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الملخص التنفٌذي
ٌعتمد "اإلسهام المزمع المحدد على المستوى الوطنً" للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة على البرامج
التنموٌة القطاعٌة وبرامج مكافحة الفقر .وهً البرامج التً تستهدؾ على العموم المساهمة فً تنمٌة
مستدٌمة تتحمّل تؤثٌر التؽٌرات المناخٌة.
- .1السٌاق الوطنً
إنّ مورٌتانٌا ـ التً هً بلد ؼٌر مدرج فً المرفق  1لالتفاقٌة اإلطارٌة لألمم المتحدة حول التؽٌرات
المناخٌة ـ تنتمً إلى منطقة الساحل اإلفرٌقً األشد تضررا بفترات متعاقبة من الجفاؾ ،منذ  .1968وكان
التصحر الناجم متناسبا مع شدة تؤثٌر المناخ مشفوعا بتؤثٌر الفعل البشري ؛ فانجرّ ت عن ذلك نتابج مباشرة
على الوسط الذي كان شدٌد الهشاشة من قبلُ ،وهً النتابج المتمثلة فً تدهور الظروؾ االجتماعٌة
االقتصادٌة العامة فً البلد وتدهور البٌبة الطبٌعٌة .وبالتالً ،مس ْ
َّت هشاشة البلد تجا َه التؽٌّر المناخً
ً
واستجابة للكوارث المتالحقة من جرّ اء هذه الوضعٌة،
مجموع القطاعات الحٌوٌة فً االقتصاد الوطنً.
َ
طوبٌن .تلك
كرّ ست الحكومة المورٌتانٌة بانتظام جزءا من مٌزانٌتها للبرامج الخاصة لمساعدة السكان َ
الع ِ
هً حالة برنامج "أمل" فً  2011بؽالؾ مالً ٌبلػ  24ملٌار أوقٌة ،أي بحوالً  161ملٌون دوالر
أمرٌكً.
ونظرا لما سبق ،فإنّ اإلسهام الحالً ٌعكس ـ فً نفس الوقت ـ اإلرادة السٌاسٌة للبلد للمشاركة فً
التخفٌض العالمً النبعاثات الؽازات المسببة لالحتباس الحراري ،ومدى حاجٌات البلد فً مجال التؤقلم.
- .2على مستوى تخفٌض انبعاث ؼازات االحتباس الحراري

تعتزم الجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة اإلسهام فً "اتفاق المناخ" فً بارٌس ،بتخفٌض
انبعاثاتها من الؽازات المسببة لالحتباس الحراري بنسبة  % 22,3فً  ،2030أي بما ٌعادل
 4,2ملٌون طن مكافئ ثانً أكسٌد الكربون (مط م  ،)CO2بالنسبة لالنبعثات المزمعة فً
نفس السنة وفق سٌنارٌو السٌر العادي لألمور ،الذي ٌنتقل من  6,6مط م  CO2فً 2010
إلى  18,84مط م  CO2فً  .2030وهكذا ،فإنّ تراكم االنبعاثات المتفاداة فً الفترة
 2030/2020وفق إجراءات التخفٌض المقترحة سٌبلػ  33,56مط م .CO2
القطاعات

تراكم التخفٌض 2030/2020

الطاقة

-12711.12

األسالٌب الصناعٌة واستخدام المنتجات - 30.5
الزراعة والحراجة واستخدام األراضً - 20431.507
-386.193

النفاٌات

- 33559.32

مجموع فترة التقوٌم
إضافة  :للمزٌد من المعلومات ،انظر قابمة المشارٌع والبرامج المرفقة.
سٌطال هذا اإلسهام أساسا قطاعات الطاقة (تولٌد الكهرباء ،النقل ،الزراعة ،الصٌد ،إلخ) و"الزراعة
والحراجة واستخدام األراضً" ،وكذا القطاعات ذات االنبعاث الضعٌؾ (األسالٌب الصناعٌة والنفاٌات).
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ٌ مكن أن ٌنجز  % 12من هذا التخفٌض الكمونً فً االنبعاثات بواسطة وسابل مورٌتانٌا الذاتٌة
(حصة اإلسهام ؼٌر المشروط).
تعتمد طبٌعة هذا الجزء الالمشروط من اإلسهام على التقنٌن (على سبٌل المثال اإلجراء المتخذ من
طرؾ الحكومة فً  2015لح ّد عُمر السٌارات المستوردة بـ  8سنوات ،وإجراء اإلعفاء من
الرسوم لباصات النقل العمومً الخارجة من المصنع) ،أو على شكل تدخالت ذات أولوٌة للنفاذ
إلى الخدمات القاعدٌة لتخفٌض الفقر فً األرٌاؾ (مثل  :الكهربة الرٌفٌة ،تجهٌز النقاط المابٌة
بمضخات شمسٌة).
 % 88 من اإلسهام تقابل جز َء تخفٌض االنبعاثات المشروط بالدعم الدولً (
المشروط).

