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مقدمة

شیبنیك-كنین،إلقلیمالساحلیةالخطةوضعإطاِرفيClimagineمنھجیةتطبیقونتائِجلتجربِةموَجزوصٌفھوالتقریرھذا
فيClimagineمنھجیةتطبیقمنالمستفادةالدروسترجمُةھوالتقریرلھذااألساسالھدُف.2015إلى2013منبكرواتیا
إطارفيClimagineمنھجیةتطبیقسیاِقفيتحدیًداللمستقبل،ملموسةوعملیةمنھجیةتوصیاتمجموعةإلىكرواتیا
GEFالمتوسطالبحربرنامج MedProgramme (2020-2024.(

َقإْذ.ClimagineمنھجیةلوضعكأساساسُتخِدَمقدالتشاُركیةImagineمنھجیةتطبیقكاَن فياإلقلیمیةاألنشطةمركزَطبَّ
حوضفي)CAMP(الساحلیةالمناطقإلدارةبرامَجخمِسفي2006و2000عامْيبینImagineمنھجیَةالزرقاءالخطة

عْتثمالمستقبلیة.وتطبیقاِتھاالمنھجیةتحسینبشأنوتوصیاتُمستفادةدروًساالنموذجیةالتطبیقاُتھذهوَوفرْتالمتوسط. توسَّ
وقدالساحلیة.المناطقفيالمناخوَتَقلُّبیةلتغُیرالنوعیةالتحدیاتلمواجھةImagineمنھجیة[ترقیِة]فيClimagineمنھجیة
.1الشكلفيموضحھوكمامراحل،أربعمنكلتاھماالمقاربتانصیغت

)2016الزرقاء،الخطة(الَمصدر:Imagineنھجمراحل:1الشكل
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Climagineمنھجیةونطاقسیاق.1

تونس.قرقّنة،وأرخبیلكرواتیاشیبنیك-كنین،إقلیمھما:اثنتینساحلیتْینمنطقتْینفياآلنحتىClimagineمنھجیةاخُتِبَرت
الوطنیةاالستراتیجیاتفيالمناخوتغُیرَتَقلُبیة"دمجمشروعإطارفي2015و2013عامْيبینالمنھجیةُطبَِّقتكرواتیا،في

ICZMالمتوسطاألبیضالبحرفيالساحلیةللمناطقالمتكاملةباإلدارةالمعنيالبروتوكوللتطبیق Protocol"مشروع)
ClimVar، َل).2013-2015 للبیئة/خطةالمتحدةاألممبرنامجونفََّذهُ)،GEF(العالمیةالبیئِةِمرفُقClimVarمشروَعَموَّ

َقُھ)،UNEP/MAP(المتوسطاألبیضبالبحرالخاصةالعمل األنشطةمركزمنھمشركاء،عدةُمتوسطًیابلًداعشَرأحَدفيوَطبَّ
وقد).PAP/RAC(األولویةذاتالتدابیرلبرنامجالتابعاإلقلیمیةاألنشطةومركز)PB/RAC(الزرقاءللخطةالتابعاإلقلیمیة
التالیة:بالطرقClimVarمشروعفيClimagineمنھجیةُطبَِّقت

)DIVA(التأثرلقابلیةالتفاعليالدینامیكيالتقییمنموذجوفقالمناختغُیروكلفةبالمناخالتأُثرقابلیةتقییمفيأ.

والسیمامحلًیاالمتاحةالبیاناتأخذمعشیبنیك-كنین،إلقلیمحساُبھاأُعیَدالكرواتيالساحللِكاملعلیھاُحِصَلالتيفالنتائج
القطاعاتعلىالمناخیةلآلثارالمحتملةللتكالیفخاصاھتماٍموإیالِءبالُحسبان،المحلياالقتصادبیانات

حرائقعنالناجمالمحتملالضررفیھابماالتحتیة،والِبنیةوالصحةوالزراعةكالسیاحةاألساسیةاالجتماعیة-االقتصادیة
الغابات.

