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 .1مقدمة :سياق ونطاق المنهجية
ولضمان
َطوَّ رت الخطة الزرقاء منهجي َة “ ”Imagineلتلبي ِة احتياجات التنمية المستدامة للمنطقة الساحلية في حوض المتوسط
ِ
مشارك ِة أصحاب المصلحة في تخطيط المنطقة الساحلية .و َقد ْ
َّمت منهجي ُة “ ”Climagineتعديالً لمنهجية “ ”Imagineلمواجهة
َ
صيغ
موضح في
أربع مراحل ،كما هو
النهجان كالهُما من
التحديات النوعية لتغيُر و َت َقلُّبية المناخ في المناطق الساحلية .وقد
َ
ِ
ِ
الشكل .1

الشكل  :1مراحل نهج ( Imagineال َمصدر :الخطة الزرقاء)2016 ،
بر نهج  Climagineفي منطقتيْن نموذجيتيْن اثنتين ،في إطار مشروع  MedPartnershipالشقيق "دمج َت َقلُبية وتغيُر
اخ ُت َ
المناخ في االستراتيجيات الوطنية لتطبيق البروتوكول المعني بإإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط
 ،")ICZM Protocol (Climvarهاتان المنطقتان هما :إقليم شيبنيك-كنين بكرواتيا وأرخبيل قرق ّنة بتونس .تهدفُ هذه المذكرة
توفير معلوما ٍ
ت مفيدة للتطبيق المُتصوَّ ر لمنهجي ِة Climagine
التي َتبني على الدروس المستفادة من حال ِة أرخبيل قرق ّنة ،إلى
ِ
في برنامج البحر المتوسط ( ،GEF MedProgramme )2025-2021خصوصا ً لوضع خطتيْ  ICZMاثنتين :واحدة لِجهة
طنجة-تطوان-الحُسيْمة (المغرب) وأخرى إلقليم بوكا كوتورسكا (الجبل األسود) واستراتيجيتيْ  ICZMوطنيتيْن اثنتين :واحدة
لِمِصر وأخرى لِلُبنان.
كانت منهجية  Climagineقد ُ
ْ
ط ِّب َق ْ
ت في أرخبيل قرق ّنة بين أكتوبر  2013و يونيه .2015
دعم دمج تغيُر
وهدفت في البداية إلى ِ
المناخ في خطة  ICZMالتي وُ ضِ َعت في  2008تحت إشراف وكالة حماية البيئة وتهيئة الشريط الساحلي التونسية (.)APAL
اختير نموذج  1RiVAMPلتقييم مخاطر تغيُر و َت َقلُبية المناخ ولِتحدي ِد وتقييم إسهامات ال ُن ُ
ظم اإليكولوجية في حلول التكيُف في
َ
غير أن تحدييْن اثنين َظ َهرا وأدَّيا إلى إجرا ِء تعديال ٍ
ت مهمة على العملية:
المنطقة ،لِدم ِجها في اإلصدار األحدث لخطة َ .ICZM
اختير التحات الساحلي
● في ورشة عمل Climagineالتشاورية األولى،
كأكبر مخاطر ٍة مناخية واجب ِة النمذجة .و َت َعي ََّن
َ
ِ
تقيي ُم مساهم ِة ال ُن ُ
ظم اإليكولوجية الساحلية المغمورة (المروج المغمورة واألعشاب البحرية من نوع حامول البحر و
دون تطبيق نموذج  .RiVAMPوقد سلَّ َم الشري ُ
ك الوطني،
لكن
االفتقار إلى البيانات المناسبة حا َل َ
َ
الزوحيفان ،الخ)َ .
ُ
حيث ال َميْز المكاني
غير مناسبة (سوا ٌء مِن
بأن جود َة البيانات المتاحة كانت َ
ُجهدةَ ،
 ،APALبعد مشاورات مطوَّ لة وم ِ
َ
وضع سيناريوها ٍ
ت استشرافية للمؤثرات بشرية المنشأ أو المؤثرات المناخية
ت هذا
أو االنتظام) .وقد
أعاق قي ُد البيانا ِ
َ
َ 1طوّ ْ
لوضع منهجي ٍة لتقييم المخاطر ومَواطِ ِن الضعف
رت قاعدةُ بيانات الموارد العالمية التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ( )UNEP-GRIDمشروعًا
ِ
ُ
( )RiVAMPبهدفِ تحليل مخاطر الكوارث وقابلية التأثر بها مع أخذ العوامل البيئية وأدوار ال ُنظم اإليكولوجية وآثار تغيُر المناخ بعين االعتبار .هدفُ
دور ال ُن ُ
ت ْ
ظم اإليكولوجية في الحد من مخاطر الكوارث،
مشروع  RiVAMPهو استخدا ُم البحوث العلمية القائمة على األدلة والبحوث الكيفية إلثبا ِ
ُ
ص ّناع القرار من اتخاذ قرارا ٍ
وبالتالي تمكين ُ
أكثر استنارة تدع ُم التنمي َة المستدامة من خالل تحسين إدارة ال ُنظم اإليكولوجية.
ت َ

~~3

وآثارها على ال ُن ُ
وضع تعريف لمؤشرات
ظم اإليكولوجية المغمورة والتحات الساحلي .وحا َل في النتيجة
دون
َ
ِ
ِ
وإنتاج مخطط أميبا [أو المخطط الراداري لهذه المؤشرات] (وهما
االستدامة )Sustainability Indicators (SIs
ِ
م
ُخرجان أساسيان لعملية  )Climagineلتحدي ِد حزام توازن [ Band of Equilibriumأي ِق َيم استدامة] كل مؤشر.
