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يكتيس قطاع الصيد البحري وتربية األحياء املائية يف املغرب أهمية متزايدة بالنظر إىل 

أبعاده االقتصادية واالجتامعية والبيئية.

فمنذ الستينيات من القرن املايض، نسج االتحاد األورويب واملغرب عالقات وثيقة يف قطاع 

الصيد البحري حيث توالت عدة اتفاقات وتطورت مع تطور اإلصالحات املتعاقبة التي 

همت سياسة االتحاد األورويب يف مجال الصيد البحري وسياسة تنمية القطاع يف املغرب 

لضامن استدامة املوارد والحصول عىل مزايا متبادلة.

ويتم تنفيذ بروتوكول جديد منذ 2014 ستكتشفون مناحيه املختلفة يف هذا العدد وهي 

يف الغالب غري معروفة. وباإلضافة إىل تأطري نشاط الصيد البحري، يعكس هذا الربوتوكول 

اإلرادة املشرتكة يف ُمصاحبة  الدينامية التي يشهدها القطاع و الحفاظ يف اآلن نفسه عىل 

املوارد. وهذا هو هدف اسرتاتيجية "آليوتيس" التي وضعها املغرب والتي يُواكبها االتحاد 

األورويب منذ سنة 2007 بدعم مايل فاق 120 مليون أورو إىل حدود اليوم.

وباإلضافة إىل قطاع الصيد البحري، يرتكز عملنا عىل رؤية بعيدة األمد للتحديات والفرص 

التي متنحها البحار واملحيطات بصفتها فضاءات مشرتكة  تستدعي تعاوناً إقليمياً ومتعدد 

األطراف.  إن مبدأ "النمو األزرق" الذي يُحاول االتحاد األورويب تطويره يهدف إىل دعم 

التنمية املستدامة يف القطاع البحري برمته من خالل اإلقرار مبا تُتيحه البحار واملحيطات 

من إمكانيات هائلة يف مجاالت االبتكار والنمو. هذا وُيثل النمو األزرق يف أوروبا 5،4 

مليون فرصة شغل وقيمة مضافة إجاملية تُقدر بزهاء 500 مليار أورو يف السنة. ولنئ كان 

الصيد البحري املستدام ُيكِّننا من الحصول عىل منتجات سليمة وذات جودة عالية، فإنه 

يُساهم يف اآلن ذاته يف رفاه املجتمعات الساحلية ويعزز الصناعات اإلنتاجية والتحويلية 

ويشارك يف خلق مناصب شغل.

املغرب  يف  البحري  الفضاء  ينتظر  زاهراً  مستقبالً  بأن  مقتنعون  األورويب  االتحاد  يف  إننا 

من  فإنه  السياق،  هذا  األطليس. ويف  املحيط  الواقعة عىل  اإلفريقية  البلدان  ويف جميع 

دواعي رسوري أن أقدم لكم من خالل الصفحات املوالية ملحة عن رشاكتنا وعن التحديات 

n .الجديدة التي تنتظرنا
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1. ما هي سياسة االتحاد األوروبي في مجال الصيد البحري؟

2. ماهي أهداف سياسة 
االتحاد األوروبي في مجال 

الصيد البحري؟
3. السياسة الدولية : الصيد البحري خارج االتحاد األوروبي

د سياسة االتحاد االورويب املتعلقة بالصيد البحري التي تم إطالقها يف السبعينات من القرن املايض مجموعة من القواعد الرامية إىل تدبري أسطول الصيد البحري  تُحدِّ
األورويب والحفاظ عىل االحتياطيات السمكية . ومبا أن االتحاد األورويب يضطلع مبسؤولية تدبري هذا املورد املشرتك، فإنه يُتيح ألسطول الصيد البحري األورويب برمته 
ولوجاً متكافئاً للمياه وألعامق البحار يف االتحاد األورويب كام مُتكن الصيادين من التنافس عىل نحو متكافئ. ولإلشارة، فقد خضعت سياسة االتحاد األورويب املتعلقة 

بالصيد البحري لعدة إصالحات، دخلت آخرها حيز التنفيذ يف 01/01/2014.

