
االسرتاتيجية األفريقية لالقتصاد األزرق

النقل البحري النهري والبحريات، وإدارة أنشطة الصيد يف هذه املساحات 

املائية، واستغالل واالستفادة من املوارد املعدنية يف البحار العميقة واملوارد 

األخرى. 

الرئيسية  الدوافع  األزرق  لالقتصاد  األفريقية  االسرتاتيجية  حددت  فقد 

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. 

مكتبية  بحثية  دراسات  إجراء  االسرتاتيجية  هذه  صياغة  عملية  وشملت 

استشاريون  خرباء  بها  قام  ميدانية  وزيارات  املواضيعية،  املجاالت  بشأن 

االقتصاد  بتنمية  املتصلة  املسائل  بشأن  املامرسات  وأفضل  الدروس  لجمع 

)إثيوبيا،  األفريقي  االتحاد  يف  األعضاء  الدول  من  دولة   ١٣ إىل  األزرق 

وكينيا،  ومرص،  وغانا،  وسيشل،  أفريقيا،  وجنوب  والسنغال،  وجيبويت، 

وموريشيوس، واملغرب، وناميبيا، وسيشل، وتنزانيا )مبا فيها زنزبار( وتوجو(. 

وقام الخرباء االستشاريون بوضع مشاريع تقارير عن املجاالت املواضيعية 

ضامن  أجل  ومن  امليدانية.  والبعثات  املكتبية  البحوث  نتائج  إىل  استناداً 

اتباع نهج شامل يف عملية الصياغة، نظمت حلقة عمل استشارية ألصحاب 

املصلحة، ضمت ١٢٥ مندوباً، يومي 30 و31 أغسطس ٢٠١٩ يف مقر املكتب 

األفريقي  لالتحاد  التابع  الحيوانية  الرثوة  مبوارد  املعني  املشرتك  األفريقي 

هو  هذه  العمل  حلقة  من  الغرض  وكان  كينيا.  نريويب،  يف   )AU-IBAR(

أصحاب  وقدم  حاسمة.  بصورة  وتحسينها  املواضيعية  املجاالت  استعراض 

املصلحة إسهامات قيمة إلنجاز هذه التقارير املواضيعية الخمسة. 

وتهدف االسرتاتيجية إىل دعم الدول األعضاء يف االتحاد األفريقي واملؤسسات 

السرتاتيجياتها  متسقة  صياغة  أجل  من  لها  التوجيه  وتقديم  اإلقليمية 

التحول  تعزز  أن  شأنها  من  التي  واإلقليمية  الوطنية  الزرقاء  االقتصادية 

والنمو االجتامعي - االقتصادي.

واملرفقات  ألفريقيا  األزرق  االقتصاد  اسرتاتيجية  حول  التفاصيل  من  ملزيد 

املرتبطة بها ، ميكنك زيارة موقع ويب الجامعة األمريكية واالتحاد األفريقي

www.au.int; www.au-ibar.org.
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لقد تم الرشوع يف وضع االسرتاتيجية األفريقية لالقتصاد األزرق يف أعقاب 

الذي عقد يف نريويب، كينيا يف عام  مؤمتر نريويب لالقتصاد األزرق املستدام 

2018. وقد 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 

االسرتاتيجية   ٢٠١٩ أكتوبر  يف  والبيئة  واملياه  الريفية،  والتنمية  بالزراعة، 

األفريقية لالقتصاد األزرق.

وقد حدد االتحاد األفريقي تنمية اقتصاد األزرق للمحيط كهدف ذي أولوية 

النمو  إىل  تستند  التي  املزدهرة  أفريقيا  تحقيق  إىل  التطلع  تحقيق  نحو 

لعام ٢٠٦٣.  األفريقي  االتحاد  املستدامة يف سياق خطة  والتنمية  الشامل 

وبالتايل، تم تكليف املكتب األفريقي املشرتك املعني مبوارد الرثوة الحيوانية 

إلدارة  التابع  التقني  املكتب  وهو   ،)AU-IBAR( األفريقي  لالتحاد  التابع 

مبسؤولية  األفريقي،  االتحاد  ملفوضية  التابعة  والزراعة  الريفي  االقتصاد 

محددة لدعم وضع االسرتاتيجية األفريقية لالقتصاد األزرق.

التقارير  إىل  استناداً  األزرق  لالقتصاد  األفريقية  االسرتاتيجية  توحيد  وتم 

التقنية املواضيعية الخمسة املفصلة التالية واملرفقات لهذه االسرتاتيجية:  

مصائد األسامك، وتربية األحياء املائية، والحفاظ عىل واستدامة النظم . 1

اإليكولوجية املائية

وإنفاذ . 2 والسالمة  البحري،  واألمن  واملوانئ،  والتجارة،  الشحن/النقل، 

القانون

السياحة الساحلية والبحرية، وتغري املناخ، واملرونة، والبيئة، والهياكل . 3

األساسية

الطاقة املستدامة واملوارد املعدنية والصناعات االبتكارية. 4

فرص . 5 وتوفري  والتوظيف،  والحوكمة،  واملؤسساتية  العامة،  السياسات 

العمل، والقضاء عىل الفقر، والتمويل املبتكر

الرؤية
إن الرؤية االسرتاتيجية لالقتصاد األزرق هي رؤية شاملة ومستدامة تسهم 

بشكل كبري يف تحول أفريقيا ومنوها

الغرض من االسرتاتيجية األفريقية لالقتصاد األزرق
اقتصاد  تنمية  عملية  توجيه  هو  األزرق  االقتصاد  اسرتاتيجية  هدف  إن 

أزرق شامل ومستدام، يصبح مساهامً كبرياً يف التحول والنمو القاريني، من 

واملائية،  البحرية  الحيوية  بالتكنولوجيا  املتعلقة  باملعارف  النهوض  خالل 

واالستدامة البيئية، ومنو صناعة النقل البحري عىل نطاق أفريقيا، وتطوير 