ِ
ٌ
ٌ
علمية مختلفة .فا ُت ِب َع نهج الـ"خدمات-تهديدات-حلول"
منهجية
وبنا ًء عليهُ ،أعيدَ النظر في مرامي العملية واع ُتمِدَ ت
( )STSلتحدي ِد ال ُن ُ
الموصى
ظم اإليكولوجية األساسية في األرخبيل وما يتص ُل بها من تهديدات وتحدي ِد الحلول الممكنة
َ
باعتمادِها ،وفي مقدم ِة ذلك حش ُد المعرف ِة المحلية وإسنا ُدها بالتحليل المكاني والتحليل القائم على نظام المعلومات
الجغرافي (.)GIS
ب مختلفِ أصحاب
نحو تطبيق خطة  ICZMوالعزوفُ شبه التام عن تبني الخطة مِن جان ِ
● وقد أدى غيابُ التق ُدم َ
المصلحة إلى الحيود عن هدف عملية  .Climagineبالفعل ،فوحدةُ اإلدارة المتكاملة التي َتصوَّ ْ
رت خط ُة  ICZMأن
ْ
تطبيق الخطة
بقيت حبرً ا على ورق .كذلك ،لم يشارك في وضع خطة  ICZM 2008أو َيعل ْم
تتولى هي قياد َة ورصدَ
ِ
كإطار أو كدليل
بها إاّل قِلة من أصحاب المصلحة المنخرطين في عملية  ،Climagineفي حين لم يُشِ ر إليها مِنهُم أحد
ٍ
وضع توصيات لسياس ِة
عمل
ِذلك حِيدَ في عملية  Climagineعن الهدف إلى
َيسترش ُد ب ِه في أعمالِ ِه اليومية .ول َ
ٍ
ِ
لتحسين قدرة ال ُن ُ
ظم اإليكولوجية على الصمود.
استراتيجية
ِ
ُ
لتطبيق منهجية  Climagineفي جانبيْن أساسييْن اثنين .فأوالً ،أدى إلحا ُح
سياق ما بعد الثورة بتونس أرضًا خِصبة
كذلكَ ،ش َّك َل
ِ
اعتبار
تغيير
النموذج التنمويِ التونسيّ  ،بما ينطوي عليه ذلك من إيال ِء
كثيرين على
أكبر ألولويات التنمية المستدامة ،إلى نق ٍد
َ
ٍ
ِ
ِ
ُأ
علنيّ لسياسات وممارسات التنمية غير المستدامة القائمة ونقاشا ٍ
ت ب ّناءة للبدائل الممكنة .وثانيًا ،ساعدَ مبد الالمركزية المُدَ سْ َتر
ً
إطالق سلسل ٍة من أوراش العمل التشاورية المتناوبة على أكثر من صعيد (وطني ومحلي) في العاصمة ،تونس ،وفي
حديثا على
ِ
أرخبيل قرق ّنة.
وفي األخيرُ ،
لتتألف مِن  4مراحل و 3أوراش عمل َتشاوُ رية.
ص ِم َمت العملية
َ
فهم مشترك للنظام السوسيو-إيكولوجي ألرخبيل قرق ّنة ،تحدي ُد
● ورشة عمل  Climagineاألولى :ينبغي ،لِبنا ِء ٍ
المخاطر المناخية ذات األولوية وما يُصاحبُها مِن آثار على التنمية االجتماعية-االقتصادية لألرخبيل ،وتحدي ُد عوامل
التحات الساحلي السائدة ،واالختيا ُر المسبق للمناطق المر َشحة للدراسة ،وتحدي ُد المُتاح من البيانات التي يمكنُ أن تفيد؛
● ورشة عمل  Climagineالثانية :إجرا ُء تحليل الـ"خدمات-تهديدات-حلول" لتسليطِ الضوء على األدوار التي تلعبُها
مختلف ال ُن ُ
ظم اإليكولوجية وما ُتق ِّد ُم ُه من خدمات للحد من قابلية التأثر ب َت َقلُبيّة وتغيُر المناخ ،وتحدي ِد التهديدات التي
ُتوا ِج ُه هذه ال ُن ُ
والحلول الممكنة لِـ[تخفيفِ أو تحيي ِد أثر] هذه التهديدات.
ظ َم اإليكولوجية
ِ
● ورشة عمل  Climagineالثالثة :بحث وإقرار التوصيات االستراتيجية لمراجعة خطة .ICZM
*
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 .1التجارب السابقة والدروس المستفادة
 .1.1الدروس المنهجية المستفادة
 .1.1.1تحليل البيانات واختيار النموذج العلمي المناسب
إن توافُ َر البيانات تح ٍد شائع في بلدان المتوسط .وكثيرً ا ج ًدا ما تكونُ الموار ُد المخصصة للجمع المنتظم والمتواصل للبيانات
َ
َ
ُ
ً
ُ
يترددون في إطالع َ
َ
ُ
ة
عاد
كافية.
ر
ب
عت
ت
البيانات
اآلخرين عليها .كذلك،
ُم
ه
ف
م،
ث
ِن
م
و
ها،
ن
يملكو
الذين
ألولئك
قوة
كما
مصدر
غير
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ِّ
ُنُ
يكونُ
ُ
ُق
ر
ط
إليها.
ي
التبا
ل
ه
س
جمع وفي
في
الحاالت،
بعض
وفي

ت
ال
البيانات
منتجي
مختلف
بين
التنسيق
ة
ِل
ق
ل
الوصو
فإن
َ
َ
َ
ِ
ِ
شروطِ جود ِة البيانات عائ ًقا أما َم تحليلِها واستخدامِها.
