عرف حيث

مليون�طن�كما�يو��ھ�الش�ل�املوا��،��0,151ما�قيمتھ��2019م��وظا،�حيث�بلغ��نتاج�سنة�

� �ب �ز�ادة��نتاج ��%51وتقدر��سبة �سنة �ب �ز�ادة. 2008مقارنة �نتاج�ا����و�عود�أ�م�أسباب

�التنمية� ���لة �دفع ��غية ��زرق �إطار�تطو�ر��قتصاد ��� �مؤخرا �ت�ن��ا �تم �ال�� �س��اتيجية

وقد�عرفت�الواردات�السمكية�ارتفاعا����السنوات�الثالثة��خ��ة،�و�ذا�لز�ادة�. الشاملة�بالبالد

 .الطلب�املح���لألسماك�وعدم�قدرة�كفاية��نتاج�التو����

- 2001تطور�حصة�صادرات�منتجات��سماك�التو�سية�خالل�الف��ة�) 6(يو���ا��دول�

�قيمة�2019 �أع�� �أن �حيث �تذبذبا؛ �عرفت �التو�سية �الصادرات �قيمة �أن �يت�� �خاللھ �ومن ،

كما�أن�حصة�الصادرات�التو�سية�من�الصادرات�. 2007مليون�دوالر��انت�سنة��181,9بلغ��ا����

���او  �عرفت ��سماك �ملنتجات �العاملية �سنة �منذ �2011ي �سنة ��� �بلغت �اذ ��س�تھ��2019، ما

و�عود�أ�م��سباب����ذلك�إ���. % 0,27ما��س�تھ������2007ح�ن��انت�حص��ا�سنة�% 0,13

��سواق� ضعف�انتاج�تو�س�من��ذه�املنتجات�مما�ضعف�من�مركز�ا�التناف����ع���مستوى

و��ذا�نجد�أن�.  طلب�املح���وا��ار��العاملية����ظل�تزايد�حدة�املنافسة�العاملية�وكذا�ك��ة�ال
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�البحر� �ع�� �ساحل�ا �طول �رغم ��مثل �بالش�ل �املائية �اس�ثمار�ثرو��ا �عن ��عيدة �ال�تزال تو�س

 .�بيض�املتوسط

  2019 -2001تطور حصة صادرات منتجات األسماك التونسية خالل الفترة : 6الجدول 

  )دوالر امريكي 3 10(
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 International Trade Centre ITCمن اعداد الباحثتني باالعتماد على قاعدة البيانات :المصدر

 صادرات�منتجات�الصيد�البحري�لدولة�ا��زائر 3.4

ن�ب�ن�البلدان�ال���ل�ا�مركز�اس��اتي������العالم�من�خالل�موقع�ا،�كما�أ��ا��عد�ا��زائر�م

�يقدر�ب� �الذي �املتوسط �البحر��بيض �ع�� �املطل �الساح�� �شر�ط�ا �ولعل �ثروات، �عدة تمتلك

1644�� �تقدر�ب �ال�� �للصيد �املخصصة �البحر�ة �ومساح��ا �أ�م���9,5لم �ب�ن ��كتار�من مليون

عد��ذه�ال��وة�املائية�ا���جانب�ا�مي��ا����العديد�من�املجاالت�مصدرا�و�. ال��وات�ال���تمتلك�ا

  . دائما�وم�ما�من�مصادر�الغذاء��ساسية�منذ�القدم�من�خالل��سماك�ال���توفر�ا�بأنواع�ا
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ووزارة  International Trade Centre ITCمن اعداد الباحثتني باالعتماد على قاعدة البيانات :المصدر

  .والصيد البحري  الفالحة

؛�2018 -2001تطور�انتاج�ا��زائر�من�مصايد��سماك�خالل�الف��ة�) 7(يو���ا��دول�

��أن�انتاج�ا�ضعيف�جدا�ومتذبذب�ولم����ل�تطور�كب���خصوصا� �خالل�بياناتھ�يت�� ومن

�من� �املمتدة �بالرغم�من�ال��وة�الكب��ة�املمتلكة�2018ا���غاية��2010خالل�الف��ة��خ��ة . �ذا

�2018مليون�طن،�ليبلغ�سنة��0,157بما�قيمتھ��������2006حيث�بلغ���م��نتاج�ذروتھ�سنة�

�قيمت �ما ��0,112ھ �م��ال�بذلك�تراجع�ب�سبة �طن ��% 28,66  –مليون �سنة . 2006مقارنة�ب

وترجع�أ�م�أسباب�ضعف��نتاج�إ���نقص�الوسائل�و�م�انيات�املادية�املتاحة�للصيد�ونقص�

كذلك����ال�يا�ل�الضرور�ة�ملمارسة��شاط�الصيد؛�بالرغم�من�ا���ود�املبذولة�من�قبل�الدولة�

و�النظر�ا���الكميات�املستوردة�نجد�أن��ناك�تزايد�و�ذا�يرجع�ا���عدم��.لتحس�ن�قطاع�الصيد

 .اكتفاء��سواق�املحلية�من�املنتوجات�ا��زائر�ة�وز�ادة�الطلب�ع���العديد�من�أنواع��سماك

�من�منتجات��سماك�قفزة�نوعية�خالل�الس�ت�ن��خ��ت�ن� ��لت�الصادرات�ا��زائر�ة

،�ب�سبة�نمو�تقدر�ب�)8جدول�( 2019مليون�دوالر�سنة��30,19 لتصل�ما�قيمتھ) 2018-2019(

وترجع��ذه�الز�ادة�ا����س��اتيجية�املتبعة�من�قبل�ا��زائر����إطار�. 2017مقارنة��سنة��% 218

وعموما�تبقى�. 2014تنو�ع�الصادرات�و�األخص�منذ�أزمة�ا��يار�أسعار�الب��ول�امل��لة����سنة�
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خرى�ضعيفة�لضعف��نتاج،�و�ذا�بالنظر�ا���حص��ا�من�الصادرات�الصادرات�ا��زائر�ة����� 

وعليھ�يمكن�القول�بأن��.السابق) 9(العاملية�ال����ش�د�ضعفا�كب��ا�مثل�ما�يو��ھ�ا��دول��

��م��نتاج�ا��زائري�أقل�من�املستوى�املطلوب�إذا�ما�تم�مقارنتھ�بمساحة�املصايد�الصا��ة�

  .للصيد�ال���تحوز�ا

  2019 -2001تطور حصة صادرات منتجات األسماك الجزائرية خالل الفترة : 8الجدول 

  )دوالر امريكي 3 10(
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 :خاتمة. 5

���� �أ�مية �من �لھ �ملا �الدو�� �املستوى �ع�� �البارزة �القضايا �من ��زرق �عت����قتصاد

�إ��� �إضافة �ا��اصل، �البي�� �التد�ور �ايقاف �خالل �من �الب�ئة �مسائل �و�� ��قتصادية التنمية

�ال �وز�ادة �املوارد �استدامة �مصادر�الطاقةضمان ��� �والتنو�ع ��جما�� �املح�� �قطاع�. ناتج و�عد

�املائية� �املوارد �من �الكب��ة �لل��وة �نظرا ��زرق، ��قتصاد �قطاعات �أ�م �من �البحري الصيد

�العال�� �ع���املستوى ��حياء�. املتوفرة ��سماك�وتر�ية �انتاج ��� �نمو�م��ايد �إ�� �أدى �مر�الذي

��خ� �ع���املستوى�العال���انتعاشا�املائية����السنوات �البحري �الصيد �عرفت�صادرات �كما �ة،
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�لز�ادة� �ن�يجة �سواء �حد �ع�� �القيمة �حيث �ومن �الكم �حيث �من ��خ��ة ��ونة ��� ��خرى ��

  . �نتاج

�تو�س� �مصر، �بي��ا �من �العر�ية �البلدان �من �العديد �أن �الدراسة �خالل �من �التوصل تم

و�عد�. ت�املتعددة�والكب��ة�ال���حبا�ا�هللا���ا�ثروة�املوارد�املائيةوا��زائر�تمتلك�إضافة�إ���ال��وا

حسن�استغالل�ا�و�س�ثمار�ف��ا�خصوصا����مجال�قطاع�الصيد�البحري�من�أ�م�الر�انات�ال���

إذ�يخول�ل�ا�حسن�استغالل�موارد�ا�. يجب�عل��ا�الوصول�ال��ا����إطار��عز�ر��قتصاد��زرق

ا�ي�لشعو��ا،�و�خفض�من�معدالت�الفقر���ا،�إضافة�إ���توف���مناصب�املائية�تحقيق�أمن�غذ

�مواطن��ا �من �للعديد �من�. شغل �وصادرا��ا �انتاج�ا �واقع �أن �إال �ال��وات ��ذه ��ل �من بالرغم

  .منتجات�املصايد�ضعيفة�وتحت�املستوى�املطلوب

  :�ق��احات

�العر�ية - �الدول �قبل �من �املتبعة ��س��اتيجيات �النظر��� ��سي���قطاع��اعادة ��� املدروسة

 الصيد�البحري؛

�الطلب� - �تزايد �ضل ��� �تصديره �و���يع �العر�ية �بالدول �السم�ي ��نتاج �تنمية ضرورة

من�انتاج�%  60العال��،�و�ذا�من�خالل�خصوصا��س��راع�السم�ي�الذي�بات��سا�م�بحوا���

�ملو  �ا��لول �أمثل �أحد ��عد �والذي �ال�شري؛ �لالس��الك �املخصصة �املح����سماك �الطلب اج�ة

 والعال���و�ذا�باملوازات�مع�النمو�الس�ا�ي؛

�الداخلية�� - �للمياه �مصادر�الطبيعة �ع�� �با��فاظ �العر�ية �الدول �صيادي �توعية إلزامية

واستخدام�ا�استخداما�أمثال،�إضافة�إ���ضرورة�املحافظة�ع���املوارد�املائية�من�خالل�حماي��ا�

 .من�التلوث�والصيد�ا��ائر
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  - دراسة�حالة�مدينة�عزابة-تقيم�البصمة�املائية�للمحاصيل�الزراعية

Evaluating the water footprint of agricultural crops - a case study of the city of 

Azaba 

1حس�بة��دوقة
  

Hadouga Hassiba 

  hadouga.hassiba@yahoo.fr، خمرب املغرب العريب الكبري، -جامعة قسنطينة

  

      01/09/2120: تار�خ�ال�شر��                                                                                                                

  

كأداة�لتقييم�ممارسات�إدارة�املوارد�املائية،�كما�أ��ا�مؤشر�) WF(يتم�استخدام�البصمة�املائية�: م��ص

ال�دف�من�.وأداة�للتنمية�املستدامة تحديد���م�ونوع�استخدام�املياه�خالل�ا يتم�من،�متعدد���عاد

،��وتوضيح�طرق�تقييم�ا�الستخدام�ا�كمؤشر��WFذه�الدراسة��و�استكشاف�مف�وم��البصمة�املائية

�مثالية �زراعية �لتطو�ر�سياسة �ومالئم �بھ �مدينة� موثوق ��� �املث�� �املياه �إدارة �ع�� �ا��صول �أجل من

البصمة�املائية� إعادة��ي�لة��را����الزراعية�من�حيث�اس��الك�املياه�وتم�حسابتمت�دراسة�.عزابة�

WFتم�حساب�البصمة�املائية�،�أل�م�املحاصيل�الزراعية�ملدينة�عزابة،�عالوة�ع���ذلك�WF�،من�خالل�

  .رماديةال،�باالعتماد�ع���بصمة�املاء�الزرقاء،�ا��ضراء،�تطبيق�طر�قة�التبخر��و�طول��مطار�الفعال

  .البصمة�الرمادية�،البصمة�ا��ضراء�،البصمة�املائية،�البصمة�الزرقاء :ية�لمات�مفتاح

  JEL : Q25�،O10�،O13 اتتص�يف

Abstract: The water footprint (WF) is used as a tool to assess water resource management 

practices, and it is also a multi-dimensional indicator, through which the volume and type of 

water use is determined and a tool for sustainable development.The aim of this study is to 

explore the concept of the WF water footprint, and to clarify its evaluation methods to use it 

as a reliable and appropriate indicator to develop an ideal agricultural policy in order to 

obtain optimal water management in the city of Azaba.The restructuring of agricultural lands 
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was studied in terms of water consumption and the water footprint WF was calculated for 

the most important agricultural crops for the city of Azaba. Moreover, the water footprint WF 

was calculated, by applying the method of effective precipitation and evaporation, 

depending on the blue, green, and gray water footprint 

Keywords: The water footprint; The blue footprint; The green footprint; The gray footprint. 

Jel Classification Codes: Q25,O1,O13 

  : مقدمة. 1

عد�املياه�عنصرا�م�ما�ل��ياة�ال�شر�ة،�ملا�تحتو�ھ�من�ثروات�سطحية�و�اطنية،�كما�أن��               

��و�الزراعة �العالم �مستوى �ع�� �العذبة �للمياه �أك���مس��لك ،� �أك���من ��س��لك �من�70حيث ٪

تم�استغالل�موارد�املياه��ش�ل�كب����،�ه�العذبة����العالم�حسب�برنامج��مم�املتحدة�للب�ئةامليا

تضاعف��س��الك�،�ولضمان�ز�ادة�الطلب�ع���الغذاء،�من�قبل�الزراعة����جميع�أنحاء�العالم�

ستقبل�إلنتاج�وسيؤدي�استخدام�املياه����امل،�العال���للمياه�تقر�ًبا�خالل��ر�ع�ن�عاًما�املاضية�

مما�سيؤدي�إ���،�الغذاء�إ����ستمرار����التأثر�بالنمو�الس�ا�ي�والتغ��ات����التفضيالت�الغذائية

بالنظر�ملساح��ا� اس��الك�املز�د�من�موارد�املياه،�باعتبار�ا��زائر�عامة�واحدة�من�دول�العالم،��و

� ��� �ال���تنحصر�أساسا �املياه�السطحية �تتم���بندرة �للسلسلة�الكب��ة �من�املنحدر�الشما�� جزء

م��ا�فقط�قابلة�%  3�،75مليار�م�20ا��بلية��طلسية�وتقدر��م�انات�املائية�ل��زائر�بأقل�من�

� �ال��راء، �شمال ��� �املائية �الطبقات �غ���املتجددة �املائية �املوارد �و�شمل يقدر�عدد�.للتجديد

البحر� ،�و���تصب���التل عظم�ا����اقليممجرى�م�30املجاري�املائية�السطحية����ا��زائر�بنحو�

  .3مليار�م�12.4ان�م�سو��ا�غ���منتظم�وتقدر�طاق��ا�بنحو�وتمتاز�ب املتوسط

،�ا��زائر �� والية�سكيكدة الواقعة��� دائرة�عزابة مركزو�ال�سبة�ملدينة�عزابة�محل�الدراسة،����

�شماال�بل �بلدية فلفلة ديةتحد�ا ��ش���و� القل وشرقا �ب�� �بلدية �الس�ا�ي�وغر�ا ��عداد�ا ��بلدية

� �الوالية��128900حوا�� �أك���بلديات �من �و�يا �وخدمات �كمصدر�أسا��� �الزراعة �يمارس �سمة

�و  �املياه، �م�سوب �مستوى ��� �تدبدبا ��عا�ي �ا��زائر�ال�� �مدن �من �واحدة �وو كطر�قة�السياحة،

��نتاج �ألنظمة �املياه �استخدام �لتقييم ،� �املائية �البصمة �مف�وم �اق��اح �تم �يتضمن�، والذي

،�حيث����السنوات��خ��ة،��ستخدام�املباشر�وغ���املباشر�للمياه�بال�سبة�للمس��لك�أو�املنتج

� �الباحث�ن �من �العديد ��عكس��WFاستخدم �حيث �الزرا��، ��نتاج ��� �املياه �استخدام لتقييم

� �املائية �WFالبصمة �املختلفة� �للمحاصيل �املياه �اس��الك �ع�، �تركز �أن �منتجات�و�مكن �
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�تقييم�: وعليھ�يمكن�صياغة�اش�الية�الدراسة�كما،�املحاصيل�املحلية�ل�ل�محصول  �يتم كيف

  البصمة�املائية�للمحاصيل�الزراعية�ملدينة�عزابة؟

  :تم�تب���الفرضيات�التالية: فرضيات�الدراسة

H1  :س��لك�املحاصيل�الزراعية�بمدينة�عزابة��سب�كب��ة�من�املياه� 

H2  :حاصيل�الزراعية�بمدينة�عزابة��سب�كب��ة�من�املياه�السطحية�س��لك�امل 

  :لالجابة�ع���الفرضيات�السابقة�تم�اعتماد�محور�ن

  ا��انب�النظري�للدراسة-

  ا��انب�التطبيقي�للدراسة�-

�الدراسة تم�استخدام�املن���التحلي���الوصفي،�حيث�تم�تحليل�بيانات�الدراسة�ملدينة�: من��

� � �لسنة �2020عزابة �سابقة،�، �دراسات ��� �املعتمدة �املائية �البصمة �تقييم �وطرق �قوان�ن وفقا

  .لالجابة�ع���اش�الية�الدراسة،� spss19و�استخدام�برنامج�

  :الدراسات�السابقة

 Quantifying the Water،��عنوان�Dr. Mohan Wali, Advisor Dr. Jim Metzger�،2010دراسة�-

Footprint: Growing Crops Sustainably in Northwest India�،طبقت��ذه�الدراسة�مف�وم�

� �رئ�سي�ن �محصول�ن �زراعة �لعملية �املائية ��حتياجات ���ساب �املائية �البصمة القمح�(تحليل

ت��ز�البصمة�املائية�الفجوة�ب�ن�،�كمؤشر�ك���الستخدام�املياه�العذبة. ال�ند،����البنجاب) و�رز 

ب�والطلب�املكثف�للدولة�ع���املياه�خلصت�الدراسة�ا���أن�إمدادات�املوارد�الطبيعية����البنجا

�عتماد�ع���طبقات�املياه�ا��وفية�لري��را����الزراعية�قد�حل�محل�القضية�املقلقة�املتمثلة�

  .وندرة�املياه،����ندرة�الغذاء

 Estimation of Water Footprint for،��عنوان�Ik Kim , and Kyung-shin Kim�،2019دراسة�-

Major Agricultural and Livestock Products in Koreaقدرت��ذه�الدراسة�البصمة�املائية�لـ��،

�حيوانية�42 �منتجات �وثالثة �زراعًيا �النتائج. منتًجا �ع�� �بناًء �ل��ضروات�، �املائية �البصمة فإن

ضروات�مرات�للطن�من�البصمة�املائية�ل���7.9املزروعة����م�شأة�مثل�الصو�ة�الزجاجية�أك���

فإن�بصمة�قدم�املاء�من�ال��م�البقري�ت�ساوى�،�عالوة�ع���ذلك. املزروعة����ا��قول�املفتوحة

� �امل�شأة�4.2حول ��� �املزروعة �والنباتات �للقدم �املائية �البصمة �فيھ �ت�ساقط �الذي . الوقت
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� �لـ �املائية �البصمة �بيانات �إ�� �وحيوانًيا�45اس�ناًدا �زراعًيا �منتًجا ، �� �البصمة جمالية�بلغت

٪�من�إجما���موارد�املياه�املحلية�27.9ما�يقرب�من��2014للمنتجات�الزراعية�وا��يوانية����عام�

  .املس��لكة�����ور�ا

 Research on water footprint of main crops،��عنوان�Shen Deng,Siyu Mou�،2020دراسة�-

production in Baoding, China� �معادلة �الورقة ��ذه ��ستخدم ،Penmanمع��� �جنب �إ�� جنًبا

ودليل�حساب�بصمة�املياه�الرمادية���ساب�وتحليل�معامل�اس��الك�املياه��CROPWATبرنامج�

� ��� �باودينغ ��� �الرئ�سية �للمحاصيل ��نتاج �ومياه �معامالت�. 2018لإلنتاج �أن تظ�ر�النتائج

سودا�ي�و�رز�والقمح�اس��الك�املياه�للمحاصيل�الرئ�سية����مدينة�باودينغ����القطن�والفول�ال

إن��حتياجات�املائية�للقمح����ف��ة�النمو�بأكمل�ا����املياه�. وفول�الصو�ا�والذرة�وا��ضروات

  ومتطلبات�مياه�الذرة����املياه�ا��ضراء��ش�ل�أسا����؛�بصمة�،�الزرقاء��ش�ل�أسا���

�الزرقاء �املائية �البصمة �أك���من �املحاصيل ���ميع �الرمادية �ع. املياه ��� �2018ام �إجما���، بلغ

×  18.93م��ا�،�م���مكعب�108×  65.31البصمة�املائية��نتاجية�للمحاصيل�الرئ�سية����باودينغ�

�م���مكعب�108 ،� �ا��ضراء �املائية �م���مكعب�108×  13.06والبصمة �الرمادية�، �املياه و�صمة

رمادية�أك���بكث���من�متوسط�إن�مجموع�آثار�املياه�الزرقاء�واملياه�ال. م���مكعب�108×  33.31

�موارد�املياه�املتاحة����باودينغ لذلك�يجب�ع���باودينغ�تحس�ن�،�ونقص�املياه��قلي���خط��،

وع���نفس�الوقت��عز�ز�ا��د�من�،��ي�ل�الزراعة��ش�ل�أك���من�أجل�حماية�موارد�املياه�والب�ئة

  .و�سمدة�لز�ادة�الكفاءة املبيدات

  للدراسة�ا��انب�النظري . 2

  . :مف�وم�البصمة�املائية1.2

�أو� ���������  �للمس��لك �املباشرة ��ستخدام ��� �فقط �ل�س �العذبة �املياه �استخدام مؤشر�ع��

�الغ���مباشر ��ستخدام ��� �أيضا �ولكن �كمؤشر�شامل�. السلعة، �املائية �اعتبار�البصمة و�مكن

�التقلید �املؤشرات �جانب �إ�� �العذبة، �املياه �ع�� �املياهلالعتماد �الس��الك �واملقیدة �فمن�. ية لذا

��ذه� �إنتاج ��� �املستخدمة �العذبة �املياه ���م ��� �للسلعة �املائية �البصمة �بأن �القول املمكن

�و�و�مؤشر� �و�نتاج، �التج����و�عداد �ومراحل �عمليات ��امل �مدى �ع�� �يقاس �والذي السلعة،

�التل �ونوع �و��م �املياه، �اس��الك ���م ��شمل ���عاد، ��نتاج،�متعدد �عمليات �عن �الناتج وث

�ثالثة� �إ�� �تنقسم �املائية �والبصمة �وزمنيا، �جغرافيا �املائية �البصمة �م�ونات �جميع �تحدید و�تم

�الرمادية� �املائية �والبصمة �ا��ضراء �املائية �والبصمة �الزرقاء �املائية �البصمة ��� �رئ�سية أنواع

 :وفيما�ی���وصف�مختصر�ل�ل�نوع�ع���حدة



 حس�بة��دوقة.د

472 

 

�املائية - قبل�ا��وض�����عر�ف�البصمة�املائية�الزرقاء�يمكن��عر�ف�املياه�: الزرقاء�البصمة

الزر�قاء�بأ��ا�مياه����ار�واملياه�ا��وفية�و�ش���البصمة�املائية�الزرقاء�إ�����م�املياه�الزرقاء�

�ش���" �س��الك"املس��لكة�فعليا�����امل�خطوط�ومراحل�وعمليات��نتاج�أ���منتج،�أو�سلعة�و

�أحواض�إ� �منطقة ��� �أو�السطحية �ا��وفية �املياه �مصدر�ا ��ان �سواء �املتاحة �املياه �فقدان �

�ا��ر�ان� �خالل �من �أخرى �مناطق �إ�� �بالبخر�أو�باالنتقال �إما �یتم �املياه �وفقد �املياه، تجميع

�إ��� �نقلھ �و�یتم �إنتاجھ �یتم �منتج �خالل �أو�من ��ناب�ب، �خطوط �خالل �من �أو�بالنقل السط��

 .م�ان�آخر

�ا��ضراء - �املائية �مياه��:البصمة ��غلب ��� �و�� �ا��ضراء �املائية �املوارد �اس��الك �ش���إ��

�املرا��� �خالل �من �ا��یوانية �ال��وة �أو�تنمية �محاصیل �إلنتاج �مباشرة ��ستخدم �وال�� �مطار،

�الطبيعية�أو�أي�استعماالت�أخرى�واملياه�ا��ضراء�بصفة�عامة�إذا�تدفقت�مل�ان�أخر�غ���م�ان

سقوط�ا�يطلق�عل��ا�مياه�زرقاء�للم�ان�املستقبل�و�صفة�عامة�فإن��ذه�املياه�ا��ضراء�ال�ت��ك�

 .للتدفق�ملناطق�أخرى�خارج�منطقة�أحواض�تجميع�املياه

�الرمادية- �املائية �العذبة�: البصمة �املياه ���م �بأ��ا �و�عرف �التلوث، �إ�� �عامة �ش���بصفة

�ال �امللوثات �حمولة �الس�يعاب �طبيعية�املطلو�ة �عن �خلفية �و�عطي �معینة، �عملية �عن ناتجة

  .ال��ك��ات��ساسية�واملعای���املوجودة�لنوعية�املياه�باملنطقة�املحيطة

) املياه�الراجعة(البصمة�املائية�بصفة�عامة�ال�تأخذ�����عتبار�املياه�غ���املستخدمة�����نتاج�

�الرم �املياه ��عتبار ��� �تأخذ �الوقت �نفس ��� ��خرى�ولك��ا �والعناصر �ا��ضراء �واملياه ادية

�الغ���مباشر�للمياه ��شأن�. لالستخدام �أفضل �منظورا �واسع �نطاق �توفر�وع�� �املائية والبصمة

كيفية�استخدام�نظم�املياه�العذبة،��و���مقياس������الس��الك�املياه�والتلوث�ا��ادث�ل�ا،�

�وتلو  �باس��الك �املحلية �الب�ئة �تأثر �لشدة �مقياسا �البی���ول�ست ��ثر �ألن �العذبة، �املياه ث

�التلوث �ومصادر �املس��لك�ن �وعدد �املياه �أنظمة �إ�� ��عود �وتلو��ا �املياه وحسابات�. الس��الك

�ال�شر�ة� �لألغراض �املياه �تخصيص �كيفية ��شأن �وا��ة �معلومات ��عطي �املائية البصمة

� �املحلية �التأث��ات �لتقیيم �وم�ما �جیدا �أساسا �أيضا �و�ش�ل �و�جتماعية�املختلفة، والبی�ية

  .و�قتصادية�الستخدامات�املياه�العذبة

 

  : تقدیر�البصــــــــمة�املائية.2
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تقدیر�البصمة�املائية�ملس��لك�أو�ملجموعة�من�املس��لك�ن�أو�لقطاع�اقتصادي��امل�أصبح��������

ليم�أو�من��مور�ا��دیرة�باال�تمام،�و�تم�ذلك�ضمن�منطقة�جغرافية�محددة�كمحافظة�أو�إق

و�البصمة�املائية�. دولة،�وأيضا�یتم�ذلك�ضمن�أحواض�تجميع�املياه�السطحية�أو�أحواض����ار

ملنطقة�ما،����ناتج�تجميع�عدد�من�البصمات�املائية�لعدد�من�املنتجات�والسلع�وا��دمات����

��شطة��ولذا�فالبصمة�املائية�كأدا�ة�تحلیلية�من�املمكن�أن�ت�ون�مفیدة����ف�م. �ذه�املنطقة

وا��دمات�ذات�العالقة�بندرة�وتلوث�املياه�العذبة�و�ثار�املتوقعة،�وكذلك��عطي�صورة�أو���

ملا�يمكن�فعلھ�للتأكد�من�أن��ذه���شطة�واملنتجات�ال�تؤثر�ع���استدامة�املياه�العذبة،�كما�

 ونوعا،�و�ذه��داة�توفر�رؤ�ة�للدارس�ن�و�ساعد�م�ع���ف�م�ما�یجب�عملھ

  :حل�تقدیر�البصمة�املائيةمرا3.2

�املائية������� �البصمة �واملتتالية�" تقدیر�وحساب �املتنوعة ���شطة �من ��املة �مجموعة �ش���إ��

����: أ�ما �والزمان �امل�ان �وتحدید �أو��س��الك، ��نتاج �عملية �من �املائية �البصمة �موقع تحدید

البی�ية�و�جتماعية�و�قتصادية��البصمة�املائية����منطقة�جغرافية�محددة،�وتقیيم��ستدامة

و�ش�ل�عام،�فإن�ال�دف�من�. ل�ذه�البصمة�املائية،�ثم�وضع�اس��اتیجية�الستجابة�ودرء�املخاطر

�لأل�شطة �كیف ��و�تحلیل �املائية �آثار�البصمة �عالقة�ال�تقیيم �ل�ا �محددة �أو�منتجات �شر�ة

ر�املياه،�وتقدیر�البصمة�املائية�م�م�بقضايا�ندرة�املياه�وتلو��ا،�أن�تصبح�أك���استدامة�من�منظو 

�ا��صر �ال �املثال �س�یل �ع�� �م��ا �أسباب، �مدى� - :لعدة �معرفة �تحتاج �قد �ا���ومات �عض

�املياه� �استدامة �مدى �ملعرفة �أيضا �ور�ما �متطلبا��ا، �لتلبية ��جن�ية �املائية �املوارد �ع�� �عتماد

   .یل��ستخدام�الكثیف�للمياه�العذبةالعذبة�لالستخدام����منطقة�ما�عند�إنتاج�أيا�من�محاص

تمكن�إدارة�حوض�ما�من�معرفة�ما�إذا��انت�البصمة�املائية�املجمعة�من���شطة�ال�شر�ة��-

داخل�قد�ت�ا��وض�تن��ك�متطلبات�التدفق�البی���أو�معای���نوعية�املياه����أي�وقت،�وأيضا�

   ت�ال���املا�يمعرفة�جدوى��زارعة�محاصیل�منخفضة�القيمة����أوقات�وسنوا

�ناك�شر�ات�إنتاج�تود�أن��عرف�مدى�اعتماد�ا�ع���موارد�املياه����خطوط��نتاج،�أو�كیف�- 

 .يمكن�أن��سا�م����خفض�التأث��ات�ع���النظام�املا�ي�����امل�خطوات��نتاج�ضمن�عمليا��ا

�أ ��نتاج �خطوات �من �أو�لعدد �واحدة ���طوة �املائية �البصمة �تقدیر�وحساب و�لسلسلة�و�مكن

  .إنتاج�مت�املة�أو�ملنتج

�الدراسة - �ونطاق ���داف �أعمال�: تحدید �ونطاق �أ�داف �وتحدید �لتوضيح �بھ �البدء و�جب

   .الدراسة
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و���املرحلة�ال���یتم�ف��ا�جمع�البيانات،� :حساب�البصمة�املائية��ن�يجة�ا��سابات�ع���نطاق� -

�اتخذت����املرحلة�السابقة��شأن�ومستوى�التفاصیل�املطلو�ة�وال����عتمد�ع���القرار  ات�ال��

   .حدود�الدراسة

و�تم�ف��ا�تقیيم�أثر�البصمة�املائية�من�منظور�بی��،�وكذلك�من�: تقیيم�استدامة�البصمة�املائية -

   .منظور�اجتما���واقتصادي

�املخاطر - �ودرأ �ملنع�: �ستجابة ��ستجابة �وخيارات �و�س��اتیجيات �السياسات �تصاغ وف��ا

  .خاطر�املحتملةامل

�ففي�  �السابقة �ا��طوات ��ر�ع �ع�� �املائية �البصمة �دراسات �د �تحتوي �أن �الضرورة �من ل�س

�املائية� �البصمة �حسابات �ع�� �ال��ك���فقط �يمكن �والنطاق، ���داف �تحدید �من ��و�� املرحلة

  والتوقف��عد�مرحلة�تقیيم�استدامة�البصمة�املائية،�

 �� �صياغة �حول �املناقشة �الحقو�ترك �وقت �إ�� ��عض�. ستجابة ��� �الضروري �من �ي�ون وقد

�والنموذج� �أو��و�� �الثانية �ا��طوة �إ�� �مثال ��ر�عة � �ا��طوة �من �الرجوع �وا��االت �حيان

�وحسب� �ا��الة �حسب �أو��عدیلھ �تطو�عھ، �يمكن �ولكن �ملزما �ل�س �و���ت�بھ ��ر�عة بخطواتھ

�مر�القيام�بدراسة�مبدئية�تقر��ية�سر�عة�متطلبات�الدراسية،�و����عض�ا��االت�قد�یتطلب�

  .للوصول�إ���املنطقة�أو�املنتج�أو��جراء�أو�ا��طوة�ال���یجب�دراس��ا�بصورة�أك���تفصيل

   :أ�داف�تقدیر�البصمة�املائية4.2

دراسات�البصمة�املائية�ل�ا�أغراض�مختلفة،�ومتعددة�و�تم�تطبيق�ا����سياقات�عدیدة،��������

و�مكن�تقدیر�البصمة�املائية�لكيانات�مختلفة،�لذلك�،�تحلیل�نطاقھ�ا��اص�و�ل�غرض�یتطلب

فمن�امل�م�للغاية�أن�یتم�تحدید�أي�البصمات�املائية�يمكن�دراس��ا�وتقدیر�ا،�وم��ا�ع���س�یل�

املثال�ال�ا��صر�البصمة�املائية�لعملية�أو�سلعة�أو�مس��لك�والبصمة�املائية�لبلدية�أو�مقاطعة�أو�

بصمة�املائية�ملجموعة�من�املس��لك�ن�أو�شركة�أو�قطاع�أعمال،�و�صياغة�ال�دف�من�دولة�وال

�مثل �تحدید�ا �من �ال�بد �ال�� ��مور �من �عددا �یتطلب �املائية �من�: تقدیر�البصمة �مستوى أي

�متوسط� �فإن �العام، �الو�� �ز�ادة ��و �ذلك �من �الغرض ��ان �فإذا �دراستھ، �یراد التفصیل

�أو�العا �الوطنية �لذلكالتقدیرات �تكفي ��ر�� �ع�� ��� �للمنتجات �املائية �للبصمة وعندما�. ملية

���� �التفصیل �مستوى �من �ملز�د �حاجة ��ناك �ت�ون �ا��رجة، �النقاط ��و�تحدید �ال�دف ي�ون

�ت�ون� �وم�� �أین �بالضبط �يحدد �أن �املمكن �من �بحیث �والتقیيم، �وا��سابات ��عمال نطاق

�واجت �آثار�بی�ية �ذات �املحلية �املائية �تقدیر�البصمة�البصمة �من �ال�دف ��ان �ذا �أو�ح�� ماعية
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�املائية،� �البصمة �وقيمة �كب��ة، �اقتصادية �لتقلیل �أ�داف �ووضع �السياسات، ��و�صياغة املائية

فیجب�أن�ت�ون�الدراسة�ع���درجة�أع���من�التفاصیل�امل�انية�والزمانية�و����ذه�ا��الة�سوف�

  .تفصیل�ول�س�املياه�وحد�ات�ون��ناك�عوامل�أوسع�بالدراسة�یجب�أن�تناقش�بال

  : نطاقات�حساب�بصمة�املياه5.2

عند�إعداد�حسابات�البصمة�املائية،�فإن�حصر�امل�ونات�یجب�أن�ي�ون�وا���وا��صر���������

�و�مكن� ���مل، �أن �یجب �ال�� �و�خرى ��عتبار، ��� �تؤخذ �أن �یجب �ال�� �امل�ونات ��ش���إ�� �نا

   :د�إعداد�حساب�البصمة�املائيةاستخدام�القائمة��رشادية�التالية�عن

  .نوع�البصمة�املائية�من�حیث��و��ا�زرقاء�أو�خضراء�أو�رمادية- 

   .واملدى�امل�انية�للبصمة�املائية. حدود�ا��ساب����سلسلة��نتاج-

  .الف��ات�الزمنية�للبيانات�املتاحة�واملطلو�ة- 

  .للمس��لك�ن�و�عمال�التجار�ة�معرفة�ما�إذا��انت�البصمة�املائية�مباشرة�أو�غ���مباشرة - 

  .مصدر�املياه�سواء��ان�داخليا�أو�خارجيا�وذلك����حالة�البصمة�املائية�الس��الك�للدول  - 

   :أنواع�البصمات�املائية  6.2

من�املعلوم�أن�موارد�املياه�الزرقاء�نادرة�وت�اليف�ا�مرتفعة�عن�ت�لفة�املياه�ا��ضراء،�وقد��������

�لل� �س�با �ذلك �املوارد�ي�ون �أن �من �الرغم �ع�� �فقط، �الزرقاء �املائية �البصمة �يمثل �ما �ك���ع��

�املائية� �البصمة ���ساب ���ة �و�عطي �ی��ر �ما �و�و �قيمة، �ذات �أيضا ��� �ا��ضراء املائية

�ا��ضراء،�باإلضافة�إ���ذلك،�يمكن�اس�بدال�املياه�ا��ضراء�باملياه�الزرقاء����مجال�الزراعة،

والعكس�أيضا،�بحیث�يمكن�ا��صول�ع���صورة��املة�فقط�من�خالل�ا��ساب��ثن�ن�معا،�

�مر� �ع�� ��و�أنھ �املائية �تقدیر�البصمة �حسابات ��� �ا��ضراء �املياه �لتضم�ن ��خرى وا���ة

��و��ا� �رغم �ا��ضراء، �املياه �إ�مال �إ�� �أدى �مما �فقط �الزرقاء �املياه �ع�� ��عتماد �تم العصور

أما�البصمة�املائية�الرمادية�فیتم�تقدیر�ا�. دا�من�عوامل��نتاج�الزرا���وا��یوا�يعامل�م�ما�ج

�اس��الك� �مع �مقارن��ا �يمكن �بحیث �التلوث، ���م �حیث �من �املياه �تلوث �التعب���عن �أجل من

وال�لفة�ال�س�ية�لتلوث�املياه�واس��الك�ا����املوارد�. املياه،�و�و�ما��ع���عنھ�أيضا��وحدة���م

 .ة،�ذات�عالقة�وثيقة�بحساب�البصمة�املائية�الرمادية�والبصمة�املائية�الزرقاءاملتاح

  : حدود�حساب�البصمة�املائية7.2

كيفية��قتطاع���زء�أو�خطوة�من�سلسلة�التور�د�أو��نتاج��عت���السؤال��سا��������������

�املائية �البصمة �حساب �. مجال �حساب ��� �كما �مماثلة �أسئلة �من �الكر�ون�و�و�سؤال بصمة
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�دورة�ا��ياة �والطاقة،�وتقیيم �عامة�. والبصمة��ي�ولوجية �توج��ية �مبادئ ��ن�ال�یوجد وح��

  :وضعت����مجال�حساب�بصمة�املياه،�ولكن�القاعدة�العامة��شمل�ما�ی��

،�)��رة��نتاج(البصمة�املائية�البد�أن��شمل�جميع�العمليات�الصغرى�ضمن�نظام��نتاج� -

من�% �1م��ش�ل�م��وظ����البصمة�املائية�الشاملة،�والبعض�يقدر��ذه�املسا�مة�بـ�وال����سا

� من�البصمة�املائية�ال�لية����امل�ونات�% 10البصمة�املائية�ال�لية�أما�البعض��خر�فيقدر�ا�بـ

   .الك��ى�أو��قليمية�أو�الدولية

�ع��- �ومتباینة �ال�ت�ت�� �و�نتاج �التور�د �مجموعة��يرى�البعض�أن�سالسل نطاق�واسع��س�ب

متنوعة�ٌ�من�املدخالت�ال����ستخدم�����ل�خطوة�عملية،�أما����املمارسة�العملية�الفعلية،�فال�

   .یوجد�سوى�خطوات�عملية�قلیلة��س�م�إس�اما�كب��ا����البصمة�املائية��جمالية�للمنتج�ال��ا�ي

�زرا��،-  �م�شأ �ذات �م�ونات �ما �منتج �یتضمن �عندما �املتوقع �ما��من �غالبا �امل�ونات ��ذه فإن

�يقدر�بنحو� �ما �ألن �للمنتج، �كب��ة����البصمة�املائية�الشاملة �بصورة من�البصمة�% �86سا�م

�أن� �املحتمل �فمن �الصناعية �امل�ونات �عن �أما �الزرا��، �القطاع �داخل �من �تأ�ي �ال�شر�ة املائية

  ).ة�املائية�الرماديةالبصم(�سا�م��ش�ل�وا���عندما�ت�س�ب�تلك�الصناعة����تلوث�املياه�

مسألة��قتطاع�تحتاج�إ���تحدید�وا���فيما�یخص�حساب�البصمة�املائية�للعامل،�والذي� -

�من�الغذاء�والكساء�واملاء� �متطلبات�العامل �تقر�با،�و��ة�ذلك�أن �جميع�العمليات �سا�م���

رة�وغ���املباشرة�الصا���للشرب،�ی�ب���أن�تدرج�ومن�ثم�ادراج�جميع��حتياجات�املائية�املباش

�جدا،� �خط��ة �محاس�ية �مش�لة �یخلق �و�ذا �للمنتج، �غ���املباشرة �املائية �البصمة ��� للعامل�ن

ومعروفة،�و���ا��ساب�املزدوج�الذي�يمكن�أن�يحدث�ألن�استخدام�املوارد�الطبيعية�یرجع����

�ال�ت�ت �حلقة �یخلق �مما �العمال �الوقت �نفس ��� ��م �والذین �املس��لك�ن �إ�� �العد�ال��اية �من ��

�املزدوج �استخدام�، �حساب �عند �الغ���مباشرة �كأحد�العوامل �یجب�اس�بعاد�العمال باختصار،

  .موارد�املياه

  :املدى�امل�ا�ي���ساب�البصمة�املائية8.2

  :يمكن�تقیيم�البصمات�املائية�ع���مستو�ات�مختلفة�من�التفاصیل�امل�انية�      

��ول  - �): عــــــام(املستوى �ع����و�أد�ى �املائية �تقدیر�البصمة �یتم �وفيھ �التفصیل، �من مستوى

�البيانات� �و�ذه �البيانات، �قواعد �من �املتاحة �املائية �البصمة �لبيانات �العال�� �املتوسط أساس

�ش������الغالب�إ���متوسط�عدد�من�السنوات،�و�ذا�املستوى��ا��،�ومفید�لغرض�رفع�مستوى�

�ون�ال�دف�تحدید�املنتجات�وامل�ونات��ك���مسا�مة�و��ون�مناسبا�أيضا�عندما�ي. الو���العام
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�عام ��ش�ل �املائية �البصمة �من�. �� �املستقبلية �لتطو�ر�التوقعات �أيضا �مفید �ي�ون وكذلك

مثل�التحول�نحو�اس��الك�(اس��الك�املياه����العالم�نظرا��للتغي��ات�الكب��ة����أنماط��س��الك�

 .)مز�د�من�ال��وم�أو�الطاقة�ا��یو�ة

-� �الثا�ي �تفصی��(املستوى �أساس�): شبھ �ع�� �یتم �الثا�ي �املستوى ��� �املائية تقدیر�البصمة

املتوسطات�الوطنية�أو��قليمية�و�تم�تجميع�البيانات�من�قاعدة�بيانات�وا��ة�ومحددة�من�

�املستوى� .الناحية�ا��غرافية و�فضل�أن�یتم�حساب�البصمة�املائية�بمتوسطات�ش�ر�ة،�و�ذا

ناسب�لتوف���أسس�لف�م�ما�يمكن�توقعھ����مستجمعات�وأحواض�تجميع�املياه�من�ا��ساب�م

   .املحلية�واتخاذ�قرارات��شأن�تخصيص�املياه�للمستفیدین

-� �الثالث �إ���): تفصی��(املستوى �اس�نادا �وزمنيا، �جغرافيا �املائية �البصمة �حسابات �ت�ون وفيھ

وا��د��د�ى�امل�ا�ي�. لتلك�املدخالت�بيانات�دقيقة�من�املدخالت�املستخدمة،�ومصادر�التدقیق

� �حوا�� �من �الصغ��ة �املياه �تجميع �أحواض ���100و�مستوى �ولكن��1000إ�� �مر�عا، كیلوم��ا

�البصمة� �حسابات �ذلك �ومثال �املیدا�ي، �املستوى �ع�� �ا��ساب �يمكن �البيانات، ��سمح عندما

��د�ى�الز  �ازرع�واملناطق�السكنية�والصناعية،�وا��د �أخذ�املائية�للم �أن�یتم ��و�ش�ر�ع�� م��

و�س�ند�ا��ساب�����ذا�املستوى�ع���أفضل�التقديرات�. التغ��ات�السنو�ة�كجزء�من�التحلیل

الفعلية�من�حیث�اس��الك�املياه�املحلية�والتلوث�ا��ادث،�و�فضل�أن�یتم�التحقق�ع���أرض�

��و  �امل�انية �التفاصیل �من �العا�� �املستوى �و�ذا �البيانات ��ذه �من �لوضع��الواقع مناسب

  .اس��اتیجيات�موقعيھ�خاصة�ل��د�من�البصمة�املائية�وتقلیل�التلوث

  :املدة�الزمنية�للبيانات9.2

یتفاوت�توافر�موارد�املياه����منطقة�ما�من�عام�آلخر�ومن�ش�ر�آلخر،�ن�یجة�للتقلبات�املناخية�����

� �ع�� �لتغ���الطلب �وأيضا �للمنطقة، �املائية �توافر��مدادات �آلخرأو�ملدى �وقت �من وعند�. املياه

�ال��ائية� �النتائج �ألن �املناسبة، �الزمنية �الف��ة �واختيار �ا��ذر �یجب �املائية �البصمة حساب

�ما��س�ب�مدى�توافر�البيانات،�ومثال� ��سابات�البصمة�املائية�بالطبع�سوف�تتأثر�خالل�ف��ة

بكث���مما�ت�ون�عليھ�����ذلك����سنوات�ا��فاف،�ت�ون�البصمة�املائية�الزرقاء�ملحصول�ما�أع��

�الري  �مياه �من �مز�د �إ�� �حاجة ��ناك �سي�ون �ا��فاف �سنوات �ألنھ �الرطبة، و�مكن�. السنوات

حساب�البصمة�املائية�ملدة�عام�أو�لعدد�محدد�من�السنوات،�وكذلك�يمكن�ا��مع�ب�ن�ف��ات�

�و�ي ��خ��ة �سنوات �ا��مس �ملدة ��نتاجية �بيانات �كأخذ �واحد، �تحلیل ��� �املناخ�مختلفة انات

    .كمتوسط�للسنوات���خ��ة) درجة�ا��رارة�و�ساقط��مطار(
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  :البصمة�املائية�املباشرة�والغ���مباشرة10.2

بصورة�عامة�یجب�أن��شمل�حسابات�تقدیر�البصمة�املائية��ال�من�البصمة�املائية�املباشرة����� 

�املا �البصمة �أن �من �الرغم �ع�� �غ���املباشرة، �املائية �ال��ك���والبصمة �یتم �ال�� ��� �املباشرة ئية

عل��ا�من�قبل�املس��لك�ن�والشر�ات،����ح�ن�أن�البصمة�املائية�غ���املباشرة�بصورة�عامة�ت�ون�

�البصمة� ��ك���من �ا��زء �أن �و�� ��امة �حقيقة ���ملون �املس��ل�ون �أن �حیث �املتوقع، أك���من

�من �أو �السوق �من ��ش��و��ا �ال�� �باملنتجات �یرتبط �ال����املائية �املياه �ول�س �آخر، �م�ان أي

