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يعرتف العامل بأهمية وهشاشة هذه الفضاءات املتميزة 
وعديد منها تم إدراجها باتفاقية رمسار ضمن الشبكة 

الدولية للمناطق الرطبة أو ضمن آليات الحامية الوطنية 
أو املحلية املتوفرة ولكن التسجيل أو عالمات التميز 

ال تأيت وحدها فمهم جدا حامية هذه املواقع التي كل 
ما تتطلبه وتستحقه هو الترصف املستدام – وهذا 

األمر تعرتضه سياسات وطنية ومحلية معقدة، الجهات 
الرسمية والجامعات  واملنظامت املحلية والجمعيات 

غري الحكومية واملجموعات املؤثرة واملتطوعون  وليس 
أخريا التعليم الجيد ومتطلبات املواطن يف عامل متصل، 

تطورفيه  الدور االستقصايئ  والنقدي لوسائل اإلعالم.

إن التوفيق بني كل هذه االهتاممات أصبح غري كايف، 
املناطق الرطبة الساحلية أصبحت تحظى برتكيز 

هام ضمن السياسة املتوسطية وخاصة فيام يتعلق 
بالتفاعالت بني الرب والبحر التي تنص عليها بروتوكول 

اإلدارة املكاملة للرشيط الساحيل، واالسرتاتيجية 
املتوسطية للتنمية املستدامة وغريها وإدارة املناطق 

الرطبة الساحلية يجب أن تكون مندمجة مع الرشيط 
الساحيل املحاذي ومياه البحر جنبا إىل جنب مع 

تجمعات املياه األوسع كل هذا يتطلب دعم املهارات 
يف مجال الحوكمة – وهو مسعى عادة ما يكون خارج 

منطقة الرفاه لإلدارة التقليدية للمساحات املحمية.

يف عامل غري متقبل، غالبا ما ينظر للحوكمة عىل أنها 
مبهمة ومصلحة ذاتية وميكن وصفها  كضّجة عاملية  أو 

يشكك فيها وطبعا هذا سيشمل كل مكان يف املؤسسات 
– املجتمعات يف شكل أو آخر. املجتمعات لها يف 

 إن قامئة الوظائف املرتبطة باملناطق الرطبة 
الساحلية بالبحر األبيض املتوسط متواصلة 
التطور وتشمل إىل جانب تطهري املياه التي 

تدفق عليها، الحد من الفيضانات والتقلبات 
الجوية القصوى وتغذية املائدة املائية وتوفري 

األسامك للسكان املحليني كام متثل موائل 
للحيوان الربية وحديثا أصبحت املناطق 

الرطبة وجهة سياحية توفر فضاء لإللهام 
والرتبية أو ببساطة للرتفيه. كل هذا يجب أن 

يواجه خلفية التطور العمراين عىل الرشيط 
الساحيل ومتطلبات الزراعة وتربية األسامك 

وكذلك طبعا تواتر الجفاف والفيضانات 
والظواهر املناخية القصوى األخرى.

الواقع تقاليد مرشفة عندما تتدخل يف حامية املواقع 
وخالل القرن التاسع عرش مجموعة شخصيات بارزة 
سخرت نفسها إلحداث ما يعرب عنها اآلن باملساحات 

املحمية التي تكونت بشامل أمركا وأوروبا وقد تابعوا 
أهدافهم من خالل مجموعة حلفاء ‘جنتلامن’. سنة 
1904 تم إعداد مخططات لرتشيح منطقة نريدرمري 

)Naardermeer( وهي منطقة رطبة يف ضواحي مدينة 
أمسرتدام أدت إىل تكويل لجنة من األعيان بهدف 

حاميتها وإدارتها. وحاليا هي منطقة رطبة ذات أهمية 
عاملية باتفاقية رمسار، نريدرمري تعترب رمبا أول مثال 

]i[للجنة تكرس خصيصا لحامية منطقة رطبة

شهد النصف الثاين من القرن العرشين تطور 
دميقراطيات املجتمعات يف كل مكان، النامذج التي 

نشهدها حاليا, حاليا الحوكمة تتمثل يف اإلدماج وتتخذ 
أكرث فأكرث مختلف االهتاممات وقطاعات املجتمع معا 

حول نفس الطاولة الحقيقية أو االفرتاضية –سواء كلجنة 
أو رشاكة أو أي مسمى آخر- لتحديد رؤية موحدة.

عىل غرار كتب وصفات الطهي هذا الدليل يقدم 
توجهات حول كيفية التوصل إىل رؤية موحدة صعبة 

املنال للمناطق الرطبة الساحلية وكيف نتقدم حقا 
كرشكاء.

الديباجة
ق رطبة متوسطية| دباجة

األربع مناط
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ي كل قاٌرات العالم، البحر 
“....�ف

الأبيض المتوسط وحده سائل.”

جون كوكتو
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الديباجة عىل غرار ُكتب وصفات الطهي، 
هذا الكتاب يقدم دليال مخترصا حول كيفية 

بلوغ مفهوم  موحد، صعب المنال، للمناطق 
الرطبة الساحلية وكيف نتقدم فعليا نحو 

اكة  �ش



الديباجة
شكر | دباجة

7

بالرغم من عدم وجود منوذج واحد أو ‘مقاس واحد 
يناسب بالرغم من عدم وجود منوذج واحد أو ‘مقاس 

واحد يناسب الجميع’ الوصفة األساسية هي جلب 
الناس معا نحو هدف يعترب هنا مشرتكا ودورة الترصف 

تختزل يف صفحات كام سيتم بيانه الحقا عرب أمنوذج، 
خارطة طريق قابلة للتطبيق عامليا، يسمح للمستخدم 

القيس واملتابعة وإعداد التقارير حول التطور بصفة 
متواصلة، الطريقة تم تصميمها لالستخدام يف كل 

من املناطق الرطبة التي  لها تاريخ طويل يف الترصف 
التشاريك أو املناطق املرسمة حديثا،

الدليل ميكن استعامله إلختبار أو تقييم تراتيب موجودة 
أو تصميم تراتيب جديدة,    

بدال من اإلجراءات املعتادة غري االستباقية، ينظر 
للحوكمة عىل أنها إجراء مبدعا ومتجددا.  هذا الدليل 

يدعو املستخدم إىل تطبيق إجراءات هامة غري ملموسة 
بإضافة بهارات لإلجراءات املعتادة  - تلك املتعلقة 

بالحيوية والتكيف.

هذا الدليل تم إعداده كجزء من املبادرة الشاملة 
ملؤسسة MAVA ‘خطة عمل املناطق الرطبة 

الساحلية’.

: ي
الفرضية الأساسية لـMAVA تتمثل �ف

تحقيق المحافظة عىل المناطق الرطبة الساحلية 
يكولوجية الهامة  وبالجزر ذات القيمة الإ

جراءات  بالمتوسط،  يتطلب توف�ي مجموعة من الإ
الداعمة، لضمان بيئة مالئمة لستدامة وضعية 

يكولوجية الساحلية،  واستخدامات المنظومات الإ

وهذا يجب أن يتم ع�ب أليات  الجودة والنجاعة 
والحوكمة الٌمنصفة’.   

شكر

مؤلفي هذا الدليل يتوجهون بالشكر إلدارة املناطق 
الرطبة املتوسطية األربعة وذلك خاصة ملا قدموه من 

أراء قيمة وأفكار ساهمت يف هذا الدليل:

خليج أورستانو )مرشوع مارستنيس  •  
MARISTANIS(    للخليج الغريب     

لرسدانيا، إيطاليا   

بحرية غار امللح، 30 كلم جنوب رشق مدينة   •  
بنزرت   

الدلتا السفىل لنهر بويانا-بونا Bojana-Buna مع   •  
مالحة ألسيني  Ulcinj Salina الجبل األسود     

 Buna  ونهر بونا-فلبوي    
River-Velipoje محمية املشهد الطبيعي     

بألبانيا،   

حديقة برسبا  ‘Prespa Park’ العابرة للحدود،   •  
مساحة محمي تشمل بحريات برسبا ومحيطها     
الذي يشمل حدود اليونان وألبانيا وجمهورية     

مقدونية الشاملية،       
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األربع مناطق رطبة املتوسطية التي قدمت آراء قّيمة وأفكار إلعداد هذا الدليل. 

PRESPA LAKES
Greece, North Macedonia, 
Albania

DELTA OF THE 
BUNA-BOJANA
Albania & Montenegro

GHAR EL MELH LAGOON
Tunisia

ORISTANO GULF
(Maristanis) Italy

Page 7 Map Version 1

Page 7 Map Version 2

خليج أورستانو

مارستانيس ) 
)Maristanis( إيطاليا 

بحرية غار امللح

تونس

دلتا بونا بويان

 ألبانيا والجبل األسود

بحريات برسبا

الينان و مقدونيا 
الشاملية وألبانيا



9

كيف يستعمل الدليل

الدليل ميكن استعامله من قبل فريق الترصف كأداة 
رسيعة للتقييم الذايت والتكوين وإعداد التقارير الدورية 

أو من قبل أي كان من املهتمني بالحامية والترصف 
يف مثل املناطق الحيوية عىل املستوى القاعدي أو 

الحكومي. يستحسن استعامل هذا الدليل كجزء من 
مسار أوسع يشمل األطراف املتدخلة ويسعى للوصول 

إىل حوكمة فعلية مناسبة للمناطق الرطبة الساحلية 
باملتوسط والتي تتطلب رعاية هامة.

رغم أن املستهدف األسايس هو املناطق الرطبة الساحلية 
املتوسطية، فإن املنهجية املعتمدة يف الدليل تتجاوز هذا 
املوأل فهي قابلة للتطويع  لالستعامل يف حوكمة مواقع 

طبيعية أخرى حول العامل. 

من ميكنه استعامل هذا الدليل

هذا الدليل تم تصميمه لفائدة كل املسؤولني عن 
املناطق الرطبة الساحلية، عىل كل املستويات سواء عىل 
مستوى املوقع أو اللجان القطاعية املشرتكة أو الحكومة 

)املحيل والجهوي والوطنيي( وإلخ. هذا الدليل ميكن 
كذلك أن يستعمل من قبل مختلف املتدخلني املهتمني 

بالترصف الجيد من املجتمعات املحلية واملنظامت 
والجمعيات غري الحكومية إىل املؤسسات الحكومية 

واملنظامت الدولية.

ليس من السهل تصور وتقدير الترصف الجيد، ولذلك 
هذا الدليل تم تصميمه ليقدم ألصحاب القرار وبأدوات 

ملموسة كيف نحقق الجوانب املعقدة للحوكمة 
الجيدة، 

يوجد مجموعة متزايدة من املؤلفات حول حوكمة 
حامية املساحات ومواقع طبيعية هامة أخرى، لكن 

عمليا، أدوات سهلة االستخدام تساعد عىل تقديم 
أفضل حوكمة  للموقع تبقى مفقودة. ليست 

هناك نقطة نهاية آمنة )حقيقة مطلقة(  يف مجال 
الحوكمة أو السياسة أو االقتصاد أو الثقافة  ومناخ  

البيئة الطبيعية يتغري باستمرار. فحتام املسار يف 
دورة ال تنتهي والحوكمة  ال تكون مطلقا مرضية.

املنهجية تم تصميمها لبناء أنظمة حوكمة  فعلية 
وقوية وميكن أن تشمل :

التقييم الذايت، تحديد األولويات والتخطيط،   •

تكوين األطراف املعنية، فريق العمل واملتدخلني   • 
أو أصحاب املصلحة األساسيني،    

إعداد تقارير دورية حول التقدم،  •

تبني رؤية مشرتكة،   •

مقارنة الطرق البديلة أثناء التقدم،   •

تطوير أفضل طريقة.  •

هذا الدليل يقدم طريقة بناء ذاتية لعملية الحوكمة  
تحتوي عىل 3 مراحل: 

اإلستعداد  .I 

املسح والتخطيط  .II 

 III. نحو اإلمتياز

مقدمة
امل  الدليل |مقدمة

ف يتم استع
كي
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هذا الدليل للمناطق الرطبة الساحلية تم 
تصوره كمبادئ منهجية لحوكمة المناطق 

الرطبة الساحلية حول المتوسط والمدرجة  
رسميا ضمن المواقع المحمية باتفاقية رمسار 

ي 
يعات وطنية وكذلك ال�ت أو المدرجة تحت ت�ش

تفتقر لأي حماية رسمية.   

مة
قد

م

8



مقدمة
ف الناجح | املقدمة

رص
فوائد الت

11

خمسة منافع لنجاح الحوكمة

كتب الكثري عن الترصف يف املناطق الرطبة لكن القليل عن الحوكمة. لكن يف غياب 
األجدى، الحوكمة الفعلية واملنصفة، أفضل مجهودات الترصف قد تكون عبثا 

والنجاح يكون مؤقتا والتطور يكون بطيئا أو سلبيا. 

املنافع الخمسة الالحقة مستمدة من ‘مبادئ الحوكة لالتحاد الدويل لصون 
الطبيعة]iii[ تٌظهر أن الحوكمة الجيدة ميكن إحداثها – سواء املنطقة الرطبة مساحة 

محمية أو ال :

 كسب الرشعية ورفع الصوت
التمتع بقبول مجلس اإلدارة واستحسان 

املجتمع  وضامن حقوق النجاح يف 
النفاذ للمعلومة واملشاركة والعدالة و 

تعزيز اإلنخراط والتنوع وتفادي التمييز 
وتعزيز التكامل واالحرتام املتبادل والحوار 

واإلجامع واملوافقة عىل األدوار.

منح القيادة

تبعا لرؤية اسرتاتيجية ملهمة وثابتة تستند 
إىل قيم متفق عليها و ضامن التناسق 
مع السياسة واملامرسة عىل مختلف  

املستويات وضامن إجابات واضحة لألسئلة 
الخالفية وضامن الترصف املناسب وتفضيل 

بروز األبطال واالختبارات املجددة.

تحسني األداء

بلوغ الحامية و واألهداف املخطط لها 
األخرى ودعم الثقافة والتعلم واملشاركة 
يف أنشطة التوعية واالتصال واالستجابة 

ملتطلبات أصحاب الحقوق واألطراف 
املعنية و تعزيز املوارد والقدرات وحسن 

توظيفها ولدعم االستدامة واملرونة.

الخضوع للمساءلة  

التمسك بالنزاهة وااللتزام  وتعزيز النفاذ 
املالئم للمعلومة والشفافية وإدراج بنود 
املسؤولية وتخصيص املوارد وتقييم األداء 
وتركيز قنوات اإلتصال وتشجيع التفاعل 

والتقييم املستقل.

تقاسم املنافع وتقليص الكلفة

التقاسم العادل للكلفة واملنافع دون 
تأثري سلبي عىل الفئات واملجتمعات 

الهشة وتعزيز الالمركزية وكرامة الجميع 
و يكون منصف ومحايد  وثابت وبعيدا 

عن التمييز ومحرتم للحقوق اإلجرائية 
فضال عن الحقوق األساسية و حقوق 

اإلنسان الجامعية والفردية واملساوات 
بني الجنسني والحقوق العرفية والحريات 
واملوافقة املسبقة والواعية ودعم التمكني 

املحيل.  

لكل واحدة من النقاط علينا نظيف 
جعل كل جهة سعيدة واستلهام  أخرى : 
دعمها املتواصل، ليس كواجب بل كرغبة 

صادقة.  .
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املؤسسات الحكومية ومديري املوقع والجمعيات غري 
الحكومية هم بالخصوص املعنيون باستعامل هذا 

الدليل لتحسني ما هو موجود أو إلعداد نظام ترصف 
جديد ومعا مع املتدخلني املعنيني ميكنهم استعامل أداة 

الضغط لضامن ترصف أحسن يف هذه املواقع الهامة.  

كيف يعمل هذا الدليل

بعد تقديم التحديات التي تعرتض املناطق الرطبة 
بالبحر املتوسط وقواعد الترصف، يوجه الدليل 

املستعملني عرب ثالث مراحل بسيطة للمعالجة. مبا أنه 
مرتبط مبلف Excel، فإنه يسمح التقييم الذايت بتسجيل 

واعداد التقرير يف شكل لوحة قيادة عادية وبالنسبة 
للمواقع ذات األولوية ميكن تحديد وضبط التدخالت 

املستقبلية.   

بطاقة أداء للحيوية وللتكيف متطورة تسند ملعالجة 
وقياس أبعاد الترصف األكرث ندرة.  يتم تقديم نصائح 
لجعل الترصف فعيل باالعتامد عىل التجارب الدولية 

الواقعية يف الترصف وذلك ملساعدة املستعملني 
عىل تحديد طرقهم يف حوكمة املناطق الرطبة محل 

اهتاممهم

ملاذا نستعمل هذا الدليل

كام سيتم رشحها الحقا، التفريق بني حوكمة املساحات 
املحمية مثل املناطق الرطبة والترصف فيها نسبيا جديد 

– مع أهمية النقص النسبي يف التوجيه.  يف امللخص 
هناك امكانية لوجود ثالث أسباب تجعل املسؤولني عن 

املناطق الرطبة الساحلية يف حاجة إىل استعامل هذا 
الدليل وهي حسب الرتتيب كالتايل: 

اإلستجابة ملجموعة متزايدة من االلتزامات   •  
القانونية الدولية واملسؤوليات نحو حامية 
املناطق الرطبة، ووظيفتها الهيدرولوجية 

ووالظائف اإليكولوجية املرتبطة بها. )سيتم 
تلخيص هذا يف الجزء االحق(

االستجابة ملقتضيات القوانني الوطنية املستمدة   •  
من تلك املذكورة أعاله وهي كثرية ومعقدة ليتم 

جردها يف هذه الوثيقة  لكنها متثل جزءا من  
االعرتافات املتزايدة بني كل الدول ألهمية املناطق 

الرطبة يف السياسات املتعلقة باملياه والطاقة 
والتكيف مع التغريات املناخية. 

التأكد من وجود رؤية متقاسمة ومشرتكة عىل   •  
كل املستويات باملجتمع عرب آلية تضمن استدامة 

ومرونة املناطق الرطبة الساحلية يف املستقبل 
وبالخصوص التأقلم مع التغريات املناخية 

وهناك حاجة للتواصل مع مختلف املتدخلني يف 
القطاعات الحكومية األخرى واملجتمع املدين و 
املجتمع مبا يف ذلك ‘التيارات’ واملرتبطني مبنافع 

الرشيط الساحيل والبحر باإلضافة إىل  دعاة 
حامية الطبيعة ‘املشكك فيهم’ بغاية تطوير 

منهجية مندمجة للتحديات املستقبلية.

ليس كل املناطق الرطبة باملتوسط تنطوي   •  
املناطق املتمتعة بالحامية وبدعم االتفاقيات 

الدولية  مثل رمسار وحتى املنظومات القانونية 
الوطنية - بالنسية لهذه املواقع غري املرسمة 

والسبب النهايئ - ‘ملاذا’ تطوير وتقديم وتقاسم 
الرؤية – هذا أكرث أهمية.

املناطق الرطبة تغطي حوايل 20 مليون هكتار بـ27 
دولة متوسطية. حوايل %19 من هذه املساحة تتكون 
من مناطق رطبة بحرية )مناطق بحرية عمقها أقل 

من 6 أمتار - دون اعتبار مصبات األنهار ومنطقة 
املد والجزر( واألغلبية )%81( تضم مصبات األودية 

ومناطق املد والجزر )لكن دون الواحات( التي تعترب 
مناطق رطبة برية.

واألكرث أهمية، املناطق الرطبة باملتوسط تلعب 
دورا متكامال ومحوريا يف ما وصفته منظمة الرشاكة 

العاملية للمياه GWP كـ’رابط’ للمياه  والغذاء 
والطاقة واملنظومات اإليكولوجية. ‘املياه رضورية 

لتزويد البرشية بالغذاء والطاقة وكذلك ال بد 
من الترصف فيها بشكل صحيح لضامن دميومة 

املنظومات اإليكولوجية عىل األرض’]ii[. هذا الرابط 
يجعل منهجية التكامل يف حوكمة املناطق الرطبة 

الساحلية رضورية. هذا الدليل تم تصميمه ملساعدة 
املستعملني لبلوغ ذلك.
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باملنطقة املتوسطية أغلبية املواقع الرطبة تكون وقتيا 
مستنقعات أو دلتا أو بحريات وأغلب املناطق الرطبة  

باألحواض الساكبة املتوسطية توجد بارتفاعات منخفضة 
وأكرثها ساحلية. وأهم تكوينات املناطق الرطبة 

 Rône الساحلية هي دلتا األنهار عىل غرار نهر الرون
بفرنسا و بو Po بإيطاليا ونريتفا Neretva بكرواتيا 
والنيل مبرص إىل جانب مناطق البحريات الساحلية 

املالحة واملستنقعات مثل منطقة لنقيدوك-روسيون 
Languedoc-Roussillon  بجنوب فرنسا. وتوجد 

بعض مناطق املد واملجزر وضفاف وحلية كالتي نجدها 
يف مناطق شامل أوروبا نظرا إىل أن البحر املتوسط شبه 

 ]iv[ مغلق وتقريبا دون مد وجزر

أغلبية أنواع الدلتات والبحريات تتكون  جرّاء تراكم 
الرمال واألوحال، نظرا لغياب املد والجزر باملياه 

الساحلية، والتي ترمي بها األنهار وباملناطق الجافة يف 
شامل إفريقيا هناك كثري من املنخفضات املالحة تعرف 

بالشطوط والسباخ متتلئ مبياه الفيضانات الفجئية.

