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ٌهدف مشروع خطة عمل الشرٌط الساحلً إلقلٌم الناظور إلى تحقٌق
التنمٌة المستدامة للشرٌط الساحلً لإلقلٌم ،طموحه األساسً التدبٌر
المندمج لهذه المجاالت باإلقلٌم الناظور.
شركاء المشروع:
االتحاد الساحلً والبحري )،)EUCC
المدرسة الوطنٌة الغابوٌة للمهندسٌن )،(ENFI
الجماعة القروٌة لبودٌنار،
منتدى والتعمٌر والبٌئة والتنمٌة).(FUED
مدة المشروع:
ثالث سنوات من ٌناٌر  2006إلى حدود مارس .2009
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المجال الذي استهدفه المشروع؛
أدى العمل على مستوى الجماعات المحلٌة لساحل اإلقلٌم إلى تحدٌد
رهانات وأدوار الجهات المعنٌة وتقدٌم مشارٌع نموذجٌة ستعمل على
الحد من اآلثار البٌئٌة وتعزٌز اإلمكانات االقتصادٌة واالجتماعٌة فً
مناطق محددة وذات الرهانات الكبرى .من اجل عمل أكثر دقة فقد تم
اختٌار ثالثة مواقع تجرٌبٌة تمثٌلٌة للرهانات الساحلٌة:
بحٌرة الناظور كموقع على درجة عالٌة من التوسع الحضري مع نظام
بٌئً منتج ومهدد؛
رأس المذرات الثالث كموقع الفت للنظر بتنوعه البٌولوجً وجودة
مناظره الطبٌعٌة؛
جماعة بودٌنار باعتبارها موقعا قروٌا ٌتطلب مبادرات لفك العزلة

• المواضيع الرئيسية الخاصة التي تناولتها دراسات خطط
العمل.
• عمل مشروع كاب ناظور على االهتمام باألساس على
المواضٌع الرئٌسٌة الخاصة التً هً االستغالل المفرط
للموارد الساحلٌة (بما فً ذلك مصائد األسماك) ،تلوث المٌاه
والتطهٌر السائل ،التوسع الحضري العشوائً ،المإهالت
السٌاحٌة ،تآكل التربة والمخاطر الطبٌعٌة  ،التنمٌة وتؤهٌل
المناظر الطبٌعٌة ،,التراث الطبٌعً والتنمٌة السوسٌو-
اقتصادٌة.
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اعتمد المشروع فً إطار عمله على ارض الواقع ،على منهجٌة تعتمد
باألساس على مرحلتٌن :مرحلة التحلٌل ومرحلة التخطٌط:
تقوم مرحلة التحلٌل أوال على تشخٌص الجانب الطبٌعً ،السوسٌو–
اقتصادٌة ،اإلطار التشرٌعً والمإسساتً واإلمكانات المتوفرة على
مستوى المنتجعات ثم تحدٌد إمكانٌات المشروع؛
تعد المشاركة العمومٌة إحدى نقط القوة لهذا المشروع ،باعتباره مكونا
مستمرا ومتالزما لجمٌع األنشطة المنجزة طٌلة المشروع؛ وتنتظم وفق
أربعة مستوٌات هً :المعلومة واالستشارة والتعاون وتعزٌز القدرات؛
اعتمدت هذه المرحلة على مجموعة من اآللٌات لتسهٌل عملٌة المشاركة
واالندماج منها :المقابالت الشخصٌة واالجتماع مع المصالح اإلدارٌة
والقٌام بتنظٌم الورشات وجلسات االستماع العمومٌة مع إنشاء بنٌة
متعددة القطاعات للتنسٌق والتتبع.

ركزت المرحلة األولى من المشاركة على دراسة التزامات •
الفاعلٌن فً صٌرورة التدبٌر المندمج للمناطق الساحلٌة .وقد
ساعدت هذه المشاورات على فهم دور كل فاعل على حدة
وفهم القضاٌا العامة والمشاكل الخاصة بؤنشطتهم وآرائهم.
كما أن التعاون مع الفاعلٌن الساحلٌٌن لم ٌسمح فقط بتكوٌن
رإٌة بناءة لمستقبل المنطقة الساحلٌة باإلقلٌم فقط ،وإنما سمح
أٌضا فً اعتماد خارطة طرٌق لتعبئة جمٌع الفرقاء المعنٌٌن
فً مشروع مشترك لتنمٌة الساحل واالنتقال من الرإٌة إلى
الواقع

ألجل ذلك أجرى فرٌق العمل ،الخاص بالمشروع ،مقابالت •
مع الفاعلٌن الرئٌسٌٌن ونظم اجتماعات موضوعاتٌة بشؤن
الصٌد التقلٌدي وتدبٌر النفاٌات الصلبة وحكامة الساحل ،كما
قام بتنشٌط منتدٌات مصغرة بكل من بودٌنار وأس المذرات
الثالث؛ مما أدى إلى أنجاز "تشخٌص محكم ومتكامل " ساعد
على اقتراح إجراءات ملموسة وفق منهج واقعً ومالئم.

إن العمل على مستوى الجماعات المحلٌة قد مكن من تحلٌل •
وتحدٌد رهانات وأدوار الجهات المعنٌة وتقدٌم مشارٌع
نموذجٌة للحد من اآلثار البٌئٌة وتعزٌز اإلمكانات االقتصادٌة
واالجتماعٌة فً مناطق محددة وذات الرهانات الكبرى.
وهكذا تم إرساء ثقافة العمل الجماعً التً ٌمكن استنساخها
بسهولة والعمل بها ضمن أنشطة الجماعات الساحلٌة
األخرى.

• عمل مشروع كاب ناظور على التحسٌس بمدى هشاشة وأهمٌة الحفاظ
على الموقع وعلى ثرواته؛ بالتالً فقد ركز فً أهدافه الرامٌة إلى تحقٌق
تنمٌة مستدامة فً مجال السٌاحة على ما ٌلً:
• تحسٌن ظروف عمل الصٌادٌن التقلٌدٌٌن والمساهمة فً االستغالل
المستدام للموارد السمكٌة؛
• تحسٌن النوعٌة االٌكولوجٌة وجودة المناظر الطبٌعٌة للمواقع وتقلٌص
المخاطر الطبٌعٌة؛
• المساهمة فً تحسٌن تدبٌر النفاٌات الصلبة بالناظور الكبٌر؛
• الكشف عن إمكانات التمدن حول البحٌرة وبجوارها مع إعداد الوثائق
المرتبطة بالتعمٌر وتطوٌر األحٌاء غٌر المهٌكلة؛
ضمان إستراتٌجٌة فعالة لضمان سٌاحة مستدامة ببحٌرة الناظور •
وضواحٌها

• إن تنفٌذ مشروع سماب الثالث  -كاب الناظور -مكن من صٌاغة
مشتركة لخطة عمل التدبٌر المندمج للمناطق الساحلٌة من طرف
جمٌع الفاعلٌن فً الساحة الساحلٌة.
• تتجلى نقطة قوة هذا البرنامج فً كونه جاء نتٌجة لسٌرورة
مشاورات حٌث تمكن جمٌع المعنٌٌن من التعبٌر والمساهمة فً
إعداده.
• فهو ٌجمع العناصر الرئٌسٌة التً تم تحدٌدها من طرف جمٌع
األطراف المعنٌة بموضوع الساحل ،مما ٌعبر بذلك عن إرادة
المجتمع بؤسره وعن أهم بنود التدبير المندمج للمناطق الساحلية
.GIZC