  .�س��ل�و��ا����امل��ل�فقط

  : صياغة�تداب���تقلیل�البصمة�املائية11.2

ما�الذي�يمكن�: ���حالة�البصمة�املائية�ضمن�منطقة�محددة�جغرافيا،�ي�ون�السؤال��و���������

وعند�تحدید��عملھ�لتقلیل�البصمة�املائية����تلك�املنطقة؟،�و�أي�قدر�ووقت�وما����الطر�قة؟

و�مكن�". استجابة�ن"نطاق�لصياغة��ستجابة�لذلك،�سوف�ي�ون�ال�ساؤل��ش�ل�خاص�حول�

�والشر�ات� �واملزارع�ن �للمس��لك�ن �يمكن �وما �م �بھ،�َ �القيام �ل���ومات �يمكن �ما �إ�� النظر

فيما�و . واملس�ثمر�ن�القيام�بھ،�ولعل�ما�ی�ب���القيام�بھ�ي�ون�من�خالل�التعاون�ا���ومي�الدو��

�ا���ومية �وال�یئات �املستو�ات �مختلف �التمی���ب�ن �يمكن �با���ومة، �الصعید� .یتعلق فع��

�املياه� �وزارات �مقل �العالقة �ذات �ا���ات �مقبل �إجراءات �إ�� ��ستجابة �ترجمة �یتم الوط��،

والب�ئة�والطاقة�و�الزارعة�والتخطيط�إ���وزارات��قتصاد�والتجارة�والشؤون�ا��ارجية�و�یئات�

وعند�تحدید�التداب���الالزمة�للتقلیل�من�البصمة�املائية،�فمن�امل�م� .إ��.... لب�ئة�وشر�ات�املياها

أن�ي�ون�وا��ا�من�البداية،�زاو�ة�النظر�ال���سوف�تحدد�تلك�التداب��،�وع���س�یل�املثال،����

س��لك�أو�حالة�البصمة�املائية�ملس��لك�أو�مجتمع�من�املس��لك�ن،�فيمكن�تحدید�ما�يمكن�للم

�للشركة�ّ�. املجتمعات�القيام�بھ �ن �البصمة �تقیيم �سياق ��� �حالة�تحدید�تداب����ستجابةِ� و��

املائية�لشركة�ما،�فمن��ك���منطقية،�معرفة�أي�نوع�من�التداب���يمك�من�أن�تطوره�بنفس�ا،�

  .و����ذه�ا��الة،�يمكن�أيضا�أن�تصاغ�التداب���ع���نطاق�أوسع

  بيقي�للدراسةا��انب�التط. 3

  : جمع�البيانات1.3

 :تم�تجميع�بيانات�الدراسة�انطالقا�من         
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بما����ذلك�درجة�ا��رارة�،�بيانات��رصاد�ا��و�ة�من��محطة�أرصاد�جو�ة��حول�مدينة�عزابة�-

درجة�ا��رارة�وسرعة�الر�اح�والرطو�ة�ال�س�ية�القصوى�اليومية�ودرجة�ا��رارة�الدنيا�ومتوسط�

  . �مطار�ومدة�سطوع�الشمس�وضغط�البخار�والضغط�ا��وي �و�طول 

-� �العاملية �ا��و�ة ��رصاد �،إدارة �املناخية �البيانات �تبادل �خدمة �ا��اص�Meteoblueنظام ،

  .2020بمدينة�عزابة�لسنة�

  : املستخدمة�محل�الدراسة��WFطرق�تقييم�البصمة�املائية�2.3

 :قة،�تم��عتماد�ع���الطرق�و�القوان�ن�التاليةاس�نادا�ا���معطيات�الدراسات�الساب�       

WFالبصمة�املائية�إلنتاج�املحاصيل��و�مجموع�آثار�أقدام�املياه�ا��ضراء�والزرقاء�والرمادية��،

 :�التا���WFيتم�حساب�

WF= ……………….......................................1 

WF= ……………………….2 

���البصمة�املائية�من�نوع�املحصول���WFa؛�)  ( �و�إجما���البصمة�املائية� WFحيث�

 ( ���البصمة�املائية�ا��ضراء��WFgreen؛�)   ( �و�البصمة�املائية�الزرقاء��WFblue؛�

  ). ( ���البصمة�املائية�الرمادية��WFgrey؛�و�)  

  :املحاصيل�أو��طول��مطار�الفعال�مياه صمة�املياه�ا��ضراء����تبخرتمثلت�ب

…………………..............4 

………………...............5 

………………...............6 

…………….........................7 

  

��زرقحيث� ���و�تبخر�املاء �نمو�املحاصيل �ف��ة �و�تبخر��؛�) مم(خالل

� �ا��ضراء �) مم(املياه ��A؛ �املحسوب �املحصول �مساحة ��)hm2 (� �و�التبخر�الفع����ETc؛

 ) مم(�و�ال��س�ب�الفعال��Pe؛�و�) مم(للمحصول�

Pe= ………..8 

� ��Pحيث �). مم(�و�ال��س�ب �حساب �التبخر�املرج�ETcيمكن �أساس �ع�� ��)ET0 (تم�� والذي

 FAO56-PMتقديره�وفًقا�لنموذج�
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= ………………… ..........................……9 

 = ……………........10 

�املحصول حيث� ��و�معامل ،� �تحديد �؛��Kcوتم �نمو�ا �ملرحلة �وفًقا �و�صا���للمحاصيل

؛�) MJm-2 day-1(ال��بةكثافة�حرارة��و��G؛�) MJm-2 day-1(�شعاع�ع���سطح�الغطاء�النبا�ي��

� �اليومية �ا��رارة �درجة �متوسط ��؛�) C0(�و �ارتفاع �ع�� �الر�اح �سرعة م������2

�؛��( �ال�شبع �عند �بخار�ال�واء �البخار�؛�)  و�باس�الكيل(�و�ضغط �و�ضغط

ثابت�القياس���؛�) (�و�منحدر�منح���ضغط�البخار�؛) كيلو�باس�ال(الفع���

) 

=  …………………….......................11 

 

�املس�حيث� �الكمية ��� �الني��وج�ن �سماد �من �للمياه��). t(تخدمة �ترشيح �معدل يمثل

� �بقيم ��سمدة��،�٪15-5العذبة �و�ا�� �للني��وج�ن �املحيطة �املياه �جودة �معيار � يمثل

) . ( 

  : نتائج�الدراسة3.3

تم�التوصل�ا���ا��دول��spss19باستخدام�بيانات�الدراسة،�واعتمادا�ع���حسابات�برنامج�        

  .التا��

 2020البصمة�املائية�أل�م�املحاصيل�الزراعية�ملدينة�عزابة�لسنة�.1ا��دول�

WFblue(km نوع�املحصول 
3
) WFgreen(km

3
) WFgray(km

3
) WF(km

3
) 

 14.0 5.6 2.1 3. 6 الطماطم

 10.1 2.8 3.1 4.2 الز�تون 

 4.4 1.3 2.4 0.7 البقوليات

 8.4 3.7 3.1 1.6 ا��مضيات

 4.9 1.3 2.7 0.9 فواكھ�ذات�النوى 

 41.8 14.7 13.4 13.7 املجموع

  انطالقا�من�بيانات��الدراسة�spss19مخرجات�برنامج��:املصدر
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� �تحليل ��WFتم �لسنة �املحاصيل �ب�ية��2020إلنتاج �لتحليل �أساس �كخط �النتائج وأخذت

٪�م��ا��ان�24،�(km3) 41.8ة�عزابة�حوا���إلنتاج�املحاصيل����مدين�WFاملحاصيل،��ان�إجما���

WFblue  13.7  (km3)�،47ان���٪WFgreen    13.7km3)(ان�29و����٪WFgray  )(km314.7و�ان��،

من�اجما���km3)10.1(و�) km3)14.0محصول�الطماطم�والز�تون�أك���اس��ال�ا�للمياه�بما��عادل�

WFالزرقاء� �البصمة �أن �كما ،  WFblueا��� ��سبة �التالية�ع�� �للمحاصيل الطماطم��45%:نت

6 .3 (km3) �،30.66 %4.2م��ا�للز�تون��� (km3)           �،%11.681.6ا��مضيات� (km3) �،أما�

    3.1ا��مضيات��23.13%: �ك���اس��ال�ا��انت�للمحاصيل�التالية�WFgreenالبصمة�ا��ضراء�

(km3)�، 23.13 %3.1الز�تون�(km3) �،20.15 %2.7دات�النوى��فواكھ  (km3)�،17.91 %البقوليات�

2.4  (km3) .          

،�(km3)  5.6عادت�ملحصول�الطماطم���38.10ع���قيمة�قدرت��WFgreyأما�البصمة�الرمادية�

  . (km3)2.8الز�تون�19.05،�(km3) 3.7ا��مضيات�25.17

  

 :خاتمة.4

�املائية،�فان�املحاصيل��(km3)41.8 وتبعا�ملقدار،�وفقا�لنتائج�الدراسة�أعاله������� من�البصمة�

��و��،� �الفرضية ���ة �مايث�ت �و�دا �املياه، �من �معت��ة ��سب ��س��لك �عزابة � �بمدينة الزراعية

،�ووفًقا�للتحليل�أعاله،�كما��انت�مياه�ا��وفية����املصدر�الرئ�����لتلبية��حتياجات�الزراعية

و�ماينفي���ة�الفرضية�الثانية،�فع���الرغم�من�أن�و�،�WF٪�من��32.78حوا����WFblueيمثل�

�مباشر ��ش�ل �املحاصيل �غلة �ز�ادة �إ�� �يؤدي �أن �يمكن �الري �نطاق�، �ع�� �استخدام �تم إال�أنھ

� �املياه�ا��وفية �موارد � �واسع �عزابة، �املعتمدة�بمدينة �املحاصيل�الزراعية �لطبيعة ��عود ،�و�دا

� ��ش�ل �ا��وفية �املياه �موارد ��س��لك ��ساقط�ال�� �النمو�خارج �ف��ة �أثناء �تواجد�ا كب����س�ب

كما�أننا�الحظنا�أن�محصول�الطماطم��عتمد�ع���املياه�السطحية�،��مطار��الطماطم�والز�تون 

WFgreen2.1بمقدار���(km3)�،و�دا��عود�ألن�مدينة�عزابة�تقوم�بزراعة�الطماطم��صطناعية�

�للمصا�ع �املوج�ة �ملحص، �بال�سبة �السطحية�كدلك �املياه �من �معت��ة �كمية ��س��لك �الز�تون ول

WFgreen  3.1 (km3)مقدار�املياه��� �أما ��مطار، ��ساقط �ف��ة �النمو��� �ف��ة �أثناء لتواجده

لتواجد��ل�من�محصول�ا��مضيات�والفواكھ�،�% Wf 32.06ا���اجما����WFgreenالسطحية�

�النمو�و�ز�رار�أثناء�ف �ف��ة �دات�النوى��� �امللوثة �املياه ��سبة ��مطار،�أما ��ساقط ���WFgreyة

� �اجما�� �ا�� �wf 35.17%قدر�بأك����سبة �كما�، �ا��شار�ة، �واملبيدات ��سمدة �الستخدام �عود

�والطبقات� �ال��بة �طبقات �تلوث ��سب �من �يز�د �الدي �عزابة، �بمدينة �الزئبق �تواجد �ا�� �عود
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� �النظر��� �السلطات �ع�� �ل�دا �للمياه، �دات�ا��وفية �ص�� �غداء �نضمن �ح�� �التلوث، مس�بات

جودة�عالية،�وأيضا�من��جل�املسا�مة����تطو�ر�مدينة�عزابة�زراعيا،�باعتبار�ا�احدى�املدن�

�ك���مسا�مة����قطاع�الزراعة�ع���مستوى�والية�سكيكدة،�وع���مستوى�ا��زائر،�ح���نوفر�

  .تنمية�محلية�ووطنية،�ضمن�اطار�التنمية�املستدامة

  

 

  :قائمة�املراجع�.5

1.Aldaya, M.M., Garrido, A., Llamas, M.R., Varelo-Ortega, C., Novo, P., and Casado, R.R. (2010) 

Water footprint and virtual water trade in Spain, -In: A. Garrido and M.R. Llamas (eds.), Water policy 

in Spain, CRC Press, Leiden, The Netherlands, p 49. 

2.Fader�،M.�،Gerten�،D.�،Thammer�،M.�،Heinke�،J.�،Lotze-Campen�،H.�،Lucht�،W. and Cramer�،W. 

(2011)،Internal and external green-blue agricultural water footprints of nations�،and related water 

and land savings،through trade�،Hydrology and Earth System Sciences Discussions 

�،p 483. 

3.Mekonnen�،M. M. and Hoekstra�،A. Y. (2011) The green�،blue and grey water footprint of crops 

and derivedcrop products�،Hydrology and Earth System Sciences Discussions، p763. 

4.Chapagain, A.K., and Orr, S. (2009) An improved water footprint methodology linking global 

consumption to local water resources: A case of Spanish tomatoes, Journal of Environmental 

Management 90,p1219. 

5.Dominguez-Faus, R., Powers, S.E., Burken, J.G. and Alvarez, P.J. (2009) The water footprint of 

biofuels: A drink or drive issue? Environmental Science & Technology 43(9),p3005 

6.Gerbens-Leenes, P.W., Hoekstra, A.Y. and Van der Meer. Th. (2009a) The water footprint of energy 

from biomass: A quantitative assessment and consequences of an increasing share of bio-energy in 

energy supply, Ecological Economics 68(4),p 1052. 

7.Gerbens-Leenes, W., Hoekstra, A.Y. and Van der Meer, T.H. (2009b) The water footprint of 

bioenergy, Proceedings of the National Academy of Sciences 106 (25),p10219. 

8.Gerbens-Leenes, W., Hoekstra, A.Y., and Van der Meer, T.H. (2009c) A global estimate of the water 

footprint of Jatropha curcas under limited data availability, Proceedings of the National Academy of 

Sciences 106(40),p113 



 -دراسة�حالة�مدينة�عزابة- تقيم�البصمة�املائية�للمحاصيل�الزراعية 

483 

9.Hoekstra, A.Y. (2008c) The water footprint of food, In: Förare, J. (ed.) Water for food, The Swedish 

Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning (Formas), Stockholm, 

Sweden, p49. 

10.Hoekstra, A.Y., Gerbens-Leenes, W. and Van der Meer, T.H. (2009a) Water footprint accounting, 

impact assessment, and life-cycle assessment, Proceedings of the National Academy of Sciences 

106(40),p114..  

11.Zhao�،X.�،Chen�،B.�،Yang�،Z.F. (2009) National water footprint in an input-output framework - 

A case study of China 2002�،Ecological Modelling 220(2),p 245. 

  

  :مالحق. 6

ملدينة�عزابة،�ا��اصة�بدرجة��2020 �عض�نمادج�املالحق�املعتمدة����الدراسة�لش�ر�مارس�������

�موقع��� �من �املياه، �تبخر �مستوى ��مطار، �الر�اح،�طول �الرطو�ة،�بوب ا��رارة،
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م�افحة�التلوث�البحري�وفق�املنظمات�الدولية�مع�إشارة�خاصة���طة�عمل�البحر�

�2019بيض�املتوسط�  

Combating marine pollution according to international organizations, with 

special reference to the Mediterranean Action Plan 2019  
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      01/09/2120: تار�خ�ال�شر��                                                                                                           

  : م��ص

خطــر���ــدد�،�وذلــك�ألنــھ���ــدف��ــذه�الدراســة�إ�ــ��تصــ�يف�التلــوث�البحــري�ومصــادره�ودراســة�آثــاره

  .واملحيطات�ع���البحار  بقاء�ال�شر�ة�نظرا�الخ��اق�التلوث�ا��دود��قليمية�والسياسية�للدول 

التلــوث�البحــري�خاصــة�مــع�ازديــاد�ال�شــاط�الصــنا����تفــاقم��ــ��ان�شــار أن��نــاك�وتوصــل�البحــث�

والكثافة�الس�انية��ـ��العـالم،�إضـافة�ا�ـ��الطاقـة�النوو�ـة،�و�عت�ـ��البحـر��بـيض�املتوسـط��ـ��وضـع�حـرج�

سنة،�ل�ذا�تحاول�املنظمات�العاملية�بصفة�عامة�واتفاقية�برشـلونة���80ل���س�ب�عدم�تجدد�ميا�ھ�إال 

  .بحري�ع���املستوى�العال������إطار�من�التعاون�والت�سيق�الدو��بصفة�خاصة�احتواء�التلوث�ال

ـــوث�البحـــــري  :يـــــة�لمـــــات�مفتاح ـــيض�املتوســـــط�،ال�ـــــ�وة�الســـــمكية�،.،�املنظمـــــات�العامليـــــة.التلــ �،البحـــــر��بــ

  .اتفاقية�برشلونة

  JEL : Q58�،G53،F18 اتتص�يف

Abstract:  

This study aims to classify marine pollution and its sources and study its effects, 

because it is a threat to the survival of humanity due to pollution penetrating the regional 

and political borders of countries across the seas and oceans. 
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The research found that there is an aggravation in the spread of marine pollution, 

especially with the increase in industrial activity and population density in the world, in 

addition to nuclear energy, and the Mediterranean Sea is in a critical situation because its 

waters are not renewed except every 80 years. Containing marine pollution at the global 

level within the framework of international cooperation and coordination. 

Keywords: Marine Pollution; International Organizations; Fisheries; Mediterranean Sea; 

Barcelona Convention. 

Jel Classification Codes: Q58�،G53،F18 

  : مقدمة. 1

�و�ي�ولو� �البيولو�� �التوازن �تحقيق ��� �محور�ا �دورا �البحار�واملحيطات �عن��تؤدي ،

طر�ق�تفاعل�ا�مع�الغالف�ا��وي�وقشرة��رض�والغالف�ا��يوي�بالدورات�الكيماو�ة،�وإ��اق�

  .الضرر�بالبحار�إنما��و�إخالل���ذا�التوازن 

ع�للنفايات،�إال�أ��ا�حافظت�ع���نقا��ا�وع���الرغم�من�ان�البحار��انت�منذ�القدم�مستود

بحكم�ا�ساع�ا�وقدر��ا�ع���تفت�ت�املواد�ال���تلقى���ا،�لكن�تطور��شاط���سان�بدخولھ�عصر�

الصناعة�و�ك�شافات�التكنولوجية،�وما�نتج�ع��ا�من�صناعة�لناقالت�النفط�واستغالل�لقاع�

ع���مستوى�البحار�ونجم�عنھ�تصر�ف�البحر�واك�شاف�الطاقة�النوو�ة�زاد�من���م��ن��اك�

�إ���. مفرط�ومباشر�للنفايات�فيھ،�أثر�ع���نوعية�املياه�وحياة��حياء�البحر�ة�بصفة�عامة �ذا

�مياه� �استغالل �من �لالستفادة �السواحل �ضفاف �ع�� �الصناعية ���شطة �معظم �إقامة جانب

  .لفات�الصناعية�ا��ط��ةالبحر����الت��يد�والقرب�من�موا�ئ�التصدير�واستخدام�البحر�للمخ

�التلوث� �تحكم �ال�� �والنظم �القواعد �اعتماد �إ�� �الدو�� �بادر�املجتمع ��وضاع ��ذه وأمام

�املستوى� �ع�� �بذلك �الكفيلة �و�س��اتيجيات �القوان�ن �بصياغة �بم�افحتھ �و�ل��ام البحري

�والوط�� �و�قلي�� �غ���ا���و . العال�� �العاملية �املنظمات �أصوات ��عالت ����كما �طوعية مية

  :     من��ذا�املدخل�ت�بلور�إش�الية�البحث�ع���النحو�التا��. م�افحة�التلوث�البحري 

فيما�تتمثل�مصادر�التلوث�البحري؟�وما���املنظمات�العاملية�الكفيلة�بم�افحتھ�وفيما�

  تنصب�ج�ود�ا؟

  : يةلإلجابة��ولية�ع���إش�الية�البحث�تم�صياغة�الفرضيات�التال: الفرضيات�1.1
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  .يمثل�التلوث�البالس�ي�ي�أخطر�أنواع�التلوث�البحري �-

�س�ب��سرب�النفط�وا��وادث�ال���تحدث����البحر�بناقالتھ�عن�طر�ق��صطدام�آثار�بليغة��-

  . ع����ل�ال�ائنات�البحر�ة

�سا�م�املنظمات�العاملية����م�افحة�التلوث�البحري�غ���انھ�مازال��ناك�جوانب�قصور�عدة��-

  .بيق���التط

التعرف�ع���مختلف�املصادر�ال���ينجم�ع��ا�التلوث�البحري،�والوقوف�ع���: أ�داف�البحث 2.1

املنظمات�العاملية�ال���تأخذ�ع���عاتق�ا�م�مة�م�افحتھ�بمختلف�القوان�ن�و�س��اتيجيات�ال���

تھ�إ���جانب�تحليل�مدى�تطبيق�خطة�البحر��بيض�املتوسط�بصف. تم�صياغ��ا�����ذا�املجال

البحر�املعرض�أك���ل�ذا�النوع�من�التلوث�بحكم�موقعھ�وال��وة�السمكية�ال���يحتو��ا�وال������

  .بحاجة�ماسة�ا���حماية

 محل الظا�رة وصف ع�� يقوم الذي التحلي�� الوصفي املن�� اعتماد تم: من��ية�البحث 3.1

ت�العاملية�����ذا�املجال�مع�وتحليل�ا�للتعرف�ع���التلوث�البحري،�وتحليل�م�ام�املنظما الدراسة

�التلوث�البحري�املوجود����البحار�واملحيطات�لدق� �ب��م �املتعلقة �شارة�لبعض��حصائيات

  ع�����ة�ال�شر وآثارهناقوس�ا��طر�الذي�يحدق�بالبحار�

 ما�ية�الب�ئة�البحر�ة�والتلوث�البحري : ملحور��ول ا .2

   .ن����الكرة��رضيةتمثل�الب�ئة�البحر�ة�عنصر�من�عناصر�التواز 

  :ما�ية�الب�ئة�البحر�ة 1.2

  :�عر�ف�الب�ئة�البحر�ة 1.1.2

فقد�عرفت��1982إن�الب�ئة�البحر�ة،�وحسب�اتفاقية��مم�املتحدة�لقانون�البحار�سنة�

نظام�بي�يا�ومجموعة�من��نظمة�البي�ية����املف�وم�العل���املعاصر�للنظام�:" الب�ئة�البحر�ة�بأ��ا

لذي�ينصرف�إ���دراسة�وحدة�معينة����الزمان�وامل�ان،�ب�ل�ما�ينطوي�عليھ�من��ائنات�البي��،�ا

�ببعض� ��عض�ا �ا��ية �ال�ائنات �ب�ن �العلقة �وكذلك �واملناخية، �املادية �الظروف �ظل ��� حية

  )�1982مم�املتحدة،�( ".وعالق��ا�بالظروف�املادية�املحيطة���ا



 ك�ينة�رشام،�أحمد�جميل

488 

نطقة�البحر�ة�ال���تمتد����حالة�مجاري�املياه�إ���امل:" كما�عرف��ا�مبادئ�مون��يال�بأ��ا��

  )36،�ص2010بورح��،�( ".حدود�املياه�العذبة�بما����ذلك�مناطق�تداخل�أمواج�البحر

مسطحات�املاء�املا���املتصلة�ببعض�ا�اتصاال�طبيعيا،�وقاع�ا�و�اطن�:" وعرفت�أيضا�بأ��ا

�وثروات �ونباتية ��ائنات�حيو�ة �من �تحتو�ھ �و�ما �عناصر�ا��ياة��تر���ا �مجمل�ا ��ش�ل��� طبيعية

  )24،�ص2005عبد�الوارث،�( ".البحر�ة،�و�اعتبار�ا�نظاما�بي�يا�مت�امال

�من� �تت�ون �العال��، �البي�� �النظام �من �جزء �البحر�ة �الب�ئة �بأن �القول �يمكن �سبق مما

�سوا �حية ��ائنات �من �تحتو�ھ �وما �روافد، �من ���ا �يتصل �و���ار�وما ��انت�البحار�واملحيطات ء

�ضمن� �البعض ��عض�ا �مع �تتعا�ش �املعادن، �مثل �أخرى �موارد �تضم �كما �أو�حيوانية، نباتية

عالقات�متوازنة��شو��ا��ختالل�عند��خالل�باملواصفات�الف��يائية�والكيميائية�ال���تطرأ�ع���

  .الب�ئة�البحر�ة

  :دة�لعل�أ�م�ا���للب�ئة�البحر�ة�أ�مية�خاصة�ع���عدة�أصع :أ�مية�الب�ئة�البحر�ة 2.1.2

تت��ص�����و��ا�مصدر�للغذاء�الحتوا��ا�ع���مجموعة�كب��ة�من��حياء�: ��مية��قتصادية. أ

� �البحر�ة ��سماك، �مناجم�مثل �مثل �والب��ول �املعدنية �بال��وات �غنية �البحر�ة �الب�ئة �أن كما

�شوا ��� �والقصدير�املوجود �واليابان، �بر�طانيا �أعماق ��� �املوجودة �ومال��يا،�الفحم �تايالندا طئ

من�اجما���ب��ول��%16وكمية�املاس�املوجودة����جوانب�افر�قيا،�حيث�أثب�ت��حصائيات�أن�

� �سنة ��1965العالم �و�� �املحيطات �للب��ول�1980من �البحري ��نتاج �الوارث،�( .تضاعف عبد

  )67،�ص2005

�ا��يو�ة. ب �املنا��،�فالبحر��: ��مية عت���نظام�حراري��عمل�ع����سا�م����تحقيق�التوازن

تنظيم�درجة�حرارة��رض�بامتصاص�ثا�ي�أكسيد�الكر�ون�املوجود����ا��و�و�خار�املاء،�و�وزون�

  )334،�ص2019منصوري�،�(. ال����عمل�ع���ز�ادة�درجة�حرارة��رض�أو�العكس

��س��اتيجية. ج ���:��مية �املستعملة �والطرق �املمرات �من �مجموعة �خالل �املالحة�تظ�ر�من �

  . مثل�مضيق�جبل�طارق�وقناة�السو�س�الدولية
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  ما�ية�التلوث�البحري  2.2

�آثار� �عليھ �ت��تب �إال�انھ �البحر�ة �الب�ئة ���دد �الذي �ا��طر�الوحيد �ل�س �التلوث �ان رغم

  .متعددة�وخط��ة�ع���استدامة�ال�ائنات�ال����ع�ش����البحار�واملحيطات

  :�عر�ف�التلوث�البحري  1.2.2

قيام���سان�:" التلوث�ع���أنھ�OCDEفت�منظمة�التعاون�والتنمية��قتصادية�لقد�عر 

�آثار�ضارة� �عل��ا �ي��تب �بصورة �الب�ئة �إ�� �أو�طاقة �مواد �بإضافة �غ���مباشرة �أو�بطر�قة مباشرة

يمكن�أن��عرض���سان�ل��طر�أو�تمس�باملوارد�البيولوجية�أو��نظمة�البي�ية�ع���نحو�يؤدي�

  )02،�ص1998محمد�ا��مل،�( ".ع����ستخدام�املشروع�للب�ئة�إ���التأث�� 

إدخال���سان�مواد�أو�طاقة�إ���الب�ئة�:" �و GESAMPأما�التلوث�البحري�فقد�عرفتھ�

البحر�ة�بما�ف��ا�مصبات����ار،�تنجم�ع��ا��عض��ثار�الضارة�كإ��اق��ذى�باملوارد�ا��ية�أو�

���سان�أو�إعاقة�أ وجھ�ال�شاط�البحري�بما�ف��ا�الصيد،�وال���يمكن�أن�تقلل��ضرار�ب��ة

 (calmari & Naeve, 1994) ".من�درجة�نقاء�مياه�البحر�وصالحي��ا�لبعض��ستخدامات

فيعتقــد�أن��لمـــة�تلــوث��ســتخدم�للداللــة�ع�ـــ��الضــرر�البي�ــ��ا��اصـــل� Clarkأمــا�الفقيــھ�

فـاألول��Pollutionو�Contamination ن�يجة�إلقاء�الفضـالت��ـ��البحـر،�وقـد�فـرق�بـ�ن�مصـط���

يقصد�بھ�تواجد�مواد�مركزة��ـ��املـاء�تتجـاوز�املسـتوى�الطبي�ـ���ـ��الوسـط،�أمـا�الثـا�ي�فيقصـد�بـھ�

إدخال�مواد�وطاقة�بطر�قة�مباشرة�أو�غ���مباشـرة�بواسـطة���سـان�للب�ئـة�البحر�ـة،�ي��تـب�عل��ـا�

ا��ر�ـــة�ا��يـــة،�وع�ـــ���ـــ�ة���ســـان،��ع�ــ��ال�ائنـــات�وال�ـــ�وة(Clark,1997,p05)  تــأث��ات�ضـــارة

و�غ�ـ��خـواص�ميـاه� ،)06،�ص2002عباس،�( باإلضافة�إ���إعاقة���شطة�البحر�ة�بما�ف��ا�الصيد

  .  البحر�مما�يفقد�ا�صالحي��ا�لالستخدام�����غراض�املختلفة

  :يمكن�استخالص�مما�سبق�أن�التلوث�البحري�يجب�ان�تتوفر�لھ�ثالثة�عناصر���

و�ذا�التغ���قد�ي�ون�نـو���يـؤدي�إ�ـ���غ�ـ���ـ��نوعيـة�املـاء�أو�لونـھ�أو�طعمـھ�أو�: ������الب�ئةوقوع��غ�-

تركيبھ،�وقد�ي�ون�ك���فارتفاع�درجـة�ا��ـرارة�مـثال�يـؤدي�إ�ـ���ـالك�ال�ائنـات�البحر�ـة،�وقـد�ي�ـون�

�ذى�م�ــا�ي�فتلــوث�ميــاه�البحــار�عــن�طر�ــق�القــاء�الــنفط�أو�مخلفاتــھ�يــؤدي�إ�ــ��تلــوث�امليــاه�وجلــب�
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لل�ائنـات�ا��يـة،�وقـد�ي�ـون�التغ�ـ��زمـا�ي�فوجـود��عــض�املـواد�أو�الطاقـات��ـ��زمـن�غ�ـ��زما��ـا�يلــوث�

  )42�،43،�ص2002راغب�ا��لو،�( .الب�ئة�البحر�ة

فـــالتلوث�يمكـــن�ان�ي�ـــون�بفعـــل�إرادة���ســـان�بطر�قـــة�مباشـــرة�أو�غ�ـــ��: التغ�ـــ���ســـ�ب���ســـان��-

ســــ�ا،�وقــــد�ت�ــــون�خارجــــة�عــــن�إرادتــــھ�عنــــدما�يتعلــــق��مــــر�يمار �ال�ــــ�مباشــــرة�مــــن�خــــالل���شــــطة�

  .إ��...بالزالزل�او�ال��اك�ن

الــــذي�ي��ــــق�بالب�ئــــة�البحر�ــــة،�و�مــــس�ال�ائنــــات�ا��يــــة�بمــــا�ف��ــــا�: وقــــوع�أو�احتمــــال�وقــــوع�الضــــرر �-

  .��سان�وغ���ا��ية�من�جراء�التلوث

  :مصادر�التلوث�البحري�ومس�باتھ 3.2

  :�ط��ة�ال���تولدت�ع��ا�آثار�ضارةأصبحت�من�املشا�ل�ا�ان�شرت�ظا�رة�تلوث�البحار�و 

مــــن�مجمــــوع��واســــط�البحر�ــــة��%�80شــــ�ل�الســــواحل��ســــبة�: مصــــادر�التلــــوث��ساســــية 1.3.2

  :�ساسية�فيما�ي���امللوثة،�وتت��ص�مصادر�ا

ســـ�ل�حـــوض�البحـــر��بـــيض�املتوســـط�املبـــادالت�: التلـــوث�بفعـــل��شـــاط�املالحـــة�البحر�ـــة 1.1.3.2

لكـن�يبقـى�ل�ـذا�ال�شـاط� ،)28،�ص1996ع���صـداقة،�( ةار�ة�ب�ن�مختلف�الدول�العر�ية�و�ورو�يالتج

  :آثاره�الضارة�ع���الب�ئة�البحر�ة�و��

�ســـ�ب��ـــ��زوال��حيـــاء�البحر�ـــة�مـــن��عـــض�املنـــاطق�ن�يجـــة�: تلـــوث�نـــاجم�عـــن�التجـــارة�البحر�ـــة. أ

ة�عـن�التصـادم�البحـري�بـ�ن�السـفن�بفعـل�،�مثل�حاالت�التلـوث�الناجمـهيااملا��وادث�ال���تقع����

فـــالبحر� (Ministère de L'Environnement, 1990,p05) املالحـــة�البحر�ـــة�وكـــذلك�ا��نـــوح�البحـــري 

من�النقل�العال���للب�ـ�ول�يـتم�ع�ـ��ممراتـھ� %20 �بيض�املتوسط�مثال�يمثل�طر�ق�عبور��ام�ألن

  .قاصدة�مختلف�الدول حوا���ألفي�ناقلة�تجار�ة�و���ولية��ع���سنو�ا�ميا�ھ�

وتـــزداد�ا��طـــورة��ســـ�ب�قابليـــة�ميـــاه�البحـــر�الســـ�يعاب�النفايـــات�وتحو�ل�ـــا�إ�ـــ��مـــواد�ضـــارة�

عبــــد�الكــــر�م�ســــالمة،�(بفعــــل�مســــاعدة�العوامــــل�ا��و�ــــة�كدرجــــة�ا��ــــرارة،�ســــرعة�الر�ــــاح�اتجــــاه�املــــوج�

ســـط�بمســـطح�أمـــا�بال�ســـبة�للســـواحل�ا��زائر�ـــة�ف�ـــ��تطـــل�ع�ـــ��البحـــر��بـــيض�املتو . )72،�ص1996

ســنة�ممــا�يــؤثر�ع�ــ��80،�وميا�ــھ�ال�تجــدد�إال�مــرة��ــل�2ماليــ�ن��لــم�03مــا�ي�تقــدر�مســاحتھ�بحــوا���
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و�ــــو�بحــــر�قليــــل�. إنتاجيتــــھ�مــــن�العناصــــر�البيولوجيــــة�ومــــن�ثــــم�ف�ــــو��عت�ــــ��بحــــر�ضــــعيف��نتاجيــــة

  )337،�ص1999محمد�داوود،�( .امللوحة�والعمق�فيجب�حمايتھ�من�مخلفات�التجارة�البحر�ة�فيھ

�%66تقدر�كمية�النفط�املنقولة�ع���البحر�إ���حوا���: تلوث�ناجم�عن�النقل�البحري�للنفط. ب

� �م��ا �العالم ��� �النفطي �الناتج �مجموع ��سبة� %35من �وتمثل �املتوسط، تمر�ع���البحر��بيض

� �والتفر�غ �ا��وادث �بفعل �النفط �ناقالت �مخلفات �عن �الناتجة �املواد� %20التلوث �مجموع من

،�2002جالل،(سنو�ا�من�النفط،��ألف�طن�800 000ة�للبحر��بيض�املتوسط،�أي�ما�يقارب�امللوث

  �كتار�1200 حيث�يؤدي��سرب�واحد�طن�من�النفط�ا���تلوث�مسطح�ما�ي�بمساحة ،)03ص

(Kiss & Beurier, 2000,p153).   

  :نوع�ن��ما�ولھ :التلوث�بفعل�املخلفات�املقذوفة����البحر�دون�معا��ة 2.1.3.2

�الصناعية. أ �املخلفات �عن �الناجم �الصناعية��ارتفع: التلوث ���شطة �بفعل �التلوث معدل

��خضر� �السالم �منظمة �  Green Peaceوأشارت �أك���من �املخلفات� 210 276بأن �من طن

  (Khaloula, p06)  .غ���معا��ة�%85الصناعية�تقذف�سنو�ا����البحر�املتوسط�م��ا�

�النفا. ب �عن �الناجم �امل��ليةالتلوث  عن الناجمة واملخلفات البقايا قذف ن�يجة ي�ون : يات

  .معا��ة دون  البحر الص����� والصرف اليومية امل��لية ال�شاطات

مليون��12تقدر�حصيلة�صيد�اليابان�سنو�ا�ب: : التلوث�بفعل�الصيد�البحري�املفرط 3.1.3.2

 سم�ي بمخزونالعشرون�عامليا�مليون�طن،�اما�ا��زائر�فتحتل�املرتبة��10طن�تل��ا�روسيا�ب�

وزارة�الصيد�البحري�واملوارد�(  سنو�ا طن 113 000 ب يقدر السنوي  وإنتاج�ا طن 500.000 ب يقدر

�نقطة لل��وة املفرط �ستغالل و�ش�ل�)47،�ص2002الصيدية،�  ب�ن الرئ�سية ا��الف السمكية

 الصيد قوارب أعلن�وقف الذي املغرب السيما العر�ي، املغرب و�لدان �ورو�ي �تحاد بلدان

  .بطر�قة�مفرطة ف��ا والصيد استغالل�ا إثر ع�� �قليمية ميا�ھ �� الصيد من �ورو�ية

تفيد��حصائيات�أنھ�: التلوث��شعا���بفعل�ال�شاط�النووي�املقام����عرض�البحر 4.1.3.2

�أك���من �أك���من 50 000 يوجد ��جمالية �تقدر�قوتھ �نووي �و�ذا� 15 000 سالح �طن، ميغا

��سماك� �ومصائد ��ي�ولوجية �النظم �ع�� �مضرة �تأث��ات �لھ �ت�ون �سوف �امل��ايد �ستعمال

  . و�حياء�البحر�ة�ألن�أغلب�التجارب�تقام����عرض�البحر
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  :���البحر  ع�� كذلك خط�� أثر ل�ا أخرى  أسباب �ناك: مصادر�التلوث�الثانو�ة 2.3.2

 إلغراق الدول، من الكث�� ت��أ: وإغراق�النفايات����البحر�التلوث�الناجم�عن�غمر  1.2.3.2

 خط�� كيماوي  مركب 500 000من� أك�� أن إ�� �حصائيات تفيدو . البحر �� الضارة النفايات وغمر

النفايات����كما�أن�ومشتقا��ا،� الب��ولية املواد عن ز�ادة سنة، �ل البحر �� إغراقھ وسام�يتم

سنة� 80 ع���البحر��بيض�املتوسط�أك���ألن�ميا�ھ�ال�تتغ���إال��ل��ا��طر�كب�تزايد�مستمر،�و 

 (Khaloula, p06) .ع���مضيق�جبل�طارق 

��ستخراجية 2.2.3.2 �الصناعة �بفعل �الناجم ع����والتنقيب ا��فر عمليات امتدت: التلوث

الب��ولية� ادباملو  البحر مياه تلوث احتمال من زاد الذي داخل�البحر،��مر مناطق إ�� الب��ول

   .نقل�الب��ول بفعل حوادث �س�ب�عمليات�التنقيب�ال���تتم�داخل�البحار،�أو�وقوع��سر�ات�أو

�تأ�يل�ا 3.2.3.2 �وإعادة �تط����املوا�ئ �عن �الناجم ��عث��شاط�املوا�ئ،: التلوث  تقوم إلعادة

 والنفايات حالوإغراق��و  غمر�ومن امل��سبة، والنفايات �وحال هذب��ع�� املتخصصة الشر�ات

  .البحر داخل �عيدة مسافات ع�� التنقية عملية من املستخرجة

 حركة �عرف الساح�� الشر�ط أصبح :املفرط السيا�� �ستغالل عن الناجم التلوث 4.2.3.2

 التلوث ان�شرولقد� البي�ية، املعطيات اح��ام عن �عيدا لكنھ .السياحية للمركبات �امة بناء

إ���البحر� �مر بھ ي�ت�� املواد �ذه من جزءا�كب��ا أن حيثالبالس�يكية� اداملو  جراء من البحري 

 �حصائيات و�ش�� .من�البالس�يك �� البحر�ة املخلفات من�%80 أن أظ�رت علمية وثمة�دراسات

 ما و�و البالس�يك، جرام�من 100 نحو فيھ �سبح مياه�املحيطات من مر�ع كيلوم�� �ل إ���أن

 ع�� الب�ئة عثور�علماء ���ايدو . العالم بحار �ل البالس�يك��� من طن ألف 40 ما�مجموعھ �عادل

 كيلوم�� �ل أن العلماء �رقام�يقّدر �ذه خالل ومن�.النافقة والطيور  �سماك �� بالس�يكية مواد

 وال الصغر منت�� أحيانا��� أ��ام�ا ت�ون  من�البالس�يك، جزء ألف 18 فيھ �عوم املاء مر�ع�من

املنظمة��قليمية���ماية�الب�ئة�( .�املة بالس�يك عن�أكياس عبارة ت�ون  وأحيانا الع�ن�املجردة،ب ترى 

  .)10�،11،�ص�2015البحر�ة،
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  :آثار�التلوث�البحري  4.2

 ��ديدا املحيطات مياه تحّمض لھ�من تتعرض ما إ�� باإلضافة ا��ية، وأنواع�ا تواجھ�البحار

  . الب�ئة�البحر�ة �� السامة امللوثات وإطالق نفاياتال تفر�غ تزايد ناجما�عن خط��ا

يدخل�البحر�العديد�من�املواد�لد��ا�آثار�غ���مرغو�ة،�: التأث���ع���حياة�ال�ائنات�البحر�ة 1.4.2

 �فات�ا��او�ة مبيدات مثل �صطناعية العضو�ة واملركبات مثل�الزئبق، الثقيلة الفلزات و�شمل

�املتعددة الثنائية واملواد عال�شت ومثبطات ال�لور، ع��  املواد �عض وكذلك ال�لور، الفي�يل

 �الرصاص الثقيلة الفلزات أن من بالرغم. الفسفور  ومركبات مثل�الني��وج�ن ل��ياة �ساسية

 معظم قص��ة،�فإن زمنية ف��ة �� م��ا كب��ة كمية ابتلع ما إذا ال�� تقتل�ال�ائن أن يمكن والزئبق

 ال�ائن حياة بتقليص عموما تتمثل ا��ياة�البحر�ة ل�ا تتعرض ال�� الثقيلة فلزاتلل السامة �ثار

 ُيضعف الرئ�سية�وعافي��ا ا��ية ال�ائنات حياة ف��ة وتناقص. �نتاج ع�� أو�قدرتھ وعافيتھ، ال��

  )24�،25،�ص2013مجلة�الو�الة�الدولية�للطاقة�الذر�ة،�(. �عيد حد إ�� �ي�ولوجية النظم

 للطيور  امل��ايد �نخفاض �� أسا��� �ش�ل النفط يؤثر: البحر�ة الطيور  ع�� التأث�� 2.4.2

 نجد�أن لذا .سنو�ا الب��ولية للز�وت تتعرض البحر�ة الطيور  من �الف مئات أن حيث البحر�ة

 , London, 2003) عالية بمعدالت وال�الك لإلصابة يتعرض النورس طائر مثل البحر�ة الطيور 

p43)، املاء سطح ع�� وق��ا معظم الطيور�تق��� هف�ذ.  

