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متهيد
تتمتع القارة األفريقية مبوارد مائية وبحرية هائلة مبا فيها املحيطات،
والبحار ،واألنهار والبحريات مع توافر االمكانات لنمو االقتصاد
األزرق .وتضم القارة  ٣٨دولة ساحلية وعدد من الدول الجزرية
مثل كاب فريد ،وسان تومي وبرينسيبي ،وموريشيوس ،وسيشل،
ومدغشقر وجزر القمر .ومن بني هذه الدول الجزرية هناك عدد من
الدول الجزرية الصغرية معرضة لتقلبات تغري املناخ والظواهر الجوية
القاصية ،وتشمل الدول األفريقية الساحلية والجزرية مجتمعة أقاليم
محيطية شاسعة تبلغ مساحتها  ١٣مليون كيلومرت مربع .ومام ال شك
فيه أن هذه املسطحات املائية واألرايض الرطبة ذات أهمية إسرتاتيجية بالنسبة للقارة حيث
توفر فرصاً ملصائد األسامك ،وتربية األحياء املائية ،والشحن البحري ،والسياحة الساحلية ،وتعبئة
طاقة النفط والغاز البحرية وغريها من األنشطة ذات الصلة باالقتصاد األزرق.
ويدرك االتحاد األفريقي التحديات املتأصلة التي تواجه الدول األعضاء يف االتحاد يف تحقيق
الفوائد الكاملة من مختلف قطاعات االقتصاد األزرق؛ وال سيام تزايد خطر الصيد غري املرشوع
يف املناطق االقتصادية الخالصة ( .)EEZوقد نجم عن ذلك خسائر هائلة يف قيمة الصيد املقدرة
بشكل متحفظ بقيمة  10مليارات دوالر أمرييك سنوياً .وتشكل القرصنة البحرية واالتجار غري
املرشوع باملخدرات تحديات جادة يف قطاع االقتصاد األزرق ،حيث تشكل حوادث القرصنة
هذه تهديدا ً حقيقياً ليس فقط لسالمة السفن وطاقمها ،بل أيضاً القتصادات البلدان املترضرة،
وال سيام يف خليج غينيا وجنوب غرب املحيط الهندي .كام أن التلوث الناجم عن التخلص من
النفايات السامة والسيام التخلص العشوايئ من اللدائن البالستيكية ذات االستخدام الواحد
والعشوائية البيئية يقوضان أيضاً تحقيق منو االقتصادي األزرق يف أفريقيا .فقد أصبح من
املعروف اآلن أن تغري وتقلبات املناخ يؤثران بالفعل عىل النظم املائية يف أفريقيا واإلنتاج الغذايئ
بشكل عام .وتكمن أسس هذه التحديات يف التحديات املؤسسية واإلدارية ذات األهمية التي
ما زالت تقيد قدرة الدول األعضاء يف االتحاد األفريقي عىل صياغة وتنفيذ السياسات املتعلقة
بنمو مفهوم االقتصاد األزرق الجديد نسبياً بشكل فعال .عالوة عىل ذلك ،فإن العديد من
القوانني والسياسات البيئية يف الدول األعضاء تأيت من الجيل القديم عندما كانت قضايا االقتصاد
األزرق وتغري املناخ غائبة عن جدول أعامل التنمية.
ويقر االتحاد األفريقي بتلك التحديات ،ومن ثم وضع رؤية واضحة للقارة عىل النحو الوارد يف
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مختلف الصكوك واإلعالنات لعموم أفريقيا؛ وال سيام إطار السياسات واسرتاتيجية إصالح مصائد
األسامك وتربية األحياء املائية يف أفريقيا ( ،)PFRSواالسرتاتيجية األفريقية البحرية املتكاملة
لعام )AIMS( ٢٠٥٠؛ ميثاق لومي لعام  ،٢٠١٦وعالوة عىل ذلك كل ما هو مخطط ملستقبل
أفريقيا وخطتها الرئيسية لتحويل أفريقيا إىل مركز القوة العاملية ’’خطة االتحاد األفريقي لعام
 .‘‘٢٠٦٣إن خطة االتحاد األفريقي لعام  ٢٠٦٣هي الرؤية الدامئة لعموم أفريقيا التي تركز عىل
تحقيق أفريقيا املتكاملة واملزدهرة واملساملة ،يقودها مواطنوها ومتثل قوة دينامية عىل الساحة
العاملية.
ومام ال شك فيه ،أن مؤمتر االقتصاد األزرق املستدام الذي ُعقد يف نريويب يف نوفمرب  ،٢٠١٨كان
مبثابة نقطة االنطالق يف مواجهة التحديات والفرص التي تواجه منو االقتصاد األزرق يف العامل،
وليس أقلها يف أفريقيا .وقد كشف مؤمتر نريويب وأوضح التعقيدات التي ينطوي عليها تعزيز
تنمية االقتصاد األزرق املستدام ،فأوجد بالتايل زخامً لالنتشار املستمر للمبادرات يف جميع
أنحاء العامل وداخل أفريقيا .وقد تعهد القادة األفارقة بتطوير اسرتاتيجية االقتصاد األزرق
األفريقي عقب مؤمتر نريويب .وقد استند هذا االلتزام إىل األساس املنطقي لوضع إطار يوفر
التوجيه أو يكون وثيقة مرجعية إىل الدول األعضاء يف االتحاد األفريقي ،والجامعات االقتصادية
اإلقليمية ،واملؤسسات اإلقليمية األخرى فضالً عن صياغة متسقة السرتاتيجيات االقتصاد األزرق
الوطني واإلقليمي .وكدليل عىل التزام االتحاد األفريقي باستغالل واالستفادة من إمكانيات
املوارد املائية يف أفريقيا استغالالً كامالً ،قامت مفوضية االتحاد األفريقي بتوسيع نطاق حقيبة
إدارة االقتصاد الريفي والزراعة ( )DREAومهامها لتنسيق تنمية االقتصاد األزرق يف أفريقيا،
وتم تكليف املكتب األفريقي املشرتك املعني مبوارد الرثوة الحيوانية التابع لالتحاد األفريقي
( )AU-IBARمبهام محددة لتنسيق صياغة إسرتاتيجية االقتصاد األزرق ألفريقيا.
ويرسين أن أشري إىل أن االسرتاتيجية األفريقية لالقتصاد األزرق ،وضعت ،شاملة وكاملة ،وتضم
أفضل املعايري واملامرسات الدولية يف تنمية النمو األزرق ،فضالً عن أنها مصممة وفقاً الحتياجات
القارة وتطلعاتها .إن إسرتاتيجيات تسخري الفرص يف مختلف مكونات االقتصاد األزرق واضحة
ومستنرية .وكام هو مبني بوضوح ،فإن الغرض من مبادرة االتحاد األفريقي هو توفري التوجيه
إىل الدول األعضاء يف االتحاد األفريقي واملؤسسات اإلقليمية من أجل تنمية اقتصاد أزرق شامل
ومستدام .ويصبح مثل هذا االقتصاد مساهامً كبريا ً يف التحول والنمو .وميكن تحقيق ذلك من
خالل النهوض باملعارف املتعلقة بالتكنولوجيا الحيوية البحرية واملائية ،واالستدامة البيئية،
ومنو صناعة النقل البحري عىل نطاق أفريقيا ،وتطوير النقل البحري النهري والبحريات ،وإدارة
أنشطة الصيد يف هذه املساحات املائية ،واستغالل واالستفادة من املعادن يف البحار العميقة
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واملوارد األخرى.
وإنني لعىل ثقة من أن االسرتاتيجية األفريقية لالقتصاد األزرق هذه لديها كل ما يلزم من
أجل إحراز تقدم كبري يف التحول االجتامعي  -االقتصادي الشامل واملتكامل واملستدام لهذه
القارة .وهذا رضوري من أجل األجيال الحالية وإىل من سيأيت من بعدنا .وستعزز االسرتاتيجية
األفريقية لالقتصاد األزرق التوجه االسرتاتيجي ،واالستخدام الحصيف والفعال ملواردنا املائية
من أجل تحقيق النمو املستدام لالقتصاد األزرق .ويف هذا الصدد ،أود أن أحث الدول األعضاء
يف االتحاد األفريقي واملؤسسات اإلقليمية عىل اغتنام الفرص التي تتيحها هذه االسرتاتيجية من
أجل صياغة متسقة السرتاتيجياتها الوطنية واإلقليمية كخطوة هامة نحو تحقيق تطلعات قارتنا
املنصوص عليها بوضوح يف خطة االتحاد األفريقي لعام .٢٠٦٣
واسمحوا يل أن أغتنم هذه الفرصة ألعرب عن تقديري العميق للخرباء االستشاريني الست
وملختلف فئات الخرباء وأصحاب املصلحة الذين أسهموا يف تحقيق هذا العمل الرائع .كام أعرب
عن امتناين لالتحاد األورويب والدول األعضاء يف االتحاد األفريقي عىل تقديم الدعم املايل لصياغة
االسرتاتيجية .وأخريا ً ،ولكن ليس أقل ما أمتنى أن أشكر موظفي إدارة االقتصاد الريفي والزراعة
(وال سيام املكتب األفريقي املشرتك املعني مبوارد الرثوة الحيوانية التابع لالتحاد األفريقي
( ))AU-IBARعىل الجهود الدؤوبة إلخراج هذه الوثيقة إىل حيز الوجود يف إطار جدول زمني
ضيق للغاية.
سعادة السفرية يوسيفا ساكو
مفوض التنمية الريفية والزراعة
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مقدمة
هناك زخامً متزايدا ً لتسخري واستغالل جميع املوارد املحتملة
للمحيطات ،والبحار ،واألنهار والبحريات من أجل التحرر االجتامعي
 االقتصادي للقارة األفريقية .حيث تتمتع القارة مبوقع جغرايف بارزمتجاور مع بعض بيئات املحيطات والبحار ذات اإلنتاجية العالية
مثل املحيط األطليس ،واملحيط الهندي ،والبحر األحمر والبحر
األبيض املتوسط .وتوفر هذه النظم اإليكولوجية املائية فرصاً سانح ًة
للدول األعضاء يف االتحاد األفريقي للمشاركة يف اقتصاد املحيطات
(األزرق) املستدام من خالل تسخري إمكانيات تحسني إنتاجية
بيئة املحيطات ،وإيجاد فرص العمل ،وتعزيز األمن الغذايئ والتغذوي ،وفرص إنتاج الرثوة
واالستدامة البيئية نحو تنمية االقتصاد األزرق املستدام .وتوفر الشبكة عالية اإلنتاجية من
األنهار والبحريات ،وكثري منها عابرا ً للحدود ،سبالً لنمو االقتصاد األزرق يف أفريقيا مثل؛ بحرية
فيكتوريا ،وبحرية تنجانيقا ،وبحرية تشاد ،ونهر النيل ونهر الكونغو وغريها من البحريات واألنهار.
وبالنظر إىل التعقيدات املرتبطة بإدارة هذه املسطحات املائية واألرايض الرطبة ،يلزم أن يكون
هناك تحول منوذجي عن نهج العمل املعتادة (أو الطرق التقليدية إلنجاز األشياء) ليك يكون
قادرا ً متاماً عىل تجميع الفوائد املرتبطة بذلك بطريقة مستدامة من أجل التحرر االجتامعي -
االقتصادي والتصنيع يف أفريقيا .بيد أنه عىل الرغم من الفوائد والفرص الكامنة املرتبطة بهذه
املوارد املائية ،فإن موارد املحيطات واملياه الداخلية تتعرض لتهديدات خطرية تعزى إىل حد كبري
ملسائل اإلدارة والقدرات فضالً عن تغري املناخ والظواهر الجوية البالغة القصوى.
وقد تم وضع االسرتاتيجية األفريقية لالقتصاد األزرق ملواجهة اختبارات الزمن ،وتهدف إىل
توجيه ودعم الدول األعضاء يف االتحاد األفريقي واملؤسسات اإلقليمية ملواجهة التحديات الهامة
لنمو االقتصاد األزرق بشكل فعال .وبناء عىل ذلك ،تحدد االسرتاتيجية التدابري ذات األولوية
لبدء اإلجراءات من أجل تسخري هذه اإلمكانات وزيادة الفرص املتاحة القتصاد أزرق األكرث
تطورا ً وفعالية يف أفريقيا .مع مالحظة أن االقتصاد األزرق له عنارص متنوعة ،حيث تركز
االسرتاتيجية عىل خمسة نواقل حاسمة لالقتصاد األزرق ،التي تعترب مجاالت مواضيعية عىل
النحو التايل:
1.1مصائد األسامك ،وتربية األحياء املائية ،وحفظ النظم اإليكولوجية
2.2الشحن البحري ،والنقل البحري والتجارة
x
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3.3الطاقة املستدامة ،واستخراج املعادن ،والغاز ،والصناعات املبتكرة
4.4االستدامة البيئية ،وتغري املناخ والهياكل األساسية الساحلية
5.5اإلدارة ،واملؤسسات واإلجراءات االجتامعية
ولذلك ،فإن االسرتاتيجية األفريقية لالقتصاد األزرق هي صيغة مبسطة وموحدة من تقارير
املجاالت املواضيعية املفصلة التي ترد مرفقات لالسرتاتيجية.
ومن األهمية مبكان أن تعرتف صياغة هذه االسرتاتيجية بالصكوك األخرى ذات الصلة باالتحاد
األفريقي ،مبا فيها االسرتاتيجية البحرية املتكاملة ألفريقيا ( ،)AMES2050وميثاق لومي ،وإطار
السياسات ،واسرتاتيجية إصالح مصائد األسامك وتربية األحياء املائية يف أفريقيا ،وما إىل ذلك.
وأن تأخذ يف االعتبار تنفيذ تلك الصكوك ،التي وضعها االتحاد األفريقي ،وينبغي تنسيقها
وتوافقها لكفالة التأثري الواقعي واملستدام عىل السكان األفارقة .وتؤكد االسرتاتيجية أيضاً أن
إدارة وتنسيق تنمية االقتصاد األزرق هام مجايل تدخل شامل ،ومن ثم تبذل محاولة متعمدة
لتحديد الصلة التي تهدف إىل إنشاء آليات لتنسيق مختلف عنارص االقتصاد األزرق.
ولذلك ،ونظرا ً للطابع املتعدد األوجه ملفهوم االقتصاد األزرق ،فإنه خالل عملية صياغة
االسرتاتيجية األفريقية لالقتصاد األزرق ،تطلب األمر إلنجازها إىل التعاون مع وكاالت االتحاد
األفريقي الشقيقة مبا يف ذلك إدارة التجارة والصناعة ،والطاقة والهياكل األساسية ،وشعبة البيئة
إلدارة االقتصاد الريفي والزراعة ووكالة التنمية لالتحاد األفريقي  -والرشاكة الجديدة لتنمية
أفريقيا ،فضالً عن رشكاء التنمية مثل لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا (،)UNECA
والهيئة الحكومية الدولية املعنية بالتنمية (إيغاد) ،والجامعة اإلمنائية للجنوب األفريقي
(السادك) .وقد استفادت االسرتاتيجية أيضاً من إسهامات كبرية من الخرباء من أصحاب املصلحة
يف أفريقيا وما وراءهم من الذين جلبوا الخربات ووجهات النظر الدولية عىل حد سواء إىل
نوعية املنتج النهايئ  -االسرتاتيجية األفريقية لالقتصاد األزرق.
الربوفسيور أحمد الصوالحي
مدير املكتب األفريقي املشرتك املعني مبوارد الرثوة الحيوانية التابع لالتحاد األفريقي/رئيس
البعثة
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شكر وتقدير
أسمحوا يل أن أعرب عن عميق امتناين لسعادة السفرية يوسيفا ساكو عىل رؤيتها وبعد نظرها
يف الرشوع يف عملية صياغة إسرتاتيجية االقتصاد األزرق ألفريقيا فور انتهاء املؤمتر العاملي
لالقتصاد األزرق املستدام يف نريويب ،كينيا . ٢٠١٨ ،وأود أيضاً أن أعرب عن تقديري ملدير إدارة
االقتصاد الريفي والزراعة ،الدكتور غودفري باهييغوا ،عىل دعمه وتيسري العملية ،وإدارات
التجارة والصناعة ،والطاقة والهياكل األساسية التابعة ملفوضية االتحاد األفريقي ،ووكالة التنمية
لالتحاد األفريقي والرشاكة الجديدة لتنمية أفريقيا ،لتعاونهم أثناء صياغة إسرتاتيجية االقتصاد
األزرق ألفريقيا هذه.
كام أود اإلعراب عن شكري بالتعاون التقني لحكومة سيشل أثناء صياغة االسرتاتيجية األفريقية
لالقتصاد األزرق .كام أود أن اتقدم بالشكر إىل الخرباء االستشاريني الذين أعدوا االسرتاتيجية؛
بقيادة الخبري االستشاري الربوفيسور بيري فيلر لتنسيق املجاالت املواضيعية وتوحيدها؛
وتنسيق املجاالت املواضيعية :الخبري االستشاري الدكتور باتريك كراين )االستدامة البيئية ،وتغري
املناخ والهياكل األساسية الساحلية(؛ السيد هاشم األيويب )اإلدارة ،واملؤسسات واإلجراءات
االجتامعية(؛ الدكتور أسمريوم جيلو )الطاقة املستدامة ،واستخراج املعادن ،والغاز والصناعات
االبتكارية(؛ الدكتور هسايل همكوايا )مصائد األسامك وتربية األحياء املائية وحفظ النظم
اإليكولوجية( والسيد سريين ديوب )الشحن البحري ،والنقل ،والتجارة واإلنفاذ( .كام أود أن
أتقدم بخالص الشكر إىل االتحاد األورويب والدول األعضاء يف االتحاد األفريقي عىل الدعم املايل
لصياغة االسرتاتيجية.
كام أود أن أعرب عن امتناين للدعم الذي قدمه موظفو االتحاد األفريقي  -املكتب األفريقي
املشرتك املعني مبوارد الرثوة الحيوانية )  ،( AU-IBARوال سيام الدكتور محمد سيساي ،كبري
موظفي مصائد األسامك ،والسيد كيندي أوروكو ،املخطط ،عىل اإلرشاف التقني عىل عملية
صياغة االسرتاتيجية .كام أعرب عن شكري وتقديري للمساهمة القيمة التي قدمها الخرباء
الذين شاركوا يف االجتامع االستشاري ألصحاب املصلحة.
الربوفسيور أحمد الصوالحي
مدير املكتب األفريقي املشرتك املعني مبوارد الرثوة الحيوانية التابع لالتحاد األفريقي/رئيس
البعثة
xii

