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الساحلية والبحرّية
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االقتصاد األزرق في تونس :
فرصة لتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة للمناطق الساحلية والبحرّية

نظــًرا لموقعهــا المتميــز فــي وســط الشــاطيء الجنوبــّي للبحــر المتوســط، تتمتــع تونــس بمؤهــات ومزايــا ال يمكــن إنكارهــا حيــث 
يبلــغ طــول ســاحلها القــاري 1300 كيلومتــر يقطنــه 7.6 ماييــن شــخص )أكثــر مــن ثلثــي ســكانها(، ويعتمــدون بشــكل كبيــر علــى 
ــة  ــي االســتخدام المســتدام للمــوارد البحري ــذي يعن ــة لكســب عيشــهم. واالقتصــاد األزرق، ال اســتغال المــوارد الســاحلية والبحري
مــن أجــل تحقيــق النمــو االقتصــادي، وتحســين ســبل كســب العيــش، وإحــداث فــرص الشــغل، والحفــاظ علــى ســامة النظــم 
اإليكولوجيــة البحريــة، يمثــل فرصــة ســانحة للتنميــة المســتدامة وتكويــن الثــروات لصالــح أبنــاء تونــس، خاصــة فــي ســياق االنتعــاش 

االقتصــادي فــي مرحلــة مــا بعــد جائحــة كورونــا )كوفيــد19-(.
ــة العامــة لشــؤون البحــر، وبالشــراكة مــع البنــك  ومنــذ عــام 2020، انخرطــت الحكومــة التونســية، ممثلــة فــي وزارة البيئــة والكتاب
ــة  ــة المــوارد الســاحلية والبحري ــك إقــرارًا منهــا بأهمي ــة االقتصــاد األزرق فــي تونــس، وذل ــد فــرص تنمي ــة تحدي ــي، فــي عملي الدول

ــة. ــادة مســاهمتها االقتصادي ــة ومســتدامة لزي ــى وضــع إســتراتيجية متكامل ــع بهــا البــاد، وســعيًا إل ــي تتمت ــدة الت الفري
وقــد اعتمــدت هــذه العمليــة فــي المقــام األول علــى تشــخيص الخبــراء، باســتخدام أحــدث المراجــع واإلحصــاءات، وإثرائــه مــن خــال 
إجــراء اســتبيان وتشــاوٍر واســع النطــاق مــع مختلــف الجهــات الفاعلــة المشــاركة فــي إدارة شــؤون الســاحل والبحــر. وكان الهــدف مــن 
هــذا التشــخيص هــو إجــراء تقييــم للوضــع الحالــي وإرســاء أســس اإلســتراتيجية الوطنيــة القادمــة لاقتصــاد األزرق. وقــد ســاعدت 
ــة فــي تحديــد رؤيــة إســتراتيجية يمكــن مــن خالهــا لمجموعــة مــن األنشــطة األساســية التقليديــة أو الراســخة، والتــي  هــذه العملّي
تّمــت تنميتهــا بشــكل مســتدام، إلــى جانــب األنشــطة الزرقــاء الناشــئة، أن تــؤدي دورًا رئيســّيًا فــي تنميــة االقتصــاد األزرق فــي 
تونــس. وفــي ذات الوقــت، ســتكون هنــاك حاجــة إلــى أنشــطة جيــدة الدراســة ومســتدامة تتعلــق بحمايــة البيئــة والخدمــات التــي 

تقدمهــا النظــم اإليكولوجيــة البحريــة والســاحلية فــي البــاد.

االقتصاد األزرق في تونس: الرؤية واألهداف والمحاور اإلستراتيجية

أفضــت المناقشــات التــي أجريــت مــع الجهــات المعنيــة خــال عمليــة التشــاور إلــى تحديــد مفهــوم توافقــي ورؤيــة مشــتركة لاقتصــاد 
األزرق، حيــث تــم بلــورة الهــدف منــه علــى أنــه اقتصــاد يكــون الثــروة ويحــدث فــرص الشــغل، ويضمــن تحقيــق التــوازن البيئــي لــرأس 
المــال الطبيعــي واإلدمــاج االجتماعــي للمعنييــن مــن الســكان. وبالتالــي، فــإن االقتصــاد األزرق يعــزز النمــو االقتصــادي واإلدمــاج 
االجتماعــي والحفــاظ علــى ســبل العيــش أو تحســينها مــع ضمــان االســتدامة البيئيــة للبحــر وللمناطــق الســاحلية. ومــن المفتــرض 
أيضــًا أن يوفــر أفضــل الظــروف لتحقيــق المزيــد مــن القــدرة علــى الصمــود والتكيــف مــع التغيــرات المناخّيــة. كمــا أنــه يعمــل علــى 

