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موجز تنفيذي وعميل

 الهجرة والبيئة يف تونس:
العالقات املعقدة والتحديات من أجل التنمية

 سنية قصري

عبد العالء بونوح

متثل حركات الهجرة والتغريات البيئية اآلن يف تونس ظاهرة هامة ومؤثرة يف تونس وجميع مناطقها. وتثري 
عىل  أيضا  تؤثر  كام  واالقتصادية  واالجتامعية  البيئية  التحديات  من  عددا  الديناميكيتني  الظاهرتني  هاتني 
إىل  أيضاً  ترجع  بالبيئة  املرتبطة  الهجرة  أن  االعتبار مسألة  بعني  السياسات  تأخذ  أن  لذلك يجب  الحوكمة. 
عوامل اجتامعية واقتصادية، وأنه رغم أن الهجرة داخلية يف األساس، إال أنها ميكن أن تتواصل أيضاً خارج 
حدود تونس. وتتطلب بالتايل هذه السياسات إجراءات حكومية استباقية تساعد الناس يف املناطق الريفية 
الفرص  بالبيئة، وتساهم كذلك يف تعزيز ثقتهم يف  املتعلقة  التغريات واملخاطر  التكيف مع  والضعيفة عىل 
لتحقيق تنمية منصفة ومسؤولة أو حتى يف استعادة ثقتهم يف تنمية مستدامة يف منطقتهم وعىل نطاق أوسع 
يف بلدهم. دراسة »الهجرة و البيئة يف تونس: العالقات املعقدة والتحديات من أجل التنمية« هي بال شك 
أول جرد للعالقات بني الهجرة والبيئة يف تونس ومنارة أوىل لصانعي القرار واملخططني، ولدراسات جديدة 

عىل نطاق أوسع.

يحدد هذا امللخص التحلييل والتشغييل، من ناحية، السياق واملنهجية وكذلك النتائج واالستنتاجات الرئيسية 
لدراسة الهجرة والبيئة يف تونس، ويطور من ناحية أخرى العديد من التوصيات املقدمة يف الدراسة مع تحديد 
األطراف التي متت صياغة هذه التوصيات لها واقرتاح إجراءات ملموسة. ويف هذا اإلطار، فإن هذا امللخص 
موجه إىل صانعي القرار التونسيني وكذلك إىل املنظامت واألطراف الفاعلة الوطنية والدولية ويهدف إىل دعمها 
يف تطوير وتنفيذ سياسات وتدابري التنمية املستدامة التي تأخذ ديناميكيات الهجرة والقضايا البيئية الخاصة 

بتونس بعني االعتبار.

من أجل تسهيل االنتقال من هذا امللخص إىل الدراسة الكاملة، يشار بوضوح إىل الفصول الخمسة من الدراسة 
بني قوسني يف الفقرات التالية، عىل النحو التايل: )القسم 1 - اإلطار املفاهيمي(. باإلضافة إىل ذلك، تظهر بعض 

املقاطع بخط غامق للسامح، إذا لزم األمر، بقراءة مستهدفة أو رسيعة.
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1. مقدمة
تركز هذه الدراسة االستكشافية، متعددة التخصصات والجديدة عىل العالقات بني الهجرة والبيئة يف تونس. من املحتمل 
أن تؤدي التهديدات املتعلقة بتغري املناخ العاملي وتدهور البيئة، فضالً عن اإلفراط يف استغالل املوارد الطبيعية، إىل تقويض 
التنمية املستدامة يف تونس. ميكن لبيئة متدهورة أو مهددة دفع الناس للتحرك ولكن ميكنها أيضا منعهم من ذلك وإجبار 
األكرث ضعفا فيهم عىل التحرك بطريقة معينة. تسعى هذه الدراسة، التي تنطلق من اإلعرتاف بأن الهجرة ظاهرة معقدة 
ومتعددة األسباب، إىل فهم تأثري العوامل البيئية عىل الهجرة وتأثري الهجرة عىل بيئة مناطق الهجرة يف تونس. كام تهدف 
االعتبار حركات  بعني  تأخذ  التي  التوصيات  تقرتح  و  البيئية  التغريات  األفراد مع  تكيّف  اسرتاتيجيات  تحديد  إىل  الدراسة 

الهجرة والتدهور البيئي أو التهديدات التي تواجه البيئة.

