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مقدمة.1

لتطویرتشاُركیةمقاربٍةتنفیِذعلى)UNEP/MAP(للبیئةالمتحدةاألممبرنامجفيالمتوسطاألبیضبالبحرالخاصةالعملخطةَتعُكُف
:MedProgrammeالمتوسطالبحرلبرنامجاألوسعالسیاقضمناألسود،الجبلكوتورسكا،بوكاإقلیمفيالمستدامالساحليالتخطیط

).GEF(العالمیةالبیئةلمرفقالتابع)2024-2020(البیئياألمنتعزیز

ُز واألمنالمتوسط:األبیضالبحرفيالساحلیة"المناطقعلىMedProgrammeالمتوسطالبحربرنامجعنالمتولِّد2.1المشروعیركِّ
باإلدارةالمعنيالبروتوكولتطبیقفيالمتوسطیةالبلداندعُمالرئیسةأھداِفِھِمنالموائل."وحمایةالمناخ،تغُیرتحُملعلىوالقدرةالمائي،

ICZM(المتوسطاألبیضالبحرفيالساحلیةللمناطقالمتكاملة Protocol(تؤثُرالتيللحدودالعابرةالرئیسیةالبیئیةاإلجھاداتمنللحد
المائي،األمنوبناءالمناخ،تغُیرتحملعلىالقدرةبناءخاللمنالحسبانفيالمناختغُیرأخذمعالساحلیة،ومناطِقِھالمتوسطالبحرعلى
التابعاإلقلیمیةاألنشطةمركزُھم2.1للمشروعالتنفیذیونالشركاءالساحلیة.المناطقفيالناسعیشوُسُبلصحةتحسینالنھایة،وفي

Plan(الزرقاءللخطةالتابعاإلقلیمیةاألنشطةومركز)PAP/RAC(األولویةذاتالتدابیرلبرنامج Bleu/RAC(العالمیةوالشراكة
خاصًةیتصوُروھو).UNESCO-IHP(الدولي-الیونسكوالھیدرولیكيوالبرنامج)GWP-Med(المتوسطاألبیضالبحرللمیاه-منطقة

مركزبقیادةالمغرب،طنجة-تطوان-الُحسْیمة،لجھةواألخرىاألسود،الجبلكوتورسكا،بوكالخلیجواحدةاثنتین:ساحلیةإدارةخطتْيوضَع
).PAP/RAC(األولویةذاتالتدابیرلبرنامجالتابعاإلقلیمیةاألنشطة

للمناطقالمتكاملةاإلدارةلدعمالتشاُركیةClimagineمنھجیةباستخدامالمجھودھذاالزرقاءللخطةالتابعاإلقلیمیةاألنشطةمركُزیدعُم
المحلیةالساحلیةاإلدارةخططوضععملیَةClimagineمنھجیةترفَدأنیمكُنبالفعل،).ICZM(المتوسطاألبیضالبحرفيالساحلیة
البحرمنطقةفيالمناختغُیرمعوالتكُیفالساحلیةللمناطقالمتكاملةلإلدارةمستفادةإقلیمیٍةدروٍستوفیِرمعتصاعدیة،بطریقٍةوالوطنیة

األبیض المتوسط.

والثقافیة،الطبیعیةوالخدماتبالمواردغنّيبلٌد،MedProgrammeالمتوسطالبحرمشروعمنالمستفیدةالبلدانأحدوھواألسود،الجبُل
الحفظوبیَنالتنمیةبیَنالموازنةوتتطلُباألولى.بالدرجةوالبناءالسیاحةمجالْيفياالقتصادیة،التنمیةمنھائللضغٍطیتعرُضلكنُھ

المجالفيوالساحلیةالبحریةالمناطقتخطیطعملیُةتفسُحوبالتالي،الطبیعیة.المواردواستصالحوإدارِةاالقتصادیةاألنشطةمنكٍلاستدامَة
والتعلیم،والتنظیم،التفتیش،وھیئاتالسیاسة،ُصّناع–كافةالمستویاِتعلىالمصلحةألصحابأوسَعوإشراٍكتشاُركّينھٍجلبناِء

ضغوطأخذمعالمكاني،التخطیطتعقیدمنللتخفیِفاألوسع،والجمھورالمدني،والمجتمعوالمخططین،والمدراء،االقتصادیة،والقطاعات
تغُیر المناخ وتدابیر التخفیف من ھذه الضغوط في الحسبان، وضماِن استدامِة التدابیر.

القادمة.األجیاللصالحكوتورسكابوكالخلیجوھیدرولیكًیاجغرافًیاوالمعقدالفریدالبحريللنظاموالثقافيالطبیعياإلرثُیحَفَظأنیجُب
ُدللیونسكو،عالميتراثكموقعوھو،نوفي.وھرِسغتیفاتجانبإلىالثالث،كوتورسكابوكابلدیاتإحدىھيكوتور فيعالمیة،قیًماُیجسِّ

ساحلیةإدارٍةخطِةوضُعیوفُرلذا،األسود.الجبلساحلعلىالبحریةاألحیاءتربیةفیھتطورْتالذيالوحیدالمكاُنھونفَسھالخلیَجأنحین
بوكاإقلیموفيالساحلطولعلىكثیفبشكٍلتتطوران(اللتینالمنتجعاتوسیاحةالحدیثةالسیاحِةبیَنللموازنةجیًداإطاًراكوتورسكالبوكا

منممكنحٍدأدنىإلىللتقلیلنفِسھالوقتفيالسعيمعأخرى،جھٍةمنالبیئیةوالحمایِةالمستدامةالسیاحِةوبیَنجھة،منكوتورسكا)
ضغوط تغُیر المناخ على المناطق الساحلیة وللتكُیِف مع ھذه الضغوط.

ومناطَقخضراءومساحاٍتالجودة،عاليحیاةونمِطصحیةلبیئٍةتخطیطإطاَركوتورسكالبوكاالجدیدةالساحلیةاإلدارةخطةتوفَِّرأنیجُب
رة،المناطقوبینالطبیعیةالمناطقبینعازلة الغذاء،ألغراضبحریةأحیاٍءتربیِةأوبحريوصیٍدالمناخ،تغُیرمعللتكُیفوتدابیَرالمطوَّ

إدارٍةضماِنمعمستدامْین،وبناٍءونقٍلالخ)األلبان،ومنتجاتالعشبیة،أوالطبیةالمنتجاتوإنتاِجالزیتون،أشجار(كزراعِةزراعیةوأنشطٍة
آمنة وسلیمة للمخاطر وضماِن التأُھب للظواھر المتطرفة وللحوادث الواقعة في البحِر والبر.