االسرتاتيجية األفريقية لالقتصاد األزرق

موجز تنفيذي
لقد تم الرشوع يف وضع االسرتاتيجية األفريقية لالقتصاد األزرق يف أعقاب مؤمتر نريويب لالقتصاد
األزرق املستدام الذي عقد يف نريويب ،كينيا يف عام  .2018وقد حث القادة األفارقة يف ذلك
املؤمتر االتحاد األفريقي إىل العمل مع أصحاب املصلحة املعنيني لوضع االسرتاتيجية األفريقية
لالقتصاد األزرق .فمن شأن هذه االسرتاتيجية أن توجه التنمية املستدامة واستخدام املوارد
املائية يف أفريقيا .حيث أقرت الدورة الثالثة للجنة التقنية املتخصصة املعنية بالزراعة ،والتنمية
الريفية ،واملياه والبيئة يف أكتوبر  ٢٠١٩االسرتاتيجية األفريقية لالقتصاد األزرق.
وقد حدد االتحاد األفريقي تنمية اقتصاد األزرق للمحيط كهدف ذي أولوية نحو تحقيق التطلع
إىل تحقيق أفريقيا املزدهرة التي تستند إىل النمو الشامل والتنمية املستدامة يف سياق خطة
االتحاد األفريقي لعام  .٢٠٦٣وبالتايل ،تم تكليف املكتب األفريقي املشرتك املعني مبوارد الرثوة
الحيوانية التابع لالتحاد األفريقي ( ،)AU-IBARوهو املكتب التقني التابع إلدارة االقتصاد
الريفي والزراعة التابعة ملفوضية االتحاد األفريقي ،مبسؤولية محددة لدعم وضع االسرتاتيجية
األفريقية لالقتصاد األزرق.
وتم توحيد االسرتاتيجية األفريقية لالقتصاد األزرق استنادا ً إىل التقارير التقنية املواضيعية
الخمسة املفصلة التالية واملرفقات لهذه االسرتاتيجية:
1.1مصائد األسامك ،وتربية األحياء املائية ،والحفاظ عىل واستدامة النظم اإليكولوجية املائية
2.2الشحن/النقل ،والتجارة ،واملوانئ ،واألمن البحري ،والسالمة وإنفاذ القانون
3.3السياحة الساحلية والبحرية ،وتغري املناخ ،واملرونة ،والبيئة ،والهياكل األساسية
4.4الطاقة املستدامة واملوارد املعدنية والصناعات االبتكارية
5.5السياسات العامة ،واملؤسساتية والحوكمة ،والتوظيف ،وتوفري فرص العمل ،والقضاء عىل
الفقر ،والتمويل املبتكر
فقد حددت االسرتاتيجية األفريقية لالقتصاد األزرق الدوافع الرئيسية للتغيري الذي يعمل عىل
تشكيل تنمية االقتصاد األزرق األفريقي؛ التحديات االسرتاتيجية والتقنية التي تواجه تنمية
االقتصاد األزرق وحددت مجاالت التدخل ذات األولوية من أجل تنمية االقتصاد األزرق
املستدام يف أفريقيا.
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وشملت عملية صياغة هذه االسرتاتيجية إجراء دراسات بحثية مكتبية بشأن املجاالت
املواضيعية ،وزيارات ميدانية قام بها خرباء استشاريون لجمع الدروس وأفضل املامرسات بشأن
املسائل املتصلة بتنمية االقتصاد األزرق إىل  ١٣دولة من الدول األعضاء يف االتحاد األفريقي
(إثيوبيا ،وجيبويت ،والسنغال ،وجنوب أفريقيا ،وسيشل ،وغانا ،ومرص ،وكينيا ،وموريشيوس،
واملغرب ،وناميبيا ،وسيشل ،وتنزانيا (مبا فيها زنزبار) وتوجو) .وقام الخرباء االستشاريون بوضع
مشاريع تقارير عن املجاالت املواضيعية استنادا ً إىل نتائج البحوث املكتبية والبعثات امليدانية.
ومن أجل ضامن اتباع نهج شامل يف عملية الصياغة ،نظمت حلقة عمل استشارية ألصحاب
املصلحة ،ضمت  ١٢٥مندوباً ،يومي  30و 31أغسطس  ٢٠١٩يف مقر املكتب األفريقي املشرتك
املعني مبوارد الرثوة الحيوانية التابع لالتحاد األفريقي ( )AU-IBARيف نريويب ،كينيا .وكان
الغرض من حلقة العمل هذه هو استعراض املجاالت املواضيعية وتحسينها بصورة حاسمة.
وقدم أصحاب املصلحة إسهامات قيمة إلنجاز هذه التقارير املواضيعية الخمسة.
وقد أعد االسرتاتيجية األفريقية لالقتصاد األزرق الربوفيسور بيري فايلر (مركز الحوكمة الزرقاء،
جامعة بورتساموث ،اململكة املتحدة) ،بالتعاون مع الخرباء االستشاريني املعنيني باملجاالت
املواضيعية ،الدكتور أسمريوم جيلو (إريرتيا/الواليات املتحدة) ،والدكتور باتريك كراين (كينيا)،
وسريي ثيام ديوب (السنغال) ،والدكتور هسايل همكوايا (ناميبيا) ،والسيد هاشم األيويب
(املغرب) تحت إرشاف الدكتور محمد سيساي (االتحاد األفريقي  -املكتب األفريقي املشرتك
املعني مبوارد الرثوة الحيوانية (( ،)AU-IBARوالسيد كينيدي أوروكو (االتحاد األفريقي -
املكتب األفريقي املشرتك املعني مبوارد الرثوة الحيوانية).
وتهدف االسرتاتيجية إىل دعم الدول األعضاء يف االتحاد األفريقي واملؤسسات اإلقليمية وتقديم
التوجيه لها من أجل صياغة متسقة السرتاتيجياتها االقتصادية الزرقاء الوطنية واإلقليمية التي
من شأنها أن تعزز التحول والنمو االجتامعي  -االقتصادي.
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السياق األفريقي لالقتصاد األزرق ،والتوقعات ،والرؤية
والتحديات
السياق والتوقعات
االسرتاتيجيات واملبادرات األفريقية الحالية