2. اإلطار
تعترب القضايا البيئية وتلك املتعلقة بتأثري االحتباس الحراري العاملي حاسمة، بل حيوية أيضا بالنسبة لحوض البحر األبيض 
االتجاهات  أن  كام  القصوى،  املناخية  والظروف  بالجفاف  التونيس  املناخ  يتميز  تونس.  يف  للتنمية  سيام  وال   ، املتوسط   
والتغريات املناخية املتوقعة تزيد من املخاوف من تراكم وتسارع محتمل لنقاط الضعف يف النظم اإليكولوجية التي أنهكها 
الفيضانات، وتكرر أزمات الجفاف الشديد، وزيادة متوسط   درجة  الواقع نالحظ ازدياد  التصحر والتوسع الحرضي. ففي 
الحرارة، التي قُّدر أنها ستصل إىل 1.1 درجة مئوية عام 2030 و2.1 درجة مئوية يف عام 2050 والتي ستساهم يف انخفاض 
هطول األمطار بنسبة 11٪ يف الشامل و29٪ يف الجنوب، باإلضافة إىل فقدان 28٪ من املوارد املائية، و20٪ من األرايض 
الصالحة للزراعة يف عام 2030. وعىل الرغم من أن قطاعات كبرية من االقتصاد التونيس، منها اإلنتاج الزراعي، يعتمد عىل 
البيئة، فإن هذه التغيريات سوف تؤثر عىل تحركات السكان التونسيني، التي متيزت بالفعل عىل مدى عقود بحركات النزوح 

من الريف والهجرة إىل الخارج. 

وتتنزل هذه الدراسة يف إطار مرشوع أكرب نفذته املنظمة الدولية للهجرة بتونس ورشكاؤها املحليون بهدف دمج الهجرة 
يف التخطيط التنموي عىل املستويني الوطني واإلقليمي. يحمل الحراك البرشي بالفعل العديد من التحديات فيام يتعلق 
بالتنمية. ويعترب فحص الروابط بني الهجرة والبيئة يف تونس بشكل أكرث تحديًدا خطوًة أساسية للمساعدة عىل وضع إجابات 
املهم  من  ولذلك  الرئيسيني.  املصلحة  أصحاب  مع  وبالتشاور  والجهات،  البالد  يف  التنمية  تحديات  مع  يتامىش  مبا  سياسة 
التساؤل عام إذا كانت هذه الحركة املرتبطة بالتغريات يف البيئة واملناخ أمرًا ال مفر منه. كام يتطلب ضامن التنمية املستدامة 
والشاملة دراسة ما إذا كان باإلمكان تنفيذ تدابري لدعم إمكانات تنقل البرش كاسرتاتيجية تكيف ومرونة أمام التغري املناخي 
والتغري البيئي، وكذلك لزيادة وعي الناس بقدرتهم عىل الحفاظ عىل بيئتهم وزيادة قدرتها عىل الصمود من خالل زيادة 

فرص الوظائف الخرضاء أو الصديقة للبيئة.

