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مقدمة: سیاق ونطاق المنھجیة.1
رت ولضماِنالمتوسطحوضفيالساحلیةللمنطقةالمستدامةالتنمیةاحتیاجاتلتلبیِة”Imagine“منھجیَةالزرقاءالخطةَطوَّ
مْتالساحلیة.المنطقةتخطیطفيالمصلحةأصحابمشاركِة لمواجھة”Imagine“لمنھجیةتعدیالً”Climagine“منھجیُةوَقدَّ
فيموَضحھوكمامراحل،أربِعمنكالُھماالنھجاِنصیَغوقدالساحلیة.المناطقفيالمناخوَتَقلُّبیةلتغُیرالنوعیةالتحدیات

.1الشكل

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

وتغُیرَتَقلُبیة"دمجالشقیقMedPartnershipمشروعإطارفياثنتین،نموذجیتْینمنطقتْینفيClimagineنھجاخُتبَر
المتوسطاألبیضالبحرفيالساحلیةللمناطقالمتكاملةبإإلدارةالمعنيالبروتوكوللتطبیقالوطنیةاالستراتیجیاتفيالمناخ

ICZM Protocol (Climvar،"(المذكرةھذهتھدُفبتونس.قرقّنةوأرخبیلبكرواتیاشیبنیك-كنینإقلیمھما:المنطقتانھاتان
رللتطبیقمفیدةمعلوماٍتتوفیِرإلىقرقّنة،أرخبیلحالِةمنالمستفادةالدروسعلىَتبنيالتي Climagineلمنھجیِةالُمتصوَّ
GEF)2025-2021(المتوسطالبحربرنامجفي MedProgramme،ًخطتْيلوضعخصوصاICZM:لِجھةواحدةاثنتین

واحدةاثنتین:وطنیتْینICZMواستراتیجیتْياألسود)(الجبلكوتورسكابوكاإلقلیموأخرى(المغرب)طنجة-تطوان-الُحسْیمة
لِِمصر وأخرى لِلُبنان.

َقْتقدClimagineمنھجیةكانت تغُیردمجدعِمإلىالبدایةفيوھدفْت.2015یونیھو2013أكتوبربینقرقّنةأرخبیلفيُطبِّ
).APAL(التونسیةالساحليالشریطوتھیئةالبیئةحمایةوكالةإشرافتحت2008فيُوِضَعتالتيICZMخطةفيالمناخ
فيالتكُیفحلولفياإلیكولوجیةالُنُظمإسھاماتوتقییمولِتحدیِدالمناخوَتَقلُبیةتغُیرمخاطرلتقییمRiVAMPنموذجاختیَر 1

یاَظَھرااثنینتحدیْینأنغیَر.ICZMلخطةاألحدثاإلصدارفيلِدمِجھاالمنطقة، العملیة:علىمھمةتعدیالٍتإجراِءإلىوأدَّ

َنالنمذجة.واجبِةمناخیةمخاطرٍةكأكبِرالساحليالتحاتاختیَراألولى،التشاوریةClimagineعملورشةفي● وَتَعیَّ
والبحرحامولنوعمنالبحریةواألعشابالمغمورةالمروج(المغمورةالساحلیةاإلیكولوجیةالُنُظممساھمِةتقییُم

الوطني،الشریُكسلََّموقد.RiVAMPنموذجتطبیقدوَنحاَلالمناسبةالبیاناتإلىاالفتقاَرلكَنالخ).،الزوحیفان
APAL،لةمشاوراتبعد المكانيالَمْیزحیُثِمن(سواٌءمناسبةغیَركانتالمتاحةالبیاناتجودَةبأَنوُمجِھدة،مطوَّ

المناخیةالمؤثراتأوالمنشأبشریةللمؤثراتاستشرافیةسیناریوھاٍتوضَعھذاالبیاناِتقیُدأعاَقوقداالنتظام).أو

الضعفوَمواِطِنالمخاطرلتقییممنھجیٍةلوضِعمشروًعا)UNEP-GRID(للبیئةالمتحدةاألمملبرنامجالتابعةالعالمیةالمواردبیاناتقاعدةَُطّورْت1
)RiVAMP(ھدُفاالعتبار.بعینالمناختغُیروآثاراإلیكولوجیةالُنُظموأدوارالبیئیةالعواملأخذمعبھاالتأثروقابلیةالكوارثمخاطرتحلیلبھدِف

الكوارث،مخاطرمنالحدفياإلیكولوجیةالُنُظمدْورإلثباِتالكیفیةوالبحوثاألدلةعلىالقائمةالعلمیةالبحوثاستخداُمھوRiVAMPمشروع
وبالتالي تمكین ُصّناع القرار من اتخاذ قراراٍت أكثَر استنارة تدعُم التنمیَة المستدامة من خالل تحسین إدارة الُنُظم اإلیكولوجیة.
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لمؤشراتتعریفوضِعدوَنالنتیجةفيوحاَلالساحلي.والتحاتالمغمورةاإلیكولوجیةالُنُظمعلىوآثاِرھا
Sustainabilityاالستدامة Indicators (SIs(وھماالمؤشرات]لھذهالراداريالمخطط[أوأمیبامخططوإنتاِج)
Bandتوازنحزاملتحدیِد)Climagineلعملیةأساسیانُمخرجاِن of Equilibriumمؤشر.كلاستدامة]ِقَیم[أي

الـ"خدمات-تھدیدات-حلول"نھجفاُتِبَعمختلفة.علمیٌةمنھجیٌةواعُتِمَدتالعملیةمراميفيالنظرأُعیَدعلیھ،وبناًء
)STS(الموَصىالممكنةالحلولوتحدیِدتھدیداتمنبھایتصُلومااألرخبیلفياألساسیةاإلیكولوجیةالُنُظملتحدیِد

المعلوماتنظامعلىالقائموالتحلیلالمكانيبالتحلیلوإسناُدھاالمحلیةالمعرفِةحشُدذلكمقدمِةوفيباعتماِدھا،
).GIS(الجغرافي

أصحابمختلِفجانِبِمنالخطةتبنيعنالتامشبھوالعزوُفICZMخطةتطبیقنحَوالتقُدمغیاُبأدىوقد●
رْتالتيالمتكاملةاإلدارةفوحدةُبالفعل،.Climagineعملیةھدفعنالحیودإلىالمصلحة أنICZMخطُةَتصوَّ

ICZMخطةوضعفيیشاركلمكذلك،ورق.علىحبًرابقیْتالخطةتطبیِقورصَدقیادَةھيتتولى َیعلْمأو2008
كدلیلأوكإطاٍرأحدِمنُھمإلیھاُیِشرلمحینفي،Climagineعملیةفيالمنخرطینالمصلحةأصحابمنِقلةإّالبھا

عمٍللسیاسِةتوصیاتوضِعإلىالھدفعنClimagineعملیةفيِحیَدولِذلَكالیومیة.أعمالِِھفيبِھَیسترشُد
استراتیجیة لتحسیِن قدرة الُنُظم اإلیكولوجیة على الصمود.

َلكذلك، إلحاُحأدىفأوالً،اثنین.أساسیْینجانبْینفيClimagineمنھجیةلتطبیِقِخصبةأرًضابتونسالثورةبعدماسیاُقَشكَّ
نقٍدإلىالمستدامة،التنمیةألولویاتأكبَراعتباٍرإیالِءمنذلكعلیھینطويبماالتونسّي،التنمويِالنموذِجتغییِرعلىكثیرین

الُمَدْسَترالالمركزیةمبدأُساعَدوثانًیا،الممكنة.للبدائلبّناءةونقاشاٍتالقائمةالمستدامةغیرالتنمیةوممارساتلسیاساتعلنّي
وفيتونس،العاصمة،فيومحلي)(وطنيصعیدمنأكثرعلىالمتناوبةالتشاوریةالعملأوراشمنسلسلٍةإطالِقعلىحدیًثا

أرخبیل قرقّنة.

َتشاُوریة.عملأوراش3ومراحل4ِمنلتتألَفالعملیةُصِمَمتاألخیر،وفي

تحدیُدقرقّنة،ألرخبیلالسوسیو-إیكولوجيللنظاممشتركفھٍملِبناِءینبغي،:األولىClimagineعملورشة●
عواملوتحدیُدلألرخبیل،االجتماعیة-االقتصادیةالتنمیةعلىآثارِمنُیصاحُبھاومااألولویةذاتالمناخیةالمخاطر

التحات الساحلي السائدة، واالختیاُر المسبق للمناطق المرَشحة للدراسة، وتحدیُد الُمتاح من البیانات التي یمكُن أن تفید؛

تلعُبھاالتياألدوارعلىالضوءلتسلیِطالـ"خدمات-تھدیدات-حلول"تحلیلإجراُء:الثانیةClimagineعملورشة●
ُمُھومااإلیكولوجیةالُنُظممختلف التيالتھدیداتوتحدیِدالمناخ،وتغُیربَتَقلُبّیةالتأثرقابلیةمنللحدخدماتمنُتقدِّ

ھذه التھدیدات.[تخفیِف أو تحییِد أثر]ُتواِجُھ ھذه الُنُظَم اإلیكولوجیة والحلوِل الممكنة لِـ

.ICZMخطةلمراجعةاالستراتیجیةالتوصیاتوإقراربحث:الثالثةClimagineعملورشة●

*
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التجارب السابقة والدروس المستفادة.1

الدروس المنھجیة المستفادة.1.1

تحلیل البیانات واختیار النموذج العلمي المناسب.1.1.1

للبیاناتوالمتواصلالمنتظمللجمعالمخصصةالموارُدتكوُنماجًداوكثیًراالمتوسط.بلدانفيشائعتحٍدالبیاناتتوافَُرإَن
كذلك،علیھا.اآلَخرینإطالعفيیترددوَنفُھمَثم،وِمنیملكوَنھا،الذینألولئكقوةمصدَرعادًةالبیاناُتُتعتَبُركماكافیة.غیَر
وفيجمِعُطُرِقفيالتباُیُنیكوُنالحاالت،بعضوفيإلیھا.الوصوَل َسھُِّلتُ الالبیاناتمنتجيمختلفبینالتنسیقِقلَةفإَن

شروِط جودِة البیانات عائًقا أماَم تحلیلِھا واستخداِمھا.

فيالمشاكلھذهكَلالمشروعواَجَھقرقّنة،أرخبیلحالِةوفيالوصفیة.بیاناِتھادوَنGISبیاناتامتالُكیكفيالفمثًال،
جدیدةبیاناٍتوإنتاِجالمتاحةوالمستنداتالبیاناتوَمركزِةوفرِزوتوحیِدجمِعنحوالفنيالجھدمنكثیٍرتوجیُھوأُعیَدالبیانات.
بناءفيأسھَمالجھدھذاأَنشكالاإلنترنت.علىللعموماألخیرفيوتوفیِرھاالخ)،أنساق،وتحویلوفضائیة،جویة(صور
توافُِرتقییُمالمفیدوِمَنالزمني.وجدولِِھالمشروعمیزانیةعلىأثَقَلولكنھبالعمل.التعلُمخاللمنالوطنیینالشركاءقدرات
ذلكعلىبناًءالبتَثموِمناالعتبار،فيللمشروعاإلجمالیةالمدِةأخِذمعمعقولزمنيٍإطاٍرفيصحیحبشكٍلالبیاناتوجودِة

).1.2.3أیًضا(انظرُیستخَدمأوُتستخَدَمأنالمناسِبالنموذِجأوالعلمیةالمنھجیِةشأِنفي

تكاُمل المعرفة العلمیة والمعرفة المحلیة.1.1.2

بینالجمعشأنِمنوسیكوُنتعدیالت.المناخَيالنھِجعلىسَیفرُضواقعیةوسماتخصوصیاتمنلُھبماسیاقكَلأَنشكال
أالتيالمحلیةالخبرةوبینوالعلمیةالفنیةالخبرة حاِلففيالصدد.ھذافيالمرونةمنقدًراَیمنَحأنتشاُركّينھٍجخالِلِمنُتعبَّ

ُض إلى حٍد ما بالمجموعة األخرى. وجوِد فجوة في إحدى مجموعتْي الخبراِت ھاتین، فإنھا تعوَّ

حشد فریق خبراء.1.1.3

منمختلففریٌقویقوُدهُالممیزةأھدافُھمنھمالكٍلأَنومعتشاُركیة.عملیٍةوبینالتحلیلّيالعمِلبینClimagineنھجیجَمُع
ووطنیوندولیونخبراُءالتحلیليالعمَلیقوُدباستمرار.اآلَخَرمنھماالواحُدویغذيوثیًقاتراُبًطامترابطانفإنھماالخبراء،
التشاُركیةالعملیُةأّماالساحلیة).الخطةُتسَمىكما(أوالسیاسیةالتوصیاتلصیاغِةمتینعلميٍمعرفيٍأساٍستوفیِرإلىویھدُف
المصلحةأصحابوإشراِكالمحلیةالمعرفِةجمِعإلىوتھدُفأجنبّي)بواحٍددعُمُھ(یمكُنمحلّيوسیٌطتیسیِرھاعلىفیعمُل

والبیئیةواالقتصادیةاالجتماعیةللعناصرشاملفھٍملبناِءأساسّيبینھماوالجمُعمتكامالن،ھذانالمعرفِةَمصدراالمعنیین.
للنظام اإلیكولوجي وللتفاعالت المعقدة في ما بین ھذه العناصر المختلفة.

التحلیليالعملمناآلتيالُمدَخُلوكانآنًفا.بّیناكماالفنیةالجھودُجَلالبیاناتوإنتاُجَجْمُعاسَتھَلَكقرقّنة،أرخبیلحالِةفي
ُمُھلِماالتشاُركيالتقییملدعمللبیاناتجغرافّيتحلیٍلمناألساسفيمؤلًفا ِمنوَتطرُحُھخدماتمناإلیكولوجیةالُنُظمُتقدِّ

یكنفلمالمحَددة.اإلیكولوجیةللُنُظماالستدامةمؤشراِتلتعریِفإضافّيتحلیليٍعمٍلإجراُءوَتعیََّنحلول.ِمنوُتوفُِّرهُتھدیدات
العمَلأَندائًماالحاُلكانفقدالمؤشرات.ھذهلتعریِفالتشاوریةالعملوأوراشالمحلیةالمعرفِةعلىفقطاالعتماُدمتصَوراً
بسببقرقّنةأرخبیلحالِةفيممكًناھذایكنلمولألسف،المحلیین.المصلحةأصحابمعللمشاوراتكتمھیدُیجَرىالتحلیلي

الخبراء،منالمزیدلحشدالالزمةالمیزانیةومحدودیةالفریق،أوساطفيالعلمیةالخبرة(محدودیةالمشروعمحدودیات
التيالفنیةالخبرةتوفیربندإدراُجللمشروعاألولّيالتصمیِمفيیتَمأنالحیوّيفِمَنلذاللمشروع).الزمنيالجدولومحدودیة

نفِسھ.الوقِتفيمنھاوتستفیُدClimagineعملیَةستدعُم
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الدروس العملیة المستفادة.1.2

الُمواَزنُة بین العملیات التشاوریة متعددة المستویات الوطنیة والمحلیة..1.2.1

بُع ناحیٍةِمنأیًضاالمصلحةأصحابإشراكوتأمینناحیة،منالمحلیةالمعرفةتوفیرمزدوًجا:ھدًفاClimagineمنھجیةَتتَّ
الھدفانھذانیبدوالساحلیة).الخطةُتسَمىكما(أوالسیاسیةالتوصیاتتنفیذوفيبلفحسبالتشاوریةالعملیةفيالأخرى،

عملیةتكوُنالوعندماالمتوسط)،بلدانفي(الشائعةالقرارالتخاذالمركزیةالنظمسیاقفيالسبیلمتباعدْيوھلةألوِل
عنالمسؤولةالوطنیةالمؤسساتإشراكمنُبَدالناحیة،فِمنمعینة.ساحلیٍةمنطقٍةفيوتجريوطنينطاٍقذاَتالتخطیط

أصحابإشراكِمنأخرى،ناحیٍةمنُبَد،والالمالیة.المواردبتوفیریتعلقمافيخصوصاًالتخطیط،عملیةلتنفیذالعلیاالقیادة
المصلحة المحلیین الذین یمتلكوَن المعرفة المحلیة ألَن مشاركَتھم الفاعلة واإلیجابیة في التنفیذ أمٌر حیوّي الستدامة التدابیر.

المستھَدفة)الساحلیةالمنطقةفيأمالعاصمة(فيالتشاوریةالعملأوراشإقامِةلمكاِنالواجباالعتبارإیالِءضرورةُھناِمن
علىالعملورشةإقامِةمكاُنیؤثُربالفعل،مًعا.والمحلیینالوطنییَنالمصلحةأصحابوجمعالتشاُركيالنھجتصمیملدى

َیِصُحكذلك.العملیِةفيمساھمِتِھمطبیعِةوعلىعملِِھم)مكاِنمن(القُرُبالتمثیلیةحیُثِمنالمصلحةأصحابمشاركِةمستوى
العملورشةُتقاُمعندماتھدیًداأقُلبأنھمعموماًیشعروَنالذینالمحلیین،المصالحأصحابشأِنفيخاصًةاألخیُراألمُرھذا
فياألولىالتشاوریةالعملورشةفأُقیَمتالعمل.أوراشتناُوَبطریقَةقرقّنةأرخبیلحالِةفياختبْرناوقدمنطقِتِھم.في

ثمالعاصمةتونسفيأوًالفأُقیَمتالثالثةالعملورشةأّماقرقّنة.أرخبیلفيالثانیةالعملورشةوأُقیَمتتونس.العاصمة،
انتقلت في الیوم التالي إلى قرقّنة دوَن تعدیٍل ُیذَكر على جدول األعمال.

المحلیة.المعرفةوَتشاُرِكالمحلیینالمصلحةأصحابإشراِكبشأِنمتفاوتةنتائَجھذهالمتناوبِةالعملأوراِشعملیُةأعطت
الحالة(وصفوالتكتیكاتالخ)المطبوعة،والرسوم(الخرائطاألدواتمختلُفساعدتاألولى،العملورشةففيبالفعل،

المحلیة.معرفِتھمَتشاُرِكعلىوحفزْتُھمالمحلیینالمصلحةأصحابثقِةبناِءعلىالخ)العاطفیة،والذكریاتللمنطقةالتاریخیة
المحليالواقعلِسماِتالفھمسوءمنحاالٍتولَّدْتالوطنیینالمشاركینمعبالمقارنةالمحلیینالمشاركینتمثیلمحدودیَةلكّن

)1.2.3النقطة(انظرماحٍدإلىالوضعھذافأصَلَحْتالثانیةالعملورشةأماباالستبعاد.المحلیینالالعبینلدىوشعوًرا
كاَنذلك،ومعإغنائھا.أوتصحیِحھاأوالتحلیلیةالنتائجفيالرأيإلبداءالمحلیینالمصلحةألصحابمالئمةمنصًةووفرْت

المستوىعلىبلفحسبالوطنيالمستوىعلىالأُقیَمْتكانتاألولىالعملورشَةأَنلوسالسةأكثَرالعملیةتكوَنأنیمكُن
المصلحةألصحابوآَخرالوطنیینالمصلحةألصحاب(واحدشطرْینإلىالثالثةالعملورشةشطُروّفَرأخیًرا،أیًضا.المحلي

علىإحداُھماَتطَغىأندوَنوالمحلیة)(الوطنیةكلتْیھماالنظروجھتْيمنالسیاسیةالتوصیاتلمناقشةمالئمةمنصًةالمحلیین)
العملأوراشإقامةوترتیِبتسلسِلفيبعنایةالنظُریجُبمستقبًال،التجربةھذهوِالستنساِخالقوة.عالقاتبسبباألخرى

(الوطنیة أوالً فالمحلیة، أو بالعكس).

عدد أوراش العمل.1.2.2

بمشاركةختامیةعمٍلورشِةإقامُةالمثالیة،الحالةفيینبغي،كانما.حٍدإلىناقصةClimagineعملیةُتِرَكْتقرقّنة،في
أوتطبیقلتسھیِلالمسؤولیاتوتحدیداتخاُذھاینبغيالتيالملموسةالتدابیرلبحثمًعاوالمحلیینالوطنیینالمصلحةأصحاب

أوالمبادراِتكذلكھذهالعمِلورشُةَتبَحَثأنینبغيوكانوالقطاعیة.الوطنیةالتنمیةسیاساتفيالسیاسیةالتوصیاتدمج
العملورشةفيُعِرَضْتلذلك،وكمثاٍلالسیاسیة.التوصیاتتنفیذعلىللمساعدةمعھاالصلِةإقامُةالواجبالقائمةالمشاریَع

متوسطیینمقاولیَنخالِلمنواإلیكولوجیةاالجتماعیةاالبتكاراتتعزیِزإلىتھدُفالتيSwitchMedمبادرةالثالثة
الستكشاِف الفرص التي یمكُن أن ُتقاَم مع الشركاء المحلیین في إطاِر ھذه المبادرة.

بناء مجموعة عمل أساسیة أو فریق عمل أساسي لتعزیز التفاعل الوثیق أثناء العملیة.1.2.3

نقاشاِتفيوأُشِرَك).1.1.1النقطة(انظربالبیاناتالمتعلقةالمصاعبعلىللتغلُبالعلمیةالمنھجیةتعدیُلالعملیةأثناءجَرى
ھذهجانِبوإلى.APALالتونسیةالساحليالشریطوتمھیدالبیئةحمایةوكالةلدىاالتصالوِجھُةالمشروعفریُقالمنھجیة

وقداألول.المقامفيالبیاناتجمعلصالِحوالمحلیینالوطنیینالمصلحةأصحابمعAPALاتصالجھُةَتفاعلْتالنقاشات،
عةآلیٍةغیاُبأدى المصلحةأصحابإشراِكفيمصاعَبخلِقإلىالجدیدةالمنھجیةاختیارحولبالتراضيالقرارلُِصنعُمَجمَّ
أوأساسیةعمٍلمجموعِةبتشكیِلالبدایةمنبالقیاِمیوَصىالمصاعب،ھذهمثِلولَِتَجُنِبالحقة.مراحَلفيالمنھجیةھذهفي

جمعتسریِععلىھذهاألساسیُةالعمِلمجموعُةستساعُدومحلیین.وطنییَنمندوبیَنمنیتألفأوتتألُفأساسّيعمٍلفریِق
اللجنةنفسھاھيتكونالوقداألساسیةالمجموعُةھذهتكوُنقدللعملیة.الالزمةالفنیةالتعدیالتبشأنالنصحوتقدیِمالبیانات

التوجیھیة لعملیة التخطیط.
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توصیات بشأن التنفیذ في المستقبل.2

كماالساحلي،الشریطتھیئةعملیات(أوالساحليالتخطیطعملیاتِمنسواھاعنأساسیةاختالفاٍتقرقّنةأرخبیلحالُةأبدْت
تلكعنمختلفةخطواٍتعلىبالتاليواشتملتَقبل،ِمنقائمًةكانتساحلیةخطٍةتحدیِثعلىركزْتفقدبالفعل،بتونس).ُیقاُل
المبادئفيمشتركةسماٌتذلكمعثمَةولكْن).IMF(التكامليالمنھجياإلطاربھاویوِصيتخطیطعملیِةفيعادةُتَتَبُعالتي

یحاوُلالخ).المحلیة،والمعرفةالعلمیةالمعرفةودمجالمصلحة،أصحابإشراك(أي،العملیاتھذهبھاَتسترِشُدالتياألساسیة
القسم التالي تقییَم ھذه السمات المشتركة وصیاغَة توصیاٍت مفیدة لعملیات التخطیط الساحلیة.

التوصیات المنھجیة.2.1

إدراج قسم خاص بمؤشرات االستدامة في المسوحات المیدانیة.2.1.1

ھذهفيخاصقسٍمإضافُةیمكُنفیھا.االجتماعي-االقتصاديالتحلیللَِرفِدمیدانیةمسوحاٍتالتخطیطعملیاتتتضمُنماعادًة
لِِقَیمالعفویةالتقدیراتولِجمِعمنطقِتھمفيالمستدامةللتنمیِةَتراِجُمأنھاالسكانیرىالتيللمؤشراتالمسبقللتحدیدالمسوحات

معتوفُرولكنھادقیًقا.یكوَنلنتقدیَرھاوأَنكمیةمنھاأكثركیفیةأنھاعلىالمؤشراتھذهإلىُینَظَرأنیجُبالمؤشرات.ھذه
السكاَنالمیدانُيالمسُحَیسأَلأنیمكُناالستدامة.مؤشراتلتعریِفوثانیاًللمنطقةرؤیٍةلرسِمأوالًللخبراء،مفیدةمعلوماٍتذلك
Bands(التواُزنأحزمِةعنحتى of Equilibrium(أنیمكُنالساحلي،التحاتحالةفيفمثًال،االستدامة.بمؤشراتالمتصلة

شاخصٍةعندالساحليالشریطوعرُضللحزامُدنیاكعتبٍةمعینةلشاخصٍةالماِءغمُربأنُھالتحاتتواُزِنحزاَمالسكاُنَیِصَف
معینة كعتبٍة ُعلیا لھ.

دمُج التقییمات الفنیة/تقییمات القابلیة للتأثر في عملیة وضع المؤشرات.2.1.2

لمؤشراتالمسبقالتحدیدفيُتسِھَمأنیمكُنمناسبةخطواٌتھيَتشاُركیةعملیاٍتخالِلمنُتجَرىالتيالفنیةالتقییماُتكذلك
االجتماعي-االقتصاديالتأُثرلقابلیِةَتشاُركّيتقییٌمأُجرَيمثًال،تونَسففيالمصلحة.أصحابأوالسكانِقَبِلِمناالستدامة

األكثُرالطبیعيُّالماِلرأُسھيالماشیَةأَنولُوِحَظ).1اإلطار(انظرالدویمیسلحوضتنمویةخطٍةوضِعبھدِفالمناخبتغُیِر
إلىالمعلوماتھذهترجمُةیمكُنَتَكیُّف.كَحلّْيبالماءالتزویِدونقاِطالمراعيتحسیُنواقُتِرَحالحوض.فيالمناِخبتغُیرتأثًرا

أحزمةِقَیمبحثُیسَتحَسنبالماء.التزویِدنقاطبینالفاصلةالمسافاتأوالماشیةلواحدِةالرعيمساحةأي،استدامة،مؤشرات
فيوإقراُرھامناقشُتھاثمالعلمیةبالمعرفةالِقَیمھذهمقارنُةیجُب[ولكْن]التقییم.أوراشفيالمصلحةأصحابمعالتواُزن
أمیبا.مخططلوضعالمخصصةالثالثةClimagineعملورشة

الروابطوتأمینClimagineلعملیةاألولىالمرحلةمنبدًءاالقائمةالتمویلآلیاتخریطةرسم.2.1.3

ُنواسعَتشاُركيٍنھٍجخاللمنقرقّنةأرخبیلفيICZMخطةوضِععلىأعوامخمسِةمضيِّمنبالرغم ذاتتدابیَرَتَضمَّ
فكثیًراالمتوسط.بلدانفياستثناًءلیَسھذافإَنولألسف،شيء.لِتنفیِذھاُیعَمْللمفإنُھالمطلوبة،الحوكمةآلیاتإلقامِةأولویة

لمالساحلیةالخططتدابیَرأَنھونظِرنافياألھمالتفسیَرلكَنلذلك.عدةتفسیراٍتتقدیُمیمكُنالرفوف.علىالخطُطَتبقىماجًدا
األبعاَدتعالُِجالساحلیةالتنمیةخططوضِععملیَةأَنھوعادًةَیجريفالذيالمتاحة.االستثمارآلیاتفيالكفایةفیھبماُتدَرج

علیِھیتعیُنتدابیرمجموعَةقطاعلكِلفتحِدُدمتكامل؛بشكٍلالقطاعیةباألولویاتالمتعلقةوالبیئیةواالقتصادیةاالجتماعیة
الساحلیة:الخطةتنفیذلِتمویلمصادَرثالثُةھناكالمالیة.المواردتعبئةعندالصدعوَیَقُعاستثماریة.محفظًةُتِنشُئثمتنفیُذھا،
ُالالدولیة،والمساعدةالوطنيبالتمویلیتعلقمافيالخاص.والقطاعالدولیة،والمساعدةالوطني،التمویل محفظُةُتنَشأ

االستثمار إال عندما ُتدَرُج الخطُة الساحلیة في اآللیات الوطنیة القائمة لتعبئة الموارد المالیة.

وتتضمُنسنوات.5لمدةالبرلمانعلیھایصاِدُقوطنیةتنمیةخطةبوضِعالتخطیطوزارةتقوُممثًال،التونسیةالحالِةففي
ھذهوتكوُنللتنمیة.الخمسیةبالخطةمرتبطًةالوطنیةالتمویلمصادركُلوتكوُنأولویة.ذاتوجھویةقطاعیةتوظیفاٍت
الحیوّيمنیكوُنلذا،المعلومات.الدولیُةالمانحُةوالجھاُتالمباحثاُتمنُھَتسَتِمُدالذيالمرجعّيالمستنَدھيكذلكاألخیرةُ
للتنمیةالخمسیةالخطِةوضُعَتَزاَمَنفإْن).1اإلطارفيالمثال(انظرللتنمیةالخمسیةالخطةفيالساحلیةالخطةتدابیرإدراُج

الخطةوضععملیِةیدْيبینروابَطعنالبحُثفیجُبوإّال،العملیتْین.بینجسورإقامُةوَجَبالوطنیة،التنمیةخططوضِعمع
الخمسیة القادمة للتنمیة.

ھذامنالمصلحةأصحابأوساطفيالساحلیةللخطةالعامةالترویجحمالُتتكوُنالخاص،القطاعمنالتمویلموارِدولتعبئِة
المتبناةالساحلیةالخطَةَتعِرُضمستدیرةطاولٍةعقُدكثیًرایساعُدوقدالعملیة.فيفاعٍلبشكٍلإشراِكِھمأثناءأساسیةالقطاع
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ً(انظربالخطةوالمحلیةالوطنیةالسلطاتالتزامحولالخاصالقطاعإلىقویةرسائَلوترِسُل الخاصالقطاعإشراكفقرةأیضا

أدناه).

التوصیات العملیة.2.2

أخذ عینات من البیانات بعد ورشة العمل االفتتاحیة.2.2.1

بمتطلباتیتصلمافيللخبراءالمقابَلالنظیَریكوُنعملفریقبتشكیِلأسلفنا،كماویوَصى،متكررة.مشكلٌةالبیاناتَتوافَُرإَن
المشاركینإلىاستبیانبإرسالأیًضایوَصىالبیاناتجودةمنالتحقُقولتسریعالتحلیلیة.المنھجیاتوإقرارواختیارالبیانات

البیاناِتھذهمنعیناتعلىوإطالَعُھبلفحسبالمتاحةبالبیاناتالفریِقإعالَمالمنھمَیطلُباالفتتاحیة،العملورشةفي
كذلك.

إشراك القطاع الخاص.2.2.2

ُفومتنوع.واسٌعالخاصالقطاُع التيالمنظماتتلكبأنھالخاصالقطاَع)OECD(والتنمیةاالقتصاديالتعاونمنظمُةُتعرِّ
ھيلیستالحكومةأَنأوللحكومةمملوكةغیرأنھا(أي،غالبةفیھاالخاصُةالِملكیُةوتكوُنللربحتسعىأنشطٍةفيتنخرُط

لُھا).التي الصغربالغةالتجاریةوالمشاریَعالجنسیاتمتعددةوالشركاتوالوسیطةالمالیةالمؤسساِتالمصطلحھذایشمُلُتَشغِّ
الرسمیة.وغیرالرسمیةالقطاعاتفيیعملوَنالذینوالمزارعیَناألفراد،والمقاولیَنوالتعاونیاِت،والمتوسطة،والصغیرة
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ةمقارباتتبنيإلىاألمریحتاُجالتنوع،ھذاوبسبب القطاعشركاءمختلِفولِقدراتالمرجّوةللنتائجِتبًعاخصیًصا،ُمَعدَّ
الھیئاتخاللمنلھااألولىالمراحلمنالتشاوریةالعملیةفيالخاصالقطاعإشراكالمھممناألحوال،جمیعوفيالخاص.
الساحلیةالخطةتدابیرتشكیلفيمشاركُتُھمُتسِھُموسوفالخ).الفالحین،واتحاداتالتجاریة،المصالح(جمعیاتالتمثیلیة

القطاعمنالمستھَدفینالمصلحةأصحابإشراُكیتعیُنكماذلك.أمَكَنماالخاص،القطاعمنممَولًةتدابیَرتكوُنبحیُث
ووحداتالمناخ،تغُیرمخاطرإلدارةالتأمینشركاتالمثالسبیلعلىذلَكِمنالخاصة.الطبیعِةذاتالموضوعاتفيالخاص

لذاالخ.المختلطة،للصنادیقالمانحةوالوكاالتالضخمة،التحتیةالِبنیةلمشروعاتوالخاصالعامالقطاعینشراكاتتنظیم
أثناءتحدیاتأومشاكَلمنَینشألِماوِتبًعاالعملیةطواَلالمصلحةأصحابخریطِةرسِمجھوِدإدامُةالحیوّيمنیكوُن

لَِتشاُرِكClimagineعملیةفيأخیرةأُخرىتشاوریةعملورشةبإضافةكذلكیوَصىآنًفا،إلیھأشیَروكماالمشاورات.
الخطة الساحلیة على نطاٍق أوسع وعرِض فُرٍص استثماریة تشمُل في ما تشمل القطاَع الخاص.

مشاورات شاملة ومنصفة للجنسین.2.2.3

فياالعتبارفيمنھماكٍلاحتیاجاِتِألخِذلھمامغزًىذاِتمشاركٍةوضماِنوالرجالالنساِءفئتْيإشراِكعلىذلكینطوي
مًعاالفئتیِنوتفیَداالحتیاجاتھذهالساحلیةالخطةفيالمقترحةالتدُخالُتَتعكَسأنوضماِنالساحليالتخطیطمراحلجمیع

على قدم المساواة. لذا یكوُن من الحیوي توجیُھ األسئلة التالیة بعد رسم خریطة أصحاب المصلحة:

الثقافیة،المستویاتتدنيبسببالفرصِقلةثقافیة،(موانعالتشاوریةاألوراشفيالنساءمشاركةأمامالعوائقھيما●
أومناسبغیرالتشاوریةاألوراشمدةأووقتكونعلًنا،التحدِثعلىالقدرةفيالثقةقلةالمرض،و/أوالفقر

مناسبة، االفتقار إلى مرافق لرعایة أطفال، الخ)؟
أماكناختیارالزمني،اإلطار(تكییفأمكنماالعوائقھذهلَِتخطيالتشاوریةالعملیةفيتعدیلإلىیحتاُجالذيما●

جلساتعقدالجنسین،بینفیھااختالَطالمجموعاتفينقاشاتإدراجالمواصالت،تأمینثقافًیا،ومقبولةآمنة
الخاصة،القضایالبحثصغیرةعملومجموعاتالمحليللمجتمعالعامةالقضایالبحثاألعضاءبكاملمتناوبة

طلب آراء النساء، استخدام األلعاب والرسوم، الخ)؟
المتعلقْینوالتنفیذالتخطیطفيخبرةذاتوأُخرىِنسویةومنظماتالجنسینبینالمساواةقضایافيخبراءھناكھل●

بنوع الجنس ینبغي إشراُكھم وإشراُكھا في العملیة التشاوریة؟
ھل لدى الوزارات القطاعیة جھات اتصال حول قضایا المساواة بین الجنسین ینبغي إشراُكھا في العملیة؟●

فيتفاُوتمنالجنسْینبینلِماَتجاُھلأومقصودغیُرإغفاٌلھناكیكوَنأالالجنسلنوعحساسةساحلیةخطٍطوضُعیتطلُب
االحتیاجات، وفي مستویات الوصول إلى الموارد والسیطرة علیھا، وفي الفرص والمعوقات. وِمن المھِم التأُكُد ِمن:

القضایامعمتساوًیاوزًناوإعطائھااألعمالجدولفيإلدراِجھاالتشاور،أثناءبالنساءالصلةذاتاألولویاتإثارِة●
األخرى؛

والمساواة بین النساء والرجال في الفوائد المتحصلة من الخطة الساحلیة المقترحة؛●
وتصنیف مؤشرات االستدامة والبیانات على أساِس نوع الجنس كلما كاَن ذلَك ممكًنا ومناسًبا.●
وإشراك النساء والرجال على قدم المساواة في عملیة رصد وتقییم المؤشرات.●

اإلعداد ألوراش عمل إلكترونیة.2.2.4

لِجھةالساحلیةالخططوضعحولاإلنترنتعبرُبعدِمنالتشاُورفرضفيلألسف19كوفید-قیودتستمُرقد
GEFالمتوسطالبحربرنامجسیاِقفيكوتورسكابوكاوإقلیمطنجة-تطوان-الُحسْیمة MedProgramme.تقنیاتعدةُھناك

التمھیدیةالتفاعالتألھمیِةنفِسھالوقِتفيإغفالدونماالمصلحة،أصحاببینالتفاعللتسھیلالجلساتأثناءاستخداُمھایمكُن
التياألحداثمختلفإلىبالدعواتُتغَمُراألخیرةفھذهبالفعل،اإللكترونیة.العملأوراشإقامةقبلالمصلحةأصحابمع

َتشاُركالتالیة:األدواتاستخدامیمكُنالغرض،لھذاالعملیة.طوالباستمراراھتماُمھاُیشَدأْنإلىوتحتاُجاإلنترنتعبرتجري
منصةوإنشاءاالستبیان،لنتائجملخصیتبُعھااستبیاناتوإرسالفیھ،سُتبَحُثالتيالنقاَطُتلِخُصالحدثقبَلقصیرةمذكرات

إلكترونیة أو منتدى إلكتروني لِنقاش ما بعد األوراش الُمقامة عبر اإلنترنت.

النتیجة

مؤشراتوضععدمخصوًصا،Climagineلنھججوھرّيتعدیٍلإلىأدىالذيقرقّنةألرخبیلالخاصالسیاقمنبالرغم
َمفقدبھا،المتعلقالراداريأمیبا/المخططومخططاالستدامة وُحِددْتالتشاوریة.العملیةلھیكلِةمفیًداإطاًراClimagineنھجَقدَّ
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والتحاتاألسماك،صیدموارِدتدھوُروھيقرقّنة،أرخبیلوتنمیُةاستدامُةعلیھاَتقوُمالتيالثالثالرئیسُةالعوامُلفیھا
الرصدوغیابالقائمةللتشریعاتاالمتثالعدموخصوًصاالحوكمة،عقباتعلىالضوءفیھاوُسلَِّطالتربة.وَتَملُُحالساحلي،

رطبة،وأراٍضنخیل،(بساتینالفتةإیكولوجیةُنُظممنبھیتمتُعماقرقّنةأرخبیلأظھَركذلك،الساحلیة.للمیاهالمنتظم
منالِذكرآنفةالضغوطمنالتخفیفإلىتھدُفاستراتیجیةتوصیاٍتثمانيإلىالمشاوراُتوأفضتومروج).بحریة،وأعشاب

المحلیینالمصلحةأصحابوتمكیِنالحوكمةوتعزیِزالقائمة،التحتیةالبنیةوتحسیِناإلیكولوجیة،الُنُظمِحفظو/أوترمیِمخالل
لعرِضویبمنصةو)GIS(جغرافّيمعلوماٍتنظاِمتطویُرجرىآَخر،صعیٍدوعلىالخ).القدرات،وبناءالوعي،(زیادة

وتیسیِر الوصول إلى المعلومات المتاحة.

الفنیةللخبرةالمسبقالتحدیَدتتطلُبالساحليالتخطیطعملیاتفيClimagineنھجمنالقصوىاالستفادَةأَنالتجربةوَبیَّنت
التخطیطعملیاتمنالفنیةالخبرةھذهاكتساُبنفِسھالوقِتفيوینبغيالمحلیین.المصلحةأصحابمعالمشاوراتستغذيالتي

الموارِدَتباُدَلالClimagineومنھجیة)IMF(التكامليالمنھجياإلطارلمراحلوالمتزامنالمشتركالتنفیُذویتیُحالساحلي.
تبنيفُرِصتعزیزوبالتاليوالوطنیة)،(المحلیةكذلكالُصُعِدمختلِفعلىالترویجحمالتوتعزیَزبلفحسبالعملیتْینبین

)IMF(المتكاملالمنھجياإلطارنھجربِطفائدةُھناِمنلِتنفیذھا.بالسعيوااللتزامالساحلیةللخطةالمصلحةأصحاب
مًعا.لتنفیِذِھماموَحددلیٍلووضِعClimagineبنھج
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