إن دمج مفهوم االقتصاد األزرق ( )BEيف نهج جديد لالستغالل االقتصادي ملوارد املحيطات،
والبحريات ،واألنهار وغريها من املسطحات املائية والحفاظ عىل النظم اإليكولوجية املائية ،ميثل
أساساً لالستخدام الرشيد واملستدام والحفاظ عىل املوارد الطبيعية (املتجددة وغري املتجددة)
وموائلها الطبيعية.

ومبا أن االقتصاد األزرق هو جزء من العديد من السياسات العامة واملبادرات األفريقية
والعاملية ،مبا يف ذلك خطة االتحاد األفريقي لعام 2063؛ واالسرتاتيجية البحرية املتكاملة
ألفريقيا ( ،)AIMS2050وإطار السياسات واسرتاتيجية إصالح مصائد األسامك وتربية األحياء
املائية يف أفريقيا لعام )PFRS( 2014؛ وخطة  2015لألمم املتحدة لعام ( 2030أهداف التنمية
املستدامة ())SDGs؛ وامليثاق األفريقي لعام  2016بشأن األمن والسالمة البحريني والتنمية يف
إفريقيا (ميثاق لومي) .ويتم إيرادها عىل نحو أكرث تفصيالً عىل الوجه التايل:
خطة االتحاد األفريقي لعام  - 2063يشري اإلطار االسرتاتيجي للتحول االجتامعي  -االقتصادي
للقارة عىل مدى السنوات الخمسني املقبلة تحديدا ً إىل االقتصاد األزرق واملحيطي بوصفه
الهدف  ٦للتعجيل بالنمو االقتصادي ،ال سيام يف املجاالت ذات األولوية للموارد البحرية
والطاقة؛ وعمليات املوانئ والنقل البحري .وكذلك يتناول الهدف  7االقتصاد األزرق من خالل
وجود مجاالت ذات أولوية مثل اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي؛
أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة؛ األمن املايئ؛ القدرة عىل التكيف مع املناخ والتأهب
للكوارث الطبيعية والوقاية منها؛ الطاقة املتجددة املتكاملة لالقتصاد األزرق للتنمية يف أفريقيا.
االسرتاتيجية األفريقية إلصالح مصائد األسامك وتربية األحياء املائية ( - )PFRSوتوفر الوثيقة
التوجيه لتحويل مصائد األسامك األفريقية إىل اإلنتاجية واالستدامة والربحية ،مع خيارات لتعزيز
ويكّن إطار السياسات واسرتاتيجية إصالح مصائد
اإلدارة التعاونية اإلقليمية للموارد املشرتكةُ .
األسامك وتربية األحياء املائية يف أفريقيا ( )PFRSالحكومات األفريقية من وضع ترتيبات مالمئة
الستغالل مصائد األسامك وتربية األحياء املائية ،وهام قطاعني رئيسيني يف االقتصاد األزرق ،مع
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اإلصالحات املالية املصاحبة التي ينبغي أن تسفر عن توليد للفوائد عىل مستوى املجتمع املحيل
عىل نحو مستدام ،فضالً عن خلق الرثوة عرب سلسلة القيمة.
االسرتاتيجية البحرية املتكاملة ألفريقيا  - )AIMS2050(2050وقد وضعت االسرتاتيجية كأداة
للتصدي للتحديات البحرية األفريقية يف مجال التنمية املستدامة والقدرة التنافسية .وتهدف
إىل تعزيز خلق املزيد من الرثوة من املحيطات ،والبحار ،واملياه الداخلية يف أفريقيا عرب تنمية
اقتصاد بحري مزدهر وتحقيق اإلمكانات الكاملة لألنشطة البحرية بطريقة مستدامة بيئياً.
وقد تم تحديد بعض قطاعات وعنارص االقتصاد األزرق (الحفظ ،البحوث ،التعليم واإلدارة) يف
اإلسرتاتيجية لكنها محدودة إىل حد كبري باملناطق البحرية واملالحية بينام ستتعامل اسرتاتيجية
االقتصاد األزرق أيضً ا بشكل مناسب مع املسطحات املائية الداخلية .ومل تؤخذ آليات استخراج
املعادن ،والنفط والغاز واآلليات املبتكرة يف االعتبار يف االسرتاتيجية البحرية املتكاملة ألفريقيا
( )AIMSلعام  ،٢٠٥٠وكذلك مسألة خدمات النظم اإليكولوجية مثل الكربون األزرق
واستخداماتها يف التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه ،وهي حالياً من أولويات االتحاد
األفريقي.
الهدف االسرتاتيجي  - 14باعتباره جزءا ً من هدف التنمية املستدامة  )SDG14( 14املتعلق
بالحياة تحت املاء ،أيدت الدول الساحلية األفريقية تحقيق سلسلة من األهداف بحلول عام
 2030والتي تتعلق معظمها باالستغالل األفضل للبحار ،والحفاظ عيل البيئة ومنع التلوث
وغريها من التغيريات الضارة الناجمة عن األنشطة البرشية .وعالوة عىل ذلك ،تعمل جميع
الدول األفريقية من أجل إنجاز الهدف  6من أهداف التنمية املستدامة املكرس للمياه النظيفة
والرصف الصحي يف ارتباط مبارش مع البعد القاري لالقتصاد األزرق.
ميثاق لومي  -يشري امليثاق إىل أمن وسالمة االقتصاد األزرق .ويهدف إىل منع وكبح الجرمية
الوطنية وعرب الوطنية والحد منها ،وال سيام اإلرهاب والقرصنة والسطو املسلح ضد السفن،
وكذلك جميع أشكال االتجار يف البحر .كام يهدف إىل حامية البيئة عموماً وخاصة البيئة البحرية
يف الدول الساحلية والجزرية ،وكذا تعزيز التعاون يف هذا املجال .ويلزم امليثاق املوقعني عليه
بإنشاء مؤسسات وطنية ،وإقليمية ،وقارية لتعزيز األمن والسالمة البحريني.
كام يرد ذكر األنشطة االقتصادية الزرقاء يف أدوات السياسة القارية األكرث تحديدا ً ،مثل رؤية
التعدين األفريقية لعام  ،٢٠٠٩وميثاق النقل البحري األفريقي لعام ( ٢٠١٠املنقح) ،ومنطقة
التجارة الحرة القارية األفريقية لعام  ٢٠١٩من أجل نقل السلع والخدمات دون الخضوع ألية
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قيود فيام بني الدول األعضاء يف االتحاد األفريقي .فالعنارص الطبيعية لالقتصاد األزرق هي ،إىل
جانبها ،مدرجة يف االتفاقية األفريقية لحفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية لعام ( ١٩٦٩املنقحة يف
عام  .)٢٠١٧وهي أيضاً جزء ال يتجزأ من اتفاقيات البحار اإلقليمية الثالثة (أبيدجان ،ونريويب
وجدة) التي توفر إطارا ً قانونياً وتنسيقياً إقليمياً يعزز قدرة البلدان عىل حامية ،وإدارة وتنمية
بيئتها الساحلية والبحرية .وميثل عنرص البحوث االقتصادية الزرقاء اليوم بصفة رئيسية يف وكالة
الفضاء األفريقية نظرا ً ألهمية رصد املحيطات ومسطحات املياه عن بعد يف سياق تغري املناخ
ويف إطار تطوير مراكز التميز األفريقية يف مصائد األسامك وتربية األحياء املائية يف أفريقيا ،التي
بدأت يف عام .٢٠١٨
وكذلك يتلقى االقتصادي األزرق اهتامماً خاصاً من وكالة التنمية التابعة لالتحاد األفريقي/
الرشاكة الجديدة من أجل التنمية األفريقية ( )AUDA-NEPADمع اإلعداد الحايل لربنامج
االقتصاد األزرق الذي يهدف إىل توجيه دعم الوكالة للدول األعضاء يف االتحاد األفريقي
والجامعات االقتصادية اإلقليمية .وتقوم بعض الجامعات االقتصادية اإلقليمية ،مثل الهيئة
الحكومية الدولية املعنية بالتنمية والجامعة اإلمنائية للجنوب األفريقي ،حالياً ،بالتعاون مع
منظامت أخرى مثل اللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية (لجنة املحيط الهندي) ،ورابطة
حافة املحيط الهندي ،بوضع إسرتاتيجية خاصة بها لالقتصاد األزرق .وتشارك الدول األفريقية
الجزرية الصغرية النامية أيضاً ،يف إجراءات العمل املع َّجل للدول الجزرية الصغرية النامية -
مسار ساموا ،يف عملية تنمية اقتصاداتها القامئة عىل املحيطات.