عدد من الدلتات الشاسعة معروفة جيدا باملتوسط. 
وهي تشمل منطقة الكامرڤ Camargue عىل فتحة 

الرون بفرنسا ودلتا بو Po بإيطاليا وودلتا نريتفا 
Neretva بكرواتيا ودلتا إبرو Ebro يف إسبانا والدلتا 
Axios-املزدوجة ألنهار أكسيوسو وأليكوم ولودياس

 Thessaloniki  قرب ثَسالونييك  Aliakmon-Loudias
ودلتا نستوسNestos  شامل رشق اليونان  ودلتا إفروس 

Evros يف الحدود بني اليونان وتركيا ودلتا مندراس 
Menderes يف غرب تركيا ودلتا مجردة بتونس وطبعا 

  .]v[دلتا النيل العضمى

املناطق الرطبة تعد من أكرث املنظومات اإليكولوجية 

هشاشة وتهديدا واألرسع تدهورا يف العامل ]vi[ واملناطق 
الرطبة املتوسطية بالخصوص كانت دامئا مصدرا أساسيا 

للتنوع البيولوجي و رفاه اإلنسان، مرتني يف السنة، 
مليارات الطيور تهاجر عرب مسارات محددة بدقة تسمى 

مسارات أو أروقة  الهجرة )الخارطة أسفله مقتبسة 
من BirdLife International, 2010( من مناطق 

تكاثرها ملنطقة األركتيك إىل املناطق ذات املناخ املعتدل  
واملناطق املدارية لتشتي )عىل سبيل املثال إفريقيا ما 

تحت الصحراء(. خالل هذه الرحالت الطويلة ميكن أن 
تجد هذه الطيور يف املناطق الرطبة مالذا وهي موائل 

هامة متكن الطيور من اسرتجاع قواها والستئناف دورة 
حياتها.

املياه العذبة التي توفرها، وسهول الرواسب التي متارس 
عليها األنشطة الزراعية منذ القدم وأنشطة الصيد 

التقليدي وإنتاج امللح واحامية من الفيضانات تعد 
من املنافع املعروفة أكرث التي تقدمها املناطق الرطبة 

لصالح اإلنسان]vii[ ومن خالل الصيد الربي والصيد 
البحري لإلعاشة، يأخذ املواطن مبارشة من املناطق 

الرطبة النباتات والحيوانات ايت املرتبطة باملناطق الرطبة 
ويستغل كذلك هذه املناطق  يف رعي مواشيه.

املناطق الرطبة بالجهات التي تشهد جفاف متواترا مثل 
حوض البحر املتوسط لها أهمية قصوى يف الترصف 
املستدام يف املياه، وذلك سواءا من حيث الكمية أو 
النوعية فهي تساهم يف إنتاج وتطهري املياه ما هو 

رضوري لسكان املتوسط عىل مستوى اإلستهالك 
 ]viii[والصناعة وإنتاج الطاقة والزراعة السقوية

املناطق الرطبة املتوسطية وخاصة املناطق الرطبة 
الساحلية تلعب دورا أساسيا يف الحد من التغريات 

املناخية ألنها تساعد يف الترصف يف الظواهر املناخية 
القصوى إذ تلعب دورا الحاجز ضد الفيضانات وضد 

أمواج 

Page 11 Map 

THE MEDITERRANEAN AND MIGRATORY BIRD FLYWAYS

0 10000km

N

ق الرطبة املتوسطية
ت هجرة الطيور| املناط

سارا
ط وم

املتوس
ط

ق الرطبة بالمتوس
ط

المنا

Page 11 Map 

THE MEDITERRANEAN AND MIGRATORY BIRD FLYWAYS

0 10000km

Nمسار أو رواق رشق املحيط األطليس

مسار أو رواق املتوسط والبحر األسود

المتوسط ومسارات هجرة الطيور



1312

ط
وس

مت
بال

ة 
طب

لر
ق ا

ط
منا

ال

ن المنظومات  المناطق الرطبة هي من ب�ي
يكولوجية الأك�ش هشاشة وتهديدا والأ�ع  الإ

ي العالم
تدهورا �ن



اصطناعية )مزارع األرز ومستجمعات للمياه و 

مالحات وواحات( – نسبة تفوق بوضوح املعدل 

 .]xiv[.12%العاملي املقدر بـ

23%
من األصناف الفقرية التي نجدها 

بالنقاط الساخنة باملتوسط  تأويها 

املناطق الرطبة – يف حني أن هذه 

الألخرية ال متثل إال ما بني 2 و3% 

.]xiii[من مساحة اليابسة باملنطقة

30%

1,1 - %1,5 
من مساحة املناطق الرطبة عىل 

املستوى العاملي، )ما بني 0,15 و 0,22 

مليون كلم مربع( من  املناطق الرطبة 

الطبيعية واإلصطناعية  يف حوض 

البحر املتوسط، 

من األصناف املرتبطة باملناطق الرطبة مهددة باإلنقراض عىل 

املستوى العاملي. تتميز كذلك املنطقة املتوسطية بعدد األصناف 

املهددة باإلنقراض. ومن بني أسباب ذلك ميكن أن نذكر تطور عدد 

السكان ومنط اإلستهالك والتغريات املناخية وبالخصوص غياب 

 .]xv[ الحوكمة املالمئة

36%

 نسبة التطور العمراين باملناطق الرطبة بني 

1975 و 2005 و%42 نبسة تطور تحويلها 

إىل مناطق زراعية  وقد شهدت بلدان جنوب 

.]xvi[.ورشق املتوسط تطورا عمرانا رسيعا

300%

من املوائل الطبيعية الرطبة اندثرت 

بني 1970 و2013.  ويتبني أن هذا 

اإلنخفاض أكرب مام هوعليه الحال 

بالثالث مناطف املحيطة: إفريقيا 

%42 وآسيا %32 وأوروبا 35%.

مناطق ساخنة للتنوع البيولوجي51%

المنطقة المتوسطية تم تحديدها واحدة من الـ 34 نقطة ساخنة ‘hotspots’ عالمية 
للتنوع البيولوجي. المناطق الرطبة المتوسطية لها أهمية متفاوتة من حيث التنوع 

البيولوجي:

 )ثلثي( املناطق الرطبة الشاسعة 

توجد مبرص وفرنسا وتركيا والجزائر، 

2/3 

ق الرطبة املتوسطية
ي|  املناط

ق:  نقطة ساخنة ‘hotspots’ للتنوع البيولوج
حقائ
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العواصف الساحلية كام أنها توفر املياه يف أوقات 
الجفاف وفعال املناطق الرطبة التي هي يف وضعية 

جيدة تعد من بني بالوعات الكربون األكرث نجاعة عىل 
الكوكب. لكن تجفيف املناطق الرطبة أو الحد من 

مواردها املائية ميكن أن يتسبب يف تحرر كمية هامة 
من غاز الكربون املخزن به]ix[ا.

تعد املناطق الرطبة املنظومات إيكولوجية األكرث تأثرا 
بالتغريات املناخية، ولو محدودة، التغريت يف املنظومة 
الهيدرولوجية التي تنجم عن ذلك تفيض، مبا يف ذلك، 

إىل ارتفاع يف مستوى البحرو إىل نقص يف املياه السطحية 
 .]x[والجوفية

املنافع اإليكوسستيمية للمناطق الرطبة تشمل كذلك 
القيمة الثقافية عىل غرار التعلق باملكان والوصفات 

التقليدية والصناعات التقليدية التي ميكن أن متثل قيمة 
مظافة لتنمية محلية مستدامة]xi[ وتكتيس املناطق 

الرطبة أهمية أكرب فأكرب بالنسبة لسكان املتوسط نظرا 
لبداعتها ولجامليتها وعدد الزوار يتزايد عىل املناطق 

الرطبة ألغراض ثقافية وسياحية.

عديد املزايا تعطي للمناطق الرطبة وزنا إقتصاديا ال 
يستهان به. فاملناطق الرطبة الطبيعية الداخلية أو 

الساحلية تساهم بقسط هام يف هذه القيمة املظافة 
تقدر مبا ال يقل عن 51 مليار دوالر أمريك يف السنة عىل 

املستوى العاملي وجزء هام من قيمة املناطق الرطبة 

ترتكز عىل عديد - املنافع املرتبطة باملاء - ألنها تترصف 
يف كمية ونوعية املياه وتكون حاجزا للظواهر املناخية 

القصوى. لكن توظيف املنظومات اإليكولوجية الطبيعية 
مبا يف ذلك املناطق الرطبة يف إستعامالت أخرى، يقلص 

تدريجيا من أهمية املنافع التي توفرها بوترية عاملية 
من 4300 مليار دوالر إىل 20000 مليار دوالر يف السنة 
ولألسف مجموع هذه املنافع لإلنسان وقيمتها الهامة 

ال زالت غري معرتف بها مبا فيه الكفاية واملناطق الرطبة 
     .]xii[املتوسطية يتواصل تغيري صبغتها وضمحاللها
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السياسات الدولية حول املناطق الرطبة املتوسطية

إن أهمية املناطق الرطبة كموائل  طبيعية، يف توفري 
خدمات إيكوسيستيمية وبيئية  يف مجال التشغيل، تنص 

عليها جميع الترشيعات الدولية ذات العالقة وملخصة 
أسفله كام ييل:

عىل املستوى الدويل : 
اإلتفاقية حول املناطق الرطبة ذات األهية العاملية   • 

)إتفاقية رمسار(   

)CBDِ( اإلتفاقية حول التنوع البيولوجي  •

إتفاقية األمم املتحدة حول املاء )هلسنيك 1992   • 
ونيويورك 1997 (   

)WCH(  إتفاقية الرتاث  العاملي  •

برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي  )MAB ( والشبكة   • 
العاملية ملحميات املحيط الحيوي    

عىل مستوى اإلتحاد األوريب:
توجيهات اإلتحاد األورويب ‘طبيعة’ و)طيور   • 

وموائل(   

التوجيه اإلطار حول املاء   •

التوجيه اإلطار ‘إسرتاتيجية الوسط البحري’   •

الوجيه حول تخطيط الفضاء البحري،  •

التوجيه األورويب حول الطاقات املتجددة،  •

السياسة الزراعية املشرتكة )PAC( عىل   • 
املستوى اإلقليمي   

إتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها ذات العالقة:

بروتوكول اإلدارة املكاملة للرشيط الساحيل،  •

بروتوكول املناطق املتمتعة بحامية خاصة   • 
والتنوع البيولوجي،   

بروتوكول املصادر البريية  •

اإلسرتاتيجية املتوسطية للتنمية املستدامة،  •

اإلتفاقية اإلفريقية لحفظ الطبيعة واملوارد   • 
الطبيعية،   

اتفاقية حامية الحياة الربية واملوائل الطبيعية   • 
 Emerald األوروبية )اتفاقية بارن( وشبكة    

للمناطق ذات األهمية الخاصة للحامية،   

اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات الربية املهاجرة   • 
)CMS(   واملعروفة     

بإتفاقية بون وإتفاقاتها ذات العالقة:   

إتفاق حفظ طيور املاء املهاجرة بإفريقيا وأروبا  •   
)AEWA( وآسيا   

SDGs أهداف التنمية املستدامة 
تم تبنيها من قبل األمم املتحدة سنة 2015 وهناك أربع أهداف للتنمية املستدامة مهمة جدا بالنسبة للمناطق الرطبة:  

EU ’Nature‘ Directives )Birds and Habitatالهدف السادس : ضامن توافر املياه وخدمات الرصف الصحي وإدارتها إدارة مستدامة،  
الهدف الثالث عرش: اتخاذ اجراءات عاجلة للتصدي لتغري املناخ وآثاره،

الهدف الرابع عرش: حفظ املحيطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها عىل نحو مستدام،
الهدف الخامس عرش:حامية النظم اإليكولوجية الربية وترميمها وتعزيز استخدامها عىل نحو مستدام وإدارة الغابات عىل نحو مستدام ومكافحة 

.]xix[التصحر ووقف تدهور األرايض وعكس مساره ووقف فقدان التنوع البيولوجي
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ورغم اإللتزامات الوطنة للدول يف إطار اتفاقية رمسار 
واتفاقيات دولية أخرى إال أن وترية تاليش املناطق 
الرطبة يتواصل بحدة  وتنوعها البيولوجي معرض 

لتهديد خطري و’البصمة البيئية’ البرشية بحوض املتوسط 
هي اليوم أكرب بحوايل مرتني من املعدل العاملي واملوارد 

املائية تشهد ضغطا حادا.

لكن التغريات املناخية ستكون بشكل خاص مأثرة 
باملنطقة املتوسطية وستضعف قدرة املنظومات 

اإليكولوجية باملنطقة عىل التأقم ومن جهة أخرى 
التاليش والتدهور املتواصل للمناطق الرطبة لهام تأثريات 

مبارشة عىل رفاه اإلنسان وتحرم األجيال القادمة من 
منافع متعددة ميكن أن توفرها]xvii[.  ومن املنتظر أن 

يشتّد الضغط عىل املناطق الرطبة بحوض املتوسط 
خالل العرشيات القادمة وخاصة يف ضل املنافسة بني 

.]xviii[املاء والرتبة وتأثريات التغريات املناخية

بالنسبة ألصحاب القرار عىل املستوى اإلقليمي واملحيل، 
يتمثل التحدي يف الفصل وضامن استغالل املناطق 
الرطبة عىل أحسن وجه لتقديم مستقبل مستدام 

للسكان والتنوع البيولوجي باملتوسط.

املناطق الرطبة الساحلية باملتوسط – السياسات 
الدولية والتحديات

 السياسات الدولية
عديد اإلتفاقيات الدولية والربامج البيئة والطبيعة 
متثل قاعدة صلبة للتعاون الدويل يف مجال حامية 

املناطق الرطبة ويف عديد الحاالت، تساهم يف ترسيم 
مناطق جديرة بالحامية وهذا الرتسيم عادة ما يضمن 

للموقع حامية قانونية هامة. 
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الرهانات  التي نواجهها

العقود واإلجراءات

 واحد من بني األليات املعروفة جيدا لحامية املناطق
 الرطبة املتوسطية يتمثل يف تصنيف املواقع األكرث أهمية

 كامنطق محمية. إتفاقية التنوع البيولوجي حددت
 هدفا عىل املستوى العاملي  للمساحة املحمية عىل

 الكرة األرضية. بالنسبة لسنة 2020 تم تحديد هدف
 الحاميةبـ%17 بالنسبة الجزء الربي واملياه الداخلية

  .]xxii[و%10 بالنسبة للجزء البحري

 وتبني  ]xxiii[انطالقا من عينة صغرية من املناطق الرطبة
 أن حوايل ثلث مساحة املناطق الرطبة كانت محمية أي

 تتمتع بوضعية حامية وطنية. مجمع املناطق الرطبة
 البحرية والساحلية هي أكرث حامية من املناطق الرطبة
 الداخلية وهو يبدو مرتبطا بإسرتتيجيات الحامية بالغة

 األهمية  املطبقة عىل املناطق الساحلية نظرا لشدة
.]xxiv[)... هشاشتها )أهمية إقتصادية وتغريات مناخية

 داخل اإلتحاد األورويب بالبلدان األعضاء والبلدان
 املرتشحة، املناطق الرطبة تتمتع بإلزام قانوين للبلدان

 برتجمة توجيهات اإلتحاد األورويب يف ترشيعاتها الوطنية
 وتنفيذها وخاصة التوجيه اإلطار حول املاء ولكن كذلك

 التوجيهات حول ‘املوائل’ و’الطيور’ والتوجيه حول
 ‘الفيضانات’ والتوجيه اإلطار املتعلق بإسرتاتيجية الوسط

.]xxv[البحري

  التوجيهات حول ‘الطيور’ و’املوائل’ للمفوضية األوروبية
 تفرض عىل  دول اإلتحاد األورويب  التزاما هام يقيض

 بتحديد وتصنيف و املحافظة عىل مناطق خاصة لحامية
 الطيور ومناطق خاصة لحامية األصناف األخرى غري

 الطيور  وألنواع املوائل التي تكّون الشبكة اإليكولوجية
 للمحميات الطبيعية. Natura 2000((  نتورة 2000

 أما البلدان املتوسطية األخرى فهي ليست خاضعة ألي
.ترشيع يتجاوز الوالية الوطنية وملزم للتطيق
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اإلتفاقيات والربوتوكوالت 

إتفاقية رمسار

عىل معنى إتفاقيى رمسار]xx[ لسنة 1971 حول حفظ 
املناطق الرطبة واإلستغالل الرشيد ملواردها، املناطق 
الرطبة هي مناطق األهوار والسبخات واملستنقعات 
أو املياه،سواء ًكانت طبيعية أو اصطناعية، دامئة أو 

مؤقتة، سواًء كانت املياه راكدة أو متدفقة ، عذبة أو 
مسوس أو مالحة، مبا يف ذلك مناطق املياه البحرية 

التي ال يتجاوزعمق املياه فيها يف أوقات املد والجزر 
املنخفضة عن ستة أمتار)الفصل األول( وإتفاقية رمسار 

هي اإلتفاقية الوحيدة عىل املستوى الدويل التي تركز 
بالخصوص عىل التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية 

 )CBD( للمناطق الرطبة وإتفاقية التنوع البيولوجي
جعلت من إتفاقية رمسار ‘رشيكا أساسيا لتنفيذ’ 

إجراءات حامية املناطق الرطبة. اإلتفاقيتان تتعاونان 
عىل أساس خطط عمل مشرتكة ممتتالية.    

كل األطراف املتعاقدة يف إتفاقية رمسار ملزمة بتعيني 
املناطق الرطبة املالمئة إلدراجها ضمن قامئة املناطق 
الرطبة ذات األهمية العاملية. ويف ما يتعلق باملناطق 
الرطبة الساحلية، ميكن أن تشمل ‘املناطق الشاطئية 

والساحلية لألرايض الرطبة، والجزر أواملسطحات واملائية  
املتاخمة للمنطقة الرطبة والجزر أو املسطحات املائية 
البحرية التي تزيد أعامقها عن 6أمتار يف أوقات الجزر 

املنخفض، والتي تقع داخل األرايض الرطبة )الفصل 
الثاين( واألطراف املتعاقدة ملزمة بإتخاذ اإلجراءات 

املالمئة لدعم حفظ املناطق الرطبة وترشيد استغاللها 
داخل ترابها )الفصل الثالث(

وعىل األطراف املتعاقدة كذلك اإلستشارة يف حالة امتداد 
املنطقة الرطبة عىل أرايض متاخمة مبعنى مناطق رطبة 
عابرة للحدود، و’تنسيق دعم’ السياسات والترشيعات 

املتعلقة بحفظ املناطق الرطبة ومواردها الحية النباتية 
والحيوانية )الفصل الخامس(. 

إتفاقية حامية البيئة البحرية واملناطق الساحلية  للبحر 
األبيض املتوسط )إتفاقية برشلونة(

هي إتفاقية بحر إقليمي تم إمضاؤها من قبل 22 طرف 
متعاقد باملتوسط. األهداف املشرتكة املرتبطة بحامية 
البحر والبيئة البحرية تم تحديدها يف 7 بروتوكوالت 

متثل اإلطار القانوين لتنفيذ األنشطة املشرتكة ذات 
العالقة بحامية البحر والبيئة البحرية. الربوتوكولني األكرث 

تالؤما يتم تقدميهام أسفله:   

بروتوكول اإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية    .1
باملتوسطxxi[ )Protocol ICZM - الربوتوكول 

السابع إلتفاقية برشلونة(
يلزم األطراف املتعاقدة عىل إتخاذ تدابري لحامية    
خصوصيات املناطق الرطبة لغاية منع اندثارها 

)الفصل العارش(.
ويتعلق األمر خاصة بتدابري تهدف إىل حامية   

الوظيفة البيئية واإلقتصادية واإلدجتامعية 
للمناطق الرطبة ومصبات األنهار وتنظيم أو 
منع األنشطة التي لها تأثري كاريث والرشوع يف 
“ترميم املناطق الرطبة الساحلية  املتدهورة 

بغية إعادة تنشيط دورها اإلجايب يف العمليات 
البيئية الساحلية’.