ألصحابتشاوریةاستكشافیةعملورشِةأوُلتیفاتفي2021دیسمبرمنالثالثفيأُقیمْتكوتورسكا،بوكالمستقبلالرؤیةلھذهودعًما
والتخطیطالبیئةوزارةِمنكٌلاللقاءواستضافِةتنظیِمفيوشارَك.Climagineومنھجیةالساحلیةاإلدارةخطةحولالوطنیینالمصلحة

األممبرنامجفيالمتوسطاألبیضبالبحرالخاصةالعمللخطةالتابعاِناإلقلیمیةاألنشطةومركزااألسود،الجبلفيوالُعمرانيالمكاني

1

https://www.unep.org/unepmap/what-we-do/projects/MedProgramme


اإلقلیمیةاألنشطةومركز)PAP/RAC(األولویةذاتالتدابیرلبرنامجالتابعاإلقلیمیةاألنشطةمركزوُھما–)UNEP/MAP(للبیئةالمتحدة
1.الساریة19كوفید-بلوائحالتامالتقُیدمعاألسودالجبلفيالورشةأقیمتوقد).PB/RAC(الزرقاءللخطةالتابع

MedProgrammeالمتوسطالبحربرنامجسیاقفيClimagineمنھجیة.1.1

فيحالًیاوُتطبَُّقالزرقاءالخطةوضعْتھاالتي”Climagine“لمنھجیةالخمساألوراشمجموعةمنجزٌءھيھذهاألولىالعملورشة
MedProgramme(المتوسطالبحربرنامجعنالمتولِّد2.1المشروعإطار Child Project المنھجیةوتنطويالمشروعینطوي).2.1
المتوسطیةوالساحلیةالبحریةالمناطقفيالمناختغُیرمعالتكُیفلتعزیزالمتوسطبرنامجمشروعمعوثیقتآُزٍرأوُجِھعلى

)MedProgramme SCCF Project،(وطنّياستشارٌيفریٌقكاَنالتقریر،ھذاكتابِةوقِتوحتىالقادمة.السنواتفيُتسَتَغلسوف
)Plan Mأنُیفتَرضالجنسانیة،االعتباراتُیراعيكوتورسكالبوكامناخیةمخاطرتقییمإعداِدعلىیعُكُفاألسود)الجبلبودغوریكا،ِمن

.2022منتصففيُیسلََّم

المناخوَتَقلُبیةلتغُیرالنوعیةالتحدیاتلمواجھةImagineمنھجیةواستخدامترقیِةفيسنواتعدةقبلتوسعتقدClimagineمنھجیةكانت
ھذهاخُتِبَرْتوقد).ICZM(المتوسطاألبیضالبحرفيالساحلیةللمناطقالمتكاملةاإلدارةعملیةعلىالتركیزمعالساحلیةالمناطقفي

ھمااثنتینساحلیتْینمنطقتْینفي)،PAP/RAC(األولویةذاتالتدابیرلبرنامجالتابعاإلقلیمیةاألنشطةمركزمعبالتعاونوُطِبَقْت،المنھجیة
فيالمناخوتغُیرَتَقلُبیة"دمجالشقیقMedPartnershipمشروعإطارفيتونس،قرقّنة،وأرخبیلكرواتیاشیبنیك-كنین،إقلیم

ICZMالمتوسطاألبیضالبحرفيالساحلیةللمناطقالمتكاملةباإلدارةالمعنيالبروتوكوللتطبیقالوطنیةاالستراتیجیات Protocol"
Climvar(مشروع & ICZM.(منھجیةالستخداماألرضیَةمنھماالمستفادةُوالدروُسالرائدْینالمشروعینھذیننتائُجوَشكلت

“Climagine”المتوسطالبحربرنامجإطارفيGEF MedProgramme،خطتْيوضعفيالمتمثلICZM:لِجھةواحدةاثنتین
واحدةاثنتین:وطنیتْینICZMاستراتیجیتْيلبناِءواألرضیَةاألسود)(الجبلكوتورسكابوكاإلقلیموأخرى(المغرب)طنجة-تطوان-الُحسْیمة
لِِمصَر وأخرى لِلُبنان.

ضماِنمعالمتوسطحوضفيالساحلیةللمناطقالمستدامةاإلدارةاحتیاجاتلتلبیِةاألولیة”Imagine“لِمنھجیِةClimagineترقیُةأتت
ِمنالمصلحةأصحاببإشراِكالمستدامةللتنمیِةمحليومشروٍعرؤیٍةتشكیَلُتسھُِّلوھيالساحلي.التخطیطفيالمصلحةأصحابمشاركة

محلّيسوسیو-إیكولوجيٍ"لـِ"نظاٍموالمستقبلیةوالراھنةالسابقةاالستدامةمستویاتومعاینِةوتقییِموصِفإلىتھدُفجامعةعملیٍةخالِل
شامٍلتحلیٍلإلىتستنُدَتشاُركیة،دینامیكیةعملیٌةوھيالمستدامة.التنمیةنحوَتَقُدِمِھورصِدللنظامأھداٍفوتحدیِدمؤشرات،بواسطِة

خالِلمنالقیام،علىالمنھجیةتنطويالمحلیین.المصلحةأصحابخبرِةمنوتستفیُداالستدامة،عتبةمفھوِموإلىومؤشرات،واستشرافّي،
ِمنالبیاناتھذهسُتستَمُد.ICZMخطةإلىلُمدخالتھاأساًسالتكوَنالبیاناتمنمختلفةأنواٍعواستخداِموجمِعبتحدیِدعمل،أوراشسلسلِة

أوراشانعقادفترةخاللوتؤَلفوسُتجَمُعواإلقلیمي،الوطنيالمستویْینوعلىالمشروعمنطقةفيالمتاحةالبیاناتقواعدمنمجموعٍة
ُحالعمل. العملیة.لھذهالخمسالمراحَل1الشكلیوضِّ

القیودوبسبب.2021دیسمبرفياألسودالجبلفيالمفروضةالصحیةبالقیودالتامالتقُیدمعھذهالعملورشةجرتفقد،19بكوفید-المتعلقةالراھنةالظروفإلىبالنظر1
الورشةفيللمشاركةجھةأومؤسسةكلمنواحدمندوٍبتسمیُةالمصلحةوأصحابالمؤسساتمنُطلَِبمشارًكا)،50عنیزیَد(أّالالحدثفيالمشاركینبعددالمتعلقة

المغلقة.المؤتمراتأواللقاءاتفي19كوفید-ومتطلباتلِتدابیِرالورشُةتمتِثَلوأْن
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Climagineلعملیةالخمسالمراحل:1الشكل

األساسیةالمسائلعلىاالتفاق/وفھُمھالسیاقھذاإقامُةأو(الجھوي)واإلقلیميالمحليللسیاقالسبیلتمھیداألولى:المرحلة
أصحابتحدید/محلیینخبراءمجموعةبتشكیلالبدء/للمنطقةالمصلحةأصحابرؤیةرسم/االستدامةأبعادتحدید/واألولویات

المصلحة الذین ُغفِلَ عن إدراِجِھم في العملیة.

ِقَیمواقتراح/المحَددةللمسائلاستدامةمؤشراتباقتراحالمستقبلیةوالسیناریوھاتالرؤیةورسمبالتشخیص،االنھماكالثانیة:المرحلة
صغرى وعظمى لھذه المؤشرات لتحدید عتبات االستدامة / وضع أولویات خطة التنمیة الساحلیة.

المحَددةالمؤشراتإقرار/أمیباومخططاتالتوازنحزامرسم/للخطةاالستراتیجیةواألھدافاألولویةذاتالمسائلتحدیدالثالثة:المرحلة
وتحدید المؤشرات الناقصة / تحدید تدابیر للتكُیف مع تغُیر المناخ.