 املوت إ�� تصل قد خط��ة، أمراض ظ�ور  ا��االت �عض ��لت: العامة ال��ة التأث���ع���3.4.2

��طفال عند أحيانا �مس��ل�ي وقد الغذاء، أو املاء مع سواء الك��وس�ن ملادة ابتالع  يتعرض

   .السرطان بداء �صابة إ�� �سماك

��حياء�التأث� 4.4.2 �من �وغ���ا �البحر�ة �والسالحف �وأ��ار�القرم �املرجانية �الشعاب ��ع��

��خرى  �بال :البحر�ة
ً
�تأثرا �أك����حياء �وخيار�البحر�من �ا��لد �شوكيات �لوحظ��تلوث�عد وقد

  )�2021يئة�الب�ئة،�( .اختفاؤ�ا�أو�انقراض�ا�من�الب�ئة�البحر�ة�عند��عرض�ا���وادث�التلوث�النفطي

�عد�النفط�ومخلفاتھ�من�أصعب�املشا�ل�ال���تواجھ� :تأث���ع���مشار�ع�مياه�الشربال 5.4.2

�البقع� �عن
ً
�فضال �العر�ي �ا��ليج �منطقة �البحر��� �مياه �التقط���وتحلية �معامل �ع�� القائم�ن

  )2021مركز��من�البحري،�( .لنفطية�الناتجة�من�ال�سرب�النفطيا
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  ث�البحري التعاون�الدو������إطار�م�افحة�التلو  .3

 بمفرد�ا قادرة غ�� الدول  جعلت مستو�ات بالب�ئة�البحر�ة ��قت ال�� �ضرار بلغت لقد

  . ع��ا الناجمة الضارة �ثار ع���مواج�ة

  :الدولية املنظمات خالل من التعاون  1.3

  :كما�ي���ح�ومية غ�� واملنظمات ا���ومية املنظمات ج�ود �� إجمالھ يمكن

 املتحدة��ش�ل �مم ا�تمام ظ�ر :البحري  التلوث م�افحة �� ��كوميةا املنظمات ج�ود 1.1.3

 و�جتما���ال�� �قتصادي املجلس توصية�من إثر ع�� 1968 سنة بداية �� البي�ية باملسألة عام

  . 1972ندوة�ستوك�ولم�الدولية�لسنة� لعقد �عد فيما م�دت

 بحث وحدات املتحدة �مم وضعت�):PNUE(بالب�ئة� ا��اص و�رنامج�ا املتحدة �مم �يئة. أ

 املش��ك للعمل الب�ئة بحماية م�تمة أخرى  دولية متخصصة،�كما�قامت�بالت�سيق�مع��يئات

 سنة من بداية" وموارد�ا الطبيعة ع�� ل��فاظ �تحاد�الدو��" برامج من للعديد املا�� و�التمو�ل

 الوسائل من مجموعة وا���ومات الدول  ع�� �ذه�ال��امج خالل من اق��ح إذ �ذا، يومنا إ�� 1980

  . وغ���ا البحر�ة للموارد�ا��ية والرشيد العقال�ي لل�سي�� الفعالة و�ليات

� البحر�ة املنظمة. ب �: )OMI(الدولية ��� �املتعلقة��1948أ�شأت �الفنية �باملسائل �م�لفة و��

� �أمن �بتحس�ن �أيضا �وم�لفة �البحر�ة، �الدولية �والتجارة �البحر�ة �ع���باملالحة �اعتمادا املالحة

قامت�بإبرام�عدة�اتفاقيات،�م��ا�تلك�املتعلقة�بم�افحة�و  )144،�ص2006ال��از،(القوان�ن�الدولية،�

  .بالتلوث�الناجم�عن�مخلفات�السفنا��اصة��1972،�معا�دة�لندن�1954التلوث�بالنفط����

�: البحر لقاع الدولية السلطة. ج ���شطة�1982أ�شأت��� �قاع�البحر��مختصة����تنظيم ��

�رقابة� �عل��ا، �التعدي �وعدم �البحر�ة �املوارد �ع�� �وا��فاظ �التلوث �منع �ع�� ��عمل وتحتھ،

  )224،�ص1996ع���صداقة،( .�ستكشاف�و�ستغالل����قاع�البحر،�ومدى�تطبيق�القوان�ن�الدولية

�. د �والزراعة ��غذية �أكتو�ر�: FAO)(منظمة ��� �ن�1945أ�شأت �دق ��� �الفضل �ل�ا اقوس��ان

���� �املحرر �الدو�� ��تفاق �وضع ��� �فعال �دور �ل�ا �للبحر�املتوسط، �البي�� �التلوث ا��طر�حول

�عل��ا��29/11/1993 �البحار�واملحافظة �أعا�� ��� �السمكية �لألرصدة �الصيد �سفن �اح��ام حول
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� �روتدام �اتفاقية �صياغة ��� �شاركت ��سي���ا، �حول�املتعل�1998وحسن �املعلومات �ب�بادل قة

  .�ضرار�الناجمة�عن�التلوث�بفعل�املواد�الكيماو�ة�ا��ط��ة�املنقولة�بحرا

�26/10/1956أ�شأت�بموجب�اتفاقية�نيو�ورك�����:AIEA)(الو�الة�الدولية�للطاقة�الذر�ة�. ه

لدول�الذر�ة،�كما�تراقب�مدى�استجابة�مشار�ع�ا للطاقة السل�� �ستعمال تكر�س ع�� و�عمل

�باح��ام�ا �وإلزام�ا �الدولية �للمقاي�س �النوو�ة �الطاقة �مجال �إ���. �� ��ن�باه �بلفت �قامت كما

مخاطر�التجارب�النوو�ة�ال���تقوم���ا�العديد�من�الدول����البحار�واملحيطات،�و�ي�ت�مخاطر�ا�

   .ع���النظام�البي���البحري�وأضرار�ذلك�ع���ا��ياة�البحر�ة

  البحري  التلوث م�افحة �� ا��كومية غ���املنظمات ج�ود 2.1.3

تؤدي��ذه�املنظمات�دور�الفا���ل��روقات�املاسة�للب�ئة�البحر�ة،�كما�تز�د��ستقاللية�

�وفعالي��ا �قو��ا �من ���ا �تتمتع �ال�� �ا. املالية �حماية ��� �أيضا �تدخل �و�حياء�كما �البحر�ة لب�ئة

 (Chamot, 2000,p70)ات�،�واخطار�محكمة�العدل�الدولية�بأي�تجاوز الطبيعية

�. أ �الطبيعة ���ماية �العاملي �: )UICN(�تحاد �سنة ��� ���فظ�و�و��1948أ�شأ �دولية منظمة

�و� �امل�� �أبحاث �بإجراء �تقوم �وتوصياتالطبيعة �والتخطيط �التعليمية ل��فاظ��شطة

دولة�و� 91 تتضمن.يقع�مقر�ا�الرئ��������سو�سرا .وارد�الطبيعيةا��فاظ�ع���املو  الطبيعة  ع��

  )2021موسوعة�اللغة�العر�ية،�(منظمة�متعاونة��44و� غ���ح�ومية منظمة�903و� و�الة�ح�ومية 127

�وضع�يقو  �و���ع �وتطور�ا، �املتجددة �ا��ية �البحر�ة �املوارد �حالة �بتقدير ��تحاد م

كما�قام�. مقاي�س���فظ�ال��وات�البحر�ة�من��ستغالل�العشوا�ي�واستقرار��رصدة�البحر�ة

تضمنت��حياء�البحر�ة�املعرضة�لالنقراض�أو��1980سنة�" بالقائمة�ا��مراء"بطبع�قائمة�تد���

و����ذا�السياق�قام�بصياغة�اتفاقيات�دولية�ل��فاظ�ع���الطبيعة�وال��وات�. هامل�ددة�بمخاطر 

  .1992الطبيعية�مثل�اتفاقية�واشنطن�سنة�

� �بضم �الطبيعة ���ماية �الدو�� ��تحاد �ا��ضراء��15قام �للقائمة �جديًدا �طبيعًيا موقًعا

� �لالتحاد �التا�عة �ا��ماية �ومناطق �عال���–للمحميات �معيار �أول عد
ُ
�� �بأفضل��ال�� �ع��ف

ع�����2014عمل�القائمة�ا��ضراء�لالتحاد�منذ�إطالق�ا����عام�،�و املمارسات����املناطق�املحمية

  )2021تحاد�الدو�����ماية�الطبيعة،��( .قياس�مدى�فعالية�املناطق�املحمية
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�الب�ئة. ب ���ماية �العاملي �ح�ومية��دولية منظمة �� :)WWF( الصندوق غ��

�ع��� �� و�عمل�،1961 عام تأسست �التأث���ال�شري �من �وا��د �ال��ية �ا��ياة �ع�� �ا��فاظ مجال

�الب�ئة ،��� �ل��فظ �أك���منظمة �أنحاء��إ��ا �جميع ��� �مؤ�د �مالي�ن �خمسة �أك���من �تضم العالم

� �أك���من ��� �و�عمل ،� ��100العالم �حوا�� �وتدعم ،� �والب�ئة�1300دولة �ل��فظ لقد�. مشروًعا

� �أك���من �مليار�دوالر��� �أك���من ��12000اس�ثمروا �عام �منذ �ل��فظ الصندوق�. 1995مبادرة

٪�من�مصادر��19٪�من�التمو�ل�من��فراد�والوصايا�،��55مؤسسة�،�مع� �و العال���للطبيعة

٪��8و�) مثل�البنك�الدو���،�وزارة�التنمية�الدولية�،�الو�الة��مر�كية�للتنمية�الدولية(ح�ومية�

� �عام ��� �الشر�ات �الطبيعي .2014من ��واسط �ع�� �للمحافظة �املا�� �التمو�ل �وم��ا�يقدم ة

  .البحر�ة

�. ج �العاملي �الب�ئة ���): GEF(صندوق �البي�ية� 1992 عام أ�شأ �املشا�ل �معا��ة ��� للمساعدة

��وكبنا �ع��
ً
� .�ك���إ��احا �العاملية �الب�ئة �صندوق �إس��اتيجية �اس�ثمارات���2020عتمد ع��

�ومش �جر�ئة، �شاملة �و�رامج �� ار�ع �معا��ة ��س��دف �مبتكرة�ال �أسباب �بل �فحسب عراض

قة�شراكة�مع�أ��اب�املص��ة�من�الالتد�ور�البي���أيضا،�و�تم�تنفيذ�ا����ع�عالج�س��دف�

  )4�،5،�ص2021صندوق�الب�ئة�العاملية،�( .القطاع�العام�وا��اص�ع���السواء

���و�انت�مقر�ا�����ولندا����امس��دام،��1979أسست�املنظمة�عام� :منظمة�السالم��خضر. د

�البحار� �تلو�ث �وقف �إ�� ���دف �البحر�ة، �الب�ئة �عن �املدافعة �غ���ا���ومية �املنظمات �أبرز من

���� �تقام �ال�� �النوو�ة �للتجارب �حد �ووضع �باالنقراض �امل�ددة �خاصة �البحر�ة ��حياء وحماية

�ت.   عرض�البحر �محاولة��كما ��� �مركز�عمل�ا �قطع�قالل �من �ا��راري�وا��د �أثر��حتباس ن

�وكذلك� �البي��، �التوازن �ع�� �واملحافظة �وال��ية �املائية �لألحياء �ا��ائر �الصيد �ومنع الغابات

�النووي �ال�س�� �سباق �و�األخص �العظ�� �الدول �قبل �من �النوو�ة �ال��امج �بوجھ وقد�� .الوقوف

ح�ومة��ور�ا�ا��نو�ية�عن�تخ����:2012د�سم���سا�مت��عدة�إنجازات����مجال�عمل�ا�أ�م�ا����

� �ا��يتان �صيد �عملية ��� �العاملية�"العلمية"خطط�ا �ا���ود ��� ��مام �إ�� ��امة �خطوة �و�� ،

�قام�أك���من� ��ص�من�جميع�أنحاء�العالم�بإرسال�رسائل� 100 ��000ماية�ا��يتان،�حيث

  .لرئ�س�الوزراء�ال�وري�ا��نو�ي،�ومطالبتھ�بإلغاء�صيد�ا��يتان
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  :2019ة�عمل�البحر��بيض�املتوسط�عام�خط 2.3

�و�تحاد��ورو�ي�16،�اعتمدت����1975عام�
ً
خطة�عمل�البحر��بيض� دولة�متوسطيا

و�انت��ذه�ا��طة�����و���ال���يتم�اعتماد�ا�ك��نامج�للبحار��قليمية�تحت�مظلة�. املتوسط

 .دولة�22يثاق�برشلونة�صار�عدد�الدول�املش��كة����م. برنامج��مم�املتحدة�للب�ئة

 � �عام �����1976و�� �التلوث �من �البحر�املتوسط �حماية �اتفاقية �املذ�ورة ��طراف أقرت

�برشلونة ��� �مسألة� مؤتمر�ا�عقد �من �محددة �بجوانب �املعنية �الستة �ال��وتو�والت و�ستكمل

�ل��طة �القانو�ي ��طار �املتوسط �البحر �ب�ئة �ل��طة�.حماية �الرئ�سية ���داف ����وتمثلت

مساعدة�بلدان�املتوسط�ع���تقدير�التلوث�البحري�وم�افحتھ،�وصياغة�سياسات�بي�ية�وطنية،�

وال��وض�بقدرة�ا���ومات�ع���تحديد�خيارات�أفضل�لألنماط��نمائية�البديلة،�وتحس�ن�فرص�

�باعتبار�ا� .تخصيص�املوارد �الساحلية �للمناطق �املت�املة ��دارة �أ�عاد �العمل �خطة كما��شمل

  .وات�أساسية�اللتماس�ا��لول�الالزمةأد

�ل�لقد�تضمنت�ال��وتو�والت�امل��قة�التفاقية�برشلونة���ماية�البحر��بيض�املتوسط�

� من �والطائرات بروتو�ول �السفن �من �و�غراق ��لقاء �با��ماية�، �املتمتعة �املناطق بروتو�ول

و�ول���ماية�البحر�املتوسط�من�بروت،�ا��اّصة�و�روتو�ول�التنوع�البيولو������البحر�املتوسط

بروتو�ول�،�التلوث�الناجم�عن�استكشاف�واستغالل�الرصيف�القاري�وقاع�البحر�وتر�تھ�التحتية

�شأن�حماية�البحر�املتوسط�من�التلوث�الناجم�عن�نقل�النفايات�ا��طرة�والتخلص�م��ا�ع���

� ا��دود �م�افحة، ��  بروتو�ول �من�النفط�واملواد�الّضاّرة �خرى التلوث بروتو�ول�حماية�البحر�،

�مصادر� �من �التلوث �من �املتوسط ��شأن��دارة�املت�املة�للمناطق�الساحلية����بر�ة، بروتو�ول

  .املتوسط

�ال�ا��ص �املثال �س�يل �ع�� �إثن�ن �بروتو�ل�ن �إ�� �التطرق �التوصل�وس�تم �تم �ما ر�لتحليل

  :   2017و��2016يخص�تنفيذ�اتفاقية�برشلونة�و�روتو�وال��ا�لسن���الية�فيما�

 والطائرات السفن وإغراق إلقاء عن الناجم املتوسط �بيض البحر تلوث منع بروتوكول  1.2.3

��ذا البحر�والتخلص عرض �� ترميد�ا أو للنفايات ��طراف�: التلوث من �عدد ��ان لقد

�،�15و��2017و���2016ف��ة�سن����1995ولعام���21و��1976املتعاقدة�ل�ذا�ال��وتو�ول�لعام�
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فقط�من�قامت�بتقديم�تقار�ر،�و�انت�النتائج��جمالية�للتحليل�ل�ذا�ال��وتو�ول�اعتبارا��8لكن�

�س�تم��� �ي���2019من �البحر�( :كما �عمل �خطة �للب�ئة، �املتحدة ��مم �برنامج �املتحدة، �مم

  )04،�ص�2019بيض�املتوسط،�

-� ����ا� �من�املواد �النفايات�أو�غ���ا �وإغراق �حظر�إلقاء �ا��اضرة�ورد �معظم��طراف لبحر�من

�القوان�ن� �خالل �من �تصر�ح �نظام �إ�شاء �ا�� �باإلضافة �ال��تو�ول، ��ذا ��� �املدرجة �تلك باست�ناء

ال���تصدق�ع���بروتو�ول��لقاء�و�غراق����البحر،�إ���جانب�القوان�ن�واللوائح�الداخلية�ال���

  .تح���الب�ئة�وتدير�النفايات�او�القوان�ن�البحر�ة

�من� - �محدودا �عددا �أن �حيث �ال��تو�ول، �ل�ذا �املؤسسية ��عز�ز�الب�ية �من �ملز�د �حاجة �ناك

�طراف�من�رد�باإليجاب�ع���السؤال�املتعلق�بتعي�ن��يئة�وطنية�مختصة�مسؤولة�عن�حفظ�

  .��الت�حول�طبيعة�النفايات�واملواد��خرى�وكميا��ا�وموقع��لقاء�و�غراق����البحر

�ال��- ��ذا �التصدي�الزال �إجراءات �يخص �التداب���فيما �من �مز�دا �التخاذ �أيضا �بحاجة �تو�ول

لعملية��لقاء�و�غراق�الضرور�ة�والق�ر�ة����البحر�وفقا�للشروط�املنصوص�عل��ا،�ألن�عضوا�

  .واحدا�فقط�من�أجاب�باإليجاب�ع���سؤال��ذا�النوع�من��غراق

ن��ذا�ال��وتو�ول�واتفاقية�لندن�و�روتو�ول�ا�إ���تف����مجاالت���تمام�املش��كة�املتنامية�ب��-

�تبادل� �بأ�شطة �يتعلق �فيما �سيما �ال �الصك�ن، �ب�ن �واملعزز �امل�سق �التعاون �لتوطيد ا��اجة

  .البيانات�و�ناء�القدرات�املش��كة

�البحر� 2.2.3 ��� �البيولو�� �والتنوع �خاصة �بحماية �املتعلقة �باملناطق �املتعلق ال��وتوكول

�املتوس ��:ط�بيض �ال��وتو�ول�لعام �املتعاقدة�ل�ذا ��طراف �عدد ��ان ولعام���21و�1982لقد

فقط�من�قامت�بتقديم�تقار�ر،�و�انت�النتائج�15،�لكن��17و��2017و���2016ف��ة�سن����1995

  )7�،8،�ص�2019مم�املتحدة،�( :كما�ي����2019جمالية�للتحليل�ل�ذا�ال��وتو�ول�اعتبارا�من�س�تم���

ن�املناطق�البحر�ة�املتمتعة�با��ماية�والتداب���الالزمة���ماي��ا�وا��فاظ�عل��ا�و�دارة�تم��عي��-

  .املستدامة�ل�ا

تم�اتخاذ�التداب���لدى�معظم��طراف�املتعاقدة���ماية�تنظيمية�لألنواع�املعرضة�لالنقراض�او��-

  .امل�ددة�بھ
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�عناصر��- �لدى�معظم�تم�وضع��س��اتيجيات�وخطط�العمل�الوطنية���فظ التنوع�البيولو��

��طاري� �التوجيھ �وكذلك �الساحلية �للمناطق �املت�املة ��دارة �فان �و��ذا �املتعاقدة، �طراف

  لالس��اتيجية�البحر�ة��عت���دوافع�أساسية���فظ�التنوع�البيولو��

-�� �إلحراز�مز�د �حاجة ��ناك �خاصة، �بحماية �املتمتعة �للمناطق �الفعالة �باإلدارة �يتعلق من�فيما

  .التقدم�����ذا�الصدد

�الصعيد��- �ع�� �بھ �أو�امل�ددة �لالنقراض �املعرضة �باألنواع �خاصة �قوائم �أطراف �عدة أعدت

الوط��،�وتوز�ع�ا����املناطق�ال���تخضع�لالختصاص�القضا�ي�للطرف�وتم�ذلك�بموجب�مشروع�

  .شبكة�املنطقة�البحر�ة�املتمتعة�با��ماية����منطقة�البحر��بيض�املتوسط

عملية�تقديم�البيانات�واعداد�قوائم�: خطة�العمل��قليمية�املتعلقة�باألسماك�الغضروفية� -

جرد�املوائل�امل�مة�ل�ذه��نواع�و�شر�ا�ووضع�ا��طط�الوطنية�ا��اصة�بأسماك�القرش�تحتاج�

  .  مز�دا�من��جراءات�إلحراز�التقدم����تنفيذ�ا��طة

ي�ب���بذل�املز�د�من�ا���ود�للتصدي�بفعالية�: اع�املغ��ةخطة�العمل��قليمية�املتعلقة�باألنو �-

�فيتع�ن� �البحر�املتوسط، �منطقة ��� �البيولو�� �التنوع �ع�� �املغ��ة ��نواع �تمثل�ا �ال�� لل��ديدات

  .�عز�ز�إجراءات�الو���والتدر�ب�ووضع�خطط�العمل�الوطنية

�م�- �بذل �يجب �البحر�ة، �بالنباتات �املتعلقة ��قليمية �العمل ����خطة �للتقدم �ا���ود �من ز�دا

�الوطنية� �العمل �خطط �ووضع �الرئ�سية �النباتية �املروج �أنواع �تحديد �طر�ق �عن �ا��طة تنفيذ

  .�شأن��ذه��نواع

�الرا�ب�- �فقمة �ع�� �با��فاظ �املتعلقة ��قليمية �العمل �ب�ن�: خطة �املبذولة �ا���ود ت�باين

���املياه�الوطنية،�غ���ان��ناك���عضاء�فيما�يخص�ا��فاظ�ع���فقمة�الرا�ب�حسب�وجود�ا

  .برامج�عديدة���دف�إ���حماية��ذا�النوع����البحر�املتوسط

�بالسالحف�- �املتعلقة ��قليمية �العمل �ا��طة،�: خطة �تنفيذ ��� �للتقدم �ا���ود �تكثيف يجب

  .ووضع�خطط�عمل�وطنية�وتنفيذ�ا�وترميم�موائل�التعش�ش�املتضررة�وتطبيق�برامج�الرصد
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يجب�تحس�ن�نظام�من���املعارف�التا�ع�لألمم�املتحدة�: ودة�تقار�ر�التنفيذ�الوطنيةلتحس�ن�ج�-

بخصوص�خطة�عمل�البحر��بيض�املتوسط،�وصياغة�وسائل�وطرق�لدعم��طراف�املتعاقدة�

  .من�خالل�أ�شطة�بناء�القدرات�ل�س�يل�تقديم�املعلومات

  :خاتمة�.4

� �تم���ا �نوعية �بخصائص �البحر�ة �نظرا�تتم���الب�ئة ��خرى، �عناصر�الب�ئة ��افة عن

للم�ونات�العديدة�والفر�دة�املوجودة�ف��ا،�لك��ا�تتعرض�الست��اف�وتلوث،�و�ذا��خ���مش�لة�

خط��ة�ع���العالم�بأكملھ،�ومن�ثم�ال�بد�من�م�افحتھ�ووضع�إجراءات���ماية�الب�ئة�البحر�ة�

  :ا���عدة�نتائج���من�التلوث�ووضع�حد�ل�ل�أش�ال�التجاوزات،�وتوصل�البحث�

�ا��� - �إضافة ��رض �حرارة �درجة �وتنظيم �املنا��، �التوازن �تحقيق ��� �البحر�ة �الب�ئة �سا�م

�فضال� �املعدنية، �وال��وات ��ولية �واملواد �الغذائية �للمواد �مصدرا �باعتبار�ا ��قتصادية أ�مي��ا

  .عن�ا��ا�مصدرا�للطاقة�وطر�قا�للمواصالت�وقطاعا�للسياحة

در�عدة���دوث�التلوث�البحري،�م��ا�ما��و�متعمد،�تقع�فيھ�املسؤولية�ع���الدول��ناك�مصا -

لكن��ش�ل�متباين��س�ب�أ�شط��ا�امللوثة�أحدث�أضرارا�باملياه،�واست��اف�ال��وات�البحر�ة�مما�

  .أثر�ع���التوازن��ي�ولو��،�وم��ا�ما��و�غ���عمدي�يحدث�بفعل�الر�اح�والتيارات�ال�وائية

من�النقل�العال���للب��ول،�ف�و� %20لبحر��بيض�املتوسط�منطقة�عبور��امة�ب�سبة��عت���ا -

معرض�الست��اف��حياء�ا��ية�بأنواع�ا،��س�ب�انحالل�املواد����مياه�البحر�وتحول�ا�إ���أشياء�

  .ضارة،�تؤثر�ع���حياة�ال��وة�السمكية�ال���يحتو��ا

�ا - ��ل �ع�� �خط���جدا �النفط �عن �الناجم ���سان�التلوث ���ة �سمكية، �ثروة �من ل�ائنات

 .%66و�حياء�املائية،�خاصة�بالنظر�إ���كمية�النفط�املنقولة�ع���البحر�ال���تصل�إ���

- � �إ�� �تصل �كب��ة ��سبة �إ��� %85توجد �إضافة �معا��ة، �البحر�دون ��� �املقذوفة �املخلفات من

  .النفايات�امل��لية

ال���تقوم�بإجراء�التجارب�النوو�ة����عرض�البحر،��ناك�ال�مسؤولية�كب��ة�من�جانب�الدول� -

  .نظرا�آلثار�ا�املدمرة�ع����ل�املستو�ات�البحر�ة�واستعمال�ا�املستقب���ع���ال�شر�والب�ئة�ال��ية
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��خطر� - �لكن �ا��ما��، �وش�ل�ا �السواحل �ع�� �كب��ة �بدرجة �املفرط �السيا�� يؤثر��ستغالل

  .البحر،�ودرجة�دخولھ����جسم��سماك�وتأث���ا�عل��ايتمثل������م�البالس�يك�امللقى����

��مم� - ��يئة �أ�م�ا �لعل �البحري، �التلوث �م�افحة ��� �متخصصة �عاملية �منظمات �عدة �ناك

�جانب� �إ�� �املا�� �بالتمو�ل �مسا�م��ا �خالل �من �و�ظ�ر�ذلك �بالب�ئة، �ا��اص �و�رنامج�ا املتحدة

�الال  �و�ليات �الوسائل �تتضمن �ال�� �ال��امج �املوارد�وضع �ع�� �وا��فاظ �التلوث �مل�افحة زمة

  .البحر�ة

�ناك�عدة�منظمات�عاملية�غ���ح�ومية��سا�م�بفعالية����م�افحة�التلوث�البحري،�ومن�شرة� -

ع���نطاق�واسع��شمل�العديد�من�الدول�والو�االت�ا���ومية�وغ���ا���ومية،�كما�ل�ا�إنجازات�

�م �مثل �البحر�ة �الب�ئة �ع�� �ا��فاظ ��� �ت�و�ن��امة ��� �الب�ئة ���ماية �العال�� ��تحاد سا�مة

  .املناطق�املحمية،�غ���ان��ناك�خلل����فعالية�ادار��ا

يتضمن�صندوق�الب�ئة�العال���ع���اس��اتيجيات��امة�فيما�يخص�م�افحة�التلوث�وا��فاظ� -

  .ع���الب�ئة

�اتف - �أن �بالرغم �املتوسط، �البحر��بيض �مستوى �ع�� �العمل ���طة �برشلونة�بال�سبة اقية

و�روتو�وال��ا�غطت�عدة�جوانب�من�التلوث�البحري،�إال�انھ�من�ناحية�التطبيق�ما�زالت�تحتاج�

�يتعلق� �فيما �خاصة �لألطراف، �الوط�� �املستوى �ع�� �ا��طة �تنفيذ �إ�� �أك���للوصول �عمل إ��

  .بحماية�أنواع�مختلفة�من��سماك�كما�سبق��شارة�إليھ

  :مكن�تقديم�جملة�من�التوصياتع���ضوء�النتائج�السابقة�ي

ضرورة�اتخاذ�تداب���ردعية�بال�سبة�للتجارب�النوو�ة����البحار��س�ب�خطور��ا�والذ�اب�إ��� -

  .حظر�ا�إن�أمكن

�وح���املجتمع�املد�ي����إطار��عاون� - �الدول، �املنظمات، �مستوى �ع�� �تحمل�املسؤولية وجوب

� ��ل �عامة، �بصفة �الب�ئة �ع�� �ل��فاظ �ودؤوب �فضال�عن�مش��ك �إم�انياتھ �تخصصھ، حسب

  .وجوب�التوعية�املتواصلة

ترقية�قطاع�السياحة�من�خالل�البحار،�لكن�دون�التأث���السل���عل��ا�بفعل�املبا�ي،�املركبات� -

 .إ��...
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Abstract :  

The study study aimed to identify the concept of the blue economy and its role in 

promoting sustainable development by addressing the Gulf experience, which includes the 

following six countries: the UAE, Qatar, Oman, Bahrain, Kuwait and Saudi Arabia, as a 

pioneering model in the field of the blue economy, which has taken a big step in this field of 

Through several projects aimed at the sustainability of several sectors such as tourism, water 

resources and fisheries.  

The study concluded the following results: The prominent position of the blue 

economy in the global economy; Gulf states focus on investing in the blue economy by 

setting huge budgets commensurate with the goals to be reached; As these generous 

investments enabled the Gulf countries to launch many mannequins and marine properties, 

artificial islands, including hotels and resorts, and to direct towards fisheries and invest in 

them as well. 

Keywords: Blue economy; sustainable development; environment; economy; Arab Gulf 

states 

Jel Classification Codes: Q5;, Q10; Q50; A1;O5 

 : مقدمة. 1

�للتنمية� �الدو�� ��عمال �جدول ��� �كث��ا �ي��دد �جديد �مصط�� ��زرق �عت����قتصاد

املستدامة،�ف�و�اقتصاد���تم�باستدامة�قطاع�السياحة�الساحلية�وال��وة�املائية�والسمكية�ال���

�املمتد �العاملية ��زمات �دفعت �فلقد �الدوالرات، �تقدر�بمليارات �ذا��ا �بحد �صناعة �اليوم ة��عد

خالل�العقود�املاضية،�إ�����تمام�بتقديم�تحليل�معمق�ومراجعة�دقيقة�للنماذج��قتصادية�

�ا��الية،���دف�التماس�مسارات�للتنمية�املستدامة��ان�من�نتائج� ظ�ور�مف�وم��قتصاد��ذا

�التنمية� �الغذا�ي، ��من �لتحقيق �متاحة �أخرى �وفرصة �أساسيا ��عت���موضوعا �الذي �زرق،

����املستد �الطبيعية �املوارد �استغالل �طر�ق �عن �وذلك ��غ���املناخ، �تداعيات �من �وا��د امة

�استغالل�ال��وة� املحيطات�والبحار�بكفاءة�مع�املحافظة�ع���الب�ئة�املحيطة���م،�باإلضافة�إ��

السمكية�والبحر�ة�والتعدين�بما�يحقق�أفضل�عائد�ممكن�من��ذه���شطة��قتصادية،��و���
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�ي �الصدد �النفط��ذا �ع�� �القائم �لالقتصاد � �والبدائل �الفرص �أ�م �أحد ��زرق ��قتصاد مثل

�كب��ة،� �مائية �ومسطحات �ساح�� �شر�ط �من �تملكھ �ملا �نظرا �و�ذا ،� �ا��ليج �دول �أمام املطروح

إضافة�إ���تنوع�بيولو���و�عد�دول�ا��ليج�الل���حققت�نجاحا�كب��ا����ميدان��قتصاد��زرق�

  .ا����ذلكو�عت���نموذجا�رائد

والدور�الذي�يلعبھ��قتصاد��زرق�����عز�ز�التنمية� لأل�مية نظراومما�: إش�الية�البحث�1.1

 بصفتھ�أحد تجارب�رائد�����س�ثمار�����قتصاد��زرق ليدرس البحث �ذا أ�ى املستدامة،�فقد

�الرئ�سية �ش�الية حطر  يمكننا ول�ذا للدول����تحقيق�التنمية�املستدامة،� ا��ديثة الدعم آليات

�؟�: التالية �للنفط �كبديل ��زرق ��قتصاد �مجال ��� �الرائدة �العاملية �التجارب �أ�م ��� ما

  :ولإلجابة�ع����ذه��ش�الية�تم�صياغة�ال�ساؤالت�الفرعية�التالية

 ما�املقصود�باالقتصاد��زرق�وما�مقوماتھ؟ 

 ما�أثر��قتصاد��زرق����التنمية�املستدامة�؟ 

 مارات،�قطر،�سلطنة�عمان،�(���أ�م��املشار�ع��س�ثمارات�املنجزة����دول�ا��ليج��ما��

  ���مجال��قتصاد��زرق؟�����) البحر�ن،�ال�و�ت،�السعودية

  : تكمن�أ�مية�الدراسة���: أ�مية�البحث�2.1

 إزالة�الغموض�حول�مف�وم��قتصاد��زرق . 

 ول�ا��ليجالوقوف�ع���ر�ائز��قتصاد��زرق����د. 

 مجال�� ��� �ا��ليج �دول �أنجزتھ �ما �أ�م �إ�� �الضوء ��سليط �إ�� �الدراسة ��ذه ��س�� كما

 .�قتصاد��زرق�لتحقيق�التنمية�املستدامة

�الدراسة�3.1 ��زرق، �يجابية ا��وانب ع�� التعرف إ�� الدراسة ��دف: أ�داف  لالقتصاد

 مجال العاملية�الرائدة��� التجارب أ�م ��ع الضوء �سليطوذلك�من�خالل� منھ �ستفادة وكيفية

  .�حتذاء���ا يمكن ال�� �قتصاد��زرق

�البحث�4.1 �استخدمنا��:من��ية �حيث �التحلي��، �الوصفي �املن�� �اعتماد �تم ��ذا �موضوعنا ��

املن���الوصفي�وذلك�بإجراء�دراسة�نظر�ة�للموضوع�مشتملة�أل�م�املؤلفات�العلمية�ذات�الصلة�
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�ال �ا��قائق�بمتغ��ات �جمع �خالل �من �تجسد �والذي �التحلي�� �املن�� �استخدام �تم �كما دراسة

  .  الرا�نة

يحتوي�البحث�ع���ثالثة�أجزاء�رئ�سية،��ل�جزء�مقسم�إ���مجموعة�من��:تنظيم�البحث�5.1

املحاور�الفرعية،�ففي�ا��زء�الرئ������ول�تم�تناول��طار�العام�للدراسة،�و���ا��زء�الثا�ي��تم�

�تجر�ة�التطر  �التطرق �تم �الثالث �الرئ���� �ا��زء �أما ،� ��زرق �لالقتصاد ��طار�املفا�ي�� �إ�� ق

��س�ثمارات� �أ�م �ع�� �الضوء ��سليط �خالل �من ��زرق ��قتصاد �مجال ��� �ا��ليجية الدول

  .  واملشار�ع�ال���أ�شأ��ا���ذه�الدول�وكيف�سا�مت�����عز�ز�التنمية�املستدامة����املنطقة�

 :  ر�املفا�يمي�لالقتصاد��زرق�طا. 2

�عت����قتصاد��زرق�مف�وم�جديد��س�يا�ترجع�أصولھ�إ���مف�وم�: مف�وم��قتصاد��زرق�1.2

�ر�و�دي� ��� �عقد �الذي �املستدامة، �للتنمية �املتحدة ��مم �قمة �أقرتھ ��خضر�الذي �قتصاد

ط����قتصاد��زرق�بطرق�لقد�تم�استخدام�مص(UNCTAD, 2014, p. 2) م،2012جان��و�عام�

� �مماثلة �بمصط��ات �و�شار�إليھ �املحيطات"مختلقة �" اقتصاد �البحري "أو بدون�" �قتصاد

�وا��ة �. �عر�فات �لـــ �عاما ��عر�فا �النامية �الصغ��ة �ا��زر�ة �للدول � �املفا�يمية �الورقة � " تقدم

�محيطي���دف�لتحس�ن�رفا�ية���سان�والعد"  �قتصاد��زرق الة��جتماعية��مع��اقتصاد

�والنتائج� ���داف ��خضر��� ��قتصاد �مع �ي�شارك �و�و�بذلك � �املخاطر�البي�ية �من التقليل

و�ذلك،��س���مف�وم��قتصاد��زرق�لتعز�ز�النمو��(Lee, Noh, & Khim, 2020, p. 1) املرجوة

��ستدا �ضمان �مع �أو�تحسي��ا �الع�ش �سبل �ع�� �وا��فاظ �و�ندماج �البي�ية��قتصادي مة

�املف�وم�مع�ا��اجة�لدمج�عمليات�. للمحيطات�واملناطق�الساحلية����الوقت�ذاتھ يتما�����ذا

ولت�يان�أ�م�خصائص��قتصاد��زرق��سنحاول�. ا��فظ�و�ستدامة����إدارة�املجال�البحري 

  :البحث����أ�م�التعار�ف�ال���نذكر�م��ا�ما�ي��

� �مجلة ��� �تقر �(Economist)بداية، �و�� ��زرق"�ر�حول �واقتصاد�: �قتصاد �والفرص النمو

يظ�ر�اقتصاد�:" تم�تحديد��عر�ف�عم���لالقتصاد��زرق�ع���النحو�التا��". املحيطات�املستدام
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املحيطات�املستدام�عندما�يتوازن�ال�شاط��قتصادي�مع�قدرة�النظم��ي�ولوجية�ع���املدى�

  (Godfrey, 2016, p. 2)" ��ياالطو�ل����دعم��ذا�ال�شاط�وإبقائھ�مرنا�و 

�ستخدام�املستدام�ملوارد�املحيطات�للنمو�:" أما�البنك�الدو���فيعرف��قتصاد��زرق�ع���أنھ

" �قتصادي�وتحس�ن�سبل�الع�ش�والوظائف�مع�ا��فاظ�ع���سالمة�النظام�البي���للمحيطات

�من��س �عديدة �جوانب �يتضمن �شامل �الدو����و�مف�وم �البنك �املحيطية�ت��اوح��عر�ف تدامة

و��م�أن�التعر�ف�. من�مصايد��سماك�املستدامة�إ�����ة�النظام��ي�ولو���ومنع�التلوث

 .نفسھ�يتطلب�التعاون�ع���ا��دود�والقطاعات�من�خالل�مختلف�الشرا�ات�وأ��اب�املص��ة

(Lee, Noh, & Khim, 2020, p. 1)صر��قتصاد�وت��يصا�ملا�سبق�ذكره�من�التعار�ف،�يمكن�ح�

 ,Godfrey, 2016) "التص�يع�املستدام�للمحيطات�لصا���ا��ميع" :�زرق�����عر�ف�شامل�بأنھ

p. 3) وفيما�ي���شرح�للتعر�ف�ودوافع�إدراجھ���ذه�الصورة:  

 خضر���� ��قتصاد �عن �النا��� ��زرق ��قتصاد �مف�وم ��و�إدراج ��ستدامة �وراء الدافع

�ب�ن �التوازن �ع�� �يقوم �والتنظيمية،��الذي �وال�شر�عية �و�التجار�ة ��قتصادية ��شطة؛

 .والنظام�الداعم؛�الب�ئة��ي�ولوجية�واملجتمعات�ال����عتمد�عل��ا�كس�يل�للع�ش�والرزق

 الدافع�وراء�تضم�ن��لمة�التص�يع�الذي��شمل�ع���نطاق�واسع�التقنية�املتقدمة�وغ���ا�

كما��شمل�أيضا�تحو�ل�. أو�مجتمع�أو�بلد�مامن���شطة��قتصادية�املنتجة����منطقة�

 .أساليب�وأ�داف�وإيديولوجية�ال�شاط��قتصادي�لتحقيق�التنمية�����منطقة�ما

 لتحديد�ب�ئة�ال�شغيل�وتمي���ا�عن��رض�ال���تتم�ف��ا���شطة�" املحيطات" تم�تضم�ن�

 .التقليدية

 عنصر�� �وا" املنفعة"تضم�ن �التحس�نات �ب�ن �التوازن �ا���س�لتحقيق �من �ل�ل لرفا�ية

 .ال�شري�والب�ئة��أي�املنفعة��عود�لكال�الطرف�ن�

 عنصر�� �ال�شر�و�نظمة�" ال�ل"إدراج ��شمل �شامل �ن�� �أنھ �ع�� ��و�تأكيد �التعر�ف ��

  والعمليات

�قتصاد��زرق�وسيلة�لتصور�ال�شاط��قتصادي�: مكونات�وخصائص��قتصاد��زرق�2.2

ات�البحر�ة�القائمة�أي�املجاالت�التقليدية��مثل��املوا�ئ،�بناء�السفن�يجمع�املف�وم�ب�ن�الصناع
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�حديثا� �الناشئة � �والصناعات �البحري، �والنقل �والسياحة ��سماك �ومصايد �والغاز والنفط

�التكنولوجيا� �البحر، �سطح �تحت �والتعدين �املائية ��حياء �وتر�ية �البحر�ة �املتجددة �الطاقة

�ال �والتنقيب �البحر�ة ��ي�ولوجية� .بيولو��ا��يو�ة �للنظم �تقدم�ا �ال�� �ا��دمات �ع�� عالوة

�التنوع� �ووجود �النفايات �من �والتخلص �السواحل �وحماية �الكر�ون �عزل �مثل للمحيطات

 ,World Bank and United Nations Department of Economic and Social Affair) .البيولو��

2017, p. 2)تفق�عل��ا�عامليا�لالقتصاد��زرق��و�أنھ�مف�وم����إطار�آخر،�ا��اصية�الوحيدة�امل

مرن؛�حيث�يتم�استخدامھ�يتم�استخدامھ��ش�ل�مختلف����سياقات�مختلفة�ومن�قبل�ج�ات�

أقر�العديد�من�الباحث�ن�وا���ات�الفاعلة��2012فمنذ�ظ�وره����قمة��رض�عام�. فاعلة�مختلفة

�زرق����ح�ن�س���البعض�إ���فرض�����السياسة�البحر�ة�عدم�وجود��عر�ف�وا���لالقتصاد

ب�نما�عمد�آخرون�����ظل�الغموض�املتأصل����املصط���ع���تطو�ر�. �عر�ف�م�ا��اص�للمصط��

أطر�جامعة�لف�م�ا��طابات�املتنافسة�حول��قتصاد��زرق،�وحددوا�����خ���أر�عة�خطابات�

   )(Voyer, Quirk, McIlgorm, Azm, Kaye, & McArthur, 2017, p. 3) م�يمنة

�ستخدم����الغالب�من�قبل�املنظمات�البي�ية�غ���ا���ومية،�: املحيطات�كرأس�مال�طبي�� 

�يجب� �الب�ئات�البحر�ة �توفر�ا �البي���ال�� �النظام �خدمات �أن �ع�� �للتأكيد ت�ب���املصط��

 .�ع��اف���ا�وحسا��ا��ش�ل�أفضل

�جيد  �تجاري �كعمل �ا: املحيطات �قبل �من �ل�ا �ال��و�ج �مصايد�يتم �مثل �البحر�ة لقطاعات

�التنمية �وو�االت �وال��ن ��. �سماك �د�� ��ع��اف�ذكما �من �مز�د �إ�� �ا��طاب ا

 .بالصناعات�القائمة�ع���املحيطات�واملسا�مة�ال���تقدم�ا�للمجتمع

روجت�ل�ا�: املحيطات�كجزء�ال�يتجزأ�من�الدول�ا��زر�ة�الصغ��ة�النامية����املحيط�ال�ادئ 

الصغ��ة�النامية����املحيط�ال�ادئ،�ال���شركت����تأط����قتصاد��زرق��الدول�ا��زر�ة

 .حول�سبل�ع�ش�ا�وأ�داف�ا��نمائية

�الصغ��ة  �الصيد �ملؤسسات �رزق �مورد �باعتبار�ا �قبل�: املحيطات �من �ل�ا �ال��و�ج يتم

�ا��زر�ة� �والدول �التنمية �منظمات �ذلك ��� �بما �الصغ��ة، �املصايد �مؤ�دي �و منظمات
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�والناميةالصغ� �� .�ة �الفقر�ودور �من �ا��د �ع�� �ا��طاب �توف���ذركز��ذا ��� �املؤسسات ه

  .مصدر�للرزق�وسبل�للع�ش�لفقراء����العالم

سبق،�يمكن�القول�أنھ�ع���الرغم�من�أن�الدول�تميل�إلتباع�ن���مختلفة� تأس�سا�ع���ما

ستدام�لأل�شطة��قتصادية����لالقتصاد��زرق،�إال�أنھ�تبقى��الفكرة���س�������عز�ز�النمو�امل

�البحري  �كدول�. املجال ��ستدامة �عنصر� �تركز�ع�� � �ال�� �الدول �ب�ن �الطفيف ��ختالف و�بقى

�ال���تؤكد�ع��� املحيط�ال�ندي�ع���س�يل�املثال،�ب�نما�تميل�دول�أخرى��كأس��اليا�للمفا�يم�

  .استخدام�التكنولوجيا�املبتكرة����استغالل�ال��وات�البحر�ة

  :أثر��قتصاد��زرق����التنمية�املستدامة�3.2

ت��ز�أ�مية��قتصاد��زرق�باعتباره��فرصة�ذات�قيمة�عليا�لتجسيد�النمو��قتصادي�

فمن�ا�����للعيان�أن�أك���أجزاء��وكب��رض�عبارة�عن�.  وتحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة

من��ذا�املنطلق��تفتح�. ��العالم�تتم�ع��همحيطات،�كما�أن�مجمل�املعامالت�التجار�ة�العاملية��

� �يصور �إذ �التنمو�ة �املجالت ��� � �واسعة �آفاق ��زرق ��قتصاد �زرق���قتصادإجراءات

حيث�يكسر��القالب�التقليدي�أين�ُينظر�للمحيطات�ع���" مساحات�تنمية"املحيطات�ع���أ��ا�

م�ن�للت�اليف�البي�ية،�و�نقلنا�إ���أ��ا�وسيلة�الستخراج�املوارد�والتخلص�من�النفايات�دون�تض

��قتصادية� �النمذجة ��� �وا��دمات �املحيطات �وقيم �البي�ية �الت�اليف � �دمج �ع�� �قائم نموذج

�القرار �صنع �للتنمية�. وعمليات �إطار�عمل ��زرق ��قتصاد �نموذج ��ش�ل �ذلك، �إ�� إضافة

�املو  �إ�� �الوصول ��� �املساواة �يحقق �إذ �النامية �للبلدان �وتقاسم�املستدامة �وتنمي��ا �البحر�ة ارد

�إلعادة�(Patil, Virdin, Diez, Roberts, & Singh, 2016, p. 47) املنافع، �املجال �إتاحة وكذا

�العام �الدين �أعباء �من �والتخفيف �ال�شر�ة �التنمية �ال�. �س�ثمار��� �املثال �س�يل �ع�� فنجد

�الرخ ��سماك �تر�ية مكن
ُ
�ت �املستدام �الصيد �حاالت ��� �املياه�ا��صر�أنھ ��عز�ز�جودة �من و�ة

 .الساحلية�وت�تج�أطعمة�بحر�ة�قيمة�مما��عود�باإليجاب�ع���التوظيف�والناتج�املح����جما��

كذلك�بال�سبة�لتقنيات�الر�اح�البحر�ة�وغ���ا�من�تقنيات�الطاقة�البحر�ة�املتجددة�ال���تخلق�

  . وظائف�وطاقة�إضافية
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  :د��زرقالتجر�ة�ا��ليجية����مجال�القتصا. 3

من�املعلوم�أن�عائدات�النفط�القتصاديات�دول�ا��ليج�والذي��عت���املحرك��سا����ل�ا��

باملائة�من���م�اقتصاد�م،�غ���أن��ذه�الدول�تفطنت�خالل�السنوات��95إ����90ب�ن� ي��اوح�ما

�تذب �نقمة �أن �ح�ن ��� �للدخل �وحيد �كمورد �النفط �ا�� ��رت�ان �خطورة �ا�� �املاضية ذب�القليلة

أسواق�النفط�����ونة��خ��ة�الذي�نجم�عنھ�تأر���كب������أسعار�النفط�صعودا�و�بوطا��ذا�

التأر���الذي�حمل�معھ�مخاوف�ع���اقتصاد�الدول�املصدرة�ل�ذه�السلعة�الساخنة�لت�ون�دول�

�تنمو�ة �اس��اتيجية �تب�� �ا�� ���م �دفع �ما �و�ذا ��عمة �إ�� �النقمة ��ذه �تحو�ل ��� ��و�� �ا��ليج

مستقبلية���دف�ا���تنو�ع�مصادر�الدخل�و�عز�ز��ا��عيدا�عن�عائدات�املواد�الب��ولية�و�ان�من�

   )2020عنان،�( .ب�ن�مالمح�تلك��س��اتيجية�التنمو�ة

�ا��ليج - �دول ��� ��زرق �أبر�ر��ش: �ائز��قتصاد �تقر�ر�و�الة ��� �مجلس� :جاء �دول �خ���أن

� �ناتج�ا �أن �الست �ا��لي�� �التعاون �ع�� �يز�د �السنوي �دوالر���6.1قتصادي تر�ليون�(تر�ليون

�إس��لي�� �املفتوحة�واملت�املة�السيما����ال��ن�) جنيھ ف����ش�ل�كتلة�قو�ة�من��قتصادات

�ما �العال�� �لالقتصاد �حيوي �طرق �مف��ق �ع�� �الواقعة � البحري �وإفر�قيا�آب�ن �وأورو�ا سيا

مارات�وعمان�و�ردن�و�اململكة�العر�ية�السعودية�احتلت�قطر�و� �2014ت�ن،�و���عام�يو�مر�ك

� �شمل �تص�يف �املراكز��� �أع�� ��45وال�و�ت �الناشئة ��سواق �من �السو��"دولة مما�" التوافق

��عمال �أ�شطة �ممارسة �س�ولة �ع�� �( .سلط�الضوء ��)2021موقع�الوطن، إس��اتيجية����ح�ن

 :من�بي��ا� ر�ائز عدةتوجھ�دول�ا��ليج�نحو��قتصاد�املا�ي��عتمد�ع���

 .و�بداع  �بت�ار 

 . والتطو�ر البحث�العل�� 

واملراكز�العلمية�  وجود�نظام�فعال�من�الروابط�التجار�ة�مع�املؤسسات���اديمية�وا��امعات 

�والتقنية �العلمية �املعرفة �ثورة �مواكبة ��ستطيع �ال�� �مع� والبحثية �وتكييف�ا واس�يعا��ا

 . �حتياجات�املحلية
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�والتنافسية�التد�  �لإلنتاجية ��ساسية ��حتياجات �و�و�من �العمل، �رأس �ع�� �والتعليم ر�ب

 .للتنمية��قتصادية�الوطنية�املستدامة

�مجلس�  �دول �ب�ن �أك���مرونة �قوان�ن �إ�� �يحتاج �املجال ��ذا ��� ��س�ثمارات ���م مضاعفة

���ع�نمو�القطاع،�التعاون،��س�م����توجيھ�الصناعات�البحر�ة،�وت�ون�أك���ديناميكية،�و 

 و�تمو�ل�من�البنوك�املحلية

��س�ثمار�ة�  �عائدا��ا ��� �أسرع ��عد �ال�� �البحر�ة �الصناعات �بأ�مية �الو�� عنان،�( .ز�ادة

2020(  

 معدل�النمو��قتصادي�لدول�التعاون�ا��لي���لتحقيق�اقتصاد�مستدام: 1ا��دول�

�ال
مو

ـــــــــــــ
لنـ

ل�ا
ــد

ـــــــــــــ
عــــــــــ

م
ي

اد
ــــــــــــــ

صـ
قت

  

  السنوات

  الدولة
2019  2020  2021  

  %3  %2.6  %1.8  �مارات

  %3.2  %1.5  %0.5  قطر

  %4.3  %3.7  %0  عمان

  %2.3  %2.3  %2  البحر�ن

  %2  %2.2  %0.4  الكو�ت�

  %2.2  %1  %0.4  السعودية�

  )2019البنك�الدو��،�(من�إعداد�الباحث�ن�باالعتماد�ع��� :املصدر

  :مارات��قتصاد��زرق�رؤ�ة�نحو�التنمية�املستدامة� �1.3

�عت���الب�ئة�البحر�ة�العصب�الرئ�����القتصاد��مارات،�حيث��س�م��قتصاد��زرق����

� �ب�سبة �املح�� �الدولة �العاملية�%68إنتاج �القمة �من �السادسة �الدورة �استضافت �ول�ذا ،