3. املنهجية
بقيادة اثنني من االستشاريني، تم إجراء هذه الدراسة عىل مدى أكرث بقليل من 50 يوم عمل فقط، يف الفرتة ما بني شهري 
التنمية  الهجرة يف اسرتاتيجيات  التوجيهية لربنامج دمج  اللجنة  الدراسة من دعم  سبتمرب وديسمرب 2017. وقد استفادت 
النظرية، واملسح امليداين  الدراسة  الكمية والنوعية من خالل  البيانات  واملجموعة املواضيعية »الهجرة والبيئة«. تم جمع 
وحلقة عمل التشاور)القسم 2- املنهجية(. ركزت الدراسة النظرية عىل العمل العلمي واملنشورات والدراسات التي أعدتها 
اإلدارة التونسية واملؤسسات الدولية حول الهجرة والبيئة وتغري املناخ يف تونس. وتأيت البيانات الكمية من آخر تعدادين 
من املعهد الوطني لإلحصاء، والخطط الرئيسية الست للتنمية يف املناطق االقتصادية )2010-2013( ولوحة املعلومات عن 
حالة البيئة يف 24 والية )2012(. تألف املسح امليداين من مسح أجري باعتامد استطالع رأي مكتوب شارك فيه 150 شخًصا 
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يف ثالث مناطق مغادرة تم تحديدها جهويا، وقرابة 40 مقابلة شبه منظمة مع ثالث فئات من الجهات الفاعلة )املؤسسات، 
واملجموعات، والنازحون الداخليون( فضال عن إرسال استبيانات شاركت فيها 18 منظمة من املجتمع املدين التونيس. ركزت 
األسئلة عىل مفهوم التغري البيئي وحركات الهجرة واسرتاتيجيات التأقلم. كام تم جمع املزيد من التوصيات النوعية والتنموية 
خالل ورشة تشاور شارك فيها حوايل 20 شخصا من الجهات املعنية )ممثلني عن املؤسسات التونسية واملجتمع املدين التونيس 

واملنظامت الدولية والخرباء األكادمييني( ُعقدت يف تونس العاصمة يف 14 ديسمرب 2017.

مبا أن الهجرات الناجمة عن التدهور البيئي هي عادة عمليات هجرة قصرية املدى أو هجرة داخلية، ركزت الدراسة عىل هذا 
النوع من التنقل، دون إهامل الهجرة الدولية للتونسيني الذين ميكن أن تؤثر مدخراتهم أو استثامراتهم وحتى مشاريعهم 
التنموية عىل بيئة مناطق املغادرة. بالنظر إىل عملية الهجرة بأكملها، تم إجراء املسح امليداين يف العديد من مناطق املغادرة 
ووجهات املهاجرين. تم اختيار مناطق املغادرة بناء عىل استجابتها لثالثة معايري: معدل هجرة سلبي هام، ونظم إيكولوجية 
بيئي  بنظام  تتميز  التي  البيئي. تم توزيع االستبيانات يف واليات )1( جندوبة  التدهور  مبختلف أشكال  مختلفة ومهددة 
يتكون من السهول الطميية واملناطق الحرجية املهددة بسبب إزالة الغابات والتعرية وخطر الفيضانات. )2( القريوان التي 
تتميز بنظام بيئي كثري السهوب مهدد بالتصحر وندرة املياه و )3( قفصة التي تتميز بنظام بيئي يتكون من الواحات التي 
يؤثر عىل مواردها املائية وتربتها التلوث واإلفراط يف الرعي باإلضافة إىل عوامل أخرى. وتشكل العاصمة، كمركز اقتصادي 
الكربى،  تونس  اختيار تونس، وبالتحديد  تم  املناطق األخرى.  إليها سكان  يتوجه  وإداري وسيايس وثقايف، منطقة متميزة 

كمقصد )وجهة( أسايس. 