حصة اإلسهام

وإلنجاز طموحها لتخفٌض الؽازات المسببة لالحتباس الحراري فً  ،2030ستحتاج مورٌتانٌا إلى ؼالؾ
مالً إجمالً ٌبلػ  9,3ملٌار دوالر أمرٌكً  ،من ضمها ( % 88أي ما ٌعادل  8,2ملٌار دوالر أمرٌكً)
متوقعة من الدعم الدولً.
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تخفٌض االنبعاث المستهدؾ وفق سٌنارٌو "السٌر االعتٌادي لألمور"
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- .3علً مستوى التؤقلم :
حسب السٌنارٌوهات المناخٌة الواردة فً "اإلبالغ الوطنً الثالث" فً ٌ ،2014توقع أن تشهد مورٌتانٌا
تعرّ ضا اجتماعٌا اقتصادٌا وبٌبٌا شدٌدا لتؤثٌرات التؽٌّر المناخً .وما تزال هذه التؤثٌرات البالؽة
والمضرّ ة باقتصاد البلد وسكانه قلٌلة التوثٌق ،وال سٌما فً مجال اإللمام بكلفتها االقتصادٌة االجتماعٌة.
زت انطالقا من صدمات التقلب المناخً التً عِ ٌ َش ْ
وقد أظهرت محاكاةٌ أن ِج ْ
ت من قب ُل أنّ االقتصاد
الوطنً سٌنهار من جرّ اء ذلك .وستكون الشرابح المحرومة والتً لٌس لها ردة فعل منظمة واستباقٌة هً
األكثر تضررا ،مع تفاقم وقع الفقر.
 .1.3تؤثٌرات التؽ ٌّر المناخً
التؤثٌرات على الموارد المائٌة  :ستكون بالؽة ،وستتجسد من خالل انخفاض عا ّم فً الموارد المابٌة من
مرتبة  % 10إلى  ،% 15وسٌنجم عن ذلك :
( )1انخفاض السٌالن بحوالً  % 10فٌما بٌن  2000و 2020؛
( )2زٌادة التبخر والنتح ،وتدهور نوعٌة المٌاه ؛
( )3انخفاض المستوٌات العُمْ ِقٌَّة للمٌاه وازدٌاد ملوحتها ،فً المناطق الشاطبٌة وفً الحقول المابٌة
المتصلة المستؽلة بإفراط حالٌا ؛
( )4انخرام نظام الودٌان ،وانخفاض سعة ملء السدود بسبب التهاطالت المتركزة ،والتشكل المتسارع
للمواحل فً نطاق السدود بسبب التعرٌة المابٌة فً األحواض الرافدة الشدٌدة التعرٌة ؛
( )5سخونة المٌاه السطحٌة األقل تهوٌة وذات المناسٌب المنخفضة ،وبالتالً انخفاض قدرتها على الح ّل
والتحلٌل الحٌوي لبعض المواد الملوثة ،إلخ.
التؤثٌرات على الزراعة  :ستتجسد التؤثٌرات من خالل تدهور هام وتعرٌة لألراضً ،وكذا اتساع
المنطقة القاحلة نحو جنوب البلد .فمساحة األراضً القابلة للزراعة وطول الفصول الزراعٌة والمردودٌة
فً الهكتار ستنخفض بشكل بٌّن ،وال سٌما فً المناطق القاحلة وشبه القاحلة .وهكذا ،فً أسوإ األحوال،
ٌمكن أن تنخفض بالنصؾ مردودٌ ُة الزراعة المطرٌة ،بسبب طول فترة انقطاع المطر وقصر فترة
ُّ
وتجزإ األمطار الٌومٌة ،مع انخفاض عدد أٌام المطر ،على نحو ٌفوق  50مم ،من اآلن حتى
األمطار،
 .2020وفً نفس اإلطار ،سٌتؤثر ريُّ المزروعات الواحاتٌة بانخفاض مؤساوي فً المستوٌات العمقٌة
للبحٌرات الجوفٌة.
التؤثٌرات على التنمٌة الحٌوانٌة  :ستتجسّد فً تفاقم الوضعٌة الحالٌة التً تتسم بتدهور إنتاجٌة المواشً.
وٌرجع هذا التحول فً إنتاجٌة المواشً إلى فترات الجفاؾ المتالحقة وندرة الفضاءات الرعوٌة ونقاط
الماء .إنّ هذه الوضعٌة ناتجة عن االحترار العام واالنتزاع المفرط للكتلة الحٌوٌة من لدن البشر ،اللذٌْن
سٌصٌبان بشدة المستوى الحالً لعدم األمن الؽذابً الذي هو هه من قب ُل .وسٌمسُّ تالقً هذه العوامل
َ
وتنفٌذ برامج تحسٌن
المختلفة توجٌ َه القطعان ،خاصة مع اتساع التنمٌة الحٌوانٌة فً مشارؾ المدن،
السالالت.
التؤثٌرات على اإلسكان والعمران واالستصالح الترابً  :تتعلق بمخاطر تسرّ ب المٌاه البحرٌة وؼمر
المنشآت والمدن الشاطبٌة ،وال سٌما نواكشوط ونواذٌبو ،على التوالً العاصمة السٌاسٌة والعاصمة
االقتصادٌة للبلد .فالواقع أنّ المناطق الشاطبٌة فً مورٌتانٌا تض ّم فً نفس الوقت أكثر من  % 30من
سكان البلد ،ومعظم الصناعات ،وأهم أنشطة االستٌراد والتصدٌر ،ومنشآت مٌنابٌة ومطارٌة هامة،
ونشاطات استخراج النفط والؽاز ،وقرابة مجموع نشاطات الصٌد ،وكذلك الحظٌرتٌن الوطنٌتٌن
الكبٌرتٌن فً البلد .ومع ارتفاع مستوى المحٌط ،من جهة ،ونظرا لتضارٌس الشاطا (انخفاض بعض
المواضع عن مستوى المحٌط) ،من جهة أخرى ،تكون المناطق الشاطبٌة شدٌد َة الهشاشة تجاه أخطار
الؽمر البحري والفٌضانات من جرّ اء التؽٌرات المناخٌة والظواهر المناخٌة القصوى .ولذلك ،فإنّ
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الكوارث المناخٌة التً قد تصٌب المنطقة الشاطبٌة ستصٌب النمو االقتصادي فً مورٌتانٌا ،حٌث ٌمثل
الشاطا فً نفس الوقت منظومة بٌبٌة فرٌدة
والقطب الربٌسً للتنمٌة االقتصادٌة .وعلى صعٌد آخر ،فإنّ
َ
خطر زحؾ الرمال على المدن والقرى ـ مشفوعا بالجفاؾ ـ سٌحفز تر ّكز السكان حول المناطق الرطبة،
وانتشار المنشآت البشرٌة على طول المحاور الطرقٌة ،واتساع النزوح من األرٌاؾ إلى المدن الكبرى.
التؤثٌرات على الموارد الطبٌعٌة  :إنّ تراجع الؽطاء النباتً ( الشجري والعشبً) ـ تحت التؤثٌر المشترك
للجفاؾ المزمن والضؽط البشري ـ فاقم التصحر ،وكان السبب الربٌسً فً اختفاء أنواع ؼابٌة
َّب ذلك نزوحا مكثفا للسكان من الرٌؾ إلى المراكز
وبٌولوجٌة وفً انخفاض المخزون الرعوي ،فسب َ
الحضرٌة الكبرى  .وعلى الرؼم من االستؽالل الطابه للموارد الؽابٌة من طرؾ السكان لتلبٌة
احتٌاجاتهم من الطاقة المنزلٌة (الحطب والفحم) ومن المنتجات الؽابٌة ؼٌر الشجرٌة ( المراعً الهوابٌة،
األدوٌة ،منتجات القطؾ والتجمٌل ) ،فإنّ المنظومات البٌبٌة الؽابٌة اتخذت آلٌات للتؤقلم أخذت تزعزع
الٌوم بسبب التؽٌّر المناخً .فالشكل األكثر وضوحا لهذه التجلٌات فً مورٌتانٌا هو التصحر ونتابجه.
التؤثٌرات على الصٌد  :على ؼرار القطاعات األخرىٌ ،تعرض قطاع الصٌد لتؤثٌر التؽٌّر المناخً .
وٌجري إدراك هذه التؤثٌرات من خالل متابعة الوسابط الفٌزٌابٌة الكٌماوٌة لمٌاه المحٌط والتنوع
البٌولوجً البحري .وقد تجسّد ذلك على وجه الخصوص عبر ما ٌلً :
 .1ارتفاع متوسط درجة الحرارة السطحٌة لمٌاه البحر ،مع صعود الجبهة الحرارٌة نحو الشمال،
خارج حدودها الجؽرافٌة المعتادة .فالجبهة الحرارٌة هً نتٌجة لتالقً التٌارٌْن الربٌس ٌٌَْن فً
المنطقة ،أي تٌار كناري والتٌار االستوابً الشمالً المضا ّد ( تٌار ؼٌنٌا ) .وهً تتمٌّز بدرجات
حرارة متفاوتة بٌن الحد األقصى لألول ( °22م) والحد األدنى للثانً ( °24م) .وتعود الهجرة
التناسلٌة للعدٌد من األنواع السطحٌة لهذه الجبهة ؛
 .2ارتفاع مستوى المحٌط وزٌادة وتٌرة العواصؾ ؛
ّ
 .3تؽٌر ّ
الشط (التعرٌة الشاطبٌة).
خط
وٌواجه القطاع الفرعً للصٌد القاري ( نهر السٌنؽال) عوابق من مرتبة مناخٌة وؼٌرها  )1 ( :انخفاض