ودمجھا في خطة اإلدارة الساحلیة.اإلقرار النھائي للمؤشرات / المخططاتالمرحلة الرابعة:

الساحلیةللمناطقالمتكاملةاإلدارةحولاألخیرةاإلقلیمیةClimagineعملوورشةالساحلیةاإلدارةخطةعلىالمصادقةالخامسة:المرحلة
في حوض البحر األبیض المتوسط.

كوتورسكالبوكاالساحلیةاإلدارةوخطةClimagineمنھجیة.1.2

التراثموقعْيأحُدھواالستثنائیة)،العالمیةالقیمة–كوتور(بلدیةالقیِّموالتاریخيِالطبیعيِبتراِثِھُیعَرُفالذيكوتورسكا،بوكاموقع
َحددْتُھمااللتینالرئیستینالساحلیتینالمنطقتینإحدىھيكوتورسكابوكامنطقةأنكمااألسود.الجبلفيللیونسكواالثنینالعالمّي

أھمیٍةذاِتالبحریةالكائناتمنألنواٍعغذائیةومصادَرھامةَمفارَخِمنُتوِفُرهُلِما2020-2016الوطنیةاألحیائيالتنوعاستراتیجیة
إلىُیشاُرتطویر.كمنطقِةكوتورسكابوكاَتلَحُظ2020حتىاألسودللجبلالمكانيوالتخطیطالتنظیمخطةأَنعنفضًالھذااقتصادیة.
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Developmentالتطویرمناطق Zonesبحیثالتطویرأنشطُةفیھاتجريوالتيالبعضببعِضھاوالمستوطناتالمدناتصالمناطُقبأنھا
یكّمُل الواحُد منھا اآلَخر: وحیث ُتعِزُز المستوطناُت أدواَرھا في الُنُظم الحضریة، والحَضریة/الریفیة العامة.

بروتوكولوعلىبرشلونةاتفاقیةعلىاألسودالجبلصاَدَقالدولیة،والمبادراتبالمعاییرملتزٍماألوروبياالتحادلعضویةمرَشٍحوكَبلٍد
ICZM،الوطنیةوالبرامجوالخططاالستراتیجیاتخاللمنالساحلیةالمناطقوحمایةإلدارِةقانونیتْینأداتْینباستخداِمِھمانفَسھُملِزًمامًعا

التي–األسَودبالجبلالساحلیةللمناطقالمتكاملةاإلدارةخطة2015العامفيَتَبنىكما).ICZMبروتوكولمن18(المادةالمحلیةو/أو
الساحلیة)البلدیةمنالمحددةالجھة/المنطقة(فيالمناختغُیرمعللتكُیفرائدتجریبيٍمشروٍعتنفیَذاألولویةذاتتدابیِرھاِمنأَنعلىتنُص

التدبیرھذایشمَلأنوُیؤَمُلوالوطني.المحليالمستویْینعلىاالستراتیجیةالخططوفيالمكانيالتخطیطمستنداتفيَثمِمنسُتدمجوالتي–
مشاركًة أوسع ألصحاب المصلحة وأوراَش عمل لبناء القدرات.

بةمناسبةأداًةیكوُنClimagineمنھجیةُتنِتُجُھمافإَنكوتورسكا،لبوكاوالثقافیةوالبیئیةاالقتصادیةالقَیموترابِطتعقیِدوبسبِب لتنفیذوُمَجرَّ
أھِمِمنالمناخ.تغُیروآثارالقطاعیة،والتنمیةبالبیئة،المتعلقةللمسائلأولویاتوتسلسَلمتكامًالنھًجاتوفُِّرألنھاالذكر،آنفةالرائدةاألنشطة

مستنداتفيالمحلیةوالحلوَلوالتفضیالِتالمعارَفوَتدمُجالمصلحةأصحابمعبالتشاورخطًةتضُعأنھاClimagineمنھجیةفوائد
التخطیط، وَتبني بالتالي ِحَس َتَملٍُك للعملیة وُتْحِكُم تطویَر وتنفیَذ الخطط.

ICZMالَمصدر:كوتورسكا،بوكاخلیجخریطة:2الصورة Montenegro2021دوبرو،(مورسكو(

العملورشةملخص.2
ومعاینِةوتقییِموصِفإلىوھدفْتومستویاتقطاعاتعدِةمنمصلحٍةأصحاَباألسودالجبلفياألولىClimagineعملورشُةأَشَرَكت

اتجاِهفيالتقُدمُبغیَةالمحلیة"السوسیو-إیكولوجیة"للُنُظمخاًصااھتماًماوأْولْتكوتورسكا.بوكافيمستقبًالووحاضًراماضًیااالستدامةحالة
وضِع أھداٍف، ومؤشرات، وُنُظِم رصد في بوكا كوتورسكا.
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للمؤسساترفیعتانمندوبتانالورشةأعماَلافَتَتَحت
َسَمرجیك،آنااآلنسةھمااألسودالجبلفيالرسمیة
إیفاناواآلنسةالمكاني،للتخطیطالوزراءرئیسمستشارة

للُنُظمالمتكاملةاإلدارةشعبةرئیسةستویانوفیتش
والتخطیطالبیئةوزارةفيوالبحریةالبریةاإلیكولوجیة

اإلقلیمیةاألنشطةمركزمدیرةتلْتُھماوالعمراني،المكاني
اآلنسة)PAP/RAC(األولویةذاتالتدابیرلبرنامجالتابع

زیلكا سكاریجیك، من سبلیت، كرواتیا.

مْتثم البیئة)وزارة(منرادوفیتشماسااآلنسةقدَّ
والتشریعیةاالستراتیجیةاألُُطرعنلمحًةللمشاركیَن

میریانااآلنسةقدمْتُھاستعراضتالھاالمناخ.لتغُیرالوطنیة
الزاللزلوعلمالمائیةالجویةاألرصادمعھد(منإیفانوف
علىوالراھنةالرئیسیةالمناخیةلآلثاراألسود)بالجبل

ومسألتْيكوتورسكا؛بوكامنطقةفيالمحلّيالمستوى
الرصد وتوافُر البیانات بشأن ھذه المنطقة.

القسم األول: جلسة تحدید نطاق خطة اإلدارة الساحلیة

َم علىعلىالمشاركینوأْطَلَع)،PAP/RAC(األولیةذاتالتدابیرلبرنامجالتابعاإلقلیمیةاألنشطةمركزعنلمحًةسیكوفسكيإیفانقدَّ
PAP/RACمركزمھمة - UNEP MAPببروتوكولالمتعلقالسابقوعملِِھاإلقلیمیةICZMعملیةرابًطابرشلونة،واتفاقیة

“Climagine”وإمكانیِةالساحلیةاإلدارةخطةإلىتشیُرالتيالبروتوكول،من18بالمادةكوتورسكالبوكاالساحلیةاإلدارةخطةووْضَع
مسلًطامنھا،لیَسماوبینالساحلیةاإلدارةخطةِمنھَومابینالفرَقبجالءسیكوفسكيالسیدأوضَحوالوطنیة.المحلیةالخططفيدمِجھا
أووتدابیَراستدامةرؤیَةیتضمُناألخرى،للخططمكمِّلواستراتیجٌيتكاملٌيمستنٌدھيالساحلیةاإلدارةخطةأنحقیقِةعلىالضوَء

إجراءاٍت للتكُیف مع تغُیر المناخ.