� �مارس ��� ��2019للمحيطات ��و�� �للمرة ��عقد �بأ�مية�ال�� �م��ا �إيماًنا ،� ��وسط بالشرق

��زرق �( �قتصاد �حيث�  )�2021س�ت، ��زرق، �لالقتصاد �كب��ة �أ�مية ��مارات �دولة وتو��

�أكتو�ر �من �املحيط�ال�ندي،�وذلك�بدءا �ع�� �منظمة�الدول�املطلة �/س��أس ��ول ��2019شر�ن

�ر�التغ���املنا���والب�ئة��مارا�ي�وملدة�عام�ن،�حسب�ما�أعلن�الدكتور�ثا�ي�بن�أحمد�الز�ودي�وز 

�ال�ندي �مؤتمر�املحيط ��. )� �ال��� )�2021خبار�ة، �والرؤى �ا��طط �من �العديد ��مارات وت�ب��

شبكة�”،�و″2030خطة�أبوظ���البحر�ة��ا��س��دف�ا��فاظ�ع���الب�ئة�واملوارد�املائية،�لعل�أبرز 

ال����س��دف�املحافظة�ع���” 2021ة��مارات��جندة�الوطنية�لـرؤ�”،�و”زايد�للمحميات�البحر�ة
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�ا��ضراء �الطاقة �ع�� �و�عز�ز��عتماد �املائية، �( .املوارد �مجاالت��)�2021س�ت، �ي�� �ما و��

  : �س�ثمارات�����قتصاد��زرق�بدول��مارات

�بلغت: البحري �النقل�/أ �القطاع ��ذا �� � �الدولة �اس�ثمارات �مليار �238(مليار�دوالر��65قيمة

�الـ)در�م ���مجموع�املؤشرات�البحر�ة�والتص�يفات�ومستو�ات�� عامليا�14،�محتلة�بذلك�املرتبة

�داء�الرئ�سية����أ�شطة�صناعة�النقل�البحري�العال���بحسب�نتائج�التقر�ر�الذي�قامت�بھ�

  .�قتصادية�الدولية "مينون "مؤسسة�

العالم،����إطار�أجندة�البالد�الوطنية��ميناًء�ع���مستوى �77تدير��مارات�و�شغل�: املوا�ئ�/ب

موا�ئ�"شركة� ال���تخطط�إلح�ام�السيطرة�ع���املوا�ئ�العاملية،�ألسباب�متباينة،�كما�اس�ثمرت

  .2018مليارات�دوالر�عام��3ما�يصل�إ��� "د�ي�العاملية

�و���اي: السمكية�ال��وة�/ج ��مارات �س�ان �من �م�مة �لشر�حة �رئ�ًسا �غذاًء ��سماك د��ش�ل

�املح��� �الناتج ��� �اقتصادًيا �وشر�اًنا �وطنية �ثروة ��عد �فيما �أسعار�ا �ارتفعت �م�ما �عل��ا الطلب

�املصايد� �قطاع �و�ش�ل �الصيد، �م�نة ��� �العامل�ن �للمواطن�ن
ً

�دخال ��و��ا �عن
ً

�فضال �جما��،

س�مليار�در�م،�و�عد�إمارتا�الشارقة�ورأ�1.8أي�نحو� من�عائدات�الدولة،  %0.12نحو� السمكية

  .منھ %46ا��يمة�املصدر�الرئ�����لإلنتاج�السم�ي�����مارات�حيث��ستحوذان�ع���

سا�مت�ا��قول�البحر�ة����إثراء�منظومة��قتصاد��مارا�ي�ع���اك�شافات�ب��ولية�: النفط/ د�

دفعت�البالد�ألن�ت�ون�ثا�ي�أك���احتياطي�نفطي�باملنطقة��عد�السعودية�ال���تحتل�املركز��ول�

�تمتلك��مارات�من��حتياطي�النفطي�نحو�عا ا�97.8ملًيا����إنتاج�النفط،�إذ  .مليار�برميل�حالي�

   :تمتلك�دولة��مارات�العديد�من�املشار�ع����مجال��قتصاد��زرق�نذكر�م��ا�)2020عنان،�(

�عل��ا،�� :���د�ي» جز�رة�النخلة«نموذج��1.1.3 
ٌ

��جزء�من�جز�رة�نخلة�ا��م��ا�كما��و�متعارف

���مقدمة�املشروعات�العقار�ة�ال���بن�ت�وسط�بحر�ا��ليج،��تقع�مشروع�أرخبيل�اصطنا���كب�� 

����جذب��س�ثمارات�الفندقية،�ومبيعات�الوحدات�العقار�ة،�
ً
�كب��ا

ً
وقد�بدأ�بناء�وحققت�نجاحا

من�أك���ا��زر��،�تم��ع��اف�دولًيا�بأ��ا2007و���أوائل�أكتو�ر�من�عام���2001ا����أواسط�عام�

  : ومن�ب�ن�خصائص�جز�رة�)2021موقع�رحالتك�،�( .�صطناعية�ع���ُمستوى�العالم
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تم�بناء�. غالًبا�ما��عت���نخلة�جم��ا����د�ي����و�ة�الثامنة����العالم،�ورمًزا�لإلبداع�والطموح 

  .�ذه�ا��ز�رة�ال��مة�ع���ش�ل�نخلة�باستخدام�الرمال�وال��ور،�والعزم�املطلق

�من�س�ان�د�ي،�وعنوان�لبعض�أفخم�فنادق�جز  
ً
�لثمانية�وسبع�ن�ألفا

ً
�رة�النخلة��ش�ل�م��ال

د�ي�وأك���ا�تم�ً�ا�من�فيالت�أنانتارا�املعلقة�ع���صفحة�املاء�إ���أجنحة�أتالن�س�النا�عة�تحت�

  املاء

 � �بـ �املليئة �السمك �أحواض �من �وشبكة �املستوى، �عال�� �ما�ي �من��65000مت��ه �نوع ألف

 )arabic.euronews�،2021موقع�(. اك�وال�ائنات�البحر�ة�سم

�عت���مزرعة�أ�واتك����أول� :���أبوظ��» ال�افيار«الذ�ب��سود�مزرعة�أكواتك�إلنتاج��2.1.3

مزرعة�عر�ية�تم�إ�شا��ا�إلنتاج�ال�افيار،�وتوجد����إمارة�أبوظ���منطقة�املصّفح�الصناعية�وتم�

و��تج�املصنع�أر�عة�أنواع�من� )2018موقع�املرسال،�( .ف�مر�عأل�56مساحة�  إقامة�املزرعة�ع��

��افيار� ال�افيار، �سعر�ياسا �) دوالرا�191(در�م�700و�بلغ �السعر�ا�� �و�رتفع �غرام، �325للمائة

دوالرا�لألنواع�الفاخرة�ومم��ات�املشروع�أنھ�قادر�ع����نتاج��ش�ل�ش�ري�ول�س��ش�ل�موس���

ال�افيار�املنتج� )2015فر�س�برس،�( .ئة�ال���تتم�ف��ا�تر�ية��سماكاذ�يتم�التحكم�����امل�الب�

� �أك���من �أن �حيث �للب�ئة، �صديق ��مارات �أيضا�% ��90 �و�ستخدم �منقاة، �املزرعة �مياه من

�لصناعة� �خام �كمواد �والذيل �السلسلة �الرأس، �السمك، �جلد �استخدام �و�تم �للنباتات، كسماد

  )2016موقع�الذواقة،�( .مختلف�املنتجات����مختلف�الصناعات

مليارات�در�م،�ومن�املخطط�أن�يحتضن��6وتبلغ�ت�لفتھ�:مشروع�جز�رة�بلوواترز����د�ي�3.1.3

� �د�ي«املشروع �» ع�ن �بالعالم، �ترف��ية �أك�����لة �جز�رة �الزرقاء،�» بلو�واترز «وتمثل �د�ي لؤلؤة

اء،�وتحفل�بتجارب�فر�دة�وج�ة�مثالية�عاملية�لقضاء�عطلة�عائلية�تجمع�ب�ن�ال��فيھ�و�س��خ

 )2020العالم،�( .ومتنوعة،�حيث�تتمّ����ذه�ا��ز�رة�بإطالال��ا�الرا�عة�ع���مياه�ا��ليج�العر�ي

4.1.3�� �بمعدل �الكر�ون �أكسيد �ثا�ي �انبعاثات �خفض ���دف �الب�ئة �صديقة باملئة��50سفن

� ��قتصاد�: 2050بحلول �مقومات �ع�� �ل��فاظ �نحو��ستدامة �العاملية �السفن �تحول وسط

�بنحو� ��س�م �الذي �البنك���3.6زرق �إحصاءات �بحسب �العال��، ��قتصاد �دوالر��� تر�ليون
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،�ال�سيما�سفن�ا��او�ات�ال���تصل�حموال��ا�
ً
الدو��،�ظ�رت�أنواع�جديدة�من�السفن�أك�����ما

  )2021موقع�الع�ن،�( .نألف�طن�� �220إ���أك���من�

  : ���ظل��قتصاد��زرق� انطالقة�نحو�العاملية قطر��2.3

�من �قطر�العديد �ا��غرافية  تمتلك �مصاف� املم��ات �متم��ة��� �لتبؤ�م�انة �تؤ�ل�ا والبي�ية

�تتم �إذ �والدو��، ��قلي�� �املستو��ن �ع�� ��رزق ��قتصاد �مجال ��� �الواعدة ����شر�ط�الدول

ساح���طو�ل�م�يأ��ش�ل�كب�����ذب��س�ثمارات�من�مختلف��نحاء،�فل�ا�سواحل�تصل�إ���

�ل��ذه�املقومات� .من�الشواطئ�البكر كيلوم���200كيلوم�ً�ا،�عالوة�ع���أك���من��560أك���من�

�عائدات� ���م �ع�� �ا��ال �بطبيعة �ا�عكس ��مر�الذي �لزوار�العالم، �سياحية �قبلة جعل��ا

�الوط��ال �لالقتصاد �بال�سبة �تمثل �ال�� �حقق� %10.4 سياحة �فيما ��س�ثمارات، �جملة من

� �معدالت�نمو�ب�سبة �السيا�� �% 4.1القطاع �عامي �ب�ن ��ستأثر�قطاع��2018و�2007ما �ح�ن ��

  . 2018ا��دمات�لعام��من�إجما���صناعة% 40 السياحة�والسفر�بنحو

�البحر�ة�1.2.3 �س�تم��: املالحة �ففي �املوا�ئ �بقطاع �يتعلق �فيما �/أما �افتتح2017أيلول ميناء�  ،

وسط�عموًما،�ومن�املتوقع�،�الذي��عد�أحد�أك���املوا�ئ����منطقة�ا��ليج�والشرق�� حمد�الدو��

� ��� �املتوقعة �ال�امل، �ال�شغيل �مرحلة �دخولھ �أك���2021-�2020عد �أو�ثالث �ثا�ي �يصبح �أن ،

��ستقاللية� �من �املز�د �الدوحة �امليناء �يمنح �أن �املؤكد �القص���من �املدى �وع�� �املنطقة، موا�ئ

ل�من�ت�اليف�عمليات��ست��اد�والتصدير،�و� ِ
ّ
  .عزز�العالقات�التجار�ةالالزمة�لقطر،�و�قل

�الغاز�2.2.3 �باقتصاد� :اك�شافات �قياًسا ��زرق ��قتصاد ���م �يؤكد �البحر�ة �ا��قول من

�وتبلغ� �بالعالم �الطبي�� �للغاز �مصدر �كأك�� �الثالثة �املرتبة �قطر �تحتل �حيث �ك�ل، الدولة

�نحو� �الغاز���ا �العالم% 15احتياطيات ��� �املك�شف �الغاز�الطبي�� �احتياطي ��عدد�و . من رغم

الواقع����مياه�ا��ليج�العر�ي�الذي��سا�م�بمعظم� حقل�غاز�الشمال حقول�الغاز،�فع���رأس�م

من�احتياطي�الغاز�العال��،�% 20،�و�مثل��1971نتاج�القطري�للغاز،�وقد�اك�شف�ا��قل�عام�

  )2020عنان،�( .مما�يجعلھ�أك���حقل�للغاز�ا��ّر����العالم
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3.2.3�� �البحر�ة �مليار�): العائمة(املدن �البحر�ة �العقارات �قطاع �اس�ثمارات ���م �200بلغ

�قطر ��� ��ر�ال �عام �من �أكتو�ر �أوائل �ا��زر�2007و�� �أك�� �من �بأ��ا �دولًيا ��ع��اف �تم ،

�مستوى�العالم �ع�� �املياه����. �صطناعية �سطح �تظ�ر�فوق �عمالقة �عقار�ة �مشروعات و�دأت

روعات�إال�ا�ع�اس�ل��ايد���تمام�بقطاع�حيوي�يمثل�قطر�منذ�عدة�سنوات،�وما�����ذه�املش

� �و�و�قطاع �برمتھ، �القطري �العقاري �السوق ���ضة �من �م�ما �أو�العقارات�"جانبا �املياه عقارات

  :ومن�ب�ن��ذه�املشروعات. كما��سميھ�خ��اء�ومس�ثمرون�عقار�ون�قطر�ون " البحر�ة

�البنانا/ أ �جز�رة �مئ�:فندق �بت�لفة �مؤخرا �أفتتح �الدوالراتوالذي �من �املالي�ن و�قدر�خ��اء� ات

�قطر�بأك���من� ��� ��ش�يد�ا �يجري �ال�� �البحر�ة �العقارات �اس�ثمارات �مشروعات ���م عقار�ن

مليار�ر�ال،��50وتصل�ت�اليف�مشروع�جز�رة�اللؤلؤة�قطر�ال���لوحد�ا�ا���نحو� مليار�ر�ال�200

ة�عن�مساكن�راقية�وأبراج�سكنية�متضمنة�اس�ثمارات�املشروع�واملتمثلة�بمشروعات�عقار�عبار 

 وتجار�ة�وأسواق�ومدن�ترف��ية�ومشروعات�خدمية�متنوعة�أخرى 

�120فتقدر�ت�اليفھ�باإلضافة�ا����س�ثمارات�ال���س�ستقبل�ا�بنحو�: مشروع�مدينة�لوسيل/ ب

 )2015موقع�الشرق،�( .كيلو�م���36مليار�ر�ال،�وتبلغ�مساحة�املدينة�قرابة�

�الدو �4.2.3 �ميناء �عام �بحلول �إنجازه �س�تم �الذي �ا��ديد سيعمل�ع���دفع�قطاع� :2020حة

النقل�البحري�إ����مام�ومضاعفة�الناتج�املح����جما��،�باإلضافة�إ���ترسيخ�م�انة�قطر�كأك���

منتج�للغاز�الطبي���املسال����العالم�حيث�تحتل�قطر�موقعا�اس��اتيجيا����وسط�دول�مجلس�

�املزد �ا��لي�� ��ائلة�التعاون �قطر�تطورات ��� �البحري �النقل �صناعة �ش�دت �فقد �و�التا�� �رة

� �عام �إ�� �و�العودة ��نطالق، ��� �مراحل�2010بدأت �ست �من �طموحة �خطة �ا���ومة �بدأت ،

�الدوحة �العاصمة �من �بالقرب �الساحل �ع�� �حديث ��ش�ل �جديد �الوطن،�( .لتطو�ر�ميناء موقع

2021( 

  :رار����ظل��قتصاد��زرقسلطنة�عمان�جز�رة�السالم�و�ستق�3.3

� �ُعمان �سلطنة �واستقرار“�عد �سالم ��ستاذ�” جز�رة �استخدمھ ��و�التعب���الذي �ذا

لوصف�السلطنة،�أل��ا�تمتلك�فرًصا�كب��ة�” �قتصاد��زرق“مؤلف�كتاب�” غون���باو��” الدكتور 

  )�2021س�ت،�(. لالس�ثمار����عالم��قتصاد��زرق
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���ُعمان�ع���رأس�القطاعات�غ���النفطية�  و�أ�ي�قطاع�ال��وة�السمكية: ةال��وة�السمكي�1.3.3

��س��راع� �ومشار�ع �سمكية �مصائد �من �ا��يوي �القطاع ��ذا �و�سا�م �للبالد
ً

�تدر�دخال ال��

السم�ي����ز�ادة��نتاج�السم�ي�وإنتاج�الغذاء�وتحقيق�قدر�من��من�الغذا�ي�و�شغيل��يدي�

 .ن�تطبيقات�التكنولوجيا�ا��ديثةالعاملة�الوطنية�وتوط�

�عد�أحد�أبرز�املوا�ئ��قليمية،��ذا�امليناء�الذي�ن������تحقيق�: ميناء�صاللة��عمان��2.3.3

� �مناولتھ �خالل �من �ال�شغيلية �عملياتھ �مس��ة �مستوى �ع�� �قيا��� �نمطية��4رقم �حاو�ة مالي�ن

�امليناء �واج��ا �ال�� �التحديات �رغم �وذلك �املا���، �العام �ال�شغيلية��خالل �طاقتھ �انخفاض ��

  .�س�ب�تبعات�إعصار�م�ونو�واملستجدات��قليمية

�" الفاو" 3.3.3 �دول �ضمن ��زرق"تختار�عمان ،�اختارت�منظمة����2016مارس�: "�قتصاد

�رائدة���� �تجارب �أخرى�ل�ا �عر�ية �ست�دول �مع �ُعمان �سلطنة �لألمم�املتحدة، �غذية�والزراعة

�لت�و  �السمكية، ����التنمية �البحر�ة ���شطة �املرتكز�ع�� ��زرق �باالقتصاد ��عرف �ما �ضمن ن

�املائية �( .املسطحات ���� )�2021س�ت،
ً
�م�ما

ً
�دورا �عمان ��� �السمكية �ال��وة �قطاع �أدى وقد

�دور� �ولھ ���مية، �ذات �و�نتاجية ��قتصادية �القطاعات �من �باعتباره �الغذا�ي؛ ��من تحقيق

�رأس �ع�� �و�أ�ي �كب��، �للبالد�اقتصادي
ً
�تدر�دخال �ال�� �غ���النفطية �ا��ليج�( .القطاعات موقع

 )2016اونالين،�

 :نحو�اس��اتيجية�وطنية�لتنمية��قتصاد��زرق����البحر�ن�4.3

) اقتصاد�البحر(ت�بع�أ�مية�وضرورة�صياغة�اس��اتيجية�وطنية�لتنمية��قتصاد��زرق�

تحر�ك�مختلف�قطاعات��قتصاد�الوط����من�الدور�ا��يوي�الفاعل�الذي�يمكن�أن�يؤديھ���

وما�يمكن�ان�يوفره�من�فرص�عمل�جديدة�للموارد�ال�شر�ة�املواطنة،�و�ذا�يت���بصورة�جلية�

  :حينما��ستعرض�ابرز�م�ونات��قتصاد��زرق

�البحر�ة�1.4.3 �:الصناعات �بنمط��ا� �البحر�ن ��� �البحر�ة �الصناعات �و�تمثل�: تت�ون الرئ����

� �السفن �املكملبصناعة �ونمط�ا �العائمة �ا��دمات�: وال�يا�ل �وتقديم �السفن �إصالح صناعة
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اللوجس�ية�ل�ا�وغ���ا�من�خدمات�الصيانة�ال���يتطل��ا�دوام�عمل�السفن�وال���تتم����أحواض�

 . بمملكة�البحر�ن) أسري (خاصة��ا��وض�ا��اف�للشركة�العر�ية�لبناء�وإصالح�السفن�

أما�امل�ون�الثا�ي�واملتمثل�باملوا�ئ�واملرا����البحر�ة�ف�و�يمثل��:املوا�ئ�واملرا����البحر�ة�2.4.3

أحد�أ�م�أعمدة�الب�ية�التحتية�لالقتصاد�املعاصر�وإطالل��ا�ع���التجارة�والنقل�البحري�العال���

وقد�أدركت�مملكة�البحر�ن�أ�مية�ذلك�ووفرت�ملوان��ا�الكث���من�متطلبات�املنافسة��قليمية،�

  .ث���من��شاطات�املوا�ئوم��ا�خ��صة�الك

بال�سبة�إ���مملكة�البحر�ن�يمكن�لقطاع�الصيد�البحري�ان�ي�ون�قطاعا�: الصيد�البحري �3.3.4

�القطاع،�فقد� م�ما�وواعدا�لألمن�الغذا�ي�الوط���والسيما�ان�اململكة�تمتلك�ارثا�حافزا�����ذا

�ما�ق �مرحلة ��� �القطاعات��قتصادية�امل�مة �احد �اسعار�النفط��ان�الصيد�البحري �ارتفاع بل

�وحل� �جديد �من �لتفعيلھ ��وان �آن �وقد �املا��� �القرن �من �السبعي�يات �عقد �منتصف قبيل

�عقيداتھ�ومواج�ة�مشكالتھ�و�ناء�قاعدة�مت�نة�النطالقتھ�من�خالل�اس��اتيجية�وطنية�شاملة�

  )2021موقع�البوابة،�( .لتنمية��قتصاد��زرق

  :نحو��قتصاد��زرق بوابة�الدخول الكو�ت��س��راع�السم�ي��5.3

� �عالم �دخول ��� �ال�و�ت ��زرق“ن��ت �لشؤون�” �قتصاد �العامة �ال�يئة �خالل من

الزراعة�وال��وة�السمكية�ال����س���إ���تحقيق��كتفاء�الذا�ي�من��سماك����الدولة����إطار�

� �وإثراء �السم�ي ��س��راع �وتوسيع �تطو�ر �خالل �من �طموحة �الطبي���اس��اتيجية املخزون

� �حوا�� �السم�ي ��س��راع ��سد �أن �و�توقع ��قليمية، �املياه ��� �ال��ز����%  50لألسماك من

إ���أن�ال�و�ت�تحتاج�إ��� و�ش���التقار�ر )�2021س�ت،�( .�2025سماك�الطازجة�بحلول�عام�

  .2020ألف�طن�من��سماك�لتحقيق��كتفاء�الذا�ي�عام��33

أما�فيما�يتعلق�بالتنقيب�عن�النفط����املياه،�فقد�بدأت��:لنفط����املياهبالتنقيب�عن�ا�1.5.3

،�حيث�تم�2018شركة�نفط�ال�و�ت،����تدش�ن�عقود�ا��فز�البحري،�ألول�مرة����تار�خ�ا،����

� �ا��فر��� �عمليات �عالم��6بدء �إ�� �نحو�الدخول �ا��ديد �البالد �توجھ ��عزز �ما �بحر�ة، مواقع

  ��أنواع�ا،��س�ثمارات�املائية��ش�
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2.5.3�� �البحر�ة �ا��ر�ر�" املدن البحر�ة�" مدينة�ا��ر�ر"من�جانب�آخر��عد�مشروع��":مدينة

�لرؤ�ة� �الداعمة �املشروعات �رأس �ع�� �يأ�ي ��ونھ ��س�ثمار��زرق، �مجال ��� �النماذج �أبرز أحد

)� �البحر�) �2035و�ت ��س�ثمارات ��� �عاملية �اس�ثمار�ة �وج�ة �إ�� �البالد ��ذا�نحو�تحو�ل ة،

�جسر�الشيخ� �بالعاصمة �و�ر�ط�ما �شمال�ال�و�ت �ومنطقة��� �خمس�جزر ��شمل �الذي املشروع

�يقارب �ما �الذي�بلغت�ت�لفتھ �ا��سور�البحر�ة����العالم �أحد�أطول مالي�ن��904 جابر��حمد،

  ).ثالثة�مليارات�دوالر(دينار�

ا�و�رًجا�أطول�بيأوليمملعبا�ا�و يتضمن��ذا�املشروع�مطارً ��:مشروع�املنطقة�ا��رة�وامليناء�3.5.3

ا�أطول�مب������العالم،�ومساكن��ستوعب�ما�يصل�إ��� �700من�برج�خليفة����د�ي،�و�و�حالي�

� �خلق �إ�� �و��دف ���ص، �تنو�ع��200ألف ��� ��سا�م �ي�تظر�أن �كما ��قل، �ع�� �وظيفة ألف

�اس�ثمار�أ �اجتذاب �إ�� �إضافة �النفط، �ع�� �اعتماد�ا �وتقليص �البالد �وتقو�ة�اقتصاد جن��

  .أو�ذلك�ع����قل��و�ما���دف�إليھ�ا��طة الروابط�التجار�ة�مع�العراق�وإيران�والص�ن،

�املدنية�6.5.3 �ال�ندسة �تقنيات �أحدث �استخدم �النقل�: مشروع �ع���نظام ��شغيلھ وس�تم

�مركًزا �الدولة �و�جعل �للشعب� الذ�ي، �مت�امل �بي�� ��عو�ض �إ�شاء �و�تضمن �العاملية، للتجارة

ال����ساعد�ع���مرور�التيارات�املائية� جانية�باملنطقة،�ومستوطنات�الرو�يان�و�حياء�البحر�ةاملر 

ونقل� ف��ا،�ومصنعة�من�مواد�ل�س�ل�ا�أي�تأث���ع���الب�ئة�البحر�ة،�وتم�إ�شاء��ذه�املستوطنات

  .�ذه��حياء�إ���موط��ا�ا��ديد

 :املتقلب�البديل��من�للنفط��قتصاد��زرق� السعودية�6.3

�انت�السعودية�من�أك���دول�ا��ليج�حرًصا�ع���امل����قدًما�����ذا�املضمار،��و��ا�أك���

الدول�تأثًرا�بموجات�التأر������أسعار�النفط،�ساعد�ا�ع���ذلك�موقع�ا�ا��غرا���املتم��،�حيث�

� �ع�� �وأقل�ا �العقبة �البحر��حمر�وخليج �ع�� �أطول�ا �يقع �بحر�ة �واج�ات �ثالث ا��ليج�تمتلك

�نحو �السواحل �طول �مجموع �يبلغ �حيث �املياه��3400 العر�ي �داخل �ا��زر �عدد �و�بلغ كيلوم��،

  .جز�رة�مختلفة�املساحات�1300
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املؤتمر�السعودي�البحري�الثا�ي،�) شرق (احتض�ت�الدمام�����2019مارس�: البحري �النقل�1.6.3

� �بمشاركة ��س�ثمار���36وذلك �م�انة �ع�� �اململكة �لتؤكد �لد��ا،�دولة، �البحري �النقل �مجال �

مليار��18وتقدر�قيمة�الفرص��س�ثمار�ة����قطاع�ا��دمات�اللوجس�ية�ك�ل����السعودية�بنحو�

���جدة�الذي� ميناء�امللك�عبد�هللا دوالر،�ومن�املشروعات�ال���أنجزت�����ذا�املضمار�مشروع

  .مليار�ر�ال�40بلغ���م��س�ثمار�فيھ�أك���من�

�عت���السعودية�أك���مصدر�للنفط����العالم،�كما�تملك�ثا�ي�أك���احتياطي�للنفط� :النفط�2.6.3

  .مليار�برميل����268.5العالم،�و�ش���التقديرات�إ���أن�احتياطي�اململكة�يقدر�بـ

�650(وا��ليج�العر�ي�) كيلوم�ً�ا�1830(تطل�اململكة�ع���البحر��حمر� :السمكية ال��وة�3.6.3

�بإ)كيلوم�ً�ا �أي ،� �بطول �تمتد �بحر�ة �سواحل �جعل�2500جما�� �ما �تقر�ًبا، ال��وة� كيلوم��

� السمكية �أك���من �إ�� �السعودي ��نتاج �وصل �حيث �موارد�ا، �أ�م �أحد �من����8000ا طن

  )2020عنان،�( .�سماك�البحر�ة

  : ا��اتمة. 4

� ��ذه �دراس�نا �خالل �من �أن �وا�ً�ا ��زرق“يبدو �ضمن�” �قتصاد �م�انھ �يأخذ بدأ

�مستو�ات�� �وتحس�ن �النمو �معدالت ��� �املسا�مة ��� �أ�ميتھ �من ا
ً
�انطالق �العال��، قتصاد

املع�شة�وا��فاظ�ع���الب�ئة��ش�ل�مستدام،�و�اعتبار�أن�املحيطات�والبحار�واملوارد�البحر�ة�من�

أك���املوارد�الطبيعية�أ�مية�وقيمة،�و�و�ما�اتج�ت�اليھ�العديد�من�الدول�كدول�ا��ليج�حيث�

�ف��ا،��ش�ل �البيولو�� �التنوع ���ماية �أمام�م �حقيقية �فرصة �للمحيطات �املستدام �قتصاد

���ح�ن�خلصت�الدراسة�ا���. واملحافظة�ع���أم��ا�الغذا�ي�واملنا��،�وتنوع�مصادر�الدخل�لد��ا

 :ما�ي��

 من�� �وذلك �لسياق�وتحديات�بلدان�البحر�املتوسط، �مناسبا ��زرق�اقتصادا �عت����قتصاد

 الفعالية�و�ستخدام��مثل�لل��وة�ال��ية�والبحر�ة�مع�اح��ام�نزا�ة�الشروط�البي�ية؛اجل�

 ن�اعتماد�مبادئ��قتصاد��زرق،��ساعد�الدول����التقليل�من�الضغط�ع���املوارد�املائية،�ا

بما����ذلك�است��اف�ال��وة�السمكية�والشعب�املرجانية،�وتدم���املأوي�الطبيعية�لألسماك�

 التنوع�البيولو��؛�وتأ�ل
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 :بال�سبة�للتجر�ة�ا��ليجية����

 ت�ناسب�� ���مة �م��انيات �خالل �من ��زرق ��قتصاد ��س�ثمار��� �ع�� �ا��ليج �دول ركزت

و��داف�املراد�الوصول�ال��ا�حيث�صنفت�دول�ا��ليج��ك���اس�ثمارا�����ذا�املجال�ع���

� ��س�ثمارات ��ذه �مكنت �حيث �أيضا، �العالم �تدش�ن�مستوى �ممن �ا��ليج �دول ال��ية

�البحر�ة �والعقارات �املن �من �العديد �و�منتجعات�، �فنادق �من �ف��ا �بما ��صطناعية ا��زر

 .والتوجھ�نحو�ال��وات�السمكية�و�س�ثمار�ف��ا�����خرى 

  : التوصيات�واملق��حات. 5

 ات�البي�ية؛أن�التحول�إ���اس�ثمار�����قتصاد��زرق�ضرورة�م��ة�خاصة����ضل�التقلب 

 عد��قتصاد��زرق�اقتصادا�مناسبا�لدول�الفق��ة�خاصة�ال���تمتلك�شر�ط�ساح���وموارد��

  مائية��ساعد�ا�ع���ال��وض؛

 قتداء��بالتجر�ة�ا��ليجية�����مجال��قتصاد��زرق�و�ستفادة�من�خ����ا�إن�أمكن؛��  

 ستدامة�وتخصيص�م��انية�للبحث�والتطو�ر��ستفادة�من�املصادر�ال��ة�املائية�لتعز�ز�التنمية�امل

 .����ذا�املجال
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  "عرض�التجر�ة�الص�نية"تر�ية��حياء�املائية�كدعامة�لالقتصاد��زرق�

Aquaculture as a blue economy pillar “the Chinese experience” 

 2 مسرا�ي�خولة،�1 در�وش�نور�ال�دى
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      01/09/2120: تار�خ�ال�شر��                                                                                                           

  : م��ص

�عت���تر�ية��حياء�املائية�من�أ�م�املجاالت��س��اتيجية�لالقتصاد��زرق،�خاصة����الدول�ال���

تمتلك�املوارد�املائية�الغنية�بال��وات،�والص�ن�ع���رأس��ذه�الدول،�حيث��دفت��ذه�الدراسة�لعرض�

 �� �تر�ية ��� �الص�نية ��قتصاد�التجر�ة �يخدم �مجاال�مستداما �جعل�ا �ع�� �عملت �وكيف �املائية، حياء

  .�زرق�املستدام

الص�ن�بلد�رائد�����ذا�املجال،�ف���تحتل�صدارة�ال��ت�ب��إ���أنتوصلت��ذه�الدراسة�����خ���

�التم���را �و�ذا �العالم، �دول ���ميع �وتصدير�ا �أنواع�ا �بمختلف �املائية ��حياء �إنتاج ��� جع�العال��

�النقائص� �من �العديد �وجود �رغم �وتطبيق�ا، �فرض�ا �ع�� ��س�ر�الدولة �ال�� �و�جراءات للسياسات

�وإكمال� �مستوى�أدا��ا، �للرفع�من �لفرص �تحو�ل�ا �ع�� �جا�دة ��عمل �تواج��ا،�إال�أ��ا �ال�� والتحديات

  .مسار�ا����التم��

  .الص�ن؛��زرق؛�تر�ية��حياء�املائية��قتصاد :ية�لمات�مفتاح

  .JEL : Q22 اتتص�يف

Abstract:  

Aquaculture is one of the most strategic domains of the blue economy, especially in 

the countries which have water resources, and China is on the head of this countries, so the 

aim of this study is to showing the Chinese experience in aquaculture, and how it works to 

make the aquaculture as sustainable domain serves the blue economy. 

                                           
 

  n.deriouche@univ-blida2: يميل،��  در�وش�نور�ال�دى: املؤلف�املرسل 1
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This study reached that China is a leader country in this domain, because it topping the world 

ranking in the aquaculture production and export, and this excellence is due to the policies 

and procedures that the state ensures to impose and apply, despite all the challenges and 

difficulties which faced, the Chinese state works hard to translate this challenges to 

opportunities, in order to increase their performance, and complete the path of excellence 

Keywords: blue economy; Aquaculture; China. 

Jel Classification Codes: Q22. 

  : مقدمة. 1

�خاصة� ��خ��ة، ����العشر�ة �ا�تماما�خاصا�وكب��ا ��زرق�يلقى �مصط����قتصاد أصبح

�مؤتمر�ر�و� ��� �اطالقھ �املت��20عد �لألمم �سنة ��و�ال��وض�2012حدة �منھ �ال�دف ��ان �والذي ،

�القائم� �ف�و��قتصاد �البي�ية، �النظم �تد�ور �من �أك���ل��د �قواعده ��خضر�وإرساء باالقتصاد

ع����ل�ما�لھ�عالقة�باملوارد�البحر�ة�وا��ياة�املائية�والساحلية�من�صيد�وتر�ية�للمائيات،�ونقل�

" من�أ�داف��جندة�العاملية�للتنمية�املستدامة��14وصناعة�السفن�وغ���ا،�حيث�أن�ال�دف�

يصب�أيضا����مجال��قتصاد��زرق،�ما�يدل�ع���أنھ�مجال�مستدام��س���" ا��ياة�تحت�املاء

  .ا���ومات�لل��ك���عليھ�ل��سيخ��ستدامة

�الساعية� �الدول ��س�ثمر�ف��ا �ال�� ��س��اتيجية �املجاالت �أ�م �من �املائية ��حياء تر�ية

حول�نحو��قتصاد��زرق،�خاصة�الدول�ال���تمتلك�ثروات�وطاقات�مائية،�إضافة���ياز��ا�للت

�والصيد� �النقل �وتطو�ر�مجاالت �الزرقاء، �السياحة ����يع �ع�� ��ساعد �ممتاز، �ساح�� لشر�ط

  .وغ���ا،�ف����عمل�ع���ا��فاظ�عل��ا�وتنمي��ا�واستغالل�ا��ستغالل��مثل

���مجال�تر�ية��حياء�املائية،�ف���تحتل�صدارة�ال��ت�ب�العال����عت���الص�ن�بلدا�رائدا�

���انتاج�ا�وتصدير�ا،�و����عمل�جا�دة���عل�ا�دعامة�أساسية�لالقتصاد��زرق�املستدام،�من�

��داء� �مستوى �من �للرفع �الغرض، �ل�ذا �املوضوعة �والسياسات �تطو�ر��س��اتيجيات خالل

�تح �خالل �من �أك���وأك��، �يجب�و�نتاج �فرص �إ�� �تواج��ا �ال�� �والتحديات �ال��ديدات و�ل

�نحو��قتصاد� �التحول ��� �الص�نية �التجر�ة �لعرض �البحثية �الورقة ��ذه �و��دف اقتناص�ا،

  .�زرق�من�خالل�تر�ية��حياء�املائية
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  :إش�الية�الدراسة .1.1

�ال �الش�ل �وفق ��ش�الية �طرح �يمكن �أعاله، �التم�يد ��� �ذكره �سبق �ما �إ�� فيما�: "تا��اس�نادا

�لالقتصاد� �مستدامة �أساسية �دعامة �املائية ��حياء �تر�ية ���عل �الص�ن �دولة �ج�ود تتمثل

  "�زرق؟

  :�سئلة�الفرعية. 2.1

  :تندرج�تحت�إش�الية�الدراسة��سئلة�الفرعية�التالية

 ما����املجاالت��س��اتيجية�لالقتصاد��زرق؟  

 تر�ية��حياء�املائية�املستدامة؟ما����السياسات�ال���ت�بع�ا�دولة�الص�ن����  

 ما���التحديات�ال���تواج��ا�دولة�الص�ن����تر�ية��حياء�املائية؟ 

  :أ�داف�الدراسة. 3.1

  :يتمثل�الغرض�من�إجراء��ذه�الدراسة����النقاط�التالية

 التعرف�ع���مصط����قتصاد��زرق�واملجاالت�ال�����تم���ا؛  

 ياء�املائية����الص�ن؛التعرف�ع���واقع�تر�ية��ح  

 التطرق�أل�م��س��اتيجيات�ال���ت�بع�ا�الص�ن���عل�تر�ية��حياء�املائية�مستدامة؛  

 عرض�أ�م�التحديات�ال���تواج��ا�الص�ن����تر�ية��حياء�املائية.  

  :من��ية�الدراسة. 4.1

تماشيان�مع�تم�استعمال�املن���الوصفي�واملن���التحلي�������ذه�الدراسة،�نظرا�أل��ما�ي

�املحاور� �أما �فقط، �الوصفي �املن�� �ع�� �ف��ا ��عتماد �تم �النظر�ة �املحاور �حيث طبيع��ا،

� �والتحلي�� �الوصفي �املن���ن �ع�� �ف��ا ��عتماد �فتم �و�حصائيات�(التطبيقية �ا��داول تحليل

  ). املعروضة����الدراسة
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   :�طار�النظري�لالقتصاد��زرق  .2

  :�زرقظ�ور�مصط����قتصاد� .1.2

� �خالل �من ���ادي�� ��دب �مرة��� �ألول ��زرق ��قتصاد �Gunter Pauliان�شر�مصط��

كعنوان�لكتاب�قام�بتأليفھ،�والذي�ركز�ع���نقل�املجتمع�من�الندرة�إ���الوفرة�من�خالل�إيجاد�

 نظم�بي�ية�خالية�من�النفايات،�حيث�أن�أول�ظ�ور�للمصط����عود�جذوره�ملؤتمر��مم�املتحدة

Rio20�� ��قتصاد��2012عام �تطو�ر�مف�وم �منھ �ال�دف ��ان �والذي �املستدامة، �التنمية �شأن

�وتحس�ن� �البي�ية، �النظم �ع�� �وا��فاظ �البي��، �التد�ور �من ��د�ى �با��د ���تم �الذي �خضر،

رفا�ية���سان،�وتبلورت�الفكرة�من�س���الدول�ا��زر�ة�الصغ��ة�النامية�لالتصال�مع�ب�ئ��ا،�

لكتل��ا��رضية�الصغ��ة،�ومساح��ا�املائية�الكب��ة،�خاصة����املحيط�ال�ادئ،�فاالقتصاد��نظرا

�تطو�ر�ال�شاط� �ع�� �و�عمل �ف��ا، �السائدة �التنمو�ة �الظروف �مع �وثيق ��ش�ل �يتما��� �زرق

�وضمان� �و�نصاف، ��جتماعية �والعدالة ���سان �رفا�ية �تحس�ن �ع�� �التأكيد �مع البحري

  (Hassanali, 2020) .ملوارد�الطبيعية�و�ستدامة�البي�يةا��فاظ�ع���ا

  :مف�وم��قتصاد��زرق 2.2 

�قتصاد��زرق��و��ل�ال�شاطات��قتصادية�املتعلقة�باملحيطات�والبحار�والسواحل،�

� �امل�شأة �القطاعات �من �واسعة �مساحة ��زرق ��قتصاد �ع���(�غطي �املسا�مة �ذات القطاعات

قطاعات�جديدة�تظ�ر�إم�انات�عالية�للتطو�ر�(،�والقطاعات�الناشئة�)�قتصاد�املدى�الطو�ل���

 (European commission, 2019, p. 01) ).املستقب��

�و�و� �النمو��قتصادي، �ألجل �املائية �للموارد �املستدام ��و��ستعمال ��زرق �قتصاد

�ص�� �ما�ي �إي�ولو�� �نظام �إليجاد �إضافة �ووظائف، �مصادر�رزق  ,The world bank) .يخلق

2017).  

  :أ�داف��قتصاد��زرق . 3.2

  (Lu & others, 2019, p. 02)  :تتمثل�أ�داف��قتصاد��زرق�فيما�ي��

 تحو�ل�املوارد�من�الندرة�إ���الوفرة؛  

 معا��ة�القضايا�ال����س�ب�مشا�ل�بي�ية؛  
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 تحقيق��دارة�القائمة�ع���خدمة�النظام�البي��؛  

 ة�املدى�للنمو��زرق�من�خالل�التعاون،�الشمول،�والثقة����القطاع�تحقيق�تنمية�طو�ل

  . البحري 

  :عدسات��قتصاد��زرق . 4.2

  (Voyer & Leeuwen, 2019, p. 104) :لالقتصاد��زرق�أر�ع�عدسات،�و��

 س���لتحديد�الفرص��قتصادية�ال���ت�شأ�من�ز�ادة�حماية�: املحيطات�رأسمال�طبي���

فة�لل��ك���ع���القطاعات��ولية�ال����عمل�ع���جعل�مناطق�السياحة�املحيطات،�إضا

  .البي�ية�والبحر�ة�مناطقا�محمية،�و�تم�الدفع�مقابل�النظام��ي�ولو��

 حيث�ينظر�لالقتصاد��زرق�ع���أنھ�أداة�يمكن�أن��ساعد����: املحيطات�مصدر�للزرق

 �� �املرونة �و�ناء �الغذا�ي �و�من �الفقر �قضايا ����معا��ة �و�قتصادية جتماعية

���� �ضمن��ذه�العدسة �ال���يتم�النظر�ف��ا ��ولية �قتصاديات�النامية،�والقطاعات

  .مصايد��سماك�والسياحة

 جيد� تؤكد�ع�����م�املسا�مات��قتصادية�للصناعات�: املحيطات�توفر�عمل�تجاري

أك��،�يتم�ال��ك���ع���القائمة�ع���املحيطات�����سواق�العاملية�من�أجل�تحقيق�نمو�

�ال��ن� �مجاالت ��� �ا���سيات �واملتعددة �الكب��ة �الشر�ات �طرف �من �العدسة �ذه

  .والصيد�الصنا���والنفط�والغاز�والتعدين

 لالبت�ار� �كمحرك �ا��ديدة�: املحيطات ��ك�شافات �كمصادر �املحيطات ��عت�� حيث

�التقنية ��بت�ارات �ع�� �العدسة �وتركز��ذه �ا��ديدة، �جميع��وال��وة ��� والتكنولوجية

القطاعات،�مع�ال��ك����ش�ل�خاص�ع���القطاعات�ا��ديدة�والناشئة،�مثل�الطاقات�

  .املتجددة�القائمة�ع���املحيطات�والتكنولوجيا�ا��يو�ة�والتعدين����قاع�البحار

 :�طار�النظري�ل��بية��حياء�املائية .3

  :مف�وم�تر�ية��حياء�املائية. 1.3

�م ��عر�ف �حسب �املتحدة �لألمم �والزراعة ��غذية �أو�FAOنظمة �املائية ��حياء �تر�ية �فإن ،

�س��راع�املا�ي��و�تر�ية��ل��نواع�املائية�ا��ية،�بما����ذلك��سماك�والرخو�ات�والقشر�ات�
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�املف��سة� �ا��يوانات �من �وا��ماية �والتغذية �ال��بية �عملية ��� �والتدخل �املائية، والنباتات

 (White & others, 2004, p. 05) .ذلك�لتعز�ز��نتاجوالتخز�ن،�و 

  :أساليب�تر�ية��حياء�املائية. 2.3

�و�ما �املا�ي، ��س��راع �ملمارسة �أساس�تان �طر�قتان  United States Agency) :�ناك

International Development, 2015, p. 04) 

�املكثف. 1.2.3 �املائية ��حياء �التكنو �:تر�ية �ف��ا �أك���من��ستخدم �درجة �ع�� �وتنطوي لوجيا

التحكم�ال�شري،�واملز�د�من�املدخالت�مثل��عالف�و�سمدة�والوقود،�كما�أن�كثافة�التخز�ن�

  .ت�ون�أع�������ذا��سلوب�من��س��راع

تر�ية��حياء�املائية����املحيط�املفتوح�أو����املياه�البحر�ة��و�من�أش�ال��س��راع�املكثف،�عن�

  .ميل�من�الساحل�200إ�����3ية��سماك����أقفاص�تقع�ع����عد�طر�ق�تر 

ينطوي��ذا��س��راع�ع���تكنولوجيا�ف���متطورة،�و�عتمد��:تر�ية��حياء�املائية�املوسع. 2.2.3

ع���الغذاء�الطبي��،�ولد��ا��سبة�منخفضة�ب�ن�املدخالت�واملخرجات،�عادة�يتم�التحكم�فقط�

  .تخدم�ا��د��د�ى�من�العلف�ومدخالت��سمدة���جزء�من�دورة�ا��ياة،��س

  :أ�مية�تر�ية��حياء�املائية. 3.3

��� ��سا�م �ألنھ �املائية ��حياء �تر�ية �بمجال ���تمام  United States Agency) :تزايد

International Development, 2015)  

 خلق�فرص�العمل�وتنو�ع���شطة�املدرة�للدخل؛  

 دام��را���؛تقليل�املنافسة�ع���استخ  

 منع��ستغالل�املفرط�للمخزونات�املحدودة؛  

 تحس�ن�القدرة��نتاجية�وجودة�املياه؛  

 تحو�ل�النفايات�امللوثة�إ���بروت�ن�للسمك؛  

 السيطرة�ع���ان�شار��مراض�مثل�املالر�ا؛  

 توف���معا��ة�مياه�الصرف�الص��؛  
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 إزالة��عشاب�الضارة�منخفضة�الت�لفة����أنظمة�الري؛  

 ستعمال�نفايات�تر�ية��حياء�املائية�كسماد�لإلنتاج�الزرا��ا.  