4. النتائج واالستنتاجات الرئيسية
تستند هذه الدراسة بشكل رئييس عىل األدوات النظرية والتجريبية من الجغرافيا وعلم اجتامع الهجرة والتنمية باإلضافة إىل 
املفاهيم التي وضعتها دراسة الهجرة البيئية )القسم 1 - اإلطار املفاهيمي(. وتُظهر الدراسة النظرية للدراسات حول الهجرة 
فيام يتعلق بالبيئة يف السياق التونيس أنه من خالل تاريخ الهجرة القريب لتونس، مل يكن العامل البيئي كسبب للهجرة غائباً 
متاماً، وذلك يف أجزاء مختلفة من البالد )القسم 3 -دراسة للمراجع املتعلقة بالهجرة يف تونس وعالقاتها مع البيئة(. وتعترب 
وميارسون أنشطة  عامالً يف هجرة السكان الذين يعيشون منط حياة ريفية  النظم اإليكولوجية،  تدهور  البيئة، وال سيام 
زراعية ورعوية. وتظهر كعامل غري مبارش للهجرة املرتبطة بعوامل أخرى، عادة ما تكون اجتامعية أو اقتصادية أو دميغرافية، 
أو حتى اجتامعية -ثقافية، مثل تقاليد الهجرة. وتُوصف الهجرة املؤقتة أو الدامئة، سواء الداخلية أو الدولية، باسرتاتيجية 
للتكيف مع عواقب التحوالت البيئية، من بني عدة عنارص أخرى، ال سيام من خالل متكني تنويع دخل األرس الريفية. وقد 
أتاح تجميع البيانات عن الهجرة والوضع البيئي وكذلك مؤرشات التنمية للمناطق املختلفة يف تونس تحديَد القضايا البيئية 
حسب املنطقة )القسم 4 -الهجرة الداخلية وعالقاتها مع وضع البيئة(. تتأثر املناطق يف الواقع بالضغوط واألخطار البيئية 
املختلفة التي تؤثر عىل األنشطة االقتصادية أو تعطلها. كام تتميز املناطق بتطورات اقتصادية غري متساوية. متكن العوامل 

االقتصادية من تفسري معدالت الهجرة يف بعض املناطق، لكن من الصعب قياس العوامل البيئية عىل أساس هذه البيانات.

يبني املسح امليداين أن كال من املهاجرين والسكان الذين شملهم املسح يف مناطق املغادرة واعون بالتغريات البيئية الخاصة 
مبناطقهم باإلضافة إىل تأثرياتها عىل األنشطة االجتامعية واالقتصادية وظروف املعيشة )القسم 5 – الهجرة والبيئة، عالقات 
معقدة(. كام يعرتف هؤالء السكان بالهجرة كحل عندما تشكل األنظمة البيئية تهديدا وعندما يصبح النشاط الزراعي غري 
كاف لدعم األرس. ويحافظ املهاجرون عىل روابط مع عائالتهم يف مناطق املغادرة ويقدمون أشكااًل مختلفة من الدعم. وبينام 
تسهم املدخالت املادية أو التقنية للمهاجرين يف الحفاظ عىل السكان غري املهاجرين وتكيفهم مع التغري البيئي، فإنه يتم 
أيضا تحديد حلول محلية أخرى أيًضا لزيادة القدرة عىل التأقلم والتحمل. هذا هو الحال بالنسبة ملختلف املبادرات الفردية 
أو الجمعياتية التي تسعى إىل مكافحة التآكل أو التصحر، والحفاظ عىل املوارد املائية أو زراعة األرض بطريقة مسؤولة بيئيا 
ومستدامة. أبرزت الورشة التشاورية مختلف أنواع اإلجراءات التي طورتها الدولة التونسية يف مجال البيئة، وهي أعامل 

التخطيط والتمكني )التي تهدف إىل تنويع مصادر الدخل بالنسبة لسكان الريف يف املناطق الهشة( وزيادة الوعي. 
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تؤكد نتائج هذه الدراسة، من ناحية، عىل الروابط غري املبارشة بني الهجرة والبيئة، كام تربز من ناحية أخرى أن الهجرة تعترب 
مبثابة اسرتاتيجية للتكيف. وعىل الرغم من أنها ليست الحل الوحيد املمكن، إال أنه يبدو أنها املفضلة عىل األقل ويصاحبها 
الوعي بتدهور البيئة واالفتقار إىل املنظورات االقتصادية واالجتامعية والثقافية. يف الواقع، تصاحب الهجرات الوضعيات 
للهجرة.  أخرى  عوامل  والتأثري عىل  واالقتصادية  االجتامعية  الصعوبات  زيادة  إىل  املتدرج  البيئي  التغيري  فيها  يؤدي  التي 
ويلجأ األفراد إىل الهجرة يف النظم اإليكولوجية الهشة يف املقام األول لتوفري سبل عيش بديلة للزراعة. ويسعى األشخاص 
الذين ميلكون الوسائل للقيام بذلك إىل تنويع مصادر دخلهم من خالل الهجرة املؤقتة أو الدامئة والتي تتوافق مع أمناط 
الهجرة القامئة من قبل، مثل الهجرة الريفية إىل املدن أو الهجرة الدولية. هذه الهجرات مدفوعة مبفاهيم املهاجرين للفرص 
االقتصادية يف مناطق املقصد )الوجهات( وعادة ما تكون داخلية. كام تم تحديد االستجابات األخرى للتغري البيئي ومنها: 
حلول بدأها ونفذها السكان املحليون بدعم من الجهات املحلية أو الوطنية أو الدولية؛ حلول يتم تنفيذها محليًا ولكن 