َثثم بإسھاب)،PAP/RAC(األولویةذاتالتدابیرلبرنامجاإلقلیمیةاألنشطةمركزومستشاُرالمكانيالمخِطُطكارایوفیتش،ساشاالسیدَتَحدَّ
"قانونتعدیَلالحكومةنیِةوعناألسود،للجبلالجدیدةالمكانيوالتخطیطالتنظیمخطةإطارفيالجاریةالمكانيالتخطیطعملیاِتعن

األسودللجبلالجدیدةالوطنیةالمكانيوالتخطیطالتنظیمخطَةأَنحقیقَةكارایوفیتشالسیدوأوضَحالراھن.األعیان"وبناِءالمكانيالتخطیط
الجبلالتزامعلىالتأكیَدوُتعیَدالجاریةالتحتیةالِبنىمشاریَعلتشمَلالسابقة2020خطَةاالعتبارفيستأخُذوأنھاالتطویر.قیداآلنھي

المكانيوالتخطیطالتنظیمخطةوكانتوالبیئة.المستدامةبالتنمیةالمتعلقةاألساسیةالتنظیمیةاألوروبيواالتحادالمتحدةاألممبلوائحاألسود
ُمكوتورسكابوكامنطقَةبأَناعترفتقد2020األسودللجبلالقدیمة تنمویٍةوأولویاٍتكامنةبقدراٍتوتتمتُعاألساسیةالمواردمنعدداًتقدِّ

َلھا عدٌد من القیود الخاصة والنزاعات والعتبات والبیئات التنظیمیة وضوابط المخاطر الزلزالیة والحوادث الفنیة والكوارث الطبیعیة. معیَّنة عدَّ

وبینجھة،ِمنالخططجمیعبینالتنسیقوجوِبإلىبالحاجةالساحلیةبالمنطقةالخاصةالمكانيوالتخطیطالتنظیمخطةاعترفتكذلك،
تنُصكذلك،أخرى.جھٍةِمناستثنائیة"عالمیة"قیمةذيكمكاٍنكوتور،لبلدیةالثقافیةباألصولالمتعلقةالحمایةوتدابیرالتوجیھیةالمبادئ

للتوصیاتاالمتثاَلالمكانيوالتخطیطالتنمیةالتزاماتتنفیُذیضمَنأنوجوِبعلىالساحلیةللمناطقالمتكاملةلإلدارةالوطنیةاالستراتیجیُة
.2011اإلدارةخطةحسبللیونسكو،عالمّيتراٍثكموقِعكوتور-ریزانلخلیجوالثقافي-التاریخيالطبیعيالجانببحمایةالمتعلقةالمھمة

Climagineعملورشةالثاني:القسم
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Plan(الزرقاءاإلقلیمیة/الخطةاألنشطةمركزمنكارنرمایكلالسیدالعملورشةفيClimagineجلسَةافَتَتَح Bleu/RAC،(َمالذي قدَّ
رةُالزرقاءللخطةالوطنیةالمستشارةُأطَلقْتثم.Climagineأھدافعنموجزةلمحًة أعماَلسوداراآلنسةClimagineعملیةوُمَیسِّ

ً(أصبحتعملمجموعات7إلىالبدایةفيالمشاركونقُِسَمالمجموعة. ).9و4المجموعتیندمجبعد6الحقا

وإدارةالساحلیة،والتنمیةباإلدارةالمتعلقةالمسائلبتداُرِس،Climagineمنھجیةفيوالفھم""التفُكرمرحلةإلىالمجموعاتانتقلتثم
لبوكااستدامةرؤىلتطویِروالشخصیةوالمؤسسیةالمھنیةومعرفَتھمخبرَتھمالمشاركونبَسَطالمناخ.تغُیرمعوالتكُیفالطبیعي،المورد

بحِثھانتائَجمجموعةكُلوَعَرضْتاألولویات.سلمفيَمناِزلھاوأنزلوھاوالمسائلالتحدیاِتحددواثمغنیة"،"ُصَوٍرشكِلفيكوتوركا
مرتین، مرة بعد وضِع رؤیِتھا لالستدامة وتحدیِد التحدیات األساسیة، ومرًة أخرى بعد تحدید التدابیر المقابلة لكِل َتَحٍد محَدد.

علىالسیاسةُصّناعیمثُِّلالمصلحة،أصحابمنواسعجمھوٍرالتقاَءالمجموعاتلِعملكإطارClimagineمنھجیةاستخداُمأتاَحوقد
البحریةوالمحمیات)ICZM(المتوسطاألبیضالبحرفيالساحلیةللمناطقالمتكاملةاإلدارةمنكٍلومدراَءوالمحلي،الوطنيالمستویْین

)MPAs،(ذويمنوآَخرین،األسود،الجبلفيالبیئةحمایةووكالَةالمدني،المجتمعومنظماتالمیناء،وسلطاِتالعلمیة،والمؤسساِت
األرضیات المھنیة والمسؤولیات والواجبات المختلفة وقدرات التأثیر المتباینة في عملیة التخطیط واالستدامة في بوكا كوتورسكا.

مًةمجموعة،كلَتَقُدِمومدىالجاریةالمناقشاِتكثبعنتتابُعسوداراآلنسةكانتالمجموعات،أنشطِةوخالل حولإضافًیاتوجیًھامقدِّ
النتائج المتوقعة ونواتِج عمِل كِل جلسة ِألْجِل:

تحدیِد ُرؤى االستدامة للمنطقة؛.1
وتحدیِد التحدیات والمسائل األساسیة؛.2
أبعادأيالنقل،األحیائي،(التنوعالعامةالموضوعاتتحتوتصنیِفھااألولویاتسلمعلىاألساسیةوالمسائلالتحدیاتوترتیِب.3

االستدامة)؛
مناقشة التحدیات األساسیة واختیار التدابیر الرئیسیة لمواجھِتھا؛.4
لحظ توافر المعلومات للتدابیر/الحلول المختارة؛.5
)3الملحق(انظر”Climagine“عملیةفيإدراِجھمعنُغِفَلالذینالمصلحةأصحابتحدید.6
لفت االنتباه إلى أَن المعرفة والخبرة المحلیتْین فریدتان وتمثالِن عامًال مھًما في تطویر ِحِس الَتَملُك ووحدِة الھدف طواَل العملیة..7
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واألبعاد.األولویة،ذاتوالتدابیرالرؤیة،حیثمناألنشطةھذهونتائَجClimagineمجموعاتأنشطَةالتاليالجدولیلخُص

1المجموعة
تعیشان بانسجام."بوكا كوتورسكا كمثال لثقافٍة وطبیعةرؤیة االستدامة: "

[المحَددة]التحدیات األساسیة
خراب المكان بسبب ممارسات البناء غیر السلیمةالبناء:●
في القرى واألریافتدني عدد السكان●
كافةتعزیز الثقافة البیئیة للجمھور العام على المستویاِتالتثقیف:●
الظواھر الجویة المتطرفة●
وضع قیود على السیاحة البحریةالسیاحة:●
تطویر ِبنیة نقل تحتیة أكثر استدامةالنقل:●
إدارة غیر سلیمة للُنفایاتالُنفایات:●