البحري  الصيد  مجال  يف  األورويب  االتحاد  سياسة  تهدف 

مجالني  املائية  االحياء  وتربية  البحري  الصيد  جعل  إىل 

البيئي واالقتصادي واالجتامعي  املستوى  مستدامني عىل 

كام  سليمة.  مبنتجات  األورويب  االتحاد  مواطني  وتزويد 

أنها ترمي إىل تنشيط القطاع وتأمني مستوى عيش عادل 

لكن  تتجدد  السمكية  االحتياطات  أن  ذلك  للصيادين، 

التذكري  يجب  وهنا  املُفرط.  االستغالل  من  يُعاين  بعضها 

ويف  اليوم!  موارد  عىل  بالحفاظ  مرتبطة  الغد  فرص  بأن 

قدرة  تعزيز  عىل  األورويب  االتحاد  يعمل  السياق،  هذا 

السياسة  وتتوقع  التكاثر.  عىل  املائية  األحياء  أصناف 

2020 يف  و   2015 بني  ما  الصيد  كميات  تحديد  الحالية 

إطار االستدامة مام سيُمكِّن من الحفاظ عىل احتياطات 

األسامك وذلك عىل املدى البعيد. وتعتمد سياسة االتحاد 

األورويب يف مجال الصيد البحري مقاربًة حذرة من خالل 

اإلقرار بتأثري نشاط اإلنسان عىل مجموع املنظومة البيئية. 

الصيد  لجعل  السياسة  هذه  خالل  من  االتحاد  ويجتهد 

التدريجي  الحذف  يعمل عىل  كام  انتقائية  أكرث  البحري 

لعملية رمي األسامك غري املرغوب فيها.

الصيد  إجامالً، تتضمن سياسة االتحاد األورويب يف مجال 

البحري ثالثة محاور:

متكافئ  نحو  عىل  م  يُقسِّ  : البحري  الصيد  تدبري   •

إمكانيات الصيد البحري مع الحفاظ عىل املوارد البحرية 

من أجل مردودية مرتفعة عىل املدى البعيد.

السياسة التجارية : تَُدبِّر سوق منتجات الصيد وتربية   •

األحياء املائية من خالل التنظيم املشرتك لألسواق

والصيد  البحرية  للشؤون  األورويب  االتحاد  صندوق   •
تبلغ قيمته 6.400 مليون أورو،  البحري)2014-2020( : 
البحري  الصيد  مامرسات  اعتامد  عىل  الصيادين  يساعد 
تنويع  من  الساحلية  املناطق  سكان  وُيكن  املستدام 
أنشطتهم وُيول املشاريع املُحِدثة ملناصب شغل من أجل 

تحسني جودة الحياة عىل امتداد الساحل األورويب.

مجال  يف  الرشاكة  باتفاقات  تُعنى   : الدولية  السياسة   •
الصيد البحري املستدام مع البلدان غري األعضاء )مبا فيها 
اإلقليمية  املنظامت  مع  بالعالقات  تُعنى  كام  املغرب( 

والدولية.

أكرث من ربع الكميات التي يصطادها األسطول األورويب ال تأيت من مياه االتحاد األورويب. ففي الفرتة 
املمتدة ما بني 2004 و 2006، 8 يف املائة تقريبا من الكميات املُصطادة متت يف إطار اتفاقات الصيد 

البحري املربمة مع الدول غري األعضاء )مثل املغرب( و20 يف املائة منها متت يف أعايل البحار.

يُعد االتحاد األورويب قوة بحرية وُيثل سوقاً عاملية ضخمة ملنتجات الصيد البحري. وبذلك فهو يؤدي 
دورا مهام يف عدد من املنظامت الدولية حيث يساهم يف تحسني الحكامة يف القطاع. ويعمل االتحاد 
األورويب بتعاون وثيق مع األمم املتحدة وعدد من املنظامت اإلقليمية من قبيل املؤمتر التعاون البحري 
بني البلدان اإلفريقية املُِطلة عىل املحيط األطليس الذي يوجد مقره يف الرباط والذي استفاد من دعم 

االتحاد األورويب مبناسبة معرض "أليوتيس" لهذه السنة.