بدعم من صناديق املهاجرين الداخلية أو الخارجية؛ وأخريا حلول يتم تنفيذها بشكل مبارش من قبل املهاجرين العائدين.

5. توصيات التخاذ إجراءات يف املستقبل
تُظهر هذه الدراسة مدى تعقيد الروابط بني الهجرة والبيئة كام تؤكد أن النزوح والهجرة ميكن أن يكون لهام تأثري عىل 
البيئة. ورغم أن الدراسة تقر بأن طرق التعامل مع التدهور البيئي والكوارث الطبيعية تختلف وال تشمل بالرضورة الهجرة، 
إال أنها تشري إىل أهمية االعرتاف باملحددات البيئية للهجرة حتى يتم وضع تدابري سياسة الوقاية واإلدارة عىل املدى القصري 
واملتوسط   والطويل، وكذلك السياسات البيئية وسياسات الهجرة املالمئة، عىل املستوى الوطني والجهوي وحتى املحيل. وميكن 
أن تستند هذه السياسات عىل االسرتاتيجيات الوطنية مثل االسرتاتيجية الوطنية لتغري املناخ )SNCC( وعىل األدوات الدولية 
مثل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ )CCNUCCC( وأهداف التنمية املستدامة )ODD( . ويدعو الهدف 
15 إىل اتخاذ إجراءات للحفاظ عىل النظم اإليكولوجية األرضية وإحيائها، مع الحرص عىل استخدامها بطريقة مستدامة، 
فقدان  وإيقاف  األرايض وعكس مسارها،  تدهور  التصحر، ووقف عملية  للغابات، ومكافحة  املستدامة  إلدارة  ا فضال عن 
التنوع البيولوجي. أما الهدف 13 فيدعو بالتحديد إىل اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغري املناخ وآثاره. وسوف يساهم 
تنفيذ التوصيات التالية يف تحقيق هذين الهدفني، وكذلك يف تحقيق الهدف 8 املتمثل يف تعزيز النمو االقتصادي املستمر 
بالنسبة  أيًضا تحديات  العمل الالئق للجميع. متثل هذه األهداف  الكاملة واملنتجة وتوفري  واملشرتك واملستدام، والعاملة 
لدولة متر مبرحلة انتقالية، مثل تونس، ولكنها تستفيد عىل املستوى املحيل من مجتمع شاب متحرك وحيوي، وكذلك عىل 

املستوى الدويل، من املهاجرين السباقني إىل العمل واملشاركة.