أفريقيا اليوم ويف آفاق 2030-2063

تولد القطاعات ومكونات االقتصاد األزرق األفريقي اليوم قيمة قدرها  ٢٩٦مليار دوالر بدوالرات
الواليات املتحدة ،مع  ٤٩مليون وظيفة .ومن املتوقع أن تصل األرقام بحلول عام  ٢٠٣٠إىل ٤٠٥
مليار دوالر بدوالرات الواليات املتحدة و ٥٧مليون وظيفة عىل التوايل ،يف حني أن التقديرات يف
عام  ٢٠٦٣ستبلغ  ٥٧٦مليار دوالر بدوالرات الواليات املتحدة من القيمة الناشئة و ٧٨مليون
فرصة عمل عىل التوايل( ) (انظر الشكل أدناه) .وسوف يعادل عدد الوظائف نحو  ٥يف املائة
من السكان النشطني يف عام .٢٠٦٣
فالقطاعات املحركة الرئيسية للسياحة االقتصادية الزرقاء ،سواء من حيث القيمة املضافة أو
من حيث فرص العمل؛ القطاع املعدين والنفط والغاز اللذان يساهامن بقوة يف القيمة املضافة
ولكن مشاركة ضعيفة يف عملية خلق فرص العمل .وسيبقى قطاع صيد األسامك مستقرا ً حيث
سيوظف عدد كبري من االشخاص بينام سيستمر تربية األحياء املائية يف النمو يف العقود القادمة.
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وسوف تنم املوانئ والشحن مبعدالت ثابتة .وستزداد تدريجياً قيمة الكربون األزرق والخدمات
األخرى املتعلقة بالنظام اإليكولوجي التي تولدها النظم اإليكولوجية الساحلية ،والبحرية،
واملائية مع توسع جهود الحفظ .وسيتبع التعليم والبحوث نفس النمط بسبب الطلب املتزايد
عىل املعرفة ،ال سيام يف مجال التعدين يف الحار العميقة ،والتنقيب يف البحار ،والتخفيف من
آثار تغري املناخ والتكيف معه .ويتبع العرض األكرث تفصيالً لكل فئة من فئات االقتصاد األزرق
الرسوم البيانية.

الشكل  :1القيمة الناجمة عن قطاعات االقتصاد األزرق (القيمة املضافة) والعنارص (قيمة الخدمات)

الشكل  :2العاملة التي تولدها قطاعات ومكونات االقتصاد األزرق
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املوانئ والشحن  -عىل الرغم من األثر الضئيل نسبياً ألفريقيا يف التجارة الدولية ( ٣يف املائة من
الحجم العاملي) ،فإن الشحن البحري األفريقي يتبع االتجاه الصاعد يف العامل .ونتيجة لهذا فقد
سجلت حركة املرور يف موانئ الحاويات األفريقية منوا ً بلغ يف املتوسط  ٨يف املائة سنوياً عىل
مدى السنوات الخمس املاضية ،مقارنة بالتغيري العاملي بنسبة  ٥يف املائة .وينبغي أن تتجاوز
حركة املرور يف املوانئ األفريقية إىل  ٢مليار طن بحلول عام  ٢٠٦٣مقابل  ٥٠٠مليون يف عام
 .٢٠١٨وسوف يتم زيادة حركة املوانئ بفضل تحديث املوانئ التي ميكنها أن تستوعب تدريجياً
أحدث جيل من السفن الضخمة (أكرث من  21 000مكافئ عرشون قدماً) .كام أن إنشاء رشكات
للشحن البحري دون اإلقليمية ،ورشكات النقل الربي ،وتطوير ممرات النقل مع تطبيق أسعار
الشحن ،سيسمح للشاحنني األفارقة أيضاً بنقل حمالتهم بتكاليف معقولة.

مصائد األسامك  -من املتوقع أن يظل إنتاج مصائد األسامك املصيدة ،الذي يبلغ حالياً ١٠
ماليني طن ،ثابتاً إىل حد ما حتى عام  ،٢٠٦٣بسبب جملة أمور ،منها الصيد املفرط ،واإلفراط يف
القدرات ،وسوء اإلدارة .ويقدر إجاميل القيمة املضافة ملصائد األسامك يف أفريقيا مببلغ  ٢١مليار
دوالر بدوالرات الواليات املتحدة أو  ١,٢٦يف املائة من الناتج املحيل اإلجاميل لجميع البلدان
األفريقية ( ١,٩تريليون دوالر بدوالرات الواليات املتحدة) .وتسهم مصائد األسامك الحرفية
البحرية أكرث من غريها مببلغ  ٨,١مليار دوالر بدوالرات الواليات املتحدة ،تليها مصائد األسامك
الصناعية البحرية ومصائد األسامك الداخلية مببلغ  ٦,٨مليار دوالر بدوالرات الواليات املتحدة
و ٦,٣مليار دوالر بدوالرات الواليات املتحدة عىل التوايل .ويف عام  ،٢٠١٨وظف قطاع مصائد
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األسامك حوايل  ١٣مليون شخص ،منهم  ٧ماليني من الصيادين و ٦ماليني من مجهزي األسامك.
ويعمل أكرث من نصف الصيادين يف مصائد األسامك الداخلية ،بينام تعمل الحصة األكرب يف مجال
التجهيز يف مصائد األسامك الحرفية البحرية.
تربية األحياء املائية  -سجل قطاع تربية األحياء املائية األفريقي النمو األرسع عاملياً فيام بني
 ،2006-2018مبتوسط قدره  10يف املائة أو أكرث ،ومن املتوقع أن يسد جزئياً الفجوة املتنامية يف
الطلب عىل األسامك حتى عام  .٢٠٦٣وتقدر قيمة تربية األحياء املائية مبا مقداره  ٢.٧٧مليار
دوالر بدوالرات الواليات املتحدة .وعىل الرغم من اإلمكانات الهائلة ،فإن النمو يقترص عىل عدد
أقل من الدول حيث متثل مرص ما يقرب من  ٧٠يف املائة ( ١,٣٧مليون طن) من إجاميل ١,٩٨
مليون طن ،بينام تحتل نيجرييا املرتبة الثانية حيث حصلت عىل  ٣٠٠ألف طن .ويف عام ،٢٠١٨
بلغ عدد العاملني يف مجال املزارع السمكية يف جميع أنحاء القارة نحو  ١,٢مليون ،بزيادة عن
 ٩٢٠ألف يف عام .٢٠١٤

الطاقة الزرقاء املستدامة  -قد بدأت بالفعل تغلغل الطاقة الزرقاء يف العديد من البلدان
األفريقية مثل غانا (طاقة األمواج) ،وموريشيوس (ألواح الطاقة الشمسية الفولطاضوئية
( ))FPVومشاريع الريvاح البحرية .بالنظر إىل إسهام الكهرباء يف غانا يف الناتج املحيل اإلجاميل
بحوايل  ١,٥يف املائة كمرجع بافرتاض أن الحصة يف الناتج املحيل اإلجاميل ستكون تدريجياً ٥
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يف املائة من إجاميل مساهمة الطاقة يف عام  ٢٠٣٠و ٧يف املائة من إجاميل مساهمة الطاقة يف
عام  ،٢٠٦٣ميكن أن تصل مساهمة الناتج املحيل اإلجاميل للطاقة الزرقاء حوايل  ١,٦مليار دوالر
أمرييك و ٢,٣مليار دوالر أمرييك عىل التوايل.

التعدين يف املحيطات -يعد التعدين يف قاع البحار ومياه البحر مبثابة الحدود الجديدة التي
تتمتع بإمكانات هائلة .وميكن أن تبلغ قيمة التعدين يف قاع البحر مثل املاس ،والذهب،
والكوبالت ،والزنك والنحاس يف أفريقيا قيمة مضافة تبلغ حوايل  ٦مليارات دوالر بدوالرات
الواليات املتحدة .من ناحية أخرى ،إذا استغلت الدول األفريقية حوايل  ٢يف املائة من القيمة
السوقية من تعدين مياه البحر بنسبة  ١٠يف املائة من اإلنتاج العاملي من إمكانات مياه البحر
املحتملة ،فإن قيمته املضافة تبلغ حوايل  ٥٠مليار دوالر بدوالرات الواليات املتحدة .وهذا
يعطي قيمة مضافة مجمعة تبلغ حوايل  ٥٦مليار دوالر بدوالرات الواليات املتحدة .وقد يصل
إىل حوايل  ٧٦مليار دوالر بدوالرات الواليات املتحدة بحلول عام  ٢٠٣٠و ١٢٣مليار دوالر
بدوالرات الواليات املتحدة بحلول عام .٢٠٦٣
النفط والغاز  -يف عام  ،2018كان إجاميل مساهمة النفط والغاز يف الناتج املحيل اإلجاميل يف
البلدان املنتجة الرئيسية مثل أنغوال ،وجمهورية الكونغو الدميقراطية ،وكوت ديفوار ،وغينيا
االستوائية ،وغانا ،وموزامبيق ،ونيجرييا وجنوب أفريقيا نحو  80مليار دوالر بدوالرات الواليات
املتحدة .وقد تصل القيمة املضافة بحلول  2030و ،2063نحو  100مليار دوالر بدوالرات
الواليات املتحدة ،عىل التوايل.
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السياحة الساحلية -يف عام  ،2018ساهم القطاع مببلغ  80مليار دوالر بدوالرات الواليات
املتحدة ،أي ما يعادل  3,4يف املائة من الناتج املحيل اإلجاميل مبعدل منو سنوي قدره 1.3
يف املائة عىل مدى العقد املايض .ويتمتع القطاع بقدرة عىل التوسع والنمو حيث أن معظم
املجاالت مل تستغل بعد .وقدرت املساهمة يف العاملة يف عام  ٢٠١٨بنحو  ٢٤مليون وظيفة يف
أفريقيا مبعدل منو سنوي بلغ  ٥,٦يف املائة مقارنة باملتوسط العاملي الذي بلغ  ٣,٩يف املائة .وهذا
يوفر فرصة محتملة للتنمية االقتصادية .وىف عام  ٢٠٣٠يجب أن تتخطى القيمة املضافة التي
تحققها السياحة الساحلية  ١٠٠مليار شخص مع وجود  ٢٨مليون شخص يعملون ،بينام يجب
أن تولد  ١٣٨مليار من القيمة املضافة يف عام  ٢٠٦٣مع رقم توظيف قدره  ٣٥مليون .وسيعزز
النمو القوى للسياحة القارية الطلب عىل الخدمات السياحية والهياكل األساسية .وسيسهم
تطوير السياحة البيئية يف حفظ النظم اإليكولوجية والحد من البصمة اإليكولوجية.