02

صورة سوق األسامك 

سياسة االتحاد األوروبي في مجال الصيد البحري
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التعاون بين االتحاد األوروبي والمغرب : "اتفاق شراكة من أجل صيد بحري مستدام" 

03
 اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين االتحاد األوروبي والمغرب
والبروتوكول الجاري به العمل حاليًا

فمن جهة، مثة تعويض عن إمكانيات الصيد )مُتوِّله ميزانية االتحاد األورويب( مقابل ولوج املراكب األوروبية إىل مناطق الصيد املغربية؛  •
ودعم مايل لتنفيذ اسرتاتيجية "أليوتيس" املغربية.  ويَُؤدِّي أرباب السفن األوروبيني مقابل الحصول عىل رخص الصيد.  •

الربوتوكول الجديد )2018-2014 ( : ملحة ومزايا
يُغطي الربوتوكول الجديد مدة 4 سنوات وينص عىل تعويض مايل قدره 40 مليون أورو يف السنة تقريباً ، منها 16 مليون أورو مقابل ولوج األسطول األورويب 

إىل املوارد البحرية املغربية و14 مليون أورو كدعم لسياسة قطاع الصيد البحري 
التي يؤديها أرباب السفن األوروبيني  و10 ماليني أورو وهو املبلغ املقدر للرسوم 

برسم رخص الصيد املمنوحة.
بالنسبة للمغرب، ينطوي هذا الربوتوكول عىل مزايا مالية أكرب )40 مليون أورو يف 
الربوتوكول مزايا  السابقني، كام أن لهذا  الربوتوكولني  السنة مقابل 36،1 مليون يف 
التي ُيوِّلها القطاع الخاص يف  كربى بالنسبة لالتحاد األورويب نظرا الرتفاع الحصة 

الدول األعضاء اإلحدى عرش املستفيدة )أرباب السفن األوروبيني(.
املغرب  بني  وثيق  علمي  تعاون  عىل  الربوتوكول  ينص  االستدامة،  مستوى  وعىل 
و  األسامك  احتياطي  لوضعية  مستمرة  مراقبة  آلية  إىل  يستند  األورويب  واالتحاد 
إركاب مالحظني علميني مغاربة عىل منت السفن األوروبية. ويف هذا السياق، يعقد 
علميا  اجتامعا  البحري  الصيد  يف  للبحث  الوطني  واملعهد  األورويب  االتحاد  خرباء 
سنويا مشرتكا يقدمون من خالله دراسات تحليلية. وللتذكري، ال يلج االتحاد األورويب 
قبل  الرشيك وال من  البلد  اصطياده ال من  يتم  مل  الذي  االحتياطي  فائض  إىل  إال 

السفن األجنبية.
مناطق الصيد التي يُغطيها الربوتوكول تشمل الساحل األطليس وتتكون من ست 
فئات. وتُخصص الحصص الكربى لألسامك السطحية الصغرية )الرسدين، األسقمري، 
)تقدير  املتاح  االحتياطي  مستوى  حسب  الحصص  تحديد  ويتم  األنشوفة،...( 
الفائض(. وتُسلَّم الرخص ملا مجموعه 126 سفينة أوروبية من 11 دولة عضوا يف 
وليتونيا  وليتوانيا  وإيطاليا  وإيرلندا  وفرنسا  وإسبانيا  أملانيا  وهي  االورويب  االتحاد 

وهولندا وبولندا والربتغال واململكة املتحدة.
كام  املغاربة،  املراكب  ألرباب  بها  فُيحتفظ  املتوسط  األبيض  البحر  منطقة  أما 
يُحتفظ لهم ببعض األصناف السمكية كاألخطبوط والقرشيات. ويف هذا الصدد، مل 
يتفاوض االتحاد األورويب بشأن الحصص الخاصة باألصناف التي ال تتوفر عىل فائض 

متاح لألساطيل األجنبية أو التي يتم استغاللها عىل نحو كامل أو مفرط.
وعىل صعيد آخر، سيمكن الدعم القطاعي من تحقيق العديد من املشاريع التي من 
شأنها تطوير القطاع عىل املستوى الوطني يف مجموع مناطق الصيد البحري. ومُتكِّن 
آلية رفع التقارير من قياس أثر هذا التطوير من حيث النشاط االقتصادي والشغل 
وما إىل ذلك. كام يهدف الربوتوكول إىل النهوض باستثامر القطاع الخاص والتقارب 

بني الفاعلني االقتصاديني املغاربة واألوروبيني.
بدأت سفن الصيد األوروبية نشاطها يف شتنرب2014 بعد دخول الربوتوكول الجديد 

حيز التنفيذ.