وحلولوآثاِرھا،المناخ،َتَقلُبیةعلىخاصتركیٍزمع)،ICZMP(الساحلیةللمنطقةالمتكاملةاإلدارةخطةإعدادفيب.
التكُیف الممكنة

التابعاإلقلیمیةاألنشطةمركزقاَدهُالذيالمستھَدفة،شیبنیك-كنینإلقلیمالساحلیةللمنطقةالمتكاملةاإلدارةخطةإعداُدكاَن
علىتركیِزھابسبِبنوعیة،الخطةإعدادعملیُةوكانتالنھائیة.مرحلَتُھبلَغقد)،PAP/RAC(األولویةذاتالتدابیرلبرنامج
أصحاَبضَمَتشاُركينھجتطبیِقأثناَءالموضوعھذاترویِجإلىClimagineمنھجیةھدفتفقدبالفعل،المناخ.وتغُیرَتَقلُبیة

baseline(أساسیةكبیاناٍتالنشاطھذانتائُجواسُتخِدَمتمستواھم".على"كخبراَءووطنیینمحلییَنمصلحٍة data(لِوضع
.2015عامآِخَرأُنِھَیْتالتيشیبنیك-كنین،إلقلیمالساحلیةللمنطقةالمتكاملةاإلدارةلخطةالنھائیةالمسودة

المستفادةوالعملیةالمنھجیةالدروس.2

عَتشاُركٌينھٌجھوClimagineنھجأَنبما structured(ُمجمَّ participatory approach،(القصوىطاقَتُھیبلُغفإنھ
یساِعَدأنیمكُنبالفعل،مختصة.جھٌةلِتتبناهُساحلیة،كخطٍةاستراتیجيتخطیٍطمستنِدفيوُیدَمُجالتوازيعلىُیطبَُّقعندما
منھجیةدروسعدةیليمافيوحجِمھا.أھمیِتھاوإدراِكالساحليالنظاموتحدیاتفشلحاالِتتقییِمفيClimagineنھج

.Climagineلنھجالمستقبلیةالتطبیقاتفيتفیَدأنیمكُنمستفادة

(علىالقرارُصّناعممثلووِمنھمالحقیقیین.المصلحةأصحابتحدیدھياألولىالمنھجیُةالخطوةُالمصلحة:أصحابتحدید
أصحابخریطةرسمتمرینإجراُءینبغيبالفعل،المدني.والمجتمعاألعمال،ومجتمعاألكادیمي،والوسطكافة)،المستویاِت
إطالُعالمفیدمنیكوُنالحاسمة،الفاعلةالجھاتبعضإغفاِلولَِتَجُنِباألساسیون.المصلحةأصحابُھمَمنإلدراِكالمصلحة
آَخرونمصلحٍةأصحاُبھناككانإذامالرؤیِةواستشارُتھمالالئحة،ھذهعلىالعملورشةفيوالمشاركینالعاملالفریق
ِمنولكْنالساحلیة،للخطةالجغرافيالنطاقعلىالمعنیینالمصلحةأصحابتحدیدسیعتمُدالالئحة.فيإدراجِھمعنُغِفَل
لتحسیِنالالئحةإلىاألوسعالجغرافیِةالمنطقِةمنأووالمحلیین)(اإلقلیمیینالمستوىرفیعيالسیاسةُصّناعضُمكذلكالمفیِد
الحلوِلبعُضیكوُنأوالمشروع،منطقةخارجمنواآلثارالمشاكلبعضَتأتيفقدبالفعل،دعِمِھم.علىوالحصوِلفھِمِھم

كذلك أسھَل إنجاًزا إذا ُطبَِّق خارَج ھذه المنطقة.