الكربون األزرق وخدمات النظم اإليكولوجية األخرى -إن الكربون األزرق جزء من االقتصاد
األزرق مع الفرصة لتطوير مشاريع األرايض الرطبة الساحلية للتخفيف من تغري املناخ .ويعد
تخطيط مشاريع حفظ الكربون األزرق وتقييم كيفية إدراج النظم اإليكولوجية عىل نحو أكرث
فعالية يف أطر السياسات القامئة ،وآليات متويل الكربون مثل آليات خفض االنبعاثات الناتجة
عن إزالة الغابات وتدهور األرايض ( )+REDDوغريها من آليات اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية
بشأن تغري املناخ ،من األمور األساسية الستعادة وحامية النظم اإليكولوجية البحرية .وهناك
أيضاً فرصة هائلة ملساهامت محددة وطنياً يف تكييف وتخفيف من تغري املناخ يف األطر القامئة
لإلزاحة الكربونية املشار إليها بأرصدة الكربون .وتعد حامية السواحل ،وإنتاج الكتلة الحيوية،
وتنقية املياه ،إلخ ،من بني أهم خدمات النظام اإليكولوجي التي تقدمها النظم اإليكولوجية
املائية .وتقدر قيمتها الحالية مبتوسط القيمة النقدية لعزل الكربون بحوايل  130 000دوالر
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أمرييك لكل كيلومرت مربع من أشجار املنغروف ،ومستنقعات امللح واألعشاب البحرية .وعىل
نطاق أفريقيا ،قدرت القيمة مببلغ  ٤٠مليار دوالر أمرييك يف عام  ٢٠١٨سنوياً ،مع إمكانية
تحقيق منو قدره  ٤٥مليار دوالر أمرييك يف عام  ٢٠٣٠إىل  ٧٠مليار دوالر أمرييك يف عام ٢٠٦٣
مع توفري حامية فعالة وإصالح النظم اإليكولوجية الساحلية والبحرية واملياه العذبة.
البحث والتعليم  -كالهام ركيزتان أساسيتان لتطوير تنمية االقتصاد األزرق يف أفريقيا .وترتبط
أنشطة البحث والتعليم الرئيسية حالياً مبصائد األسامك وتربية األحياء املائية ذات الفجوة
الكبرية يف الخربات يف مجال الطاقة املتجددة ،واستغالل املعادن يف أعامق البحار ،والنفط
والغاز ،حيث أن هذه القطاعات هي بحوث تقودها رشكات دولية ذات صالت منخفضة
باملؤسسات التعليمية والبحثية األفريقية .إن األهمية املتزايدة لقطاعات االقتصاد األزرق
ومكونات االقتصاد األزرق مثل الكربون األزرق تدفع حال ًيا إىل تطوير برامج تعليمية حديثة يف
بلدان رائدة مثل جنوب إفريقيا ،وسيشيل ،وموريشيوس وغانا .وسوف يستمر االتجاه الحايل
حتى عام .٢٠٦٣
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املحركات الرئيسية للتغيري
تعمل مجموعة املحركات التالية عىل تشكيل تطوير االقتصاد األزرق األفريقي:
النمو السكاين األفريقي والطلب  -يقدر عدد سكانها بنحو  1.6مليار نسمة يف عام 2030
وحوايل  3مليارات نسمة يف عام  2063مقارنة بـ  1.2مليار شخص يف عام  ،2018ومن املتوقع
أن تتضاعف الحاجة إىل السلع والخدمات مبقدار  .2.5وسوف يكون لزاماً عىل سالسل العرض
أن تتكيف :يف حني أن إنتاج الخدمات وتوفريها سينمو أيضاً ،فإن االسترياد سيزداد بشكل كبري
مام يؤدي إىل زيادة مستمرة لحركة مرور السفن يف املوانئ.
التكامل االقتصادي اإلقليمي/الدويل  -ستتوافق منطقة التجارة الحرة األفريقية ،واتفاقية
الرشاكة االقتصادية ،مع اتفاقيات التجارة الصينية وغريها من االتفاقيات التجارية عىل تسهيل
نقل السلع والخدمات داخل القارة األفريقية ،وبني أفريقيا والقارات األخرى مثل أوروبا أو
الصني .وسوف يزداد تدفق السلع ،األمر الذي سيحفز عىل التوسع يف النقل البحري واملايئ.
املساهامت املحددة وطنياً  -منذ إبرام اتفاق باريس يف عام  ،٢٠١٥تقدم برامج الحوار الوطنية
كل خمس سنوات إىل أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ .وستقدم الجولة
القادمة للمساهامت املحددة وطنياً بحلول عام  2020وكل خمس سنوات بعد ذلك .ويف هذا
السياق ،ومن ثم ينبغي للمساهامت املحددة وطنياً صياغة هذه املسارات باعتبارها عنرصا ً
أساسياً من عنارص االقتصاد األزرق يف تدابري التكيف ،والتخفيف يف مجال احتجاز للكربون
وتخزينه .إن التقدم نحو االقتصادات املنخفضة الكربون والقدرة عىل التصدي للتغريات
املناخية وخلق فرص وخيارات اقتصادية ومعيشية ينسجم مع املساهامت املحددة وطنياً التي
تحرك االسرتاتيجيات لتحقيق جدول أعامل أهداف التنمية املستدامة لعام  ٢٠٣٠وخطة االتحاد
األفريقي لعام .٢٠٦٣
حامية البيئة والتنوع البيولوجي  -تعرتف أفريقيا بعدد من االتفاقيات (اتفاقية التنوع
البيولوجي) ،واتفاقيات البحار اإلقليمية ،وما إىل ذلك) التي جعلت اعتامد االستثامرات التكيف
مع ديناميات التخفيف .ويف املستقبل ستزداد استثامرات الحفظ للمساهمة يف تعزيز وظيفة
حوض الكربون يف مستجمعات املياه وموارد مستجمعات املياه ،فضالً عن تحسني حالة تلوث
السواحل األفريقية فيام يتعلق باملواد الكيميائية واللدائن .وستستفيد النظم اإليكولوجية
الزرقاء الصحية املرتبطة باإلدارة البيئية وحامية التنوع البيولوجي من هذه التدابري .وستساهم
قدرات مختلف الوزارات الوطنية واملؤسسات اإلقليمية عىل االضطالع مبشاريع يف جميع أنحاء
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القطر واإلقليم بشأن خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهور األرايض ،فضالً عن
حفظ الغابات ،بزيادة تعزيز النظم اإليكولوجية الزرقاء.
الطاقة الزرقاء املستدامة لتلبية الطلب عىل الطاقة -الطلب عىل الطاقة يف ارتفاع حاد وهو
أحد العوامل الواضحة هو النمو السكاين ،والجهود الجارية يف مجال الكهرباء تفوق النمو
السكاين الرسيع .وبحلول عام  ،٢٠٣٠من املتوقع أن ينمو الطلب الكيل عىل الطاقة األولية يف
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى بنسبة  ٣٠يف املائة ،ومن املتوقع أن توفر تكنولوجيات الطاقة
املتجددة حوايل  ٢٢يف املائة من إجاميل استهالك الطاقة النهايئ يف أفريقيا بحلول عام .٢٠٣٠
ومن أجل تلبية الطلب املتزايد عىل الطاقة وتحقيق أهداف االتحاد األفريقي لعام  ،٢٠٦٣فإن
إطالق اإلمكانات الهائلة غري املستغلة ودمج مصادر الطاقة الزرقاء املستدامة يف مزيج الطاقة
الوطني هو أمر ذات أهمية.
تعدين املحيطات لتلبية الطلب العاملي والتنمية االقتصادية الوطنية -يعد التعدين أكرب أحد
أنشطة النشاط الصناعي يف جنوب الصحراء الكربى ،حيث يساهم بشكل كبري يف العائدات
املالية والناتج املحيل اإلجاميل .وعالوة عىل ذلك ،فإن له إمكانية إحداث آثار محلية كبرية ميكن
أن تعزز التغيري يف االقتصادات املحلية .ومع تزايد الطلب عىل املعادن عىل الصعيد العاملي،
أصبح تعدين مياه البحار العميقة والبحار حدودا ً جذابة لتلبية الطلب ،وهو ما ميكن أن يسهم
إسهاماً كبريا ً يف التنمية االقتصادية الوطنية.
الصناعات املبتكرة لترسيع منافع التنمية االقتصادية -إن تطبيق الصناعات املبتكرة يف جميع
قطاعات االقتصاد األزرق عموماً واملستدام يف مجال الطاقة الزرقاء والتعدين يف املحيطات عىل
وجه الخصوص ميكن أن يعجل كثريا ً بخلق أفريقيا املزدهرة عىل أساس التكنولوجيات املتقدمة.
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الرشكات الكربى واسرتاتيجيات النقل يف البلدان -وبغرض مواجهة الزيادة يف حركة املرور
املشار إليها أعاله ،تضع البلدان األفريقية اإلسرتاتيجيات .وتشمل هذه األنشطة تحديث املوانئ
لتمكينها من استيعاب األجيال الحديثة من السفن ،وتطوير الهياكل األساسية للنقل يف إطار
برنامج تطوير الهياكل األساسية يف أفريقيا ،ويف املشاورات التي يجريها املشغلون الخاصون
لرشكات النقل الفرعية اإلقليمية.

الرؤية
إن الرؤية االسرتاتيجية لالقتصاد األزرق هي رؤية شاملة ومستدامة تسهم بشكل كبري يف تحول
أفريقيا ومنوها

الغرض من االسرتاتيجية األفريقية لالقتصاد األزرق
إن هدف اسرتاتيجية االقتصاد األزرق هو توجيه عملية تنمية اقتصاد أزرق شامل ومستدام،
يصبح مساهامً كبريا ً يف التحول والنمو القاريني ،من خالل النهوض باملعارف املتعلقة بالتكنولوجيا
الحيوية البحرية واملائية ،واالستدامة البيئية ،ومنو صناعة النقل البحري عىل نطاق أفريقيا،
وتطوير النقل البحري النهري والبحريات ،وإدارة أنشطة الصيد يف هذه املساحات املائية،
واستغالل واالستفادة من املوارد املعدنية يف البحار العميقة واملوارد األخرى.

التحديات
إن التحديات الناشئة عن الوضع البيئي الحايل ،والتوقعات املستقبلية والرؤى كالهام ميثالن
تحديات إسرتاتيجية وتقنية.
vتتمثل التحديات االسرتاتيجية الرئيسية فيام ييل:
اإلدارة الزرقاء  -عىل الرغم من التقدم املحرز حتى اآلن عىل العديد من الجبهات ،ال تزال
التحديات املؤسسية واإلدارية كبرية ،تحد من قدرة الدول األعضاء عىل صياغة وتنفيذ سياسات
عامة فعالة تتعلق بنمو املفهوم الجديد لالقتصاد األزرق نسبياً يف أفريقيا إىل جانب سياسات
عامة لصالح الحامية البيئية وتحسني صحة النظم اإليكولوجية .ومثة حاجة إىل وضع سياسة
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فعالة وإطار تنظيمي لضامن االستثامرات يف استكشاف البحار ،فضالً عن وضع سياسة سليمة
لالبتكار ونقل التكنولوجيا والتكيف لتشجيع املخرتعني .وينبغي أن يكون ذلك لتعزيز القدرات
املؤسسية للوكاالت واملنظامت الوطنية واإلقليمية الرئيسية من أجل التنفيذ الفعال للمهام ذات
الصلة باالقتصاد األزرق .وسوف يستتبع ذلك أيضاً تعزيز القدرات وتحفيز الكيانات والهياكل
املتصلة بالجوانب القطاعية الرئيسية لالقتصاد األزرق ،ضمن أمور أخرى.
االقتصاد واالجتامع -معظم املجتمعات الساحلية والبحريات يف أفريقيا فقرية ،وأقل تعليامً،
وتفتقر إىل القدرات وهي األفقر ،وال تتمتع إال بقدر ضئيل من حقوق الحيازة عىل موارد
معيشتها ،وكثريا ً ما تستبعد من عملية صنع القرار .وينبغي للدول األعضاء أن توجه جهودها
الرامية إىل القضاء عىل الفقر من أجل إدماج هذه املجتمعات يف عملية تنمية االقتصاد األزرق
التي تضطلع بها .وهذا من شأنه أن ميكن املجتمعات الساحلية واملجاري املائية من اكتساب
املزيد من القدرة عىل الوصول والسيطرة عىل الظروف األساسية التي تحد من رفاهها.