وُيتيح كل بروتوكول نوعان من التمويل :
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القرن  البحري منذ ستينيات  يتعاون املغرب مع االتحاد األورويب يف مجال الصيد 
املايض، ويعود توقيع أول اتفاق صيد بينهام إىل سنة 1988. وقد تُوِّجت الرشاكة بني 
االتحاد األورويب واملغرب باتفاق أُبرم تحت شعار "رشاكة للصيد البحري املستدام" 
)وهو إطار شامل قابل للتجديد ضمنيا( يتم التفاوض يف إطاره بشأن الربوتوكوالت 
املحدودة املدة التي تهدف إىل متكني املراكب األوروبية من صيد الفائض من املوارد 

يف إطار ُمقنَّن، مع تحديد الولوج حسب فئات األسامك والتعويض املايل والرشوط 
الخاصة )مثال، النسبة املئوية للبحارة املغاربة عىل منت املراكب ونسبة التفريغ يف 
املوانئ املغربية وأنظمة املراقبة وآليات الصيد املسموح باستعاملها ومناطق الصيد 
وغريها( وقد تم الرتكيز بشكل خاص عىل الحفاظ عىل املوارد واالستدامة البيئية مع 

ضامن خضوع كل املراكب لنفس قواعد املراقبة والشفافية.
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الدعم الممنوح من خالل بروتوكول الصيد 
البحري

االسرتاتيجية  لدعم  أورو  مليون   123،5 األورويب  االتحاد  ص  خصَّ  ،2007 سنة  منذ 
الوطنية "آليوتيس" الرامية إىل ضامن االستدامة والرفع من الناتج الداخيل اإلجاميل 
مبقدار  الشغل  فرص  من  والرفع  2020عام  بحلول  أضعاف  ثالثة  مبقدار  للقطاع 
وتعزيز  الدولية  األسواق  يف  املغربية  املنتجات  أسواق  من حصص  والرفع  الضعف 
السبعة  الربامج  األورويب سبعة من  االتحاد  دعم  اآلن،  وإىل حد  املحيل.  االستهالك 

عرشة الرئيسية يف اسرتاتيجية "أليوتيس" :

)i( تعزيز وسائل البحث العلمي : 
سفينة  ترميم  خالل  من  البحري(   الصيد  يف  للبحث  الوطني  املعهد  من  )مببادرة 
) إحداث مختربات  العلمية  التجهيزات  العلمي وتعزيز  للبحث  الرشيف اإلدرييس 
االحتياطيات،  وتقييم  البحر  يف  التنقيب  بحمالت  والقيام  األبحاث(  مركز  وتوسيع 
وإطالق تجارب تربية األحياء املائية وتثمني األسامك السطحية الصغرية )بتنفيذ من 

املعهد الوطني للبحث يف الصيد البحري( ؛

باك العامئة :  )ii( حذف الشِّ
قرشيات،...(  مهاجرة،  طيور  )سالحف،  البيولوجي  التنوع  عىل  الحفاظ  أجل  من 

والتالئم مع املعايري الدولية ؛

)iii( دعم تحديث األسطول الساحيل والتقليدي املغريب يف  : 
وعمل  عيش  وظروف  املُصطادة  األسامك  جودة  )تحسني  إبحار  مخطط  إطار  يف 

الصيادين املغاربة ومردودية وحدات الصيد البحري(؛

)iv( توزيع الحاويات املعيارية : 
جودة الكميات املُصطادة باستعامل الصناديق البالستيكية املوجودة يف 18 ميناء ؛

)v( تقوية تدبري موانئ الصيد : 
تأهيل وتعزيز التدبري العميل والتجاري ملوانئ الصيد وإحداث 10 أسواق لألسامك 

من الجيل الجديد.