  ):واقع�وإحصائيات(تر�ية��حياء�املائية����الص�ن� .4

���الص�ن،��نتاج�����2011/2015السنوات��ر�ع�من�ا��طة�ا��ماسية�الثانية�عشر�

زادت��%11ي�،�وزاد�الناتج��قتصادي�السم�ي�بمعدل�سنو %3.8السنوي�لألحياء�املائية�زاد�ب

�%5.7سنو�ا،�زادت�صادرات�املنتجات�املائية�ب��%18.07القيمة�املضافة�لالقتصاد�السم�ي�ب

 .%12،�زادت�الصادرات�ب�سبة�%14.5سنو�ا،�زاد�فائض�التجارة�بمعدل�سنوي�

� �سنة ��سماك، �مزار�� �عدد �زاد �املا�ي �لالس��راع �السر�ع �التطور ��1956ومع ��ناك ��1024ان

 Fishery and( .مليون�عامل�14.29زاد�عدد�م�ليبلغ��2014فقط،�و�حلول��مليون�عامل�صيد

aquaculture country profile "the people's republic of China"�،2017( 

� �حوا�� ��ن �و�لغت �غ���ا، �أك���من �العذبة �املياه ��� �املائية ��حياء �تر�ية �طن��46نمت مليون

تمارس�تر�ية��حياء�املائية�البحر�ة�. كية����الص�نسنو�ا،�لتصبح�أك���مصدر�للمنتجات�السم

ع���طول�الساحل�من�الشمال�إ���جنوب�الص�ن،�وقد�نمت��سرعة�منذ�منتصف�ال�سعينات،�

� �ليبلغ �ا��ا�� ��نتاج �وصل �الصيد��12.5حيث �إنتاج �مستوى �إ�� �تقر�با �سنو�ا، �طن مليون

  (informing the global fishingindustry since 1952, 2020) .البحري 

�تر�ية� �مجال ��� �لإلنتاج �املتصدرة ��و�� �العشرة �الدول �إحصائيات �أدناه �ا��دول �يو�� حيث

 .املائيات
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  ))$(،�دوالر�)T(طن�: الوحدة(إحصائيات�إنتاج�تر�ية�املائيات����الدول�العشرة��و���عامليا�): 1(جدول�

الوحدة  البلد
 

2013  2014  2015  2016  2017  

ن
ص�

ال
  

T  40.336.975  42.297.133  43.748.183  45.815.988  46.823.949  

$  111.410.751  123.832.117  126.349.581  135.189.729  140.075.827  

ال�ند
  

T  4.550.707  4.890.000  5.260.000  5.700.000  6.180.000  

$  10.119.881  10.629.035  10.366.242  10.528.328  12.993.896  

اندون�

سيا
  T  3.973.843  4.253.896  4.342.465  4.900.612  6.150.000  

$  8.994.723  8.882.085  7.899.846  9.825.505  11.913.313  

في�نام
  

T  3.206.510  3.340.015  3.462.352  3.570.402  3.820.960  

$  6.789.462  7.901.754  8.884.827  9.138.625  9.713.983  

الد
بنغ

ش
�

  T  1.859.808  1.956.925  2.060.408  2.203.554  2.333.352  

$  4.413.753  4.853.256  5.149.940  5.621.080  5.905.370  

صر
م

  T  1.097.544  1.137.091  1.174.831  1.370.660  1.451.841  

$  2.088.090  2.024.515  1.830.080  1.766.749  1.376.605  

ي
وا نور

  

T  1.247.865  1.332.497  1.380.893  1.326.157  1.308.458  

$  6.890.556  7.035.712  5.811.444  7.623.688  7.856.900  

شي��
ال

  

T  1.033.206  1.214.523  1.045.790  1.035.254  1.202.948  

$  7.525.266  10.276.077  6.834.121  7.867.541  10.370.653  

ميانمار
  

T  929.180  962.156  997.306  1.017.614  1.048.692  

$  1.714.771  1.867.578  1.644.828  1.992.111  1.749.584  

الندا
تاي

  

T  997.517  897.865  920.223  881.181  889.891  

$  2.956.707  2.556.361  2.321.256  2.460.216  2.703.419  

Production from aquaculture by country and by ISSCAAP divisions, 

FAO yearbook, Fishery and Aquaculture statistics Aquaculture, 2018. 

كمية�(خالل�ا��دول�أعاله�أن�الص�ن�ت���ع�ع���عرش�انتاج��حياء�املائية�يت���من�

خالل�السنوات�ا��مس��خ��ة،�و�ت���جليا�أن�إنتاج�ا�يزداد�سنة��عد�سنة،�بطر�قة�) وقيمة

منتظمة،�و�ذا�راجع�ملختلف�السياسات�ال���ت�ن��ا�الدولة�ملضاعفة��نتاج،�وجعل�تر�ية��حياء�

ستداما،�تل��ا�ال�ند����املرتبة�الثانية،�لكن�الفارق�����نتاج�كب���جدا�بي��ا�و��ن�املائية�مجاال�م

�السنوات� �خالل �العاشرة �املرتبة ��� �تايالندا �لتأ�ي �الفي�نام، �و�عد�ا �أندون�سيا، �ثم الص�ن،

  .طن�من��حياء�املائية�997و�889بمتوسط�انتاج�ي��اوح�ب�ن�) 2013/2017(ا��مس�
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  ))T(طن�: الوحدة: (اع�البحر�ة�ال���يتم�اس��راع�ا����الص�ن�نو : 2جدول�

  2014  2015  2016  2017  2018  

  25.028.359  25.025.844  25.033.292  24.274.335  23.276.149  أسماك�املياه�العذبة

  diadromous   332.249  362.517  362.590  377.636  401.686 أسماك

  1.141.369  1.257.243  1.313.961  1.425.672  1.507.798  �سماك�البحر�ة

  3.692.311  3.816.454  4.140.800  4.549.725  5.141.053  القشر�ات

Mollucos 14.635.099  14.586.132  14.131.801  13.249.183  13.077.356  

  777.699  788.451  8.33.544  858.940  845.079  أسماك�مائية�متنوعة

  15.021.571  15.619.125  16.500.798  17.533.590  18.575.280  نباتات�بحر�ة

Production from aquaculture by country and by ISSCAAP divisions, 

FAO yearbook, Fishery and Aquaculture Statistics Aquaculture, 2018.  

� �ا��دول �خالل �من �املياه��2يت�� �أسماك �ع�� ��س��راع �عملية �تركز��� �الص�ن أن

�حيث �أو��، �بدرجة ��العذبة �ا��مس �السنوات ��� ��نتاج �متوسط �) 2013/2017(بلغ �23ب�ن

مليون�طن،�و�ذا�ألن�الص�ن�تركز����سياس��ا�ع����س��راع����املياه�العذبة�أك����25مليون�و

� �ب�ن �ي��اوح �بإنتاج �البحر�ة �النباتات �تل��ا �البحر�ة، �املياه ��نتاج��13و�18من �أن �فرغم مليون،

 �� �السنوات ��� �تراجعا �أل��ا�عرف �و�ذا ��خرى، �باألنواع �مقارنة �مرتفعا �يزال �ال �أنھ �إال خ��ة

�سواء���� �املجاالت، �من ��ستعمل�كمنتوج����العديد �ل�و��ا ��سماك،�وكذلك �لتغذية �ستعمل�ا

�ال �أسماك �تل��ا �التصدير، ��� �أو �الداخ��، �Mollucos �ستعمال �ال �أسماك �أما ، 

diadromousانتا� �آخر��نواع �فتعت���من �ب�ن �انتاج�ا �متوسط �يبلغ �حيث �الص�ن، ��� �300جا

  .ألف�طن�سنو�ا�400و

  ))T(طن�: الوحدة: (تصدير�واست��اد�منتجات��س��راع�املا�ي����الص�ن: 3جدول�

  2013  2014  2045  2016  2017  

  19.903.331.845  20.317.716.057  19.920.383.377  21.187.570.236  19.705.3099.173  التصدير

  9.757.755.178  9.080.951.241  8.677.498.977  8.832.704.545  8.348.130.283  �ست��اد

Organization for economic cooperation and development, 

Stats.oecd.org/index,2018. 

� �سنة �ب�ن �التصدير�ما �مستوى �أن �أعاله �ا��دول �خالل �من ��2013يت�� �2017وسنة

� �ارتفاعا �عرف �حيث �متقارب، �2016و�2014سن�� �سنة �ملستواه �ل��جع ،2017�� �21بمستوى



   در�وش�نور�ال�دى،�مسرا�ي�خولة

534 

�متوسط� �يبلغ �حيث �فيھ، �كب��ة �مستو�ات �الص�ن �تحقق �فأيضا ��ست��اد �أما �طن، مليون

  .مليون�طن�سنو�ا�9.7إ����8ب�ن��2017و��2013ست��اد�ب�ن�سن���

،�ملاذا�تقوم�لكن�بما�أن�الص�ن��عت���من�أك���منت����حياء�البحر�ة�ومصدر��ا����العالم

�عملية��ست��اد���ذه�املستو�ات�الكب��ة؟�و�جابة����أن�الص�ن�تقوم�بتصدير��نواع�البحر�ة�

الفخمة�وعالية�القيمة�مثل�التونة�وا��م��ي،�ال������مطلو�ة����العديد�من�الدول�الس��الك�ا�

� �املقابل ��� �وتقوم �املرتفعة، �املداخيل �وأ��اب �الراقية �الطبقات �طرف ��نواع�من باست��اد

�ملادة� �حاج��م �لتغطية �الشعب، �عامة �طرف �من �اس��الك�ا �ليتم �الثمن �والرخيصة املتوسطة

  . السمك،�و�ذا�لتعو�ض�نقص�العرض�ع���الطلب

  :عرض�التجر�ة�الص�نية����تر�ية��حياء�املائية�كدعامة�لالقتصاد��زرق. 5

 : سياسات�تر�ية�املائيات����الص�ن. 1.5

�ن�سياسة�جيدة��غية�ترقية�مجال�تر�ية�املائيات،�حيث�اتخذت�العديد�اعتمدت�الص

 (Zov & Huang, 2015) :من��جراءات���ذا�الصدد

�ان�ال��ك�������حياء�املائية�الص�نية�ع���التوسع�من�مناطق�زراعة�: �غي��ات�السياسة. 1.1.5

للزراعة،�إضافة�التأكيد�ع���تر�ية��وز�ادة��نتاج،�تحول�ال��ك�����ماية�الب�ئة،�التعديل�ال�يك��

كما�تم�توجيھ�. �نواع�املائية�بجودة�عالية،�وا��رص�ع���قيم��ا�الغذائية�و�قتصادية�العالية

  .البحث�العل���نحو��بت�ار�التكنولو���لز�ادة�الكفاءة�من�خالل�التكثيف�والت�امل

�فال  �نحو�النمو��خضر، �الس�� �عن �يحيد �أن �يجب �ال ��لھ �تطو�ر�تر�ية��و�ذا يجب

�ب��بية� �يتعلق �فيما �الص�ن ��� ��بحاث �الكث���من �إجراء �يتم �لذلك �الب�ئة، �حساب �ع�� املائيات

  .املائيات�بطر�قة�أك���صداقة�للب�ئة

�الص�ن. 2.1.5 ��� �املائيات �ل��بية ��حياء�: �طار�القانو�ي �تر�ية �إخضاع �ع�� ��نا �التأكيد يتم

  :خالل�البحر�ة�إلطار�قانو�ي،�و�ذا�من

 الفحص�الدقيق�ملصائد��سماك�للتأكد�من�تخض���تر�ية��حياء�املائية؛  



 "عرض�التجر�ة�الص�نية"رق�تر�ية��حياء�املائية�كدعامة�لالقتصاد��ز 

535 

 تخضع�صناعة�املصائد����الص�ن�إ���حد�كب���لقانون�املصائد�الذي�يدخل�ح���التنفيذ�

،�يوفر��ذا��طار�القانو�ي��عز�ز�ومراقبة�2004و�2000،�وتم�تحديثھ�عامي�1986عام�

  .والصناعات�الطبيعية�تقار�ر�تر�ية��حياء�املائية

 وحماية�� �ال��خيص �قضايا �مثل �وابراز�ا �املا�ي ��س��راع ��� �املختلفة �املمارسات تنظيم

  .الب�ئة�وجودة�املنتجات

  :�طار�املؤس����للمصايد�الص�نية. 3.1.5

�مشاركة� �يتضمن ��رمي ��شر��� �سياق ��� �الص�نية ��سماك �مصايد �صناعة �عمل

�ا �املستوى �ع�� �املصايد �وزارة�إدارات �من �بتوجيھ �املصايد �مكتب �يقوم �حيث �و�قلي��، لوط��

�التنمية���� �ل�س�يل �السياسات�ووضع��س��اتيجيات �عن�صياغة ��ول �و�و�املسؤول الزراعة،

  .مصايد��سماك�ملعا��ة�املشا�ل��قليمية

 �� �مصايد ��عز�ز�إدارة ��� ��اما �دورا ��خرى �العامة �واملعا�د �واملنظمات �ال�يئات سماك�تلعب

وتقديم�خدمات�متنوعة�ملزار����س��راع�املا�ي�مثل���اديمية�الص�نية�لعلوم�املصايد،�املركز�

  .الوط���إلرشاد�تكنولوجيا�املصايد�وجمعية�املصايد�الص�نية

  ):���ضوء�النمو��خضر(السياسات�ا��ضراء�. 4.1.5

� ��حياء�املائية،�و�� ����تر�ية �طو�ل �تار�خ �ل�ا �دولة �الص�ن تم�اصدار�لوائح��2003سنة

ا��ودة�والسالمة����تر�ية��حياء�املائية�لتنظيم�استخدام�املياه�و�دو�ة�والتغذية�لتطو�ر�تر�ية�

  .�حياء�املائية����ب�ئة�صديقة�وأسلوب�النمو��خضر

� �عام �وتحس�ن����2009 �ا��ضراء ��حياء�املائية �حول�تر�ية �ا���ومة�اق��احات قدمت

  :مة�م��اا��ودة�والسال 

 توسيع�إصدار�تراخيص��س��راع�املا�ي؛  

 إ�شاء�الب�ية�التحتية�الداعمة�لذلك؛  

 تفعيل�نظام�مراقبة�ا��ودة؛  

 التأكيد�ع���سالمة�املنتجات�املائية؛  

 بناء�املزارع�التجر��ية�ا��ضراء؛  
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 ا���ومي�� �املا�� �الدعم �خالل �كب���من ��ش�ل �للمزارع �التحتية �الب�نة ��عز�ز�بناء تم

ج�ة�ضغوط��نتاج،�وذلك�بتحس�ن�ظروف��س��راع�وتحديث�نظام�إعادة�تدو�ر�بموا

  املياه؛�

 توف���اللقاح�املا�ي�وغ��ه�من��دو�ة�لھ�دور�م�م����عملية�تر�ية��حياء�املائية؛  

 س�ثمار����العلوم�والتكنولوجيا����تر�ية��حياء�املائية�سيؤ�ي�ثماره�عاجال�أم�آجال�. 

  :ال���تواجھ�تر�ية�املائيات����الص�ن�التحديات. 2.5

�يواجھ� �يزال �ال �أنھ �إال �الص�ن، ��� �املائية ��حياء �تر�ية �نظام �حقق�ا �ال�� ��نجازات رغم

�التنمية� ��� �قدراتھ �من �تقلل �ال �ح�� �معا����ا �يجب �متعددة، �ومشا�ل ���مة، تحديات

  (Pingping & others, 2020, p. 07) .�قتصادية

  :نقص�التمو�ل .1.2.5

�املدينة�امل �مستوى �ع�� �وا���ومات �املقاطعات ��� ��رشادي �للتمو�ل �الرئ�سية صادر

ومحطات�ارشاد��س��راع�املا�ي�ا��اصة���ا،�و�ذه�املوارد�غ����افية��ش�ل�عام،�خاصة�و�االت�

مليون�دوالر�أمر��ي�من�أموال��رشاد،�و�و��14.03،��ان��ناك��2016رشاد�الر�في،�ففي�سنة�

� �يمثل ��رشاد��%0.3ما ��س�ثمار��� �متوسط �ذلك �ومع �الزرا�� �لإلنتاج ��جمالية �القيمة من

و�ذا�يو���أن�أموال�. 1980من�القيمة��جمالية�لإلنتاج�الزرا���عام��0.96الزرا������العالم�

  .�رشاد�غ����افية�لتمو�ل��س��راع�املا�ي����الص�ن�مقارنة�باملتوسط�العال��

رواتب�املوظف�ن،�نفقات�املشروع�والنفقات��خرى،�أك���من�: ثة�أجزاءيقسم�التمو�ل�إ���ثال

من��موال�املتبقية�ل��امج��%30من��موال�تدعم�رواتب�املوظف،�و�ذا��ع���أن�أقل�من��70%

  .�رشاد

  :قلة�اليد�العاملة����املجال .2.2.5

موظفا��39779يوجد��الص�ن����حاجة�لز�ادة�القوى�العاملة����مجال�تر�ية��حياء�املائية،

من��%0.2،�وتمثل�فقط�2017سنة�) بما����ذلك��دار��ن�والفني�ن(���قطاع��س��راع�املا�ي�

يلتحق�عدد�. ���الواليات�املتحدة��مر�كية�%5إجما���القوى�العاملة����القطاع�الزرا��،�مقابل�
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� �سنة ��� ��رشاد، �بنظام �ا��امعات �خر��� �من �فقط ��2003قليل �املوظف�ن�فق�%�9ان �من ط

،�لكنھ�ال�%28زادت��ذه�ال�سبة�إ����2016يحملون�درجة�الب�الور�وس�أو�أع��،�و�حلول�عام�

�معارف�م� �لتحس�ن �ا��الي�ن �للموظف�ن �املمنوحة �الفرص �لقلة �إضافة �املطلوب، �من �أقل يزال

  .م�ارا��م

  :تتمثل���: التحديات��دار�ة�وال�ي�لية .3.2.5

 من�املنظ� �تر�ية�عدم�التعاون�ب�ن�العديد ��س�ب����تقليل�فعالية�نظام مات��رشادية

  �حياء�املائية؛

 عدم�وجود�آليات�فعالة�ب�ن�املستو�ات�واملوارد�املخصصة�ملحطات��رشاد�الر�فية�أدى�

  .لنقص�فعالية�النظام�وضعف�تلبية��حتياجات

  :اق��احات�ألجل�التنمية�املستدامة�ل��بية��حياء�املائية .6

اء�املائية�مستدامة،�تم�التوصل�من�طرف�ا���ات�املسؤولة�لوضع��ق��احات���عل�تر�ية��حي

 (Xue & others, 2011, pp. 193-196): التالية

  :اس��اتيجية�التنمية. 1.6

�ا��ا��،� �الوضع �مع �يتما��� �بما �وتنفيذ�ا �مناسبة �تنمو�ة �اس��اتيجية �تطو�ر يجب

�مختلفة �أجزاء ��� �املائية ��حياء �تر�ية �وأولو�ات��واحتياجات �أ�داف �تحديد �فيجب �البالد، من

�يتم� �كب��ا، �تقدما �املا�ي ��س��راع �ف��ا �حقق �ال�� �فاملناطق �املناطق، �باختالف �تختلف إنمائية

�ال�تزال���� �ال�� �السوق�العاملية،�أم�املناطق �مع �توافق�ا �ا��ودة�لز�ادة �تحس�ن �ع�� ال��ك���ف��ا

لصناعة�لتث�ت�م�ان��ا����السوق�املحلية،�وللمسا�مة�املرحلة��و���فيجب�ال��ك���ع���توسيع�ا

كما�يجب����يع�املمارسات�الثقافية�. ���التنمية��قتصادية�الر�فية�وز�ادة�دخل�س�ان�الر�ف

  .البي�ية�السليمة�ألجل�تلبية�املعاي���البي�ية�الصارمة�لسالمة��غذية

  :نظام��س��راع�املا�ي�املت�امل. 2.6

�وا �السر�ع �تتغذى�التطور �الذي �فالعلف �كب��ة، �آثار�سلبية ��� ��س�ب �لالس��راع ملكثف

عليھ��سماك�يطلق����املاء�كمواد�صلبة�عضو�ة�مثل�الكر�ون�والن��وج�ن�والفوسفور،�و�ناك�
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�تحس�ن� �ذلك ��� �بما �املائية ��حياء �تر�ية �من �العناصر�الغذائية �تحميل �لتقليل �مختلفة طرق

لذلك�تم�التفك������استخدام�النفايات�بدال�من�. يات�السائلةاستخدام��عالف�ومعا��ة�النفا

�ت�ش�ل� ��مونيا، �وأكسدة �الن��جة �باستعمال �للمياه �البيولو�� �ترشيح �فعند �م��ا، التخلص

  .الن��ات�والفوسفور،�وال����عت���مصادرا�مفضلة�للعديد�من��عشاب�البحر�ة

�املستخلصا �مع �البحر�ة ��حياء �تر�ية �دمج �تم �و�كذا �العضو�ة �غ�� �عشاب�(ت

��ي�ولو���)البحر�ة �النظام �ف�ذا �النظام، �لآلخر��� �املورد ��� �املورد �مس��لك �نفايات �فتصبح ،

�ا��يو�ة�الغذائية�واملنافع�املتبادلة�والتنو�ع��قتصادي�عن�طر�ق� املتوازن�يوفر�قدرة�املعا��ة

عشاب�البحر�ة��و�البديل�الوحيد�انتاج�منتجات�أخرى�عالية�القيمة�كما�ث�ت�أن�الت�امل�مع�� 

  املجدي�اقتصاديا�ملعا��ة�مياه�الصرف����أنظمة�املياه�املفتوحة

��قتصادية� �التنمية �تحقيق �يمكن �للب�ئة �والصديق �املستدام �النظام ��ذا �تنمية �خالل فمن

  .لتحس�ن�كفاءة�عمليات�تر�ية��حياء�املائية�مع�ا��فاظ�ع�����ة�املياه�املحلية

  :ة�املخلفاتإدار . 3.6

يجب�العمل�ع���تقليل�التأث���السل���ملخلفات�تر�ية��حياء�املائية،�ال���قد�تدمر�التنوع�

البيولو���املا�ي�و�مكن�أن��عوق�التنمية�املستدامة�ل��بية��حياء،�لذلك�ال�بد�من�ان�شار�وتقو�ة�

�م �التخلص �مياه��س��راع،�ثم �من �املخلفات،�فيجب�أوال�إزال��ا �غ���ضارة،�معا��ة �بطر�قة ��ا

  .وإن�أمكن�بطر�قة�مر�حة

  :جودة�املدخالت�و�دارة. 4.6

�عت���الغذاء�من�املدخالت�الرئ�سية�����عض�نظم��س��راع�املا�ي��ك���كفاءة،�لذلك�

�أو�كر�ات� �رطبة �أو�كر�ات �طازجة �أسما�ا ��انت �سواء �ا��ودة، �عالية �أعالف �استخدام يجب

  .ذاء�وتقليل�ال�در،�ما�يز�د����جودة�ال��مجافة،�لتعظيم�تحو�ل�الغ

  :نظام��س��راع�املا�ي�القيا���. 5.6

لتلبية�احتياجات�املجتمع�نظرا�ل��ايد�الطلب�ع����ضروري إن�التوسع����تر�ية��حياء�املائية�

�ل��ودة� �امل��ايدة �وا��اجة �الدولية �التجارة �احتياجات �ولتلبية �ا��ودة، �عالية �البحر�ة املأ�والت

�املائية�وا ��حياء �إلنتاج �معياري �نظام �إ�شاء �ضرورة �استد�� �ما �و�ذا �املس��لك�ن، �من لسالمة



 "عرض�التجر�ة�الص�نية"رق�تر�ية��حياء�املائية�كدعامة�لالقتصاد��ز 

539 

�معاي��� �املا�ي، ��س��راع �وعمليات �انتاج �ع�� �معاي����شراف �يتطلب �ما �باستمرار، وتحس�نھ

��نظمة� �تطو�ر �يجب �لذلك ��سماك، �ملصايد �الب�ئة �معاي�� �السمكية، �للمنتجات ا��ودة

  .لتتوافق�مع�املعاي���والتقنيات

  :البحث�و�بت�ار�التكنولو�� .6.6

  :ي�ب���تكر�س�ا���ود�للبحث����املجاالت�التالية

 تطو�ر��نواع�لضمان�توف���منتجات�مائية�عالية�ا��ودة؛  

 م�افحة��مراض�والوقاية�م��ا؛  

 غر�لة��دو�ة�بطر�قة�صديقة�للب�ئة؛  

 لذا�ي�من�التلوث�وإدارتھبناء�أنظمة�اس��راع�جديدة�تركز�ع���التخلص�ا.  

  :�نا�يجب�ال��ك���ع���النقاط�التالية: تطو�ر�ال�سو�ق�واملعا��ة. 7.6

 الذي�� �السوق �ضغط �من �للتخلص �خاص ��ش�ل �م�مة �وال�سو�ق �ا��صاد �عت���ف��ة

�وتحس�ن� ��نتاج �تدفق �تحس�ن �يجب �لذلك �الصناعة، ��� ��ضا�� �التوسع �دون يحول

  نظام�السوق؛

 لوجس�ية�ا��ديثة�ملنتجات�تر�ية��حياء�املائية�����سواق�الرئ�سية؛تطو�ر�ا��دمات�ال  

 املساعدة����التحديد�الفوري�للطلب�ع���املنتجات�املائية�����سواق�الدولية؛  

 تطو�ر��س��راع�التعاقدي�لألسماك؛  

 يجب�اس�ثمار��موال�واملوارد�ال�شر�ة�لتطو�ر�تكنولوجيا�معا��ة�منتجات�تر�ية��حياء�

�السوق� �قبل �من �القبول �وتحس�ن �ا��صاد �ذروة �ف��ة �خالل �الضغط �لتقليل املائية،

  .الدولية

  :اللوائح�ا��كومية�. 8.6

إساءة�استخدام�املضادات�ا��يو�ة�واملبيدات�واملط�رات�ي�تج�عنھ�بقايا�خط��ة����منتجات�

ة�الرقابة�ال�شر�عية�تر�ية��حياء�املائية،�مما�قد�يؤدي�ملشا�ل��سميم�الغذاء،�ل�ذا�يجب�تقو�
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���� �العلمية ��بحاث �ل���يع �إضافة �املائية، ��حياء �تر�ية ��� �املستخدمة �الكيميائية �املواد ع��

 .إيجاد�بدائل�عن�الكيماو�ات�املستعملة����الوقت�ا��اضر

  :خاتمة .7

تتعدد�املجاالت�ال�����تم���ا��قتصاد��زرق،�ب�ن�سياحة�وصيد�واس��راع�ما�ي،�لكن����

�نظرا�درا �بامتياز، ��عت���اس��اتيجيا �والذي �املائية، ��حياء �تر�ية �مجال �ال��ك���ع�� �تم ��ذه س�نا

ل��ايد���تمام�بھ����السنوات��خ��ة،�ألنھ�يخدم�التنمية�املستدامة،�خاصة����البلدان�ال���ل�ا�

وصل���ملة�من�موارد�ومنا�ع�مائية�كب��ة،�مثل�الص�ن،�ال����انت�محورا�ل�ذه�الدراسة،�وقد�الت

  :النتائج�يمكن�ت��يص�ا�فيما�ي��

 نقل�� �من �والبحر�ة، �املائية �باملوارد �عالقة �لھ �ما �ب�ل ��زرق ��قتصاد ��تم

  وسياحة�وصيد�وغ���ا؛

 قتصاد��زرق��و�ال�دف�الرا�ع�عشر�لألجندة�العاملية�للتنمية�املستدامة؛�  

 يا،�ف���تحتل�صدارة�ال��ت�ب�الص�ن�بلد�رائد����مجال�تر�ية��حياء�املائية�عامل

  العال���انتاجا�وتصديرا؛

 س���الص�ن�لوضع�اس��اتيجية�ممتازة���عل�مجال�تر�ية��حياء�املائية�مجاال��

  مستداما،�يتم�التعو�ل�عليھ����التحول�نحو��قتصاد��زرق�املستدام؛

 ص�ن�قلة�اليد�العاملة�ونقص�التمو�ل��عت��ان�من�أ�م�التحديات�ال���تواجھ�ال

  ���سع��ا�للر���بمجال�تر�ية��حياء�املائية؛

 تركز�الص�ن�ع���تر�ية��حياء����املياه�العذبة�أك���من�املياه�البحر�ة؛  

 ساليب��� �استعمال �بمع�� �املائية، ��حياء �تر�ية �تخض�� �نحو �الص�ن تتجھ

  الصديقة�للب�ئة����التغذية�وال��بية�والتخز�ن؛

 مؤسسيا�ير���تر�ية��حياء�املائية،�و�ذا���ماية��وضعت�ا���ومة�الص�نية�إطارا

 .الب�ئة�والتحقق�من�جودة�املنتجات
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�شارة�إ���برنامج�العلم��زرق�بدولة�" برنامج�العلم��زرق�كأداة�الستدامة�الشواطئ�

 "�مارات�

Blue Flag program as a tool for beach sustainability"Reference to the Blue 

Flag Program in the UAE" 

   1لطيفة�قعيد
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��زرق"�عت��          �اي�ول"العلم �طوعية،عالمة �قبل وجية �من �وتوثيق �باع��اف ) UNEP(يحظى

و��دف�. دولة�حول�العالم�40،�و�تم�تطبيقيھ����العديد�من�الشواطئ�واملرا�������أك���من�(UNWTO)و

ل��فاظ�ع���ولقد�توصلت�الدراسة�أنھ�،�الدراسة�إ���الوقوف�ع���تطبيق��ذا�ال��نامج��بدولة��مارات

�و  �باالمارات �الساحلية �واملرا���املناطق �للشواطئ �املستدامة �التنمية �العلم��تحقيق �برنامج �تطبيق تم

� �العال����زرق �الصندوق �مع �بالتعاون �الفطر�ة �ل��ياة ��مارات �جمعية �طرف �من �اعتماده �تم الذي

  .لصون�الطبيعة

   .العالمة�البي�ية،�العلم��زرق،��مارات�العر�ية�املتحدة :ية�لمات�مفتاح

  .Z32  ؛JEL : Q50 اتتص�يف

Abstract:  

The "Blue Flag" is considered a voluntary ecological mark, which is recognized and 

documented by (UNEP) and (UNWTO), and it is applied in many beaches and marinas in 

more than 40 countries around the world.The study aims to find out the implementation of 

this program in the UAE, and the study found that to preserve the coastal areas in the UAE 

and achieve sustainable development of beaches and marinas, the Blue Flag program, which 
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was approved by the Emirates Wildlife Society, was implemented in cooperation with the 

World Fund for Nature Conservation. 

Keywords: Environmental Label, Blue Flag, United Arab Emirates. 

JEL Classification Codes: Q50 ; Z32. 

 :مقدمة. 1

� �مدى �ع�� �الذي ��مارات �دولة �ساحل �ل��ياة�(كيلو�م��� 1360يمتد ��مارات جمعية

،�و�و�نافذة�) EWS-WWF�،2010�،41 بالتعاون�مع�الصندوق�العال���لصون�الطبيعة��الفطر�ة

� �الرئ�سية �إنتاج�ا �مناطق �أ�م �ع�� �البحر�–الدولة �مر�. و�� �ع�� �الساحل � ��ذا �تمكن لقد

ؤلؤ�واملرجان�أل�ا���املنطقة�الذين�اتخذوا�لالعصور�من�توف���مقومات�أساسية�مثل��سماك�وال

�ل �مسكنا �ضفافھ �أبقار�البحر�من �م��ا �البحر�ة، �ال�ائنات �من �للعديد �موطنا �ش�ل �ب�نما �م

وإ���يومنا��ذا�مازال��ذا�الشر�ط�الساح���يوفر�. والسالحف�وأسماك�القرش�والدالف�ن) �طوم(

  .مصادرا�للع�ش،�و�حتضن�العديد�من�املواطن�الطبيعية

موا�مذ�ال�شمل�عدة�لقد�ش�دت�املناطق�الساحلية�خالل�العقود�املنصرمة�تطورا�ون�

�لالدارة� �ليصبح �ال��ف��ية، �والفعاليات �والر�اضة �والعقارات �والضيافة �السياحة �مثل قطاعات

البي�ية�وجودة�املياه�أ�مية�كب��ة،�وخاصة�فيما�يتعلق�با��فاظ�عل�الب�ئة�البحر�ة�وع���ال��ة�

 .العامة

�إ �تنضم �العر�ي �ا��ليج �منطقة ��� �عر�ية �عاصمة �أول �العلم�و�عت���أبوظ�� �برنامج ��

�زرق،�حيث�يوفر�شاطئ��ورن�ش�أبوظ����معاي���ال��نامج��الدولية�املطلوب�تحقيق�ا����مجال�

�والسالمة� �البي�ية �و�دارة �املياه �وجودة �البي�� �التثقيف �معلومات �وخاصة �الشواطئ تنظيم

  .وا��دمات�وتج���ات�الراحة�وتوف���معدات�الوقاية�للمرتادين

ما�املقصود�بالعلم��زرق�،�وما����معاي���ا��صول�عليھ،�وكيف�تم�تطبيقھ��:والسؤال�املطروح

  باالمارات�العر�ية�املتحدة؟

  :وس�تم��جابة�ع����ذا�ال�ساؤل�من�خالل��سئلة�الفرعية�التالية

  ما��و�العلم��زرق؟�-

  ما����متطلبات�برنامج�العلم��زرق؟��-
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  ة؟زرق�باإلمارات�العر�ية�املتحدما����مزايا�تطبيق�برنامج�العلم�� �-

  :فرضيات�الدراسة• 

  .العلم��زرق���و�عالمة�بي�ية��سا�م����حماية�الب�ئة�باملناطق�الساحلية�-

  .�عتمد�برنامج�العلم��زرق�ع���عدة�معاي����شمل�جوانب�مختلفة�-

ة�البي�ية�وال��و�ج��عمل�برناج�العلم��زرق�بدولة��مارات�العر�ية�املتحدة�ع���تحقيق�ا��ود�-

  للسياحة�البي�ية�واملستدامة�

  .الستقطاب�السياح

  :��دف�الدراسة�إ���:أ�داف�الدراسة• 

  .إبراز�أ�مية�العلم��زرق����حماية��الب�ئة�الساحلية�-

  .معرفة�معاي���ا��صول�ع���ش�ادة�العلم��زرق�-

  .رات�العر�ية�املتحدة�طالع�ع���كيفية�تطبيق�برنامج�العلم��زرق�بدولة��ما�-

  :من��ية�الدراسة• 

تم��عتماد����الدراسة�ع���املن���التحلي���الوصفي�ألنھ�املن���املناسب�ملعرفة�ال��نامج�

�ش�ادة� �ع�� �ل��صول �توافر�ا ��ستوجب �واملعاي���ال�� ،� �الساحلية �الب�ئة �حماية ��� املستخدم

  .�زرق�بدولة��مارات�العر�ية�املتحدة�العلم��زرق�للوصول�إ���كيفية�تطبيق�برنامج�العلم

  ما�ية�العالمات�البي�ية. 2

�عت���العالمات�البي�ية�ونظم��دارة�البي�ية�����دوات�ذات�النطاق��وسع�والوحدات�

للشركة،�وع���الرغم�من�أن��ذه��دوات�تنطوي�) واملستدام(ال���تضمن�تحس�ن��داء�البي���

 ,Silvia )أ��ا�تقدم�نطاقا�واسعا�من�الفوائد�امللموسة�وغ���امللموسة��ع���ت�اليف�و�عقيد،�إال�

2007, 144).  

  :خلفية�تار�خية�عن�العالمات�البي�ية. 1.2

�ان�أول�ظ�ور�للعالمات�البي�ية�بأملانيا،�حيث�تم�منح�ش�ادات�للمنتجات�ا��ضراء����    

ملانية�ال�سمية��و���تحمل�،�عندما�أ�شأ�اتحاد�الوزارة�الداخلية��1978ش�ل�ملصقات�عام�
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،�وش�دت�مؤخرا�ز�ادة�شعبي��ا�الناجمة�عن�القلق�العام�حول�"Blue Angel"إسم�املالك��زرق�

 . (Ogenis, 2015, 06 ) التد�ور�البي���و�غ���املناخ

و�عززت�خطط�العالمات�البي�ية�من�خالل�تقار�ر��مم�املتحدة،��ان�الن����ول�لألمم�        

الذي�قدم�أول��عر�ف�للتنمية�املستدامة�باإلضافة�إ���قسم�يصف�" مستقبلنا�املش��ك"املتحدة�

دور�امللصقات�����ج�زة�الك�ر�ائية�ل���يع�توف���الطاقة�وا��د�من�استخدام�املواد�الكيميائية�

)WCED،1987(� �القرن �أعمال �تقر�ر�جدول �حقق �املتحدة�(  "Agenda 21"21،كما مؤتمر��مم

تقدما�أك�������عز�ز�برامج�وضع�) 14/06/1992بر�ودي�جان��و����" قمة��رض"نمية�للب�ئة�والت

�دعم� ��� �العالمات �استخدام �واق��ح �مستدام �املس��لك �سلوك �ل���يع �كأداة �البي�ية العالمات

،�و�حلول� UNCED�،1992( (Vanessa, 2016, 807)(�نتاج��نظف�بمختلف�قطاعات�السوق�

برنامج�عالمة�بي�ية��15 تم�تأس�س�أك���من�20وائل�ال�سعينات�من�القرن�أواخر�الثمان�نات�وأ

،�وح����ن�فإن�كث���من�الدول�املتقدمة� multi-nationalع���مستوي�وط���أو�متعدد��طراف

�والوط��� �املح�� �املستوى �ع�� �مختلفة �بصياغات �البي�ية �للعالمات �برامج �أسست والنامية

�ذا�املوضوع�فيما�يتضمنھ�من�أ�عاد�ذات�صلة�بالعالقات�التجار�ة�و�قلي���والدو��،�أل�مية�

  .والتنمية��قتصادية�والبي�ية

 :�عر�ف�العالمة�البي�ية. 2.2

   � �بأ��ا �العالمة �مما�" �عرف �أو�مجموعة �أو�رمز�أو�تصميم، �أو�عالمة �أو�مصط�� إسم

 "وتمي���ا�عن�منافس��ا�سبق،���دف�إ���تحديد�السلع�أو�ا��دمات�للبا�ع�أو�مجموعة�البا�ع�ن

(Eleonora et al , 2011, 542)  .وتمثل�العالمات�البي�ية�تقنيات�واسعة��ستخدم����العديد�من�

�التوسيم� �ال����شارك��� �أو�الشر�ات �ملعاي���عالية�ا��ودة�للوج�ة القطاعات�الصناعية�وتروج

دراسة���� OECD �قتصادي�ولقد�أعدت�منظمة�التنمية�والتعاون .  (Lucinda, 2016, 29) البي��

عن�العالمات�البي�ية،�حيث�دش�ت�املنظمة��عر�فا�ملصط���إصدار�العالمات�البي�ية��1991عام�

منح�العالمات�البي�ية��ش�ل�"ينص�ع���أنھ��ع���� "Environmental Labelling العنونة�البي�ية�"

عر�ف�وتبص���املس��لك�ن�لت"   private or public body" تطو���بمعرفة�ج�ة�عامة�أو�خاصة

و�التا���ال��و�ج�للسلع��س��الكية�ال���تم�التحقق�من�أ��ا�أفضل�بي�يا�من�املنتجات�املناظرة�ل�ا�
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�"وظيفيا�وتنافسيا �رمز�معروف�يمنح�بواسطة�منظمة�" العالمة�البي�ية"،�و�عبارة�أخرى�فإن ��

� �ش�ادة �أو �ترخيص �ع�� �حصلت �منتجات �ع�� �و�وضع باملطابقة� "Certification " مستقلة

  ). 2016وزارة�الب�ئة،�( لشروط�منح��ذه�العالمة�البي�ية�

  :أ�داف�العالمات�البي�ية. 3.2

  :��دف�العالمات�البي�ية�إ���ما�ي��  

  .حماية�الب�ئة�و���يع�التنمية�املستدامة�وا��د�من�اس��الك�املوارد�الطبيعية- 

 . (Horne, 2009, 176)عندما�ينوون�شراء����ء�ما��ستخدم�لإلشارة�إ����ستدامة�للمس��لك�ن��-

�م��ة��- �ومنح�م �للمنتجات، �السلبية ��ثار�البي�ية ���فض �واملستوردين �حافز�للمنتج�ن خلق

 .تنافسية

 . (UNOPS, 2009, 7) دعم��بت�ار�و���يع��شر�املنتجات�ا��ضراء�����سواق�-

-�� �و�ثار �البي�ية �للقضايا �املس��لك�ن �و�� ��ستخدمونھز�ادة �منتج �أو �سلعة �ل�ل  امل��تبة

(Sustainable Business Associates, 2006, 8) .  

�حماية� �أدوات �من �أو�أداة �وسيلة ��عد �البي�ية �العالمات �بإيجاز�أن �نقول �أن و�مكننا

 .الب�ئة،�و���نفس�الوقت�وسيلة�ل��و�ج�مف�وم��ستدامة�����نتاج�و���أنماط��س��الك

  مات�البي�ية�أنواع�العال . 4.2

�العالمات�   �وضع ��عطي �حيث �املختلفة، �البي�ية �العالمات �لوضع �عديدة �برامج توجد

معلومات�حول�التأث��ات�البي�ية�املرتبطة�بإنتاج�أو�استخدام�منتج،�و���عادة�ما�ت�ون�طوعية�

�ع��� �امللصقة �البطاقات �تتطلب �املثال، �س�يل �ع�� �ا��االت، ��عض ��� �إلزامية �ت�ون �قد ولكن

  .امل�ونات�إلزامية�أن�تب�ن�املنتجات�السامة�أو�الطاقة�لألج�زة�امل��لية�عض�

  : (World Bank Group, 1)و�ناك�ثالثة�أنواع�أساسية�من�العالمات�البي�ية��

��ول �- �مقارنة��:النوع �مع�ن �ملنتج �الشامل �البي�� �لألداء �مؤشرا �املس��لك�ن ��عطي العالمة

�النوع�يمكن�معا��ة�معيار�واحد،�و�س�ند�عادة�باملنتجات��خرى�ضمن�نفس�فئة�املن تج،��ذا

�ا��ياة �دورة �لتحليل �النماذج ��عض �إ�� �العلمية��)LCA( العالمة �املعرفة ��فتقار�إ�� �س�ب

��ستحق� �البي�ية �القضايا ��عض �بأن �والتصور ��ختبار، �إجراءات ��عض �ت�لفة �وارتفاع ال�افية،
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وعادة�ما�ت�ون�عالمات�النوع��ة،نطوي�ع���أح�ام�مر���ولو�ة،�ومعاي���النوع��ول�غالبا�ما�ت

  .�ول�طوعية

�للتوسيم� �العاملية �الشبكة �ضمن ��ول �النوع �من �البي�� �التوسيم �برامج �معظم �ش��ك

لز�ادة�فعالية��عز�ز�وضع�العالمات�البي�ية�ع����1994 ،��تأسست��ذه�الرابطة���)GEN(البي���

 . (Semyon et al, 2013, 25 )املستوى�ا���ومي�الدو��

العالمة����أي�نوع�من��عالن�الصادر�عن�املصنع�ن،�املستوردين،�املوزع�ن،�أو��:النوع�الثا�ي�-

�قضايا� �عام ��ش�ل �ت�ناول �و�� �للمنتج، �البي�ية �باالستفادة �املطالبة �لھ �آخر�يمكن ���ص أي

� �للمنتج، �ال�املة �ا��ياة �دورة �طوال ��ثار�البي�ية �النظر�إ�� �دون �الثا�ي�واحدة �النوع وعالمات

  . عادة�ما�ت�ون�الزامية

�الثالث�- �البي�ية��:النوع �املعلومات ��عطي �ال�� �الشاملة �البيانات �قوائم ��� �تتمثل العالمات

  للمنتجات�طوال�

�حيا��ا، �تضم دورة �ال�� �ا��ياة�أي �دورة �تأث��ات �ع�� �بناءا �املنتجات �عن �الكمية  املعلومات

(Business for Social Responsibility, 2008, 5) .  

  : مف�وم�برنامج�العلم��زرق. 3

�عد�برنامج�العمل��زرق�برناجما�عامليا�مم��ا�يتم�منحھ�للشواطئ�ال���يتم�تطو�ر�ا�بناء�

امج��ش�رة�واسعة�ب�ن�الس�ان�املحلي�ن�والسائح�ن�من���نيحظى��ذا�ال .ع���مف�وم��ستدامة

  .ناطق�الساحلية�افة�أنحاء�العالم�كشعار����التم���للم

  التطور�التار����للعلم��زرق�. 1.3

�ع��� �ترك��ه ��ان �واملرا���، �للشواطئ �طو�� �إعتماد �برنامج ��و ��زرق �العلم برنامج

 (Axel and David, 2005, 590) الشواطئ�واملرا����حول�البحر��بيض�املتوسط����جنوب�أورو�ا

 FEE( (Foundation for(ة�التعليم�البي���ملكھ�وتديره�منظمة�مستقلة�غ���ر�حية،�و���مؤسس. 

Environmental Education, 2006, 11) أجل�� �من �البي�� �للتعليم �تروج �دولية �منظمة �و�� ،

 ,Foundation for Environmental Education, 2013-2014) 1981التنمية�املستدامة�منذ�عام�
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،��وأعتمد�ال��نامج� (Laura, 2017, 3) �ان�أول�ظ�ور�لألعالم�زرقاء�ع���الشواطئ����فر�سا ، (2

  .  (Laura, 2016,17)1987و�دأ�رسميا����أورو�ا�عام�� ،1985كمشروع�تجر����عام�

،�طورت��ل�دولة������ا��1987مع�ان�شار�ال��نامج�إ���املز�د�من�الدول��ورو�ية�عام�

تم���1992،�و���عام�ا��اصة�من�معاي���العلم��زرق�للشواطئ�،�تقرر�فيما��عد�ضرورة�التوحيد

  .دمج�معاي���الشواطئ����إصدار�أورو�ي�واحد

عندما�ان�شر�ال��نامج�خارج�أورو�ا�إ���جنوب�إفر�قيا�،�تم��شكيل����ة��2001و���عام�

�ا��اصة �الظروف �مع �لت�ناسب �املنطقة �لتلك �معاي���الشواطئ �من ����ة�. أخرى �إ�شاء �تم ثم

تم�دمج�معاي���الشواطئ��2006و���عام�. أجل�كنداأخرى�ملنطقة�البحر�ال�ار����ثم����ة�من�

�نفس� �املشاركة �الدول �جميع �اليوم �وت�بع �واحد، �إصدار�دو�� ��� �أخرى �مرة �البلدان �جميع من

��ختالفات� ��عض �مع �واملرا���، �الشواطئ �من �ل�ل �الدو�� ��زرق �العلم معاي��

   . (International Blue Flag Coordination Foundation for Environmental Education  , 2007, 4)�قليمية

  التطور�التار����للعلم��زرق: 1ا��دول�

  مناطق�تنفيذ�برنامج�العلم��زرق  السنة

  .ظ�ر�العلم��زرق�ك��نامج�تجر����بفر�سا  1985

  .تنفيذ�برنامج�العلم��زرق����أورو�ا�بدعم�من��تحاد��ورو�ي  1987

  .ل��نامج�العلم��زرق�����افة�الدول��ورو�يةوضع�معاي���مماثلة�  1992

  .تطبيق�برنامج�العلم��زرق����جنوب�افر�قيا  2001

  .تطبيق�برنامج�العلم��زرق����منطقة�البحر�ال�ار���  2004

  .تنفيذ�العلم��زرق����ال��از�ل�وكندا�واملغرب�ونيوز�لندا�وتو�س  2009 -2005

Prepared by researcher based on: (FEE , 2011, p: 03). 

�.مر����ع���العلم��زرق����عشر�دول�أورو�ية�208شاطئ�و��244حصل�����1987عام�

� �أك���من �منح �تم ��4000ولقد ��� �ومر��� �واملغرب��49شاطئ �إفر�قيا �وجنوب �ع���أورو�ا دولة

�البحر�ال�ار��� �ومنطقة �وكندا �وال��از�ل �ونيوز�لندا  Foundation for Environmental) وتو�س

Education, 2015-2016, 2)  . 