التدابیر ذات األولویة
درجة الوعيتنفیذ أعمال تثقیفیة مناسبة في المدارس ورفعالتثقیف:●
المتطرفة، والحوادث البحریة)إنشاء مركز طوارئ إقلیمي (لطوارئ الطقس، والظواھرالطوارئ:●
(للتخطیط المكاني/التوسع العمراني، االقتصاد الُموازي، السیاحة...)القیام بأعمال مراقبة وتفتیش أكثَر صرامةتطبیق اللوائح:●
(األبنیة،القائمةالتطویرمشاریعلتكییفدعموتوفیرالساحل،خلفمامنطقةفيالتحتیةوالبنیةالمشتركةالتحتیةالبنیةوتوسعةتحدیثالتحتیة:الِبنیة●

البیوت، الخ)
الزراعیةتحسین وترقیة المنتجاتدعم الُنُظم الغذائیة المحلیة:●
االقتصادیةالموازنة بین حفظ الطبیعة وبین التنمیةالنمو المستدام:●
السیاحي وبین سعات االستیعاب، وتعدیل صناعة اإلبحار (وضع قیود على عدد وحجم السفن)توسعة الموسم السیاحي، والتوفیق بین العرضالسیاحة:●
البحریةالمرورحركةوتنظیممثًال)،السفنمنالواحدة،النقطةسیاحةأثرمنللحدكوسیلةالكلفةقلیلة(الشركاتتیفاتلمطارالفعالاالستخدامالنقل:●

ُطُرقوبناءالمستأجرة،والبخاریةالھوائیةوالدراجاتالتلفریك،كعرباتمستدامةنقلوسائلمنذلكوغیرعامةبحریةمواصالت[مشاریع]وتنفیذالداخلیة،
التفافیة

السیاحة المستدامة، النقلالحوكمة، التثقیف، حمایة الطبیعة،أبعاد االستدامة:

3المجموعة
والذكیةوالمستدامةالشاملةالتنمیِةعلىقائٍممتنوعسیاحيٍعرٍضذاالعاممدارعلىسیاحًیامقصًدا:2050-2030فيكوتورسكابوكاتصبَح"أْناالستدامة:رؤیة

والخضراء. وأْن تحِقَق المنطقة مداخیَل مستقرة وتلبَي مصالَح السكاِن المحلییَن والُسیاِح مًعا."

التحدیات األساسیة المحَددة
إدارة غیر سلیمةالتراث الثقافي والطبیعي:●
كوتور القدیمة، اإلبحار، الخ)، واالفتقار إلى الرصد البیئي المناسب لبعض الجوانباالفتقار إلى مؤشرات لقدرة االستیعاب (بلدةالبیانات:●
المستدامةتدني الوعي بأھمیة الحمایة البیئیة والسیاحةالتثقیف:●
السیاحيالتخطیطفيمھمة(أداةالسیاحیةالوجھاتإلدارة[نظام]إلىاالفتقار(المشتركة/المروریة)،والمروریةالمشتركةالتحتیةالِبنیةالتحتیة:الِبنیة●

والحوكمة السیاحیة)
المراقبة والتفتیش، مثًال، لالقتصاد الموازي (بیوت ثانیة لإلیجار)تطبیق غیر كاٍف للتشریعات وإجراءاتاللوائح التنظیمیة:●
الساحلیةالبناء الكثیف وغیر القانوني في المنطقةالتخطیط المكاني:●
الساحلیة، نقص التنوع في العرض السیاحي (التركیز على الصیف واالعتماد على "الشمس والبحر")موسمیة السیاحة والسیاحة الزائدة في المنطقةالسیاحة:●
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التدابیر ذات األولویة
المدراءزیادة قدرة واستقاللیة ومالیاتالتراث الثقافي والطبیعي:●
المحليالمجتمعبقیادةالمستدامةالمحلیةالتنمیةاستراتیجیاتلرعایة)LAGs(محلیةعملمجموعاتوتشكیلالسكاناستھدافوالتوعیة:التثقیف●
دعم رواد األعمال ِمَن اإلناِث والشبابریادة األعمال:●
رأسمالي، میزانیة محلیة، الخ)، لتنفیذ الخطط السیاحیة، مثًالتأمین التمویل (صنادیق االتحاد األوروبي، استثمارالتمویل:●
إعانات مالیة لسكان األریافتطویر منطقة ما خلف الساحل وتوفیرالِبنیة التحتیة:●
زة وأكثَر عدًدا (بیئیة،التفتیش:● سیاحیة، إنشائیة، الخ)، بناء قدرات المفتشینإجراءات تفتیش معزَّ
لبوكاالمحلیةاالستیعابقدرةمؤشراتدراسةالبیانات،وَمنَھَجةُمجاَنسةالمعَزز،البیئيالرصدفيالخبرةمؤسساتوإدراجالتمویلضمانوالبیانات:الرصد●

كوتورسكا
والتخطیط المكاني القائمة، وضع خطط عالجیة (للتدھور البیئي، تدھور التربة، الخ)وضع خطط سیاحیة وطنیة ومحلیة، مراجعة خطط التنظیمالتخطیط:●
والمستدامة والذكیة والخضراء، تشجیع السیاحة في المناطق الریفیةوضع خطط استراتیجیة وخطط عمل للسیاحة الشاملةالسیاحة:●

أوبناءوحظروالبیئي؛الثقافيالتراثوحمایةوترقیةالطبیعة)؛علىالقائمةوالسیاحةالمنتجعاتوسیاحةوالصحیةوالثقافیة(الریفیةالمستدامةالسیاحةاالستدامة:أبعاد
الجودةعاليالرصدالخ)؛المتطرفة،الجویةالظواھرأثناءالتصرفوكیفیةالمستدام،والبناءالمستدامة،والسیاحةالبیئة،حمایة(فيالسكانتثقیفثانیة؛بیوتاستئجار

(رصد البیئة والسیاحة والتنمیة االقتصادیة واالقتصاد الموازي، الخ.)

(المدمجتان)9+4المجموعتان
"2030العامفيومنتعشةخاصبشكٍلمحمیًةمنطقًةكوتورسكابوكاتكوَن"أناالستدامة:رؤیة

التحدیات األساسیة المحَددة
السكانیة والسیاحیة، التوسع العمراني الكثیفعدم كفایة البنیة التحتیة للكثافةالِبنیة التحتیة:●
التلوث، التواتر، مخاطر الحوادثالنقل البحري:●
َتھِدُد القیمَة العالمیة لموقع التراث العالمي للیونسكومخاطر التطویر الكثیف التيالتراث الطبیعي والثقافي:●
كاتخاذ بیوت ثانیة لإلیجار وعدم احترام تنظیم المناطق الساحلیة للبناءاألنشطة االقتصادیة غیر القانونیة،اللوائح التنظیمیة:●
االستخدام غیر المستدام للموارد الطبیعیة●

التدابیر ذات األولویة
بیئیة (زراعة أشجار، الخ)تنظیم أوراش عمل ومناسبات وتدابیرالتثقیف والتوعیة:●
البحریة وتنفیذ تدابیر سیاسة اقتصادیة للحد من موسمیة السیاحةالتوصل إلى إجماٍع سیاسّي حول كثافة حركة المرورالحوكمة:●
تفتیش معززة (للبیئة، والسیاحة، والسوق الموازي، والبناء، الخ) وفرض غرامات تحِددھا التشریعات.تطبیق التشریعات البیئیة، إجراءاتاللوائح التنظیمیة:●