التغذية  -ينبغي أال تكون الصادرات من املنتجات الغذائية عىل حساب سوء التغذية للسكان
املحليني .ومن بني  ٥٥دولة عضوا ً يف االتحاد األفريقي ،تعاين  ٣٥دولة عىل األقل من عجز يف
إنتاج األسامك وتعتمد اعتامدا ً كبريا ً عىل الواردات .وسوف يستمر الطلب العاملي عىل املأكوالت
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البحرية عىل نطاق القارة بأرسها ،مدفوعاً بعوامل مثل النمو السكاين ،وتفضيل األسامك كنظام
غذايئ اختياري ألسباب صحية ،وتزايد الطبقة املتوسطة الغنية ،وتزايد الطلب عىل منتجات
االستزراع املايئ بشكل متزايد .ولذلك ،يجب عىل أفريقيا أن تنتج وتتاجر مبا يكفي من األسامك
لتلبية احتياجاتها الغذائية وأن تخصص الفائض للتصدير فقط.
وأصبح من املعروف اآلن أن تغري املناخ وتقلب املناخ يؤثران بالفعل عىل النظم املائية يف
أفريقيا واإلنتاج الغذايئ بشكل عام .ويتعني عىل الدول األعضاء أن تبدأ أنشطة لبناء القدرة عىل
التكيف والحد من ضعف املجتمعات املحلية أمام تغري املناخ وتقلباته لضامن األمن الغذايئ
وأمن سبل كسب الرزق .فعىل سبيل املثال ،يجب إدماج خدمات النظام اإليكولوجي يف خطة
العمل الوطنية للتكيف ( ،)NAPAوحث الدول األعضاء عىل العمل بالتعاون مع الرشكاء
اإلقليميني والدوليني واملؤسسات املتخصصة من أجل التآزر والتكامل .من األهمية مبكان اإلبقاء
عىل النظم اإليكولوجية الصحية من أجل بقاء املوارد املائية الحية عىل قيد الحياة .ويف هذا
الصدد ،ينبغي تطوير التعدين يف البحار العميقة ،وإنتاج النفط والغاز والطاقة بعد وضع خطة
تعويض صارمة (تجنب ذلك ،وخفضه ،وتعويضه) .وعالوة عىل ذلك ،يجب عىل البلدان أن
تتقيد بالصكوك واملعايري واملامرسات الوطنية واإلقليمية والدولية املتعلقة بالتلوث ،وال سيام
فيام يتعلق باملنتجات الكيميائية واللدائن.
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وفيام ييل التحديات التقنية الرئيسية ،التي تشمل جميع القطاعات ومكونات االقتصاد األزرق:
تقييم اإلمكانات الزرقاء -ويف حني أن قطاع النفط والغاز يخضع لبحوث استكشاف مستمرة،
يجري حالياً تقييم الطاقة واإلمكانات املعدنية الزرقاء .إن التعرف عىل إمكانات الطاقة الزرقاء
املستدامة وتسيريها أمر رضوري لترسيع الدفع باالستثامرات .عالوة عىل ذلك ،هناك العديد
من األقاليم الجديدة والناشئة حيث حالت الكثري من العنارص املجهولة دون تنفيذ مبادرات
التنمية .وباإلضافة إىل ذلك ،هناك حاجة إىل إجراء تقييم تفصييل لخط األساس يوفر وضع
املوارد املعدنية وإمكاناتها.

محاسبة أنشطة االقتصاد األزرق ومكوناته من أجل تحسني اإلدارة  -ال يتم حساب أنشطة
ومكونات االقتصاد األزرق بطريقة موحدة .فينبغي جمع البيانات من مصادر مختلفة لتوفري
صورة شاملة ملساهمة االقتصاد األزرق يف إضافة القيمة وخلق فرص العمل .وينبغي إنشاء
نظام محاسبة وطني مناسب لتسجيل التغريات السنوية املركزية لقطاعات االقتصاد األزرق
واملكونات اإليكولوجية .ومع تنفيذ املساهامت املحددة وطنياً ،ستصبح املحاسبة الخرضاء
والزرقاء حجر الزاوية لتقييم إجراءات تغري املناخ.
تخطيط الحيز البحري ( )MSPوتحسني التنسيق والتآزر  -يف السنوات األخرية ،رشعت عرشات
الدول األعضاء يف عملية تخطيط الحيز البحري كجزء من برامجها التنموية الوطنية .فمن
الرضوري تحقيق التوازن بني رضورات االستخدام املستدام والحفظ والتخفيف من حدة
االسرتاتيجية األفريقية لالقتصاد األزرق
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الرصاعات وإيجاد أوجه التآزر بني املستخدمني ،ال سيام خالل هذا الوقت من مبادرة االقتصاد
األزرق .ولذلك ،تحث الدول األعضاء عىل إضفاء الطابع املؤسيس عىل تخطيط الحيز البحري
لتخصيص مساحات محددة ألنشطة االقتصاد األزرق والحفاظ عىل النظم اإليكولوجية الزرقاء
لضامن االستثامرات الخاصة والعامة الطويلة األجل.
النهج املتكامل واملتوقع إزاء النظم اإليكولوجية البحرية  -تجمع اإلدارة املتكاملة للمحيطات
جميع الهيئات الحكومية ،والقطاعات وأصحاب املصلحة املعنيني من أجل إدارة أكرث فعالية،
وشموالً واستدامة .وينبغي للدول األعضاء أن تنظر يف إضفاء الطابع املؤسيس عىل النظام
اإليكولوجي البحري الكبري ونهج املساقط املائية لتقييم الحالة املتغرية للنظام اإليكولوجي
باستخدام مجموعة من املؤرشات ،مثل اإلنتاجية ،واألسامك ،ومصائد األسامك والتلوث وصحة
النظام اإليكولوجي ،واالقتصاد االجتامعي واإلدارة .وسيعزز نهج النظام اإليكولوجي البحري
الكبري ونهج املساقط املائية اإلدارة اإلقليمية للموارد والنظم اإليكولوجية.
زيادة السالمة واألمن من خالل املراقبة البحرية املتكاملة  -إن أمن املناطق االقتصادية
الخالصة للدول األعضاء له أهمية قصوى يف تنمية وضامن استدامة االقتصاد األزرق ،الذي يؤثر
بالتايل عىل مختلف القطاعات البحرية .ومتثل القرصنة مشكلة خطرية ألنها ال تشكل تهديدا ً
حقيقياً لسالمة السفن وطاقمها فحسب ،بل أيضاً القتصادات البلدان املترضرة .ويتعني عىل
الدول األعضاء األفريقية التعاون من خالل تنسيق عمليات الرصد ،واملراقبة واإلرشاف وتبادل
املعلومات يف الوقت املناسب لضامن حرية املالحة يف البحر ،والحد من الصيد غري القانوين دون
إبالغ ودون تنظيم ،واالتجار غري املرشوع ،والقرصنة والجرمية البحرية .وميكن أن يكون النهج
اإلقليمي من خالل العمليات املشرتكة من خالل الجامعات االقتصادية اإلقليمية ولجان النظم
اإليكولوجية البحرية أكرث الطرق فعالية يف التصدي لهذا التحدي.
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القيمة املضافة  -ال تزال معظم الدول األعضاء تصدر املنتجات غري املعالجة واملواد الخام
(األسامك ،واملعادن ،والنفط ،إلخ) التي ميكن أن تحقق استفادة من إجراء عمليات التجهيز عليها.
وقد حان الوقت لدعم االستثامرات يف املنتجات ذات القيمة املضافة من أجل تحقيق الربح/
املكاسب املثىل من املنتجات املائية واملعدنية وإيجاد العاملة واألرباح الالزمة من العمالت
األجنبية .ومثة حاجة إىل نقل التكنولوجيا املناسبة إىل الدول األعضاء لتلبية متطلبات عمليات
التجهيز ،والتغليف والتسويق .كام أن هناك رضورة لتطوير األنشطة السياحية ذات القيمة
املضافة العالية من خالل إدخال حزم السياحة البيئية يف العرض الحايل للسياحة الساحلية.

االسرتاتيجية األفريقية لالقتصاد األزرق
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الجدول  1-موجز ملجاالت التدخل:

ميثل االقتصاد األزرق الهدف  6من خطة االتحاد األفريقي لعام  2063والهدف  14من خطة
األمم املتحدة لعام  .2030وقد تم توسيع مجاالت التدخل التي ركزت يف البداية عىل املوارد
البحرية والطاقة ،فضالً عن عمليات املوانئ والنقل البحري ،يف اتجاهني :عرب القطاعي والقطاعي.
إن اإلدارة الزرقاء والتغريات املؤسسية هي مجال تدخل شامل يشمل ،ضمن األهداف الثالثة
الواردة يف الجدول التايل ،والبحث عن االتساق واالبتكار ،مبا يف ذلك التمويل األزرق؛ تنمية
القدرات؛ التنسيق والتخطيط املكاين؛ الجنسانية ،والشباب والفئات الضعيفة؛ حل النزاعات؛
دميقراطية االقتصاد األزرق وبناء الوعي واالتصال؛ والشفافية واملساءلة.
مجاالت التدخل
اإلدارة الزرقاء والتغيري املؤسيس

الهدف االسرتاتيجي
تعزيز املؤسسات املعنية ببيئة السياسات واإلدارة لتنسيق
االقتصاد األزرق األفريقي
جعل االقتصاد األفريقي األزرق يعجل بالتحول االقتصادي
تتوىل أفريقيا قيادة متويل تنمية االقتصاد األزرق

vمجاالت التدخل املحددة فيام يتعلق بالنقل ،ومصائد األسامك ،وتربية األحياء املائية ،والطاقة،
واملوارد املعدنية ،والنفط والغاز ،والسياحة الساحلية وخدمات النظم اإليكولوجية .وترد فيام
ييل األهداف االسرتاتيجية املرتبطة بها.
الهدف االسرتاتيجي
الشحن البحري
امليناء
مصائد األسامك وتربية األحياء املائية

مجاالت التدخل
حمل البضائع من البلدان األفريقية بأسعار معقولة
تحديث املوانئ األفريقية
تحسني الحفظ واستخدام موارد مصائد األسامك وتربية
األحياء املائية عىل نحو مستدام مع التقليل من الرصاعات
إىل الحد األدىن مع املواضيع الفرعية األخرى لالقتصاد
األزرق
تحقيق إمكانات توليد الرثوة الكاملة ملصائد األسامك
وتربية األحياء املائية للمساهمة عىل نحو أمثل يف النمو
األزرق
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مجاالت التدخل
الهدف االسرتاتيجي
ضامن استدامة النتائج االجتامعية ،واالقتصادية ،والبيئية
مصائد األسامك وتربية األحياء املائية
واملنصفة وحقوق اإلنسان مع حامية رأس املال الطبيعي
واالستثامر األزرق
إطالق إمكانات الطاقة الزرقاء املستدامة (الجانب التقني)
تهيئة بيئة تنظيمية مواتية لتطوير وتطبيق الطاقة الزرقاء
املستدامة
تلبية الطلب املتزايد عىل املوارد املعدنية ،والنفط والغاز
لتحقيق االزدهار االقتصادي
تسخري إمكانات الصناعات املبتكرة من خالل البحث
الصناعات املبتكرة
والتطوير
تطوير سياحة متكاملة ومستدامة
السياحة الساحلية
الكربون األزرق وغريه من خدمات النظم تعزيز إدماج الكربون األزرق وخدمات النظم اإليكولوجية
يف السياسات العامة لتغري املناخ والسياسات العامة
اإليكولوجية والقدرة عىل الصمود
الساحلية واملائية
ضامن االستدامة البيئية واقتصادات ومجتمعات قادرة عىل
الصمود ملواجهة تغري املناخ