فمثاًل  ،ال يكفي امتال ُ
ك بيانات GIS
واج َه المشروع ك َل هذه المشاكل في
دون بياناتِها الوصفية .وفي حال ِة أرخبيل قرق ّنةَ ،
َ
وإنتاج بيانا ٍ
جمع وتوحي ِد
البيانات .وُأعيدَ توجي ُه
ت جديدة
وفرز و َمركز ِة البيانات والمستندات المتاحة
كثير من الجهد الفني نحو
ٍ
ِ
ِ
ِ
(صور جوية وفضائية ،وتحويل أنساق ،الخ)،
أن هذا الجهد أسه َم في بناء
وتوفيرها في األخير للعموم على اإلنترنت .ال شك َ
ِ
قدرات الشركاء الوطنيين من خالل التعلُم بالعمل .ولكنه أث َق َل على ميزانية المشروع وجدولِ ِه الزمني .وم َِن المفيد تقيي ُم توافُ ِر
إطار زمنيٍ معقول مع أخ ِذ المد ِة اإلجمالية للمشروع في االعتبار ،ومِن َثم البت بنا ًء على ذلك
بشكل صحيح في
وجود ِة البيانات
ٍ
ٍ
ب أن ُتستخدَ َم أو يُستخدَ م (انظر أيضًا .)1.2.3
شأن المنهجي ِة العلمية أو
النموذج المناس ِ
في ِ
ِ
 .1.1.2تكا ُمل المعرفة العلمية والمعرفة المحلية
المناخي تعديالت .وسيكونُ مِن شأن الجمع بين
النهج
أن ك َل سياق بما ل ُه من خصوصيات وسمات واقعية س َيفرضُ على
َ
ال شك َ
ِ
حال
الخبرة الفنية والعلمية وبين الخبرة المحلية التي ُتعبَّأ مِن
نهج تشارُكيّ أن َي َ
منح قدرً ا من المرونة في هذا الصدد .ففي ِ
ِ
خالل ٍ
ت هاتين ،فإنها تعوَّ ضُ إلى ح ٍد ما بالمجموعة األخرى.
وجو ِد فجوة في إحدى مجموعتيْ الخبرا ِ
 .1.1.3حشد فريق خبراء
ٌ
لكل منهما أهداف ُه المميزة ويقو ُدهُ
فريق مختلف من
يج َم ُع نهج  Climagineبين
العمل التحليليّ وبين عملي ٍة تشارُكية .ومع َ
أن ٍ
ِ
ً
ً
َ
اآلخ َر باستمرار .يقو ُد العم َل التحليلي خبرا ُء دوليون ووطنيون
الخبراء ،فإنهما مترابطان ترابُطا وثيقا ويغذي الواح ُد منهما
ُ
ُ
توفير
أساس معرفيٍ علميٍ متين لصياغ ِة التوصيات السياسية (أو كما تس َمى الخطة الساحلية) .أمّا العملية التشارُكية
ويهدفُ إلى
ٍ
ِ
ٌ
جمع المعرف ِة المحلية وإشراكِ أصحاب المصلحة
تيسيرها وسيط محليّ (يمكنُ دع ُم ُه بواح ٍد أجنبيّ ) وتهدفُ إلى
فيعم ُل على
ِ
ِ
فهم شامل للعناصر االجتماعية واالقتصادية والبيئية
المعنيينَ .مصدرا المعرف ِة هذان متكامالن ،والجم ُع بينهما أساسيّ لبنا ِء ٍ
للنظام اإليكولوجي وللتفاعالت المعقدة في ما بين هذه العناصر المختلفة.
في حال ِة أرخبيل قرق ّنة ،اس َته َل َك َجمْ ُع وإنتا ُج البيانات ُج َل الجهود الفنية كما بيّنا آن ًفا .وكان الم َ
ُدخ ُل اآلتي من العمل التحليلي
تحليل جغرافيّ للبيانات لدعم التقييم التشارُكي لِما ُتق ِّد ُم ُه ال ُن ُ
ظم اإليكولوجية من خدمات و َتطر ُح ُه مِن
مؤل ًفا في األساس من
ٍ
ت االستدامة لل ُن ُ
تهديدات و ُتو ِّف ُرهُ مِن حلول .و َتعي ََّن إجرا ُء
ظم اإليكولوجية المحدَ دة .فلم يكن
عمل تحليليٍ إضافيّ لتعريفِ مؤشرا ِ
ٍ
أن العم َل
َ
متصوراً االعتما ُد فقط على المعرف ِة المحلية وأوراش العمل التشاورية لتعريفِ هذه المؤشرات .فقد كان الحا ُل دائمًا َ
ً
ّ
ُجرى كتمهيد للمشاورات مع أصحاب المصلحة المحليين .ولألسف ،لم يكن هذا ممكنا في حال ِة أرخبيل قرقنة بسبب
التحليلي ي َ
محدوديات المشروع (محدودية الخبرة العلمية في أوساط الفريق ،ومحدودية الميزانية الالزمة لحشد المزيد من الخبراء،
التصميم األوليّ للمشروع إدرا ُج بند توفير الخبرة الفنية التي
ومحدودية الجدول الزمني للمشروع) .لذا فم َِن الحيويّ أن يت َم في
ِ
ت نفسِ ه.
ستدع ُم عملي َة Climagineوتستفي ُد منها في الوق ِ
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 .1.2الدروس العملية المستفادة
واز ُ
 .1.2.1ال ُم َ
نة بين العمليات التشاورية متعددة المستويات الوطنية والمحلية.