�1987و�و���الش�ل�التا���عدد�الواقع�ال���حصلت�ع���العلم��زرق�ابتداءا�من�سنة�

  2017ح���سنة�
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  2017 - 1987عدد�مواقع�العلم��زرق�: 1ش�ل�ال

  
Source : (FEE , 2018, p: 08). 

  معاي���العلم��زرق�. 2.3

�شاطئ �معاي���برنامج �تطورت �أك���شمولية��لقد �لتصبح �مر�السن�ن �ع�� ��زرق العلم

  .تم�تحديد�املعاي���باعتبار�ا�إما�ضرور�ة�أو�توج��ية�. وملعا��ة�مختلف�قضايا��ستدامة

  :معاي���العلم��زرق�للشواطئ. 1.2.3

  :معيار��شمل�القضايا�التالية��33عتمد�منح�العلم��زرق�للشواطئ�ع����متثال�ل�

  علومات�البي�ية�ال��بية�وامل -

  جودة�املياه�-

  �دارة�البي�ية -

  السالمة�وا��دمات�-

�املعاي����لزامية� �ببعض �الوفاء �يتم �لم �إذا ،� �موسم ��ل ��� �ملرة �الزرقاء ��عالم � تمنح

  .خالل�املوسم�أو�تم��غي���الشروط�س�تم���ب�العلم��زرق
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  معاي���العلم��زرق�للشواطئ: 2ا��دول�

  اي��املع القضايا

ال��بية��

واملعلومات�

  البي�ية

  .حول�برنامج�العلم��زرق�وغ���ا�من�امللصقات�البي�ية�FEEيجب�عرض�معلومات��- 1

  .يجب�تقديم�أ�شطة�التعليم�البي���وترو�ج�ا�ملستخدمي�الشاطئ�- 2

  .يجب�عرض�معلومات�حول�نوعية�مياه��ستحمام�-  3

  .بي�ية�املحلية�والعناصر�البي�ية�واملواقع�الثقافيةيجب�عرض�املعلومات�املتعلقة�باألنظمة�ال�- 4

  .يجب�عرض�خر�طة�للشاطئ�تو���املرافق�املختلفة�- 5

أو�اللوائح�املناسبة�ال���تحكم�استخدام�/ يجب�عرض�مدونة�قواعد�سلوك��عكس�القوان�ن�و��- 6

  .الشاطئ�واملناطق�املحيطة

  .لبات�أخذ�العينات�ونوعية�ال��دديجب�أن�يتوافق�الشاطئ�تماًما�مع�متط�- 7  جودة�املياه

  .يجب�أن�يتوافق�الشاطئ�تماًما�مع�معاي���ومتطلبات�تحليل�جودة�املياه�- 8

يجب�أال�تؤثر�التصر�فات�الصناعية�أو�املتعلقة�بمياه�الصرف�أو�الصرف�الص���ع���منطقة��- 9

 .الشاطئ

 Escherichia و�يولوجيةيجب�أن�يتوافق�الشاطئ�مع�متطلبات�العلم��زرق�للمعلمة�امليكر �-10

coli )العقديات(وامل�ورات�املعو�ة�املعو�ة�) بكت��يا�ال��از�القولونية(.  

  .يجب�أن�يتوافق�الشاطئ�مع�متطلبات�العلم��زرق�للمعلمات�املادية�-11

  .مشغل�الشاطئ�إ�شاء���نة�إلدارة�الشاطئ/ ي�ب���ع���السلطة�املحلية��-12  �دارة�البي�ية

أو�اللوائح�ال���تؤثر�/ السلطة�املحلية��متثال���ميع�القوان�ن�و�/ مشغل�الشاطئ��يجب�ع���-13

  .ع���موقع�الشاطئ�و�شغيلھ

  .يجب�إدارة�املناطق�ا��ساسة�-14

  .يجب�أن�ي�ون�الشاطئ�نظيفا�-15

 .يجب�ترك�الغطاء�النبا�ي�للطحالب�أو�ا��طام�الطبي���ع���الشاطئ�-16

او�ات�التخلص�من�النفايات�متاحة�ع���الشاطئ�بأعداد��افية�ح/ يجب�أن�ت�ون�صناديق��-17

 .و�جب�ا��فاظ�عل��ا�بانتظام

  .يجب�أن�ت�ون�مرافق�فصل�املواد�القابلة�إلعادة�التدو�ر�متاحة�ع���الشاطئ�-18

  .يجب�توف���عدد��اف�من�املراحيض�أو�مرافق�املراحيض�-19

  .يجب�أن�تظل�مرافق�املرحاض�أو�ا��مام�نظيفة�-20

  .يجب�أن�ي�ون�لدى�مرافق�املرحاض�أو�املرحاض�التخلص�من�مياه�الصرف�الص���-21

  يجب�أال�ي�ون��ناك�أي�تخييم�أو�قيادة�غ���مصرح���ما�وعدم��لقاء�ع���الشاطئ�-22

  .يجب�أن�يخضع�وصول�الكالب�وا��يوانات��ليفة��خرى�إ���الشاطئ�لرقابة�صارمة�-23

  .ومعدات�الشاطئ��ش�ل���يحيجب�صيانة�جميع�املبا�ي��-24

مثل�الشعاب�املرجانية�أو�قاع�ا��شا�ش�(يجب�مراقبة�املوائل�ا��ساسة�للبحر�واملياه�العذبة��-25

  .بالقرب�من�الشاطئ) البحر�ة

  .ي�ب����عز�ز�وسيلة�مستدامة�للنقل����منطقة�الشاطئ�- 26
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السالمة�

  وا��دمات

  .سالمة�العامةيجب�تنفيذ�التداب���املناسبة�ملراقبة�ال�- 27

  .يجب�أن�ت�ون�معدات��سعافات��ولية�متاحة�ع���الشاطئ�- 28

  .يجب�وضع�خطط�الطوارئ�ملواج�ة�مخاطر�التلوث�- 29

يجب�أن�ت�ون��ناك�إدارة�ملختلف�املستخدم�ن�واستخدامات�الشاطئ�ملنع�ال��اعات��- 30

  .وا��وادث

ستخدمي�الشاطئ�و�جب�منح�الوصول�يجب�أن�ت�ون��ناك�تداب���أمان�مطبقة���ماية�م�- 31

  .املجا�ي�إ���ا��م�ور 

  .يجب�أن�ي�ون��ناك�مصدر�ملياه�الشرب�ع���الشاطئ�- 32

يجب�أن�يتوفر�ع����قل�شاطئ�واحد�حاصل�ع���العلم��زرق�����ل�بلدية�إم�انية�الوصول��- 33

  .وال�س�يالت�للمعاق�ن�جسديا

Source: (Slater and Mearns , 2018, pp: 4-5) 

  :معاي���العلم��زرق�للمرا���. 2.2.3

  :معيار��غطي��ا��وانب�التالية���24عتمد�منح�العلم��زرق�للمرا����ع����متثال�ل�

  . ال��بية�واملعلومات�البي�ية -

  .�دارة�البي�ية�-

  .السالمة�وا��دمات -

  .جودة�املياه -

إذا�لم�يتم�اس�يفاء��عض��.متمنح�جميع��عالم�الزرقاء�ملرة�واحدة�فقط�����ل�موس�

  .املعاي����ساسية�خالل�املوسم�أو�تم��خالل�بالشروط�،�فس�تم���ب�العلم��زرق
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  معاي���العلم��زرق�للمرا���: 3ا��دول�

  املعاي��  القضايا

ال��بية�

واملعلومات�

  البي�ية

  .حول�برنامج�العلم��زرق��FEEيجب�عرض�معلومات��-1

أو�اللوائح�املناسبة�ال���تحكم�استخدام�املر����/ نة�قواعد�سلوك��عكس�القوان�ن�و�يجب�عرض�مدو �-2

  .واملناطق�املحيطة

  أو�عرض�معاي���العلم��زرق�للمرفأ/ يجب�عرض�برنامج�العلم��زرق�للمر����و��- 3

  .أ�شطة�تثقيف�بي�ية�للمستخدم�ن�واملوظف�ن����املر����3يجب�تقديم�ما�ال�يقل�عن�-4

  .عرض�العلم��زرق�أل��اب�القوارب�الفردية�املق��حة�يجب��-5

  يجب��شكيل���نة�إدار�ة�إل�شاء�نظم��دارة�البي�ية�وإجراء�عمليات�تدقيق�بي�ية�منتظمة�ملرفق�املر����-6  �دارة�البي�ية

��الك�النفايات�ي�ب���اتباع�السياسة�البي�ية�وا��طة�البي�ية�،�بما����ذلك��شارات�إ���إدارة�املياه�،�واس�-7

  .والطاقة�،�وقضايا�ال��ة�والسالمة�،�واستخدام�منتجات�صديقة�للب�ئة��لما�أمكن�ذلك

يجب�أن�ت�ون�ا��او�ات�منفصلة�ومحددة��ش�ل���يح�وموجودة����م�ا��ا�لتخز�ن�النفايات�ا��طرة�ال����-8

  .يتع�ن�معا����ا�بواسطة�مقاول�مرخص

أو�حاو�ات�القمامة�بأعداد��افية��وتدار��ش�ل�جيد����م�ان�النفايات�/ ي�ب���أن�ت�ون�صناديق�القمامة�و��-9

  .املتداولة�بواسطة�مقاول�مرخص

الزجاجات�،�العلب�،�الورق�،�البالس�يك�،�(يجب�توفر�مرافق�لتلقي�مواد�النفايات�القابلة�إلعادة�التدو�ر��-10

  ).املواد�العضو�ة�،�إ��

 .يجب�توفر�مرافق����املياه�املتاحة�بجوف�املركب�- 11

  .يجب��س�يل�عملية�توف���مرافق�املرحاض�وخزان�النفايات��-12

  .ي�ب���صيانة�جميع�املبا�ي�واملعدات��ش�ل���يح�و�ما�يتوافق�مع�ال�شر�عات�الوطنية�-13

  .يجب�توفر�مرافق���ية��افية�ونظيفة�وتوفر�موقع�ملياه�الشرب�ا��يدة�-14

���حالة�إصالح�مناطق�غسيل�القوارب�وغسل�ا�،�أال�يدخل�أي�تلوث����شبكة�الصرف�الص���أو� يجب�- 15

  .أرض�املر����أو�املياه�أو�املناطق�الطبيعية�املحيطة

 .للنقل�املستدام� يجب�ال��و�ج��-16

  .القيادة����املر����،�إال����مناطق�املحددة�لذلك/ يجب�عدم�ايقاف�السيارات��-17

مة�السال 

  وا��دمات

يجب�توفر�معدات��افية�إلنقاذ��رواح�و�سعافات��ولية�ومعدات�م�افحة�ا��رائق�معتمدة�من�قبل��-18

  .السلطات�الوطنية

  .خطة�للطوارئ����حالة�التلوث�أو�ا��ر�ق�أو�غ���ا�من�املخاطر�املتاحة يجب�وضع�-19

  .احتياطات�ومعلومات�السالمة� يجب��شر�-20

  .م�شآت�الك�ر�اء�واملاء�����رصفة�املعتمدة�وفق�ال�شر�عات�الوطنيةيجب�توفر��-21

  .يجب�توفر�مرافق�للمعاق�ن����امل�ان�-22

  .يجب��وضع�خر�طة�تو���املرافق�املختلفة�-23

يجب�أن�ت�ون�املياه����املر����نظيفة�بصر�ا�دون��وجود�أي�عامل�للتلوث�،�ع���س�يل�املثال�النفط�،��- 24  جودة�املياه

  .القمامة�،�مياه�الصرف�الص���أو�غ���ا�من�العوامل�املس�بة�للتلوث

Source : FEE, Blue Flag Criteria – what is required for beaches and marinas?, pp :09_13. 
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 :العلم��زرق�الفردي�أل��اب�القوارب. 3.2.3

� �البي�ية �املمارسات �ل���يع �الطرق �أفضل �أحد �الفردي ��ل��ام �ولتحف����عد ا��يدة،

يمكن�ملال�ي�القوارب�ا��صول�. �ذا�تم�إ�شاء�العلم��زرق�الفردي�الستخدام�أ��اب�القوارب

�مر��� �مكتب �من �الراية ��زرق ع�� �أو� العلم �املح�� ��زرق �العلم �بم�سق �أو��تصال املح��

�مدونة �ع�� �التوقيع �خالل �من �الفردي ��زرق �العلم �ع�� �ا��صول �و�مك��م قواعد��الدو��،

  : (The Foundation for Environmental Education, 2013, 9) السلوك�التالية

  .عدم�إلقاء�القمامة����البحر�أو�ع���طول�الساحل��-

  .عدم��فراج�عن�ماء�املرحاض����البحر����املياه�الساحلية�واملناطق�ا��ساسة�-

  ...) .مثل�الز�ت�والطالء�(�����سليم�النفايات�ا��طرة�أو�السامة�إ���ا��او�ات����املر �-

  ). لخورق�،�إلج�أو�الزجاا(ير تدولدة�اعاإفق امرخدام�ست���يع�وا�-

-�� �واملنظفات �الطالء �مز�ل �الد�انات �ب�ن �للب�ئة �الصديقة �املنتجات �املتاحة�... استخدام ،� إ��

  .  (ROMANO, 2010, 62) وال����عمل�بكفاءة

  .ن��ا�ات�أخرى�للوائح�البي�ية�للسلطات�املحلية�بالغ����حالة�حدوث�التلوث�أو�أي�ا�-

  .عدم�ممارسة�الصيد�املحظور�واح��ام�الف��ات�ال���يحظر�ف��ا�صيد��سماك��-

  .اح��ام�املناطق�ا��ساسة�واملحمية��-

  .تجنب�إتالف�قاع�البحر��-

  .عدم�شراء�أو�استخدام�أشياء�مصنوعة�من�أنواع�محمية�من��ثار�الناتجة�تحت�املاء��-

  .���يع�البحارة��خر�ن�أيضا�ع����عتناء�بالب�ئة�-

-�� �واملنظفات �الطالء �مز�ل �الد�انات �ب�ن �للب�ئة �الصديقة �املنتجات �املتاحة�... استخدام ،� إ��

   .وال����عمل�بكفاءة

  العلم��زرق�باإلمارات�العر�ية�املتحدة. 4

،�وتم�منذ��2010زرق�عام�لقد�انضمت�دولة��مارات�العر�ية�املتحدة�ل��نامج�العلم�

ذلك�تحقيق�ز�ادة�مستمرة����عدد�الشواطئ�واملرا����ال���حصلت�ع���العلم��زرق�وال���تلعب�

  .دورا�ر�اديا�����شكيل�مستقبل�الدولة�البي���وتطبيق�مف�وم�التطو�ر�املستقب���املستدام
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  ملحة�عن�ظ�ور�برنامج�العلم��زرق�باإلمارات�العر�ية�املتحدة. 1.4

أطلقت�جمعية��مارت��ل��ياة�الفطر�ة�بالتعاون�مع�الصندوق�العال�������2009عام�

� �الب�ئة �ال��نة��EWS-WWFلصون �واختارت �العر�ية، ��مارات �دولة ��� ��زرق �العلم برنامج

�ملشروع� �أبو�ظ�� �جز�رة ��� �ال�ورن�ش �املتحدة �العر�ية ��مارات �دولة ��� ��زرق �للعلم الوطنية

�العل �تضماعتماد �ال��نة �و�انت �التجر��ية، �مرحلتھ ��� �أبو�ظ�� ��ورن�ش ��ون �مع ��زرق : م

� �ال��ية �ل��ياة �العال�� �)WWF(الصندوق �ال��ف��ية �واملرافق �املت���ات �قسم ،)PRFD(قسم�� ،

 )UPC(،�مجلس�أبوظ���للتخطيط�العمرا�ي�) JBI(،�جون�باك�الدو���)CSD(ا��دمات�املجتمعية�

( AS.S and A.B, 2010, 7) .أول�شاطىء�للعلم��زرق�����2010وأصبح��ورن�ش�أبوظ������عام��

 ���د�ي��Westinومجمع�" Merdein Mina Siyahi" تم�منح�العلم��زرق�2011و���عام�. البالد

(Moaz, 2012, 18) . 

�قبل  �من ��زرق �العلم �برنامج �إعتماد �تم �أن ��زرق� EWS-WWF ومنذ �العلم و��نة

�ا �من �العديد �حصلت �حصل �حيث ��زرق، �العلم �ع�� �واملرا��� �العلم��25لشواطئ �ع�� موقعا

وتل��م�الكث���من�املناطق�الساحلية�بأفضل�املمارسات�الدولية��.�زرق����جميع�أنحاء��مارات

وذلك�راجع�إ���ال�دف��س���ل��نامج�العلم���.واملسا�مة����املستقبل�املستدام�لسواحل�البالد

املواطن�ن�بمحيط�م�و���يع�م�ع���معرفة�املز�د�عن�ب�ئ��م،�وس�ستمر���زرق�من�خالل�ر�ط

 zayed international fondation).   (ECAT)ال��نامج����إطار�ج�ود�املركز�البي���للمدن�العر�ية

for the environment, 2015,50)    

�روج�لأل�شطة�معلومات�حول�العلم��زرق�،�و �Blue Flag ا��اصل�ع��� و�جب�أن�يوفر�الشاطئ

�السباحة� �مياه �نوعية �حول �معلومات �وعرض �الشواطئ �أل��اب �البي�� �بالتثقيف املتعلقة

كما�يجب�عرض�خر�طة�تو����حداث�املختلفة�ال��� واملعلومات�املتعلقة�بالنظم��ي�ولوجية،

�املن �القواعد ��عكس �وال�� ���ا �املعمول �و�جراءات �القوان�ن �إ�� �باإلضافة �الشاطئ ظمة�يوفر�ا

�بھ �املحيطة �واملناطق �الشاطئ  , United Arab Emirates Ministry of Economy)الستخدام

2015,40- 41) .  
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 أ�داف�تطبيق�العلم��زرق. 2.4

�ماي������������ �إ�� �املتحدة �العر�ية �باإلمارات ��زرق �العلم �برنامج �تطبيق -EWS)�دف

WWF,2010,41): 

لضمان�جودة�مياه�الشواطئ�للفعاليات�ال��ف��ية����الدولة��املسا�مة����تطبيق�معاي���عاملية�-

  وذلك�من�أجل��حماية�ال��ة�العامة

رفع�مستوى�الو���و���يع�املجتمع�املد�ي�ع���املشاركة����حماية�الب�ئة�البحر�ة�والساحلية��-

  .وذلك�من�خالل��تنظيم�فعاليات��عليمية

  .��اإدارة�بي�ية�جيدة�للشواطئ�واملرا����املسا�مة����ا���ود��يجابية�ال���تدعو�اإ��- 

  .التأكد�من�إجراءات�السالمة�لتجنب�حوادث�الغرق�وغ���ا�-

تأس�س��يئة�وطنية�للعلم��زرق����دولة��مارات�العر�ية�املتحدة��شارك�ف��ا�أطراف�مختلفة��-

  . لإلشراف�ع����تطبيق�متطلبات�ال��نامج

  . لبات�ومعاي���برنامج�العلم��زرقتدر�ب�أعضاء�ال�يئة�الوطنية�ع���متط�-

  . �عز�ز�دور�السياحة�البي�ية����الدولة،�واملسا�مة����تطو�ر�قطاع�السياحة����الدولة�-

  .املسا�مة�����بحاث�املحلية�والعاملية�ذات�الصلة�باملناطق�الساحلية�و�معاي���جودة�املياه�-

  .��الشواطئ�واملرا���ضم�ا���ود��قليمية�والدولية�ال���تتعلق�بمعاي��-

  : إجراءات�ا��صول�ع���العلم��زرق�باإلمارات�العر�ية�املتحدة. 3.4

يتم�إ�شاء���نة�وطنية�للعلم��زرق����بداية�برنامج�العلم��زرق،�تتألف�من�ممثل�ن�

�والب�ئة �والتعليم �والسياحة �للمياه �الوطنية �السلطات �املعاي���. عن �بمراجعة �ال��نة ستقوم

� �املحليةالدولية �و�وضاع �لل�شر�عات �مالءم��ا �مدى �أو�. وتحديد �اختيار�شاطئ �يتم � �ذلك �عد

��زرق بمجرد�اكتمال�املواقع�التجر��ية�ملوسم�واحد�بنجاح�وتب�ن�. أك���كمواقع�تجر��ية�للعلم

�العلم� �حالة �ع�� �ل��صول �بطلب �التقدم �يمك��م ��زرق، �ملعاي���العلم �تاما �امتثاال �تمتثل أ��ا

و�و���ا��دول�التا���كيفية�حصول�الشواطئ�واملرا����ع��� . (Moaz, 2016, 44) ق�ال�امل�زر 

  .برنامج�العلم��زرق�بدولة��مارات
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  .خطوات�ا��صول�ع���برنامج�العلم��زرق�باإلمارات: 4ا��دول�

  البيانات  ا��طوات  السنة

��
�و

ة�
سن

ال
  

اة�الفطر�ة�للتعب���عن���تمام�����نضمام�ل��نامج�العلم�التواصل�مع�جمعية��مارات�ل��ي ا��طوة��و��

  .�زرق����دولة��مارات

بالكشف�املبد�ي�ملعاينة�املوقع�الذي�يرغب�����EWS-WWFتحديد�موعد�مناسب�ل�ي�تقوم�جمعية�  ا��طوة�الثانية

  .ا��صول�ع���العلم��زرق

  .وإضافات�للتما����مع�املعاي���و�تم��عالم�عن�حالة�املوقع��وما�يتطلب�من��عديالت

  .باالنجازات�ال���تمت��EWS-WWFستمرار����تطبيق�املعاي������املوقع�وإعالم�جمعية�  ا��طوة�الثالثة

أش�ر،��10وتأخذ��ذه�العملية�مدة�ال�تقل�عن�. يجب�جمع�عينات�من�مياه�الشاطىء�وفحص�ا  )س�تم���(ا��طوة�الرا�عة�

يوم�ابتداءا�من��15عينة�قبل�ش�ر�يوليو،�مما��ع���البدء����الفحص��ل� 20يطلب�ال��نامج��سليم�

  .ش�ر�س�تم���للسنة��و��

ية
ثان

�ال
نة

س
ال

  

القيام�بز�ارة�ثانية�للكشف�وللتاكد�من�التما����مع�املعاي����EWS-WWFالطلب�من�جمعية�  )أبر�ل(ا��طوة�ا��امسة�

  .بأكمل�ا

القيام�بالتقييم�ال��ا�ي�للموقع�للتأكد�من�التما����مع�معاي���العلم��EWS-WWF الطلب�من�جمعية  )يونيو(ا��طوة�السادسة�

  .�زرق

عند�نجاح�املرفق����تطبيق�املعاي���خالل�الكشف�ال��ا�ي،�وعند�مراجعة�الطلبات�من�طرف�ال��نة�  )يوليو(ا��طوة�السا�عة�

  .برفع�الطلبات�املؤ�لة�ل��معية�العاملية�EWS-WWFالوطنية،�ستقوم�

  .�عالن�عن�نتائج�اجتماع�ال��نة�الدولية����ش�ر�أكتو�ر�EWS-WWFتقوم�جمعية�  )أكتو�ر�(ا��طوة�الثامنة�

باصدار�خ�����في�لإلعالن�عن�الشواطئ�واملرا����ا��ديدة�ال����EWS-WWFتقوم�جمعية�  )أكتو�ر�(ا��طوة�التاسعة�

  .حصلت�ع���العلم��زرق

د�املوافقة�ع���طلب�العلم��زرق�،�يجب�التأكد�من�وجود�اللوحة��رشادية�ا��اصة�بالعلم�عن  )أكتو�ر�(ا��طوة�العاشرة�

  .�زرق�قبل���اية�ش�ر�د�سم��،�فعدم��ل��ام�قد�يؤدي�إ�����ب�العلم��زرق

 .11-10: جمعية��مارات�ل��ياة�الفطر�ة�بالتعاون�مع�الصندوق�العال���لصون�الطبيعة�،�العلم��زرق،�ص�ص�:املصدر

  :خاتمة. 5

و���منظمة�عاملية��FEEيمثل�برنامج�العلم��زرق�أحد�مشار�ع��مؤسسة�التعليم�البي����

�شرط� ��زرق �شعار�العلم �رفع �حق �املشاركة �واملرا��� �الشواطئ �ال��نامج �يمنح غ���ح�ومية

  . تماش��ا�مع�معاي���صارمة�تضمن�جودة��املياه�والسالمة�و�دارة

��ز  �العلم �والشر�ات�أصبح �السائح�ن �من �العديد �اإليھ �يتطلع �ل��ودة �رمزا �اليوم رق

�ااملستدامة�. السياحية �البي�ية �السياحة �ترو�ج �ع�� �الدولة ��زرق �العلم �برنامج ��ساعد كذلك

و���ع�ال��نامج�ع���التعاون�. واستقطاب�املز�د�من�الزوار�للتمتع��شواط��ا�ومناطق�ا�الساحلية

� �املختلفة �القطاعات �ا��ساسة�ب�ن �الساحلية �املناطق �حماية �مسؤولية �مشاركة �أجل من

  .ومواط��ا�الطبيعية
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�سا�م�تطبيق�برنامج�العلم��زرق����دولة��مارات�العر�ية�املتحدة����حماية�شواطئ�

���� �املشاركة �ع�� �املد�ي �املجتمع �و���ع �بل �العامة، �وال��ة �البحر�ة �و��ئ��ا �الدولة وسواحل

� �الشواطئ �ع�� �البحر�ة�ا��فاظ �الب�ئة �حول �الو�� �مستوى �رفع �طر�ق �عن �وذلك واملرا���

كذلك�ي�يح��ذا�ال��نامج�الفرصة�أمام�الدولة�لتعز�ز�م�ان��ا�العاملية����مجال�التنمية�. ا��ساسة

افة�إ���معاي���عاملية�تضمن�سالمة�الب�ئة�ض��ا�ملعاي���محلية�وإقليمية�باإل املستدامة�وذلك�بت�ن

   .��االبحر�ة�وجودة�ميا
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Abstract: 
Over the past decade, the Blue Economy has continued to grow in 

importance and its sustainable dimension is often considered as a pillar of 
the Green Economy. However, ambiguities still exist around its definition 
as well as its connections with the Green Economy. Furthermore, its ability 
to constitute a policy framework for sustainable development in seas and 
oceans has become an attractive research field especially when it is about 
its contextualization to the social priorities and economic reality of 
developing countries such as Algeria. This paper elucidates that: firstly, 
although ambiguities surrounding the Blue and Green Economy definition, 
their sustainable dimension is strongly implanted in their approach. 
Secondly, with a strong institutional framework, the Blue Economy can 
contribute significantly to sustainable growth. Thirdly, Algerian sustainable 
policies, which are more focalized in the social dimension, should 
strengthen the environmental aspect and, give impetus to other sectors such 
as ecotourism. 
Keywords: Blue Economy; Green Economy; Sustainable development, 

policy framework for sustainable development. 

1. Introduction 

Climate Change is one of the global issues recognized by the United 

Nations. It is even, considered the ultimate manifestation of the world crisis 

(Goede, 2020). On 12 December 2020, five years after the Paris agreement 

during a summit to relaunch efforts to combat global warming, the 

Secretary-General of the United Nations has called all leaders worldwide to 

                                           
1 Corresponding author: KENDIL Hicham, e-mail: kendil.hicham@yahoo.com. 
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declare a State of Climate Emergency in their countries until carbon 

neutrality is reached.  

Before arriving at this situation, a range of summits, conferences, and 

agreements around climate change as well as other global issues has 

accomplished the world efforts by the approbation, in 2015, of the 

Sustainable Development Goals (SDGs) known also as the “Global Goals”. 

Subsequently, the world efforts are henceforth, focalized in a collection of 

17 interlinked Goals, contracted by all United Nations Members State with 

a purpose to achieve these objectives by 2030.  

Despite all efforts, the world gives the impression to skid off from the 

runway onward the expected better planet for all. An extraordinary 

imperative is required to review the trajectory towards a sustainable 

economy by deepening the research around tools supposed to be the levers 

of sustainable development, such as Green and Blue Economy.    

In 2012, three years before the SDGs approbation, in the process of 

reconciliation between growth and development, concepts “Green 

Economy” and “Blue Economy” has been implemented officially during the 

UN Conference on Sustainable Development (Rio+20) and becomes a 

worldwide term (Smith-Godfrey, 2016; Georgeson, Maslin, & Poessinouw, 

2017). 

Even though the shared-context formalization of the two concepts and 

their worldwide deployment, many ambiguities remain in terms of their 

definition, their boundaries, and their ability to form a framework for 

governments to build sustainable policies in both land and ocean spaces. 

The ambiguity accentuates when it is about the developing countries such 

as Algeria, which have their political, social, geopolitical, and economic 

specificities.  

With an economy of rent and as an old socialist country newcomer to 

capitalism, Algeria has a coastline of more than 1,600 km and abounds with 

a rich potential of marine resources. The Algerian government has 

established a set of policies, promulgated laws, and measurements to 

develop all sectors including those considered as Green or Blue industries.  
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However, the Algerian policy regarding the Green and Blue Economy 

needs more studies and research to evaluate its compliance with all 

international pledges and agreements. It is besides to measure the progress 

towards the achievement of the 2030 agenda for sustainable development in 

which, Algeria is one of the adopters. Without forgetting, that Algeria has 

succeeded in its first sustainable development strategy Called Millennium 

Development Goals 2000-2015. 

This paper aims to provide an overview of the international 

framework for the Blue Economy in order to help and inspire decision-

makers in their perception and policy elaborating process. This framework 

cannot be rightly understood without highlighting both the Green and the 

Blue economy as well as their sustainable dimension. In addition, this paper 

presents the Algerian Blue Economy policy by revealing strategies and data 

from the ministry of fisheries and the ministry of tourism. A review of some 

recent activities and projects accomplished by these ministries is presented. 

The need to discuss the connection prevailing amongst Green and 

Blue Economy comes from the paradox of sharing a common birthplace, 

same evolution circumstances and, mutually sustainable dimension, and in 

contrary, presenting the Blue Economy as an alternative to the Green one 

advanced by Gunter Pauli.  This last considered the Father of the Blue 

Economy (Pauli, 2009). Gunter’s vision of the Blue Economy stimulates a 

controversy around the two concepts and the questioning if the Blue 

Economy is a pillar or an alternative to the green one becomes legitimate. 

The paper starts with a literature review around the academic works 

aiming to define the Blue and Green Economy following different angles, 

in particular, the sustainable perspective. After this, a synopsis of the 

overlaps existing between the two concepts with an insight into Gunter’s 

experience pushed him to move from a Green to a Blue Economy. It is 

explored also, in this paper, the International background frameworks to a 

Sustainable Blue Policy built by the different organizations especially, the 

United Nations. The Algerian sustainable development strategy is 

highlighted through an illustration of reports data originated from two 

ministries that are highly concerned by the Blue Economy. 
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2. Defining the Blue Economy: towards a sustainable approach 

Used in different ways and similar terms such as “Oceans Economy”, 

“Marine Economy”, the official appearance of the Blue Economy concept 

returned to the Rio de Janeiro conference in 2012 (Smith-Godfrey, 2016). 

Despite the absence of a clear definition (Lee, Noh, & Khim, 2020) Blue 

Economy has always been present in economic activity and the political 

agenda all over the world (Vasquez, Garcia, & Valenciano, 2021).  

Before this and more precisely in 1994, Professor Gunter Pauli, asked 

by the United Nations about the evolvement of business models, has first 

introduced the term “Blue Economy” and established the Zero Emissions 

Research and Initiatives (ZERI). On the same occasion, Gunter has 

developed a set of Blue Economy principles for sustainable business 

focused on local, science-based solutions, natural cycles and materials, 

innovation, diversity, and questioning basic assumptions about the 

traditional economy (PEMSEA, 2015). 

Although a clear emergence of the concept whether in terms of the 

context in which, is developed or about the personal or institutional 

initiative stating the concept, there is a lack of definitions (Hugh, 2020). 

This deficit is due to its several disciplines root (such as geo-economics, 

politics, economics, social and cultural studies) (Lee, Noh, & Khim, 2020). 

In some cases, Blue Economy is presented as an alternative after 

discovering the limits of sustainable development on the land, so the 

government and the private sector try to pursue development on oceans 

(Hugh, 2020). Despite this, the leading definitions focus is on the 

sustainable dimension of the concept. In a report, the World Bank (2017) 

defines the Blue Economy as the range of economic sectors and related 

policies that together determine whether the use of oceanic resources is 

sustainable. This definition put the accent on the collaboration needed 

across nation-states and the public-private sectors to the realization that the 

sustainable management of ocean resources requires. Following the 

Changwon Declaration, PEMSEA’s definition of blue economy emphasis 

the protection and health of coastal and marine ecosystems and 

communities. Coastal and marine activities are presented here as not only 
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an economic activity but it takes into account the environmental and social 

aspects. In other words, a Blue Economy signifying a “greening” of the 

ocean economy, and needed organizing principles for sustainable 

management of coastal and marine areas (PEMSEA, 2015).  

Another definition from the report entitled “The Blue Economy: 

Growth, Opportunity and a Sustainable Ocean Economy” elaborated for the 

Economist Events World Ocean Summit 2015 by the economist intelligence 

unit: “A sustainable ocean economy emerges when economic activity is in 

balance with the long term capacity of ocean ecosystems to support this 

activity and remain resilient and healthy”. This definition is closer to the 

definition of sustainable development that emphasis in the obligation to not 

comprising the ability of future generation to meet their needs. 

PEMSEA describes the blue economy for business as the set of 

environmentally and socially sustainable commercial activities, products, 

services and, investments dependent on and impacting coastal and marine 

resources. Four key elements that can be considered the Blue Economy:  

1. Protects, restores and, sustains healthy coastal and marine ecosystem; 

2. Generates sustainable, equitable economic benefit and inclusive growth; 

3. Integrates approaches between multiple industries and government; and 

4. Innovates, informed by the best available science. 

In another study and with the Qualitative Comparative Analysis 

(QCA) (Smith-Godfrey, 2016) pretends that “Blue Economy is the 

sustainable industrialization of the oceans to the benefit of all”. The author 

explains all words appearing in the definition. The origin of Blue Economy 

comes back from the Green Economy and then, motivates the “sustainable” 

dimension. Concerning “industrialization”, it is motivated by word 

meaning, which implies large-scale manufacturing, advanced technical 

enterprises, and other productive economic activity. Inserting “Oceans” is 

to separate the operating ocean environment and differentiate it from the 

land where traditional activities take place. “Benefit” is included to 

reconcile the well-being of both humankind and the environment with a 

reduction in ecological scarcities and a low-carbon footprint. The 
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motivation of “all” is to stress the holistic approach that covers humans, 

systems, and operations. This definition includes all of the critical aspects 

of the various definitions and working concepts of the Blue Economy and 

enables it to be measured. 

In conclusion, the concept of Blue Economy has emerged from a need 

to integrate conservation and sustainability in the management of the 

maritime field including the ecology dimension (Smith-Godfrey, 2016), and 

becoming a leading concept for envisioning a future that may come after 

the fossil-based era (Reinertsen & Kristin Asdal, 2019). It should also be 

noted, the difference between “ocean economy” and “Blue Economy” is the 

support of the environmental risks and ecological damage coming from 

economic activity (The Economist Intelligence Unit, 2015). After unfolding 

different definitions, it reveals that the focus is devoted to the sustainable 

and green dimension of the concept of the Blue Economy. 

Identifying Blue Economy through economic sectors 

From the definition of the Blue Economy, it turns out that the 

sustainable aspect is intrinsically connected to the concept. Nevertheless 

and to a better understanding of the Blue Economy, it is useful to explore its 

constituent sectors. The identification of the activities oceans-related can be 

approached from different angles. According to PEMSA, the coastal and 

marine areas support a wide variety of established industries such as 

fisheries and emerging industries, such as renewable energy. As well, 

PEMSA identifies, based on their dependence or impact on coastal and 

marine areas, nine primary industries as key for growing Blue Economy. 

These nine industries are 1- Fisheries and Aquaculture 2- Ports, Shipping 

and Marine Transport 3- Tourism, Resorts and Coastal Development 4- Oil 

and Gas 5- Coastal Manufacturing 6- Seabed Mining 7- Renewable Energy 

8- Marine Biotechnology 9- Marine Technology and Environmental 

Services.  

Moreover, (World Bank, 2017) provides another vision. Based its 

identification of sectors on the living “renewable” resources of the oceans 

such as fisheries as well as the non-living and therefore “non-renewable” 
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resources such as extractive industries, like dredging, seabed mining, and 

offshore oil and gas. 

On his side (Smith-Godfrey, 2016), identifies five activities relating 

to the oceans including harvesting of living resources, extraction of non-

living resources, generation of new resources, and trade of resources and 

resource health, which were established by applying a value chain method 

on the oceans. This method was applied to the type of activity using a 

lifecycle analysis and a cradle-to-grave approach. 

3. Green Economy: From reconciling business with environmental 

issue to the  three dimensions of sustainable development  

Usually, the spreading of the concept is linked to the aftermath of the 

2008-9 global financial crises. Despite that, the concept itself emerged at 

the Pearce report Blueprint for a green economy published in 1989, after the 

Brundtland report in 1987 (Boisvert & Foyer, 2015) and continued through 

the ‘Green New Deals’ and progress at Rio+20 (Georgeson, Maslin, & 

Poessinouw, 2017). This is about the emergence of the concept as a 

business opportunity reconciling the economy and environment. 

Nonetheless, the integration of the environment issue in the business 

activity dates back to the Stockholm earth summit in 1972 in which, the 

environment was presented as a constraint to the economic growth 

(Boisvert & Foyer, 2015).   

At the outset, especially in the Pearce Report, the term “Green 

Economy” was treated as synonymous with the concept of sustainable 

development (Newton & Cantarello, 2014).  Far from unanimous, the 

definition of the Green Economy has provoked, during the preparation of 

Rio+20, an intense debate between developed and developing countries. 

The two items, namely: the institutional framework redefinition about the 

sustainable development on aside, and the Green Economy on another side, 

to be discussed at the conference were imposed by developed countries. 

Subsequently, the position of developing countries was reluctant and 

expressed their concern about the risks of environmental protectionism and 

the substitution of the Green Economy in place of the social dimension and 

passing poverty eradication in a second-place or also, sovereignty issues 
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can be posed. Thereby, the concept turned out to drown in international 

diplomacy and global geopolitics, and then, the final declaration appeared 

by way of generalities extremely repetitive. Finally, it has been agreed that 

the concept of a Green Economy should not appear alone; it should be 

accompanied by the expression of sustainable development and poverty 

eradication (Boisvert & Foyer, 2015).  

For those reasons, green economy definitions are broad, requiring 

broader approaches for more effective measurement (Georgeson, Maslin, & 

Poessinouw, 2017). Even, the three dimensions of sustainable development 

are economic, social, and environmental are ever-presents. (UNEP, 2012) 

defines the Green Economy as low carbon, resource-efficient, and socially 

inclusive (Newton & Cantarello, 2014). Regarding the definition of 

(Kasztelan, 2017),  the Green growth that is similar to the green economy, 

containing the three dimensions: economic growth, which contributes to 

rational utilization of natural capital, prevents and reduces pollution, and 

creates chances to improve the overall social welfare by building a green 

economy, and finally makes it possible to enter on the path towards 

sustainable development.  

Outside of the definitions, and because there are tensions between 

competing economy discourses and several different definitions exist 

(Georgeson, Maslin, & Poessinouw, 2017) has identified underlying 

concepts, that are the “weak”, “transformational”, and “strong” green 

economy and listed four key recommendations for improving measurement 

of green economy transformations. These are: 

• Better measures of ‘progress’ beyond GDP; 

• Broader measurement of the economy–society– environment interactions; 

• Better economic measurement of green economy transformations; 

• Alternative measurement approaches; new methodologies and sources of 

data. 

The importance of the presence of effective measurement is to 

facilitate the assessment policy efficacy, define and measure the potentially 

transformative role of green economy concepts in this new policy space, or 
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achieve green economy goals for sustainable development (Georgeson, 

Maslin, & Poessinouw, 2017). 

In conclusion, the Green Economy is an approach to sustainable 

development (Boehnert, 2015) and it is considered as its policy framework 

(Georgeson, Maslin, & Poessinouw, 2017). Otherwise, the application of a 

green economy in developing countries subject to others priorities; it 

requires a clean and safe environment and improving living standards to 

restore the ecological balance and achieve social equity (Shafter, 2021). 

4. Blue Economy and Green Economy: Overlaps and disparities 

As it was discussed above, both Blue and Green Economy go into a 

sustainable development approach. Nonetheless and which is considered 

new over the last decade, is the fact that the green economy and green 

growth has become a more widely used lens for viewing the risks and 

opportunities in oceans and seas. The blue economy conceptual framework 

translates OECD’s global green growth strategy to the sea; supporting an 

operational policy agenda to “foster economic growth and development in 

ocean spaces while ensuring that the ocean’s natural assets continue to 

provide the resources and environmental services on which our well-being 

relies”.  

Besides, the meaning of the term Green Growth can take a different 

form from one country or region to another following the specificities of its 

economy. In their research at the Pacific Island (Dornan, Morgan, Cain, & 

Tarte, 2018) found a contested use of the term green growth depending on 

their worldviews and agendas whether in a governmental level and non-

governmental organizations. According to this study, the Blue Economy is 

at the heart of the meaning of the green growth term in this region and there 

is no one “pacific” understanding of green or blue growth. The authors add 

the notification of Larmour (2005) that foreign ideas and institutions are 

never transferred unchanged but are used and interpreted locally.  

Therewith and according to the report of UNEP (2012) transitioning to 

a low-carbon, resource-efficient worldwide, will not be possible without the 

seas and oceans; they are considered a key part of this urgently needed 

transformation. This report contains the challenges, enabling conditions, 
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and recommendations for greening small-scale fisheries and aquaculture, 

maritime transport, maritime-based renewable energy, ocean nutrient 

pollution from agriculture, fertilizer production and wastewater 

management sectors, coastal tourism, and metals in the deep. This report 

comes up with the conclusion that greening our ocean economies is a 

challenge, which demands commitment by all of us – as individual 

consumers, investors, entrepreneurs, or policy-makers. 

Gunter’s experience: moving from Green to Blue Economy 

For more understanding of similarities between the two concepts, it is 

valuable to refer to the experience of the father of the Blue Economy. 

Throughout an entrepreneurial experience producing biodegradable soaps 

from a renewable source, Gunter Pauli came to notice, in addition to the 

high cost of producing ecologically, being ecological in one way rested 

upon destruction and exploitation in another. As an alternative to this 

problem, Gaunter proposed a model that allows making the difference 

between blue and green, it is drawn from the mechanics and physics of the 

natural world.  

A blue economy entails, changing the rules of the game, first growing 

the local economy, to better respond to people’s needs through a much 

greater focus on the use of what is locally available. According to Gunter, 

companies must push their thinking beyond the green approach, because if 

we do not change our way we will still producing toxic “less toxic solution 

is still a toxic solution”. Gunter claims that the Blue Economy can be a 

panacea for all of society’s major ailments including poverty, conflict, food 

insecurity, joblessness, scarcity, and pollution. (Schoettli, 2018).  

Moreover, Gunter considers that the Red Economy is based on what 

we do, not what we have, and we cannot expect to achieve ever-lower 

marginal cost prices through economies of scale. He added also, that the 

green economy is not able to take off because it requires investing more, 

save some, pay back over time and work only for the rich (Pauli, 2009). 

Furthermore, (Perissi & Bardi, 2020) have added that what happens on the 
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land will be repeated on the sea and oceans in terms of the disappearance of 

wild animals, replaced by domestic ones.  

In his last edition of the book entitled “The blue economy 3.0: the 

marriage of science, innovation, and entrepreneurship creates a new 

business model that transforms society” Gunter Pauli pretends that value 

needs to be created from less and less to break the vicious cycle of cost-

cutting, pollution, and wastage. Draws inspiration from nature, for 

innovation in terms of ideas for products but also as a source of knowledge 

for alternative management principles (Schoettli, 2018). 

Biomimicry: Inspiring from nature 

According to the Oxford Dictionary of Biology, “Biomimicry is the 

science of applying or emulating designs found in living organisms to make 

materials, devices, or machines for use in engineering, construction, 

technology, medicine, and other fields” (Robert Hine, 2019). Nature was 

always an inspiration source for different craft and professions. Gaudi said: 

Originality means returning to origins had a conviction that is the perfect 

work of God. The concept of biomimicry returns to Janine Benyus who 

published in 1997 the work, “Biomimicry: Innovation Inspired by Nature”. 

In which, the recommendation that people inspire themselves from the 

genius of nature to innovate biotechnologies or processes that imitate nature 

was the main idea of the Book. The etymology of the term biomimicry 

comes from the juxtaposition of two Greeks words: bios – meaning life” 

and mimesis having the signification to imitate” (Iustin-Emanuel & 

Alexandru, 2014). Biomimicry can even, be useful in financial performance 

objective; (Bockholt, Kristensen, Wæhrens, & Evans, 2019)  pretend that 

organizations aiming to initiate financially optimized product take-back 

schemes can make informed strategic decisions on, product types, search 

strategies, and recovery strategies (e.g. recycling, remanufacturing and 

reuse).  

5. Blue Economy as a new instrument for sustainable development 

As with any new topic, the Blue Economy stimulates existential 

debate around the objective, interest, and priority given to these new colors 

describing new philosophy modeling the economy. The conflict of interest 
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is manifested between studies that support growth and development and 

others see the priority should be given to the protection of ocean resources. 

According to (Perissi & Bardi, 2020) we need new ways to manage the 

economy firstly, by changing the meaning of the concept of “Natural 

resources” from thinking that everything that exists around us exists for our 

benefit and we have the right to exploit it without any calculation. Even 

though they admit the difficulty of application, (Perissi & Bardi, 2020) go 

further and propose the establishment of “sanctuaries” areas where wild 

creatures can find refuge and reproduce. If these sanctuaries are to work in 

protecting and enhancing biodiversity, they must be very large, not just 

theme parks. Edward Wilson (2016) proposed in his book Half-Earth that 

50% of the surface of Earth should be freed from human exploitation. It is 

an idea still in its early stages of development, it needs to understand many 

things before being ready to apply. In the report of PEMSEA (2015), it was 

notified even though climate change has been front and center on the 

sustainable development agenda, policymakers are increasingly realizing 

the similar seriousness of ocean health, and finding its place as a top issue 

in the global sustainability discussion. 

This debate more or less futuristic does not prevent to identify a 

considerable number of studies that supporting the protection orientation of 

the Blue Economy and growth in wide ocean industries has coincided with 

land-based brethren in negatively affecting the ocean because of the link 

existing between industrialization and climate change (Hugh, 2020). 

Among these studies and with a bibliometric method, (Vasquez, 

Garcia, & Valenciano, 2021) have found that the Blue Economy is a recent 

term rooted in sustainable development. There is a need to protect coastal 

areas and traditional activities against the marine industry. The authors 

highlight also, the need for alliances between the sectors that compose blue 

growth to achieve sustainable development. This can be done by setting 

goals with objectives and indicators that demand productive, healthy, and 

resilient oceans.  
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Talking about sustainable development cannot be separated into 

Sustainable Development Goals (SDGs). The 14th and 17th goals are 

highly associated with the Blue Economy. In turn, (Lee, Noh, & Khim, 

2020) Plaid to a stakeholders approach in which, interests and roles in Blue 

Economy should be identified to play roles in prosperous economic, 

societal development and setting tolerable ranges for the ocean biosphere. 