)vi( املسار املهني والتكوين : 
دعم مؤسسات التكوين البحري من أجل تلقني مهن البحر )عىل منت املراكب ويف 
الوحدات الصناعية( ومصاحبة تدبري املسارات املهنية والظروف االجتامعية يف العمل 
وتعزيز آليات البحث واإلنقاذ يف البحر. ويف هذا السياق، تم تكوين أكرث من 47.000 

صياد ومحو األمية لدى  22.000 منهم وتحسيس الجميع مببادئ الصيد املستدام.

)vii( دعم الجمعيات املهنية : 
لتوعية  الجمعيات  هذه  مبساعدة  البحري  للصيد  الوطني  املكتب  يقوم  املهنية: 

الفاعلني يف القطاع.

وقد ساهمت هذه املساعدات بني 2007 و2011  يف إحداث 41.900 منصب شغل 
مبارشو غري مبارش و استفاد منها ما يزيد عن 130.000 مهني.

برسم الفرتة املمتدة ما بني 2018-2014، تتجىل املشاريع التي يدعمها الربوتوكول 
من  سمك  أسواق  بناء  ييل:  ما  يف  أورو  مليون   56 بقيمة   )2014-2018( الجديد 
الجيل الجديد ومرافق للصيادين و نقط تفريغ مجهزة ومهيئة ونقط تفريغ خاصة 
الجمعيات  ودعم  العلمي  والبحث  التكوين  املائية...وسيتواصل  األحياء  برتبية 

السوسيومهنية  و ما إىل ذلك.

04

الحاويات املعيارية

          إىل حد اآلن، دعم 

االتحاد األورويب سبعة من 

الربامج السبعة عرشة الرئيسية 

يف اسرتاتيجية "أليوتيس"

مشاريع التعاون في قطاع الصيد البحري
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05 وتربية األحياء المائية
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سفينة الشريف اإلدريسي بعد حملة تنقيب بالشباك خاصة باحتياطات الرأس قدميات )احلقوق محفوظة للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري(.   -

الدعم الذي تمنحه آليات التعاون التقليدية
قدرات  بتعزيز  املعني   2013 لسنة  التوأمة  مرشوع   •
 250.000( البحري  الصيد  يف  للبحث  الوطني  املعهد 
أورو(:  مكَّن هذا املرشوع من دعم مختربات املعهد من 
أجل الحصول عىل شهادة ISO، ما سيدفع بالقطاع نحو 

أسواق التصدير.

مع  املغربية  الترشيعات  تقارب  مسلسل  دعم   •
البحري:  الصيد  مجال  يف  األورويب  االتحاد  مكتسبات 
ملكافحة   )04-10 )قانون  جديدة  قانونية  آليات  وضع 
الصيد غري القانوين وغري املرخَّص له وغري املُقنن. وسيتم 
تخصيص مبلغ مليون أورو ملساعدة مركز بوزنيقة عىل 
متطلبات  وفق  البحرية  الراديوية  القنوات  نظام  وضع 

املنظمة البحرية الدولية.

مرشوع توأمة الوكالة الوطنية لتنمية تربية األحياء املائية مع نظرياتها يف فرنسا )250.000 أورو( ودعم تقني لتطوير القانون املغريب املتعلق   •
برتبية األحياء املائية )134.000 أورو(. تهدف هذه التوأمة إىل متكني موظفي الوكالة الوطنية لتنمية تربية األحياء املائية من التمكن من تقنيات 
أداء مهامها عىل نحو فعال يف مجاالت مختلقة  للوكالة  يتسنى  الفضىل، حتى  األوروبية  الخربات واملامرسات  اعتامداً عىل  املائية  اإلحياء  إنتاج 

كاليقظة ودعم املستثمرين وتهيئة مواقع تتالءم مع األنشطة املائية سواء يف البحر أو يف اليابسة.