َت َّتب ُع منهجية  Climagineهد ًفا مزدوجً ا :توفير المعرفة المحلية من ناحية ،وتأمين إشراك أصحاب المصلحة أيضًا مِن ناحي ٍة
أخرى ،ال في العملية التشاورية فحسب بل وفي تنفيذ التوصيات السياسية (أو كما ُتس َمى الخطة الساحلية) .يبدو هذان الهدفان
ألول وهلة متباعديْ السبيل في سياق النظم المركزية التخاذ القرار (الشائعة في بلدان المتوسط) ،وعندما ال تكونُ عملية
ِ
َ
ذات
نطاق وطني وتجري في منطق ٍة ساحلي ٍة معينة .فمِن ناحية ،ال بُدَ من إشراك المؤسسات الوطنية المسؤولة عن
التخطيط
ٍ
القيادة العليا لتنفيذ عملية التخطيط ،خصوصا ً في ما يتعلق بتوفير الموارد المالية .وال بُدَ  ،من ناحي ٍة أخرى ،مِن إشراك أصحاب
ألن مشارك َتهم الفاعلة واإليجابية في التنفيذ أم ٌر حيويّ الستدامة التدابير.
المصلحة المحليين الذين
يمتلكون المعرفة المحلية َ
َ
لمكان إقام ِة أوراش العمل التشاورية (في العاصمة أم في المنطقة الساحلية المستهدَ فة)
مِن هنا ضرورةُ إيال ِء االعتبار الواجب
ِ
الوطنيين والمحليين معًا .بالفعل ،يؤث ُر مكانُ إقام ِة ورشة العمل على
لدى تصميم النهج التشارُكي وجمع أصحاب المصلحة
َ
ُ
ُ
ربُ
ق
(ال
مكان عمل ِِهم) وعلى طبيع ِة مساهمت ِِهم في العملي ِة كذلك .يَصِ ُح
من
حيث التمثيلية
مستوى مشارك ِة أصحاب المصلحة مِن
ِ
ً
هذا األم ُر األخي ُر
يشعرون عموما ً بأنهم أق ُل تهدي ًدا عندما ُتقا ُم ورشة العمل
شأن أصحاب المصالح المحليين ،الذين
خاصة في
َ
ِ
ُأ
ب أوراش العمل .ف قي َمت ورشة العمل التشاورية األولى في
في منطقت ِِهم .وقد اختبرْ نا في حال ِة أرخبيل قرق ّنة طريق َة تناوُ َ
ُأ
العاصمة ،تونس .وُأقي َمت ورشة العمل الثانية في أرخبيل قرق ّنة .أمّا ورشة العمل الثالثة ف قي َمت أواًل في تونس العاصمة ثم
تعديل يُذ َكر على جدول األعمال.
دون
انتقلت في اليوم التالي إلى قرق ّنة َ
ٍ
بشأن إشراكِ أصحاب المصلحة المحليين و َتشارُكِ المعرفة المحلية.
نتائج متفاوتة
أوراش العمل المتناوب ِة هذه
أعطت عملي ُة
َ
ِ
ِ
بالفعل ،ففي ورشة العمل األولى ،ساعدت مختلفُ األدوات (الخرائط والرسوم المطبوعة ،الخ) والتكتيكات (وصف الحالة
التاريخية للمنطقة والذكريات العاطفية ،الخ) على بنا ِء ثق ِة أصحاب المصلحة المحليين وحفز ْتهُم على َتشارُكِ معرفتِهم المحلية.
لكنّ محدودي َة تمثيل المشاركين المحليين بالمقارنة مع المشاركين الوطنيين ولَّ ْ
دت حاال ٍ
ت الواقع المحلي
ت من سوء الفهم لِسما ِ
وشعورً ا لدى الالعبين المحليين باالستبعاد .أما ورشة العمل الثانية فأص َل َح ْ
ت هذا الوضع إلى ح ٍد ما (انظر النقطة )1.2.3
ً
ْ
ووفرت
كان
منصة مالئمة ألصحاب المصلحة المحليين إلبداء الرأي في النتائج التحليلية أو تصحيحِها أو إغنائها .ومع ذلكَ ،
ُأ
أن ورش َة العمل األولى كانت قي َم ْ
ت ال على المستوى الوطني فحسب بل على المستوى
تكون العملية
يمكنُ أن
أكثر سالسة لو َ
َ
َ
المحلي أيضًا .أخيرً ا ،و ّف َر شط ُر ورشة العمل الثالثة إلى شطريْن (واحد ألصحاب المصلحة الوطنيين َ
وآخر ألصحاب المصلحة
ً
دون أن َت َ
المحليين)
طغى إحداهُما على
منصة مالئمة لمناقشة التوصيات السياسية من وجهتيْ النظر كلتيْهما (الوطنية والمحلية) َ
اًل
ب إقامة أوراش العمل
ستنساخ هذه التجربة مستقب  ،يجبُ النظ ُر بعناية في
تسلسل وترتي ِ
األخرى بسبب عالقات القوة .واِل
ِ
ِ
(الوطنية أوالً فالمحلية ،أو بالعكس).
 .1.2.2عدد أوراش العمل
في قرق ّنةُ ،ت ِر َك ْ
ت عملية  Climagineناقصة إلى ح ٍد ما .كان ينبغي ،في الحالة المثالية ،إقام ُة ورش ِة
عمل ختامية بمشاركة
ٍ
ُ
لتسهيل تطبيق أو
اتخاذها وتحديد المسؤوليات
أصحاب المصلحة الوطنيين والمحليين معًا لبحث التدابير الملموسة التي ينبغي
ِ
ُ
َ
َ
ت أو
بحث ورشة
العمل هذه كذلك المبادرا ِ
دمج التوصيات السياسية في سياسات التنمية الوطنية والقطاعية .وكان ينبغي أن ت َ
ِ
ْ
المشاريع القائمة الواجب إقام ُة الصل ِة معها للمساعدة على تنفيذ التوصيات السياسية.