The Authors added that when stakeholders’ alignment with the BE-SDGs 

link is clear, the levels of uncertainty and the negative effects of 

misalignment or conflicting goals can be reduced or controlled. 

6. Blue Economy normalization: international institutions to 

framework public policies 

Achieving Blue growth is not the only tributary to available natural 

resources. Many other factors such as national stability, corruption and, 

infrastructure (Cisneros-Montemayor, et al., 2021). Governance reforms 

should target win-wins whereby increased sustainability of existing ocean 

industries. 

 ‘Blue documents’ including reports on international organizations all 

agree that the blue economy must secure the value of both nature and the 

economy, they do not necessarily align in how this is to be operationalized 

in practice (Reinertsen & Kristin Asdal, 2019). On another side, Blue 

industries have to be both profitable and sustainable to be worth (Hugh, 

2020).  

At a business level and in companies surveyed, it is indicated that 

companies prefer to engage with the government in the design and 

implementation of their corporate sustainability programs to ensure that the 

local government endorses activities. Asked how government can help 

facilitate growth in the blue economy, companies consistently cited a small 

handful of suggestions: 

 Reformed policies 

 Improved mechanisms for public-private partnership 

 Clearer processes for investment 

 Sustainability practices are built into the policymaking processes. 
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International Organizations represent an important framework to any 

government aiming to strengthen its sustainable strategy. Below this 

passage, there is a set of reports around the Blue Economy policy 

framework explored. It is to provide an overview that serve to assess 

sustainable development strategy especially in developing countries such as 

Algeria. 

These countries have their specificities and should take into account 

other challenges and threats that might negatively affect the Blue Economy: 

piracy and armed robbery, the trafficking of people, illicit narcotics and 

weapons, overfishing. As well as “natural” threats from tsunamis and 

hurricanes, rising sea levels and ocean acidification is to take into account 

while elaborating strategies (Cisneros-Montemayor, et al., 2021). 

6.1. The UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development 

(2021-2030) 

Intending to provide a vision for a common framework ensuring that 

ocean science can fully support countries to achieve the 2030 Agenda for 

sustainable development, the United Nations has declared in 2017 a Decade 

of Ocean Science for Sustainable development. The Ocean Decade requires 

the engagement of many different stakeholders to create new ideas, 

solutions, partnerships, and applications; these include scientists, 

governments, academics, policymakers, business, industry, and civil 

society. 

In the vision of the UN Ocean Decade, the objective is to supports 

efforts to stop the decline in ocean health and meet stakeholders worldwide 

around a common framework that ensure ocean science supports the right 

countries in creating favorable conditions for ocean sustainable 

development. For this, it is expected from this decade to harness, stimulates, 

and coordinates interdisciplinary research efforts at all levels to produce the 

knowledge needed to achieve a healthy, safe, and resilient ocean through 

transformational actions. The seven-decade outcome aimed is a clean, 

healthy, and resilient, a predicted, safe, sustainably harvested and 

productive, a transparent and an inspiring and engaging ocean. 
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The ocean decade might affront challenges like understanding and 

beat marine pollution, develop a sustainable and equitable ocean economy 

and unlock ocean-based solutions to climate change. Developing national 

ocean policies, national research and development strategies, regional and 

national development planning and other actions are to identify and 

implement to achieve the ocean challenges. 

6.2. African policy for Blue Economy 

Africa has thirty-eight of the fifty-four African States are coastal 

States, More than 90 percent of Africa’s imports exports are conducted by 

sea. The largest sectors of the current African aquatic and ocean-based 

economy are fisheries, aquaculture, tourism, transport, ports, coastal 

mining, and energy. 

The Blue Economy in the African context covers both aquatic and 

marine spaces, including oceans, seas, coasts, lakes, rivers, and 

underground water. It encompasses a range of productive sectors, including 

fisheries, aquaculture, tourism, transport, shipbuilding, energy, 

bioprospecting, and underwater mining and related activities.  

The report Africa's Blue Economy: A policy handbook Published in 

2016 provides a step-by-step guide on how to mainstream the Blue 

Economy into continental, sub-regional, and national policies, plans, laws, 

regulations, and practices for the African sustainable development Blue 

Economy strategies. 

This report enumerates many challenges facing Africa's blue Economy 

such as geopolitical considerations, social inclusion, institutional 

framework, and outlining the Blue Economy in the context of the Green 

Economy. Some recommendations are proposed for African Blue Growth 

such as planning for a blue Economy strategy, stakeholder’s implication, 

encouraging multi-sectoral collaboration, and stimulating a network of 

change agents. 

6.3. The global Sustainable Blue Economy Conference (SBEC 2018) 

From 26th to 28th November 2018, The Global Conference for Blue 

Economy was held at the Kenyatta International Convention Centre (KICC) 



Blue Economy and Green Economy: a shared sustainable dimension and a 
policy framework towards sustainable development in Algeria 

575 

in Nairobi, Kenya. The theme of the conference was “the Blue Economy 

and the 2030 Agenda for Sustainable Development”. In the report dedicated 

to it, the emergency is reported to take actions aimed to stop the negative 

impact of human activities on the viability of these resources. More than 16 

thousand participants from 184 countries have emphasized the role the 

ocean, seas, lakes, and rivers play in realizing the 2030 UN agenda. 

6.4. The World Bank Report 

The report was elaborated in 2017, by relevant entities of the United 

Nations system and other stakeholders under the direction of the World 

Bank Group and the UN Department of Economic and Social Affairs 

(DESA).  The report’s main objective is to suggest a common 

understanding of the Blue Economy, and suggest some broad steps to 

ensure its implementation.  

This report draws attention that, even though differences in national 

and local priorities and goals between countries, there are common steps 

that will be required by all countries aiming to adopt a sustainable blue 

economy according to the vision of the World Bank: 

1. Estimate the contribution of natural oceanic capital to welfare, 

2. Investment in, and use of the best available science, data, and 

technology, 

3. Measure the relative importance of each sector of the blue economy 

based on its priorities and circumstances, to decide which have the 

priority, 

4. Anticipating and adapting to the impacts of climate change, 

5. Ensuring ocean health by new investment, 

6. The effective implementation of the UN Convention on the Law of the 

Sea is a necessary aspect of promoting the blue economy concept 

worldwide, 

7. Effective inclusion and active participation of all societal groups,  to 

realize the full potential of the blue economy, 
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8. Developing coastal and marine spatial plans (CMSP) to guide decision-

making for the blue economy and for resolving conflicts over ocean 

space. 

6.5. Global Growth Initiative 2013 

In 2013, the Food and Agriculture Organization (FAO) on the United 

Nations has launched The Blue Growth Initiative. This initiative is 

considered as a framework for sustainably developing fisheries and 

aquaculture in objective prioritize social benefits and stop focusing on 

single interests in harmony with the 2030 Agenda for Sustainable 

Development. It is about a flexible approach for different realities, from 

tropical inland fisheries to Arctic coastal countries. The BGI framework for 

transitioning to Blue Growth consists of three phases: 

1. Creating enabling conditions; 

2. Implementing targeted interventions; and 

3. Mainstreaming. 

The platform of this initiative is Blue Communities (Social), Blue 

Production (Environmental), and Blue trade (Economic). 

The enabling conditions are Legislation policy, Private and public 

institutions, Innovation-financial and technical, and knowledge and capacity 

development. 

7. The sustainable Blue Economy in Algeria 

Not far from African challenges and, to promote sustainable marine-

based economy in a Mediterranean dimension (Djabrane & Kellal, 2018) as 

at the national level, Algeria did not miss any international conference, 

summit, and agreement, especially about sustainable development. A set of 

policies, laws, organizations are established, resources through different 

ministries are mobilized, and various development programs to promote 

and sustain the coastal tourism and fishing sector (Benabbas & Laoua, 

2019). The purpose is determined: achieving the Sustainable Development 

Agenda by 2030. 

In that regard and for identifying the Algerian Blue Economy policies, 

this study explores data from reports elaborated by the ministry of fisheries 
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and halieutic production and the ministry of tourism. The first ministry 

presents the Agenda for 2030 in a report describing how to achieve them 

with the Action plan. Some new activities concerning the Blue Economy 

are also elucidated to verify harmony between discourses and practices.  

Ministry of fisheries and halieutic production 

This ministry is supposed to be the most concerned by the Blue 

Economy. Fisheries and halieutic products represent important sectors. In a 

report published in 2014, outcomes of the activity are highlighted. The 

prospection for 2030 and aquaculture project for 2020 is presented:   

With 170 billion DA budget, the “plan for aquaculture 2020” had four axes:  

1. Promote fishing industries and aquaculture for sustainability and job 

creation 

2. Improving the supply of the domestic market with diversified products 

for better quality and be more accessible to the consumer; 

3. Set up support device adapted to fisheries and aquaculture 

development; 

4. Governance consolidation, strengthening of participatory management, 

and integration of the sector to develop the growth capacities of the 

national productive economy. 

Action plan of the prospects for the fisheries development 2020/2024 

References  

 The pledges of the President of the Republic, especially the 18th pledge 

concerning the urgent development of fish production;  

 Government-approved program in February 2020; 

 Sectorial Work Program. 

Challenges 

 Fishing on the high seas and the Development of Aquaculture, 

 Intensifying the presence of SMEs, 

 Construction and maintenance of the marine fishing fleet, 
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 Reducing imports and intensifying exports.  

Institutional tools 

 National Center for Research and Development in Maritime Fishing and 

Aquaculture (CNRDPA): Its mission is to develop scientific capabilities 

to achieve relevance and efficiency in decision making as part of 

maritime fishing and aquaculture to achieve sustainable development. 

 National Agency for Sustainable Development of Fisheries and 

Aquaculture (ANDPA). 

 National laboratory for monitoring and analyzing marine fishing and 

aquaculture products (LNCAPPASM). 

Some recent activities 

 Algerian food Security innovation – for Sustainable food security -

December 2020. 

 Instauration, with a platform, of a technological group for shipbuilding 

and maintenance. 

 A national workshop on prospects for development of marine fishing 

and aquaculture –February 2021. 

 Relaunch coral fishing in 2021 after 20 years. 

 Algerian-Italian partnership in the field of marine fishing, construction, 

and maintenance of the marine fishing fleet Aquaculture industry and 

red tuna fattening – March 2021 

 An Algerian-Croatian partnership in the field of marine fishing 

construction and maintenance of the marine fishing flee –February 

2021 

Ministry of Tourism 

SDAT (Schéma Directeur d’Aménagement Touristique) is considered as a 

reference and the director scheme for tourism development and essential 

tool to recognize the potentialities adopted by the Algerian Government and 

is part of the national plan to prepare the region for the 2030 horizons 

(SNAT) for sustainable development (Abada & Foura, 2019).  

Five goals are underlined to achieve the scheme: 
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1. Making tourism a contributing sector to the development of the 

economy and as an alternative to a hydrocarbons sector, 

2. Involve other sectors, such as the public works, the agriculture, and the 

culture sectors, 

3. Reconciliation between the promotion of tourism and the environment, 

4. Valuation of the historical, cultural, and religious heritage, 

5. Permanent improvement of Algeria's image. 

Some recent activities 

 Partnership with the ministry of environment to protect natural heritage, 

development of projects and ecological products, and encourage 

sustainable development -January 2021. 

8. Discussion and conclusion 

The Blue Economy originated from the Green Economy (Smith-

Godfrey, 2016); it is its incarnation in the oceans and seas and, it is a sort of 

“greening” the ocean economy (PEMSEA, 2015). Both concepts share the 

three dimensions of sustainable development that are economic, social, and 

environmental (Vasquez, Garcia, & Valenciano, 2021). Governments 

through particular policies, seek out to pursue economic growth while 

taking into account global issues converted into 17 Global goals to achieve 

by 2030. Even though, there are specificities, priorities, and conditions for 

each economy to take into account when elaborating policies (World Bank, 

2017). Thereby, the Algerian government tries to establish policies 

following the Algerian economy specificities in the frame as part of its 

sustainable development strategy. 

This paper intended to discuss firstly, the concept of Blue Economy in 

relating with the Green one. Then, elucidates the sustainable dimension of 

the two concepts and, some overlaps of them have conversed. Secondly, the 

intention was also to provide an overview around the international 

framework of Blue Economy aiming to assist decision-makers in their 

process of elaborating sustainable strategy and its implementation.  

This international framework serves also to assess the level of maturity of 

the Algerian sustainable policies, and the deployment progress of a Green-



Kendil Hicham 

580 

Blue Economy strategy, comparing to what is supposed to be according to 

the international proposed policies.  

The paper comes out with a conclusion illuminated in three points: 

Firstly, the green face of the Blue Economy comes originally from its 

birthplace on Rio+20. However, it is still early to determine the real 

relationship between the two concepts especially when the father of the 

Blue Economy Gunter Pauli, presents the Blue Economy as an alternative 

to the green that will never take off due to its impracticability and its high 

cost. What is certain is the fact that the sustainable dimension of the two 

concepts especially, when we know that oceans and seas represent 70% of 

the global surface and 90% of world trade passes through ports. UNEP adds 

that transiting to a Green Economy allows finding new jobs in new sectors, 

growth of PIB, fighting poverty, and protecting marine resources. 

The second point concerns the international labors by different 

organizations to provide frameworks for public policies. The importance of 

the institutional framework is highlighted; with the condition that if all the 

blue resources are mapped and integrated properly along with a strong 

institutional framework and policy, academia-industry research for the 

development of marine infrastructure, Blue Economy can contribute 

significantly to the sustainable economic growth in its three dimensions 

(Mahendra Umare, Badar, Dhamge, Singh, & Varghese, 2018). Besides, 

stakeholders' involvement is to promote evidence-based, collaborative 

planning that ensures that sectors are chosen carefully, that local benefits 

are prioritized, and that the blue economy delivers on its social, 

environmental, and economic goals (Cisneros-Montemayor, et al., 2021). 

The third point is devoted to the available opportunity offered to the 

Algerian government to accelerate the process of elaborating economic 

policies with the consideration of the Global Goals and reaps benefit from 

the international framework. Nevertheless, the ambition did not be achieved 

and several sectors such as tourism did not yet arrive to operationalize 

policies on real action plans and practices (Benabbas & Laoua, 2019). The 

importance given stays limited to fisheries and aquaculture. On another 

side, the social dimension dominates the two other dimensions of 
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sustainably due to the rent-based structuring of the Algerian economy. 

However and as recommendations, the following points might be advanced: 

 Adoption of the Blue Economy through new businesses as a new 

opportunity for clean and equal growth, for example, sustainable 
tourism that is becoming an obvious alternative for economic 
diversification (Benabbas & Laoua, 2019; Abada & Foura, 2019). The 
diversification of the Algerian economy allows job creation, ensure food 

security, supply with O2, control climate change and GES, Ecological 
defense, new energy resources, (Djabrane & Kellal, 2018). 

 The development of other sectors in The Blue Economy such as 

Shipping and Marine Transport, Coastal Manufacturing, and Renewable 
Energy and, creating Start-up incubators for Blue sustainable 
Entrepreneurs. 

 Intensifying international cooperation, especially in the African and 
Mediterranean perspectives. 

Lastly, even though there is a rich international framework around 

sustainability and the Blue Economy, it stays a theoretical model destined 

for all countries whatever their political, economic, and social priorities are. 

However, both practical measurements and specificities of the Algerian 

economy remain to be determined at academic and professional levels. 

The limits of this paper are, mainly linked to the methodology adopted 

to explore and assess the existing framework at both international and 

national levels. Others tools and quantitative methods are necessary to 

measure the Green-Blue Algerian policies. Likewise, it is difficult to 

surround all policies of Blue Economy in Algeria that are supposed to be 

distributed in a quite number of ministries and organizations. Besides, this 

work was done in terms characterized by political instability and economic 

see even, transition period.  The perspectives of this paper are concerned 

with the evaluation of progress with a practical approach that explores 

practices in Green-Blue industries to assess the effects of government 

policies in the Algerian context.  
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Abstract:  

La présente recherche expose les Défis ainsi que les potentialités 

économiques de l'aquaculture intégrée en Algérie. L'aquaculture intégrée 

pourrait non seulement combler le déficit en matière de demande locale 

pour produits halieutique, mais aussi devenir un véritable moteur de 

croissance bleue grâce à l'association de l'aquaculture avec d'autres secteurs. 

Une enquête menée sur les réseaux sociaux, ainsi qu'une analyse du contenu 

pour des témoignages d'agriculteurs au niveau national et puis au niveau de 

la wilaya de Constantine ont pu cerner ces défis. Les résultats confirment le 

fait du défi majeur de la bureaucratie ainsi qu'un éventuel défi récurrent sur 

la pisciculture de la mauvaise distribution de ses ressources hydriques. 

Aussi, une pisciculture intégrée réussie pourrait apporter un potentiel de 

gains financières et de rendement de plus de 15% voir 30% respectivement. 

Keywords: pêche, Aquaculture intégrée, Pisciculture, croissance bleue. 

JEL Classification Codes: Q22, Q25, Q5 

1. INTRODUCTION 

    Face à une production halieutique qui ne dépasse en moyenne 

100000 tonnes par an, l'Algérie se trouve confrontée à un déficit de 

consommation expliqué partiellement par une augmentation de la demande 

qui a doublé sur un champ de 20 ans. En effet, les réalisations en matière de 

capture de pèche classique sont toujours au-dessous des capacités et 

ressources naturelles que notre pays possède, car en Maroc on produit plus 

d'un 1000000 tonne en moyenne. Un tel déficit ne peut être comblé selon le 
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gouvernement qu'avec l'appui sur l'aquaculture comme un véritable 

potentiel qui se présente, et qui présente aussi un potentiel de croissance 

bleue durable et favorisé pour son apport socio-économique. 

   Avec une production aquacole qui représente près 5% de la totalité 

de la production halieutique, une production qui demeure timide vis-à-vis la 

production de la pêche classique avec un ratio alimentaire qui est passé de 

3,02 kg en 1999 à 5,12 kg/hab/an à l'heure actuelle, cela reste bien en 

dessous de nos voisins Marocains qui enregistrent consommation qui a 

atteint en 2018 un peu plus de 16Kg/hab/an Certes un chiffre qui reste en 

deçà de la moyenne mondiale de 20.5 kg en 2020, mais surement très loin 

meilleur que celui enregistré en Algérie. Elle a donc doté cette filière d’une 

politique nationale globale à travers des programmes d’action à court, 

moyen, et long terme avec des programmes quinquennaux allant de l'an 

2003 jusqu’à une vision pour l'an 2025. 

  Enfaite, l'aquaculture et de plus particulièrement l'aquaculture 

intégrée pourrait non seulement combler le déficit en matière de 

consommation locale, mais aussi devenir un véritable moteur de croissance 

durable, dite croissance bleue grâce à l'association de l'aquaculture avec 

d'autres secteurs de l'économie. En intégrant l'aquaculture à l'agriculture, les 

expériences ont montré qu'on pourrait espérer réaliser des gains financiers 

et aussi en terme de production agricole. Cette filière a prouvé son potentiel 

à échelle mondiale et reste assez timide en Algérie en dépit de l'énorme 

richesse, la diversité naturelle, le climat propice ainsi que les ressources 

hydriques importantes qu'elle possède, et surtout avec marché très vierge et 

porteur. 

   La présente recherche a pour objectif de d'exposer l'ensemble des 

défis au niveau national ainsi qu'au niveau de la wilaya de Constantine pour 

l'intégration d'une branche spécifique de l'aquaculture continentale. C'est à 

travers une enquête sur les réseaux sociaux, ainsi qu'une analyse du contenu 

pour des témoignages que nous essaye de cerner ces défis au niveau 

national, ensuite il serait intéressant de confirmer ou infirmer ces défis au 

niveau de la wilaya de Constantine.  

2.Cadre théorique de l'aquaculture intégrée 

   En général, la situation naturelle de l’Algérie est très propice au 

développement du secteur aquacole. L’aquaculture marine présente des 

conditions environnementales favorables (qualité de l’eau, profondeur, 

température, etc.). De même, pour l’aquaculture continentale, le pays 
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dispose de potentialités hydriques naturelles importantes qui ne sont pas 

exploitées de manière efficace et complète. Il apparaît évident qu’il y a un 

intérêt croissant des agriculteurs (petits et moyens) envers le développement 

d’une pisciculture intégrée à l’agriculture qui puisse garantir la 

diversification des productions locales et permettre une meilleure 

gestion/exploitation de l’eau (FAO, 2018b). Avant de passer pour parler sur 

l'aquaculture en Algérie, il est escient de passer en revue sur l'aquaculture à 

échelle mondiale ainsi que ces enjeux et potentialités. 

2.1. Etat des lieux de l'aquaculture à échelle mondiale 

   Après 25 ans de son instauration par l’Organisation des Nations 

Unies -nommée ci-après FAO-, le Code de conduite pour une pêche 

responsable définit l'aquaculture comme suit: "L'aquaculture consiste dans 

la culture d'organismes aquatiques, y compris poissons, mollusques, 

crustacés et plantes aquatiques. Le terme «culture» implique une 

quelconque forme d'intervention dans le processus d'élevage en vue 

d'améliorer la production, telle que l'empoissonnement à intervalle 

régulier, l'alimentation, la protection contre les prédateurs, etc. La culture 

implique également la propriété individuelle ou juridique du stock en 

élevage. Du point de vue des statistiques, les organismes aquatiques 

récoltés par un individu ou une personne juridique les ayant eu en 

propriété tout au long de leur période d'élevage sont donc des produits de 

l'aquaculture. Par contre, les organismes aquatiques exploitables 

publiquement en tant que ressource de propriété commune, avec ou sans 

licences appropriées, sont à considérer comme des produits de la pêche." 

(FAO,1997, par1.3) 

   Cette technique d'élevage d'organismes aquatiques se fait sur 

plusieurs formes, à savoir (Gasmi,2019, p2):  

- La conchyliculture concerne l'élevage des mollusques. 

- La pisciculture qui est l'élevage des poissons.  

- L’astaciaculture définissant l'élevage de l'écrevisse genre astacia.  

- L’algoculture définissant la culture des algues. 

- L’echinoculture concerne l'élevage des oursins. 

    Au niveau mondial et depuis l'an 2016, l’aquaculture est la principale 

source de poisson disponible pour la consommation humaine contre la 

pèche classique, avec une tendance en évolution historique comme le 

souligne la figure suivante (FAO,2020). 
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Figure1: Part respective de l’aquaculture et de la pêche dans la 

consommation de Poisson 

 

Source: Adapté de (FAO,2020) 

   En 2018, cette part était de 52%, un chiffre qui atteste l'importance à 

échelle mondiale que cette industrie prend place avec une nette évolution, 

car si on constate avant l'an 2016 on peut aisément illustrer une évolution 

remarquable, comme la part des produits de l'aquaculture dans la 

consommation mondiale totale de poisson était de l'ordre 56% en 2016 

contre 6 % en 1966, 14 % en 1986 et 41 % en 2006 (FAO, 2018a, Fig.1).  

   L’aquaculture a permis d’étendre l’offre de poisson à des régions et 

pays qui n’avaient pas ou peu accès aux espèces cultivées, souvent à des 

prix plus bas, ce qui a permis d’améliorer la nutrition et la sécurité 

alimentaire (FAO, 2020). L'aquaculture est actuellement l'un des systèmes 

de production vivrière qui progresse le plus à l'échelle mondiale. Elle est 

surtout pratiquée dans les pays en développement, et notamment dans les 

pays à faible revenu et en déficit vivrier. Compte tenu de la stagnation des 

rendements de nombreuses pêcheries de capture et de l'accroissement de la 

demande de poisson et de produits de la pêche, il y a de fortes chances que 

l'aquaculture prenne une part de plus en plus grande dans la production 

mondiale d'aliments d'origine aquatique. Beaucoup aussi souhaitent qu'elle 

concoure chaque jour davantage au renforcement de la sécurité alimentaire 

et à la lutte contre la pauvreté dans de nombreux pays en développement. 

Toutefois, on sait aussi que l'aquaculture recouvre un très large éventail de 

pratiques d'élevage aquatique eu égard aux espèces (algues, mollusques, 

crustacés, poissons et autres groupes d'espèces aquatiques), aux milieux ou 

aux systèmes utilisés et qu'elle fait intervenir des modes d'utilisation des 
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ressources très différents. En conséquence, il existe donc toute une série 

d'options qui permettent de diversifier les méthodes susceptibles d'améliorer 

la production de vivres et de revenus dans de nombreuses zones rurales et 

péri-urbaines (FAO,1997). 

2.2.  Potentialités de l'aquaculture intégrée  

   L'aquaculture, à l'instar de toutes les autres pratiques de production 

vivrière, est confrontée au problème du développement durable. La plupart 

des pisciculteurs - tout comme les agriculteurs - sont à la recherche 

constante de moyens d'améliorer leurs méthodes de production, afin de les 

rendre plus efficaces et rentables. Des efforts sont en cours pour valoriser 

davantage les capacités humaines, l'utilisation des ressources et la gestion 

de l'environnement en matière d'aquaculture. La FAO a mis l'accent sur 

l'accroissement de la production continentale par l'intégration des systèmes 

d'exploitation aquicole et agricole et l'utilisation intégrée de plans d'eau de 

petites et moyennes dimensions (FAO, nd). 

   L'aquaculture intégrée présente toute une série d'avantages pour les 

agriculteurs, outre la production de poisson pour leur consommation ou 

pour la vente. En Asie, par exemple, les riziculteurs utilisent certaines 

espèces de poissons pour combattre les ravageurs tels que la limace de la 

pomme de Cythère. Grâce à ces cultures associées, ils peuvent accroître 

leurs rendements de riz et récolter le poisson. Dans le cadre du Programme 

spécial de la FAO pour la sécurité alimentaire (PSSA), les agriculteurs de la 

Zambie créent de petits étangs dans leurs potagers pour l'irrigation et 

l'aquaculture. La vase au fond des étangs est également un engrais 

organique riche en minéraux (FAO, nd). 

   En Niger, Le Programme spécial pour la sécurité alimentaire du 

Niger lancé en 2000 a effectué le lancement de 80 petits périmètres 

d’irrigation (d’une superficie de 2,5 ha) qui devaient inclure des 

démonstrations de l’intégration de l’irrigation et l’aquaculture (IIA). Les 

avantages de cette aquaculture intégrée comprennent une utilisation de l’eau 

plus efficiente et une valeur ajoutée aux sous-produits agricoles. À titre 

d’exemple, les essais rizi-piscicoles dans l’état de Niger ont utilisé une 

variété locale de riz cultivé dans les marécages/ basses terres qu’ils ont 

intégré avec le tilapia du Nil (Oreochromis niloticus) pendant une période 

de production de quatre mois. Les résultats sont récapitulés dans le tableau 

suivant: 
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Tableau1: Comparaison de la riziculture avec la rizi-piscicoles en Niger  

 

Source: Adapté de (Miller, Atanda, Asala, & Chen, 2010) 

   Les résultats indiquent des avantages considérables en matière de rizi-

pisciculture, comme une augmentation de 10% du rendement rizicole et 

plus de 50% d’accroissement du revenu en raison des recettes tirées du riz 

et du poisson.  

   De tout ce qui précède, on peut facilement constater que les résultats 

débouchés soulignent l'importance que les gouvernements doivent accorder 

afin de soutenir l'aquaculture avec ses différentes variétés, ainsi qu'on 

souligne l'apport socio-économique que l'aquaculture intégrée pourrait 

apporter. De ce fait nous nous intéressons dans la suite à explorer l'état des 

lieux; les enjeux et les potentialités de l'aquaculture ainsi que l'aquaculture 

intégrée en Algérie étant donné son potentiel riche et diversifier en 

ressources naturelles, aussi en conditions climatiques propices pour cette 

activité.  

2.3. L'aquaculture intégrée  

   Dans un contexte marqué par une production en nette régression des 

pêches rapportée à une augmentation constante de la demande en produits 

halieutiques, l’aquaculture apparaît comme un mode alternatif à la pêche en 

vue de subvenir au bien être nutritionnel, économique et social des 

populations, et contribuer à la sécurité alimentaire. L’activité d’aquaculture 

en Algérie passe à un enjeu socio-économique plus important en s'associant 

au secteur d'agriculture ainsi que d'autres secteurs industriels comme 

évoqué dans la suite. 

2.3.1. Etat des lieux de l'aquaculture en Algérie 

      Considéré comme l’un des secteurs alimentaires à plus forte 

croissance à l’échelle mondiale avec une consommation de poisson destiné 

à l’alimentation humaine passée de 9,0 kg en 1961 à 20,2 kg en 2015. 

D’après les estimations préliminaires, elle a continué d’augmenter pour 
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atteindre environ 20,3 kg en 2016 et environ 20,5 kg en 2018 (FAO, 2020, 

p 9). En Algérie la situation n'est plus de même tendance, avec une 

production assez faible par rapport à la demande en constante évolution, car 

l’Algérie se distingue parmi les pays Méditerranéens par sa très faible 

production comme le démontre les statistiques diffusées du Ministère de la 

Pèche et des Produits Halieutiques (MPRH) la figure suivante: 

Figure 2: Evolution de la Production Aquacole globale en Algérie 

(tonnes) (2000-2019) 

 

Source: Adapté de (MPRH, 2020) 

   D'après les statistiques présentées ci-haut, on conclut que la situation 

de l'activité d'aquaculture voit une tendance positive en général, cependant 

cette production ne peut compenser le déficit en produits de la pêche. Alors 

que le ratio alimentaire est passé de 3,02 en 1999 à 5,12 kg/hab/an en 2003 

et reste toujours entre 2 -5 kg jusqu'à aujourd'hui, cela reste bien en dessous 

de celui de 2 pays maghrébins (Maroc et la Tunisie), en particulier le Maroc 

qui enregistrait une moyenne de 8,5 en 1996, le pays restait limité il y a 

dizaine d’années à des niveaux inférieurs à la moyenne mondiale 13,3 kg / 

habitant contre 19,3 kg / habitant à l’échelle mondiale en 2012. Mais depuis 

le Marocain s’est fait un devoir de corriger et la consommation locale a 

atteint plus en 2018 avec un peu plus de 16Kg/hab/an (El KANABI, 2021, 

par.2). Certes un chiffre qui reste en deçà de la moyenne mondiale mais 

surement très loin meilleur que celui enregistré en Algérie. 

   Il est à noter que la demande sur les produits halieutiques en Algérie 

s’élève à 200 000 tonnes en moyenne (production +importation) contre une 

production avoisinant 100 000 tonnes par an –avec des chiffres variant entre 

104000 – 105000 tonnes entre 2015 et 2019- (MPRH,2020). Un décalage 

énorme avec l’offre (le double) en Algérie. Le pays qui réalise l’une des 
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trois meilleures captures en Méditerranée ne peut pas offrir plus que les 100 

000 tonnes de poissons en moyenne. En 1990 déjà, avec moins de la moitié 

de la flottille actuelle (2021) qui au demeurant est plus moderne, l’Algérie 

réalisait cette même capture. Nombre de dysfonctionnements sont pointés 

du doigt dans la chaîne depuis la production jusque dans l’assiette du 

consommateur, ce déficit explique donc pourquoi le poisson est si cher et 

donc inaccessible pour les Algériens. C’est devenu une denrée de luxe que 

la majorité des consommateurs ne peuvent plus se permettre. A tel point 

que le poisson populaire et le moins cher, la sardine et autres poissons 

pélagiques très prisée par les Algériens tournent autour des 3 euros (entre 

400 et 500 DA) le kilo. Quant aux autres variétés de poissons elles sont 

réservées seulement à une certaine souche du peuple (El KANABI, 2021, 

par.6). 

   Selon le gouvernement Algérien, la couverture de ce déficit en 

poisson ne peut être assuré par la pêche maritime du fait de l’étroitesse de 

son plateau continental et par l’escarpement de sa côte. Donc, l’Algérie a 

choisi de favoriser le développement de l’aquaculture, et il est donc 

impératif de doter cette activité d’une politique nationale globale à travers 

des programmes d’action à court, moyen, et long terme. C’est sur cette 

vision que l’Algérie doit faire face à une multitude de défis interdépendants 

afin de développer cette activité. En parallèle, elle doit concilier la nécessité 

de répondre aux besoins alimentaires et nutritionnels urgents d'une 

population en expansion, avec le caractère limité des ressources naturelle.  

   Etant donné le constat précédant, on peut dire que l'aquaculture est 

une branche d'activité toujours en phase de démarrage en matière de 

production en Algérie, malgré que ses actions aient débuté depuis 1920 

avec multitudes mesures et programmes d'encadrement prises sur le terrain, 

mais les chiffres attestent la modeste contribution de cette branche (voir 

figure2) avec une participation qui ne dépasse plus les 5% du total de la 

production halieutique (MPRH,2020). En Algérie, le gouvernement semble 

bien conscient de la situation et de suite a fixé la promotion de cette 

l'activité aquacole comme la priorité des priorités, ceci est affiché à travers 

les objectifs fixés par le MPRH dans sa stratégie "AQUAPECHE 2025" et 

en synchronisation avec la feuille de route du gouvernement Algérien 

accordé en 2020, notamment ses objectifs de la sécurité alimentaire et de la 
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croissance bleue2, or la première priorité à réaliser sur son plan est celui de 

la promotion de l'aquaculture marine et continentale (MPRH,2021). 

2.3.2. Les filières de l'aquaculture en Algérie 

 Dans ce contexte on peut distinguer deux types de filières 

d'aquaculture à promouvoir en Algérie et qui ont été arrêtées par le secteur 

sous tutelle du Ministère de l'agriculture, du développement rural et de la 

pèche (MADRP) (MADRP, nd, p3-5): 

- L'aquaculture Marine: avec 3 filières prioritaires :  

o La pisciculture marine: en cages flottantes, ou submergées sur des 

profondeurs entre 30 et 40 mètre. Les espèces élevées en Algérie sont: Le 

loup méditerranéen, La dorade royale et le Maigre; 

o La Conchyculture: pratiquée en filières sub-surface sur des profondeurs 

allant jusqu'à 30 mètre. Les espèces élevées sont la Moulet et l'Huitre 

creuse; 

o La crevetticulture marine: élevage en étangs en terre pour les essais 

d'espèces locales et importées Ces différentes filières d'aquaculture peuvent 

être pratiquées en milieu marin aussi bien ouvert que fermé tel que lacs et 

lagunes, par utilisation d'équipements et matériels adapté au milieu 

d'installation, et ce pour que les élevages en mer en cages et aussi à terre. 

- L'aquaculture d'eau douce: la production escomptée dans le cadre du 

nouveau programme est de 20000 tonnes avec 410 projets: 

o La pisciculture d'eau douce: en cages flottantes au niveau des barrages et 

retenues collinaires; 

o La pisciculture d'eau douce en étangs et en bassins: les espèces ciblées 

par ce type d'élevage sont: le Tilapia rouge et le Tilapia du Nil, le poisson 

chat africain, les carpes chinoises… 

o La crevetticulture d'eau douce: le développement de l'élevage de la 

crevette Litopenaeus Vannamei, c'est une espèce marine qui tolère et 

s'adapte à des basses salinités et peut être élevée même en eau douce. Il 

peut être adapté pour pratique d'aquaculture en sud Algérien. 

o La pèche continentale; souvent pratiquée sur des barrages ou bien des 

retenues d'eau ou lacs. 

o La pisciculture intégrée en zones sahariennes. Une tendance prometteuse 

avec une assiette propice en sources halieutiques   

 
2 On revient sur ce concept dans le cuite de cette recherche  
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De même, on peut distinguer (03) modes d'élevage en aquaculture existants 

en Algérie, à savoir (Levege et Paugy, 2006):  

- L'élevage extensif: Se caractérise par une faible densité 

d'empoissonnement 01 poisson/m2 et une alimentation des poissons 

reposant essentiellement sur la production de la nourriture naturelle qu'ils 

peuvent trouver dans l'écosystème d'élevage. Il est souvent pratiqué sur de 

grandes étendues. La production du poisson y faible, de l'ordre de 100 kg/ha 

de. Le coût de production. du poisson est réduit. Les espèces pouvant être 

élevées en mode extensif : 

o En eau douce : carpe, tilapia, mulet, sandre, black-bass. 

o En eau saumâtre : mulet, bar, sole, daurade 

- L'élevage semi-intensif: Les poissons sont élevés dans des étangs ou cage, 

à densité moyenne de 10 poissons/m2.Avec apport de nourriture formulée 

ou éventuellement de sous-produits agricoles (tourteaux d'arachide, de 

coton, de maïs). La production est de l'ordre de 500- 1500 kg/ha. Les 

espèces pouvant être élevées en mode semi-intensif en cages flottantes : 

o En eau douce : Carpe 

o En eau de mer : Bar, daurade 

- L'élevage intensif: Se caractérise par une grande densité 

d'empoissonnement 50-100 poissons/m2.Correspond généralement à des 

mises en charge en poissons élevés, au recours systématique à une 

alimentation composée ou autres intrants, à un renouvellement de l'eau 

important dans la structure d'élevage. De fait de l'utilisation d'intrants 

(fertilisation, aliments), et éventuellement d'énergie (pompage), le cout de 

production du poisson est élevé. La production en poissons atteint 

généralement 10.000-100.000 kg. L’élevage intensif en bassins construits 

en dures : 

o Loup, Daurade, turbot 

   Evidemment, on atteste une variété de filières et techniques d'élevage en 

aquaculture pour l'Algérie, ceci revient essentiellement à la biodiversité et 

l'immense potentiel que l'Algérie possède, sans oublier de noter l'immense 

potentiel avec la pisciculture en zone sahariennes. Il en reste maintenant à 

prioriser et mieux affecter ses filières selon le potentiel que chacun région 

ou wilaya possède. 

2.3.4.  Les potentialités de l'aquaculture en Algérie 

   Dans ce sens, on note des efforts consentis par l'état à travers son 

ministère afin d'élaborer un schéma éclaircissant les différentes potentialités 
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liées à l'exploitation en aquaculture marine ainsi que continentale, de ce fait 

on peut capter (07) zones en la matière comme suit:  

Tableau 2: Les différents zones potentiels pour l'aquaculture en Algérie 

 

 

Source: adapté de (Echikh & Karali, 2004) 

   Afin de mieux exploiter ces sites, le gouvernement a opté pour un 

ensemble de mesures via des plans nationaux de soutien à l'aquaculture, on 

cite (Gasmi,2019,p14; Boudjaoui & Rahmani,2015, p53; Le maghreb,2018, 

par.5)  : 

- Le Plan national de développement de la pêche et de l'aquaculture 

2003-2007: L’objectif retenu pour l’an 2005 est la consommation de 6 

kg/hab/an. De ce fait, la production devrait passer à 260.000T dont 20.000T 

proviendrait de la pêche continentale, et 30.000 à travers l’aquaculture. De 

ces 20.000T; 

- Le programme de développement pour le quinquennat 2015-2019 « 

Aquapêche 2020 »:  Il s’agit d'un programme de développement du secteur 

de la pêche notamment de l’aquaculture, pour la période 2015-2019. Il 

s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement et de diversification 

du système productif national. Ce programme escompte une contribution 
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plus effective de l’économie de la pêche et de l’aquaculture aux objectifs de 

préservation et de création d’emplois, d’impact sur le développement local 

au niveau du littoral et des zones intérieures, d’accroissement et de 

diversification significatifs de l’offre en produits halieutiques et de 

développement des industries et services liés aux filières de la pisciculture 

marine en cages flottantes, le conchyliculture ainsi que le crevetticulture en 

étangs, avec un objectif de production atteignant 12500 tonnes jusqu'à l'an 

2017, l'autre à l'horizon 2020 avec une production prévue pour 78000 

tonnes et 30000 poste de travail; 

- Schéma Directeur de Développement des Activités de la Pêche et de 

l’Aquaculture Horizon 2025:  Il est espéré de cette politique l'exploitation 

de 81 600 tonnes nécessitant l'injection d'une flottille supplémentaire de 1 

493 unités, et la création de 23 661 emplois directs et 71 000 indirects. À 

l'horizon 2025, la production nationale en poisson atteindra les 221 100 

tonnes;  

   En termes de réalisations, l'ensemble de ses plans et schémas ont 

permis de concrétiser un ensemble d'infrastructures et projets pilotes pour le 

lancement et le développement de l'aquaculture en Algérie à savoir 

(Direction Générale de la Pêche et de l’Aquaculture (DGPA), 2018, p19): 

- La réalisation de 50 projets en aquaculture dont: 10 fermes en pisciculture 

d’eau de mer ; 20 établissements conchylicoles; 20 fermes en pisciculture 

d'eau douce. Tous ces projets ont pu réaliser une production de 25 tonnes 

jusqu'à l'n 2018 (25 projets sont créés depuis l'an 2017); 

- La réalisation de 1100 bassins d'irrigation ensemencés (Aquaculture 

intégrée); 

- Un nombre de 64 concessionnaires qui pratiquent la pèche continentale 

dans les barrages et retenues collinaires. 

2.3.5. Défis de l'aquaculture en Algérie 

   Certes le constat précèdent atteste des réalisations encourageantes 

qui sont forcément traduites par des résultats de développement positifs 

pour l'aquaculture en Algérie, mais qui restent malgré tout très timides vu 

les objectifs planifiés et surtout le potentiel que l'Algérie possède. Ceci peut 

être expliqué par un semble de défis qu'on récapitule comme suit (DGPA, 

2018, p10):   

- Augmenter l'offre en production de poisson; 

- Préserver et protéger les stocks et les écosystèmes marins; 

- Mener à terme et valoriser les investissements publics et privés consentis « 

politique durable »; 
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- Consolider les emplois existants dans la pêche et créer de nouveaux dans 

les domaines de l’aquaculture, des services et de la commercialisation; 

- Occuper et valoriser les espaces marins « enjeux de sécurité »; 

- Sauvegarder et renforcer la place de l’Algérie dans la pêche 

méditerranéenne « enjeu régional »; 

- Ouvrir des opportunités de développement et de croissance pour les 

communes et populations du littoral concernés « désenclavement 

économique »; 

- Moderniser les activités de la pêche durable « Mise à niveau des 

techniques et des normes de production et de consommation »; 

- Contribuer à l’émergence de nouvelles activités économiques associées et 

croisées avec les secteurs valorisant les ressources marines «la croissance 

bleue » 

   De tous ces défis, il semble que le défis de la croissance bleue aie une 

grande importance. "La croissance bleue" qui découle de la "Conférence 

Rio + 20 de 2012", met l'accent sur la conservation et sur la gestion 

durable, en partant du principe que des écosystèmes océaniques sains sont 

plus productifs et qu'ils sont indispensables à des économies durables axées 

sur les océans (FAO,2014, par.2). Une telle croissance bleue peut être 

atteinte en associant l'aquaculture à d'autres secteurs, à savoir l'agriculture; 

l'industrie; commerce; transport…etc, c'est ce qu'on appelle l'agriculture 

intégrée. Ici on s'intéresse à l'étude de l'une des filières de l'aquaculture 

continentale en Algérie; à savoir la pisciculture intégrée, et ceci tout en 

présentant ses potentialités et défis. 

3. Potentialités et défis de la pisciculture intégrée en Algérie 

   En 2018, le programme national d’ensemencement mené par le 

ministère de l'agriculture du développement rurale et de la pèche (MADRP) 

a touché plus de 1 401 bassins d’irrigation. Chaque agriculteur a bénéficié 

d’une quantité d’alevins de poissons (toutes espèces confondues). Plus de 

28 167 agriculteurs ont été identifiés dont 2 304 agriculteurs ont été formés 

dans le domaine de la pisciculture intégrée à l’agriculture. 

   La pisciculture intégrée est définie comme " l’introduction de 

l’élevage de poissons dans un milieu à vocation agricole. Le procédé 

consiste à développer les deux activités, parallèlement ou séquentiellement, 

en bénéficiant des avantages de l’une pour l’autre. En général, la 

pisciculture intégrée est plus préconisée dans les zones rurales, notamment 

http://sustainabledevelopment.un.org/rio20.html
http://sustainabledevelopment.un.org/rio20.html
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au niveau des exploitations agricoles moyennes et petites, pour son apport 

notable en protéines. " (MPRH, 2009). 

   En effet, la pisciculture comprend (2) modes d'élevage, soit une 

pisciculture intégrée à la production végétale où les poissons sont nourris 

des déchets et des résidus des cultures agricoles, et de même les cultures 

agricoles sont irriguées de l'eau très riche en éléments nutritifs des déchets 

des poissons. Dans le deuxième cas, les poissons sont nourris avec des 

déchets issus de la production de bétail ou volaille. 

Ici on peut citer les différentes potentialités ainsi que les contraintes pour le 

développement de cette branche en Algérie.   

3.1. Potentialités en terme de croissance bleue    

L’intégration de la pisciculture à l’agriculture permet de (MPRH, 2009; 

FAO,2018b, p.4) : 

- Garantir un apport supplémentaire en protéine; 

- Diminuer la malnutrition grâce à un approvisionnement en nourriture à 

haute valeur nutritionnelle. 

- Diversifier les revenus de l’exploitation agricole et améliorer la qualité de 

vie des agriculteurs, notamment dans les petites exploitations. 

- Valoriser l’utilisation des plans d’eau, naturels et artificiels. 

- Créer un micro écosystème qui permet de recycler les résidus agricoles dans 

la pisciculture, et vis-versa, tout en réduisant la pollution organique. 

- Diminuer l’utilisation des engrais chimiques. 

- Réduire le coût de revient du poisson pour l’agriculteur et sa famille. 

- Accroitre les rendements agricoles de l’exploitation. 

- Développer une agriculture bio et durable. 

- La création d’emplois directs (main-d'œuvre) et indirects (commerce, 

reproduction et 

- alimentation); 

- Une disponibilité permanente (pendant toute l’année) de produits frais sans 

coûts de transport supplémentaires. 

 

   En effet, l'ensemble des potentialités évoquées Afin de mieux cerner 

l'apport de la pisciculture intégrée en termes de croissance bleue, nous 

citons l'exemple d'une expérience issue d'une enquête de la FAO en Algérie 

pour    pisciculture intégrée en zones Sahariennes, il s'agit du cas d'une 

étude socio-économique au niveau de la Wilaya de Ouargla qui a permis 

d’estimer l'éventuel impact économique sur les revenus des paysans. Même 
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si l’activité agricole constitue l’activité principale et ne peut en aucun cas 

être compromise par les activités piscicoles, ces dernières peuvent 

constituer un revenu d’appoint non négligeable, ainsi qu’une source en 

protéines animales destinée à l’autoconsommation. Sur un cas d'une petite 

une palmeraie de 1,5 ha avec 100 palmiers et un peu de culture sous-jacente 

avec des investissements très limités en pisciculture extensive, l'expérience 

a dévoilé augmentation des revenus de l’ordre de 15% (FAO, 2018b). 

  Davantage, Pour une exploitation moyenne de pisciculture semi-

intensive avec des moyens plus importantes, l'expérience de ce deuxième 

modèle comporte des investissements plus importants pour la circulation et 

l’aération de l’eau et suppose des coûts de main-d'œuvre. Ces coûts sont 

difficiles à estimer, mais ce modèle pourrait assurer une augmentation des 

revenus encore plus importante (FAO, 2018b). 