إن مراعاة التحوالت البيئية وديناميكيات الهجرة يف وضع وتنفيذ سياسات التنمية وسياسات الهجرة تتطلب القدرة عىل 
التفكري والترصف عىل عدة مستويات يف الحكومة باإلضافة إىل تعبئة مختلف الجهات الفاعلة. وهذا هو السبب يف تنظيم 
التوصيات املقدمة بطريقة تربز التوصيات الشاملة املشرتكة بني مختلف أصحاب املصلحة، من جهة، والتوصيات املحددة 
الهجرة، سواء  إمكانات  التوصيات إىل دعم  ناحية أخرى. وتهدف بعض هذه  الرئيسية، من  الفاعلة  الجهات  إىل  املوجهة 
البيئية إىل حد ما.  بيئتهم عىل االستعداد ملواجهة املخاطر  املتأثرين بتحوالت  السكان  لزيادة قدرة  الدولية،  أو  الداخلية 
كام سيتم تقديم إجراءات ملموسة كأمثلة ملساعدة املعنيني بهذه التوصيات عىل تطوير اسرتاتيجيات مناسبة. ومع ذلك، 
فإن األمر مرتوك لجميع الجهات الفاعلة )السلطات، والجمعيات املحلية، واألكادمييني، واملنظامت الدولية واملنظامت غري 

الحكومية( للعمل بهذه التوصيات واالقرتاحات، وتحّمل املسؤولية عن تنفيذها لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة لتونس.

1.5 التوصيات املشرتكة 
التحديات  مع  تتكيف  ومناخية  بيئية  سياسة  املناخ من خالل  تغري  بشأن  اإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية  تنفيذ  عزيز  ت  •

االجتامعية -االقتصادية؛
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• الرتويج والدعم بطريقة مشرتكة ملرصد البيئة والتنمية املستدامة املسؤول عن جمع البيانات البيئية ووضع مؤرشات لتقييم 
النظم البيئية التونسية لدعم تنفيذ السياسات البيئية.

ذلك  مبا يف  املصلحة  أصحاب  بني جميع  فيام  البيئة  وإدارة  املستدامة  التنمية  بشأن  والخربات  املعلومات  تبادل  تعزيز   •
السلطات املحلية والجهوية والوطنية؛

• تطوير التعاون والتنسيق بني مختلف الجهات الفاعلة عىل املستويات الوطنية والجهوية واملحلية من أجل القيام بأعامل 
متضافرة يف مجال التنمية االجتامعية-االقتصادية والبيئية؛

• تشجيع الشباب املبادرين يف مشاريع التنمية واالسرتاتيجيات البيئية من خالل دعم حصولهم عىل األدوات املالية املناسبة.

أمثلة عن اإلجراءات:

• منصة التنمیة التونسیة: دلیل للمبادرات التنمویة اليت تم القیام بھا منذ عام 2011 يجمع المشاريع الجاریة يف مجال البیئة. 
يهدف هذا الدليل إىل تسهيل الوصول إىل املعلومات للمواطنني التونسيني وكذلك الجهات الفاعلة من املؤسسات واملجتمع 
املدين واملنظامت الدولية. ميكن أن يكون هذا الدليل يف شكل منصة رقمية تفاعلية لتسهيل البحث وتوجيه االجراءات. كام 
سيكون من األفضل أيضا تطوير تطبيق للجوال يرتبط بهذه املنصة، نظراً ألهمية استخدام الشبكات االجتامعية من قبل 

املجتمع التونيس.

للتنمية الفالحية،  االجتامعات واملشاورات بني وزارة الشؤون املحلية والبيئة، ووزارة الفالحة، واللجان الجهوية  • تنظيم 
والبلديات، ومنظامت املجتمع املدين، وكذلك املنظامت الدولية واملنظامت غري الحكومية عىل املستويات الوطنية والجهوية 

واملحلية.

• القروض الصغرى للمشاريع البيئية، أي القروض التي تهدف إىل بدء أو تطوير مشاريع صغرية أو مشاريع تجارية ذات 
قيمة بيئية أو اجتامعية أو مجتمعية مضافة. ويستند تطوير هذا النوع من األدوات املالية إىل التشاور بني وزارة االقتصاد 
والبنوك الرشيكة واملنظامت غري الحكومية املتخصصة. ميكن أيًضا تطوير هذا النوع من األدوات عىل املستوى الجهوي )انظر 

أدناه(.