ضت في ورشة العمل
وكمثال لذلك ،ع ُِر َ
َ
ٍ
خالل
مقاولين متوسطيين
تعزيز االبتكارات االجتماعية واإليكولوجية من
الثالثة مبادرة  SwitchMedالتي تهدفُ إلى
َ
ِ
ِ
إطار هذه المبادرة.
في
المحليين
الشركاء
الستكشافِ الفرص التي يمكنُ أن ُتقا َم مع
ِ
 .1.2.3بناء مجموعة عمل أساسية أو فريق عمل أساسي لتعزيز التفاعل الوثيق أثناء العملية
ُأ
ت
شر َك في نقاشا ِ
َ
جرى أثناء العملية تعدي ُل المنهجية العلمية للتغلُب على المصاعب المتعلقة بالبيانات (انظر النقطة  .)1.1.1و ِ
ُ
ب هذه
المنهجية
فريق المشروع و ِجه ُة االتصال لدى وكالة حماية البيئة وتمهيد الشريط الساحلي التونسية  .APALوإلى جان ِ
ْ
لصالح جمع البيانات في المقام األول .وقد
فاعلت جه ُة اتصال  APALمع أصحاب المصلحة الوطنيين والمحليين
النقاشاتَ ،ت
ِ
خلق
مصاعب في إشراكِ أصحاب المصلحة
َ
أدى غيابُ آلي ٍة م َُجمَّعة لِصُنع القرار بالتراضي حول اختيار المنهجية الجديدة إلى ِ
بتشكيل مجموع ِة
عمل أساسية أو
بالقيام من البداية
يوصى
مثل هذه المصاعب،
في هذه المنهجية في مراح َل الحقة .ولِ َت َج ُن ِ
َ
ٍ
ِ
ب ِ
ِ
ُ
ُ
فريق
تسريع جمع
العمل األساسية هذه على
وطنيين ومحليين .ستساع ُد مجموعة
عمل أساسيّ تتألفُ أو يتألف من
مندوبين
َ
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ُ
وتقديم النصح بشأن التعديالت الفنية الالزمة للعملية .قد تكونُ هذه المجموعة األساسية وقد ال تكون هي نفسها اللجنة
البيانات
ِ
التوجيهية لعملية التخطيط.
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 .2توصيات بشأن التنفيذ في المستقبل
ْ
أبدت حال ُة أرخبيل قرق ّنة اختالفا ٍ
ت أساسية عن سواها مِن عمليات التخطيط الساحلي (أو عمليات تهيئة الشريط الساحلي ،كما
ً
ْ
قائمة مِن َقبل ،واشتملت بالتالي على خطوا ٍ
ت مختلفة عن تلك
ث خط ٍة ساحلية كانت
يُقا ُل بتونس) .بالفعل ،فقد
ركزت على تحدي ِ
ٌ
سمات مشتركة في المبادئ
التي ُت َت َب ُع عادة في عملي ِة تخطيط ويوصِ ي بها اإلطار المنهجي التكاملي ( .)IMFولكنْ ثم َة مع ذلك
األساسية التي َتسترشِ ُد بها هذه العمليات (أي ،إشراك أصحاب المصلحة ،ودمج المعرفة العلمية والمعرفة المحلية ،الخ) .يحاو ُل
القسم التالي تقيي َم هذه السمات المشتركة وصياغ َة توصيا ٍ
ت مفيدة لعمليات التخطيط الساحلية.
 .2.1التوصيات المنهجية
 .2.1.1إدراج قسم خاص بمؤشرات االستدامة في المسوحات الميدانية
عاد ًة ما تتضمنُ عمليات التخطيط مسوحا ٍ
قسم خاص في هذه
ت ميدانية ل َِرف ِد التحليل االجتماعي-االقتصادي فيها .يمكنُ إضاف ُة ٍ
ِجمع التقديرات العفوية لِ ِق َيم
المسوحات للتحديد المسبق للمؤشرات التي يرى السكان أنها َترا ِج ُم للتنمي ِة المستدامة في منطقتِهم ول ِ
هذه المؤشرات .يجبُ أن ي َ
يكون دقي ًقا .ولكنها توف ُر مع
تقديرها لن
وأن
َ
َ
ُنظ َر إلى هذه المؤشرات على أنها كيفية أكثر منها كمية َ
ت مفيدة للخبراء ،أوالً
ذلك معلوما ٍ
لرسم رؤي ٍة للمنطقة وثانيا ً لتعريفِ مؤشرات االستدامة .يمكنُ أن َيسأ َل المس ُح الميدان ُي
السكان
َ
ِ
حتى عن أحزم ِة التوا ُزن ( )Bands of Equilibriumالمتصلة بمؤشرات االستدامة .فمثاًل  ،في حالة التحات الساحلي ،يمكنُ أن
ف السكانُ حزا َم توا ُز ِن التحات بأن ُه غم ُر الما ِء لشاخص ٍة معينة كعتب ٍة ُدنيا للحزام وعرضُ الشريط الساحلي عند شاخص ٍة
يَصِ َ
معينة كعتب ٍة عُليا له.