3.2. Défis  

En dépit des potentialités de croissance bleue évoquées 

précédemment, l'aquaculture continentale et en particulier la branche 

pisciculture connait un ensemble sérieux de défis plus spécifiques que ceux 

–cités ci-avant–  de l'aquaculture en générale. On peut cerner les défis 

suivants pour les investisseurs (Kara, Lacroix, Sadek, Blancheton, Rey-

valette& Kraiem, 2016, P.4; Boudjaoui & Rahmani,2015, p51; Sridi, 2011):  

- Défi d'environnement:  Règlements et lois incitant les aquaculteurs à 

réduire l’impact de leur activité sur l’environnement, la réalisation d’un 

projet aquacole en Algérie demande un certain nombre d’outils (étude 

d’impact, bassin de décantation...); 

- Défis d’ordre financier, et technico- administratif, comme :  L’absence 

de compagnies d’assurances pour assurer les fermes aquacoles en Algérie 

en raison des coûts d’investissements trop onéreux ; La présence de taxes 

élevées pour l’importation des aliments, des alevins et naissains ;  Le 

manque d’expérience et de techniciens spécialistes dans le domaine ;  Le 

manque d’aides en matière de recherche scientifique et de financements en 

accompagnement des projets aquacoles ; Le manque de matériel technique 

sur le marché national; lourdeur des procédures administratifs 

(bureaucratie); Manque de foncier ;  

- Défi d’épuisement des ressources d’eau souterraines (fossiles): un 

sérieux problème avec la sècheresse et la mauvaise gestion des ressources 

naturelles et artificielle en eau; 

- Défi de commercialisation: Poisson peu apprécié sur le marché local; 
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Il est à noter que l'état via son MPRH a mis un ensemble de mesures 

pour bien diminuer et faire face à ces défis, dans ce cadre on note les 

mesures suivantes (DGPA, 2018, p.16) : 

- Vulgarisation et promotion de l’activité aquacole à travers les fermes et 

stations expérimentales;  

- Identification et affectation de zones (ZAAP) en mer et à terre3; 

- Exonération et révision à la baisse respectivement des droits de douane et 

de la TVA pour l’importation des aliments; 

- Exonération de toutes taxes durant les 3 premières années d’entrée en 

production; 

- Bonification totale des intérêts relatifs au crédits d’exploitation (qui sont de 

l’ordre de 8%); 

- La suppression des droits de douanes et de la TVA sur l’importation du 

matériel et de l’aliment, 

- Des concessions de terre à des prix symboliques, (1 dinar le m3 en terre et 

1800 dinars à l’hectare en mer). 

- Décentralisation et allègement des procédures réglementaires; 

- Mise en place dans le cadre des dispositifs de soutien existants ANADE –- 

ex ANSEJ-, CNAC, ANGEM) d’un guichet unique doté d’un 

accompagnateur; 

- Formation à la carte des promoteurs au niveau des établissements du 

secteur. 

   Afin de mieux juger l'état de présence des défis pour la pisciculture 

intégrée à l'égard des aquaculteurs, une enquête a été lancée sur les réseaux 

sociaux – Facebook- sur une page regroupant l'ensemble des les fans et 

aquaculteurs et professionnels dans le domaine en Algérie, la page nommée 

" Aquaculteurs en Algérie" comprend près de 14000 membre. L'enquête 

lancée depuis le 10 avril (14 hr:44 min) avait pour objectif de laisser aux 

gens concernés d'exposer leurs difficultés ainsi que les défis ayant 

rencontrés lors du lancement ou bien durant l'exploitation de leurs projets 

de pisciculture intégrée. L'enquête sous forme de commentaires interactifs 

entre 13 répondants de ce domaine de différents wilayas (Biskra; Chleff, 

Médéa; Tlemcen; Mostaganem). L'analyse de contenu de ces 

commentaires témoignent (2) types de défis (Facebook, 2021): 

 
3 Les ZAAP sont des zones d'activité aquacoles prioritaires sont destinés pour l'exploitation en 

activités d'aquaculture, ces zones sont définies dans le cadre des schémas et programmes de 

développement de la pêche et de l'aquaculture, le ministère MPRH compte 23 zones en 2014 

puis 102 en 2018 (MPRH,2014, p.45; DGPA,2018, P.19). Ces zones sont à la base l'expansion des 

7 zones évoqués ci-dessus de cet article (voir Tableau1). 
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- Défis techniques: un manque attesté des techniques d'élevage: certains ne 

connaissent bien les techniques les plus productives pour l'élevage; 

certaines des problèmes récurrents de maladies des poissons…etc;  

- Défis admiratifs: la bureaucratie constitue le défi commun et entre 

professionnels et aquaculteurs qui selon eux constitue le défi majeur pour se 

lancer sur le domaine (soutien financier non obtenu ou mal orienté; tant 

d'autorisations centralisées au niveau de la tutelle pour simple opérations ; 

4. Potentialités et Défis de l'aquaculture intégrée à Constantine 

   A l'issu de l'enquête précédente, nous nous sommes orientés vers la 

projection de cette branche de pisciculture intégrée sur un champ bien 

réduit, et ceci a pour objectif de confirmer ou infirmer les constats des défis 

de l'enquête précédente sur un champ bien précis, en précisant le cas de 

wilaya de Constantine, qui constitue une des wilayas qui figure de la carte 

des zone d'activité aquacole (zone A) selon le plan de développement du 

MPRH. En outre, la wilaya présente un ensemble de potentialités en termes 

de pisciculture intégrée qu'on développe dans la suite. 

4.1. Potentialités de la wilaya  

En effet, la wilaya de Constantine présentes plusieurs potentialités 

pour la réussite de la pisciculture intégrée, on peut citer ce qui suit: 

- Pisciculture intégrée à l'agriculture: Etant donné que la wilaya compte 

parmi les pôles d'excellence en matière d'agriculture, un tel potentiel 

pourrait apporter gros à la wilaya en associant l'aquaculture à l'agriculture. 

Les premières expériences en matière de pisciculture intégrée reviennent à 

l'année 2013 avec quelques 5 projets (Elmihwar, 2018), arrivant à instaurer 

(3) ZAAP via des retenues collinaires situées dans la wilaya qui ont été 

choisies pour devenir des exploitations pilotes en matière d'ensemencement 

de poisson en eau douce, en l'occurrence la retenue Berla, dans la commune 

de Aïn Smara, Boudjniène à Ibn Ziad et Boudène à Ben Badis. Enfaite, le 

témoigne des responsables des services agricoles (DSA) Constantine 

confirme que la pisciculture intégrée pourrait apporter grand aux 

agriculteurs de la Wilaya, notamment pour l'irrigation de l’arboriculture et 

l’oléiculture (algerie360, 2017). De même, selon le témoignage d'une 

expérience d'un agriculteur nommé "Amar MEDANI", qui a investi dans la 

pisciculture; les résultats ont confirmé une amélioration des rendements 

agricoles (Abricots, pêches, nectarines, cerises, citrons et raisins) d'une 

proportion de 30%, de plus l'agriculteur commercialise une quantité énorme 
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de poissons pour l consommation locale, et qu'il estime pouvoir satisfaire 

70% du marché local à l'avenir (APS, 2020).  

- La pisciculture médicale: Etant donné que la wilaya compte parmi les 

pôles d'excellences en matière de production pharmaceutique et 

parapharmaceutique, un tel potentiel pourrait aussi être exploité en 

associant la pisciculture à l'usage de l'industrie pharmaceutique. Enfaite, 

l'élevage de ce qu'on appelle le "poisson docteur"- à titre d'exemple le 

Tilapia de Nil- pourrait apporter des vertus thérapeutiques et créneau 

d’investissement, car le Tilapia peut servir dans le traitement des grands 

brulés, étant donné que la peau de ce poisson est plus résistante que la peau 

humaine, de même que son degré humidité, et contient une grande quantité 

de collagène de type 1 et 3, une protéine indispensable à la cicatrisation. Ce 

créneau pourrait être bien exploité par l'industrie pharmaceutique, aussi 

cette discipline nouvellement introduite touchant à la fois les secteurs du 

tourisme thermal, la santé et l’Aquaculture (Le courrier d'Algérie, 2020). 

4.2. Les Défis 

   En dépit des potentialités évoqués ci-avant, la situation de 

l'investissement en pisciculture intégrée demeure très timide et modeste et 

ce depuis l'an 2013 (Dknews,2017),arrivant à réaliser 63 tonnes de 

production aquacole pour l'an 2019 (Annasronline, 2019) . En analysant la 

situation de la branche à Constantine à travers des témoignages, nous citons 

les défis majeurs suivants (Salem, 2017; Salem, 2021): 

- Défis techniques: A l'instar des défis relevés dans la section précédente, on 

constate une ressemblance de la situation; car la wilaya relève d'un défi 

celui de la faible maitrise des techniques d'élevage comme témoigné par 

l'expérience de quelques agriculteurs à titre de citer " Abdelkrim LEBSSIR" 

qui a failli perdre tous les poissons élevés dans sa ferme sur souci de 

manque d'eau ou bien de densité de poisson élevé pour une seule retenue. 

Un autre défi majeur est celui de la pénurie des sources hydriques qui est un 

défi commun sur plusieurs témoignages, car malgré les ressources 

hydriques énormes de la wilaya ainsi du fait qu'elle soit alimentée par le 

barrage BENI HAROUN mais qui ne possède que près de 20 retenues d'eau 

ce qui est minime à l'œil des agriculteurs notamment avec la sécheresse de 

ces derniers années , c'est pourquoi se manifeste une pratique de l’irrigation 

à partir des cours d’eau qui sont parfois polluées, ce qui constitue une 

pratique dangereuse, mais aussi confirme le mal que les agriculteurs et 

même les aquaculteurs font face.  
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- Défis administratifs: De même manière, la wilaya manque d'encadrement 

pour les agriculteurs qui est traduit par une mauvaise organisation, on note 

ici l'absence d'une association qui représente les aquaculteurs à l'instar de la 

wilaya de Skikda à titre d'exemple. Egalement, un défi financier pour le 

coût d’importation de l’aliment nutritif, qui représente 60% du budget 

d’investissement. Finalement, le défi de la lourdeur des procédure 

administratifs est toujours omniprésent pour certains aquaculteurs qui ont 

affiché une attitude de résistance pour s'investir, comme ils qualifient la 

branche de haut risque.   
 

5. Conclusion 

   Cette présente recherche a pour objectif de mettre en importance 

l'ensemble des défis ainsi les potentialités que l'aquaculture et notamment la 

pisciculture intégrée à d'autres secteurs économiques pourraient apporter 

pour devenir un véritable moteur de croissance bleue hors les 

hydrocarbures. En effet, le constat est tel qu'on s'aperçoit que le 

développement de l'aquaculture demeure timide en Algérie, malgré la 

remarquable évolution en termes de production annuelle mais qui ne 

contribue qu'avec seulement de 5% dans la production halieutique annuelle. 

Certes la production aquacole a passé de 351 tonnes en 2000 vers près de 

5000 tonnes en 2019, une tendance positive mais tellement timide à l'égard 

du potentiel ainsi qu'à l'égard des objectifs et mesures prises tout au long de 

la mise en œuvre des schémas et plan quinquennaux de développement des 

Activités de la Pêche et de l’Aquaculture nommés "Aquapêche". 

   Ainsi, cette situation est expliquée par le fait d'un ensemble de défis 

que cette filière fait face, il s'agit plus précisément des défis technico-

administratifs, en particulier ceux du mauvais encadrement sur les 

techniques d'élevage, et puis un défi majeur est celui de la lourdeur des 

procédures administratifs et la bureaucratie qui fait un véritable frein pour 

cette filière ainsi pour son éventuelle intégration sur d'autres secteurs 

(Agriculture, Médecine) comme soulignée sur l'expérience projetée sur la 

wilaya de Constantine. 

   Pour la wilaya de Constantine qui possède des atouts en matière 

d'agriculture et d'industrie pharmaceutique et parapharmaceutique, aussi 

climat très propice et ressources hydriques importantes –particulièrement le 

barrage Beni Haroun qui alimente la wilaya-, l'expérience des aquaculteurs 

à Constantine confirment le fait du défi majeur de la bureaucratie ainsi 

qu'un éventuel défi récurrent sur la pisciculture continentale, c'est celui de 
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la mauvaise distribution de ses ressources hydriques avec seulement près de 

20 retenues d'eau, cette situation devrait être pris au sérieux sur ce type 

d'élevage, car une pisciculture intégrée réussie pourrait apporter un 

potentiel de gains financières de plus de 15%, ainsi qu'une augmentation sur 

le rendement des produits agricoles irrigués depuis les eaux de cette 

pisciculture, les témoignages attestent des résultats d'une amélioration de 

près de 30%, avec éventuels gains en  l'associant à d'autres secteurs, à 

l'instar du secteur de la wilaya. 
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Abstract:  

Le développement durable est un concept qui a vu le jour suite aux 

nuisances apportées à l’environnement et à la société par la croissance 

économique des générations présentes. Afin d’assurer l’avenir des 

générations futures qui est menacé par les conséquences néfastes de cette 

croissance excessive, il est primordial que les Etats des générations 

actuelles adoptent des comportements et des économies responsables.  

Le présent papier vise à présenter un de ces types d’économies 

responsables à savoir l’économie bleue. Pour ce faire, la méthode 

qualitative, faisant appel à la recherche documentaire comme outil de 

collecte des données, a été utilisée.  Ainsi, la revue de littérature analysée a 

fait ressortir l’existence de deux conceptions pour la notion d’économie 

bleue (économie sans pollution et économie maritime) et que celles-ci, à 

travers leurs objectifs et principes, contribuent à la concrétisation d’actions 

au service d’un développement durable. 

Keywords : Développement durable, Economie bleue, Deux conceptions, 

Economie sans pollution, Economie maritime.  

JEL Classification Codes : Q001, Q550, Q555, Q557 

1. INTRODUCTION 

La crise écologique et sociale que nous vivons aujourd’hui nous 

pousse à revoir la logique et la cohérence du système économique et social 

actuel. Avec son mode de fonctionnement présent basé sur l’économie 

rouge, ce système met la planète en danger et la situation ne fait que 

s’aggraver.  
 

Ainsi, l’appel à un changement de paradigme et de mode de vie devient 

pressant. Ce changement est apporté par une nouvelle vision du 

 
1 Corresponding author: HAMOUCHE Ouehchia, e-mail: o_hamouche@esc-alger.dz    
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développement connue sous le nom du développement durable. 

Selon Gro Harlem Brundtland (premier ministre norvégienne) dans 

son rapport « Notre avenir à tous » paru en 1987, le développement durable 

est un développement qui s’efforce de répondre aux besoins du présent sans 

compromettre l’avenir des générations futures. Cette inquiétude incite à 

prendre en compte de nouveaux paramètres visant un développement basé 

sur une interaction qui assure des relations viables, équitables et vivables 

entre l’économie, l’environnement et la société.    

De ce fait, de nouvelles expressions de ce mode de raisonnement 

sont apparues, on peut citer à titre d’exemple : la gestion commune de 

ressources naturelles qui devient un projet politique, l’économie solidaire 

comme une nouvelle manière d’agir et d’être, la formation axée sur 

l’action-recherche. On parle également : d’indicateurs de bien-être, de la 

coopération transfrontalière et interrégionale, du dialogue interdisciplinaire, 

de la concertation et du débat social, d’économies responsables (économie 

mauve, économie verte ou encore économie bleue).  

Le présent papier vise à présenter cette notion d’économie bleue. Un 

de ces types d’économies responsables que les Etats pourront adopter pour 

concrétiser des actions au service d’un développement durable. Pour ce 

faire, la méthode qualitative, faisant appel à la recherche documentaire 

comme outil de collecte des données, a été utilisée. 

Afin d’atteindre cet objectif, ce document sera structuré autours de 

deux (02) points. Dans le premier, on essaiera de définir la notion de 

développement durable en exposant ses piliers, ses objectifs, ses principes 

ainsi que ses acteurs. Quant au deuxième point, il sera consacré à la 

présentation de la notion d’économie bleue, à travers ses deux conceptions 

dégagées de la revue de littérature consultée, et son apport dans la 

concrétisation des objectifs du développement durable. Ainsi, un aperçu 

sera, d’abord, donné sur l’origine de chaque conception avant d’exposer 

l’objectif et les principes de chacune d’entre elle et de conclure avec 

quelques exemples afin d’illustrer leurs modalités d’application. 

1. Développement durable : Présentation de la notion 

On peut résumer le contenu de la notion du développement durable à 

travers les éléments exposés ci-dessous, à savoir : sa définition et ses 

piliers, ses objectifs et ses principes ainsi que ses acteurs.  

1.1. Définition et piliers du développement durable  

Plusieurs définitions existent pour la notion de développement 

durable. La commission mondiale sur l’environnement et le développement 

en a proposé une, en 1987, dans le fameux rapport Brundtland qui a connu 
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une large diffusion et qui s’est, de loin, imposée, comme la définition phare, 

dans les différents débats à l’échelle mondiale. Celle-ci stipule que : 

« Le développement durable est un développement qui répond aux besoins 

du présent sans compromettre la capacité des générations futures de 

répondre aux leurs. ». Rarement mentionnée, la phrase suivante n’en est pas 

moins indispensable : « Deux concepts sont inhérents à cette notion : le 

concept de « besoins », et plus particulièrement des besoins essentiels des 

plus démunis, à qui il convient d’accorder la plus grande priorité, et l’idée 

des limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation sociale 

impose sur la capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels et 

à venir. ».  (Jounot, 2010) 

Selon la définition attribuée par le rapport Brundtland à la notion de 

développement durable, celle-ci associe de façon harmonieuse trois (03) 

sphères: efficacité économique, équité sociale et préservation de 

l’environnement, résumées à travers la figure ci-dessous: 

 
Fig.1. Trois (03) piliers classiques du développement durable 

 
Source: Veyret, 2005, p22 

 

  Le développement durable nécessite la prise en compte de façon 

harmonieuse de ces trois (03) piliers: Le pilier économique recherche pour 

chaque action (produire, vendre, acheter, se déplacer, …) les pratiques et les 

produits apportant un bon rapport qualité/Prix, une création de richesse et 

une amélioration des conditions de vie matérielles (on vise ainsi une attache 

viable avec le pilier environnemental). Le pilier social s’exprime lorsqu’on 

veille à adopter des pratiques propices au développement de l’emploi et 

respectueuses de l’intégrité et de la culture des personnes (ambitionnant un 

lien avec le pilier économique devant être équitable). Et enfin sur le plan 

environnemental, le choix des actions doit se faire sur la base des pratiques, 

des produits et des processus de production favorables au respect de la 

planète (visant ainsi une relation vivable avec le pilier social). 
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D’autres auteurs pensent que le nombre de piliers arrêtés à trois (03) 

par l’approche précédente n’est pas suffisant pour assurer un 

développement durable. Ci-dessous, on a résumé deux (02) réflexions 

visant à intégrer au développement durable d’autres dimensions afin de le 

rendre plus clair et plus pratique pour la population : 

• Selon l’auteur BALTHAZARD.B, il est primordial d’intégrer la 

culture comme quatrième pilier. Dans ce contexte, le développement 

durable est considéré comme un projet d’épanouissement humain 

plutôt que de croissance compétitive.  (Balthazard, 2006) 

• Une autre approche du développement durable, reposant sur six (06) 

piliers, a fait l’objet de plusieurs écrits notamment par Yves 

SANQUER (Responsable RSE au Crédit Mutuel). Ce dernier a 

suggéré l’ajout de trois (03) autres piliers: le citoyen, le territoire et 

la gouvernance, le tout sous une logique de « Réflexion locale et 

d’action globale ».  (J2-Reliance, 2009) 

Pour conclure ce point, on peut dire que le développement durable 

est un concept qui a vu le jour suite aux nuisances apportées à 

l’environnement et à la société par la croissance économique. Il est 

considéré comme :  (Bayley & Stranget, 2008) 

• Un cadre conceptuel : comportant un outil pour changer la vision 

prédominante du monde et adopter une vision plus holistique et 

équilibrée ; 

• Un processus: agissant de manière à mettre en pratique les principes 

de l’intégration, à travers l’espace et le temps, dans toutes les 

décisions ; 

• Une finalité: visant à déterminer et à régler les problèmes spécifiques 

d’épuisement des ressources, de santé, d’exclusion sociale, de 

pauvreté, etc.    

Et que le développement durable possède un certain nombre de 

caractéristiques :  (Lasida, 2009)  

• Il met en avant la capacité créative de l’humain sur sa capacité 

acquisitive. Plutôt que d’assurer à toute personne l’accès aux biens 

nécessaires pour vivre, il s’agit de lui assurer sa participation dans la 

définition d’un projet de vie pour tous ; 

• Il remet en valeur les dimensions qualitatives de la vie: la dimension 

esthétique, le bien-être, le bonheur… C’est la qualité de présence 

plutôt que la quantité de biens qui donne de la valeur à la vie ;  

• Le développement durable ne peut pas être conçu de manière isolée 

pour une localité ou un pays. L’objectif est de construire malgré et à 
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travers les inégalités économiques entre les pays une coopération 

transfrontalière et interrégionale ainsi qu’un dialogue 

interdisciplinaire.  

1.2. Objectifs et principes du développement durable  

 Les objectifs du développement durable sont au nombre de dix-sept 

(17) comme le montre la figure ci-dessous :  
Fig.2. Objectifs du développement durable 

 
Source :  (17 Objectifs de développement durable, 2021) 

 

Dans le cadre de ce papier et de l’économie bleue, on s’intéresse de 

manière indirecte à l’ensemble de ces objectifs et de manière directe à la 

réalisation des objectifs N°06 Eau propre et assainissement, N°09 Industrie, 

innovation et infrastructure, N°12 Consommation et production durable, 

N°14 Vie aquatique.   
 

Afin d’atteindre ses objectifs, faire fonctionner ses piliers (trois, 

quatre ou six) dans le même sens que ses objectifs, le développement 

durable s’est vu doter d’un certain nombre de principes (par la déclaration 

de Rio en 1992) qui vont illustrer les valeurs à partager par les nations 

s'engageant sur sa voie. Ceux-là sont au nombre de vingt-sept (27) résumés, 

par famille, dans le tableau ci-après: 
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Table.1. Catégories de principes pour le développement durable 
Principe Ce qu’il stipule 

Santé et qualité de vie 

Le développement durable se préoccupe des personnes, de la 

protection de leur santé et de l’amélioration de leur qualité de 

vie. 

Responsabilité 

Une nation est dans l’obligation d’élaborer une législation 

nationale afin d’assumer la responsabilité face à la pollution et 

aux autres dommages causés à l’environnement. 

Solidarité 

La protection de l’environnement et la lutte contre la pauvreté 

sont une responsabilité commune à tous les pays que ce soit 

entre les Etats ou entre les générations. 

Protection de 

l'environnement 

Afin d’obtenir un développement durable, la protection de 

l'environnement doit être une composante du processus de 

développement. 

Participation et engagement 

La durabilité du développement est assurée par l’engagement, 

la participation et le partenariat de tous les groupes à tous les 

niveaux de décisions. 

Production et consommation 

responsables 

Les modes de production et de consommation doivent évoluer 

en vue de réduire au minimum leurs répercussions défavorables 

sur les plans social et environnemental. 

Subsidiarité 

Afin d’intégrer le développement durable dans la vie des 

citoyens, les pouvoirs et les responsabilités doivent être 

délégués au niveau approprié d’autorité. 

Précaution 
Afin de protéger l’environnement, un ensemble de mesures de 

précaution doit être appliqué par les différents décideurs. 

Pollueur-payeur 

Ce principe vise à faire prendre en compte, par les acteurs 

économiques, les coûts «externes» des atteintes à 

l'environnement générées par leurs activités. 

Prévention 

Ce principe s'applique pour toute situation à risque comportant 

des dommages prévisibles, il vise à minimiser et si possible, à 

éliminer les rejets nocives. 

Protection du patrimoine 

culturel 

Assurer et mettre en valeur le patrimoine culturel car il reflète 

l’identité d’une société et transmet ses valeurs de génération en 

génération. 

Préservation de la 

biodiversité 

Le maintien des espèces, des écosystèmes et des processus 

naturels qui entretiennent la vie est essentiel pour assurer la 

qualité de vie des citoyens. 

Respect de la capacité de 

support des écosystèmes 

Les activités humaines doivent être respectueuses de la capacité 

de support des écosystèmes et en assurer la pérennité. 

Droit à l'information 

Ce principe considère que la participation citoyenne «éclairée» 

est une des conditions de la construction d'un développement 

durable. 

Source : JOUNOT.A, 2004, pp 145-146. 

 

1.3. Acteurs du développement durable  

Afin de remédier aux impacts environnementaux et sociaux de 

l’activité humaine, le développement durable fait appel à divers acteurs 

internationaux, régionaux ou locaux, qu’ils soient privés, publics ou 



Economie Bleue : Deux conceptions au service du développement durable  

613 

associatifs, travaillant sous une démarche partenariale nécessitant la 

mobilisation et l’engagement de tous. Cette diversité d’acteurs est présentée 

comme suit : (Libaert & Guerin, 2008) 

1.3.1. Acteurs publics 

 Dans cette première catégorie, on retrouve des acteurs au niveau 

international (comme : le Programme des Nations Unies pour 

l’Environnement, le Fonds pour l’Environnement Mondial et la 

Commission du Développement Durable, …), national (les Etats) et local 

(collectivités territoriales). Ces différents acteurs devront afficher une 

démarche « Développement durable » en empruntant un système coopératif.  

1.3.2. Acteurs financiers 

 Le rôle des banques et des assurances dans le domaine du 

développement durable est de servir de levier de financement pour les 

entreprises afin de réduire les externalités avec des accords donnés 

seulement pour des activités respectueuses de l’environnement, ce type de 

financement est appelé: Investissement Socialement Responsable (ISR).  

1.3.3. Agences de notations extra-financières 

 Le développement de l’ISR s’est traduit par l’apparition de nouveaux 

acteurs nommés: agences de rating. Ces agences sont spécialisées dans la 

notation des entreprises, à partir des informations sociales et 

environnementales qu’elles communiquent pour aider les investisseurs à 

sélectionner celles à intégrer dans leur portefeuille. 

1.3.4. Acteurs économiques 

 Les acteurs économiques sont représentés par les entreprises, 

qu’elles soient de grande, moyenne ou petite taille, cotées en bourse ou non 

(chaque entreprise a ses propres motivations qui la poussent à intégrer les 

aspects de développement durable dans ses pratiques et à les défendre).   

1.3.5. Société civile   

  L’intervention de la société civile à travers des actions de 

développement durable se traduit par les actes, d’une part menées par les 

citoyens et d’autre part par le monde associatifs (associations et ONG). 

1.3.6. Médias 

Les intellectuels ont, dans le domaine du développement durable, 

une responsabilité directe. Leur travail serait vain s’il n’était relayé par les 

médias qui le font connaître par l’enseignement qu’ils transmettent aux 

classes montantes.  

1.3.7. Normalisateurs 

Le développement durable recouvre un nombre croissant d’initiatives 

menées, au niveau mondial, pour aider les entreprises à intégrer la notion 
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dans leur stratégie et mode de management. Parmi ces initiatives de 

normalisation, on peut citer : la Global Reporting Initiative (GRI), la Social 

Accountability 8000 (SA 8000), l’International Organization for 

Standardization (ISO), …. 
 

Pour conclure ce premier point, on peut dire que pour pratiquer le 

développement durable, au niveau individuel ou à l’échelle nationale ou 

internationale, on peut se poser les questions présentées dans le tableau 

suivant: 
Table.2. Axes de réflexion pour le développement durable 

 
Source:  Baddache, 2010, p18. 

2. Economie bleue : Deux conceptions   

La notion d’économie bleue est perçue de deux manières. La 

première perception « Economie sans pollution », revenant à l’économiste 

et entrepreneur belge Gunther Pauli, renvoie à une économie qui produirait 

zéro déchets et ce grâce à des mécanismes de régénération et de 

réutilisation. Quant à la deuxième vision « Economie maritime » provenant 

de la Banque mondiale, elle renvoie à une économie exploitant les 

opportunités économiques fournies par le milieu marin comme les énergies 

marines renouvelables, les biotechnologies, l’aquaculture, ….  (Blue 

Economy, 2018). Dans ce qui suit, on va présenter ces deux acceptions du 

concept d’économie bleue puis essayer de montrer, à travers leurs objectifs 

et principes et quelques exemples de leurs applications,  dans quelle mesure 

peuvent-elles contribuer à la réalisation d’un développement durable. 

2.1. Economie sans pollution : Conception de Gunther Pauli  

Dans sa première acception, l’économie bleue découle du concept 

forgé par l’entrepreneur et économiste belge Gunther Pauli né en 1956. 

Gunther Pauli a créé, en 1990, l’entreprise "Ecover" qui produisait 

des lessives biologiques (l’ensemble de son usine était biodégradable, il 

allait même jusqu’à payer ses employés au km parcouru à vélo pour se 
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rendre jusqu’à l’usine). Au cours de sa carrière, il a mis en œuvre de 

nombreuses solutions pour réduire l'impact environnementale de ses  

lessives. Apres quelques années d’exercice, il fut interpelé par les 

conséquences de l'importation de son huile de palme pour le maintien de ses 

activités. En effet, celle-ci était responsable d'une déforestation massive en 

Indonésie. Peu après, il décida de revendre son entreprise pour approfondir 

ses réflexions sur l'impact des activités humaines sur l'environnement. 

(L'économie bleue : une économie au service de l'environnement ?, 2017)  

A partir delà, Gunter Pauli a développé le concept d'économie bleue 

dans les années 90 (bleue, en hommage et en référence à la planète Terre –

la planète bleue-). L'objectif était d'imaginer un modèle économique qui ne 

produirait pas de déchets ni d'émissions et qui aurait un impact positif sur la 

création d'emplois sans coûter plus cher que les modèles économiques 

actuels. Le 06 avril 1994, il créa la fondation Zeri pour permettre le 

développement des solutions pour produire sans émissions ni déchets. 

(L'économie bleue, 2018) 

Ainsi, on peut dire que cette économie qu’il propose s’oppose à 

l’économie rouge fondée sur l’exploitation immodérée et inconséquente des 

ressources naturelles et la production de grandes quantités de déchets et de 

polluants. Et elle entend également dépasser qualitativement les réalisations 

de l’économie verte car il ne s’agit plus de polluer moins mais de ne plus 

polluer du tout. 

2.1.1. Objectif et principe  

La perception de Pauli vise à éliminer la production de déchets au 

moyen d’un changement dans les méthodes de production. Pour ce faire, il 

prône une approche économique inspirée des écosystèmes naturels, pour 

résoudre l’ensemble des problèmes des sociétés, et qui se fonde sur la 

régénération et la réutilisation.  

La nature ne produit pas de déchets, ce qui est produit est réutilisé. C'est le 

cas par exemple des feuilles tombées des arbres qui sont dégradées par des 

organismes. C'est aussi le cas des déjections animales qui peuvent être 

nécessaires au cycle de développement de certains parasites. L'oxygène 

rejeté par les végétaux permet quant à lui la respiration chez les espèces 

animales. Dans la nature, rien n'est perdu. De ce fait, elle ne produit pas de 

déchets.  (RédactionID, 2020)  

En s’inspirant de ce principe et en faisant du bio-mimétisme, 

l'économie bleue, selon Pauli, permet à tout ce qui est produit 

d’être réutilisé. Elle encourage la mise en place d’un système circulaire ou 

tout est réutilisé et réutilisable. Ainsi, ce qui pouvait être considéré comme 

http://www.zeri.org/
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un déchet devient une source d'énergie (une matière première) et un 

problème une opportunité. Elle s'oppose au modèle économique actuel qui 

produit beaucoup de déchets et en recycle très peu.  

2.1.2. Exemples  

Dans ce qui suit, on va illustrer le modèle de l’économie bleue de 

Pauli à travers un ensemble d’exemples : (Astruc, 2013) 

• Le marc de café peut être utilisé pour nourrir des champignons. 

Ainsi, il n'est pas jeté et les éléments nutritifs qu'il contient servent à 

faire pousser des champignons. Dont les déchets serviront eux-

mêmes de nourriture aux poules, qui fourniront à leur tour des œufs. 

Les déjections des animaux seront ensuite utilisées pour produire du 

biogaz. 

Le marc de café peut être également utilisé dans la fabrication des 

chaussures. En effet, il possède des propriétés désodorisantes qui 

permettent de contrôler les odeurs, ce qui est particulièrement 

apprécié dans le secteur de la chaussure. 

• Le papier peut être fabriqué à base de minéral (poussière de pierre, 

de craie ou de plastiques recyclés) et non à base de végétaux. Il se 

compose notamment de carbonate de calcium et de résine. A 

l'inverse du papier classique, sa fabrication ne nécessite ni produits 

de blanchiment, ni végétaux. Et il a une durée de vie supérieure au 

papier classique car il peut être recyclé un nombre de fois bien plus 

important (une centaine de fois contre une trentaine de fois pour le 

papier traditionnel). 

• Le CO2 peut également être valorisé. Au lieu d'être rejeté dans 

l'atmosphère et ainsi participer au changement climatique, celui-ci 

peut être récupéré et valorisé. Il peut servir de source nutritive pour 

certaines algues, notamment la spiruline. A son tour, la spiruline peut 

être utilisée et servir de compliment alimentaire. 
 

D’après ces exemples, on peut dire que ce qui est déjà localement 

disponible est utilisé en cascade grâce à de nouveaux procédés et 

technologies, ce qui se traduit par des rendements beaucoup plus élevés 

(élimination des transports et satisfaction client beaucoup plus élevée). 

Pour conclure ce point, on peut dire que le concept de l’économie 

bleue selon Gunther Pauli repose sur trois axes de réflexion et d’action. 

Tout d’abord, il convient de consommer et d’utiliser ce qui est disponible 

localement. Ensuite, il faut générer des plus-values, et non pas des déchets 

(la matière doit être réinvestie autant de fois que possible). Enfin, cela 

consiste à répondre aux besoins de la société en incluant le bonheur, la 
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résilience et la santé. Ainsi, le but de l’économie bleue est de servir les 

besoins de tout le monde, y compris l’environnement.  

2.2. Economie maritime : Conception de la Banque mondiale 

Les mers et les océans, couvrant plus de 70 % de la surface de la 

terre, constituent une ressource précieuse pour l’humanité.  Ils fournissent 

de la nourriture, de l’emploi, des médicaments, de l’énergie renouvelable et 

des ressources naturelles à des milliards de personnes partout dans le 

monde. Ils ont aussi une fonction vitale lorsqu’il s’agit du climat, de la 

biodiversité ou encore de la croissance économique. Selon l’OCDE, les 

océans apportent chaque année à l’économie mondiale une valeur ajoutée 

de 1 500 milliards de dollars. 

On peut dire ainsi que les ressources marines stimulent la croissance 

et la richesse, mais les activités humaines et leurs conséquences comme : la  

surpêche (la pêche illicite, non réglementée ou encore non déclarée : 30 % 

des stocks mondiaux de poissons sont surexploités), la pollution (près de 8 

millions de tonnes de déchets plastiques et 1,5 million de tonnes de 

microplastiques sont rejetés chaque année dans les océans), l'acidification 

des eaux, l'élévation de la température et du niveau de la mer, les 

changements de courants, les pertes d'habitat et de ressources biologiques, 

... les poussent au bord de la catastrophe. (Drew, 2020)   

Ainsi, pour promouvoir un développement durable (réaliser une 

croissance économique tout en améliorant le bien-être humain et l’équité 

sociale, et en réduisant de manière significative les risques 

environnementaux et les pénuries écologiques), il est essentiel de gérer  

durablement et de préserver ces ressources marines. C’est dans ce contexte 

qu’est nait la deuxième conception de l’économie bleue proposée par la 

Banque mondiale. Une conception relativement récente dont l’usage s’est 

généralisée après la conférence des Nations unies sur le développement 

durable (CNUDD) organisée à Rio de Janeiro en 2012. (Une économie 

bleue pour un développement durable en région méditéranienne , 2017) 

La notion d’économie bleue a fait l’objet d’une attention accrue de la 

part du public et des responsables politiques, ce qui a conduit à des 

interprétations différentes du concept. On peut citer pour exemple la 

définition de l’Union africaine qui l’a défini comme un : « développement 

économique durable et régional des mers et des océans, des côtes, des lacs, 

des fleuves et des eaux souterraines à des fins économiques, notamment 

entre autres, dans la pêche, les mines, l’énergie, l’aquaculture et le transport 

maritime, tout en protégeant la mer pour améliorer le bien-être social ».  
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Cependant, de manière générale, la définition de la Banque mondiale reste 

la plus reprise dans la littérature. Celle-ci stipule que : « L’économie bleue 

est l’utilisation durable des ressources des océans en faveur de la croissance 

économique, de l’amélioration des moyens de subsistance et des emplois, et 

de la santé des écosystèmes marins». (Promouvoir l’économie bleue / 

océanique en Afrique, 2019)  

Pour récapituler, on peut dire que, dans cette seconde conception, 

l’économie bleue est une économie exploitant les ressources marines afin 

d’améliorer le bien-être humain et l’équité sociale tout en réduisant de 

manière significative les risques environnementaux et la pénurie de ces 

ressources. 

2.2.1. Objectif et principe 

Selon la Banque mondiale, dans le cadre d’une économie bleue ou 

maritime, on cherche à promouvoir la croissance économique, la production 

et la consommation responsables, l'inclusion sociale, la préservation et 

l'amélioration des moyens de subsistance et la durabilité environnementale 

des zones aquatiques, marines et côtières.  (Frederik, 2020) 
 

De ce fait, la mise en place d’une politique d’économie bleue (selon 

cette seconde perception), au sein d’une nation, sous-entend l’instauration 

d’une gouvernance favorisant : (Frederik, 2020)  

• La pêche et l’aquaculture durables : améliorer les pêcheries en 

remédiant aux causes à l’origine de la surpêche et en favorisant un 

développement plus durable de l’aquaculture ; 

• La production d’énergies renouvelables : encourager la production 

d’énergies marines renouvelables (par l’exploitation du/des : vent, 

vagues, courants, marée et température) ;   

• L’extraction des minerais stratégiques logés dans les fonds marins 

(pétrole, gaz et minerais) : représente l’un des  secteurs économiques 

les mieux établis de l’économie bleue ;  

• Le transport maritime durable : favoriser le transport maritime en 

empruntant les voies navigables non exploitées ce qui permet 

d’alléger la pression sur les routes, réduire les contraintes de temps 

et coûts, …. ;   

• L’extension de zones économiques exclusives : stimuler l’économie 

bleue en créant des territoires maritimes plus vaste, en effectuant des 

constructions et des réparations navales, … ; 

• La bioprospection et la biotechnologie bleue : utiliser des ressources 

biologiques aquatiques aux fins d’applications biotechnologiques 
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telles que les produits pharmaceutiques et cosmétiques, les additifs 

alimentaires, les aliments pour animaux, les biocarburants et les 

enzymes pour les détergents, le papier et le textile ; 

• Le tourisme durable : encourager le tourisme côtier, maritime et de 

croisière ; 

• Le déssalement : éliminer les sels et les minéraux de l’eau de mer ou 

de l’eau saumâtre afin de produire de l’eau propre à la 

consommation humaine ou à l’irrigation.  

• La lutte contre la pollution : lutter contre la pollution provenant de 

sources marines ou terrestres qui menace la santé des océans, 

notamment le plastique ; 

En se basant sur ce qui a été précédemment exposé, on peut dire que 

cette deuxième conception de la notion d’économie bleue ambitionne la 

réalisation de quatre types de durabilité, à savoir : la durabilité économique, 

sociale, environnementale et institutionnelle. Les relations existantes entre 

ces diverses durabilités sont exposées à travers la figure ci-dessous : 

 
Fig.3. Conception de l’économie bleue selon la Banque mondiale   

 
Source :  Daya & Kaiser de, 2018, p 12. 

 

2.2.2. Exemples  

Afin de mieux apprécier les principes et les portées ce cette 

économie maritime, on présente ci-après, seulement à titre indicatif, trois 

exemples de pays ayant opté pour des pratiques d’économie bleue et les 

avantages qu’ils ont pu en tirer : (Economie bleue: Résultats, 2021)    



O. HAMOUCHE 

620 

• Vietnam : Projet de ressources côtières à l’appui du 

développement  durable 

Ce projet vise à améliorer la gestion durable de la pêche côtière. Il a 

permis de promouvoir un aménagement territorial intégré des zones 

littorales, d’adopter de meilleures pratiques de biosécurité en aquaculture et 

de conclure des accords de cogestion pour la pêche de capture côtière.  

Ainsi, à la fin de ce projet : 50 zones de bonnes pratiques aquacoles  pour 

l’élevage de crevettes avaient été créées (faisant participer 9 375 ménages 

répartis au sein de 251 regroupements couvrant une superficie totale de 

12 537 hectares). Ces zones ont été conçues pour remédier aux problèmes 

de maladies, de pollution de l'eau et de faible productivité qui 

caractérisaient les élevages de crevettes avant le projet.  

Le suivi des risques environnementaux causés par une mauvaise 

gestion des eaux usées et des déchets solides provenant de ces élevages a 

été l'un des facteurs clés de l'amélioration du secteur. En octobre 2018, 

86 % des élevages dans ces zones pratiquaient un traitement des eaux usées 

conforme aux normes nationales de gestion environnementale et 93 % des 

élevages manipulaient correctement la vase des étangs après les récoltes, 

contre 9 % avant le projet.  

• Roumanie : Projet intégré de lutte contre la pollution des 

nutriments 

Ce projet a pour but de respecter les exigences de la directive 

européenne sur les nitrates en réduisant les rejets de nutriments dans les 

plans d’eau, en encourageant les changements de comportement à l’échelon 

communal et régional et en renforçant les capacités institutionnelles et de 

réglementation. Le projet vient aussi en appui aux mesures prises pour 

réduire durablement les rejets de nutriments dans les cours d’eau qui se 

jettent dans le Danube et la mer Noire grâce à la gestion intégrée des terres 

et des eaux. En protégeant la mer Noire de la pollution, il s’agit de 

développer une économie bleue plus productive, plus saine, plus résiliente 

et plus durable. Plus d’une centaine de communes ont bénéficié d’un 

soutien dans le cadre de la première phase du projet, avec l’installation de  
 

11 réseaux d’assainissement et systèmes de traitement des eaux usées, la 

plantation de 182 hectares au profit de 57 communautés, la fourniture de 

matériel de laboratoire pour tester la qualité de l’eau et la construction de la 

première usine pilote de Roumanie pour la production de biogaz à partir du 

lisier. Ces interventions ont contribué, ces dix dernières années, à une  

amélioration tangible de la qualité de l’eau et de l’écosystème dans le 
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bassin du Danube et de la mer Noire. Et, au fil des ans, les émissions 

d’azote et de phosphore ont diminué respectivement de 20 et 50 %. 

• Inde : Projet de gestion intégrée des zones côtières 

Ce projet finance le renforcement des capacités au niveau du pays en 

matière d’aménagement du territoire, ainsi que des investissements pilotes 

dans la gestion de la pollution, la protection des ressources et l’amélioration 

des moyens de subsistance. Cette opération met en place une méthode 

pionnière de cartographie des risques sur l’intégralité des côtes indiennes, 

dans le but d’améliorer la gestion de l’espace côtier et de réduire au 

minimum les vulnérabilités grâce à des plans de protection du littoral et 

d’utilisation des sols. À ce jour, 1,7 million de personnes en ont bénéficié, 

dont près de la moitié sont des femmes. Quelque 16 500 hectares de 

mangroves ont été plantés, ce qui en fait l’un des plus grands projets de 

restauration d’habitats mené par la Banque mondiale. Des stations 

d’épuration des eaux usées desservant environ un million de personnes ont 

été construites, en vue d’arrêter le déversement dans l’océan de plus de 

80 millions de litres d’eaux usées non traitées chaque jour et de protéger 

plus de 400 km de littoral. 
 

Afin de mieux apprécier les informations exposées ci-dessus, les 

fiches techniques des présents projets apparaissent dans le tableau suivant :  
 

Table.3. Fiches techniques des projets      Um :USD 

                        Pays  

Informations 
Vietnam Roumanie Inde 

Coût total du projet  117.90 millions  54.58 millions  285.67 millions  

Date d’approbation 10 mai 2012 28 mars 2016 15 juin 2010 

Date de clôture  31 janvier 2019 N/A  30 juin 2020 

Etat   Achevé  En cours  Achevé  

Source :  (Economie bleue: Résultats, 2021) 
 

En se référant aux définitions, principes et objectifs des notions de 

développement durable et d’économie bleue (à travers ses deux 

perceptions : celle de Pauli Gunther et de la Banque mondiale), exposés tout 

au long de ce travail, on peut conclure que cette dernière est au service du 

développement durable. La figure ci-après met en évidence les enjeux de 

l’instauration des principes d’une économie bleue pour la concrétisation des 

objectifs du développement durable : 

 



O. HAMOUCHE 

622 

Fig .4. Enjeux de mise en place d’une économie bleue 

Source : Daya & Kaiser de, 2018, pp 14-15 
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4. CONCLUSION  

L’objectif de ce papier était de présenter la notion d’économie bleue, 

un de ces  types d’économies responsables pouvant être d’adopté par une 

nation afin de concrétiser des actions de développement durable. Afin 

d’atteindre cet objectif, on a procédé par étude qualitative faisant appel à la 

recherche documentaire pour la collecte des données.  

L’analyse de la revue de littérature consultée a fait ressortir 

l’existence de deux conceptions pour la notion d’économie bleue : la 

première « Economie sans pollution », revenant à l’économiste et 

entrepreneur belge Gunther Pauli, renvoie à une économie qui produirait 

zéro déchets et ce grâce à des mécanismes de régénération et de 

réutilisation. Quant à la deuxième vision « Economie maritime » provenant 

de la Banque mondiale, elle renvoie à une économie exploitant les 

opportunités économiques fournies par le milieu marin comme les énergies 

marines renouvelables, les biotechnologies, l’aquaculture, … 

L’examen des objectifs et des principes des deux visions de la notion 

d’économie bleue a mis en exergue que les deux perceptions pouvaient 

contribuer à l’atteinte des dix sept objectifs du développement durable car   

elles : fournissent des bénéfices sociaux-économiques aux générations 

actuelles et futures, en contribuant à la sécurité alimentaire, aux moyens de 

subsistance, à l’emploi, la santé, la sécurité, l’équité et la stabilité politique ; 

restaurent, protègent et maintiennent la diversité, la productivité, la 

résilience, les fonctions de base et la valeur intrinsèque des écosystèmes ; et 

enfin, elles sont fondées sur des technologies propres, des énergies 

renouvelables et une économie circulaire pour assurer une stabilité socio-

économique dans la durée, tout en restant dans les limites des ressources 

disponibles sur la planète. 

A partir delà, nous pouvons dire que l’économie bleue est un levier d’action 

en faveur du développement durable, de la croissance économique et de 

l’inclusion sociale.  

Afin de permettre la bonne pratique de cette économie bleue et de 

profiter des avantages qu’elle procure,  il y a lieu de prendre en compte ces 

quelques recommandations :  

• Mettre en œuvre les instruments économiques adaptés pour 

permettre la bonne exécution du plan d’actions tracé ; 

• S’assurer de la disponibilité des données pour bien saisir l’état réel 

de l’économie et faciliter le suivi de la situation ; 



O. HAMOUCHE 

624 

• Soutenir l’innovation environnementale et sociale grâce à un 

investissement important dans les technologies propres, au partage 

des bonnes pratiques et à la promotion de l’entreprenariat social ;  

• Utiliser les meilleures connaissances disponibles pour orienter la 

prise de décision à long terme ; 

• Investir dans l’économie bleue et verte en construisant par exemple 

des infrastructures résilientes, des navires plus propres, des 

installations plus écologiques, etc ; 

• Améliorer la gouvernance et ses divers outils (réglementaires, 

économiques, informationnels, institutionnels et volontaires) et 

veiller à l’implication des différentes parties prenantes dans ce 

processus d’économie bleue.  
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