اإلنتاج ؛ ( )2تؽٌر الوسابط الفٌزٌابٌة والكٌمٌابٌة ؛ ( )3مشاكل تلوث نهر السٌنؽال (المبٌدات الزراعٌة)؛
( )4الفعل البشري ( السدود) ؛ ( )5زحؾ الرمال على األضوات والمسطحات المابٌة ؛ (  )6صعوبة
الوصول إلى المورد بسبب النباتات المكتسحة ؛ (  )7اختالل نظام النهر بسبب السدود )8 ( ،النزاعات
بٌن السكان األصلٌٌن والوافدٌن.
التؤثٌرات على الصحة .تمتاز مورٌتانٌا بحالة ؼذابٌة مقلقة ،تفاقمت من جرّ اء بٌبة ؼٌر مواتٌة ،مما
ٌسبب زٌادة انتشار األمراض المرتبطة بالتؽذٌة والتً تحفز بالتالً ظهور األمراض اإلنتانٌة والطفٌلٌة،
ت األطفال
وخاصة اإلسهاالت واإلصابات التنفسٌة الحادة لدى األطفال أقل من  5سنوات .وٌسود وفٌا ِ
ُ
اإلصابات التنفسٌة الحادة ( )%21,5والمالرٌا ( )%15واألمراضُ اإلسهالٌة ( ،)%13,5وفقا لـ"المسح
السكانً والصحً" فً  .2011وتمثل هذه اإلصابات الثالثة لوحدها  %50من أسباب وفٌات األطفال
دون سن الخامسة ،و%35من وفٌات األطفال فوق الخامسة .ومن جهة أخرى ،تعانً شرٌحة من %32
من األطفال دون سن الخامسة من سوء التؽذٌة المزمن ونقص الوزن ،من ضمنهم على التوالً %17
و %10تحت أشكال شنٌعة .فٌتجلى من ذلك استمرارُ وضع ؼذابً مقلق ٌتفاقم مع نوبات الجفاؾ.
 .2.3المصارٌؾ المناخٌة فً التؤقلم
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جهود الدولة .بذلت الدولة المورٌتانٌة جهودا جبارة للحد من آثار الجفاؾ ،وذلك منذ السبعٌنٌات .وقد
تعززت تلك الجهود إلى حد كبٌر منذ  2010على شكل آلٌة تموٌل منتظم ،للتؤقلم مع التؽٌّر المناخً.
فً مجال حماٌة الطبٌعة ،تم تنفٌذ أكثر من  20مشروعا وبرنامجا لحماٌة واستعادة الطبٌعة فٌما بٌن
 1975و  ،2008خلفتها منذ عام  2010برام ُج طموحة للتؤقلم مع التؽٌّر المناخً ٌ .تعلق األمر أساسا
بمبادرات لمكافحة التصحر والتشجٌر وتسٌٌر الموارد الطبٌعٌة والحفاظ على التنوع البٌولوجً .وتقدر
التكلفة اإلجمالٌة التراكمٌة بمبلػ  100ملٌون دوالر أمرٌكً تقرٌبا.
فً المجال الزراعً الرعويُ ،بذ ْ
ِلت جهو ٌد كبٌرة لتحسٌن قدرة المزارعٌن والمنمٌِّن على تحمّل تؤثٌرات
التؽٌّر المناخً ،على شكل منشآت مابٌة زراعٌة وتقدٌم الدعم فً الحمالت الزراعٌة ( تسوٌق المنتجات
الزراعٌة والتؤمٌن المناخً) ،وتحسٌن السالالت المحلٌة والنهوض بتربٌة الدواجن المنزلٌة .وهكذا ،فإنّ
تنفٌذ "اإلطار اإلستراتٌجً لمكافحة الفقر" ٌ 2010-2006كشؾ عن متوسط استثمار سنوي ٌبلػ 65
ملٌون دوالر أمرٌكً.
ٌ
تدخالت تؤقلمٌة فً إطار "إستراتٌجٌة التسٌٌر المستدٌم للمصاٌد وتربٌة األحٌاء
فً مجال الصٌد ،أنجزت
المابٌة" ( ،2012-2008و ُم ِّد ْ
دت إلى  .)2014وٌمكن أن ٌذكر من ضمن هذه التدخالت ما ٌلً :
 oحماٌة الموابل فً المنطقة التً ٌصلها الضوء (عمق  20م) ؛
 oإعداد خطط لتهٌبة أه ّم المصاٌد البحرٌة ،وخطة تنمٌة الصٌد القارّ ي ( )2014/2010؛
 oإعداد إطار إستراتٌجً لتنمٌة تربٌة األحٌاء المابٌة ( )2014/2010؛
 oتعزٌز وسابل وقدرات مإسسات الرقابة البحرٌة (خفر السواحل فً مورٌتانٌا) والبحوث (المعهد
المورٌتانً لبحوث المحٌطات والصٌد) ؛
 oتنفٌذ مشروع لمكافحة التلوث البحري ("بولمار") ؛
 oتعزٌز القدرات فً مجال مكافحة التلوث.
ْ
عمدت الدولة منذ عام  2009إلى عملٌات تجمٌع القرى
فً مجال اإلسكان والعمران والتهٌئة الترابٌة،
والقرٌّات المتشتتة والمتضررة من نوبات الجفاؾ وتحوٌلها إلى مواقع قابلة للبقاء  .وقد طال هذا النمط
ُ
مبالػ كبٌرة  .وقد تطرّ قت
من التدخل أٌضا مدنا ُعبِّا لبناء المساكن وإعادة هٌكلة األحٌاء الهشة فٌها
البرامج الممولة لصالح الشرابح الهشة من السكان إلى ما ٌلً  )1 ( :تجمٌع  7بلدات بمبلػ  4,5ملٌار
أوقٌة ؛ (  )2إنشاء مدٌنتٌن عصرٌتٌن بـ  0,445ملٌار أوقٌة ؛ (  )3إعادة هٌكلة األحٌاء الهشة فً
نواكشوط ( 146 000قطعة أرضٌة) بـ  5,6ملٌار أوقٌة ؛ ( )4تشٌٌد مساكن اجتماعٌة ومتوسطة الحال
بـ  7,3ملٌار أوقٌة (أي ما مجموعه  17,845ملٌار أوقٌة ،وٌعادل  64ملٌون دوالر أمرٌكً تقرٌبا).
 .3.3طموحات واحتٌاجات التؤقلم
أجندة الطموحات المورٌتانٌة فً مجال التؤقلم فً أفق : 2030
تهدؾ المبادرات المقترحة من طرؾ مختلؾ القطاعات إلى تخفٌض هشاشة المنظومات الطبٌعٌة
واالجتماعٌة االقتصادٌة ،وكذا مواجهة التؽٌرات المناخٌة  .وللقٌام بذلك ،تطلب مورٌتانٌا الدع َم من
شركابها على الصعٌد الدولً من أجل تحقٌق أولوٌاتها التؤقلمٌة التً تشمل ما ٌلً :
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تؽطٌة الحاجات الؽذابٌة بنسبة  %117بالنسبة لألرز ،و % 80للقمح ،و %75للحبوب التقلٌدٌة،
و %160للحلٌب و  %126للحوم البٌضاء.
إنجاز شبكات الصرؾ الصحً ( مٌاه األوساخ ،ومٌاه األمطار) فً مدن نواكشوط وروصو
وكٌهٌدي وكٌفه ونواذٌبو والنعمة والعٌون وتمبدؼه وأكجوجت وأطار ؛
البذر الجوي األراضً المتدهورة ( 10000هآ /سنة) تحفٌزا الستعادة الوسط الطبٌعً ؛
استعادة المراعً الطبٌعٌة ( وضعٌة الحظر وتسٌٌر المجابات الرعوٌة ضمن خطط المناخ
اإلقلٌمٌة) ؛
إنجاز  300عملٌة سبر (من ضمنها  150فً أعماق تتجاوز  200م) الستكشاؾ البحٌرات
الجوفٌة ،مع إمكانٌة التحوٌل إلى منشآت حفر لالستؽالل و /أو لقٌاس العمق ؛
إنجاز خالصات هٌدروجٌولوجٌة ولتقوٌم الموارد المابٌة فً المناطق الوعرة أو اله ّشة ،وتوسٌع
نطاق المراقبة المنتظمة لمجموع الحقول القابضة بنظام اإلرسال عن بعد ؛
تحقٌق مشروع توفٌر مٌاه الشرب لـ  4والٌات فً المنطقة الشمالٌة من البلد ؛
إنجاز مشارٌع لتحلٌة المٌاه فً المناطق الشاطبٌة وؼٌرها ؛
إنجاز  2000شبكة صؽٌرة معزولة للتزوٌد بماء الشرب فً الوسط الرٌفً المجهز بالطاقة
الشمسٌة ؛
حماٌة مدٌنتًْ نواكشوط ونواذٌبو من مخاطر الؽمر البحري وزحؾ الرمال ؛
تعزٌز تحمّل الساكنة الهشة ـ وال سٌما فً الوسط الرٌفً ـ تجاه آثار التؽٌّر المناخً ؛
تعزٌز القدرات المإسسٌة والفنٌة لدى الهٌبات الوطنٌة والمحلٌة ،فً مجال تخطٌط وتموٌل وتنفٌذ
إجراءات التؤقلم مع التؽٌّر المناخً ؛
تعزٌز تحمّل المنظومات البٌبٌة الطبٌعٌة لتؤثٌر التؽٌّر المناخً ؛
إعادة التؤهٌل والتسٌٌر المندمج والمستدٌم لألراضً الرطبة ضد آثار التؽٌّر المناخً ؛
تهٌبة المسطحات المابٌة الصؽٌرة فً مواقع نموذجٌة ؛
النهوض بالصٌد الرشٌد فً بحٌرة "ف ْ ّم لكلٌته" ؛
تعزٌز القدرات من أجل متابعة وتسٌٌر المصاٌد القارّ ٌة ؛
النهوض بتربٌة األسماك ،لتحسٌن األمن الؽذابً والح ّد من الفقر فً المناطق الرٌفٌة ؛
تعزٌز تؽذٌة األسر الهشة وصحتها.