 .2.1.2دم ُج التقييمات الفنية/تقييمات القابلية للتأثر في عملية وضع المؤشرات
ٌ
ُ
خالل عمليا ٍ
سه َم في التحديد المسبق لمؤشرات
ت َتشارُكية هي
جرى من
كذلك
التقييمات الفنية التي ُت َ
ِ
خطوات مناسبة يمكنُ أن ُت ِ
ُأ
ُ
اًل
جري تقيي ٌم َتشارُكيّ لقابلي ِة التأثر االجتماعي-االقتصادي
تونس مث ،
االستدامة مِن ِق َب ِل السكان أو أصحاب المصلحة .ففي
َ
َ
ُ
َ
َ
أن الماشية هي رأسُ
المال الطبيعيُّ األكث ُر
بتغي ُِر المناخ بهدفِ
وضع خط ٍة تنموية لحوض الدويميس (انظر اإلطار  .)1ولوحِظ َ
ِ
ِ
ُ
ّ
ُ
َ
َ
كحليْ تكيُّف .يمكنُ ترجمة هذه المعلومات إلى
تأثرً ا بتغيُر
المناخ في الحوض .واقت ِر َح تحسينُ المراعي ونقاطِ التزوي ِد بالماء َ
ِ
َ
حسن بحث ِق َيم أحزمة
مؤشرات استدامة ،أي ،مساحة الرعي لواحد ِة الماشية أو المسافات الفاصلة بين نقاط التزوي ِد بالماء .يُست َ
ُ
التوا ُزن مع أصحاب المصلحة في أوراش التقييم[ .ولكنْ ] يجبُ مقارن ُة هذه ال ِق َيم بالمعرفة العلمية ثم مناقشتها وإقرارُها في
ورشة عمل  Climagineالثالثة المخصصة لوضع مخطط أميبا.
 .2.1.3رسم خريطة آليات التمويل القائمة بد ًءا من المرحلة األولى لعملية  Climagineوتأمين الروابط
ضمَّنُ
تدابير ذات
بالرغم من مضيِّ خمس ِة أعوام على
نهج َتشارُكيٍ واسع َت َ
َ
وضع خطة  ICZMفي أرخبيل قرق ّنة من خالل ٍ
ِ
ليس استثنا ًء في بلدان المتوسط .فكثيرً ا
فإن هذا َ
أولوية إلقام ِة آليات الحوكمة المطلوبة ،فإن ُه لم يُع َم ْل لِتنفيذِها شيء .ولألسفَ ،
ُ
الخطط على الرفوف .يمكنُ تقدي ُم تفسيرا ٍ
تدابير الخطط الساحلية لم
ج ًدا ما َتبقى
أن
لكن
َ
نظرنا هو َ
َ
ت عدة لذلكَ .
التفسير األهم في ِ
أن عملي َة
وضع خطط التنمية الساحلية تعالِ ُج األبعادَ
ُت َ
درج بما فيه الكفاية في آليات االستثمار المتاحة .فالذي َيجري عاد ًة هو َ
ِ
لكل قطاع مجموع َة تدابير يتعينُ علي ِه
االجتماعية واالقتصادية والبيئية المتعلقة باألولويات القطاعية
ٍ
بشكل متكامل؛ فتح ِد ُد ِ
ُ
ً
ُ
تنفيذها ،ثم ُتنِشُئ
مصادر لِتمويل تنفيذ الخطة الساحلية:
محفظة استثمارية .و َي َق ُع الصدع عند تعبئة الموارد المالية .هناك ثالثة
َ
التمويل الوطني ،والمساعدة الدولية ،والقطاع الخاص .في ما يتعلق بالتمويل الوطني والمساعدة الدولية ،ال ُتن َشُأ محفظ ُة
در ُج الخط ُة الساحلية في اآلليات الوطنية القائمة لتعبئة الموارد المالية.
االستثمار إال عندما ُت َ
بوضع خطة تنمية وطنية يصاد ُ
ِق عليها البرلمان لمدة  5سنوات .وتتضمنُ
ففي الحال ِة التونسية مثاًل  ،تقو ُم وزارة التخطيط
ِ
ً
توظيفا ٍ
مرتبطة بالخطة الخمسية للتنمية .وتكونُ هذه
ت قطاعية وجهوية ذات أولوية .وتكونُ ك ُل مصادر التمويل الوطنية
ُ
ُ
األخيرةُ كذلك هي المستندَ المرجعيّ الذي َتس َت ِم ُد من ُه
المباحثات
والجهات المانح ُة الدولي ُة المعلومات .لذا ،يكونُ من الحيويّ
إدرا ُج تدابير الخطة الساحلية في الخطة الخمسية للتنمية (انظر المثال في اإلطار  .)1فإنْ َت َزا َم َن وض ُع الخط ِة الخمسية للتنمية
ُ
َ
ب إقام ُة جسور بين العمليتيْن .وإاّل  ،فيجبُ
روابط بين يديْ عملي ِة وضع الخطة
البحث عن
مع
وج َ
وضع خطط التنمية الوطنيةَ ،
ِ
الخمسية القادمة للتنمية.
ُ
ولتعبئ ِة موار ِد التمويل من القطاع الخاص ،تكونُ
حمالت الترويج العامة للخطة الساحلية في أوساط أصحاب المصلحة من هذا
عرضُ الخط َة الساحلية المتبناة
بشكل
القطاع أساسية أثناء إشراك ِِهم
ٍ
ٍ
فاعل في العملية .وقد يساع ُد كثيرً ا عق ُد طاول ٍة مستديرة َت ِ
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وترسِ ُل رسائ َل قوية إلى القطاع الخاص حول التزام السلطات الوطنية والمحلية بالخطة (انظر أيضا ً فقرة إشراك القطاع الخاص

أدناه).
 .2.2التوصيات العملية
 .2.2.1أخذ عينات من البيانات بعد ورشة العمل االفتتاحية
ٌ
بتشكيل فريق عمل يكونُ
مشكلة متكررة.