السیاحة، البنیة التحتیة المشتركة، تنظیم النقل البحريإنعاش بوكا كوتورسكا، تعدیل موسمیةأبعاد االستدامة:

5المجموعة
َتحتِرُموبحریةبریةجدیدةتطویرومشاریعناحیة،منوالطبیعيالثقافيالتراثبینومنسجمةمتوازنةعالقة:2030/2050فيكوتورسكا"بوكااالستدامة:رؤیة

."[من ناحیة أخرى]مبادئ التنمیة المستدامة والتكُیف مع آثار تغُیر المناخ

التحدیات األساسیة المحَددة
إلى حوافز للحد من التلوث وآثاِرِه على جودة الحیاةفي المناطق الحضریة بسبب حركة المرور واالفتقارتلوث الجو:●
والعواصف وحرائق الغابات في فترات الجفافالھطوالت المطریة الغزیرةالظواھر الجویة المتطرفة:●
البیئیة واتخاذ تدابیر لمواجھة آثار تغُیر المناخاالفتقار إلى التمویل الكافي للحمایةالتمویل البیئي:●
للقیام بأعمال التفتیشاالفتقار إلى الموارد البشریة الكافیةالتفتیش واللوائح:●
المشتركة إلدارة الُنفایات ومیاه األمطار ومیاه الصرفاالفتقار إلى البنیة التحتیةالِبنیة التحتیة المائیة:●
غیُر كاٍفالتوسع العمراني:●

التدابیر ذات األولویة
وتحدید األولویات، وتأمین تمویل وتنفیذ التدابیر.إنتاج تحلیالت لحالِتھا الراھنة،الِبنیة التحتیة المشتركة:●
التثقیف●
تبّني سیاسة "الملِوث َیدفع" على الصعیدْین الوطني والمحلي، رفع تقاریر سنویة إلزامیةتحدید الملِوثین، وضع قاعدة بیانات مركزیة،الرصد البیئي:●
بناء القدرة البشریة والفنیة لدوائر التفتیشالتفتیش:●
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ِبنیةبناءالكھربائیة،الَمركباتالستخدامحوافزتوفیرالكبریت،قلیلةالوقودأنواعاستخدامتعزیزالحیاة،جودةعلىكبیرأثرذات]نقل[مشروعاتالنقل:●
تحتیة لوسائل النقل المستدام ِمن دراجات ھوائیة ووسائل نقل عامة في البر والبحر

من ُنفایات التغلیف، وتطویر صناعة إعادة التدویرتشجیع التسمید وخلق التربة، والحدإدارة الُنفایات:●

ومناطقخضراءمناطقوإقامةالقائمةاإلیكولوجیةالُنُظمحمایةالبیانات؛وتكاملوُمجاَنسةبیئي،رصدالمخلفات؛إلدارةمشتركةتحتیةِبنیةتطویراالستدامة:أبعاد
عازلة جدیدة؛ تطویر ِبنیة تحتیة مروریة مستدامة؛ تعزیز مسؤولیة الشركات (االقتصاد األخضر واألزرق)؛ مواصلة تثقیف وتوعیة المواطنین بیئًیا

6المجموعة
الثقافيوالتراثالبیئةحمایةعلىتركیٍزمعلھ،استعداًداوأكثُرالمناختغیروجھفيالصمودعلىوأقدُرأقوى2030/2050فيكوتورسكابوكا"االستدامة:رؤیة

والتنوع األحیائي."

التحدیات األساسیة المحَددة
االتصاالت بین المؤسساتاالفتقار إلى القدرات اإلداریة وضعفالقدرة اإلداریة:●
البناء، النقل البري والبحرياآلثار بشریة المنشأ:●
لتقییم مخاطر الحرائق والظواھر الجویة المتطرفة األخرىاالفتقار إلى استراتیجیاتقدرة تقییم المخاطر المناخیة:●
جویة وھیدرولیكیةعدم كفایة تغطیة المنطقة بمحطات أرصادالرصد البیئي:●
شبكة مجاري وِبنیة تحتیة لمعالجة میاه الصرفاالفتقار إلى استراتیجیات إداریة، تطویرالُنفایات:●
تدني قدرة دوائر اإلنقاذخدمات اإلنقاذ:●

التدابیر ذات األولویة
وتوعیة السكانتثقیف●
ودمج البیانات البیئیةإقامة محطات أرصاد جویة وھیدرولیكیة جدیدةالرصد البیئي:●
غیر القانونيوضع قیود إضافیة على التوسع العمراني والبناءالحوكمة:●
ومدفن نفایات جھويإقامة مركز إعادة تدویر في كوتور/تیفاتإعادة التدویر:●
إنقاٍذومنظومِةواإلنقاذالحمایةلخدماتجھويمركزوإقامةالدفاع،وزارةمنالدعممنمزیٍدعلىوالحصولواإلنقاذالحمایةقدراتتعزیزاإلنقاذ:خدمات●

وحمایة مدنیة على المستویْین الوطني المحلي
مخاطر محلیة[إدارة]تطویر استراتیجیاتإدارة المخاطر والتكُیف:●
الربط بشبكة مجاري ومعالجة میاه صرفإدارة میاه الصرف:●

للتوسع العمراني، ِبنیة تحتیة للنقل، إدارة ُنفایات، رفع مستوى التأھب للظواھر الجویة المتطرفة، التثقیفحمایة التنوع األحیائي، إدارة فعالةأبعاد االستدامة:

7المجموعة
أكثَر استدامًة لحالة بوكا كوتورسكا الراھنة توفیَر االستدامة لكل شریحة من شرائح مجتمعات بوكا كوتورسكا.""إّن ِمن شأن حمایٍة أوفَر وتنمیٍةرؤیة االستدامة:

التحدیات األساسیة المحَددة
تدني مستوى الوعي البیئي لدى السكانالتثقیف:●
عدم كفایة ُنُظم الرصد البیئي ودمج البیاناتالرصد البیئي:●
تطبیق القانونعدم كفایة التعاون بین المؤسسات، الفساد، عدمالحوكمة:●
المثیر للجدل، الخ)، االفتقار إلى نقل عام فعال في البر والبحرمشروعات نقل ذات أثر كبیر (كمشروع جسر فیریغھالنقل:●
آثار صناعة اإلبحارالسیاحة:●
معالجة میاه الصرف●

التدابیر ذات األولویة
توسعُتھا في البلدیات الثالثالِبنیة التحتیة المشتركة:●
تحویل بوكا كوتورسكا إلى متنَزٍه عامالحفظ:●
إقلیًما واحًداوضع قیود جدیدة على البناء واعتبار بوكا كوتورسكاالبناء:●
رفع درجة الوعي البیئي العامالتثقیف:●
البیاناتتنفیذ رصد بیئي أكثَر تفصیًال ودمج قواعدالرصد البیئي:●
اإلداریة والتعاون بین المؤسسات، وتطبیق أقوى لسیاسات الغرامات المالیةتحسین اإلطار التشریعي، زیادة وتعزیز القدراتالحوكمة:●
وتنظیم أرصفة الخدمات ومناطق الُرُسّوقیود أشد على عدد السفن المارة وتواتر المرور،السیاحة:●
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إدخال وسائل نقل عام فعالة في البر والبحر، وضع حوافز لطرق النقل المستدامةوضع مسارات النقل الرئیسیة في منطقة ما خلف الساحل،النقل:●
لمیاهاألصغرالتفریغألحجامصغیرةمعاَلجةُنُظموبناءتیفات)نوفي،ھرِسغ(كوتور،الثالثالبلدیاتصرفمیاهإلدارةمنشأةبناءالصرف:میاهمعالجة●

الصرف

الِبنیة التحتیة للنقل، الحمایة البیئیة، البنیة التحتیة المشتركةتطبیق القانون، التوسع العمراني والبناء،أبعاد االستدامة:

وأدرجوھاالمشاركونحَدَدھافرعیةوموضوعاٍتنقاًطاتتضمُنالتيالتالیة،المھیمنةاالستدامةأبعاَدالمجموعاُتَحَدَدتالمحصلة،في
في الجداول أعاله.

السیاحة.1
النقل.2
البناء الساحلي والِبنیة التحتیة الساحلیة.3
اإلمداد بالمیاه.4
معالجة میاه الصرف والُنفایات األخرى.5
حمایة الطبیعة والحمایة البیئیة.6
2الحوكمة وبناء المعرفة.7

الزراعة وتربیة األحیاء البحریة.8

فيإقامُتھاالمقَرِرالثانیةالعملورشةفياآلخرونالمصلحِةوأصحاُباألولىالعملورشَةحضرواالذینھذهاالستدامِةأبعاَدُیْثِبَتأنینبغي
كیفیٍةاستدامة،مؤشراِتإلىترجمِتھاإلىتھدُفالتي،Climagineمنھجیةفيالتالیةللخطوةالفقريالعموَدوستشكُل.2022منتصف
ُموالمشاركین.المحلییَن،والخبراَءوالمستشارین،المشروع،شركاَءتضُمتعاونیةمساٍعخالِلمنوكمیة، إلىكذلكالمؤشراُتھذهوسُتقدَّ

ِمنبینھایكوُنقدومافجواتِمنالبیاناتفيیكوُنقدماوتحدیِدوإقراِرھا،لمراجعِتھاالثانیةClimagineعملورشةفيالمجموعة
تضاُرب، ولِتحدیِد المؤشرات الناقصة.

الشمول الجنساني في الحدث

ولقدالبرنامج.فيالجنسانیةمنظورتعمیماستراتیجیةأرسْتُھأساس،MedProgrammeالمتوسطالبحربرنامجفيالجنسینبینالمساواة
میَن3ومشارًكا31ھذهالعملورشِةفيكان أساسیین:مقدِّ

إناث%71وذكور%29مشارًكا:31•
میَن3• إناث%100أساسیین:مقدِّ
مین3• إناث%66وذكور%34مشاركین:مقدِّ
مین6جمًعا• إناث%50وذكور%50األولویة):ذاتالتدابیراإلقلیمیة/برنامجاألنشطةومركزالزرقاءالخطة(معمقدِّ

ومنھجیُةالبیانات،جمُعحیثمنكوتورسكابوكافي”Climagine“دورةطواَلالجنسانیةللمسائلخاصاھتماٌمُیوَلىوسوفبالفعل،
ورشة العمل، والمتحدثون والمشاركون.

َنأنینبغياألفكار.وتألیفالجماعيوالنقاشالھدفلوحدةكنتیجةجدیدةإدراكیٍةمنَتجاٍتإحداِثعملیِةإلىالمعرفةبناء"یشیر2 الحالَيالفھَمالممارساتھذهُتحسِّ
الفكرة"تلكأوالموضوعذلكعنمعلومھومافھِمتحسیننحوُتَوَجَھوأْناألولي،فھِمِھممستوىمنأبعَدمستوىعلىمجموعة،فيأفراِدلدىفكرة]أو[لموضوٍع

)Scardamalia & Bereiter, 2003, p. 5.(
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التالیةوالخطواتالنتیجة.3

)،PAP/RAC(األولویةذاتالتدابیرلبرنامجالتابعاإلقلیمیةاألنشطةمركزمنسیكوفیتش،إیفانالسیدمنكٌلقاَمالورشة،أعمالانتھاِءبعد
األنشطةمركزمنكارنر،مایكلوالسیداألسود،الجبلفيوالعمرانيالمكانيوالتخطیطالبیئةوزارةمنستویانوفیتش،إیفاناواآلنسة
Plan(الزرقاءللخطةالتابعاإلقلیمیة Bleu/RAC،(ذاتتدابیرلبرنامجالتابعاإلقلیمیةاألنشطةمركزمدیرةسكاریجیك،زیلكاواآلنسة
وفجواٍتتحدیاٍتتحدیِدإلىالورشةفيالجماعیُةالنقاشاُتأفضتوقدالختامیة.المالحظاتبعرِضسبلیت،من)،PAP/RAC(األولویة
ورفِعالتثقیفإلىوالحاجِةالتحتیة،الِبنیةكفایِةوعدِموالبحر،البرفيالمستدامالنقلووسائِلالبیئیة،بالحمایِةاألساسفيتتعلُقمتشابھة،
األساسیةللتدابیروكاَنالموازي).(االقتصادوالبناءالعمرانيالتوسعأنشطةعلىوالقیودالقوانینتطبیقإلىوالحاجِةالوعي،مستوى

كوتورسكالبوكاالتحتیةالبنیةتخطیِطلتحسیِنالظروفوتغییِرالتحتیة،البنیةوتحدیثتوسعِةبخصوِصمجموعة،كِلِمن][المقتَرحة
العملورشاتبحضوِركبیًرااھتماًماالمشاركونوأبدىوالتوعیة.التثقیُفھو–واحدمشترٌكقاسٌموالتاریخيالثقافيالبیئیة/تراِثھاوحالِتھا
للمناطقالمتكاملةاإلدارةمبادئأخذمعكوتورسكا،لبوكاالساحلیةاإلدارةخطةُمدَخالِتوفيالعملتقُدمفيیدلھمتكوَنوبأْنالقادمة

الحسبان.فيالمناخوَتَقلُبیةوتغُیر)ICZM(الساحلیة
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الَمالحق.4

جدول أعمال الحدث.1

الجلسة)CEST(الوقت
استقباُل المشاركین وتسجیلُھم08:30-09:00

المالحظات االفتتاحیة09:00-09:15

البیئةبوزارةالبیئة،حمایةمدیریةفيوالبریة،البحریةاإلیكولوجیةللُنُظمالمتكاملةاإلدارةشعبةرئیسةستویانوفیتش،إیفانا●
والتخطیط المكاني العمراني، الجبل األسود

)PAP/RAC(األولویةذاتالتدابیرلبرنامجالتابعاإلقلیمیةاألنشطةمركزمدیرةسكاریجیك،زیلكا●
Plan(الزرقاءللخطةالتابعاإلقلیمیةاألنشطةمركزمشروع،منسقكارنر،مایكل● Bleu/RAC(

آثار تغُیر المناخ في بوكا كوتورسكا: الوضع الراھن واآلفاق المستقبلیة09:15-09:45

ماسا رادوفیتش، دائرة تغیر المناخ، مدیریة التعاون الدولي، االندماج في االتحاد األوروبي وتغُیر المناخ، وزارة البیئة والتخطیط●
المكاني والعمراني، الجبل األسود