الحاجٌات من تموٌل التؤقلم :
2020/2015
إنّ إنجاز هذه المشارٌع والتدخالت التؤقلمٌة ترفع الحاجة من التموٌل فً الفترتٌن
و 2030/2020إلى  9,3774ملٌار دوالر أمرٌكًّ ،
موزعة على مختلؾ القطاعات ،كما ٌلً :
الحاجٌات المالٌة
(بملٌون دوالر أمرٌكً)

القطاعات
الزراعة
المٌاه والصرؾ الصحً
التنمٌة الحٌوانٌة
اإلسكان والعمران والتهٌبة الترابٌة

843.00
1 500.00
36.40
5 000.00
8

البٌبة والتنمٌة المستدٌمة (حماٌة الطبٌعة)
الصٌد واالقتصاد البحري
الصحة
المجموع الفرعً للتؤقلم

133.00
1 644.00
221.00
9 377.40

 - .4اإلطار المإسسً للتنفٌذ والمتابعة التقوٌمٌة
بناء على طلب من وزارة البٌبة والتنمٌة المستدٌمة ،عٌنت كل وزارة '' نقطة ربط قطاعً" ٌكلؾ
بموضوع التؽٌر المناخً بالنسبة لقطاعه .وهكذا ،أقامت مورٌتانٌا شبكة من نقاط الربط القطاعٌة فً
مجال التؽٌر المناخً ،داخل القطاعات الوزارٌة ،من أجل تحسٌن تنفٌذ أهداؾ االتفاقٌة ،واإلدماج
المنهجً لهاجس التؽٌر المناخً فً جمٌع األنشطة القطاعٌة .وبالمثل ،أنشؤت مورٌتانٌا نظاما للمتابعة
التقوٌمٌة لـ ''خطة العمل الوطنٌة من أجل البٌبة" ،التً ستوسَّعُ إلى هذا '' اإلسهام المورٌتانً'' ،من خالل
تعزٌز قدرات المتابعة التقوٌمٌة لدى جمٌع القطاعات المعنٌة.
 - .5اإلنصاؾ والطموح
تنتمً مورٌتانٌا فً نفس الوقت إلى البلدان ؼٌر المعنٌة بالمرفق  ،1وإلى "البلدان األقل نموا" المتؤثرة
بالتصحر .وهً عضو فً مجموعة التفاوض حول المناخ " :مجموعة  77والصٌن" ،و"مجموعة الدول
العربٌة" ،و"المجموعة اإلفرٌقٌة" ،و"مجموعة بلدان الساحل" .وهذا هو السبب الذي جعلها تعاضِ ُد همو َم
ومواقؾ جمٌع هذه المجموعات التً تعتبر التؤقلم أولوٌة ،وتعمل على إنجاح مإتمر األطراؾ فً
َ
بارٌس.
إنّ انبعاثات ؼازات االحترار فً مورٌتانٌا ضبٌلة بالمقارنة مع االنبعاثات العالمٌة ( .)%0,00015لذلك
فهً تعتبر أ ّنه من اإلنصاؾ أن تتمكن من مواصلة تنمٌتها لجعل اقتصادها وسكانها أكثر تحمّال لتؤثٌرات
التؽٌر المناخً .ومع ذلك ،تلتزم مورٌتانٌا باإلسهام الكامل فً الجهود التً ٌبذلها المجتمع الدولً للح ّد
من انبعاثات ؼازات االحترار (ؼازات الدفٌبة) بنسبة  %22,3فً  2030مقارنة مع االنبعاثات المتوقعة
فً العام نفسه ،وفقا للسٌنارٌو المرجعً (" السٌر االعتٌادي لألمور") .ومن المتوقع أن ٌم ّكن تنفٌذ هذا
"اإلسهام الطموح " من تخفٌض االنبعاثات التراكمٌة فً الفترة  2030-2020بـ  33,56ملٌون طن
مكافا  ،CO2مقابل تكلفة إجمالٌة تقدر بنحو  9,3ملٌار دوالر أمرٌكً.
ومن ضمن هذا اإلسهام %88 ،مشروطة ،مقابل تخفٌض تراكمً لالنبعاثات قدره  29,53ملٌون طن
مكافا  CO2وتكلفة  8,2ملٌار دوالر أمرٌكً .إنّ مورٌتانٌا تطمح إلى تعزٌز جهاز مراقبة المناخ ،لتزٌد
من تنظٌم مجهود التخفٌض المنتظر فً كل واحد من القطاعات التنموٌة ،وإلى مواصلة برنامجها لتطوٌر
الطاقات المتجددة ،وتثمٌن احتٌاطٌاتها من "ؼاز البترول الم َُسال" ،عبر تولٌد الكهرباء المتقاسم مع
"مالً" و"السٌنؽال" ،وإلى تحدٌث إسهامها ،نظرا لتطور تنمٌتها.
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 .1الظروؾ الوطنٌة
.1.1