النظير المقاب َل للخبراء في ما يتصل بمتطلبات
ويوصى ،كما أسلفنا،
إن َتوافُ َر البيانات
َ
َ
َ
ِ
ُ
يوصى أيضًا بإرسال استبيان إلى المشاركين
البيانات واختيار وإقرار المنهجيات التحليلية .ولتسريع التحقق من جودة البيانات
َ
ت
الفريق بالبيانات المتاحة فحسب بل
في ورشة العمل االفتتاحيةَ ،يطلبُ منهم ال إعال َم
وإطالع ُه على عينات من هذه البيانا ِ
َ
ِ
كذلك.
 .2.2.2إشراك القطاع الخاص
القطا ُع الخاص واس ٌع ومتنوعُ .تعرِّ فُ منظم ُة التعاون االقتصادي والتنمية ()OECD
القطاع الخاص بأنه تلك المنظمات التي
َ
ُ
أن الحكومة ليست هي
تنخرط في أنشط ٍة تسعى للربح وتكونُ المِلكي ُة الخاص ُة فيها غالبة (أي ،أنها غير مملوكة للحكومة أو َ
والمشاريع التجارية بالغة الصغر
ت المالية والوسيطة والشركات متعددة الجنسيات
التي ُت َش ِّغلُها) .يشم ُل هذا المصطلح المؤسسا ِ
َ
يعملون في القطاعات الرسمية وغير الرسمية.
والمزارعين الذين
والمقاولين األفراد،
والصغيرة والمتوسطة ،والتعاونياتِ،
َ
َ
َ
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وبسبب هذا التنوع ،يحتا ُج األمر إلى تبني مقاربات م َُعدَّة خصيصًا ،تِبعًا للنتائج المرجوّ ة ولِقدرات مختلفِ شركاء القطاع
الخاص .وفي جميع األحوال ،من المهم إشراك القطاع الخاص في العملية التشاورية من المراحل األولى لها من خالل الهيئات
سه ُم مشارك ُتهُم في تشكيل تدابير الخطة الساحلية
التمثيلية (جمعيات المصالح التجارية ،واتحادات الفالحين ،الخ) .وسوف ُت ِ
ممو ً
ُ
لة من القطاع الخاص ،ما أم َك َن ذلك .كما يتعينُ إشرا ُ
بحيث تكونُ
ك أصحاب المصلحة المستهدَ فين من القطاع
تدابير َ
َ
ذلك على سبيل المثال شركات التأمين إلدارة مخاطر تغيُر المناخ ،ووحدات
الخاص في الموضوعات ذات الطبيع ِة الخاصة .مِن َ
البنية التحتية الضخمة ،والوكاالت المانحة للصناديق المختلطة ،الخ .لذا
تنظيم شراكات القطاعين العام والخاص لمشروعات ِ
يكونُ من الحيويّ إدام ُة جهو ِد
رسم خريط ِة أصحاب المصلحة طوا َل العملية وتِبعًا لِما َينشأ من مشاك َل أو تحديات أثناء
ِ
ُأ
أشير إليه آن ًفا،
المشاورات .وكما
يوصى كذلك بإضافة ورشة عمل تشاورية خرى أخيرة في عملية  Climagineلِ َتشارُكِ
َ
َ
القطاع الخاص.
رص استثمارية تشم ُل في ما تشمل
نطاق أوسع
الخطة الساحلية على
وعرض فُ ٍ
َ
ِ
ٍ
 .2.2.3مشاورات شاملة ومنصفة للجنسين
كل منهما في االعتبار في
ينطوي ذلك على إشراكِ فئتيْ النسا ِء والرجال
ت مغزىً لهما أِل خ ِذ احتياجا ِ
وضمان مشارك ٍة ذا ِ
ت ٍ
ِ
ُ
عكس التدخ ُ
الفئتين معًا
جميع مراحل التخطيط الساحلي
الت المقترحة في الخطة الساحلية هذه االحتياجات وتفيدَ
وضمان أن َت َ
ِ
ِ
على قدم المساواة .لذا يكونُ من الحيوي توجي ُه األسئلة التالية بعد رسم خريطة أصحاب المصلحة:
●

●

●
●

ما هي العوائق أمام مشاركة النساء في األوراش التشاورية (موانع ثقافية ،قِلة الفرص بسبب تدني المستويات الثقافية،
ث عل ًنا ،كون وقت أو مدة األوراش التشاورية غير مناسب أو
الفقر و/أو المرض ،قلة الثقة في القدرة على التحد ِ
مناسبة ،االفتقار إلى مرافق لرعاية أطفال ،الخ)؟
ما الذي يحتا ُج إلى تعديل في العملية التشاورية لِ َتخطي هذه العوائق ما أمكن (تكييف اإلطار الزمني ،اختيار أماكن
َ
اختالط فيها بين الجنسين ،عقد جلسات
آمنة ومقبولة ثقافيًا ،تأمين المواصالت ،إدراج نقاشات في مجموعات ال
متناوبة بكامل األعضاء لبحث القضايا العامة للمجتمع المحلي ومجموعات عمل صغيرة لبحث القضايا الخاصة،
طلب آراء النساء ،استخدام األلعاب والرسوم ،الخ)؟
ُأ
هل هناك خبراء في قضايا المساواة بين الجنسين ومنظمات نِسوية و خرى ذات خبرة في التخطيط والتنفيذ المتعلقيْن
بنوع الجنس ينبغي إشرا ُكهم وإشرا ُكها في العملية التشاورية؟
هل لدى الوزارات القطاعية جهات اتصال حول قضايا المساواة بين الجنسين ينبغي إشرا ُكها في العملية؟

يكون هناك إغفا ٌل غي ُر مقصود أو َتجاهُل لِما بين الجنسيْن من تفاوُ ت في
يتطلبُ وض ُع خططٍ ساحلية حساسة لنوع الجنس أال
َ
ُ
المهم التأك ُد مِن:
االحتياجات ،وفي مستويات الوصول إلى الموارد والسيطرة عليها ،وفي الفرص والمعوقات .ومِن
ِ
●
●
●
●

إثار ِة األولويات ذات الصلة بالنساء أثناء التشاور ،إلدرا ِجها في جدول األعمال وإعطائها وز ًنا متساويًا مع القضايا
األخرى؛
والمساواة بين النساء والرجال في الفوائد المتحصلة من الخطة الساحلية المقترحة؛
ذلك ممك ًنا ومناسبًا.