إطالق مرشوع التوأمة بني الوكالة الوطنية لتنمية تربية األحياء املائية من قبل املفوض األورويب فيال )معرض أليوتيس، أكادير، 19-18 فرباير 2015(.



كيف تقيمون حالة املوارد بشكل عام؟ هل هناك أصناف مهددة يف املغرب؟
هذا  يف  عام.  بشكل  مرضية  املغرب  يف  املستَغلة  والرئيسية  الكربى  االحتياطيات  أغلب  وضعية 
يف  وتحسن  األخطبوط   وخاصة  الرأسقدميات  صنف  احتياطي  استقرار  مثة  أن  نالحظ  السياق، 
احتياطي األسامك السطحية الصغرية كالرسدين وبعض األسامك السطحية الكبرية كالتونة الحمراء 
الذي يشهد ارتفاعا ملحوظاً يف السنوات األخرية. بالطبع، كام يف باقي األماكن، بعض االحتياطيات 

تبعث عىل االنشغال كاحتياطي القمرون والطحالب الحمراء )جيليديوم وجيغارتينا(.

القامئة الحمراء لالتحاد  التي تم جردها وإدراجها يف  دة  املَُهدَّ النظر عن مشكل األصناف  وبغض 
التقدير  الطبيعية والتي تقوم عىل مبدأ يجعل يف بعض األحيان  الطبيعة واملوارد  الدويل لحفظ 
صعبا من الناحية الكمية بسبب غياب البيانات، فإن الرهان أكرث عاملية ويتجىل يف حامية التنوع 
يصون  نحو  عىل  الرئيسية  االحتياطيات  استغالل  عىل  اإلبقاء  مع  البيئية  واملنظومة  البيولوجي 

استدامتها.

ما هو دور املعهد يف بروتوكول الصيد البحري املوقع بني االتحاد األورويب واملغرب؟
إنه بكل بساطة يأيت بالعنارص العلمية الرضورية لضبط هذا الربوتوكول وتنفيذه عىل نحو جيد. 
هذا  ويف  املوارد.  استدامة  خاصة  املبادئ  من  مجموعة  إىل  الربوتوكول  هذا  تحضري  استند  ولقد 
عىل  العلمية  توصياته  صياغة  له  يتأىت  حتي  دقيقة  علمية  مبتابعة  بالقيام  املعهد  التزم  الصدد، 

أحسن وجه.

ماهي يف نظركم أهم التحديات التي تواجه املعهد الوطني للبحث يف الصيد البحري؟
البيئية   النظم  البحري وتدهور  الصيد  ! ولعل أهمها هي تزايد الضغط عىل  إنها كثرية ومتنوعة 
وتراجع التنوع البيولوجي والتغري املناخي. وعليه، فقد دخل املعهد سباقا ضد الساعة. كام يعمل 
لحركة  جيد  فهم  إىل  ويسعى  العلمية  املعارف  وتعزيز  العلمية  املالحظات  صياغة  عىل  املعهد 
املناخية  التغريات  يف  أفضل  تحكم  أجل  من  البيئية  الظروف  مع  وتفاعلها  البحرية  االحتياطيات 

ومتكني األجيال القادمة من التخفيف من آثارها الحالية واملستقبلية.

حوار مع عبد المالك فرج، مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري06
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شعار املعهد الوطني للبحث يف الصيد البحري

املركز اجلهوي بطنجة/مختبر سالمة الساحل )احلقوق محفوظة للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري(.



07  تجارة ُمنتجات البحر بين المغرب واالتحاد األوروبيحوار مع عبد المالك فرج، مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري

االتحاد األوروبي أكبر سوق للصيد البحري في العالم والمغرب من أهم شركائه
معرض آليوتيس - أكادير )من 18 إىل 22 فرباير 2015( : 