تقدٌم موجز عن مورٌتانٌا

إنّ مورٌتانٌا ـ بموقعها فً شمال ؼرب إفرٌقٌا ،والتً هً همزة وصل بٌن العالم العربً وإفرٌقٌا ـ تش ّكل
بلدا شاسعا ( 1 030 000كلم )2قلٌ َل السكان ومتصحرا فً قرابة  % 75من حٌّزه الترابً .وحسب آخر
إحصاء عام للسكان والمساكن فً  ،2013تبلػ الساكنة  3 538 990نسمة ؛ وإذا استمرّ االتجاه الحالً
فً تزاٌد سنوي بنسبة  ،% 2,77فسٌرتفع هذا العدد إلى  5مالٌٌن فً  ،2030و  7,4ملٌون فً
.2050
ومناخها قاحل ،مع نوبات متالحقة من الجفاؾ منذ بداٌة السبعٌنٌات ،على إثر التؽٌر المناخً الذي نجم
عنه التدهور المستمر لألراضً والتصحر .وفً الواقع ،تظهر المعطٌات المتاحة أ ّنه ـ فٌما بٌن 1974
و 2004ـ تحولت  150 000كلم  ،2أي  % 15من التراب الوطنً ،إلى منطقة صحراوٌة.
ُلجم .وعلى أساس
وفٌما بٌن  2013و  ،2014بقً النمو االقتصادي قوٌا فً إطار من التضخم الم َ
الحسابات الوطنٌة الجدٌدة ،تق َّدر الزٌادة الواقعٌة فً "الناتج الداخلً الخام" فً  2013بـ  ،%5,7مقابل
 % 6فً  .2012فانخفاض النشاط فً قطاعًْ الصٌد والزراعة لم ٌعوّ ض إال جزبٌا بواسطة التحسن فً
نشاطات الصناعة المعدنٌة والخدمات .وقد أظهرت المإشرات االقتصادٌة األولٌة فً الجزء األول من
وسٌعوض جزبٌا بازدٌاد
 2014أنّ إنتاج النفط والصناعة التحوٌلٌة سٌكون وقعه أقل من المتوقع،
َّ
نشاطات الصٌد والبناء ،وكذا بإنتاج متزاٌد للحدٌد .وانخفض التضخم اإلجمالً المتوسط من  % 4,5فً
نهاٌة  2013إلى  % 3فً منتصؾ  ،2014نظرا النخفاض األسعار العالمٌة (المصدر  :صندوق النقد
الدولً.)2015 ،

 .2.1سٌاق التنمٌة المستدٌمة
فٌما ٌخص ش ّقًْ "تخفٌض انبعاثات ؼازات االحترار" و"التؤقلم مع التؽٌر المناخً" ،اعتمد مسارُ إعداد
"اإلسهام المزمع المحدد على المستوى الوطنً" قطاعات متعددة ،هً  )1 ( :الزراعة (  )2التنمٌة
الحٌوانٌة (  )3البٌبة والتنمٌة المستدٌمة (  )4النفط والطاقة والمعادن (  )5اإلسكان والعمران والتهٌبة
الترابٌة ( )6الصٌد واالقتصاد البحري ( )7التجهٌز والنقل ( )8المٌاه والصرؾ الصحً.
وعالوة على أهداؾ التنمٌة القطاعٌة ،فإنّ التوجٌهات اإلستراتٌجٌة المشتركة المتعلقة بـ (  (ً1اإلطار
اإلستراتٌجً لمكافحة الفقر ( )2015 /2011و (" (ً2اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لألمن الؽذابً" قد أخِذت فً
الحسبان فً التعرّ ؾ على اإلجراءات المرتبطة بالرهانات المناخٌة .وأخٌراٌ ،جدر الذكر بؤنّ تنفٌذ
"اإلسهام الوطنً" ٌبرمج إشراك قطاعًْ التعلٌم والمجتمع المدنً ،بُؽٌة تعزٌز التهذٌب البٌبً وترسٌخ
روح المواطنة ُتجاه تحدٌات التؽٌر المناخً.