وتصنيف مؤشرات االستدامة والبيانات على
كان َ
أساس نوع الجنس كلما َ
ِ
وإشراك النساء والرجال على قدم المساواة في عملية رصد وتقييم المؤشرات.
 .2.2.4اإلعداد ألوراش عمل إلكترونية

قد تستم ُر قيود كوفيد 19-لألسف في فرض التشاوُ ر مِن بُعد عبر اإلنترنت حول وضع الخطط الساحلية لِجهة
سياق برنامج البحر المتوسط  .GEF MedProgrammeهناك عدةُ تقنيات
طنجة-تطوان-الحُسيْمة وإقليم بوكا كوتورسكا في
ِ
ت نفسِ ه ألهمي ِة التفاعالت التمهيدية
يمكنُ استخدامُها أثناء الجلسات لتسهيل التفاعل بين أصحاب المصلحة ،دونما إغفال في الوق ِ
مع أصحاب المصلحة قبل إقامة أوراش العمل اإللكترونية .بالفعل ،فهذه األخيرة ُتغ َم ُر بالدعوات إلى مختلف األحداث التي
تجري عبر اإلنترنت وتحتا ُج إلى أنْ يُشدَ اهتمامُها باستمرار طوال العملية .لهذا الغرض ،يمكنُ استخدام األدوات التاليةَ :تشارُك
بح ُ
َ
مذكرات قصيرة قب َل الحدث ُتلخِصُ
ث فيه ،وإرسال استبيانات يتبعُها ملخص لنتائج االستبيان ،وإنشاء منصة
النقاط التي س ُت َ
إلكترونية أو منتدى إلكتروني لِنقاش ما بعد األوراش المُقامة عبر اإلنترنت.
النتيجة
تعديل جوهريّ لنهج  ،Climagineخصوصًا عدم وضع مؤشرات
بالرغم من السياق الخاص ألرخبيل قرق ّنة الذي أدى إلى
ٍ
االستدامة ومخطط أميبا/المخطط الراداري المتعلق بها ،فقد َق َّد َم نهج  Climagineإطارً ا مفي ًدا لهيكل ِة العملية التشاورية .و ُحد ْ
ِدت
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فيها العوام ُل الرئيس ُة الثالث التي َتقو ُم عليها استدام ُة وتنمي ُة أرخبيل قرق ّنة ،وهي تدهو ُر موار ِد صيد األسماك ،والتحات
الساحلي ،و َت َملُ ُح التربة .و ُسلِّ َط فيها الضوء على عقبات الحوكمة ،وخصوصًا عدم االمتثال للتشريعات القائمة وغياب الرصد
أظهر أرخبيل قرق ّنة ما يتمت ُع به من ُن ُ
وأراض رطبة،
ظم إيكولوجية الفتة (بساتين نخيل،
المنتظم للمياه الساحلية .كذلك،
ٍ
َ
ُ
المشاورات إلى ثماني توصيا ٍ
ت استراتيجية تهدفُ إلى التخفيف من الضغوط آنفة الذِكر من
وأعشاب بحرية ،ومروج) .وأفضت
خالل ترميم و/أو حِفظ ال ُن ُ
وتمكين أصحاب المصلحة المحليين
وتعزيز الحوكمة
وتحسين البنية التحتية القائمة،
ظم اإليكولوجية،
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ٍ
ٍ
ُ
نظام
)
GIS
(
الخ).
(زيادة
ر
تطوي
لعرض
ويب
منصة
و
جرى
ر،
آخ
وعلى
القدرات،
وبناء
الوعي،
ت
معلوما
د
صعي
جغرافيّ
ِ
ِ
وتيسير الوصول إلى المعلومات المتاحة.
ِ
أن االستفاد َة القصوى من نهج  Climagineفي عمليات التخطيط الساحلي تتطلبُ التحديدَ المسبق للخبرة الفنية
و َبيَّنت التجربة َ
ت نفسِ ه اكتسابُ هذه الخبرة الفنية من عمليات التخطيط
التي ستغذي المشاورات مع أصحاب المصلحة المحليين .وينبغي في الوق ِ
ُ
َ
ُ
التنفيذ المشترك والمتزامن لمراحل اإلطار المنهجي التكاملي ( )IMFومنهجية  Climagineال تباد َل الموار ِد
الساحلي .ويتي ُح
ُ
َ
ُ
ُ
د
ع
ص
ال
والوطنية)،
(المحلية
وتعزيز
رص تبني
ف
تعزيز
وبالتالي
كذلك
على
الترويج
حمالت
بل
فحسب
بين العمليتيْن
ِ
مختلفِ
ِ
أصحاب المصلحة للخطة الساحلية وااللتزام بالسعي لِتنفيذها .مِن هنا فائدةُ ربطِ نهج اإلطار المنهجي المتكامل ()IMF
موحد لتنفي ِذهِما معًا.
بنهجClimagine
دليل
َ
ووضع ٍ
ِ
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