القرارُصّناعفمعظُمبالفعل.فیھ.للمشاركینالبیئیةالثقافِةتعزیِزفيClimagineنھجُیسِھَمأنینبغيالبیئیة:الثقافةتعزیز
تغُیرآلثارالساحلیةالمناطُقتتعرُضبالفعل،المناخ.وأزمِةالمناختغُیِرعنالقلیلإالیعلموَنالالعامةمناألعظموالَسواُد
ودائًماتماًمامدِركةغیَرتزاُلماوالدوَلالمجتمعاِتلكنَّعالمّي،ھوماومنھابالسیاقخاصھَومامنھا[مختلفة]مناخ
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واالقتصاداِتالیومیةالحیاةفيكالمعتاد"األمور"سیرِمنذلكیتضُحالساحلیة.المناطقفيالمحلیینالسكانشأَنلنتائِجھا،
ھذهعنالمزیدتعلُِمعلىالمصلحةأصحاَبClimagineعملأوراشُتساِعَدأنینبغيلذا،الخ.اإلیكولوجیة،والُنُظمالمحلیة

عروضإعداُدوینبغياستنارة.أكثَروقراراتمقترحاٍتوُصنَعالنقاشاتفيجودةذاِتُمدخالٍتتقدیَمیستطیعواكيالتحدیات
"التلقیُن"ھذایبدأأنیمكُنالمستدامة.التنمیِةعلىاألوسعوانعكاساِتھاالمناخألزمةالحرجةالتحدیاتلتغطیةإرشادیةتقدیمیة
ھكذاُتوِفُرالمحلّي.الصعیدعلىالمناخیةالتحدیاتھذهآثاِروبیاِنبترجمِةالمحلیونالخبراُءیقوُمثمالعالمي،الصعیدعلى

ستؤديكذلك،المناخ.تغُیریطرُحھاالتيالمستویاتمتعددةللتحدیاتأفضَلفھٍمولِتكویِنالدماغلغسلمناسًبامدخًالإسھامات
أصحابجانِبمنالخطةلھذهجدیةأكثَرَتَبنٍّإلىالساحلیةالخطةفيالنھایةفيوإدراِجھاالتحدیاتھذهحلوِلمناقشِةفرُص

المصلحة المشاركین، ویمكُن أن یؤدَي ھذا إلى تحسیِن فَُرِص تطبیق الخطة كثیًرا في الواقع.

لتلبیِةبكرواتیاالساحلیةالخططسعتالماضیة،عقودالثالثةأوالماضیینالعقدینفيالسائدة:الساحلیةالتنمیةممارساتتحدي
كذلكھذه"الجامحُة"البناءممارساُتوكانتوسكنّي.سیاحيٍتطویٍرمشاریعخاللمنكرواتیاسواحلتنمیِةعلىالقوّيالطلِب
لساحلالمحلیةالبلدیُةالسلطاُتَتِقُفمحلًیا.اجتماعًیاوتوتًراعدةنزاعاٍتوراءھاُمَخلِفًةرسمیة،موافقٍةدونالغالبفيَتجري

فيالفاعلةالجھاُتتأُخُذالتدعُمھا.حتىبلالحاالتبعضفيالطرفعنھاوَتُغُضالممارساتھذهأمامعاجزًةشیبنیك-كنین
نادًراألنھاالحاالت،مناألعمالغالبفيالساحلیةالمناطقعلىالمناختغُیرنتائَجاالعتباربعینھذهالُمَتَمِدَدِةالتطویرأنشطة

والتكُیِفاآلثارھذهمنالتخفیففيبالفعلالتفكیَرُیوِجُبماوالبحریة،البریِةالساحلیةالمناطقعلىبنتائِجِھمعرفٍةأَيتملُكما
علىالمناختغُیرحولمتعددةتثقیفیٍةأنشطٍةإقامُةالقریبالمستقبلفيوینبغيالساحلیة.للتنمیةشاملةمقاربٍةأيِفيمعھا