 .3.1السٌاق الوطنً للتؽٌر المناخً
 .1.3.1على الصعٌد اإلستراتٌجً
صادقت مورٌتانٌا على "االتفاقٌة اإلطارٌة لألمم المتحدة حول التؽٌرات المناخٌة" (اتفاقٌة المناخ) فً
 1994وانضمت لبروتوكول كٌوتو فً  .1997وعلى الصعٌد الوطنً ،فإنّ "اإلستراتٌجٌة الوطنٌة
للتنمٌة المستدٌمة" حتى أفق  2015تش ّكل اإلطار المرجعً للسٌاسة الوطنٌة فٌما ٌتعلق بالرهانات
المناخٌة .وعلى صعٌد العمل المٌدانً ،تتصل هذه اإلستراتٌجٌة بثانً "خطة للعمل الوطنً من أجل
البٌبة" التً تؽطً الفترة  .2016/2012وقبل ذلك بكثٌر ،أع ّدت مورٌتانٌا "خطة للعمل الوطنً من أجل
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التؤقلم" فً  .2004وفً  ،2015وضعت مورٌتانٌا المعال َم األولى لخطتها الوطنٌة للتؤقلم فً منظور
المدى المتوسط والبعٌد.
 .2.3.1التوافقات المإسسٌة ُتجاه رهانات التؽٌر المناخً
أ ـ قٌادة السٌاسة البٌئٌة
ٌُع َهد بالتسٌٌر البٌبً إلى وزٌر البٌبة والتنمٌة المستدٌمة .وصالحٌات هذا األخٌر محكومة حالٌا بالمرسوم
 /2014/057وأ فً  11مارس  ،2014بعد أن استفاد القطاع من الرفع إلى رتبة وزارة منذ  17سبتمبر
.2013
ب ـ التنسٌق المٌدانً لرهانات التؽٌر المناخً
فً  ،2009أُنشبت فً حضن وزارة البٌبة " ٌ
خلٌة لتنسٌق البرنامج الوطنً حول التؽٌرات المناخٌة".
وٌتمثل هدفها العام فً التنسٌق ـ على المستوى الوطنً ـ للنشاطات المٌدانٌة المرتبطة بااللتزامات
المنبثقة من المصادقة على "اتفاقٌة المناخ" .وهكذا ،وخالل مسار إعداد "اإلبالغ الوطنً الثالث" بموجب
االتفاقٌة ،وتحضٌر التقرٌر االبتدابً لـ "التحدٌث ك َّل سنتٌْن" ،وعلى تعلٌمات من ربٌس الدولة ،أقٌ َم فً
" 2015نقاط الربط القطاعِ ٌون" للتؽٌر المناخً ،من أجل تمدٌد اهتمامات البلد فً هذا المجال إلى حضن
القطاعات الوزارٌة ،وبالتالً تؤمٌن أفضل لرقابة الرهانات المناخٌة فً سٌاساتها ومجال نشاطها على
الصعٌد الوطنًٌ .ساهم هإالء "النقاط" فً تحضٌر جرود ؼازات االحترار ونشاطات التخفٌض على
المستوى القطاعً ،وكذا فً متابعة تؤثٌرات التؽٌر المناخً على القطاعات االقتصادٌة االجتماعٌة
الرهٌنة.
وأخٌرا ،وفً إطار تنفٌذ بروتوكول كٌوتو المذكور آنفا ،أقٌمت فً " 2012سلطة وطنٌة معٌَّنة" .وهً
تختص بالمصادقة على المشارٌع ،فً إطار "آلٌة التنمٌة النظٌفة".
 .3.3.1اإلبالؼات الوطنٌة
ُ
على إثر مصادقة مورٌتانٌا على اتفاقٌة المناخ ،قُ ِّد ْ
ثالث "إبالؼات وطنٌة" إلى االتفاقٌة المذكورة.
مت
ومن المنتظر أن تق ّدم لالتفاقٌة كذلك أو َل "تقرٌر للتحدٌث كل سنتٌْن" فً دجمبر .2015
 .4.3.1الجرد الوطنً لؽازات االحترار
( 2010المتخدة سنة مرجعٌة فً اإلسهام
طبقا للجرد الوطنً لؽازات االحترار المُع ّد عن السنة
الوطنً) ،تق َّدر االنبعاثات اإلجمالٌة بـ  6618,9جٌكاؼرام مكافا ثانً أكسٌد الكربون (جػ م )CO2
(المصدر  :اإلبالغ الوطنً الثالث .)2014 ،وقد ؼطى هذا الجرد األربع وحدات فً "الخطوط
التوجٌهٌة  "2006لـ "الفرٌق الحكومً للخبراء فً متابعة المناخ" (فرٌق المناخ) ،وهً " :الطاقة"،
و"األسالٌب الصناعٌة واستخدام المنتجات" ،و"الزراعة والحراجة واستخدام األراضً" ،و"النافٌات".
المصدر السابدَ فً انبعاثات
وقد أظهر تحلٌ ُل "فبات المصادر الربٌسٌة" أنّ "التخمّر المعوي" ٌشكل
َ
المٌثان.
 .2منهجٌة ومسار إعداد "اإلسهام الوطنً"
 .1.2المقاربة المإسسٌة للمنهجٌة
فً إطار تحضٌر "اإلسهام" ،اعتمدت وزارة البٌبة طورٌْن من التحسٌس واإلعالم ،وهما عبارة عن شق
سٌاسً وفنً.
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للشق السٌاسً ،فإنّ رسالة الرهانات والتحدٌات المتعلقة بإسهام البلد حُ م ْ
ّ
ِلت ـ باسم وزٌر البٌبة
بالنسبة
إلى َجناب نظرابه من طرؾ منسق " ٌ
خلٌة تنسٌق البرنامج الوطنً حول التؽٌرات المناخٌة" .وقد م ّكن
هذا العم ُل من تحدٌد اإلجراءات العملٌة لتحضٌر اإلسهامات ،تحت إشراؾ نقاط الربط القطاعٌٌن.
وبالنسبة للشق الفنً ،قام الطاقم الفنً فً القطاعات بإعداد إسهاماتهم القطاعٌة ،بعد تبادل اآلراء
وتوجٌهات فرٌق الخبراء المنتدب من طرؾ الوزارة.
وقد قاد هذا المسار إلى ورشة وطنٌة حول التبادل وإجازة تقرٌر اإلسهام الوطنً (فً ٌوم
 ،)2015/08/25وشهد مشاركة فرٌق موسع ٌتكوّ ن من برلمانٌٌن وممثلٌن عن القطاعات الوزارٌة
والقطاع الخصوصً والمجتمع المدنً .وفً األٌام القادمة ،سٌُق َّد َم إلى مجلس الوزراء التقرٌرُ المنبثق
عن هذه الورشة.
 .2.2منهجٌة وفرضٌات تقدٌر انبعاثات ؼازات االحترار
 .1.2.2طرائق تقدٌر االنبعاثات وفرضٌاتها فً السٌنارٌو المرجعً
ص َل على معطٌات النشاط المستخدمة فً توقع االنبعاثات بالنسبة لـ"السٌر العادي لألمور" على أساس
ُتحُ ِّ
المإشرات االقتصادٌة االجتماعٌة (الناتج الداخلً الخام ،نسبة النمو االقتصادي وتزاٌد السكان )...تبعا
للسٌاسات القطاعٌة .والمنهجٌة المستخدمة لتقدٌر توقعات االنبعاثات هً نفس المنهجٌة الواردة فً
الخطوط التوجٌهٌة  2006للفرٌق الدولً للمناخ ،والبرنامج المعلوماتً المرفق بها.
 .2.2.2منهجٌات تقوٌم خٌارات التخفٌض
أ .وسائط التقوٌم
الوطنً ،مع خصوصٌة فً "قطاع الزراعة والحِراجة واستخدام األراضً"
التراب
ٌطال تقوٌ ُم التخفٌض
َ
َ
الذي اقتصر على المنطقة الساحلٌة (نسبة لمنطقة الساحل اإلفرٌقً) من البلد والتً تؽطً الوالٌات
الجنوبٌة فً البلد ،أي الحوض الؽربً والحوض الشرقً والعصابه وكٌدٌماؼا والترارزه والبراكنه
وكوركول وتكانت.
وبالنسبة لألفق الزمنً ،ت ّم تحدٌده بسنة  ،2030مع اختالؾ فً االستشراؾ بٌن الفترة المؽطاة بالرإٌة
اإلستراتٌجٌة القطاعٌة وفترة التوقع (التمدٌد).
أفق ٌ : 2020/2010تطابق هذا األفق تقلٌدٌا مع أفق اإلستراتٌجٌات العمومٌة القطاعٌة ،حتى وإن كان
ٌنبؽً أن ٌَجري تنفٌذ رإٌة فً زمن أقصر .فعند هذا األجلٌ ،نبؽً أن تساهم ـ بشكل مباشر أو ؼٌر
ُ
التدخالت المعتمدة فً تخفٌض انبعاثات ؼازات االحترار ،على جمٌع المستوٌات (المإسسً،
مباشر ـ
القطاعً ،إلخ) .على سبٌل المثال ،تتوقع إستراتٌجٌة قطاع الطاقة نسبة  % 20من الطاقة المتجددة فً
تخفٌض ؼازات االحترار من هذه الفبة ذات النمو السرٌع.
تولٌد الكهرباء فً ٌ .2020مثل هذا التع ّه ُد
َ
أفق  : 2030/2020سٌم ّكن هذا األفق فعلٌا من التفكٌر الموسّع فً التؽٌر المناخً ،سواء بالنسبة
ت الكبرى للبلد (الطاقٌة والتهٌبة
للتؤثٌرات أم بالنسبة لفعالٌة سٌاسات التخفٌض المنفذة .فالواقع أنّ الخٌارا ِ
الترابٌة ،التكفل بالتخفٌض) ـ كما هو الشؤن بالنسبة للسٌاق الدولً الحالً ـ سٌكون ل َها آثار أكٌدة على
درجة امتالك األولوٌات الوطنٌة والجهد الحقٌقً للتخفٌض فً البلد واستقالله ،وستم ّكن من تقوٌم فعالٌة
الخٌارات.
والسنة المرجعٌة لتقوٌم جهد التخفٌض هً سنة . 2010
ب .منهجٌات تقوٌم التخفٌض
ْ
خدمت ثالث ُة نماذج للحساب :
من أجل تحلٌل التخفٌض فً مورٌتانٌا ،اس ُت
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 .1منهجٌة الخطوط التوجٌهٌة لـ"فرٌق المناخ  "2006والبرنامج المرفق بها ،بالنسبة لقطاعات
"الطاقة" ،و"األسالٌب الصناعٌة واستخدام المنتجات" ،و"النفاٌات" ؛
" .2أداة مٌزان الكربون  "EX-ACTالمنتهجة من طرؾ "الفاو" بالنسبة لقطاع الزراعة والحِراجة
واستخدام األراضً ؛
 .3نموذج "لٌب  "LEAPلتحلٌل القطاع الفرعً للطاقة المنزلٌة.
ج .منهجٌات تقوٌم خٌارات التؤقلم
على أساس توجٌهات (السٌنارٌوهات المناخٌة واالقتصادٌة االجتماعٌة) وشروح (الصلة بٌن الهشاشة
ُ
القطاعات التنموٌة حقاب َبها
والتؤقلم) فرٌق الخبراء متعددي االختصاصات من وزارة البٌبة ،اقترحت
للتؤقلم مع التؽٌر المناخً.
 .3.2مسار إعداد "اإلسهام الوطنً"
انطلق مسار "اإلسهام الوطنً" لمورٌتانٌا مع ورشة االنطالق المنظمة ٌوم  12ماٌو  ،2015بحضور
ممثل "برنامج األمم المتحدة للبٌبة" وجمٌع "نقاط الربط القطاعٌٌن" .وفً نفس الشهر ،نظمت "خلٌة
َ
جهاز اإلعداد وأقامته ،بما فً ذلك إعالم وزراء
تنسٌق برنامج التؽٌرات المناخٌة" المكلفة بقٌادته
القطاعات الربٌسٌة والف َِرق متعددة االختصاصات والقطاعٌة ،من أجل تحرٌر "اإلسهام الوطنً" ،على
أن ٌنضم إلٌهم استشاريٌ دولًٌ مبعوث من طرؾ الشراكة بٌن "الجامعة الفنٌة الدنماركٌة" و"برنامج
جوهر "اإلسهام الوطنً" فٌما
األمم المتحدة للبٌبة" .وقد عملت هذه الفرق بمواظبة ،لتق ِّد َم بعد أسبوع
َ
ُرض ْ
ٌتعلق بالتؤقلم والتخفٌض .وقد قُ ّد[ ْ
ت فً
مت هذه النتٌجة إلى وزٌر البٌبة ٌوم  24أؼشت  ،2015وع َ
الٌوم الموالً فً ورشة عمومٌة.
وفً المرحلة األخٌرة ،أُشر َك ْ
ُ
القطاعات الوزارٌة ،لكً ُتن ّق ًَ إسهاماتها القطاعٌة .وسٌق ّدم
ت مرة أخرى
التقرٌرُ التركٌبً الناتج إلى لجنة مشتركة بٌن عدة وزارات ،قبل تقدٌمه إلى مجلس الوزراء الذي سٌقرر
إرساله إلى سكرٌتارٌة االتفاقٌة.
 .3التخفٌض
 .1.3انبعاثات ؼازات االحترار فً مورٌتانٌا
 .1.1.3انبعاثات ؼازات االحترار فً السنة المرجعٌة ()2010
فً  ،2010قُ ِّد َر مجموعُ االنبعاثات الصافٌة من ؼازات
االحترار فً مورٌتانٌا  6618,92جػ مكافا ثانً أكسٌد
الكربون أي  2,33طن من مكافاات ثانً أكسٌد الكربون
 /عن كل ساكن.
قطاعا "الزراعة والحراجة واستخدام األراضً"
وٌجمع
َ
و"الطاقة"  %99,79من هذه االنبعاثات.
"الزراعة والحراجة
وٌؤتً أكبر إسهام من قطاع
واستخدام األراضً" ،بـ  ، % 69,34أي  4309,63جػ
مكافا ثانً أكسٌد الكربون ،متبوعا بالطاقة بـ 30,35
 ،%أي  2293,74جػ مكافا ثانً أكسٌد الكربون .أما
قطاعا "األسالٌب الصناعٌة واستخدام المنتجات"
 % 0,2من هذه
و"النفاٌات" ،فال ٌمثالن سوى
االنبعاثات ،نظرا لقلة الرطوبة فً النفاٌات وانخفاض
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 1.3ملخص االنبعاثات فً  2010حسب كل ؼاز