يرد يف مجموعة الجداول الواردة أدناه ،تحديد كل مجال من مجاالت التدخل مبجموعة من
األهداف االسرتاتيجية واألهداف املتصلة بها .وترد تفاصيل التدخالت أو اإلجراءات أو األنشطة
املتعلقة بكل هدف يف التقارير املفصلة عن املجاالت املواضيعية (املرفقات  ١إىل .)٥
الشحن وامليناء  -إن الشاغل الرئييس لألفارقة هو أن يكون مبقدورهم نقل حمالتهم بتكاليف
معقولة .ولبلوغ هذه الغاية ،فالبد من تثبيت أسعار الشحن البحري وتحديث املوانئ.
مجال التدخل
النقل
امليناء

التدخالت
الهدف االسرتاتيجي
حمل البضائع من البلدان مراقبة أسعار الشحن البحري وتكاليف
النقل األخرى وتشجيع إنشاء رشكات
األفريقية بأسعار معقولة
املالحة دون اإلقليمية
إنشاء موانئ حديثة وتحديث املوانئ
تحديث املوانئ األفريقية
القامئة
االسرتاتيجية األفريقية لالقتصاد األزرق
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مصائد األسامك وتربية األحياء املائية -إن الحفاظ عىل املوارد املائية وتثمني املصائد وإنتاج
االستزراع املايئ وتربية األحياء املائية ،مع حصة عادلة من الفوائد ،تدفع بتنمية قطاعات إنتاج
األغذية هذه.
التدخالت
إنشاء آليات للتنسيق املؤسيس ملوامئة
أنشطة مصائد األسامك وتربية األحياء
املائية مع مواضيع االقتصاد األزرق
األخرى

الهدف االسرتاتيجي
مجال التدخل
مصائد األسامك وتربية تحسني الحفظ واستخدام موارد
مصائد األسامك وتربية األحياء
األحياء املائية
املائية عىل نحو مستدام مع
التقليل الرصاعات إىل الحد األدىن
مع املواضيع الفرعية األخرى
تعزيز الحفظ واإلدارة املستدامة للموارد
لالقتصاد األزرق
املائية

امليناء

إقامة تعاون إقليمي ودون إقليمي يف
مواضيع االقتصاد األزرق
تحقيق إمكانات توليد الرثوة تطوير مصائد األسامك صغريه النطاق مع
الكاملة ملصائد األسامك وتربية تقليل اآلثار السلبية لالستثامرات الزرقاء
األحياء املائية للمساهمة عىل نحو األخرى
أمثل يف النمو األزرق
تعزيز سلسلة القيمة الزرقاء الشاملة التي
تدمج تربية األحيائية املائية يف مصائد
األسامك ومصائد أسامك الزينة وقطاع
السياحة
تحقيق تجارة وتسويق أسامك مسؤولة
ومنصفة مبا يف ذلك تجارة األسامك
الشاملة بني األقاليم وعرب الحدود
جذب وتعزيز استثامرات القطاعني العام
والخاص ( )PPPومتويل مصائد األسامك
وتربية األحياء املائية من أجل تحقيق
اإلمكانات الكاملة للنمو األزرق
ترسيع تطوير قدرات مصائد األسامك
وعمليات تجهيز وتخزين األسامك املائية
يف الصناعات املرتبطة باالقتصاد األزرق
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مجال التدخل

التدخالت
الهدف االسرتاتيجي
تعظيم االستفادة من مصائد أسامك أعايل
البحار
ضامن استدامة النتائج االجتامعية ،تطوير اسرتاتيجيات االتصال حول النمو
واالقتصادية ،والبيئية واملنصفة األزرق وكذلك خلق الوعي وتطوير
وحقوق اإلنسان مع حامية رأس القدرات البرشية
املال الطبيعي واالستثامر األزرق
ضامن األمن الستثامرات مصائد األسامك
وتربية األحياء املائية
خلق ظروف عمل آمنة ومأمونة
تعزيز املرونة والحد من التعرض لتغري
املناخ
متكني النساء والشباب من مصائد األسامك
وتربية األحياء املائية من أجل االستفادة
الكاملة من النمو األزرق
إعادة تأهيل أو تأمني تهديدات األرايض/
مناطق الصيد ،ومنع التلوث الربي وتدهور
البيئات املائية

الطاقة ،واملوارد املعدنية والنفط والغاز ،والصناعات املبتكرة  -من أجل إطالق العنان ملوارد
الطاقة الزرقاء املستدامة غري املستغلة ،واالستفادة من املوارد املعدنية يف قاع البحار العميقة
ومياه البحار لخلق قارة مزدهرة ،وتسخري إمكانيات الصناعات املبتكرة ،فالبد من وضع أهداف
واضحة املعامل .وبالنسبة لألهداف املحددة ،يقرتح أيضاً تحديد أهداف وإجراءات محددة.
مجال التدخل
الطاقة

التدخالت
الهدف االسرتاتيجي
إطالق إمكانات الطاقة الزرقاء زيادة تغلغل الطاقة الزرقاء يف مزيج
الطاقة
املستدامة (الجانب التقني)
تهيئة بيئة تنظيمية مواتية لتطوير املساهمة يف زيادة الطاقة املوثوقة،
وتطبيق الطاقة الزرقاء املستدامة وباألسعار املعقولة والحديثة
(جانب السياسة)
االسرتاتيجية األفريقية لالقتصاد األزرق
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التدخالت
تقييم توافر الهياكل األساسية الكافية عىل
الصعيد (أ) الوطني (ب) اإلقليمي ،و(ج)
القاري
قدرة االقتصاد األزرق
اإلصالح املايل غري املستدام

مجال التدخل

الهدف االسرتاتيجي

املعادن والنفط والغاز

وضع مبادئ توجيهية لتقييم األثر البيئي
تلبية الطلب املتزايد عىل املوارد زيادة التعدين يف قاع البحار العميقة،
املعدنية ،والنفط والغاز من أجل ومياه البحار ،وإنتاج النفط والغاز لتلبية
الطلب واالزدهار االقتصادي
تحقيق االزدهار االقتصادي

هيكلة وإنشاء أدوات متويل الطاقة
املواتية
وضع خطة رئيسية مستدامة للطاقة
الزرقاء والسياسات املشتقة

وضع أطر تنظيمية مواتية الستكشاف
املعادن والنفط والغاز من مياه البحار
العميقة
تعزيز االستكشاف املستدام والصديق
للبيئة يف مياه البحر العميقة
الصناعات املبتكرة

بناء القدرات ونقل التكنولوجيا
تسخري إمكانات الصناعات املبتكرة وضع إطار لسياسيات ترسيع نقل وتطبيق
تقنيات االقتصاد األزرق
من خالل البحث والتطوير
تعزيز القدرات املؤسسية والهيكلية
والبرشية
تعزيز تطبيق الصناعات املبتكرة
إنشاء قاعدة بيانات الصناعات املبتكرة
وأدوات الدعم
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السياحة الساحلية وخدمات النظام اإليكولوجي  -ينبغي تطوير السياحة من خالل نهج
متكامل والتي تقدر النظم اإليكولوجية البحرية والنظم اإليكولوجية للمياه العذبة .وينبغي
إيالء االعتبار لخدمات النظم اإليكولوجية الزرقاء يف السياسات العامة الوطنية من أجل زيادة
قدراتها عىل التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره.
مجال التدخل

السياحة الساحلية

الهدف االسرتاتيجي
تطوير سياحة متكاملة ومستدامة

التدخالت
تطوير اسرتاتيجيات متكاملة للسياحة
والهياكل األساسية املستدامة
تضمني الكربون األزرق وغريه من خدمات
النظم اإليكولوجية يف املساهامت املحددة
وطنياً

الكربون األزرق وغريه تعزيز إدماج الكربون األزرق
من خدمات النظم وخدمات النظم اإليكولوجية
اإليكولوجية والقدرة يف السياسات العامة لتغري
املناخ والسياسات العامة
عىل الصمود
تعزيز الحلول القامئة عىل الطبيعة لتعزيز
الساحلية واملائية
مساهمة النظام البيئي الساحيل واملايئ يف
إنجازات التنوع البيولوجي وتغري املناخ
ضامن االستدامة البيئية ،تطوير القدرات واالسرتاتيجيات املتكاملة
ومجتمعات لنظام إيكولوجي متوازن وإدارة بيئية
واقتصادات
قادرة عىل الصمود ملواجهة مستدامة ومجتمعات محلية معززة
وقادرة عىل الصمود

تغري املناخ

تطوير القدرة عىل وضع اسرتاتيجيات
متكاملة لتعزيز التعاون اإلقليمي ،وتعزيز
البحث والتطوير ،والتخطيط الفعال وآلية
منسقة
وضع اسرتاتيجيات وإقامة روابط مع
الهياكل األساسية

االسرتاتيجية األفريقية لالقتصاد األزرق
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الجدول  :2موجز مفصل لألهداف والغايات املقابلة

(ترد األهداف واإلجراءات التفصيلية يف التقارير التفصيلية املرفقة بهذه االسرتاتيجية األفريقية
لالقتصاد األزرق)
املجال املواضيعي  :1مصائد األسامك ،وتربية األحياء املائية ،والحفاظ عىل واستدامة النظم
اإليكولوجية املائية يف سياق االقتصاد األزرق األفريقي
األهداف

النهج

الغايات
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الهدف 2
تحقيق إمكانات الكاملة
لتوليد الرثوة من مصائد
األسامك وتربية األحياء املائية
للمساهمة عىل نحو أمثل يف
النمو األزرق

الهدف 3
ضامن استدامة النتائج
االجتامعية ،واالقتصادية،
والبيئية واملنصفة وحقوق
اإلنسان مع حامية رأس
املال الطبيعي واالستثامر
األزرق

الهدف 1
تحسني الحفظ واستخدام
موارد مصائد األسامك وتربية
األحياء املائية عىل نحو
مستدام مع تقليل الرصاعات
إىل الحد األدىن مع املواضيع
الفرعية األخرى لالقتصاد
األزرق
قادت الدول األعضاء األفريقية مبادرة كربى إلطالق اإلمكانات الكاملة ملصائد األسامك
وتربية األحياء املائية داخل حيز االقتصاد األزرق من خالل تدخالت هادفة ،يدعمها عدة
رشكاء داخل القطاعات الحكومية ،والقطاع الخاص ،واملنظامت غري الحكومية ،ومنظامت
املجتمع املدين ،واألكادمييون ،والرشكاء يف التنمية ،وبدعم كامل من االتحاد األفريقي أثناء
التنفيذ.
 1-1إنشاء آليات تنسيق  2-1تطوير مصائد األسامك  3-1تطوير اسرتاتيجيات
مؤسسية ملواءمة أنشطة صغريه النطاق مع تقليل اآلثار االتصال بشأن النمو
مصائد األسامك وتربية السلبية لالستثامرات الزرقاء األزرق وكذلك خلق
الوعي وتطوير القدرات
األحياء املائية مع مواضيع األخرى
البرشية
أخرى تتعلق باالقتصاد
األزرق
 1-2تعزيز الحفظ واإلدارة  2-2تعزيز سلسلة القيمة  3-2ضامن األمن
مصائد
الزرقاء الشاملة التي تدمج الستثامرات
املستدامة للموارد املائية
تربية األحيائية املائية يف األسامك وتربية األحياء
مصائد األسامك ومصائد املائية
أسامك الزينة وقطاع السياحة
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األهداف

الهدف 2
تحقيق إمكانات الكاملة
لتوليد الرثوة من مصائد
األسامك وتربية األحياء املائية
للمساهمة عىل نحو أمثل يف
النمو األزرق

الهدف 1
تحسني الحفظ واستخدام
موارد مصائد األسامك وتربية
األحياء املائية عىل نحو
مستدام مع تقليل الرصاعات
إىل الحد األدىن مع املواضيع
الفرعية األخرى لالقتصاد
األزرق
 1-3إقامة تعاون إقليمي  2-3تحقيق تجارة وتسويق
ودون إقليمي يف مواضيع أسامك مسؤول ومنصف مبا يف
ذلك تجارة األسامك الشاملة
االقتصاد األزرق
بني األقاليم وعرب الحدود
 2-4جذب وتعزيز استثامرات
القطاعني العام والخاص
( )PPPومتويل مصائد
األسامك وتربية األحياء املائية
من أجل تحقيق اإلمكانات
الكاملة للنمو األزرق

 2-5ترسيع تنمية قدرات
مصائد األسامك وتربية
األحياء املائية عىل تجهيز
وتخزين األسامك داخل
الصناعات ذات الصلة
باالقتصاد األزرق
 2-6تعظيم االستفادة
من مصائد أسامك أعايل
البحار

الهدف 3
ضامن استدامة النتائج
االجتامعية ،واالقتصادية،
والبيئية واملنصفة وحقوق
اإلنسان مع حامية رأس
املال الطبيعي واالستثامر
األزرق
 3-3إيجاد ظروف عمل
آمنة ومأمونة
 3-4تعزيز املرونة والحد
من التعرض لتغري املناخ

 3-5متكني النساء
والشباب من مصائد
وتربية
األسامك
األحياء املائية من أجل
االستفادة الكاملة من
النمو األزرق
 3-6إعادة تأهيل
أو تأمني تهديدات
ا أل ر ا يض  /منا طق
الصيد ،ومنع التلوث
الربي وتدهور البيئات
املائية
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املجال املواضيعي  :2الشحن/النقل ،والتجارة ،واملوانئ ،واألمن البحري ،والسالمة وإنفاذ
القانون يف سياق االقتصاد األزرق األفريقي
األهداف

النهج

الغايات

الهدف 2
الهدف 1
حمل البضائع من الدول األفريقية لالسترياد تطوير التجارة البينية بني الدول
والتصدير مبعدالت معقولة
تشكل جزءا ً من رشاكة دينامية ،عىل الصعيد اإلقليمي ،بالتعاون الوثيق مع الدول األعضاء
يف االتحاد األفريقي ،وعىل الصعيد الدويل ،من خالل التعاون مع مختلف املؤسسات
والرشكاء يف التنمية من أجل إيجاد التآزر وبناء القدرات.
 1-1مراقبة أسعار الشحن البحري وتكاليف  1-1إنشاء وتطوير ممرات النقل
النقل األخرى
 2-2تطوير النقل املالحي اإلقليمي الفرعي
 1-2تعزيز اإلدارة الجيدة للقطاع
 2-3تطبيق االتفاقيات واالتفاقات املتعلقة
 1-3تعزيز تدريب الجهات الفاعلة
بحرية حركة األشخاص والسلع واملعايري
 1-4كفالة األمن والسالمة يف املنطقة
البحرية األفريقية

املجال املواضيعي  :3السياحة الساحلية والبحرية ،والقدرة عىل الصمود أمام تغري املناخ،
والبيئة والهياكل األساسية يف سياق االقتصاد األزرق األفريقي

النهج
الغايات
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الهدف 1
الهدف 2
الهدف 3
الهدف 4
االستدامة البيئية
السياحة الساحلية السياحة
الهياكل األساسية املرنة،
واملجتمعات القادرة عىل والبحرية املتكاملة املستدامة
والكربون األزرق وغريه
الصمود ملواجهة تغري
واملستدامة
من خدمات النظم
املناخ
اإليكولوجية
النهج املتكامل واملتوقع للنظم اإليكولوجية البحرية واملياه العذبة :أفريقيا املزدهرة،
املستندة إىل النمو الشامل والتنمية املستدامة
 1-1وضع اسرتاتيجيات  2-1وضع
 3-1وضع
 4-1وضع اسرتاتيجيات
متكاملة إلدارة بيئية
اسرتاتيجيات
اسرتاتيجيات
متكاملة للهياكل
مستدامة
متكاملة من أجل متكاملة
األساسية املرنة
التعاون اإلقليمي للسياحة
واملستدامة
املستدامة
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الهدف 1
الهدف 2
الهدف 3
االستدامة البيئية
السياحة الساحلية السياحة
واملجتمعات القادرة عىل والبحرية املتكاملة املستدامة
الصمود ملواجهة تغري
واملستدامة
املناخ
 1-2تطوير قدرة
 2-2تطوير
 3-2وضع
املجتمعات واالقتصادات القدرة عىل
إسرتاتيجيات
القادرة عىل الصمود
تعزيز املؤسسات متكاملة
لتغري املناخ
اإلقليمية
للهياكل
األساسية
للسياحة
 1-3ضامن توازن النظم  2-3تنسيق
اإليكولوجية البحرية
التعاون بشأن
املسائل العابرة
للحدود
 1-4تعزيز سبل العيش  2-4تعزيز الرشاكة
للمجتمعات املحلية
بني القطاعني العام
والخاص
 1-5تطوير إطار إدارة  2-5تعزيز البحث
املخاطر
والتطوير ونقل
التكنولوجيا
 1-6تطوير إطار إدارة  2-6دعم آلية
التخطيط املتكامل
املخاطر
 1-7تطوير قاعدة
 2-7تعزيز آلية
بيانات املعلومات وآلية تنسيق بينية وفيام
نرشها
بني البلدان

الهدف 4
الهياكل األساسية املرنة،
والكربون األزرق وغريه
من خدمات النظم
اإليكولوجية
 4-2إنشاء روابط
إسرتاتيجية تشمل
الهياكل األساسية
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املجال املواضيعي  :4الطاقة املستدامة ،واملوارد املعدنية والصناعات املبتكرة يف سياق االقتصاد
األزرق األفريقي
الهدف 1
الهدف 2
االستدامة البيئية
السياحة الساحلية
واملجتمعات القادرة والبحرية املتكاملة
عىل الصمود ملواجهة واملستدامة
تغري املناخ
النهج
من أجل إطالق العنان ملوارد الطاقة الزرقاء املستدامة غري املستغلة ،واالستفادة من املوارد
املعدنية يف قاع البحار العميقة ومياه البحار لخلق قارة مزدهرة ،وهناك حاجة إىل تسخري
إمكانيات الصناعات املبتكرة ذات أهداف واضحة مع معامل ملموسة.
الغايات  1-1زيادة تغلغل
 2-1إصالح الهيكل  3-1زيادة التعدين  4-1وضع إطار
الطاقة الزرقاء يف
املايل غري املستدام يف قاع البحار
لسياسيات ترسيع
مزيج الطاقة
وإنشاء أدوات
العميقة ،ومياه
نقل وتطبيق تقنيات
متويل مواتية
البحار ،وإنتاج النفط االقتصاد األزرق
للطاقة
والغاز لتلبية الطلب
واالزدهار االقتصادي
 1-2املساهمة يف
 2-2وضع خطة
 3-2إنشاء أطر
 4-2تعزيز القدرات
زيادة الطاقة الحديثة رئيسية مستدامة تنظيمية مواتية
املؤسسية ،والهيكلية
املوثوقة ،وباألسعار للطاقة الزرقاء
الستكشاف مياه
والبرشية
املعقولة
والسياسات املشتقة البحر العميقة
 1-3تقييم توافر
 4-3تعزيز تطبيق
 2-3وضع مبادئ  3-3تعزيز
الهياكل األساسية
توجيهية لتقييم
االستكشاف املستدام الصناعات املبتكرة
الكافية عىل الصعيد األثر البيئي
والصديق للبيئة يف
(أ) الوطني (ب)
مياه البحر العميقة
اإلقليمي ،و(ج)
القاري
 3-4بناء القدرات
 1-4متكني االقتصاد
 4-4إنشاء قاعدة
ونقل التكنولوجيا
األزرق
بيانات الصناعات
املبتكرة وأدوات الدعم
الهدف 3
السياحة املستدامة
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الهدف 4
تسخري إمكانات
الصناعات املبتكرة من
خالل البحث والتطوير

املجال املواضيعي  :5السياسات العامة ،واملؤسساتية واإلدارة ،والتوظيف ،وإيجاد الوظائف
والقضاء عىل الفقر ،والتمويل املبتكر يف سياق االقتصاد األزرق األفريقي
األهداف

النهج
الغايات

الهدف :1
الهدف :2
تعزيز املؤسسات املعنية جعل االقتصاد األفريقي
ببيئة السياسات واإلدارة األزرق يعجل بالتحول
لتنسيق االقتصاد األزرق االقتصادي
األفريقي
النهج املتكامل واملستقبيل لالقتصادات املتحولة واملرنة :أفريقيا املزدهرة ،املستندة إىل النمو
الشامل ،والتنمية املستدامة ،واالبتكار والقدرات املحلية
 1-1تعزيز االتساق يف  2-1مساعدة الدول األعضاء  3-1وضع أدوات متويل مبتكرة
مامرسات السياسات
والجامعات االقتصادية
ومساعدات لتنفيذ إسرتاتيجيات
العامة ومواءمة األطر
اإلقليمية عىل تعميم
االقتصاد األزرق عىل املستويات
التنظيمية داخل وعرب االسرتاتيجيات املتكاملة
الوطنية ،واإلقليمية والقارية
القطاعات واملستويات املتعلقة باإلدارة املستدامة
الشاملة لالقتصاد األزرق مع
الرتكيز عىل تعزيز سلسلة
القيمة
 1-2املؤسسات القادرة  2-2تعميم اآللية وإطار
 3-2الرشوع يف اإلصالح املايل
عىل تعزيز التعاون بني العمل ذوي الصلة لتفعيل
وغريه من الحوافز لتحسني
القطاعات ،والتنفيذ
منطقة التجارة الحرة يف
النظام املايل وتحسني الرشاكة
واملساءلة يف تحقيق
القارة األفريقية واألطر
بني القطاعني العام والخاص
أهداف االقتصاد األزرق القارية
( )PPPوالتمويل (الرسمي وغري
ألفريقيا
الرسمي).
 1-3تعزيز نظام الدعم  2-3تعزيز قدرات االقتصاد  3-3تعزيز إنشاء تحالف
التحلييل واملعلومايت
األزرق وترسيع نقل العلم تجاري أفريقي من أجل الصحة
عىل جميع املستويات والتكنولوجيا واالبتكار
واالستخدام املستدام للنظم
من أجل اتخاذ القرارات
اإليكولوجية املائية األفريقية
وتقديم التقارير
املستنرية
الهدف :3
تتوىل أفريقيا قيادة متويل
تنمية االقتصاد األزرق
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