تعزيــز صياغــة مختلــف اإلســتراتيجيات علــى مســتوى القطاعــات، فضــًا عــن تنســيقها.
ويتعيــن أن تســتجيب هــذه الرؤيــة لثاثــة تحديــات رئيســية، وهــي: )1( تكويــن ثــروة ذات منافــع اجتماعيــة واقتصاديــة لألجيــال الحاليــة 
والقادمــة؛ )2( الحفــاظ علــى رأس المــال الطبيعــي، مــن خــال حمايــة واســتعادة التنــوع البيولوجــي والنظــم اإليكولوجيــة البحريــة؛ )3( 

التكيــف والقــدرة علــى الصمــود أمــام اآلثــار المتزايــدة لتغيــر المنــاخ.
ومــن شــأن ثاثــة أهــداف إســتراتيجية أن تســاند تحقيــق هــذه الرؤيــة، وهــي: )1( تعزيــز نمــو األنشــطة االقتصاديــة البحريــة التقليديــة 
منهــا والحديثــة، )2( اإلدمــاج االجتماعــي والمســاواة بيــن الجنســين، مــن خــال إحــداث فــرص شــغل مســتدامة، والحفــاظ علــى ســبل 

العيــش وتحســينها، )3( واســتدامة المــوارد الطبيعيــة وخدمــات النظــم اإليكولوجيــة.

وفــي ســبيل تحقيــق األهــداف المرجــّوة، تــم تحديــد ســتة محــاور إســتراتيجية وجــب العمــل عليهــا مجتمعــة، وهــي: )1( إنشــاء 
حوكمــة مؤسســاتّية لاقتصــاد األزرق يتــّم ضمنهــا إشــراك مختلــف الجهــات الفاعلــة؛ )2( ضمــان التنســيق والترابــط علــى مســتوى 
السياســات العمومّيــة واإلســتراتيجيات والمخططــات والبرامــج القطاعيــة؛ )3( تعزيــز المــوارد وآليــات التمويــل المبتكــرة والمائمــة 
ــة والخاصــة، والشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، وإصــدار  لبرامــج ومشــاريع االقتصــاد األزرق )مثــل االســتثمارات العمومّي
الســندات الزرقــاء(؛ )4( تعزيــز إحــداث فــرص الشــغل، ومقاومــة الفقــر وإدمــاج النــوع االجتماعــي وإشــراك الفئــات األكثــر احتياجــًا؛ )5( 
تطويــر المعــارف الخاصــة بــرأس المــال البحــري والســاحلي، الطبيعــي أو الثقافــي؛ و)6( تدعيــم القــدرة علــى الصمــود أمــام آثــار تغيــر 

المنــاخ عبــر تعزيــز تدابيــر التأقلــم معهــا والتخفيــف مــن حّدتهــا. 
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وينبغــي أن يعتمــد وضــع هــذه الرؤيــة وتحديــد أهدافهــا علــى إطــار مؤسســاتي يمكــن مــن خالــه للجهــات المعنيــة أن تتشــاور 
وأن يكــون لهــا إســهامها فــي صنــع القــرارات الحكوميــة ذات الصلــة. وســيرتكز هــذا اإلطــار علــى ثــاث جهــات فاعلــة رئيســية، 
وهــي: الكتابــة العامــة لشــؤون البحــر التابعــة للجنــة الوزاريــة لشــؤون البحــر؛ وزارة البيئــة ووزارة االقتصــاد والتخطيــط، وكاهمــا 
عضــوان فــي اللجنــة الوزاريــة لشــؤون البحــر. وبهــدف تحديــد األدوار والمســؤوليات فــي إطــار إنشــاء وظيفــة التنســيق لعمليــة 
ــد المجتمــع  ــى صعي ــى عل ــوي أو حت ــي والجه ــد الوطن ــى الصعي ــك عل ــن االضطــاع بذل ــى االقتصــاد األزرق، يتعي ــال إل االنتق
المحلــي وبأســلوب يشــمل جميــع القطاعــات، علــى أن تكــون آليــة التنســيق المزمــع إنشــاؤها متعــددة القطاعــات وشــاملة علــى 
ــد ترســيخه  ــة عن ــر فاعلي المســتويين األفقــي والعمــودي. ومــن شــأن اعتمــاد نهــج متكامــل ومتعــدد القطاعــات أن يكــون أكث

ضمــن اإلســتراتيجية المعتمــدة مــن طــرف اللجنــة الوزاريــة لشــؤون البحــر. 
إن الهــدف األســمى لهــذا التنســيق الوثيــق هــو ضمــان االســتدامة البيئيــة لــرأس المــال الطبيعــي الــذي تســتند عليــه التنميــة 

االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي تونــس.
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