محتواها من المواد القابلة للتخمّر .وٌبٌّن الجدول
وقطاع ،مقٌسة بجػ.

الجدول  : 1.3االنبعاثات من ؼازات االحترار المباشرة فً مورٌتانٌا ،عام 2010
االنبعاثات
الفئات

CO2

مجموع
مكافا

انبعاثات CO2
مكافا
N2O

CH4

PFCs HFCs

 1الطاقة
 2األسالٌب الصناعٌة واستخدام المنتجات
0,066
219,562
-321,632
 3الزراعة والحراجة واستخدام األراضً
0,0000006 0,04
0,141
 4النفاٌات
0,148
219,735
1952,543
مجموع االنبعاثات حسب كل ؼاز
المصدر " :تقرٌر الجرد الوطنًّ فً "اإلبالغ الوطنً الثالث" لمورٌتانٌا.

SF6

CO2

2265,528

0,133

0,082

0

0

0

2 293,741

8,506

0

0

6,059

0

0

14,565

0

0

0

4 309,63

0

0

0

0,981

6,059

0

0

6618,918

 .2.1.3انبعاثات ؼازات االحترار فً السنة المدروسة األخٌرة (.)2012
فً  ،2012ق ِّدر مجموع االنبعاثات الصافٌة من ؼازات االحترار فً مورٌتانٌا بـ  7070,544جػ
مكافا  ،CO2أي  2,1طن مكافا  .CO2عن كل ساكن.
وقد شكل قطاعا " الزراعة والحِراجة واستخدام األراضً" والطاقة نسبة  % 99,76من هذا اإلصدار.
وتؤتً أكبر مساهمة من قطاع "االستخدام األراضً والحراجة" بنسبة  ،% 69,79أي 4581,19
جٌكاؼرام مكافا  ،CO2متبوعا بالطاقة بنسبة  %34,97أ ي  2472,88ج غ مكافا ثانً أكسٌد
قطاعًْ "ا ألسالٌب الصناعٌة واستخدام المنتجات" و "النفاٌات" ،فهما ٌتمثالن
الكربون .وفٌما ٌخص
َ
كقطاعٌن هامشٌن ،بحوالً  %0,22لـ"األسالٌب الصناعٌة واستخدام المنتجات" و  % 0,01لـ
"النفاٌات".
وٌعرض الجدول التالً خالصة االنبعاثات فً السنة  2012فً مورٌتانٌا.
الجدول  .2.3االنبعاثات من ؼازات االحترار المباشرة فً مورٌتانٌا فً  ،2012مقٌسة بـ جٌكاؼرام
القطاعات

انبعاثات CO2
مكافا

االنبعاثات
Net CO2

N2O

CH4

 1الطاقة
 2األسالٌب الصناعٌة واستخدام المنتجات
0,04
228,859
- 237,248
 3الزراعة والحراجة واستخدام األراضً
0,0000006 0,043
0,128
 4النفاٌات
39,37
4809,90
2214,70
مجموع االنبعاثات واالمتصاص فً البلد
المصدر " :تقرٌر الجرد الوطنًّ فً "اإلبالغ الوطنً الثالث" لمورٌتانٌا.

HFCs

PFCs

SF6

مجموع
مكافا
CO2

2442,952

0,141

0,087

0

0

0

2472,88

8,866

0

0

6,542

0

0

15,41

0

0

0

4581,19

0

0

0

1,03

6,54

0

0

7070,51

 .3.1.3توقع االنبعاثات من ؼازات االحترار وفق سٌنارٌو "السٌر العادي لألمور"
حسب السٌنارٌو المرجعً ،ستنتقل االنبعاثات الكلٌة من ؼازات االحترار فً مورٌتانٌا من  6818,92جغ
مكافا  CO2فً  2010إلى  18843,96جغ مكافا  CO2فً  ،2030أي بؤكثر من الضعؾ ( .)% 284,2
وهذه الزٌادة مدعومة بشكل بٌّن بقطاع الطاقة الذي ستتضاعؾ انبعاثاته  5مرات (على إثر تطور الطلب
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على الطاقة بـ  % 8سنوٌا) ،أي بزٌادة  .% 509,84وسٌشهد قطاع " الزراعة والحراجة واستخدام
األراضً" تضاعؾ انبعاثاته بـ  % 163,68؛ وسٌشهد قطاع النفاٌات أكبر تطور ،بـ .%6913,3
الجدول  : .3.3توقع االنبعاثات من ؼازات االحترار فً مورٌتانٌا ( 2030/2015السٌنارٌو المرجعً)
انبعاثات مكافا ( CO2جػ)

القطاعات
مجموع االنبعاثات الصافٌة (بعد االحتجاز)
 1الطاقة
 2األسالٌب الصناعٌة واستخدام المنتجات
 3الزراعة والحراجة واستخدام األراضً
 4النفاٌات