1توعیة.جھودھكذافيبالفعلاإلسھاَمClimagineنھجاستطاعِةفيوإنَّالكرواتیة.السواحل

إجراَءClimagineنھجیتضمَنأْناالختیار،سبیلعلىیمكُن،الَتشاُركیة:والُطُرقوالمقابالتالعملأوراشبینالجمع
َیقترُحالساحلیة.المنطقةإدارةفيتعمُلوشركاتوجمعیاٍتمؤسساٍتفيیعملوَنأفرادخبراَءأوقرارُصّناِعمعمقابالت
ورشةإطالققبَلClimagineنھجفيمحتملینمشاركیَنإلىقصیراستبیاٍنإرساَلاجتماع،علمالتقریر،كاختصاصيواضُع
الذيالشيءفھِموتحسیِنبسرعةاألساسیةالمحلیةوالخصوصیاتاالحتیاجاتخریطةرسمعملیِةلبدِءوذلكاألولى،العمل
إجراَءشیبنیك-كنینإلقلیمClimagineعملیُةتضمنتفمثًال،المحَدد.السیاقھذافيClimagineنھجعلیھُیرِكَزأنینبغي

ھؤالءلدىأساسّيفھٌمثمَةكانإذامالِتحدیِدوَسَعْت،2013صیففيالمقابالُتأُجرَیتاإلقلیم.منشخًصا20معمقابالٍت
آلثارتخفیفأنشطَةُیدیرواأنیمكُنالذینمنھمالمصلحِةأصحاِبلِتحدیِدنفِسھالوقتوفيالمناخ،وتغُیرالعالمّيلالحترار

للتعاُملالتنظیمیةالقدرِةإلىتفتقُرالكرواتیةاإلداریُةالھیئاُتكانِتالوقت،ذلكفياآلثار.ھذهمعتكیُّفوأنشطَةالمناختغُیر
المستوىعلىعملُُھمَیُكْنولمالنشطین،األشخاصھؤالءِمثِلِمنشبكةبعُدُشِكلْتقدَتُكْنولمعام.بشكٍلالمناختغُیرمع

إَننقوَلأنیمكُنذلك،ومعمنفردة.أنشطًةالمناختغُیرمعللتكُیِفُیدیرونالتياألنشطُةظلِتبلمنسًقا.والمنَظًماالمحلي
َنقدالوضَع قتالمحِصلة،في.2021العامفيتحسَّ وقدراتومعارِفلخصائِصالمنِظمیَنفھَمكثیًراالمقابالُتھذهَعمَّ

األطراف الفاعلة المحلیة التي كانت تتعامُل بشكٍل ما مع تغُیِر المناِخ وآثاِره، أو التي سُتضَطُر إلى التعاُمِل معھا مستقبًال.

َل:Climagineفياالستدامةومؤشراتالمحلیةالخبراءِفَرق أساٍسعلىساحلیةخطٍةلوضِعمحلّيخبراٍءفریُقُشكِّ
فيالحسبانفيأدواُرھمُتؤَخَذأنوینبغياستدامة"."مؤشراتإلىللطموحاتكمترجمیَنخبراءھكذایعمَلأنیمكُنتطوعّي.
بدقةالتخطیِطعملیُةوتسیَراالستدامةمؤشراِتوضُعَیسیَرأنوینبغياألخیرة.ھذهوضَعاختصاصاُتھموتتضمَنالمنھجیة،

المحلیةالمعرفِةإلىیستنُدالكلفة،قلیِلرصدكإطاِرالمؤشراتھذهتفیَدأنیمكُنكذلك،نفِسھ.التكراريِالِمنواِلعلى
المعرفةمنتستفیَدأنفیمكُنالخطة،وضعمعالتوازيعلىClimagineمنھجیةاسُتخِدَمتحالوفيمعاً.والمتخصصة
استدامةوِقَیَمأساسیةمؤشراٍتاقتراَحالمحلیونالخبراُءیستطیُعوھكذاالخطة.وضعأثناَءُتدَرُسالتيالمسائلفيالمتخصصة