2.5 توصيات محددة

توصيات للسلطات الوطنية

• تشجيع وتسهيل هجرة اليد العاملة كاسرتاتيجية تكيف بالنسبة لسكان املناطق املتدهورة عىل وجه خاص، مبا يف ذلك يف 
إطار رشاكة التنقل مع االتحاد األورويب؛

الرتويج لنرش املعلومات والحصول عىل املشورة بشأن الوظائف الخرضاء عىل مستوى وزارة التشغيل والوكالة الوطنية 	·
للتشغيل والعمل املستقل )ANETI(، ومكتب التونسيني بالخارج

توفري الدعم املايل إلنشاء وظائف خرضاء؛	·

• السامح للتونسيني املقيمني بالخارج بدعم مشاريع التنمية املستدامة التي تحمل بعدا بيئيا يف تونس ماليا وتقنيا من خالل 
آليات التبادل والدعم؛

• ضامن التوزيع املتوازن ملشاريع االستدامة البيئية التي تتامىش مع االحتياجات البيئية واالجتامعية واالقتصادية للمناطق.

أمثلة عن اإلجراءات:

• تشجيع الهجرة الدورية للعامل التونسيني ومراعاة األبعاد البيئية للهجرة القادمة من النظم اإليكولوجية املتدهورة أو 
املهددة يف سياق املفاوضات الخاصة باتفاق تيسري التأشرية مع االتحاد األورويب.
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• االهتامم بالبعد البيئي يف برامج املساعدة عىل العودة الطوعية وإعادة اإلدماج التي وضعت يف سياق املفاوضات الخاصة 
باتفاق إعادة القبول مع االتحاد األورويب، وال سيام عندما يعود املهاجرون إىل النظم اإليكولوجية املتدهورة أو املهددة.

• وضع بوابات وظائف خرضاء يف شبكة مكاتب الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل لدعم النفاذ وخلق فرص العمل 
»التي تساهم يف حفظ وترميم البيئة يف القطاعات التقليدية مثل التصنيع والبناء، أو يف القطاعات الخرضاء والناشئة الجديدة 

مثل الطاقة املتجددة والفعالية الطاقية »1.

توصيات إىل السلطات الجهوية واملحلية

• تسهيل وتعزيز املبادرات البيئية التي يضطلع بها الشباب عىل املستوى املحيل؛

• تشجيع ودعم الشباب التخاذ املبادرات املحلية من خالل نرش قصص النجاح املتعلقة مبشاريعهم البيئية.

• دعم اإلجراءات التسويقية للمنتجات الفالحية املحلية ال سيام من خالل خلق التآزر مع النازحني الداخليني واملهاجرين 
خارج تونس.

• دعم املشاريع التي تقدر الخربة املحلية ولكن أيضا تلك التي تقرتح تقنيات مبتكرة يف إدارة واستخدام املوارد بطريقة 
مستدامة وبيئية.

• دعم استخدام األصناف املحلية واملناسبة للمنطقة يف املحاصيل الزراعية.

أمثلة عن اإلجراءات:

بتطوير  املشاريع  فائدتها كل جهة معنية وتسمح ألصحاب  تتحمل  بفائدة 0٪ هي قروض  الجهوية  الصغرى  القروض   •
مرشوع عىل املستوى الجهوي مع قيمة بيئية مضافة تتوافق مع التحديات البيئية املحددة يف املنطقة.

نرش قصص نجاح املشاريع الخرضاء أو قصص نجاح املشاريع البيئية من خالل قنوات مختلفة لتشجيع الشباب عىل اتخاذ 	·
املبادرات املحلية. ميكن االحتذاء يف ذلك مبثال قصص برنامج دعم االنتقال الدميقراطي يف تونس، يف منطقة الشامل الغريب 

.)http://fikra-tounisiya.org( من البالد

• »السيقان، الجّسور، واملاجن« هي تقنيات ناتجة عن معرفة تقنية محلية موروثة ميكن تعزيزها وتشجيعها كجزء من 
اإلدارة املستدامة.

تعترب الزراعة املستدامة أو اإليكولوجيا الزراعية أو الزراعة الذكية مفاهيم جديدة تم استخدامها بالفعل يف بعض املشاريع 	·
التونسية والتي ميكن للسلطات االستفادة منها.