میریانا إیفانوف، معھد األرصاد الجویة المائیة وعلم الزالزل، الجبل األسود●

GEFالمتوسطالبحربرنامجإطارفيكوتورسكالبوكاالساحلیةالخطة09:45-10:30 MedProgramme

ما الداِع إلى وضِع خطٍة ساحلیة؟.1
إیفان سیكوفسكي، مدیر برنامج، مركز األنشطة اإلقلیمیة التابع لبرنامج التدابیر ذات األولویة●

)PAP/RAC(
النتائج الرئیسیة حول بوكا كوتورسكا من مشاریع سابقة ذات صلة.2

)PAP/RAC(األولویةذاتالتدابیرلبرنامجالتابعاإلقلیمیةاألنشطةمركزمستشاركارایوفیتش،ساشا●

أسئلة وأجوبة10:30-10:45
استراحة لتناول القھوة10:45-11:00

كوتورسكالبوكاالساحلیةوالخطةClimagineمنھجیة11:00-11:15

Plan(الزرقاءللخطةالتابعاإلقلیمیةاألنشطةمركزكارنر،مایكل● Bleu/RAC(

Climagineمنھجیةومراحلأھداف

سرنا سودار، مدیرة مركز نقل التكنولوجیا، جامعة الجبل األسود●

11:15-13:30
Climagineورشة

األولى

رؤى المشاركین لبوكا كوتورسكا
رة سودار)سرنا:Climagineعملیة(ُمیسِّ

المناخ،وتغُیرالساحلي،بالتطویرالمتعلقةوالمسائلالتحدیاتوتحدیدكوتورسكالبوكاالمشاركینرؤىلتوضیحغنیةُصَوررسم●
(في مجموعات)وإدارة المورد الطبیعي في المنطقة

(في جلسة عامة)عرض الرؤى والتحدیات والمسائل●
(في مجموعات)تحدید ُسلم أولویاتھاالتحدیات والمسائل حسب الموضوع وتجمیع●

تناول الغداء13:30-14:30

14:30-17:15
Climagineورشة

األولى

أبعاد االستدامة في بوكا كوتورسكا
رة سودار)سرنا:Climagineعملیة(ُمَیسِّ

(في مجموعات)أبعاد االستدامةتحدید●
جلسة عامة)(فيعرض أبعاد االستدامة المقترحة وتناُولھا بالبحث●
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Climagineوعملیةالساحلیةللخطةالتالیةالخطواتالختامیة:المالحظات17:15-17:30

Plan(الزرقاءللخطةالتابعاإلقلیمیةاألنشطةمركزكارنر،مایكل● Bleu/RAC(
)PAP/RAC(األولویةذاتالتدابیرلبرنامجالتابعاإلقلیمیةاألنشطةمركزبرنامج،مدیرسیكوفسكي،إیفان●

المشاركینقائمة.2 

Title First name
Last
name Organization/Institution Position

Ms. Marija Bajkovic
Public Enterprise for Coastal Zone Management of
Montenegro Associate

Mr. Luka Calic Institute of Hydrometeorology and Seismology of Montenegro Head of the Hydrography Department

Ms. Dijana Došljak
Public Enterprise for Coastal Zone Management of
Montenegro Coordinator

Ms. Dragana Drakulović Institute of Marine Biology - University of Montenegro Higher Associate Researcher

Mr. Miras Drljević Institute of Hydrometeorology and Seismology
Independent Advisor in the Department of
Applied Meteorology

Ms. Vesna Đukić NGO Olive Growers Association Boka - Boka Kotorska Executive Director

Ms. Aleksandra Džaković Administration for the Protection of Cultural Properties Conservation Architect

Ms. Mirjana Ivanov Institute of Hydrometeorology and Seismology
Head of the Department of Applied Meteorology
and Climate Change

Ms. Aleksandra Janičić Montenegro Sailing Federation Secretary

Ms. Darinka Joksimović Maritime Safety and Port Management Administration Senior Adviser

Ms. Marina Krivokapić
Secretariat of Cultural and Natural Heritage - Municipality of
Kotor

Adviser - Secretariat of Cultural and Natural
Heritage

Ms. Vesna Mačić Institute of Marine Biology, University of Montenegro Senior Researcher

Mr. Nemanja Malovrazić
Public enterprise for Coastal Zone Management of
Montenegro Associate for Environmental Protection

Mr. Maksim Mandić Protection and Rescue Service of Kotor Komandir Službe

Mr. Duško Mrdak Environmental Protection Agency of Montenegro Senior Adviser

Ms. Jelena Mugosa Ministry of Economic Development Senior Adviser

Ms. Danica Perisić
Kotor Municipality, Secretariat for Urban Planning,
Construction and Spatial Planning Adviser

Ms. Bojana Petković Municipality of Kotor
The Acting Secretary of Secretariat for Cultural
and Natural Heritage

Mr. Damir Pjetrović Tourism Organisation of Tivat Market, Income and Statistics Analyst

Ms. Patricia Pobrić Tivat Municipality Manager

Ms. Maša Radović
Ministry of Ecology, Spatial Planning, and Urbanism of
Montenegro Independent Adviser

Ms. Ljilja Radunović Eco Centre DOLPHIN Project Manager

Mr. Petar Raicevic Plan M Consultants Director

Ms. Milica Rudić Ministry of Ecology, Spatial Planning, and Urbanism of
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Montenegro

Ms. Ana Samardzić Prime Minister's Office Adviser to the Prime Minister for Urbanism

Ms. Ivana Stojanović
Ministry of Ecology, Spatial Planning, and Urbanism of
Montenegro

Head of Division for Integrated Management of
Marine and Terrestrial Ecosystems

Ms. Danielja Šuković Centre for Ecotoxicological Research
Adviser to the Executive Director for Laboratory
Affairs

Ms. Ana Todorović Ministry of Economic Development
Independent Advisor at the Department for
Investments

Ms. Danijela Vlaović Municipality of Herceg Novi Manager

Mr. Božidar Vukšić Port of Kotor Environmental Supervisor

Mr. Vladimir Živković Centre for Ecotoxicological Research
Adviser to the Director of the Laboratory for the
Environment

Organizers

Ms. Željka Skaričiić PAP/RAC Director

Mr. Ivan Sekovski PAP/RAC Program Manager

Mr. Ante Ivčiević PAP/RAC Program Manager

Mr. Saša Karajović PAP/RAC MedProgramme Consultant Consultant

Mr. Michael Karner Plan Bleu/RAC Project Manager

Ms. Srna Sudar Plan Bleu/RAC MedProgramme Consultant Consultant

العملیةفيإدراِجھمعنُغِفَلالذینالمصلحةأصحابِمنُحِددَمنقائمة.3

مدیریة حمایة التراث الثقافي●
وزارة الدفاع●
وزارة التربیة والتعلیم والثقافة والریاضة (مدیریة التربیة)●
وزارة المالیة●
وزارة الخارجیة (التعاون والمساندة عبر الحدود في الموارد الفنیة والبشریة)●
وزارة الداخلیة، مدیریة الطوارئ●
وزارة العدل (التعویض عن أضرار التلوث)●
البلدیات – دوائر اإلنقاذ المحلیة●
وزارة االستثمارات الرأسمالیة (الحركة الجویة)●
ُسلطة میناء كوتور●
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