زيارة المفوض فيال إلى المغرب )معرض أليوتيس، أكادير، 19-18 فبراير(

تنشيط وورشات : "كيفية تصدير منتجات الصيد البحري إلى أوروبا"
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يف شهر فرباير 2015، ويف إطار أول زيارة له خارج االتحاد األورويب، شارك السيد "كارمينو فيال" املفوض األورويب املكلف  بالبيئة والشؤون البحرية 
والصيد البحري يف الدورة الثالثة ملعرض أليوتيس بأكادير. وقد قام املفوض األورويب مبعية السيد عزيز أخنوش، وزير الفالحة والصيد البحري، بتقييم 
تنفيذ اتفاق الصيد البحري بني االتحاد األورويب واملغرب وعقد العديد من االجتامعات الثنائية مع وزراء الصيد البحري لدول إفريقية أخرى من أجل 
ح به وغري املُقنن. كام قام املفوض بتقديم اإلمكانيات  مناقشة اتفاقات الصيد البحري التي توجد حيز التنفيذ ومكافحة الصيد غري القانوين وغري املرَصَّ

التي تتيحها اسرتاتيجية "النمو األزرق" الجديدة.

املركز اجلهوي بطنجة/مختبر سالمة الساحل )احلقوق محفوظة للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري(.

يُعد االتحاد األورويب مستورِداً صافيا لألسامك ولباقي منتجات الصيد البحري 
وهو إىل ذلك أكرب سوق للصيد البحري يف العامل. واملغرب أول بلد متوسطي 
االتحاد  نحو  املائية  األحياء  تربية  ومنتجات  البحري  الصيد  ملنتجات  ُمصدر 

األورويب واملُزوِّد السادس عامليا من حيث القيمة )معدل 2011-2013(.
ففي سنة 2013، كان املغرب الرشيك الخامس لالتحاد األورويب يف ما يتعلق 
مبنتجات الصيد البحري وتربية األحياء املائية ) من حيث القيمة( بواقع 848 

مليون أورو من صادرات املغرب.
وعالوة عىل ذلك، سجل املغرب منوا يف صادراته نحو االتحاد األورويب بنسبة 
20 يف املائة من حيث القيمة وذلك يف الفرتة املمتدة ما بني 2010 و2013. 

ر النمو بنسبة 4 يف املائة. وحسب املعطيات املؤقتة برسم سنة 2014، فقد قُدِّ
ويف سنة 2014، مثلت الرخويات الرأسقدميات )أخطبوط، حبار،كالمار..( ما 
يزيد عن ثلث األصناف املصدرة من املغرب نحو االتحاد األورويب وخاصة نحو 
إسبانيا وإيطاليا. كام يعترب االتحاد األورويب سوقا مهمة بالنسبة للمنتجات 
املغربية املستعملة ألغراض غري غذائية مثل دقيق السمك وزيت السمك. ويف 
هذا الصدد، من املفيد االطالع عىل دراسة حالة حول الصيد يف املغرب بعنوان 
األورويب ألسواق  املرصد  أصدرها   Etude de cas : la pêche au Maroc:

 )EUMOFA :منتجات الصيد البحري والزراعة )املصدر

وقد شاركت املفوضية األوروبية يف سلسلة املحارضات التي نظمها معرض أليوتيس وذلك من خالل ندوة حول العالمات البيئية التي تم تخصيصها إلبراز الدور 
األسايس لعالمات منتجات الصيد البحري وتربية األحياء املائية من أجل تثمني أفضل لألنشطة وتنوير املستهلكني يف اختياراتهم وكذلك من خالل تنظيم وتنشيط 

محارضة حول تصدير منتجات البحر من املغرب إىل االتحاد األورويب :
•  السوق األوروبية، التجارة بني املغرب واالتحاد األورويب وأدوات الذكاء الصناعي )أوموفا(؛   • القوانني الجديدة الخاصة بوضع العالمات عىل منتجات الصيد البحري واألحياء املائية يف أوروبا ؛

 •  التقنني الصحي لدى توريد منتجات الصيد البحري واألحياء املائية نحو االتحاد األورويب؛     • كيفية تصدير منتجات الصيد البحري واألحياء املائية نحو االتحاد األورويب )راجع 
.)Export Help Desk (موقع املعلومات حول التصدير                                                                                                   

Karmenu VELLA
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Quelles sont les acteurs impliqués dans le partenariat UE Maroc ?