Bandالتوازن"حزام(أي،المؤشراتلھذه of Equilibrium (BoE("منھجیةفيلھاClimagine.(حزامتحدیُدَصُعَبفإْن
ِمنَتَبقَّىولِمااالستدامة.مستویاتعلىمًعالالتفاِقClimagineعملأوراشفيالمسألةھذهإثارَةالخبراءیستطیُعالتوازن،
استخداُمُھیمكُنماواقتراِحإلیجاِدالحالیةالبیئیَةالبیاناِتالساحليالتخطیطوِفَرُقClimagineِفَرُقَتستخِدَمأنینبغيمسائل،

االستدامة.مستویاتبشأِنالبِتفيكذلكالدولیةأوالوطنیةأوالجھویةاالستراتیجیُةاألھداُفتساِعَدأنویمكُنمؤشرات.ِمن

أغلُبھاصغیرةجزیرة524ومأھولةجزیرة78وھيالُجُزر،معكم6,000والُجُزر،دونكم1,777الكرواتيالساحلمنطقةطوَلأَننتذكَرأْنھناالمھِممن1
غیر مأھول.
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فيالمؤشراتتحدیدإلىالحاجِةعلىالضوءتسلیُطالحصافِةِمنوكاَنعامًال."المناخ"باعتباِركرواتیاحالِةفيُنِصَحوقد
َتوافَُقیضمن،مابینَیضمَن،أنحصللوشأِنِھِمنوكانوتونس.كرواتیاحالتْيفيیحصللمماوھوالعمل،ورشةبدایة

المؤشرات مع الحقائق والشواغل المحلیة.

السابقةالتطبیقاتِمنClimagineمنھجیةفيأمبیامخططوضعفيُیستفادأنیمكُن:Climagineمنھجیةفيأمیبامخطط
Climagineتطبیقاتوفيانطالق.كنقطِةشیبنیك-كنینإقلیمفيالمختارةالحرجةاألبعاداستخدامیمكُنبالفعل،المنھجیة.لھذه

أالوینبغيجوانب.أيِتعدیُلأوإضافُةینبغيكانإذاماأوفیھا،نفِسھااألبعاِدتطبیُقیمكُنكانإذامابحُثیمكُنالجدیدة،
أمیبامخططأبعادلتحدیِدآَخرإلھاٍممصدُروھناكأمیبا.لمخططالمثالیةالِبنیِةمنَیُحَدأنیمكُنالقائمالرصَدأَنالبالعنیغیَب
َعأنیمكنللبحثانطالقنقطِةفتوفیُربالفعل،المتحدة.لألممالمستدامةالتنمیِةأھداُفوھو المشاركینوُیساِعَدالعملیةُیَسرِّ
الطریقُةتكوَنأنیمكُن،Climagineنھجفيالمصالحأصحابكمجموعاِتمتنوعةمجموعاٍتوفيأسرع.بُخًطىالتقُدِمعلى
العملیةفيالمشاركینثقِةبناِءفيخبیًراالُمَیِسُرالوسیُطیكوَنأنیجُببالفعل،بتونس.الحاُلكاَنمثلماجداًمتطلِبًةأحیاناً

واھتماِمِھم بھا وبنتائِجھا مًعا.

بصفٍةالكرواتیة:األدریاتیكیةوالجزرالكرواتياألدریاتیكيللساحلالمستقبليالتخطیطفيClimagineمنھجیةاستخدام
لَِتَعلُِّمودافعفضوٌلذلكمعلدیھاولكْنالمناخ.بتغُیرالمعرفِةإلىاألدریاتیكوُجُزرساحلعلىالفاعلةالجھاتتفتقُرعامة،
منھجیةالقْتكذلك،الموضوعات.ھذهحولجامعیةأوثانویةأوابتدائیةدروساآلَنكرواتیافيوھناكعنھ.المزیِد

Climagineالحیاةظروفبعضفيجذورولذلَكالبدایة.فيخاصًةالمحلیین،المصلحةأصحابمنقوًیااھتماًمابكرواتیا
الساحلفيُیلَحَظأنیمكُنمشابھوضٌعوثمةاإلقلیم.سواحلفيبالفعلالعالمياالحترارآثارمنكثیٍرَتَبّديإلىبالنظرالفعلیة،
األكثَرھوبكرواتیااألدریاتیكيالساحلعلىالماضيالعقُدكاَنبالفعل،بعامة.المتوسِطوفياألوسعاألدریاتیكيِّالكرواتيِّ
َمالحرارة.لدرجةالمنتظمةالقیاساتبدأتأنمنذاإلطالقعلىحرارًة األرقامكَلوأغسطس)(یولیو2015صیفوحطَّ
الصیففيالغاباِتحرائُقاإلقلیمفيالمناخبتغُیرالمرتبطةاألخرىالمتطرفِةالطقسظواھروِمنالحرارة.لدرجةالقیاسیة

منھجیةتطبیُقكانالعموم،علىأخرى.أماكَنعدِةوفيشیبنیكمنالقریبةالساحلیةفودیتِسھبلدةفيالمفاجئةوالفیضاناُت
Climagineًةونتائِجِھبُطُرِقِھواالستئناِسإلیھللرجوِعكبیرةفرصٌةوھناكرائًدا،جھًدابكرواتیاشیبنیك-كنینإقلیمفي بعدَمرَّ

ة –لھمثمٌرإطاٌرإالاألقالیملھذهوالمستقبلیةالحالیةالساحلیُةالخطُطومامستقبًال.األخرىالكرواتیةالساحلیةاألقالیمفيَمرَّ
وتعُكُف مدینتا رییكا وسبلیت اآلَن بالفعل على وضِع خطِطِھما الساحلیة.

المستقبليللتطبیقتوصیات.3

النھج.لھذاالمتعددةاألساسیةالخطواتأوالشروطمراعاةُینبغيالمستقبلیة،Climagineتطبیقاتفيفُضلىنتائَجلِتحقیِق
الخطةفيClimagineنتائجدمِجأھمیَةُیدرُكالعملأوراشتیسیِرفياستثنائیةبمھاراٍتیتمتُعقائٍدإلىحاجةثمةأوًال،

فِبمابالفعل،نفِسھ.الوقِتفيالمشتركالعملبھذااھتماموتولیُدالمحليالمجتمعثقِةاكتساُبأیًضاللغایِةالمھِموِمنالساحلیة.
كشركاَءبلفحسبكخبراَءالوودیة،صریحٍةبطریقٍةفیھااالنخراُطجًدامھًماكانبكرواتیا،جدیدنھٌجھوClimagineأَن

التحدیاتإدراكعلىأقدَرتكوُنالمستنیرةالفاعلَةاألطراَففإَنكذلك،جماعیة.َتَعلُّمعملیِةفيومتكیفینمبدعیَناجتماعییَن
أال–األصعبالمھمَةClimagineعملیُةأوالساحلیةالخطُةُتَسھَِّلأنیمكُنوالنقاش،للتعلُِّمأساٍسوبتوفیِرالماثلة.والفرص

أنیمكُنذلك،ومعالقرار.لُصّناعغالًباُیتَرُكلذاالمھنیین،علىللغایةصعٌباألولویاتفتحدیُدبالفعل،األولویات!تحدیدوھَي
خططوضِععلىالقرارُصّناَعالمحلیینالخبراءوِمنالعملیةفيالمشاركینمناآلتیةالمقترحاتإلىالخبرِةضُمیساِعَد
مماأصعَبالمھمُةھذهتكوُنماغالًباولكْن،المناخ.فيالمحليِالتغُیِرمعالتكُیفاستراتیجیاُتحیُثِمنأولویةذاتبتدابیر
األطرافمعالمتعاونونالخبراُءیكوُنعموًما،القرار.لُصّناعالنھائيالَخیاُروُیتَرُكُمبَھمة،تبقىوبالتاليالمنفذونَیُظُن

المخاطروتوقیتلدرجِةطبًقاالحلولدراسُةفیھایمكُنعملیٍةخالِلمناألولویاتلتحدیٍدمثاليوضٍعفيالمحلیةالفاعلة
المناخیة الوشیكة.

وتساِعُدالمحلیة.المعرفِةمعكیفّيوبشكٍلبالتدریجالخبیرةالمعرفُةتتضافُرمًعا،Climagineوعملیِةالساحلیةالخطِةوِبَضِم
التيالمشتركة،الخطِةفيوإدراِجھاالمحلیةالمعرفِةتحسیِنعلىاالستدامةمؤشراتومناقشُةالساحلیةالخطةوضععملیُة
االستدامة،ومؤشراِتأبعاِددراسُةأيالساحلیة،الخطةرسمعملیُةوُتوفُِّرالمستھدَفة.المنطقةفينحن""خطَتنابالتاليتصبُح
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كعملیٍةالمناخلتغُیرالیومالمحلُيفالفھُمبالفعل،المناخ.تغُیَرأفضلبشكٍللیفھمواالمنخرطینالمصلحةألصحابمثالیةفرصًة
أصحابِمنكثیٍرمصلحِةوِمننسبًیا،ملموسٌةأدواٌتذلك،ِمنالعكِسعلىفھَي،الساحلیةالخطُطأّماضعیف.كوكبیٍة

ُعوبالتاليمعلومة.خطٍةمنجزًءاتصبَحأنیمكُنوحلولأھداٍفوضُعالمحلیینالمصلحة ھؤالء،المصلحِةأصحاُبُیشجَّ
المحلي،المستوىعلىالمناختغیراتمواجھِةعلىالمحلیة،الساحلیِةالمنطقةتطویرفيالخاصةالمادیِةبمصالِحِھمالمدفوعوَن

والبدِء بفھِم مسائل تغُیر المناخ وإدخالِھا في الحلول التي تقترُحھا الخطة.

نستطیُعالساحلیة،الخطةلتنفیذسیاسیةإرادًةمتضافربشكٍلمًعاُتحقِّقاِنClimagineومنھجیةالساحلیةالخطُةكانتإذابالفعل،
تنفیِذعملیَةوإّناالستدامة.نحَوبالخطةالمستھَدفةالمنطقةمستقبللِنقِلُخلَِقْتإمكانیًةوإَننجحتاالطریقتْینإَنعندئٍذنقوَلأن

Climagineكمستشارالتقریرواِضِعتجربِةوِمنللتنفیذ.سیاسیةإرادٍةوإدامِةلَِخلِقحاسمانأمرانالساحلیةالخطِةووضَع
تكتسُبالساحلیة،الخطةفيClimagineنتائِجوبإدراِج.Climagineلخبیرمھمةأھُمھَيھذه،Climagineلعملیة

Climagineُممستنٍدمنجزًءاتصبُحألنھاجدیدةأھمیًة ومنالساحلیة.المنطقَةُتواِجُھالتيالمعقدةاألولویِةلمسائِلحلوًالیقدِّ
خالِل َتَبني الھیئاِت اإلداریِة العامِة للخطة، َتكُبُر كثیًرا فُرصُة تنفیِذ مقترحاِتھا وفرصُة حدوِث تغُیٍر فعليٍّ على األرض.

ھَيفإْنالشاملة.الكلیةللمقارباتالمشاركینفھملتحسیِنمستقلكتمریٍنClimagineنھجاستخدامیمكُنلذلك،وكبدیٍل
فھِمِھم[تحسیِن]فيُتسِھَمأنیمكُنطالب،بیَنأومختلفةقطاعاٍتمناإلداریینأوالخبراءمنمجموعٍةبیَناسُتخِدَمْت
َیفقُدالحاالت،ھذهمثِلفيلكْن،المناخ.أزمةومنھاالمختلفة،بالقضایاوعیِھمدرجِةورفِعالمستدامةللتنمیِةالعامةللتحدیات

النھج فرصَة اإلسھاِم في العمل وإحداِث تغییٍر فعليٍّ على األرض.

النتیجة

Climagineنھجأَنإلىاجتماععلمكاختصاصيشخصیاًأخلَُصأنأستطیُعبكرواتیا،Climagineمشروعختامفي
عمِلأوراِشإقامُةوَتْضَمُنالقادمة.السنواتفيوإبداًعاطموًحاًاألكثِرالساحلیةالخطِطوَرفَددعَمشكبالیستطیُع

Climagineفيالمحلیةالفاعلةاألطرافومعارِفوشواغِلمواقِفإدراَجالساحلیةالخطةوضععملیِةمعالتوازيعلى
نظرًةClimagineنھُجیوّفُركذلك،للعملیة.النھائّيالنجاِحلضماِناألھمیةبالُغأمٌرنظري،وجھِةِمنوھذا،المناسب.الوقت
َزأنینبغيالمستقبل،وفيتشاُركّي.بشكٍلاألھدافوضَعویتیُحلالستدامةالرئیسیةلألبعادشمولیة علىClimagineنھُجیركِّ
أدواتمنبسیطةأداةٌأنھمعالراداريالمخططأوأمیبامخططأَنإلىاألخیرفيأشیُرفیھ.االستدامِةمؤشراِتتحسیِن

Climagineالالزمةالبیاناِتجمَعفإّنمعیَّنة،ساحلیٍةومنطقٍةمعینةزمنیٍةفترٍةفيالمناختغُیرمؤشراتحالةعنللتعبیِر
لھذه األداة البسیطة والفعالة یمكَن أن یكوَن أحیاناً مشكلة في منطقة المتوسط.
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الَمالِحق

مؤشراِتوَیتضمُن،2011للعامبكرواتیاشیبنیك-كنینإلقلیمالراداريالمخططأوأمیبامخططھوأدناهالمعروضالرسم
.Climagineعملأوراشفيُحِدَدْتالتياالستدامة

المؤشرالُبعد
(%)المائیةللمواردالسنوياالستھالكمتوسط1الماء
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(%)أغسطسفيالمائیةالموارداستھالكمتوسط2
(%)الصرفمیاهمعالجةبَمرافقاالرتباطمتوسط3البحر

(ھكتار)السنویةالحرائقموقعمساحة4الحرائق
الطاقةاستھالكإجماليمنالمتجددةالطاقةاستھالكمتوسط5

(%)الساحلیةالمنطقةفيالشققعددإجماليمنالدائمةاإلقامةشققنسبة6الَحّیز الفیزیائي
خارَجھاالسكانیةالكثافةمعبالمقارنةالساحلیةالمنطقةداخلالسكانیةالكثافة7

الساحلیة.المنطقةوخارجداخلالعاملینالسكانإجماليمنالموظفیننسبة8الناس
سنة15فوقُھمممنالعاليالتعلیمومؤسساتالثانویةالمدارسخریجينسبة9

من السكان داخل المنطقة الساحلیة إلى أمثالِِھم ِمن السكان خارج المنطقة الساحلیة
(%)البحریةالمناطقإجماليمنالمحمیةالبحریةالمناطقنسبة10حمایة البیئة

(%)البریةالمناطقإجماليمنالمحمیةالبریةالمناطقنسبة11
شیبنیك-كنینإقلیمفيالواحدللمقیمكیلوغرام12الُنفایات

وخارجھاالساحلیةالمنطقةداخلالواحدللمقیمغرامكیلو13
(ھكتار)المرویةالزراعیةاألرض14التربة

(ھكتار)العضويالنباتيلإلنتاجالمستخَدمةالتربة15

9