الربوتول املتعلق باملناطق املتمتعة بحمياة    .2
SPA/ خاصة والتنوع البيولوجي )بروتوكول

BD – الربوتوكول الرابع إلتفاقية برشلونة ميثل 
بالنسبة للمتوسط اآللية األساسية لتطبيق 

إتفاقية التنوع البيولوجي يف ما يخص الترصف 
امليداين املستدام يف التنوع البيولوجي الساحيل 

والبحري. هذا الربوتوكول يتضمن ثاللث  عنارص 
أساسية لضامن حامية التنوع البيولوجي 

باملتوسط : إحداث املساحات املتمتعة بحامية 
خاصة )SPA( ووضع قامئة للمناطق املتمتعة 

بحامية خاصة ذات األهمية املتوسطية 
)SPAMI(  وحامية األصناف.
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تطبيق إتفاقية رمسار يتطلب حوكمة 
فعلية

جزء هام من من املناطق الرطبة الرمزية، 
خاصة بالنسبة ألصناف الطيور  ليست بعد 

مسجلة عىل قامئة رمسار]xxx[. عالوة عن 
ذلك، سنة 2007، %44 من جملة مناطق 

رمسار باملتوسط كان لها مثال ترصف 
و%30 منها كان لها مثال مطبق.وحتى 

يكون هناك تأثري حقيقي، ال بد أن تكون 
حامية املوقع ناجعة ومصحوبة بإجراءات 

محافظة ملموسة وغالبا عندما تكون 
الطاقات املؤسساتية واملالية الرضورية 

لتطبيق اإلجراءات غري متوفرة ، ميكن أن 
نشهد أنشطة الصيد البحري والصيد الربي 

والرعي الجائر باملناطق املحمية.

 وحسب دراسة تم القيام بها عىل مواقع 
رمسار بالبلدان املتوسطية، كان باإلمكان 

تسليط الضوء عىل  التأثري اإليجايب  ملجرد 
وجود نظام حامية عىل االتجاه الدميغرايف 

ملجموعات طيور املاء.  لكن بالنسبة 
ملواقع رمسار  التي تتمتع مبخطط ترصف 

مفًعل، تبني أن مجموعات الطيور يف تطور 
مضطرد مقارنة بالتي ليس لها مخططات 

ترصف مفعلة.

فاإلخضاع للحامية القانونية ليس كافيا 
لتحسني الوضعية اإليكولوجية للفضاء 

الطبيعي، - لتحقيق ذلك، التنفيذ الفعيل 
ملثال ترصف مرفق بإجراءات حامية يبدو 

رضوريا]xxxi[ وبعبارة أخرى، املحافظة عىل 
املوائل الطبيعية يتطلب ليس التصنيف 

كموقع رمسار فحسب، بل التنمية وتنفيذ 
الحوكمة الفعلية.

 التغربات املناخية 

 حسب النامذج الحالية، سيكون البحر 
املتوسط مترضرا بشكل خاص بالتغريات 

املناخية وبالكيفية التالية:   

ارتفاع  الحرارة أكرث من املعدل العاملي  • 

أكرب تقلبات عىل مستوى التساقطات   • 
 ودرجات 

الحرارة،   

ذروات حرارة  يف الصيف،  • 

أكرث تواتر للظواهر القصوى كالجفاف   • 
 والفيضانات 

كام ميكن استنتاجه من موجات    
 التقلبات املناخية 

التي أصبحت أكرث تواترا والتي متس    
 الدلتات 

والبحريات  باملتوسط وتفاقم اإلنجراف،   

عديد املناطق الرطبة املتوسطية   • 
 ستجف أو تصبح 

]xxxii[وقتية   

ومن األسايس معرفة األهمية البالغة 
للمناطق الرطبة للمناطق الرطبة  يف الحد 

من تداعيات التغريات املناخية والتكيف 
معه، خاصة فيام يتعلق بتأثرياته يف جهات 

مثل منطقة  البحر األبيض املتوسط.

كمية املياه 

كمية املياه العذبة الواردة عىل املناطق 
الرطبة يف نقصان وتدفق املياه باألنهار 

تأثر بعمق جراء استخراج املياه والسدود 
التي تم تشييدهاعىل مجاري هذه األنهار. 

واإلستهالك املفرط للمياه السطحية 
والجوفية متثل خطرا جديا وباستغالل ما 
يناهز %92 من املوارد املائية املتجددة، 

تجاوزت بلدان شامل إفريقا بكثري حاجز 
عدم إستدامة املوارد وتدفق مجاري املياه 
املتوسطية يف تقلص يف كل مكان ما عدى 

نهر الرون وبو، وذلك بسبب استخراج 
املياه والسدود التي تم تشييدها عليها 

 .]xxxiii[وبدرجة أقل التغريات املناخية

نوعية املياه 

نوعية املياه يف مجملها تحسنت يف أوروبا 
منذ سنة 1980 فيام يتعلق باألمالح 

واملعادن الثقيلة  أما املعطيات بالنسبة 
لبقية الحوض وبقية امللوثلت املحتملة 
غري كافية فهي غري كافية لنتمكن من 

استخالص استنتاجات مقبولة.

 ملخص أهم الرهانات املستقبلية 
للمناطق الرطبة: 

تجنب ووض حّد وعكس اإلتجاه    • 
فقدان املناطق الرطبة وتدهورها،   

فهم األهمية البالغة للمناطق   •   
الرطبة يف الحد من آثار التغريات     
املناخية والتكيف مع تداعياتها.   

التكامل بني الخدمات واملنافع و   •   
فوائد والقيم والوضائف     

واملكاسب واملوارد التي توفرها     
املناطق الرطبة عىل مستوى     
مخططات التنمية الوطنية     

والجهوية.     

اإلعرتاف بدور املناطق الرطبة يف   •   
املامرسة الكاملة للحق يف املاء ويف     

الحد من الفقر.   

إدراج قيم املناطق الرطبة يف   •   
الترصف يف املاء والرتبة والتنوع     

البيولوجي.   

السهر عىل املحافظة عىل   •   
الوضائف اإليكولوجية للمناطق     

الرطبة.   

التدخل للحد وللقضاء عىل   •   
األصناف الغازية باملناطق     

]xxxiv[الرطبة   
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بقطع النظر عن املناطق العمومية املحمية، مجرد 
رشاء األرايض يعد فرضية أخرى للحامية. املركز الفرنيس 

 Conservatoire( لحامية الرشيط الساحيل الفرنيس
du Littoral( عىل سبيل املثال ميلك ويترصف يف 

مناطق رطبة شاسعة منها العديد عىل الرشيط 
الساحيل املتوسطي. املنظامت الدولية للصون عىل غرار  

الصندوق العاملي للحياة الربية WWF، تقوم بعمل 
مامثل برشاء مساحات صغرية من ضفاف األنهر يف 

إطاليا مثال.  

يوجد كذلك أواع أخرى من اإلجراءات التعاقدية 
املوجهة للتأثري عىل مامرسات إستغالل األرايض الخاصة 

لتطوير أفضل ترصف يف املناطق الرطبة وخاصة 
اإلجراءات املتعلقة بالبيئة والفالحة لإلتحاد األورويب 
EU Agri-environment  Measures  والتي تنص 

عىل دفوعات للفالحني عىل أساس إلتزامات بيئية  
طوعية مرتبطة بحامية البيئة  واملحافظة عىل الوسط 

الريفي، 

اإلجراءات الخاضعة للرقابة الوطنية ميكن أن تكون 
مدعومة من اإلتفاقيات الدولية  )معاهدات واتفاقيات( 

املنخرطة فيها الدول )التي لها قوة ترشيعية غري 
مبارشة(.

عىل إثر املصادقة عليها أواملوافقة عليها تدمج يف 
املنظومة القانونية الوطنية وتكون لها سلطة أعىل من 

املنظومة القانونية الوطنية.  وتكون الحكومة بالتايل 
ملزمة بتنفيذ اإلجراءات املتفق عليها وبإتخاذ التدابري 
الرضورية ذات الطابع الترشيعي املبارش لضامن تنفيذ 

هذه اإلتفاقيات.

إتفاقية رمسار باملتوسط - التقدم

     أمضت كل االلدول املتوسطية عىل إتفاقية رمسار.

·    منذ املصادق عليها سنة 1971، قادت أتفاقية رمسار تصنيف 344 موقع بالبلدان املتوسطية

·    منذ سنة 1971، حوايل  6,7 مليون هكتار تم تصنيفها ضمن مواقع رمسار من بينها حوايل 38%  
 متكونة من موائل املناطق الرطبة. مواقع 

رمسار تغطي 185 ألف كلم مربع يف منطقة املتوسط ، وهو ما ميثل بني 1 و2 % من املناطق الرطبة    
.]xxvi[عىل املستوى العاملي

·    تطورت مساحة املناطق الرطبة املتوسطية  وعددها تباعا بنسبة  16 % و%11 منذ سنة 2010.

·    سجلت تونس وفرنسا وإسبانيا أكرب عدد من املناطق وهي تباعا 21 و8 و14 إيضافية. من بني الـ55 
.]xxvii[موقع، 14 موقع ساحيل

·     سجلت ألبانيا والجزائر واليونان واملغرب وتونس أكرث من نصف مساحتها من املناطق الرطبة عىل 
قامئة مواقع رمسار.

·    مرص وارسائيل عىل غرار إيطاليا وتركيا، فرغم أنها غنية باملناطق الرطبة إال أنها مل تسجل إال عدد صغري 
 من املواقع متثل أقل من %5 من 

مساحاتها الوطنية من املناطق الرطبة.   

·    دول مثل إيطاليا وتركيا،  رغم أنها غنية باملناطق الرطبة فهي تبدوا أيضا متأخرةعن الدول األخرى يف 
عمليات تسجيل مواقع رمسار.

.]xxviii[ثلث مواقع رمسار ال تتمتع مبنظومة حامية حقيقية    ·

·    جل مواقع رمسار أو املناطق املحمية يف كامل املتوسط ليست مضمنة بالتخطيط الرتايب )عىل سبيل 
 املثال مخططات التنمية املحلية(. 

]xxix[وهو ما يحد من إمكانية الترصف املندمج فيها   
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 لكن، كيفية ونوعية هذه الحوكمة تعد أكرث إبهاما 
وصعبة التقدير – لكنها بنفس األهمية  يف ضامن 

مستقبل مستدام.    

إذا كانت املناطق الرطبة املتوسطية تتقاسم عديد 
التهديدات والضغوطات والرهانات املشرتكة مع املناطق 

الرطبة يف كل أنحاء العامل  - مثل التغريات املناخية  
والتلوث الناجم عن التطور وإلخ –فهي أيضا تحت 
وطأة سياسات وثقافات وإقتصاديات غري مستقرة 
يف محيط عىل مفرتق إفريقا وأوروبا وآسيا وخالل 

قرون ، حضارات املتوسط استقرت وتحاربت  وحولت 
واستغلت بكل رشاسة الرشيط الساحيل الغني وخاصة 

املناطق الرطبة ذات الخصوبة املحتملة واألهمية 
اإلسرتاتسجية. 

الحوكمة الحديثة للمناطق الرطبة الساحلية بالبحر 
املتوسط تعكس حوكمة الدول التي توجد بها – التي 

قد تكون عرفت إضطرابات أو تغيريات أو حديثا 
ثورات. فإستقرار الحكم عىل املدى الطويل لعدة عقود 

هو اإلستثناء وليس القاعدة. بعض املناطق الرطبة 
املتوسطية متتد خارج الحدود  الوطنية وهو ما يرتتب 

عنه عنرص تعقيد إيضايف.

ي الخانات، 
ل تتوقف الحوكمة عند وضع عالمات �ف

ي الطريقة 
بل تخص أيضا المسائل الأقل ظهورا و�ف

ي شكلها الأك�ث بساطة، 
ي يتم فيها تنفيذها  و�ف

ال�ت
الحوكمة – عملية الحكم – يمكن أن ينظر لها 

ببساطة من ناحية الهياكل والعمليات الرسمية  
واللجان والتوجيهات وإلخ.

منذ سنة 1970، اإلتفاقيات الدولية وبينها إتفاقية 
رمسار حول املناطق الرطبة )املصاق عليها سنة 1971( 

واتفاقية برشلونة )مصادق عليها سنة 1976( وكذلك 
اإلنتامء إىل اإلتحاد األورويب أدخلت بعض التناغم الدويل 
عىل طريقة حوكمة املناطق الرطبة. لكن عديد الفوارق 

ما زالت موجودة.  

وبالتايل ال توجد طريقة واحدة للحوكمة أو أمنوذج 
وحيد ومتجانس  قابل للتطبيق عىل كل املناطق الرطبة 

حول البحر املتوسط إن كانت مسجلة بإتفاقية رمسار 
أم ال ولهذا لألسباب املذكورة أعاله من النادر أن تنطلق 
حوكمة منطقة رطبة متوسطية من ورقة بيضاء. السطر 
األخري يف نكتة معروفة لسائح يستفرس من مزارع محيل 
عن إتجاه، فينصحه “... حسنا، أنا مكانك لن أتنقل من 

هنا” تحتوي عىل حقيقة معرتف بها بشكل واسع  - 
نقطة اإلنطالق تغري كليا الوضعية بالنسبة لسفركم 

ااّلحق فإذا أخطأنا يف نقطة البداية، بلوغ املقصد 
املستهدف يكون محدودا أو رمبا مستحيال ولألسف، 

املسؤولون من بيننا عىل املناطق الرطبة الساحلية نادرا 
ما تكون يف وضعية حسنة “املكان املناسب” يف نقطة 
البداية وعليهم أن يعملوا مبا يٌسلّم لهم وهذا الدليل 

يسلم بهذه الحقيقة البسيطة وتم تصميمه ليطبق عىل 
مجموعة واسعة من الوضعيات والفرضيات املعيّنة.

 

ما هي الحوكمة 

تعريف مبسط للحوكمة – من ميلك فعال  القدرة 
والسلطة واملسؤولية يف أخذ القرارات وتنفيذها  وكيف 

يتم اتخاذ هذه القرارات وما مدى فاعليتها ونجاعتها 
وكيف تتم املساءلة .

الحوكمة لها عالقة بالسياسة )النوايا التي تعرب عنها 
السلط( واملامرسات )املامرسات املبارشة لإلنسان التي 
تأثرعىل الطبيعة(. نظريا السياسة واملامرسة يجب أن 

تعمال يف تناغم كامل فالسياسة تقود املامرسة واملامرسة 
تعطي بدورها املعلومة للسياسة ولكن يف الواقع 

الحوكمة هي أيضا نسيج معقد لرضوف محلية للفهم 
وسوء الفهم ولإلتصال واإلتصال السيئ وكذلك املهام 
)أواملهام السيئة ( للسلطة و للموارد –والتي تدمج 

الجميع  إلحداث يف نفس الوقت، التطابقات والفوارق  
بني السياسة واملامرسة ويتمثل الهدف يف تحقيق أقىص 
قدر من التطابقات وتقليل الفوارق وعىل سبيل املثال، 

الرشاكة الدولية للامء )GWP( عرفت حوكمة املاء عىل 
أنها “جميع النظم الساياسية واإلجتامعية واإلقتصادية 

واإلدارية التي يتم وضعها لتطوير املوارد املائية 
والترصف فيها(  وكذلك تقديم الخدمات املائية ملختلف 

 .”]xxxv[رشائح املجتمع

�يع
ل 

حوكمة – دلي
ال

رسيع
ي الحوكمة | الحوكمة– دليل 

ما ه



2322

يع
�

ل 
دلي

 –
ة 

كم
حو

ال

تعريف مبسط للحوكمة – من يملك فعال  
ي أخذ القرارات 

القدرة والسلطة والمسؤولية �ن
وتنفيذها  وكيف يتم اتخاذ هذه القرارات وما 

مدى فاعليتها ونجاعتها وكيف تتم المساءلة.
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الفرق بني الحوكمة والترصف 

الترصف والحوكمة هام عمليتان مرتبطان إرتباطا وثيقا 
لكنهام منفصلتني. وحتى بداية القرن الحايل، للتعريف 

بالقرارات والعمليات الهادفة إىل حامية الطبيعة، ال 
نستعمل إال عبارة “الترصف”. وهذا يعني التوجه نحو 

الرتكيز عىل الجانب الفني أكرث من الجانب السيايس. 

التفاعل بني الترصف والحوكمة ملخصة يف الرسم البياين. 

يف الواقع الحدود بني هذين العملتني ليست معرّفة 
بوضوح وعادة ما تكون متداخلة لكن النقطة األساسية 

يف الحوكمة التي تقود – أو من املفروض أن تقود - 
الترصف املتواصل للموقع ولكن بدوره الترصف يقدم 

املعلومة للحوكمة يف إطار عملية تدريب متواصلة ألن 
الترصف قدم نتائج ومخرجات وعلوم )من خالل البحث 

والتكنولوجيا( وكذلك التوعية والرتبية عىل مستوى 
املوقع والتي تنعكس عىل أخذ القرار. 

�يع
ل 

حوكمة – دلي
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رسيع
ف  | الحوكمة  – دليل 

رص
ني الحوكمة والت

الفرق ب

القانوين والسيايس 

واإلجتامعي والثقايف

العلم والتكنولوجيا والرتبية 

والتعليم واملخرجات والنتائج

الحوكمة

الترصف
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حوكمة املاء وحسب دراسة ملنظمة التعاون والتنمية 
اإلقتصاديُة )OECD(  تشمل األنظمة اإلدارية 

واملؤسسات الرسمية )مبا يف ذلك القوانني والسياسات( 
وكذلك املؤسسات غري الرسمية مثل العالقات ومامرسة 

السلطة مبا يف ذلك السياسة وتشري دراسة منظمة 
التعاون والتنمية اإلقتصاديُة التي قام بها املعهد الدويل 
للامء بستوكهومل )SIWI( أن حوكمة املاء  “تحدد من 

 ]OECD ، 2011(]xxxvi( ”يحصل عىل املاء ومتى وكيف
وكذلك حوكمة املناطق الرطبة تتعلق أيضا بنفس هذه 

العالقات داخل الرشيط الساحيل وحوضه الساكب 
بصفة شاملة.

فالحوكمة ليست إذا فقط عملية تسيري من قبل 
الحكومة. واألطراف املتدخلة ليست املستعملني 

وأصحاب املنفعة فقط، بعضها متثل عنارص اقتصادية 
واجتامعية محلية رئيسية كام هو الحال بالنسبة 

للمصالح الزراعية والصيد البحري والصناعات الساحلية 
أو الباعثون العقاريون ومخططي الفضاءات  ويف هذا 

الصدد هم جزء من إطار أشمل لحوكمة املناطق الرطبة.

ما ليس حوكمة ....

الحوكمة ليست مرشوعا قصري املدى فإذا كانت قواعد 
الحوكمة الناجعة ميكن إعدادها يف إطار مرشوع عىل 

املدى القصري فمن الرضوري أن تنخرط يف املدى الطويل  
: ربط العالقات ودعم الجامعات وتنفيذ برامج عملية. 

يكولوجية.  “من الصعب ممارسة حوكمة المنظومات الإ
ي الطب 

ومن السهل أن تخرس مثل ما هو الحل �ف
فالمبادئ والممارسات الجيدة والتطبيق الواسع 
ي المناطق حيث 

اجع للخلف، لكن �ف تجعلك ت�ت
تكون المشاكل متعددة ومهمة، التشخيص المعمق 

المشفوع بالتنفيذ الماهر لخطة عمل عىل المدى 
وري. الطويل �ف

 فمن النادر أن تكون ممارسة )الحوكمة (  مجردعملية 
]xxxvii[رسم بالأرقام ‘

بعض هذه القواعد ميكن أن يتم إعدادها يف ظرف 
وجيز من الوقت املخصص ملدة مرشوع، عادة بني 3 

و5 سنوات لكن إذا مل تكن املوارد متوفرة فاملدة أطول 
والخسائر يف نهاية املرشوع ميكن أن تتسبب يف فقدان 

الثقة واملصداقية وهو مرض.  

وثانيا عملية الحوكمة ليست نفسها كإعداد مخطط. 
 linear( عادة، إعداد مخطط يخضع لعمليات خطية

process( معروفة عىل نطاق واسع  - انطالقا من 
إعداده إىل غاية اعتامده  وتنفيذه ثم مراجعته ومن 

جهة أخرى، الحوكمة موجودة يف شكل أو آخر بالنسبة 
لكل املواقع ولو عىل مراحل مختلفة ومستويات من 
النضج والنجاعة مختلفة – وهو ما يذكرنا مرة أخرى 

باملقولة التالية “لن أغادر هذا املكان” – بالرغم من أننا 
مجربون عىل ذلك.  
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األربع أعمدة 

 تم تطويرها لهذا الدليل وهي توفر “هيكلة” 
بسيطة إلحداث ظروف العمل املستقبلية ولتدرج 

القرارات عندما يكون الوقت ضيق واملوارد 
محدودة والتفكري املعمق ميزة ليس يف املتناول. 

الحوكمة الرشيدة 

وهي ترتكزعىل منهجية  متعددة اإلختصاصات تم 
إختبارها يف إدارة املنظومات اإليكولوجية باملتوسط 

ويف السياق املتوسطي مع التأكيد خاصة عىل التكامل 
املدروس للِمؤسسات واآلليات واملسارات.  

الحيوية والتكيف

هي حوكمة قادرة عىل استخالص الدروس والتطور 
وعىل أن تلعب دورها وتتحمل مسؤولياتها بطريقة 
مجدية وذكية ومالمئة ومرضية لكل األطراف املعنية.

هذه اآلفاق تم تركيبها يف مقاربة منسجمة واحدة 
– خارطة طريق عملية تم تصميمها لتكون قابلة 
للتطبيق بكامل املتوسط ويف ضل معارف مختصة 

مقترصة وبإمكانيات نسبيا محدودة.

حوكمة
ت ال

مكونا

اإلطار الرؤية 
املشرتكة

خطة 
التغيري اإلسرتاتيجية
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الثالث “مكونات” المتكاملة للحوكمة أسفله تم 
عداد هذا الدليل.  التأليف بينها وخلق التآزر لإ

المكونات الثالثة هي: 

26
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ت الحوكمة
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ii( اإلسرتاتيجية 

 وهي تقود إال تغيري الترصفات 
التي تتولد خالل فرتة التنفيذ: 

التتغريات يف ترصفات مجموعات 
املستغلني املستهدفني والتيغرات 

يف ترصفات املؤسسات األساسية 
والتغريات  يف الطريقة واملواقع 

حيث تتم اإلسستثامرات  املالية 
وسيكون األمر متعلقا بالخصوص 

بتقوية القدرات وإعداد برنامج 
العمل.

iii( برنامج التغيري 

وهو يقّيم النتائج واملنافع الفعلية 
من خالل تنفيذ برنامج العمل، عىل 

سبيل املثال، تحسني نوعية املياه 
واإلستثامرات املالية وتحفيز األطراف 

املتدخلة واملؤسسات عىل إدخال 
التغيريات يف الترصفات الرضورية 

لضامن النجاح املستدام. 

iv( الرؤية املشرتكة 

التوازن املناسب بني البيئة 
واملجتمع البرشي – التنمية 

املستدامة لتحقيق الرؤية 
املشرتكة املتفق عليها ومن 

املحتمل أن يتعلق األمرمبشاريع 
طويلة املدى  ومبستوى رفيع 

وتأخذ بعني اإلعتبار نتائج 
املشاريع السابقة.    

i( الإطار

الرشوط املبدئية الرضورية 
لتنفيذ خطة العمل بنجاح يف 
موقع أو منطقة  ويف العموم، 

سيتعلق األمر بأهداف الحوكمة، 
عىل سبيل املثال، إذا كانت 
الهياكل الحكومية موجودة 

ومجوعات املستغلني املعنيني 
بتدخالت الربنامج يفهمون 

ويساندون أهدافه وإجراءاته 
 ii(املتعلقة باإلدارة ومراميه
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األعمدة األربعة

األعمدة األربعة للحوكمة تقدم إطارا إرشاديا )تدرب ذايت( نسبيا سهل ملساعدتنا 
عىل “رفع األعني” عن الترصف التقني اليومي يف املوقع- التي من املمكن أن تقوم 

بعمل متميز يساعد عىل بلوغ أهداف الحامية الحينية – ولكن الذي ميكن أن 
يخفق يف محاولته توفري ظروف إستدامة املوقع يف إطاره املحيل عىل املدى الطويل.

من بني األعمدة األربع املفرسة أسفله ال يوجد واحد ذو أولوية عن اآلخر وميكن 
تنفيذ أهدافها يف ترتيب وتسلسل مالمئان للظروف املحلية. وهي مستلهمة بصفة 

كبرية من  مقاربة األربع إلتزامات بالنتيجة يف الترصف يف الرشيط الساحيل، ايل 
تطويرها  يف البداية ستيفان أولسن]xxxviii[ Stephen Olsen ثم تم تطويرها ليتم 

]xxxix[استعاملها يف اإلدارة املتكاملة للرشيط الساحيل باملتوسط
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التكامل األفضل. ثاللث عنارص أساسية يتعني 
أخذها بعني اإلعتبار:

“املؤسسات يف املفهوم الشامل العاملي 
واإلقليمي والوطني واملحيل وجميع األدوات 
القانونية والترشيعية  )قوانني وإلخ.( وكذلك 

آليات املراقبة والتعديل والعدالة وإلخ.

األدوات واملنهجيات والبنية التحتية العلمية 
والتكنولوجية وكذلك التجديد والتي متكن 

من التطوير الفني يف قدرة تحمل منظوماتنا. 
واألدوات العلمية والتكنولوجية تساعد 

اآلليات الطبيعية يف مجابهة الضغوطات 
البرشية )عىل سبيل املثال محطات الرصف 
الصحي ومصانع األسمدة والرسكلة وإخ.( 

عمليات الرتبية والتكوين و االستشارة 
واملشاركة التي تعالج تغيري العقلية 

الثقافية لألفراد واملجموعات واملجتمع 
يف مجمله. وبالتايل من املهم أن تكون 

الحوكمة “الرشيدة” تصلح حلقة وصل بني 
أهداف وغايات التنمية املستدامة وأدوات 

تحقيقها. وعمليات التقييم الذايت كام 
تم وصفها أسفله تدمج بني خليط من 
أهداف أو مقاييس الحوكمة الفردية يف 

إطار األعمدة األربعة. وهي متثل يف العموم 
متطلبات التنمية املستدامة فيام يتعلق 
بالحالة املحددة للمناطق الرطبة. وهذا 

“الخليط” املالئم للحوكمة يٌرشك بطريقة 
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مناسبة و”رشيدة” أكرث ما ميكن، األدوات 
القانونية والترشيعية واإلدارية  واألدوات 

التكنولوجية  وكذلك عمليات اإلتصال 
والتشاركية والثقافية لتنفيذها والحوكمة 

الرشيدة متكن من اإلستعامل املالئم 
واملنصف اجتامعيا واملجدي اقتصاديا للموارد 
الطبيعية وللخدمات اإليكولوجية واملحافظة 

عىل التنوع البيولوجي سري عمل املالئم 
للمنظومات اإليكولوجية يف مجاالت عملية 

طموحة لكنها واقعية.  

الحيوية والتكيف 

يوجد مكّون آخر للحوكمة يضيف “الفلفل” كبهار 
لعملية تكون بدونه ميكانيكية : وهو الحيوية 

والتكيف ويرتكز توجه اإلتحاد الدويل لصون 
الطبيعة يف مجال”حوكمة والترصف يف املناطق 

الرطبة” وخارطة الطريق الالحقة تضع تحدي أكرب 
يف توصيف وتقييم الحوكمة متسائلة “...ما إذا كان 
إطار الحوكمة قادر عىل استخالص الدروس والتطور 

وقادر عىل أداء دوره ومسؤولياته بطريقة مالمئة 
وذكية ومرضية لكل األطراف املعنية. وهو ما نسميه 

حيوية الحوكمة ...” 

وتوجهات اإلتحاد الدويل لصون الطبيعة، تقبل أن 
“أال تكون املعالجة مطورة بالكامل” مع أمل أن 

تستطيع الجامعات املكلفة بالحامية أن تعرّف  هذه 
الخاصية للحوكمة بطريقة أكرث دقة وأكرث إكتامل يف 

املستقبل.

الحوكمة الرشيدة 

عدبد الدراسات الحديثة حول حوكمة 
الرشيط الساحيل وأحواض األنهار واملوائد 
الجوفية  يف منطقة املتوسط تربز أهمية 

“الحوكمة الرشيدة” و خالل العرشيات 
األخرية، تم تطوير عديد املقاربات يف الترصف 

لإلستجابة لتأثريات األنشطة البرشية عىل 
البيئة الربية واملياه العذبة والبحرية وخاصة 
 ))ICZM اإلدارة املتكاملة للرشيط الساحيل

 )IWRM( واإلدارة املكاملة للموارد املائية
وحديثا الترصف يف املوائد الجوفية الساحلية 

واملياه الجوفية ويف إطار مبادرة مشرتكة، أهم  
الفاعلون األساسيون باملتوسط]xl[ قاموا بدمج 

هذه املقاربات يف منهجية عملية واحدة  - 
 the Integrative( اإلطار املنهجي املتكامل

 )Methodological Framework IMF
– للترصف املستدام يف املناطق الساحلية 

والحوض الساكب واملياه الجوفية ااملتصلة 
ببعضها )continuum( واملنهجية املعتمدة 

يف اإلطار املنهجي املتكامل هي عامة وبالتايل 
سهلة التطويع والتكييف لإلستعامالت عىل 
املستوى املحيل ويف املناطق الرطبة الساحلية
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نة “empowered” ؟  هل الحوكمة متمكّ

هل الحوكمة منظمة ومستقلة وقادرة عىل فرض ريادتها يف اإلستجابة للرشوط واملشاكل واإلمكانيات 
البيئية املستجدة والتي تتسم بالتنظيم الذايت والنقد الذايت  وقادرة عىل تحمل  املسؤوليات بطريقة 

ناجعة وموثوقة ؟

هل الحوكمة رشيدة  wase ؟ 

هيكل تأخذ الحوكمة قرارات لها بعد هام وهل تستند عىل الصالح العام والتضامن وهل تدعم إنخراط 
أكرب عدد ممكن من الفاعلني املعنيني يف املجتمع ؟

هل الحوكمة متكيفة ؟ 

نة ومدروسة ومنخرطة يف تبادل املعرفة والحوار والنقاش وقادرة عىل استخالص الدروس   هل الحوكمة ليّ
وتقدير الفرضيات واتخاذ القرارات الرسيعة والهامة ؟ 

هل الحوكمة خاّلقة ومجددة و ديناميكية ؟ 

هل الحوكمة منفتحة عىل األفكار الجديدة وقادرة عىل إعادة تطوير نفسها والتجدد، كام يفعل ذلك 
النظام الدينامييك، مبا ميكن من تقديم حلول مجددة ومن دعم بروز اجراءات ومقاييس جديدة  والتفاعل 

اإليجايب مع التغريات ومواصلة التطور ؟    

هل الحوكمة ذات متثيلية ومتكاملة ؟ 

هل يوجد تفاعل كبري وهام وممنهج مع فاعلني مختلفني من جملة الفاعلني يف املجتمع ويف مختلف 
القطاعت )مبا يف ذلك الفاعلني الذين يساهمون يف جعل القرارات ناجعة بفضل مساندتهم السياسية 

واإلجتامعية واملالية( ؟

الخطوط املرجعية العملية -الوصفة- تضع 
املستعمل أمام تحد ال ينحرص يف إعتامد منهجية 

“وضع العالمات بالخانات” لتقييم الحوكمة بل 
كذلك للتساؤل ما إذا كانت املالمح األساسية لهذه 

الحوكمة – املوجودة أو املقرتحة-  تستجيب إلختبار 
الحيوية و التكيف التي تم عرضها أعاله وبالتايل 

إضافة طبقة نوعية رفيعة ومحفزة لعملية التقييم.

ي خمس 
ورية  لكن مبدأ الحيوية والتكيف يكون هنا مقترصا �ن الدقة المتناهية ليست �ن

أسئلة بسيطة لكنها عالية التوصيف نعرضها أسفله:



المرحلة الأوىل: 
املرحلة األوىل: االستعداد 

تحديد قاعدة عريضة للهيكل املعني باللمناطق 
الرطبة الساحلية وهي تعرض االستعدادات 
الألساسية التي يقوم عليها املسار املستقبيل 

للحوكمة. 

المرحلة الثانية: 
املسح والتخطيط 

األدوات تعتمد عىل منهجية مشرتكة “لإلشارات 
الضوئية ” للتقييم الذايت وهو ما ميكن من تقييم 

التقدم.  

أداة تقييم رسيعة ملسح الوضع الراهن   • 
للحوكمة والتي ميكن استكاملها من قبل     

مترصف واحد أو مجموعة متعاونيني     
أواألطراف معنية و،   

أداة تخطيط ترتكز عىل جداول حسابات   • 
سهلة لتحديد التدخالت واألولويات     

لتحسني وكذلك تصحيح أي نقاط الضعف.    

المرحلةالثالثة: 
نحو اإلمتياز 

يتم إعداد لوحة قيادة للحوكمة املتكيفة والحيوية 
–صعبة املنال- والتي تستجيب لتطور األوضاع 

داخل املنظومة اإليكولوجية  للموقع والظروف 
الثقافيىة بصفة أشمل.

من الوصفة إىل حوكمة فعالة وعادلة

ف مواقع مختلفة.  ملحوظة : الوصفة تم تصورها بالخصوص لمتابعة التقدم وتحديد التدخالت المستقبلية ول يتعلق الأمر بوسيلة لمقارنة ممارسات الحوكمة ب�ي
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ي الجزء 
مكونات الحوكمة تم تقديمها �ن

السابق. وبداية من هنا يصبح الدليل جملة 
ن  من التعليمات -وصفة- لمساعدة المستعمل�ي
عىل تحديد المرحلة الموجودين فيها وإعداد 

مخطط للحوكمة الناجعة والمستدامة، 
ي تم تبيانها سابقا و 

الوصفة ـأخذ المكونات ال�ت
تدمجها  داخل الثاللث مراحل للتقييم ودورة 

التخطيط. 
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وائم ق ن ال ق م ق ح ت ال

إعداد مخطط العمل 

هل هو متالئم مع املستهلكني

أدرسوا املسار وقببيموا املعلومات املتوفرة 
لحسن تنفيذه وإحرسوا عىل أن يكون لكم 

الوقت الرضوري للقيام بالتقييم والتأكد إن 
كان هناك رضورة للتكوين. )وبعض األسئلة 

ال ميكن اإلجابة عليها بشكل تام وميكن 
إعتبار إجابات وقتية وغري موضوعية 

مقبولة(. 

خصصوا مرحلة الحقة للتخطيط للتحقق 
من النتائج إذا إقتىض األمر ذلك ) مراجعة 
عن طريق أطراف أخرى أو القيام بتقييم 

خارجي وإلخ.(

أعيدوا عملية التقييم عن األقل مرة يف السنة 
أو أكرث إن لزم األمر ذلك وخاصة بالنسبة 

للمنظومات حديثة اإلنشاء أو املناطق املسجلة 
حديثا.

ستدعوا الخرباء للتثبت من نتائج تنفيذ التوصيات 

يتعلق األمر بأداة جنيسة تم تصورها  لإلستعامل بكامل 
املتوسط وميكن أن يتبني أنه من الرضوري مالءمتها 

للظروف املحلية بإضافة أو تدقيق بعض املسائل ذات 
الجدوى. 

رغم أنه تم تصميمها كأداة للتقييم الذايت إال أنه 
من املثايل أن تشمل عملية التقييم عمليات تثبت 
عن طريق خرباء خارجيني وهؤالء ميكن أن يضموا 

مجموعات أوسع من األطراف املتدخلة أواألصدقاء  
واملانحني أواإلدارات املحلية والجهوية والوطنية املعنية.

عملية التقييم تم تصميمها يك تقود بطريقة آلية إىل 
خطة عمل لتنفيذ نتائجها.  
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ميكن أن يكون املستعملون متعودين بعمل الصندوق 
العاملي للبيئة الربية )WWF( والبنك الدويل املتعلق 
بآلية  متابعة نجاعة الترصف )METT(]xli[. رغم أن 

 METT املسار املقرتح يف هذا الدليل مستلهم من آلية
ويشمل بعض املقارنات إال أن  والحوكمة ليست كذلك، 
دامئا متالمئة مع  مقاييس كمية  ونسبيا غري موضوعية  

وهذا يربز يف تصور هذه اآلداة.  

من امللزم بالتقييم ؟

ال توجد قامئة محتملة لألشخاص الذين عليهم القيام 
بالتقييم  ومن املتوقع أن يرد ممثيل املنظامت التالية 

بالقامئة : 

ممثلو السياسيني واإلداريني املحليني والوطنيني،  •

املترصفني يف املوقع،  • 

املانحون واملنظامت الوطنية والدولية   •  
،)supra-national(   

وميكن، إذا اعترب ذلك رضوريا إضافة آخرين عىل غرار 
الفاعلني الرئيسيني وممثيل الجامعات والباحثني والخرباء 
ومن املهم رغم ذلك أن تكون العملية مخطط لها جيدا 

من خالل حوار مسجل وأعد يف شأنه  تقريرا والوقت 
املخصص للتقييم يتعني أن يتم اختباره مع مجموعة 

رئيسية قبل نقله إىل حضور أوسع.

كم من الوقت يستغرق ذلك

خارطة الطريق تتقبل أال يكون، برشطه، ألصحاب القرار 
السلطة املطلقة يف التفكري واملعرفة املتناهية ووقت 

التأمل الرضوري لإلختيار املدروس.  واملرحلة األوىل هي 
مترين سياسيا بإمتياز وليس من املمكن تحديد النطاق 

الزمني املالئم. لكن املراحل الثانية والثالثة يف شكلها 
األكرث بساطة، ميكن اإلنهاء منها يف يومني أو ثالثة أو 
أكرث بقليل إذا قمنا بإستشارة أوسع وانجاز التامرين 

املكررة سابقا ميكن أن يكون ذلك أرسع.
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من يحكم وكيف 

الوقت واملجهود املخصص لإلعداد أساسيان ويعنيان كل 
العملية التالية ولألسف ال يوجد منوذج وحيد وعام قابل 

للتطبيق:

 كل بلد من بلدان املتوسط له نظامه اإلداري الخاص 
وثقافته الخاصة وبعض األنظمة تم تركيزها منذ وقت 

طويل وأخرى يف غمرة التطوير فيام هناك أخرى ال 
زالت يف طور التحديث وبعض الدول ذات نظام جد 

مركزي وأخرى المركزية واملقياس يتغري أيضا - من 
جامعات ريفية صغرى إىل بلديات حرضية وجهات 

وواليات أو محافظات. وحتى مصطلحات اإلدارة املحلية 
تتغري من بلد إىل آخر. واإلدارات املحلية تختلف يف 
مهامها – من بينها من تعمل مبقتىض صالحيات تم 
منحها لها من قبل السلطة املركزية وأخرى تترصف 

تحت أوامر السلط املركزية. 

التفريع والكفاءة – ضامن التملك املحيل

الحوكمة املتوافقة مع اإللتزامات الوطنية والدولية يف 
مجال حامية املناطق الرطبة، يجب أن تتم عىل مستوى 

قريب قدر اإلمكان من املجتمع وداخل الهياكل ذات 
الرشعية الدميقراطية والشفافية.

وهذا يتغري حسب الدول املتوسطية لكن املستوى 
املالئم يجب أن يربز أيضا كفاءة اإلدارة يف توفري 

الخدمات املنصوص عليها بالفصل الثالث “املجال 
الجغرايف للتطبيق” من بروتوكول اإلدارة املتكاملة 

للرشيط الساحيل]xlii[. وهذه الحوكمة بجب أن يكون 
مدعوما فتنا وماليا. 

وحيث يكون ممكنا، الحوكمة يجب إًذا أن تكون 
مرسخة عىل مستوى يكون : 

متبنى  سياسيا من خالل قبوله من قبل اإلدارة   •   
العمومية يف أدىن مستوى للتأهيل بالدولة و،   

مدعوما من الحكومة الوطنية والوكاال   •   
والجمعيات غري الحكومية التي لها قدرة عىل     

اإلرشاف عىل حوكمة املناطق الرطبة  و،    

كفئ ومستقل ويف غياب هذه املعايري يتعني عىل   •   
هيكل الحوكمة التطور إىل منوذج انتقايل مع     

توجيه اإلهتامم عىل املدى الطويل إىل اإلستجابة     
إىل اختبار التملك والقدرات املحلية     

املذكورة أعاله.   
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تنويه – من المحتمل أن تكون هذه المرحلة 
يعات الوطنية  هي الأصعب، ما لم تكن الت�ش
أو السوابق  تمكن من إياد حل جاهز وعمليات 

ورية  س�ب الأراء السياسية والمجتمعية �ن
لوضع الحدود الممكنة  - كونوا مستعدين لأن 

تسمعوا “لن أنتقل من هنا” كإجابة منتظرة.
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الرتكيز بتوجيه من الدولة:

هيكل حوكمة مركز من قبل الدولة وتكون السلطة 
والواجبات و الرتكيبة محددة و مرسمة يف نظام أو 

توجهات,

مناذج الحوكمة 

استنادا لتجربة املواقع املوجودة حول البحر املتوسط، يوجد ثالث مناذج شاملة تجسم كيفية تناول تصميم الحوكمة 
املحلية. واألمثلة املبسطة تقدم لغاية التوضيح فقط  - الواقع عىل امليدان ميكن أن يكون تركيبة بني إثنني أو حتى 

ثالثة فرضيات:

 من السياق التايل 

مبادرة محلية 

هيكل حوكمة مركز تحت ارشاف اإلدارة املحلية أو 
الجهوية أو مجموعة إدارات  وصالحياتها متطورة 

يف إطار  تفويض الصالحيات والتعاون الطوعي. 
وهذه الوضعية هي التي متيز أكرث املناطق الرطبة  

غري املسجلة والجمعيات غري الحكومية تترصف 
يف  املواقع  بدعم أو ال من قبل الحكومة وهي عادة 
مع تكون لجان حوكومية أو هياكل مامثلة لتشريك 

الفاعلني املحليني، 

املقاربة التعاقدية 

هذا النموذج يرتكز عىل “عقد” وهو منوذج تعاقدي 
تم اعتامده خاصة بفرنسا كـ”عقد خليج” يتعلق 

مبجال خليج ساحيل أو مبصب نهر وعقد الخليج هو 
برنامج  تعاقدي لتدخالت بيئية تهم مجال الخليج 

أو مصب النهر ترتكز عىل استشارة قارة للفاعلني 
املحليني تشجع إلتزامهم  املشرتك. وأهم الرشكاء 

هم يف العادة الدولة ممثلة بوكاالتها ووزاراتها، مركز 
حامية الرشيط الساحيل )CdL(  والسلط الجهوية 

والدوائر القنصلية وجمعيات حامية البيئة ومملثيل 
املستعملني وإلخ. 

3 2 1



40
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عند الحوار مع البلدبة واطراف أخرى معنية، تبني أن الدور املحوري للبلدبة تم قبوله لكن كذلك مبا أن اإلستعامل 
الحايل ملصطلح “اللجنة 

اإلستشارية/لجنة القيادة”، تستند إىل مشاريع يتعني أن تعوض بإسم يعكس بصفة أفضل التواصل عىل املدى الطويل، 
ما بعد مدة املرشوع عىل سبيل املثال “لجنة الترصف أو لجنة الحوكمة” ودور اللجنة هو ربط الصلة بني األطراف 

املعنية واملجتمع املدين والسلطة الجهوية واملحلية )املعتمدبة والوالية( وعرب قنوات الحوار العمودي مع املؤسسات 
والوكاالت الوطنية والدولية.

التفريع يتقدم – بحرية غار امللح –تونس
مجلة الجامعات املحلية لسنة 2018 متثل نّصا قانونيا كبري األهمية - يكرس المركزية السلطة التي كانت مركزية 

لفرتة طويلة بتونس و تحيل الصالحيات للبلديات الجديدة مع اسنادها صالحيات جديدة )لكن دون إمكانيات فنية 
إضافية( عىل املستوى املحيل.

الربنامج الوطني لالمركزية يطرح أسئلة هامة حول حوكمة بحرية غار امللح.: ما هي أحسن اآلليات التي عىل البلدية 
أن تتخذها يف حوكمتها  لضامن متلكها للعملية ؟
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MEDSEA هي جمعية غري حكومية ناشطة جدا يف 
مرشوع Maristanis يف ساردينيا وهو منطقة متكونة 

من ستة مناطق رطبة ذات أهمية عاملية )موقع 
رمسار( متسح 77 كلم مربع، و25 موقع ناتورا 2000. 

مكونة أساسا من بحريات ساحلية ومستنقعات 
من حولها عىل مدى 200 كلم عىل ساحل خليج 

أوريستانو )Oristano(. واإلدارة الجهوية منقسمة  
عىل 13 بلدية، وهي تعد معقدة أما أنشطة الصيد 

فهي مستقلة ومتجذرة بعمق يف القاليد.

وجمعية MEDSEA تتدّخل ‘كوسيط نزيه’  يف إعداد 
 Coastal Contract“ العقد الساحيل ماريستانيس“

Maristanis“ )CCM –(, مع احرتام التنوع دون إمالء 
تسلسل هيكيل يف ضل وضعية ذات توازن هش، 

والهدف عىل املدى الطويل يتمثل يف  حامية املناطق 

مارستانيس Maristanis  مقاربة ‘عقد’ غري رسمي -

الرطبة وإحداث هيكل أرفع للحوكمة يجمع كل 
البلديات واملؤسسات الجهوية واألطراف املتدخلة 

األخرى وهذا الهيكل ميكنه أن يكون حديقة جهوية 
جديدة.

 :MEDSA تفصيل هذه املقاربة املستعملة من قبل

CCM أداة ترتكز عىل عقد تطوعي بني السلط   • 
املحلية والخواص كشكل إجرايئ للتخطيط     

التفاويض واملتقاسم ولتنفيذ   الترصف يف املوارد     
الساحلية.   

CCM  - يتمثل يف إتفاق مفتوح وتطوعي وكل   • 
األطراف التي ترغب  يف املشاركة ميكنها ذلك بكل     

حرية.   

Page 28 Map 

Page 32 Map 

Page 34 Map 

Stagno di Cabras

Stagno di Mistras
Stagno di Pauli Maiori

Stagno di Corru S’Ittiri, Marceddi e 
San Giovanni

Stagno di S’Ena Arrubia

Stagno Sale e’ Porcu
Area Marina Protetta
Penisola del Sinis
Isola di Mal di Ventre

BUNA BOJANA COASTAL WETLAND 
AND THE DRIN CATCHMENT

0 10 20 30
km

أهدافه التنسيق وإدماج أدوات التخطيط   • 
املوجودة مع محاولة حل املسائل البيئية التي     

تطرح يف مجال محدد.     
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من املهم عندما يكون عضوا ممثال لكلتا املنظامت 
وله دور يف أخذ القرار،أن يكون ذلك متالمئا مع حجم 

وطبيعة هذه املنطقة واملوارد املتاحة لتحمل ذلك، 

الفاعلون الحكوميون يضمون:

الهيئات الوطنية ودون الوطنية املسؤولة عىل   • 
منظومة املساحات املحمية،   

نقاط اإلتصال الوطنية وبالخصوص نقطة إتصال    • 
البيئة وحامية الطبيعة،   

الوكاالت وموظفوا مختلف القطاعات الحكومية ا  • 
ة باملوارد الطبيعية )عىل سبيل املثال ذات  ملعنيّ    

العالقة بالزراعة وتربية األحياء املائية والصيد     
البحري والبحث العلمي(    

الوكاالت املكلّفة بتطبيق القانون )عىل سبيل   • 
املثال الوكالة واملكلفة بالصيد البحري وباملواين     

وبالصيد الربي(    

الرشكات التجارية التي تترصف فيها الدولة )عىل   • 
سبيل املثال قطاع املاء وقاع الطاقة(،   

نون )مثل املحافظ أو  املمثلون املحليون املعيّ  • 
الوايل(،   

املنتخبون املحليون  •

الفاعلون غري الحكميون يضمون :

مستغيل املوارد داخل أو حول املناطق الرطبة مبن   • 
فيهم املرتبطون مبارشة باملوارد الطبيعية )عىل     

سبيل املثال الفالحون والصيادون(   

مجموعات املجتمع املدين واملنظامت املعنية   • 
باملحافظة والتنمية املستدامة )مثل الجمعيات     

غري الحكومية املحلية والوطنية      
والدولية(،   

املنظامت الدينية والثقافية التي لها بناءات أو   • 
مواقع تاريخية أو مقّدسة موجودة داخل أو عىل     

مقربة من املنطقة الرطبة،   

املؤسسات التي لها مصلحة مبارشة يف منطقة   •  
رطبة مثل قطاع السياحة اإليكولوجية والسياحة     
واملياه واملؤسسات الزراعية أو كذلك التي متتلك     

أوتترصف يف أرايض املنطقة الرطبة،   

ماليك وأصحاب الحقوق القانونية املعرتف بها يف   • 
إستعامل أرايض أو موارد )عىل سبيل املثال الصيد     

الربي والصيد البحري واستخراج املاء والرعي     
وقطع األشجار (،   

أصحاب الحقوق العرفية يف النفاذ إىل األرض   • 
واملوارد كام هو مفصل أعاله حتى وان مل يكن     

معرتف بهم قانونيا،   

ويتمثل التحدي يف تكوين هيئة حوكمة يف حجم يسمح 
لها بأن تكون ناجعة ويف نفس الوقت تضم كل من لهم 

مصلحة رشعية يف املشاركة يف عملية حوكمة املنطقة. 
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هيئة الترصف -إحداث اللجنة

حوكمة منطقة يكون متقاسام بني تاريخها وثقافتها 
والتفاعل املعقد بني السلطة املامرسة محليّا والقانون 

الوطني ويف بعض األحيان الدويل . ومؤسسات الحوكمة  
املرتتبة عن ذلك ميكن أن تكون بسيطة أو مركبة  

ورسمية أو غري رسمية. ولوضع نظام حوكمة ناجعة 
ملنطقة رطبة، يتعني إيجاد توازن جيّد بني مختلف 
مستويات السلطة مع األخذ بعني اإلعتبار للتاريخ 

والثقافة املحلية  والسهر عىل أن متارس السلطة بطريقة 
إجابية وتكون لينة ومتكيفة وقادرة عىل اإلستجابة 

ملتطلبات دامئة ومتغرية للحامية امليدانية. وهي ليست 
مهمة سهلة. 

تنّوع الثقافات اإلدارية والسياسية التي توجد فيها 
املناطق الرطبة تستبعد امكانية إظهار أن املقاربة 

التنظيمية أفضل  من غريها. لكنها مهة مشرتكة ورئيسية 
عليها أن تركز هيئة أو لجنة حوكمة ٌممثّلة.      

واملبدأ األسايس وارد بالفصل السابع من بروتوكول 
اإلدارة املتكاملة للرشيط الساحيل]xliii[ ودون أن تكون 

ملزمة فيام يتعلق بالطبيعة املحددة لهذا الهيكل، تعترب 
املناطق الرطبة الساحلية ذات أهمية عاملية ومتوسطية 

وعليها أن تكون قدر اإلمكان:

مسرّية من قبل لجنة متثل أهم الرشكاء واألطراف   • 
املتدخلة، وهذه الهيئة يجب أن تكون معرفة    

بوضوح كهيكل حوكمة عىل املعنى املخصص لهذا    
املسطلح.   

لجنة الحوكمة ميكن أن تشتغل بصفة فردية أو   • 
أن متارس وظيفة مزدوجة  أو تترصف يف نفس    
الوقت كهيئة ترصف. لكن من املنصوح به أن    

نة ومفوضة  وٌممكنة  تكون لجنة الحوكمة معيّ   
من املوارد الرضورية لحسن األداء،  

يجب أن يكون هيكل الترصف متوازن مع حجم   • 
املنطقة الرطبة وتركيبتها ومع الوضع اإلجتامعي    

والسيايس الذي توجد فيه،  

لجنة الحوكمة يتعنّي أن تشتغل بطريقة مرضية.   • 
وال يكفي أن يكون هناك هيكل وأسامء عىل ورق    
، هيئة حوكمة يجب أن يكون عىل ذمتها البنية    
التحتية اإلدارية، يعني الكتابة، مام ميكنها من    

عقد اإلجتامعات بإنتظام وإعداد التقارير واتخاذ    
القرارات وتنفيذها.   

العضوية - من نستدعي حول الطاولة ؟ 

هيئات أو لجان الحوكمة تضم عادة عدد من 
الألشخاص يضاهي أو أقل بقليل من عدد أعضاء لجنة 

الترصف املكلفة باملسائل العملياتية. وحجم هيئة 
الحوكمة مرتبط أيضا بحجم وامتداد املنطقة الرطبة 
املعنية وبالتايل، وعىل سبيل املثال، إذا كانت املنطقة 

الرطبة متكونة أو تغطي  عديد اإلدارات املحلية و/
أو الجهوية تكون طبعا ممثلة من قبل املنتخبني أومن 

ميثلهم. ومنطقة رطبة مسجلة تتطلب إنضامم عديد 
الوزارات والوكاالت الحكومية املعنية.  والرتكيبة و 

األسامء ومهام هيئة الترصف ميكن أن تكون محددة 
مبقتىض نص قانوين. ومن املهم اإلشارة إىل أنه، إذا كان 

األعضاء ميثلون منظامت لها دور إلزامي، فعددهم 
يكون متالمئا مع حجم وطبيعة الجهة واملوارد املتاحة 
لدعمهم ومختلف أصحاب الحقوق واألطراف املعنية 
هم، أو يؤكدون عىل ذلك، معنيّون بحوكمة املناطق 

الرطبة ألسباب عدة، مبن فيهم الفاعلني الحكوميني وغري 
الحكوميني. 
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ات  “ح�ت وإن كان عادي ومتوقع أن تكون للتغي�ي
ي 

امج، تأث�ي عىل الأولويات �ف الهامة للسيسات وال�ب
ي منطقة ما ، هيئات الحوكة، الأك�ث 

مجالت الترصف �ف
صالبة ممكنة، عليها أن تركز بطريقة ل تجعلها تلغى 

ي حالة تغي�ي مختمل للحكومة 
أو تخرس وليتها �ف

ت إدارة الأنشطة  ف أو إذا تغ�ي كاء المشارك�ي والرسث
ي غالب الأحيان من الأجدى أن يكون هناك 

و�ف
ي هيئة الحوكمة  يؤممنون التنسيق 

ف �ف فم�ي كاء مل�ت �ث
والتواصل ويحافظون عىل العالقات الطيبة ح�ت 
.’]xliv[يتواصل تطور مجهود التكامل، ويكون مراقبا

 النصوص املرجعية للحوكمة – سجل اإلجراءات

مهام كان النموذج املعتمد، كل هيكل ال بد أن يكون له 
عىل األقل وثيقة تأسيسية  يعتمد ‘كدستور’ أو خطوط 

مرجعية كام يكون مناسبا محليا: 

تقدم رؤيته وغايات وأهداف   •

التعريف مبنهج أخذ القرار   •

تؤكد إإلتفاقات بني األطراف )توضح مسؤولياتهم(  •

تحدد املجاالت العملية عىل غرار الكتابة )مثال   • 
دورية اإلجتامعات(.    

حوكمة مرتابطة 

هيكل الترصف يف منطقة رطبة ساحلية لن يكون 
مسؤوال إال عىل جزء من الحوض الساكب ومن منطقة 

ساحلية أوسع فالحوض الهيدروغرايف ميكن أن ميتد 
بعمق إىل داخل اليابسة وميكنه حتى إخرتاق واحد أو 

عد حدود وطنية. واملنطقة الساحلية املتاخمة ميكن 
أن تحتوى عىل تنمية هامة لألنشطة السياحية واملواين 

واملناطق الصناعية والعمرانية.

هيئات حوكمة املناطق الرطبة تعرتضها صعوبة  خاصة 
تجاه املشاكل املنجرة عن تدين نوعية موارد األنهار  

وحوضها الساكب وكذلك جراء تنمية أواستغالل الرشيط 
الساحيل واملياه البحرية املتاخمة دون حوكمة مهيكلة 

موصولة ، 

هذا التواصل يجب أن يشمل تقاسم املسؤولية 
واإلستشارة املتبادلة والتوافقات عىل املسؤوليات األفقية 
واملسؤوليات والنقص يف النصوص القانونية أو تضاربها. 

وبالخصوص عيلها أن متكن من اإلعرتاف بخدمات 
املنظومات اإلكولوجية  التي توفرها املناطق الرطبة 

الساحلية. 

وكل واحد من هيئات الحوكمة املجاورة ميكن أن تكون 
متنوعة وتشمل عىل سبيل املثال حوض نهر ومساحة 

محمية أو رشاكة ترصف  يف مناطق ساحلية ويف كل 
الحاالت، الرتابط ميكن أن يكون معرتف به يف البداية 

بأي شيئ مهام كان بسيطا كالتمثيلية املشرتكة يف 
الهياكل األساسية للرشاكة.
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)RAPA( وكذلك ممثلني عن القطاعات التالية : الزراعة و املاء والعلم والرتبية والرتاث الثقايف وممثلني عن املجتمع 
املدين و ماليك األرايض والجمعيات غري الحكومية التي لها خربة يف تنمية املناطق الطبيعية.

التعاون عرب الحدود مع الجار الجبل األسود تم اإلتفاق يف شأنه بني الطرفني. لكن اإلتفاق حول تكوين لجن مشرتكة مع 
الجبل األسود للترصف يف منطقة دلتا بونا بويانا Buna/Bojana بأكملها يتطلب مصادقة الربملان األلباين.

 Drin مبا أته ميثل جزءا ال يتجزء من الحوض الساكب الكبري لنهر الدرين Buna/Bojana و باإلضافىة إىل هذا فإن حوض
فإنه قد كان موضوع إتفاق متعدد األطراف تم التوصل إليه بنجاح )منذ سنة 2012(.

بونا بويانا – هيكل رسمي
بونا-بويانا هي مثل لهيئات الحكومة األكرث رسمية واملسرية من قبل الدولة،  وهيئة حوكمة املواقع هذه، واصلت 

التطور يف إطار ترشيعي حديثا نسبيا فالقرار الوزاري لسنة 2018 مكّن من إحداث لجنة ترصف يف املساحات املحمية  
)EPA( ولكن هذا القرار ينص عىل أن لجنة الترصف - يف الواقع هيئة ترصف – ال تلعب إال دور اإلرشاف دون سلطة 

تنفيذية )“نشاط ترصف”(.

 Buna-Velipoja  فالرئيس املعني للجنة الترصف يف املساحة التي يطلق عليها إسم “املشهد املحمي” لنهر بونا فيلوبيا 
BRVPL(( هو وايل أو محافظ جهة شكودرة  Shkodra. أما الكتابة الفنية واإلدارية للجنة فتؤمنها الوكالة الجهوية 
للمساحات املحمية )RAPA(.ومن بني املثلني اآلخرين واألعضاء توجد وزارة البيئة ووزارة السياحة والوكالة الوطنية 

للمناطق املحمية )NAPA(  ومحافظة  منطقة شكودرة وبلدية شكودرة والوكالة الجهوية للمساحات املحمية 

Buna. © Marko Prem, PAP/RAC
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املحيط الحيوي” التي تم إعدادها ألول مرة من قبل 
اليونيسكو سنة 1971، تتقاسم عديد اآلفاق واألهداف 

واآلليات عرب املقاربة اإليكوسستيمية]xlv[ ترتكزعىل 
مفهوم الثالث مناطق : منطقة النواة واملنطقة العازلة 

ومناطق انتقالية مرنة ومفهوم التقسيم إىل مناطق 

داخل محميات املحيط الحيوي تتضمن بعدا من املرونة 
وميكن استعاملها بطريقة مبدعة لتسهيل اإلندماج “يف 

فسيفساء” من مناطق معنية بصفة خاصة ضمن مشهد 
بيوجهوي )Bioregional( أوسع.

ق اط ن الث م ث ة ال ارب ق وي: م ي ح ط ال ي ح م ان وال س ن الإ

منظومة التقسيم لربنامج “اإلنسان واملحيط” تعتمد الترصف  املتباين   وهو 
اآلن مستعمل بكرثة باملناطق املرسمة حيث متطلبات وتطلعات السكان 
املحليني يجب أن تؤخذ بعني اإلعتبار ومن املثايل أن تضم كل محمية من 

محميات املحيط الحيوي ثالث مناطق وهذه املناطق عليها أن تكون منظمة 
حسب منوذج خصويص لكل موقع لإلستجابة للمتطلبات والظروف الجغرافية 

املحلية.  

يف البداية ال بد من أن يكون هناك منطقة نواة أو أكرث تتطلب 
إدارة مشددة ويتعلق األمر عادة باملناطق األكرث حامية املخصصة 

للمحفاض عىل التنوع البيولوجي وملراقبة املنظومات اإليكولوجية 
قليلة اإلضطراب وللقيام بالبحث العلمي غري املدمرة  واستعامالت 

أخرى ذات التأثري الضعيف.

بعد ذلك، هناك املنطقة العازلة واملحددة بوضوح وهي املنطقة 
املتاخمة للمنطقة النواة واملستعملة لألنشطة التعاونية املالمئة 

للمامرسات اإليكولوجية السليمة.

يف النهاية توجد املنطقة اإلنتقالية املرنة حيث من املمكن إ نجاز 
مجموعة أوسع من األنشطة الزراعية واإلنشاءات واستعامالت أخرى 

وحيث الجامعات املحلية  ومؤسسات الترصف والجامعة العلمية 
واملنظامت غري الحكومية واملجموعات الثقافية واملصالح اإلقتصادية 

وفاعلني آخرين يعملون معا للترصف يف موارد املنطقة وعىل استدامة 
 .)Hadly, 2002( تنميتها
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الخطوط الحمراء عىل الخارطة أعاله متثل الحدود 
الهيدرولوجية للحوض املمتد لنهر درين والخط األخرض 

ميثل األحواض الفرعية. وتجدر اإلشارة إىل أن الخط 
األحمر ميتد نحو البحر لريُسم الجزء البحري للمنطقة 

الرطبة بونا-بويانا Buna-Bojana أما مقاربة وبرنامج 
“اإلنسان واملحيط” )اليونسكو( للترصف يف “محميات 

المنطقة الرطبة الساحلية بونا بويانا

ي  الحوض الفرع�ي
لنهر الدرين

ي لنهر  الحوض الفرع�ي
بونا بويانا 

ي   الحوض الفرع�ي
و سكاذار  لبح�ي

شكودر

الحوض الفرعي لنهر 
الدرين الأبيض

الحوض الفرعي لنهر 
الدرين الأسود

الحوض الفرعي 
ة اوهريد لبح�ي

الحوض الفرعي 
ة بريسبا  لبح�ي

n

n

n
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 تهيئة حوض نهر 
الدرين

بالتايل من املهم أن تكون حوكمة املناطق الرطبة 
الساحلية “مرتابطةnested “ داخل هيئات الحوكمة 

املجاورة ذات الصلة عن طريق اإلعرتاف املتبادل 
ومتثيلية داخل الحوض الساكب أو املنطقة الساحلية 

الكربى، أينام يكونان موجودان.  

واملثل املعروث أكرث يخص اإلتفاق املتعلق بالترصف 
يف الحوض املمتد لنهر درين )Drin( الذي يشمل 

 . Buna-Bojana  كذلك عىل منطقة دلتا بونا-بويانا
حوكمة هذا الحوض تشمل إجتامع األطراف من املنبع 

إىل غاية البحر : الينان ومقدونيا الشاملية وألبانيا 
والكوسوفو والجبل األسود ومجموعة “إطار نهر درين 
Drin” وحيث يشارك كذلك هيئات الترصف يف الثالث 
مناطق رطبة غري الساحلية املرتبطة باملنظومة )برسبا  

Prespa وأوهريد Ohrid وشخودرة Shkodra( وكذلك 
املنظامت الحكومية الدوليةIGOs  والجمعيات غري 

الحكومية كام يبينه الرسم البياين أسفله.

ومن جهة أخرى، ميكنها كذلك أن تتضمن إتفاقات 
تعاون مشرتك مع البلديات املجاورة أو املؤسسات 

املينائية. وعىل مستوى قاعدي، هذه الهيئات ميكن 
أن تدرج كأطراف معنيّة يف حوكمة املنطقة الرطبة 

الساحلية ولكن، عىل قدر املستطاع، ال بد من أن يكون 
هناك إتفاقات متبادلة حول التمثيلية عىل املستوى 

السيايس أو التعاوين داخل الهيئات  ويف هذه الحاالت 
رشعية التعاون ورشوط إحرتام القواعد ميكن أن تتطلب 

إتفاقات ومؤسسات رسمية. 

إتفاقية مع هيكل حكومي

إجتامع األطراف:

اليونان ومقدونيا الشاملية 

وألبانيا والكوسوفو والجبل 

األسود

إتفاقية هيكل تنسيقي

املجموعة األساسية للدرين

 Prespa Park و UNECE األطراف و
 Prespa Park و Management Cttee
 Lake Ohrid و Management Cttee

Lake Skadar- و Watershed Cttee
Shkoder Commو GWP-Med و 

MIO-ECSDE

كتابة املجموعة 

األساسية للدرين 

)GWP-Med(

خبري مجموعة 

EU WFD العمل

خبري مجموعة العمل 

التنوع البيولوجي

خبري مجموعة العمل 

للمتابعة واإلعالم

خبري مجموعة العمل 

حول الفيضانات
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السلبيات اإليجابيات

رضورة التوفيق بني السياسات ومختلف القوانني 
)يف بعض األحيان خاللفية(، وهو ما يحد من نجاعة 

التعاون

دعم التعاون الدويل السلمي عىل عديد املستويات

حاجز اللغة والثقافات و/أو الديانات املختلفة 
والفوارق عىل مستوى الخرائط القاعدية والتي ميكن 

أن ينجر عنها سوء فهم )لكن ميكنها أيضا أن ترثي 
تنوع القدرات واملوارد( 

النهوض بحامية البيئة لفائة منظومات إيكولوجية 
كاملة

القدرات واملوارد وسلطات وإلتزامات مختلف 
املؤسسات واألعوان بهذه املناطق املحمية ومن كل 

جهة من جهات الحدود والتي ميكن أن تقود إىل 
عالقات املهيمن واملهيمن عليه،

تيسري نجاعة البعث العلمي،

النقص يف التكافئ عند املصادقة عىل اإلتفاقيلت 
والربوتوكوالت الدولية، وهو ما يعرقg إستعاملها يف 

هذا التعاون الدويل

جلب اإلستثامرات والفوائد لإلقصادات املحلية 
والوطنية،

الرصاع املسلح واألعامل العدائية والتوترات السياسية 
بني الدول  والتي ميكن أن تجعل التعاون صعب أو 

حتى مستحيل.

ضامن أحسن مراقبة حدودية للمشاكل املرتبطة 
بالحرائق واإلزعاجات والصيد الجائر والتلوث البحري 

والتهريب،
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التعاون العابر الحدود – ما وراء الحدود
Wاملناطق الرطبة التي تعرب الحدود الوطنية متثل حالة 

خاصة ولو بدافع مسائل لوجستيكية بسيطة تٌطرح 
عىل مستوى نقطة اللقاء بني مختلف األنظمة اإلدارية. 

قليل من املناطق الرطبة الساحلية باملتوسط تعرب 
الدول داخل حدودها ولكن وضعية دولتني أو أكرث يف 

حوض ساكب  يقع عند املنبع دارجة. ويف هذه الحاالت 
التعاون عرب الحدود أسايس. ومع إختالف اللغات 

والسياسات والثقافات، الوضعية أكرث تعقيد وحوكمة 
املناطق الرطبة العابرة للحدود تهّم عىل األقل وكاالت 
املساحات املحمية ويف الدولتني أو أكرث وحسب حجم 

وإندماج املساحات املحمية والبيئة البحرية والربية، 
الحوكمة ميكن أن تهم: وزارات الشؤون الخارجية 

والزراعة والصيد البحري وتربية األحياء املائية والشؤون 
املنجمية للدول  وعديد السلط الوطنية واإلقليمية 

والجهوية واملحلية. وكذلك السكان املحليني والجامعات 
املحلية وأصحاب العقارات الخاصة والجمعيات الدولية. 

وغالبا ما تتدخل عديد األنظمة الترشيعية. 

فوائد وتحديات الحوكمة الخاصة باملساحات 
 TBPAsxlvi  املحمية العابرة للحدود

تركيز مساحة محمية عابرة للحدود TBPAs بني دولتني 
أو أكرث، يوفر فرصة لدعم التعاون الحدودي يف الترصف 

فيها وهذا ميكنه أيضا أن يشجع عىل الصداقة والحد 
من التوتر يف املنطقة الحدودية  والساحة محمية عابرة 

للحدود لها نفس رهانات الحوكمة  كام تعني وتؤثر 
عىل عديد األطراف ويف غالب األحيان، عديد النظم 

الترشيعية تتدخل إىل جانب قوانني مختلف الوحدات 
السياسية الوطنية ودون الوطنية، والتي بإمكانها تفويض 

عديد األصناف من الحقوق والواجبات للمؤسسات أو 
األفراد. اإليجابيات والسلبيات مبينة بالجدول عىل 



 Prespa الحديقة العابرة للحدود بريسبا 
برسبا Prespa هي منطقة مشرتكة بني ثاللث دول  وهي اليونان وألبانيا ومقدونيا الشاملية. والجزء اليوناين يقع 

يف منطقة مقدونيا الغربية. وبحريات برسبا Prespa هي جزء من مجموع بحريتني وحوضهام األوسع الذي ميتد 
إىل غاية قمة الجبال التي تحيط بها.ويف سنة 2000، بيان مشرتك للوزاراء األٌَول للثالث دول تم إمضاؤه من أجل 

إحداث الحديقة العابرة للحدود Prespa –أول مساحة محمية عابرة للحدود مبنطقة البلقان. 

 Society( وتم خالل السنوات 2000 تركيز تعاون غري رسمي عرب الحدود مع الجمعية اليونانية لحامية بريسبا
 PRESPANET التي تلعب دور الكتابة. ويف سنة 2013 تم دفع التعاون تحت إسم )for Protection of Prespa

وإحداث صندوق مخصص لإلنجاز. ولكن يوجد بالبلدان الثالث عدم توازن بني الثالث جمعيات غري الحكومية 
املعنية فيام يتعلق باملوارد والقدرات، وجمعية SPP اليونانية هي التي تتمتع بأكرث إمكانيات من بني الثالثة 

ولها حضور الفت عىل املستوى املحيل. وهذا النقص يف القدرات يعوق القدرة عىل تعبئة املوارد عىل مستوى كل 
املنطقة الحدودية. وال توجد دامئا خطة ترصف لكامل الحديقة العابرة للحدود. 

وتم إمضاء إتفاق ذا صبغة دولية بني الثالث دول واإلتحاد األورويب سنة 2010 وبعد دخوله حيز النفاذ من املنتظر 
أن يكون هناك:

إجتامع وزاراء نصف سنوي – إلتخاذ القرارات رفيعة املستوى،  •

لجنة الترصف يف حديقة Prespa –ملناقشة املسائل العربحدودية وخاصة نوعية املياه وإلخ،  •

كتابة )سكرترييا( – مع مسؤول دويل مكلف بالتعاون )يف البداية كان مقرها اليونان ملدة   • 
أربع سنوات(    

Prespa Lakes. © Jean Jalbert, Tour du Valat
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منطقتني منوذجيتني معنييتني بهذا املرشوع، هام عابرتني 
للحدود : الدلتا السفىل بونا-بويانا Buna-Bojana- عىل 
الحدود  بني ألبانيا والجبل األسود، والحديقة الحدودية 

برسبا Prespa وهي مساحة محمية تشمل بحريات 
برسبا Prespa ومحيطها الذي ميتد إىل حدود اليونان 
وألبانيا وجمهورية مقدونيا الشاملية. وهذه املناطق 

تجسم ما معناه أن إطارات الحوكمة املتقاسمة عادة ما 
تكون ديناميكية ومتطورة.  ويف العموم تطور الحوكمة 
العابرة للحدود يكون بنسق مختلف بالبلدان املشاركة. 

ورغبة األطراف يف اإللتزام  تتغري عرب الزمن . وميكن أن 
يصبح سيناريو”خطوة إىل األمام وخطوتان إىل الوراء” 
مشرتكا بقدر ما تتغري وتتطور السياسات وترشيعات 

مختلف الدول ميكن أن تكون غري متالمئة ومتضاربة أو 
حتى غري موجودة. وبالخصوص، ميكن أن يكون هناك 
نقص يف الوضوح فيام يتعلق بالسلطة واملسؤولية بني 
وكاالت مختلف الدول والفوارق الوطنية عىل مستوى 

السلطة والتمويل والقدرات البرشية والفنية مقلقة 
بشكل خاص, وهي ترٌتجم يف إتخاذ القرارات والتوزيع 
غري العادل للمنافع ويف إلتزامات حكومية غري مناسبة 
)عىل املدى القصري أو غري  موثوقة( وإىل متويالت غري 
كافية. وأهم من ذلك أيضا التمويل املؤمن عىل املدى 
الطويل غري مالئم لضامن دميومة الرشاكة عربالحدود.

  supranational ودور املانحني واملنظامت فوق الوطنية
عىل غرار اإلتحاد األورويب، أثبت أنه أسايس يف الحوكمة 

العابرة للحدود. واملؤسات الدولية مثل مؤسسة  

MAVA والرشاكة الدولية للامء )GWP( وبرامح األمم 
  UNEP املتحدة  وباألساس برنامج األمم املتحدة للبيئة

)عىل سبيل املثال برناج MedPartnership  وخطة 
 UNDP عمل املتوسط( وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
وبرامج الإلتحاد األورويب يف مجال البيئة )Life( وبرامج 
الجوار والتعاون االقليمي ميكنها أن تقديم دعم أسايس 
إلعطاء نفس جديد للتعاون عرب الحدود. لكن تواصله 

ما بعد مدة التمويل األويل مرشوط بصالبة الهياكل 
الحدودية املحدثة وتوفر املوارد عىل املدى الطويل 

واإللتزام السيايس.

ومن املهم اإلشارة إىل أن املانحني الدوليني ميكنهم لعب 
دور هام بالتدخل لدى الحكومات الوطنية من أجل 

اإلبقاء عىل الحوكمة عرب الحدود ودعمها وذلك يف 
مستوى ال تبلغه املؤسسات املحلية )عىل سبيل املثال 
عىل مستوى الوزير أورئيس الحكومة أوالوزير األول( 
ومن جهة أخرى، هم مطالبون بعدم “اإلنفصال” عن 
هيئات الحوكمة عرب الحدود بعد انتهاء فرتة التمويل 
وكتابات هيئات الترصف يف حاجة للدعم عىل املدى 

الطويل  لرتسيخ آليات الحوكمة املحلية. وبرامج التمويل 
الرسمية تنفرد، يف هذا النطاق، بالقدرة عىل إلزام 

املنتفعني الوطنيني باإلبقاء عىل الدعم خالل مدة معيّنة 
بعد اإلنتهاء من املرشوع األول.  
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عملية التقييم الذايت تبدأ من هنا 
عند تحليل حوكمة املناطق الرطبة وبالخصوص املسائل 

التي يتعني تناولها  يف هذه املرحلة  هي التالية: 

ما هي معايري نظام الحوكمة املوجود  وما هي نقاط   • 
القوة ونقاط الضعف ؟    

كيف عىل حوكمة املوقع وخطة العمل أن تتناوال   • 
املسار طويل املدى )من ناحية البعد اإلجتامعي     

والبيئي( ؟   

كبف ميكن أن يشجع التخطيط وصياغة السياسات    • 
عىل املشاركة وكتساب الثقة والتعاون بني األطراف     

املعنية ؟   

هل نظام الحوكمة ناجع يف تنفيذ خطة العمل ؟  •

هل نظام الحوكمة متكيف وهل ميكنه أن يستوعب   • 
معارف جديدة و يتكيف مع تطور الظروف     

اإلجتامعية والبيئية ؟   

هل املوارد املالية والبرشية كافية لضامن الحوكمة   • 
الناجعة ؟     

هل حوكمة املنطقة الرطبة الساحلية متكاملة مع   • 
التخطيط والترصف يف املنطقة املوجودة فيها ؟   

وهذه تبدو قامئة صعبة من االسئلة التي تتطلب اإلجابة  
لكنها موزعة عىل مراحل عملية سهلة تتمثل يف األدوات 

التالية: 

مرحلة املسح والتخطيط ترتكز عىل آليتني للتقييم الذايت 
سهلة اإلستعامل.

آلية التقييم الرسيع
استامرة  سهلة مع سلسلة من الخانات لوضع   •   

العالمات بالخانات ‘tick box’’  وهذه الجداول ميكن     
بسهولة نسخها وتوزيعها.     

التقييم  سهل ورسيع و يرتكز عىل نظام “إشارات   • 
ضوئية”    

وهذه األداة للتقييم الرسيع  تم تصميمها خصوصا لدفع 
وتسهيل الحوار ولتحديد الوضعية “ statu quo” – نقطة 

بداية املرحلة الجديدة من عملية التخطيط وميكن 
استكاملها بإستعامل الجداول الواردة بالصفحات املوالية 
بإستعامل ملف Excel القابل  للتنزيل. أنظر إىل الرابط 

أسفله.

أداة التخطيط Excel  القابلة للتنزيل 
ملف  Excel  عىل الخط ميّكن املستعمل من القيام 

بتحليل دقيق ومن إعداد خطة عمل. وهو ميكن املستعمل 
من:

الولوج للنص لتحديد املؤرشات املحتملة للتقدم   •
 والعقبات التي تحول دون 

التقدم والتدخالت،   

اسناد أعداد لتحديد أولويات التدخل.  •

تقديم النتائج عىل رسم بياين،  •

وهذا التقييم تم تصميمه ليوفر قاعدة مرجعية – حتى 
يتسنى تحضري األرضية لتخطيط الحوكمة املستقبلية. وهو 

من شأنه أن يساعد املستعمل عىل تحديد نقاط القوة 
ونقاط الضعف يف املنظومة املوجودة وتحديد اإلصالحات 
الرضورية للحصول عىل الوضعيات املراد بلوغها مستقبال 

وال توجد أعداد “صحيحة” يف هذه الشبكة ومؤرشات 
األولويات موجهة للتدخالت املستقبلية.

  :  الأدوات متوفرة عىل الخط ويمكن تحميلها عىل العنوان التاىلي
https://medwet.org/publications/handbook-on-governance-ofmediterranean-coastal-wetlands/



55

ط
طي

خ
الت

 و
سح

لم
ا

54

ي مسح 
أين أنتم حاليا ؟ أول مهمة تتمثل �ن

الوضعية الحالية للحوكمة – لمعرفة كيف 
يشتغل نظام الحوكمة الحاىلي استجابة  لبعض 

المعاي�ي الكمية والنوعية. 
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التصميم املؤسسايت 

 ضبط األطراف املعنية األساسية وتحديد اهتامماتهم وتأثريهم 

 تصميم وتركيز هيئة الحوكمة 

املسائل التي يتعني عىل الحوكمة الرتكيز عليها تم اختيارها 

الدستور واألهداف ومهام هيئة الحوكمة تم االتفاق عيها

التمويل األسايس تم تأمينه 

املستعملون واملجتمع املحيل يفهمون ويدعمون أهداف ترسيم املوقع  

االنخراط الناشط للفاعلني االجتامعيني واملحافظة عىل التنوع واملساواة بني الجنسني مضمونة 
يف كل مجاالت الترصف يف املوقع 

 األطراف املتدخلة منخرطة بحامس يف عمليات التقييم وتحديد األهداف

 املؤسسات املسؤولة عن املوقع تعي وتدرك األهداف وتساهم يف تحقيقها 

 الحوكمة مندمجة عرب االعرتاف املتبادل والتمثيل داخل هياكل الحوكمة بالنسبة للحوض 
الساكب أو املنطقة الساحلية بصفة عامة 

 املسائل العابرة للحدود فقط، أنظمة ناجعة للحوكمة املتقاسمة تم تركيزها بالنسبة للمناطق 
الرطبة العابرة للحدود الجديدة  

املسائل العابرة للحدود فقط، السياسات املؤهلة موجودة داخل الترشيعات ذات العالقة 
للسامح بحوكمة متقاسمة للمناطق العابرة للحدود

املسائل العابرة للحدود فقط، التمويل األسايس متوفر داخل الترشيعات ذات العالقة  
للسامح بحوكمة متقاسمة للمناطق العابرة للحدود

كيف تستعمل هذه 
الأداة ؟ 

ستعمال اليدوي – يكفي وضع عالمة  الإ

بالخانة ذات اللون المالئم،

التحميل - استعمل قائمة الخيارات 

ي الخانة المرغوب فيها،
لوضع عالمة �ن

  

 
 

نشاط مل ينطلق بعد/ ال 
يوجد نشاط 

نشاط  يف طور اإلنجاز/
نشاط انتهى جزئيا 

نشاط مستوىف
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أداة التقييم الرسيع 
 statu quo شبكة “اإلشارات الضوئية” للوضع الراهن
للحوكمة واملبينة بالصفحات الالحقة هي مستعملة 

لتقييم املرجع وهي ترتكز عىل منظومة بسيطة 
إلشارات ضوئية ذات ثالث أصناف: 

أحمر بالنسبة ألنشطة الحوكمة التي مل تنطلق   •
بعد

برتقايل بالنسبة لألشطة الجارية أو املنجزة جزئيا   •

أخرض بالنسبة للمعايري املستوفاة.    •

كيف تستعمل هذه األداة ؟  
اإلستعامل اليدوي –يكفي وضع عالمة بالخانة ذات 

اللون املالئم،

اإلستعامل عىل الخط  - استعمل قامئة الخيارات 
لوضع عالمة يف الخانة املرغوب فيها،

نشاط مل ينطلق بعد/ ال يوجد نشاط 

نشاط  يف طور اإلنجاز/نشاط انتهى جزئيا 

نشاط مستوىف

  :  الأدوات متوفرة عىل الخط ويمكن تحميلها عىل العنوان التاىلي
https://medwet.org/publications/handbook-on-governance-ofmediterranean-coastal-wetlands/
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االعتامد الرسمي ومتويل اإلنجاز واملطابقة

مثال الترصف وخطة العمل متت املصادقة عليهام رسميا

الحصول عىل متويل إلنجاز خطة العمل

انجاز مثال الترصف/خطة العمل طبقا لألولويات املحددة 

إنجاز تدخالت منوذجية إلختبار القدرات  وتعزيز العمل يف إطار الرشاكة واملساعدة عىل 
الحصول عىل دعم ووعيى املواطن 

السياسات الخارجية الوطنية والجهوية واملحلية ومخططات األحواض الساكبة والتهيئة الرتابية 
متطابقة مع احتياجات وأهداف املوقع 

تركيز متابعة منتظمة لفاعلية الترصف 

مقاربة الترصف املتكيف مستعملة

تغيري مامرسات األطراف املتدخلة األساسية تّم

وضعية املحافظة املالمئة للمناطق الرطبة الساحلية  تم بلوغها

ّ الأجندة  غ�ي
: يقّيم النتائج  برنامج التغي�ي

جابيات المدركة عند عملية انجاز  والإ

مخطط العمل 
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 إعداد مخطط العمل 

أهم املشاكل واملخاطر البيئية واإلجتامعية واملؤسساتية تم تحديدها وتم تقييم 
انخراطها،

البحث العلمي حول بعض املسائل متت برمجته أو القيام به

الفرضيات املستقبلية املحتملة تم تحديدها

الوضعية املرجعية تم إعدادها

بروتوكول وبرنامج املتابعة متت املصادقة عليهام ومتكينهام من املوارد

SMART تحديد أهداف الترصف الذيك

تحديد خطة العمل واإلمكانيات املؤسساتية واملالية الرضورية إلنجازها 

تنمية القدرات املؤسساتية لإلنجاز

األطراف املتدخلة تشارك بفعالية يف التخطيط ويف أنشطة املشاريع النموذجية

اتيجية  س�ت الإ
ا  اتيجية- ينجّر عنها تغي�ي س�ت الإ

ي السلوك خالل مرحلة تكوين 
�ن

ن  ن المستهدف�ي مجموعات المستعمل�ي

والمؤسسات الرئيسية 

ي تتم فيها 
ي الطرق ال�ت

ات �ن وتغي�ي

الستثمارات المالية  

  

 
 

نشاط مل ينطلق بعد/ ال 
يوجد نشاط 

نشاط  يف طور اإلنجاز/
نشاط انتهى جزئيا 

نشاط مستوىف
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آداة التخطيط عىل الخط 
بالنسبة لكل األنشطة املذكورة يف شبكة التقييم الرسيع 

وشبكات نسخة Escel عىل الخط توفر للمستعمل 
فضاء مخصصا للتعريف

مؤرشات التقدم  •
عوائق التقدم  •

التدخالت واملراحل املقبلة  •
أولويات الدخل مرتبة من عدد 1 إىل 3  •

قامئة الخيارات موجودة أيضا لرتسيم “األعداد” 
باأللوان املعروضة يف القسم املخصص للتقييم الرسيع  

والشبكات متكن املستعمل من القيام بتحليل مفّصل 
ومن إعداد خطة العمل

  :  الأدوات متوفرة عىل الخط ويمكن تحميلها عىل العنوان التاىلي
https://medwet.org/publications/handbook-on-governance-ofmediterranean-coastal-wetlands/
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 يجراخلا مييقتلاو يتاذلا مييقتلا 

 لمعلاو فرصتلا يططخمل قباطم ةيساسألا فارطألا فرصت

 ةيميتسيسوكيإلاو ةيعامتجإلا تاهجوتلا ليوأتو ةعباتم

 ةيرورضلا ةيداملا ةيتحتلا ةينبلل ةبسنلاب تمت تارامثتسإلا

فادهألا قيقحتو روطتلا قيثوت

 يف فرصتلا يف ةطرخنم ّلضت ةيساسألا ةينعملا فارطألا تاعومجم
عقوملا

 ليوطلا ىدملا ىلع يلاملا معدلا ىلع ءاقبإلا

فرصتلا لاثمو جئاتنلا قيثوت

فرصتلا لئاسم مييقت ةداعإ

 تايعضولا روطتو  ةربخلا عم  تاسايسلاو تايولوألا فييكت
ةيئيبلاو ةيعامتجإلا

 لاثم يف جمدت نأ قحتستو اهديدحت مت تالاجم وأ ةدجتسم تايلاكشإ
   لدعملا فرصتلا

كة  الرؤية المش�ت
كة: التوازن المناسب  االرؤية المش�ت

ي- التنمية  ن البيئة المجتمع الب�ش ب�ي

المستدامة- للتوصل إىل رؤية 

كة متفق عليها مش�ت

  

 
 

نشاط مل ينطلق بعد/ ال 
يوجد نشاط 

نشاط  يف طور اإلنجاز/
نشاط انتهى جزئيا 

نشاط مستوىف
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املؤرشات - فحص كيفة متابعة التقدم ويعني ذلك ما 
هو املؤرش املمكن استعامله أو ما هي املؤرشات املمكن 

إستعاملها  وميكن أن يتعلق األمر مبجرد ترصيحات،  
عىل سبيل املثال »عملية جرد األطراف املعنية قد إنتهت 
واإلجتامع اإلفتتاحي للحوكمة قد إلتأم وخطة العمل قد 
تم إعدادها واملصادقة عليها”  أو ترصيحات كمية عىل 
سبيل املثال “الدعم املايل أو املصاريف السنوية وعدد 

األنشطة وعدد  اإلحداثات غري القانونية التي متت 
إزالتها  وإلخ” وميكن إستعامل 3 مؤرشات عىل أقىص 

حد ومؤرش واحد ميكن أن يكفي.

العوائق - بالتوازي مع تقييم املعايري املٌعلّمة “بصدد 
أوجزئيا مستوفاة” أو “ليست مستوفاة بعد”، يتعني 
أيضا تفحص العوائق التي تحول دون بلوغ مؤرشات 

اإلستيفاء املستهدفة. والعوائق ميكن أن تكون داخلية 
أو خارجية. والرأي هو إيجاد فكرة لتحويل العوائق إىل 

فرص لتحسني الحوكمة حيث يكون رضوري.

التدخالت واملراحل املوالية

تحديد التدخالت املطلوبة 

األولويات - إسناد أولولوية لكل عملية بإستعامل السلم 
من 1 إىل 3 )العدد 1 األولوية األرفع(

 أما بالنسخة Excel  فهي متطورة بالكامل  وبإمكانها 
أن تقوم بحساب أوتوماتييك يفيض إىل: 

رسم بياين للتقدم،  )1

جدول يف العمليات ذات األولوية يف مجال الحوكمة  )2

ها  مثال لشبكة  Excel تم تعم�ي
ي الملفة عىل الخط(

)متوفرة �ن
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اإلطار- الرشوط املسبقة املطلوبة للتنفيذ الناجح لخطة العمل 

مثال لشبكة منجزة

يممصتلاستاسسؤملا تارشؤممدقتلا قئاوعمدقتلا تالخدتلالحارملاوةقحاللا 3-1
ةیولوألا

 ضبط األطراف املعنية األساسية وتحديد اهت�ماتهم و تأث�هم 

 تصميم وتركيز هيئة الحوكمة 

املسائل التي يتع� عىل الحوكمة الرتكيز عليها تم إختيارها

 

دستور وأهداف ومهام هيئة الحوكمة تم اإلتفاق عيها

 التمويل األسايس تم تأمينه

  املستعملون واملجتمع املحيل يفهمون ويدعمون أهداف تريسيم املوقع

 اإلنخراط الناشط للفاعل� اإلجت�عي� واملحافظة عىل التنوع واملساواة ب� الجنس� مضمونة يف كل مجاالت
 الترصف يف املوقع

املؤسسات املسؤولة عن املوقع تعي وتدرك األهداف وتساهم يف تحقيقها 
 

 الحوكمة مندمجة عرباإلعرتاف املتبادل والتمثيل داخل هياكل الحوكمة بالنسبة للحوض الساكب أو املنطقة 
 الساحلية بصفة عامة

 ضبط األطراف املعنية األساسية وتحديد اهت�ماتهم و تأث�هم 

 تصميم وتركيز هيئة الحوكمة 

 املسائل التي يتع� عىل الحوكمة الرتكيز عليها تم إختيارها

دستور وأهداف ومهام هيئة الحوكمة تم اإلتفاق عيها

 التمويل األسايس تم تأمينه

  املستعملون واملجتمع املحيل يفهمون ويدعمون أهداف تريسيم املوقع

 اإلنخراط الناشط للفاعل� اإلجت�عي� واملحافظة عىل التنوع واملساواة ب� الجنس� مضمونة يف كل مجاالت
 الترصف يف املوقع

 املؤسسات املسؤولة عن املوقع تعي وتدرك األهداف وتساهم يف تحقيقها 

 الحوكمة مندمجة عرباإلعرتاف املتبادل والتمثيل داخل هياكل الحوكمة بالنسبة للحوض الساكب أو املنطقة 
 الساحلية بصفة عامة

 ضبط األطراف املعنية األساسية وتحديد اهت�ماتهم و تأث�هم 

 تصميم وتركيز هيئة الحوكمة 

 املسائل التي يتع� عىل الحوكمة الرتكيز عليها تم إختيارها

دستور وأهداف ومهام هيئة الحوكمة تم اإلتفاق عيها

 التمويل األسايس تم تأمينه

  املستعملون واملجتمع املحيل يفهمون ويدعمون أهداف تريسيم املوقع

 اإلنخراط الناشط للفاعل� اإلجت�عي� واملحافظة عىل التنوع واملساواة ب� الجنس� مضمونة يف كل مجاالت
 الترصف يف املوقع

 املؤسسات املسؤولة عن املوقع تعي وتدرك األهداف وتساهم يف تحقيقها 

 الحوكمة مندمجة عرباإلعرتاف املتبادل والتمثيل داخل هياكل الحوكمة بالنسبة للحوض الساكب أو املنطقة 
 الساحلية بصفة عامة

الخطوط املرجعية لعقد املسح 1

2 �تم اختيار الخب

التقرير ومخطط العمل 3

التمويل وفريق اإلختبار 1

اجت�عات منتظمة للجنة الحوكمة وانجاز مخطط الترصف 1

برنامج عمل لجنة الحوكمة جاهز للمصادقة 1

الدستور واإلهداف والخطوط املرجعية جاهزة للمصادقة 1

التمويل السنوي األسايس متفق عليه مع الرشكاء 1

تقلص الشكايات 1

التقلص يف اإلرضار باألنشطةمن قبل املستغل� واملجتمع املحيل 2

تطور األنشطة التطوعية

تنوع أعضاء لجنة الحوكمة 1

تنوغع اإلنخراط يف التظاهرات واالستشارات 2

املساندة املؤسساتية للدعم مرتفعة ومهمة 1

 تبادل األعضاء األساسي� باملناطق املجاورة للحوض الساكب واملنطقة الساحلية 1

املجموعات

التمويل طويل املدى واإلتفاق السيايس غ� مؤمن 1

ال شئ 1

تقص� مؤسساÊ داخل الرشكاء 1

التعويل عىل Ëويل مشاريع قص�ة املدي يف Ëويل األنشطة األساسية 1

تقص� السلط املحلية  يف اإليفاء بتعهداتها   املتعلقة بالدعم الوطني 2

السلوك التقليدي القائم منذ فرتة طويلة 1

التظارب ب� املصالح اإلقتصادية واملحافظة

السلوكيات التقليدية واملواثيق 1

النقص يف التوعية 2

االستفادة ع� املناسبة والتسهيالت 3

الدورات السياسية 1

انشاء حوار واتفاقيات مع اإلدارة املتكاملة للرشيط الساحيل و مجالس األحواض الساكبة 1

الحدود اإلدارية 2

الخالفات السياسية 3

مصادر التمويل 1

صياغة الخطوط املرجعية وإختيار الخرباء 2

إعداد التقرير 3

إعداد برنامج العمل واملصادقة عليه 1

إعالم السياسي� واعداد مواد إعالمية 2

إعداد املواضيع الألساسية واإلتفاق يف شأنها ويف برنامج العمل 1

املتابعة مع الرشكاء لتشجيع استجابتهم 1

إعداد وتقديم مسألة للتمويل لكل الرشكاء 1

الربنامج السنوي للتظاهرات العمومية 1

البحث عن األبطال املحلي� وترشيكهم 2

حمالت إعالمية محلية 3

حمالت توعية ملعالجة الجندرة واملجوعات اإلجتت�عية املستثاة 1

مراجعة وتغي� اإلستفادة والتسهيالت 2

1 Êحزمة معلومات وأيام للدعم املؤسسا

تم نرش التقرير الستنوي لإلنجاز

 إنشاء حوار واتفاقيات مع اإلدارة املتكاملة للرشيط الساحيل ومجالس األحواض  1

الساكبة
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املثال فقط
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من النفاق أن ندعي بأن املعايري النوعية للحيوية 
والتكيف  سهلة القيس بطريقة دقيقة وعلمية . ولكن 
هذا ال يعفي من مسؤولية تفحصها وتقييمها باملقارنة 

مع املامرسات الحالية  ومع التطلعات املستقبلية  
والهدف من الشبكة ليس مقارنة  الحوكمة بني مختلف  

املواقع -  ليس مسابقة جامل. املعايري ال ميكن أن يتم 
تقييمها بشكل صحيح إال يف سياقها املحيل حيث عبارة 
متمكن ‘ empowered’، عىل سبيل املثال ، يكون لها 
معنى مختلف يف دولة شديدة املركزية  باملقارنة مع 

منطقة متميزة بدرجة من التفريع. 

الحوكمة هي فن املمكن وهي فعال فن املبتغى.

والشبكة أسفله تم تصميمها بطريقة بسيطة  وموجزة  
- من ناحية  لتجنب امللل من عمليات التقييم ومن 

ناحية أخرى حتى نتمكن من الرتكيز عىل النوعية 
األساسية املرئية للحوكمة.

نستعمل األعداد من 1 إىل 4.

املجموع العام لألعداد 100 نقطة عىل األكرث

إمتياز حو ال
ن

ف | نحو التميز
سجل األداء ببحيوية والتكي

  :  الأدوات متوفرة عىل الخط ويمكن تحميلها عىل العنوان التاىلي
https://medwet.org/publications/handbook-on-governance-ofmediterranean-coastal-wetlands/
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ي تحديد التجاه 
المرحلة الثالثة تتمثل �ن

ي بواسطة لوحة قيادة الحيوية والتكّيف 
النها�أ

ي تستجيب 
ن عىل الحوكمة  ال�ت ك�ي المتوفرة – بال�ت

يكولوجية  للموقع   لتطور وضعيات الّنظم الإ
قتصادية  والإجتماعية والثقافية  وللظروف الإ

اما  ن مة إل�ت ن بصفة عامة – الحوكمة الصلبة والمل�ت
ا بمنهج التنمية المستدامة عىل المدى  كب�ي

الطويل.



إمتياز حو ال
ن

جعل الحوكمة ناجعة ومتكيفة وحيوية | نحو التميز

67

التكيف -  التفكري يف ضياع للوقت إذا مل يتم تحويله إىل 
فعل لكن يف غالب األحيان هذا هو أكرب تحّد لإلدارة 

املتكيفة . والتغيري ليس سهال أبدا، وهذه ثالث نصائح 
أساسية لتوجيه مامرسات أخذ اإلسرتاحة والتفكري، نحو 

قدرة جيدة عىل التكيف:   

 تخصيص وقت للتفكري   
 شهريا أوكل سنة أو تخطيط األنشطة للفاعلني أو 

الرشكاء الذين يتم اختيارهم.

معرفة كيف تطرح األسئلة القّيمة وإيجاد األشخاص 
 املتمييزين:   

  إذا كان التفكري جرسا بني التدرب وأخذ القرار 
والتدخل، فام هي املعرفة التي يتعني إستيعابها  

إلتخاذ أفضل القرارات ؟ وهل األطراف املتدخلة تنرش 
استنتاجات تقييمكم. 

الربط بني األسئلة التي تطرحونها عىل نفسكم خالل 
فرتة اإلسرتاحة والتفكري واإلسرتاتيجية ، بالتايل يجب 

 تقييم إنتظاراتكم بإعتبار الواقع    
والتفكري مليّا  فيام تفعلونة بطريقة جيدة وما تفعلونة 

بأقل جودة  وفيام يجب تغيريه يف املستقبل.  

طرح مثل هذه األسئلة ميكن أن يكون سياسيا حّساسا 
  facilator ومن باب االحتياط يتّجه أن نجدد منشطا

محرتما من قبل كل األطراف املتدخلة  أو مساعدة فنية 
من قبل مؤسسة خارجية ليست لها أي مصلحة مبارشة. 

واألفراد بفضل شخصياتهم  أو مناصبهم ميكنهم أن 
يصبحوا أبطاال للتغيري بتوليدهم أو مساندتهم ألفكار 

جديدة  وبإخضاع املنهجيات املجددة لإلختبار. 

النتائج واملتابعة : 
من األمثل أن ترتجم التوصيات املتعلقة بالجودة  إىل 
تدخالت خصوصية مع توضيح األدوار واملسؤوليات 

واألجندا الزمنية إىل جانب إبراز التغيريات امللموسة بدال 
عن مجرد نقاش. وميكن أن يتعلق األمر بتغيريات عميقة 
مقارنة بالوضع الحايل. لكن من املحتمل أن يتعلق األمر 
باألحرى بإختبار تدخالت منوذجية وأفكار مبتكرة بعيدا 

عن املألوف. 

مؤرشات النجاح     
4  حوار ممنهج يفيض إىل التفكري  والتدريب 

وتوصيات للتحسني

4  المشرع القادم والنشاط أو المرحلة المماثلة 
 متكاملة وعاكسة

       للدروس المستخلصة 

	4  أفضل النتائج المتحصل عليها خالل عمليات 
التقييم المتكررة

النتائج وكيف نستعملها
من األحسن أن تكون العالمات القصوى لهذا التقييم 

يف حدود 100 نقطة، ومن غري املحتمل أن يبلغ موقعا 
هذه النيجة ولو يف حال  التقييامت  املتفائلة جدا ! إال 
أنه عىل الشيكة  أن تحدد بوضوح املجاالت الرئيسة أو 

التحسينات املفروضة.

ومن الصعب أن نتصور طريقة سهلة لتحسني النتائج غري 
أخذ الوقت للتفكري والقيام باسرتاحة والتفكري والتكيف،

احة - أخذ الوقت للتفكري وإعادة التنظيم  القيام بإس�ت
والتعديل – التفكري يف من له السلطة والرغبة يف القيام 

بالتغيريات الرضورية  لـ’’تحسني’ النتائج ؟ 

التفك�ي - مثال يف حصيلة السنة املاضية ، تحدياتكها 
ونجاحاتها واخفاقاتها . تعاقدوا مع الفاعلني القادرين 

عىل التدخل الفعيل لفائدة التغيري اإلجايب وتحاوروا مع 
املعنيني األساسيني. إبدؤا التخطيط بطريقة اسرتاتيجية 
الـ12 شهر املقبلة إلحداث مناخ مالئم للحوار. التفكري 

يشكل جرسا بني التدريب وأخذ القرار والتدخل. 
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األساس
املقياس- الهدف النهايئ  يتعني أن يكون التوصل إىل 

مظاهر من الحوكمة تجعل منها:

متمكنة - ‘EMPOWERED’ - منظمة ومستقلة 
وقادرة عىل أن تثبت زعامتها يف اإلستجابة للمعايري  

والصعوبات والفرص البيئية املستجدة ومتحالت 
باالستقامة الذاتية والنقد ذايت وقادرة عىل اإلضطالع 

مبسؤولياتها بطريقة ناجعة وموثوق بها.

رشيدة ‘Wise’ - قادرة عىل اتخاذ القرارات ذات األهمية 
الكربى وُمحّفزة بالصالح العام والتضامن وداعمة 

إلنخراط أكرب عدد ممكن من من الفاعلني املعنيني يف 
املجتمع  

متكيفة - لينة ومدروسة وملتزمة بتبادل املعرفة 
والحوار والنقاش وقادرة عىل استخالص الدروس والخربة 

وتقدير الفرضيات وجعل القرارات رسيعة وهامة،

مبدعة ومجددة وديناميكية - مفتوحة عىل األفكار 
الجديدة وقادرة عىل إعادة اإلخرتاع والتجدد بصفتها 

جزء من منظومة ديناميكية  وُمقّدمة للحلول املجددة 
وداعمة لظهور قواعد جديدة ومواصفات ومتفاعلة 

إيجابيا مع التغريات ومتواصلة التطور.

ذات تمثيلية ومتكاملة - لها تفاعالت وافرة وهامة 
وسيستيمية  مع مجموعة متنوعة من الفاعلني من 

مختلف مستويات املجتمع  ويف مختلف القطاعات )مبا 
يف ذلك الفاعلني الذي يجعلون القرارات املتخذة ناجعة 

بفضل دعمهم السيايس واإلجتامعي واملايل(.

لحول قيادة الحيوية والتكيف 

ل
ام

تك
وم

ة 
يلي

مث
و ت

ذ

دد
ج

وم
ع 

بد
م

ف
كي

مت

د  
شي

ر

ن  
مك

مت وى الأداء ت س م

غ�ي موجود/ضعيف جدا      1

نطالق      2 ضعيف/بصدد الإ

ن      3 ي تطور/بصدد التحس�ي
 �ن

قوي/مكتمل      4

     هل هيئة الحوكمة الرسمية  وتركيبتها ...؟

     هل أعوان الترصف يف املوقع ...؟ 

     هل أهم الفاعلني ..؟

     املؤسسات الرشيكة

     هل مثال الترصف ... ؟

     املجموع )100 نقطة عىل األكرث( 
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جعل الحوكمة ناجعة ومتكيفة وحيوية
هذه الوثيقة تقدم نصائح وتوجيهات حول الطريقة التي تجعل الحوكمة أكرث حيوية وتساهم يف استدامة املسار عىل املدى الطويل    

أسندوا إسام لهيئة الحوكمة لتمييزها عن لجنة الترصف أو لجنة القيادة التي هي أكرب عملية، ويتعلق األمر عادة بلجنة أومجلس “اإلدارة” 
أو الحوكمة، 

ماذا يوجد باإلسم

الخطوط املرجعية تعرف بالهدف وهياكل هيئة الترصف  - الخطوط املرجعية تبقى سهلة وواضحة بتحديدها للهدف أو الرؤية املشرتكة 
وملهمة املجموعة فيام يتعلق بإتخاذ القرار أو إمكانية التعبري عن وجهة نظر مستقلة أو تسيري تدخالت اآلخرين،

عىل الخطوط املرجعية أيضا أن ترشح املسائل العملية وخاصة تسمية وتركيبة الهيكل التنظيمي لهيئة الحوكمة وتواتر اإلجتامعات ومسائل 
 أخرى عملية،

 

اإلتفاق عىل خطوط مرجعية سهلة وواضحة لهيئة الحوكمة

هذه بعض النصائح لتحسني مردود اإلجتامعات:

4 الحرص عىل أن تكون القرارات مسجلة بكل دقة وكذلك األطراف املسؤولة عىل القيام بها،

4	 تعيين منّشط لتسيري اإلجتامع وإعطاء الفرصة لكل واحد للتعبري عن رأيه، 

	4 الحرص عىل أن يكون الوقت املخصص لإلجتامعات محرتما. اإلجتامعات معروفة بتجاوزها للوقت املخصص وال تريدون أال يتم تناول 
      نقطة مهمة من جدول األعامل ألن الوقت قد انتهى،

	4  تخصيص ما يكفي من الوقت لكل نقطة من جدول األعامل، هذا مهم جدا فشيئ من املرونة رضوري دامئا يف اإلجتامعات وترتيب 
       النقاط املطروحة بجدول األعامل حسب األهمية ميكن من ضامن التطرق ألهم املسائل،

	4  التنصيص بوضوح إن كانت هناك نقاط بجدول األعال تتطلب أخذ القرار, إحرصوا عىل أن يكون هذا منصوص عليه بجدول األعامل 
      حتى يكون املشاركون عىل علم بأنهم مطالبون باملشاركة يف أخذ القرار، 

	4  تقاسم جدول األعامل مع الرشكاء مسبقا وهذا يسمح لهم، ليس فقط مبعرفة ما ينتظرهم خالل اإلجتامع،  وإمنا أيضا القيام بالعمل 
       التحضريي الرضوري،

	4  التنصيص عىل األسخاص املسؤولني عىل تقديم النقاط واملشاركون يف اإلجتامعات مطالبون بأن يكون لهم أدوار ومسؤوليات واضحة يك 
      يدور اإلجتامع يف سالسة  

4 تقرير اإلجتامع مبا يف ذلك التوصيات،  يجب أن يوزع عىل إثر اإلجتامع ويصادق عليه من جميع املشاركني.

تسيري اإلجتامعات
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هذه الوثيقة تقدم نصائح وتوجيهات حول 
ي تجعل الحوكمة أك�ش جيوية 

الطريقة ال�ت
ي استدامة المسار عىل المدى 

وتساهم �ن
الطويل    
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إبحثوا بحيوية عن املشاركة وتفاعل الجمهور،  ميكن أن يتعلق األمر بوسائل تقليدية مثل البالغات واإلجتامعات والتظاهرات وطوروا أيضا 
اسرتاتيجية إتصال إجتامعي للوصول إىل جمهور أوسع.

التشجيع عىل مشاركة وتفاعل املجتمع املدين ووسائل اإلعالم 

حوكمة املناطق الثمينة عىل غرار املناطق الرطبة، ال يجب أن يكون مترينا ميكانكيا. هذه املناطق توفر عديد اإلمكانيات املثرية التي 
متكن من انخراط الجمهور والرشكاء عرب الفنون ووسائل اإلتصال.  وللتوصل لذلك يجب ربط العالقات مع رشكاء جدد يف القطاعات 

املبدعة وهذا املجهود ستتم إذا مكافأته. 

 تحرير املبادرة والتجديد

املشاريع النموذجية ميكن أن تكون وسيلة أكرث نجاعة يف دعم الرشاكة  ويف انخراط املجتمع و يف حفز الدعم السيايس. وإن كان 
التأثري عىل املدى القصري محدودا، فاملفعول املرتاكم، عىل املدى الطويل، من ناحية خلق روابط  الثقة واملصداقية ميكن أن يكون هاما 

جدا. وهذه املشاريع ال يجب أن تكون بالرضورة مكلفة وميكن أن تعول كثريا عىل املتطوعني.     

خلق روابط الثقة و دعم الطاقات بواسطة مشاريع منوذجية،

التحديد األويل ألهم مصادر التمويل املمكنة لالنجاز مستقبال مهمة جدا ورصد مصادر التمويل األساسية املتاحة  تساعد عىل خلق 
ظروف مالمئة لتنفيذ مخطط أو برنامج خاص باملناطق الرطبة من خالل ربطها بنائج الفرضية أو الرؤية ومعرفة مصادر التمويل 

املتاحة مهة لـ:

الحرص عىل أن تكون الدخالت املقرتحة واقعية وقابلة لالنجاز  •

تقليص فارق الزمن بيت التخطيط واإلنجاز وهذا من شأنه أن يحافظ عىل ديناميكية وثقة ودعم األطراف املعنية.  •

التفكري “خارج القالب املألوف” وإعتبار طيف واسع من مصادر التمويل خارج اإلطار التقليدي للتمويل لفائدة البيئة. املناطق 
الرطبة الساحلية بالخصوص توفر طيفا من الخدمات البيئية  التي ميكن استعاملها لدعم املربرات لفائدة متويل التنمية اإلقتصادية 

والحد من مخاطرالفيضانات والتكيف مع التغريات املناخية.

املخططات والربامج املتعلقة بالتنمية عىل املستوى املحيل والجهوي عادة ما يكون مغفول عنها ألن املناطق الرطبة تعترب شأنا 
“بيئيا” وال يدخل ضمن اهتامماتها. أعيدوا  النظر يف وجهة النظر هذه : املناطق الرطبة الساحلية توفر منافع إقتصادية مبارشة 

بفضل السياحة أو اإلستغالل املستدام ملواردها الطبيعية أو غري مبارشة بفضل الخدمات اإليكوسيستمية التي توفرها. 

تحديد عن مصادر متويل بديلة 
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عدم اإلختفاء يف مباين بلدية أو حكومية  - عن األقل مرة يف السنة- أعقدوا إجتامعا يف مباين املجتمعات القريبة من املنطقة الرطبة و أربطوا 
اإلجتامع مبناسبة تظاهرات عامة

إحاطة املجتمع علام باإلجتامعات 

يجب أن تركز النقاشات عىل النتائج إما من قبل لجنة الحوكمة بصفة عامة أو الرشكاء، وهذه النتائج ميكن أن تشمل مشاريع خصوصية 
وتقارير أو التأثري املامرس عىل الوكاالت األخرى. واألهم، يجب أن يكون تحقيق تقدم ملموس يف الفرتة بني اإلجتامعات،   

إحرصوا عىل أن تكون الحوكمة موجهة نحو التتفيذ

إحرصوا عىل أن تكون إجتامعاتكم دامجة – يجب أن تكون الحوكمة موجهة للمجموعات والقطاعات باملجتمع غري املمثلة 
مبنظامت رسمية  - لكن ميكن أن يكون لها تأثريا هاما عىل املنطقة الحساسة. املشاركة هي مبدأ أسايس يف الحوكمة.   

“الترصف يف املناطق الرطبة – وبالخصوص عملية التخطيط – يجب أن تكون مندمجة أثر ما ميكن. والفاعلني الرشعيني وخاصة 
املجتمعات املحلية والسكان األصليني يجب أن يكونو محفزين بقّوة عىل لعب دور نشيط يف التخطيط والترصف املشرتك يف املوقع 

ومن املحب للغاية أن تُتخذ إجراءات إيجابية مبا ميكن من ضامن املسائل املتعلقة بالجندرة مبا يف ذالك أن تكون حقوق املرأة 
ممثلة يف كل مراحل العملية. وإن أمكن، يكون مستحسنا تصميم وتفعيل منظومة للتحفيز مالمئة لضامن املشاركة التامة والكلّية 

.]xlviii[للفاعلني

وبالخصوص النقص يف مشاركة املرأة  يف أخذ القرار معرتف به كعقبة للتنمية املستدامة، وال يكفي مشاركة أكرث نساء يف اإلجتامعات، 
يجب أيضا أن تعطى اإلمكانية لتقديم مساهمة فعالة .

دامجة 

الحوار حول الحوكمة ميكن يف غالب األحيان أن يثري استخفاف الجهور واملحافظة عىل وحدة والتزام كل من لهم مسؤولية معينة 
نحو املنطقة ميكن أن يكون ذا أهمية بالغة  لبناء عالقة ثقة مع املجتمع املحيل.

متكاملة 

تركيز وسائل اإلتصال التي متكن من النفاذ للملفات  وجدول األعامل ومحارض اإلجتامعات و اللجان )عىل سبيل املثال عن طريق 
مواقع الواب ومواقع التواصل اإلجتامعي( قوموا بترشيك جمهوركم يف اإلجتامع  وإضمنوا الشفافية ووإحرصوا عىل تخصيص، يف 

الوقت املناسب - وحتى يف املبارش – معلومات حول إتخاذ القرار واملؤسسات التي ميكنها مامرسة تأثري  والشخصيات املسؤولة وحول 
الطريقة التي عليهم أن يقدموا  بها التقارير.

شفاف

عرّفوا بوضوح مبن  يعد املحارض وملن وبأي نسق  وبأي شكل وخاصة يف حالة وعندما يقدم املترصف يف املوقع تقريره للجنة 
الحوكمة، وعىل األقل التقرير السنوي لهيئة الحوكمة يجب أن يكون متوفرا للعموم ومعروضا يف شكل سهل اإلستعامل  مبصطلحات 

غري فنية لإلعرتاف بأن حوكمة املوقع معدة  أم ال لفائدة العموم.  

ضامن سلسلة املسؤوليات واضحة ومنهجية إعداد املحارض/
تحمل املسؤولية 
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إعداد “إعالن رؤية” واحدة مصحوبة بوثائق تفسريية وتقارير عىل عملية املشاركة تسلم مع االعالن.

الرؤية املشرتكة ميكن أن تكون رشيدة ومبدعة:

“اإلسترشاف هي يف املقام األول موقف ذهني ... وطريقة ترصف...ال يوجد توجه مستقبيل والحارض ليس له معنى ...  التوجهات الرشيدة 
]xlix[”واملبدعة للتخطيط اإلسرتاتيجي متكاملة لكن خالل النظرة األوىل تبدوا متضاربة

إنطالقا من الفرضية األوىل التي تعطى معنى للرؤية املستقبلية، تطالب األطراف املعنية  بتحديد أهم املشاكل والرهانات املتعلقة باملناطق 
الرطبة وبالتعريف ‘بالشكل’ الذي تتخذه اإلسرتاتيجية املحتملة وخطة العمل أوالربنامج وتنفيذه )ها(

اإلتفاق عىل رؤية طويلة املدى

مقاربة الترصف املتكيفة متكنكم من استكامل حلقة التصّور والتخطيط والتنفيذ والتقييم والتدرب والتكيّف – وهي الطريقة الوحيدة 
للتقدم والتعلم من األخطاء - من املهم إتّباع التطور وتحقيق األهداف ليتسنى فهم ما هو جيد وما هو أقل جودة وملاذا،  

مقاربة الترصف املتكيفة ميكن ويجب أن تكون مطبقة يف نفس الوقت بالنسية للترصف والحوكمة.

إستعامل مقاربة ترصف متكيفة

توجد مجموعة من التجارب الهامة يف مجال الحوكمة بكل أنحاء العامل من بينها ما ذكر بهذا الدليل.إحفظوا من اآلخرين وطوروا 
الرشاكات وإتصلوا باملنظامت اإلقليمية. 

ال تعيدوا إخرتاع العجلة

ال توجد “نقطة نهاية” مضمونة يف الحوكمة، مناخ املحيط السيايس واإلقتصادي والثقايف والطبيعي يف تطور مستمر. وال محالة األمر 
يتعلق مبسار دائري دون نهاية

الحوكمة ال ميكن أبدا أن تكفي
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عىل لجنة الحوكمة أن تتأكد من كونها مدرجة ضمن املخططات والربامج  املحلية والجهوية  والوطنية ذات الصلة كمساهم ومستشار.  
ميكن أن يتعلق األمر مبخططات التهيئة الرتابية الربية والبحرية  وأمثلة الترصف يف أحواض األنهار واملناطق الساحلية وكذلك برامج أخرى 

لتطوير البنية التحتية 

استهدفو مخططات وبرامج اآلخرين

ال تعقدوا األشياء كثريا و قاوموا الرغبة يف اإلنخراط يف نقاشات فنية مفصلة عىل مستوى الحوكمة. أرّصوا عىل أن تكون التقارير الفنية 
ُمصاغة أو ملخصة يف شكل مالئم للقراء املبتدئني. 

هيئة الحوكمة عليها أن تكون متاسقة مع حجم و تعقيد املنطقة الرطبة ومع وضعيتها اإلجتامعية واإلقتصادية والسياسية ويف مجاالت سهلة 
نسبيا وتنطوي عىل مشاكل نسبيا قليلة ، يتعني أن تكون الحوكمة مبسطة. 

إجعل األمر مبّسطا ومخترصا ومتناسب

يوجد دامئا ضغطا لتجميع أكرث فأكرث معلومات ومعطيات والبخصوص من قبل املجتمع العلمي. ولكن الحاجة األوىل للحوكمة هي التؤكد 
من أن العلومات املجمعة ذات جودة الكافية واملالمئة مبا فيه الكفاية لبلوغ الهدف الذي وجهت إليه  أال وهو مراقبة سالمة املوقع وتطوره 

عرب الوقت وإعداد التقارير للمنظامت الخارجية.    

ال تشطرطوا أن تكون املعلومات “متالمئة مع اإلستعامل”

توقعوا بروز واحد أو عديد األبطال للمنطقة الرطبة الساحلية الذين تتمخض عنهم أفكار جديدة  برتويجهم إلخضاع حلول 
متجددة لإلختبار خاصة يف مجال حوكمة املناطق الرطبة الساحلية و من األسايس أن نجد شخصية محرتمة جدا وتتمتع مبصداقية 

كبرية لدى الهياكل السياسية.   

األبطال

الفرضيا ت – رؤيات بديلة للمستقبل واملسار الذي يفيض إىل هذه الرؤى  - ميكن استعاملها كعنرص أسايس يف عملية الترصف والفرضيات 
ميكن أن تستعمل  لـ:

إثارة النقاش حول املستقبل املشرتك  •

توسيع مجال الخيارات يف املستقبل للحصول عىل رؤى -  •

تقديم التناقضات و الخالفات،  •

توضيح وعرض التحليل الفني،  •

عرض الشكوك فيام يتعلق بالتطورات املستقبلية،  •

تقييم السياسات تجاه مستقبل غامض،  •

الفرضيات وعملية بلورة الفرضيات يجب أن تستدعي خيال املخططني واألطراف املعنية. وتقدير قيمتها يجب أن يكون عىل معيار قدرتها 
عىل توسيع نظرة املشاركني يف التظاهرات املستقبلية لها وتشجيعهم عىل “التفكري فيا هو غري قابل للتفكري”    

استعملوا الفرضيا ت للحصول عىل توافق
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]i[ Paul Jepson and Robert J. Whittaker, Histories of 
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“ يف عامل متشكك، الحوكمة عادة ما ينظر إليها عىل أنها مسار غامض  ولغايات أنانية ، وميكن معالجتها عرب تنازالت 

عن مضض أو بتشكيك world-weary resignation or even suspicion “  غري أن األشخاص املكلفني بحامية املناطق 

الطبيعية األكرث أهمية يف العامل مثل ما هي املناطق الرطبة الساحلية بالبحر املتوسط، يفرتض أال يترصفوا يف املنظومات 

اإليكولوجية فحسب بل أيضا يف تشكيلة  محرّية من الربامج اإلجتامعية واإلقتصادية والسياسية املختلفة من املستوى 

الدويل إىل املستوى املحيل. وبعبارة أخرى هم مكلفون بالحوكمة.

إذا ما هي الحوكمة ؟ ملاذا هي مهمة لهذا الحد؟ ولكن خاصة كيف يتم تنفيذها ؟ يتعلق األمر بأول دليل موجز وتأليفي 

موجه ملساعدة املترصفني واإلداريني واملستشارين الذين عليهم أن يجيبوا عىل هذه األسئلة الصعبة. موجز و مبني عىل 

استشارة من العلم الحقيقي، هذا الدليل الوحيد هو أول “كتاب وصفات” حول الحوكمة مع روابط نحو أدواة تخطيط 

وفضاء “إضغط لتكتشف” للمساعدة عىل تصميم مناذج من الحوكمة الناجعة والقابلة للتطبيق عىل كل املواقع وبهذا 

متكن من ربح الوقت والحد من الخالفات للحصول عىل رؤية “موحدة” صعبة املنال. 

بإعتارهم مترصفني متمرسني، أعضاء الفريق املكلفني بإعداد هذا الدليل بذلوا مجهودا  لرشح مفهوم الحوكمة مبصطلحات 

سهلة الفهم مقارنة باللغة الفنية للعلوم السياسية. وهو املرجع لتمرير املعرفة حول الحوكمة لألشخاص املستعجلني وهو 

دليل أسايس للمترصفني يف الفضاؤءات الطبيعية األكرث أهمية واألمثن. 