استراتيجية األمن البحري
تُعنى  استراتيجية  األوروبي  اجمللس  اعتمد   ،2014 يونيو  في 
هذه  وتهدف  برمته.  العاملي  البحري  للمجال  البحري  باألمن 
اخملتصة  السلطات  بني  إطار مشترك  وضع  إلى  االستراتيجية 
متناسقة  سياسات  بلورة  أجل  من  واألوروبية  منها  الوطنية 
البحرية. كما ترمي  أوروبية للتهديدات واخملاطر  واقتراح حلول 
هذه االستراتيجية إلى حماية املصالح البحرية االستراتيجية 

لالحتاد األوروبي وتقدمي حلول في هذا االجتاه.

وتروم هذه االستراتيجية األهداف التالية:
•  حتديد املصاح البحرية االساسية لالحتاد األوروبي والتعريف بها؛

تتهدد  التي  البحرية  واخملاطر  والتحديات  التهديدات   • حتديد 
   مصاحله البحرية االستراتيجية؛

أجل      من  املشترك  االهتمام  ذات  واجملاالت  واملبادئ  الرد   •  تنظيم 
   ضمان التناسق بني السياسات واالستراتيجيات البحرية اخلاصة   

  املتعددة واملتنوعة.

خطة  بواسطة   2014 دجنبر  في  االستراتيجية  هذه  تعززت  وقد 
التوعية  اخلارجي،  )العمل  مختلفة  مجاالت  في  نشاطا  من 130 
البحرية، املراقبة وتقاسم املعلومات، إدارة اخملاطر، حماية البنيات 

التحتية احلساسة، البحث واالبتكار، التربية والتكوين(. 

استراتيجية "النمو األزرق"
املستدامة يف  التنمية  تعزيز  إىل  تهدف  املدى  اسرتاتيجية طويلة  األزرق"  "النمو  اسرتاتيجية 
القطاع البحري. وتقر هذه االسرتاتيجية بأن البحار واملحيطات هي رافعات لالقتصاد األورويب 
إذ متنح إمكانيات مهمة يف مجال االبتكار والنمو. ويثل االقتصاد "األزرق" 5،4 مليون فرصة 
عمل وقيمة إضافية إجاملية تقدر بحوايل 500 مليار أورو يف السنة. وتشمل هذه االسرتاتيجية 

ثالث محاور:
تدابري خاصة يف مجال السياسة البحرية املندمجة مع الرتكيز عىل معرفة الوسط البحري    • 
)تحسني الحصول عىل املعلومة(، تهيئة الفضاء البحري )العمل عىل تدبري فعال ومستدام    
لألنشطة البحرية( واملراقبة البحرية املندمجة )تحسني معلومات السلطات حول ما يجري    

يف البحر( ؛  

مجموعة من االسرتاتيجيات حسب الحوض البحري: يكن إرشاك املغرب فيها عىل مستوى   • 
البحر األبيض املتوسط واملحيط االطليس ؛   

مقاربة مستهدفة ألنشطة خاصة: تربية األحياء املائية، السياحة الساحلية، البيوتكنولوجيا   • 
البحرية، الطاقة البحرية، االستغالل املعدين ألعامق البحار.  
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Blue Growth is the European Commission’s initiative to 
further harness the potential of Europe’s oceans, seas 
and coasts for:

Five sectors with high potential 
for sustainable Blue Growth 
are to be further developed:

Value
Jobs

Sustainability

Why? Focus Area

Transport
(cargo & ferry)

Offshore oil & gasFisheries

other sectors of the blue economy crucial  for value & jobs

Shipbuilding
& Ship repair

5
SECTORS

BLUE
GROWTH  71% 

of the Earth surface

is WATER

Blue Growth sectors

Renewable
energy

wind, waves,
tides, biofuel

Aquaculture
farming of fish,
shellfish, marine plants

Coastal & Maritime
Tourism
coastal tourism,
cruise tourism,
yachting

Biotechnology
medicines,
industrial enzymes

Mineral
resources
gravel, sand,
zinc, cobalt,

copper

5The 

فرقة مراقبة السفن

حوار مع عبد المالك فرج، مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري


