
برصيــد  املغربيــة  اململكــة  تتمتــع 
توفرهــا  بفضــل  مهــم،  بحــري 
ــان  ــى واجهتــن بحريتــن، تضمَّ عل
ــغ  ســواحل متتــد علــى مســاحة تبل
اقتصاديــة  ومنطقــة  كلــم،   3500
بحريــة خالصــة تصــل مســاحتها 
مربــع،  كيلومتــر  مليــون   1.2 إلــى 
متجــددة حتظــى  ســمكية  وثــروة 

كبيريــن. وإقبــال  باهتمــام 

ويشــير التقريــر إلــى أنــه خــال 
العشــرين ســنة املاضيــة، اعتمــد 
اســتراتيجيات  علــى  املغــرب 
قطاعيــة عديــدة تغطــي مجموعــة 
بشــكل  ترتبــط  األنشــطة  مــن 
مباشــر أو غيــر مباشــر بالرصيــد 
البحــري. بيــد أن التقريــر يؤكــد 

علــى ضــرورة اعتمــاد رؤيــة جديــدة 
مســتدامة  مقاربــة  علــى  قائمــة 
حتريــر  علــى  قــادرة  ومدمجــة 
وفــرص  الثــروات  إمكانــات خلــق 
القطاعــات  وتثمــن  الشــغل 
مــع  األزرق  باالقتصــاد  املرتبطــة 
احلفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي 

البحــري.
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يف هــذا اإلطــار، يوصــي املجلــس باعتمــاد اســتراتيجية وطنيــة لاقتصــاد األزرق تتســم باالســتدامة والقــدرة علــى 
اإلدمــاج وتســتجيب للخصوصيــات اجلهويــة وترتكــز علــى القطاعــات االقتصاديــة التقليديــة، كالصيــد البحــري، 
والســياحة واألنشــطة املينائيــة، مــع العمــل علــى النهــوض بقطاعــات جديــدة ذات إمكانــات منــو عاليــة، مــن قبيــل: 
ــة،  ــة البحري ــا احليوي ــة أو التكنولوجي ــة البحري ــة، واملنتجــات احليوي ــة، والســياحة اإليكولوجي ــاء املائي ــة األحي تربي
ــي  ــد الدول ــى الصعي ــع املغــرب عل ــز موق ــى تعزي ــة وغيرهــا. وتهــدف هــذه االســتراتيجية إل ــاء الســفن والطاق وبن
وعلــى مســتوى الشــراكات اإلقليميــة باالســتفادة مــن الفــرص يف مجــال أدوات التمويــل اجلديــدة لاقتصــاد األزرق 

ومتويــل املنــاخ.

وينبغــي احلــرص علــى أن يتــم اعتمــاد املشــاريع املتعلقــة بتفعيــل هــذه االســتراتيجية بالتشــاور مــع املواطنــن 
ــوارد  ــى اخلدمــات وامل ــوج إل ــل يف تيســير الول ــوغ الهــدف الرئيســي املتمث ــى بل ــن، مــع العمــل عل ــن املعني والفاعل
ــدى  ــة ل ــة وزاري ــى جلن ــد بحكامــة هــذه االســتراتيجية إل ــات املجتمــع.  وُيكــن أن يُعه ــع فئ ــدة جمي ــة لفائ البحري

رئيــس احلكومــة مخصصــة للتنســيق بــن السياســات القطاعيــة. 
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إلــى جانــب هــذه التوصيــة ذات البعــد االســتراتيجي، يبــرز التقريــر مجموعــة مــن املقترحــات مــن أجــل االســتثمار 
األمثــل للمــوارد التــي ينحهــا االقتصــاد األزرق. نذكــر منهــا:

أهميــة ضمــان التهيئــة والتخطيــط املجالــي للمجــال البحــري يعتمــد علــى مقاربــة التنــوع البيولوجــي وتعزيــز  	
الــدور احملــوري للجماعــات الترابيــة يف النهــوض بقطاعــات االقتصــاد األزرق، يف إطــار اجلهويــة املتقدمــة؛

تثمــن أفضــل واســتثمار مســتدام للمنتجــات البحريــة مــع تعزيــز تنميــة قطــاع تربيــة األحيــاء املائيــة املســؤولة  	
بيئيــا وخدمــات مينائيــة متجــددة؛

ــات  	 ــة، الطاق ــة البحري ــا احليوي ــرب لاقتصــاد األزرق وال ســيما التكنولوجي ــدة يف املغ ــر قطاعــات جدي تطوي
املتجــددة، حتليــة ميــاه البحــر، تراعــي املتطلبــات البيئيــة وأنشــطة االستكشــاف واالســتغال املعدنــي واألحفــوري؛

ــة حــول البحــر  	 ــادرات ثقافي ــة وإطــاق مب ــة والرياضــات املائي ــروض اخلاصــة بالرحــات البحري ــر الع تطوي
ــات(؛ ــة، مســابقات ومباري ــة لســاكنة الســواحل )تظاهــرات بحري ــادات الثقافي ــى الع ــز عل ــع التركي وأنشــطته م

االستثمار يف البحث العلمي واالبتكار حول مختلف قطاعات االقتصاد األزرق؛ 	

إدمــاج مهــن االقتصــاد األزرق يف برامــج التربيــة والتكويــن املهنــي ووضــع برامــج للتعليــم اجلامعــي املتخصــص  	
يف املجــاالت البحريــة قصــد توفيــر يــد عاملــة مؤهلــة للعمــل يف االقتصــاد األزرق.