توصيات للجمعيات التونسية

• دعم إنشاء أنشطة مدرة للدخل للسكان املحليني عن طريق تقديم مقرتحات مشاريع التكيف يف تونس إىل الصناديق 
املعنية باملناخ مثل صندوق املناخ األخرض وصندوق التكيف.

مع  روابطهم  تيسري  الخارج عن طريق  إىل  واملهاجرون  الداخليون  النازحون  بها  يقوم  التي  التكيف  اسرتاتيجيات  دعم   •
مناطقهم األصلية من خالل مشاريع عرب الجهات أو عرب البلدان.

• دعم أنشطة التوعية واإلشهار، ال سيام من خالل تنظيم املعارض املتعلقة بالبيئة وسبل الحفاظ عىل النظم اإليكولوجية 
املتدهورة أو املهددة وإدارتها عىل نحو مستدام.

• تشجيع تبادل األفكار واملامرسات بني جمعيات املناطق املختلفة.

www.ilo.org 1 - تعريف الوظائف الخرضاء من منظمة العمل الدولية
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توصيات إىل املنظامت الدولية

• ضامن مراعاة البعد البيئي للهجرة يف مشاريع التنمية املستدامة؛

• دعم ومتويل تنفيذ منصة للبيئة والتنمية املستدامة؛

دعم املشاريع التي مُتكن منظامت التونسيني املقيمني بالخارج والجمعيات التونسية من تنفيذ مشاريع مشرتكة؛	·

• دعم مشاريع التنمية وتطوير النظم اإليكولوجية التي تتدهور تدريجياً استناداً إىل الحلول التي اقرتحها السكان املحليون 
واملهاجرون الذين يرغبون يف تنفيذ مشاريع.

• يف املنظمة الدولية للهجرة، ضامن مراعاة البعد البيئي للهجرة يف برامج املساعدة عىل العودة الطوعية وإعادة اإلدماج، 
خاصة عند عودة املهاجرين إىل النظم اإليكولوجية املتدهورة أو املهددة.

أمثلة عن املشاريع:

• مشاريع للرتويج للطاقة الشمسية يف الصحراء.

• إنشاء صندوق دعم للمشاريع البيئية التي أطلقتها ودعمتها الجمعيات التونسية ومنظامت التونسيني يف الخارج.

3.5 توصيات يف مجال البحث
• إنشاء فئة إحصائية تتعلق بالهجرة الناجمة عن تغريات بيئية يف جمع البيانات املتعلقة بالتنقل البرشي يف تونس؛

• دعم تنفيذ الدراسات متعددة التخصصات التي تستهدف النظم اإليكولوجية يف الحاالت الحرجة يف املناطق من أجل 
تحديد االحتياجات، واسرتاتيجيات التكيف واسرتاتيجيات مجموعات النظم اإليكولوجية املهددة عىل املدى الطويل؛

• دعم إجراء الدراسات املتعلقة بالهجرة الداخلية والخارجية من أجل دراسة مفصلة لتأثريها عىل املناطق املضيفة من حيث 
وتأثرياتها  الحرضية من جهة،  والتنمية  البيئي  والتغيري  والنقل  املعيشة  وتكلفة  االقتصادية،  واملساهمة  والتشغيل  السكن 

البيئية والريفية واإلمنائية عىل مناطق املغادرة، من جهة أخرى؛

• دعم الدراسات املتعلقة بالهجرة الدولية وهجرة العبور يف تونس، سواء من البلدان املجاورة أو من إفريقيا جنوب الصحراء 
الكربى أو أوروبا، وآثارها البيئية يف مختلف مناطق تونس.

مثال:

يتم إدخال تصنيف التدهور البيئي يف جمع البيانات اإلحصائية حول الهجرة يف التعداد التايل للمعهد الوطني لإلحصاء، 	·
وذلك الختبار البيئة كدافع هجرة يف تونس.
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