*2010

2015

6618,918

7564,160
2920,750

2293,741
14,565
4309,630

2020

2025

2030

18843,960 15668,600 10002,220
11694,420 9253,700 4384,050

20,155

25,819

25,592

27,878

4600,000

5537,560

6326,600

7053,830

23,256

54,789

62,710

67,832

0,981

 °2010السنة المرجعٌة

ٌرتبط هذا التطور السرٌع فً االنبعاثات بتطور  CO2الذي ٌنتقل من  1952,544جغ مكافا  CO2فً
 2010إلى  10532,68جغ مكافا  CO2فً ( 2030الشكل ٌ .).2.3مكن تفسٌر هذه الوضعٌة بما
ٌلً )1 ( :طموح مورٌتانٌا الكبٌر لتثمٌن مواردها من "ؼاز النفط ال ُمسال" عبر التولٌد الكهربً
المقتسم مع مالً والسٌنؽال ؛ (  )2االتجاه إلى التدهور المتزاٌد للتشكٌالت الؽابٌة ( 500 -هآ سنوٌا)،
التً تنتقل من وضعٌة بالوعة إلى وضعٌة مصدر انبعاث فً  ،2030أي بزٌادة .% 60

 % 95من التخمّر المعوي لدى المواشًٌ .شهد
ٌؤتً المٌثان ،فً هذا التقٌٌم ،من أكثر من
ؼاز NO2زٌادة أكثر أهمٌة فً السٌنارٌو المرجعً ،انتقاال من  0,067جػ عام  2010إلى  0,121جػ
فً  ،2030أي بزٌادة  ،% 81وٌعود هذا التطور إلى المكانة الحسنة التً تحتلها الطاقة فً انبعاثات
( NO2قرابة .)%40
 .2.3تقوٌم فرص التخفٌض
 .1.2.3تقوٌم فرص التخفٌض ،والكلفة والتقنٌات الرئٌسٌة
فرص التخفٌض

:

لدى مورٌتانٌا جهد (احتٌاطً) معتبر فً التخفٌض ،نظرا لما ٌلً :
 مساحة متصحرة قدرها ملٌون كلم 2مع احتٌاطً تشمٌس هام ؛
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ّ
الشط ٌمتد على  700كلم ،من مصب نهر السٌنؽال إلى الرأس األبٌض ؛
منجم رٌحً هام على
مخزون هام من الؽاز الطبٌعً ٌمكن استبداله بالمازوت فً المحطات الكهربٌة ،ابتدا ًء من
 .2016وأخٌرا ،سٌم ّكن إنتاج "ؼاز النفط الم َُسال" ـ انطالقا من هذا المنجم ـ من اإلسهام فً
تعوٌض الكتلة الحٌوٌة بؽاز البوتان فً القطاع السكنً ؛
إنّ التشجٌر وإعادة التشجٌر فً الحزام الساحلً ،فً إطار المبادرة اإلفرٌقٌة "للسور األخضر
العظٌم" ٌوفران إمكانٌات كبٌرة الحتجاز الكربون ؛
ثراً
ً
إنّ آلٌات السوق ـ وال سٌما مشارٌع وبرامج أنشطة "آلٌة التنمٌة النظٌفة" ـ تشكل َمعٌِنا ّ
للتخفٌض ،بالنظر إلى القواعد والمساطر الحالٌة وتلك التً ٌجري التفاوض حولها.

الكلفة المالٌة  :تق َّدر تكالٌؾُ فرص التخفٌض المقترحة بـ  9282ملٌون دوالر أمرٌكً.
التقنٌات
سٌُتعرّ ؾ على التقنٌات التً ستم ِّكن من تحوٌل هذه الفرص إلى مشارٌع ،من خالل تقرٌر "تقوٌم
الحاجات التكنولوجٌة" قٌد اإلنجاز (برنامج األمم المتحدة للبٌبة /صندوق البٌبة العالمٌة).
 .2.2.3اإلسهام فً مجهودات التخفٌض
حسب نتابج التقوٌم القطاعً لجهد (احتٌاطً) التخفٌض النبعاثات ؼازات االحترار ،ستضع مورٌتانٌا
تحت تصرؾ المجتمع الدولً جهدا تراكمٌا للتخفٌض بقرابة  33,56ملٌون طن مكافا  ،CO2خالل
الفترة  ،2030/2020باستثمار ٌق ّدر بـ  9282ملٌون دوالر أمرٌكًٌ .ؤتً هذا اإلسهام فً التخفٌض
اإلجمالً من  18مشروعا كبٌرا تؽطً مجموع القطاعات الباعثة.
الجدول  .4.3جهد التخفٌض التراكمً للفترة  2030/2020حسب كل قطاع
تراكم التخفٌض 2030/2020
عدد
القطاعات
بملٌون طن مكافا CO2
المشارٌع
8
-12711,12
الطاقة
2
- 30,50
األسالٌب الصناعٌة واستخدام المنتجات
7
الزراعة والحراجة واستخدام األراضً
- 20431,51
1
-386,19
النفاٌات
18
مجموع فترة التقوٌم 2030/2020
- 33559,32

الكلفة بمالٌن
دوالر أمرٌكً
9037,40
0,40
133,09
111,00
9281,89

للمزٌد من المعلومات ،انظر قابمة المشروعات والبرامج المرفقة.

 .3.2.3الجدول الزمنً لإلسهامات
فترة نشاطات التخفٌض المقترحة من طرؾ إسهام مورٌتانٌا هً .2030/2020
 .4.2.3اإلسهام فً مجال التخفٌض
تلتزم مورٌتانٌا بالمشاركة ملًٌا فً مجهود المجتمع الدولً لتخفٌض انبعاثات ؼازات االحترار ،من خالل
تخفٌض  % 22,3من االنبعاثات فً  2030بالمقارنة مع االنبعاثات المتوقعة فً نفس السنة بحسب
السٌنارٌو المرجعً ( بقاء الوضع الراهن أو "السٌر العادي لألمور" ) .فاالنبعاثات المتوقعة فً 2030
وفق السٌنارٌو المرجعً تق ّدر بـ  18,8ملٌون طن مكافا ( CO2أي  % 22,3من التخفٌض) .ومن
المتوقع أن ٌم ّكن تنفٌذ هذا " اإلسهام" من إنجاز تخفٌض االنبعاثات التراكمٌة بـ  33,6ملٌون طن مكافا
 ، CO2خالل الفترة : 2030/2020
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ٌ مكن أن ٌُنجز  % 12من هذا التخفٌض الكمونً فً االنبعاثات بواسطة وسابل مورٌتانٌا الذاتٌة
(حصة اإلسهام ؼٌر المشروط).
 % 88 تقابل التخفٌض الذي ٌمكن أن ٌنجز بدعم دولً (الحصة المشروطة من اإلسهام).
تقدر الكلفة اإلجمالٌة لهذا التخفٌض بـ  9282ملٌون دوالر أمرٌكً.

الشكل  .3.3الح ّد من نمو االنبعاثات فً  2030بالنسبة للسٌنارٌو المرجعً (السٌر العادي لألمور) CNA:
فً مقاربتها اإلجمالٌة لإلسهام فً مجهود المجتمع الدولً لتخفٌض االنبعاثات من ؼازات االحترار،
تدعم مورٌتانٌا ما ٌلً :
 استخدام آلٌات السوق مثل "آلٌة التنمٌة النظٌفة" كؤداة حسنة األداء لــ "المتابعة وإبالغ الحصٌلة
والتحقق" فً نشاطات التخفٌض ،وكؤداة للتموٌل المتمحور حول النتابج ؛
 استخدام "وحدات تخفٌض االنبعاث المثبتة" التً تسلمها مشروعات وبرامج "آلٌة التنمٌة
النظٌفة" ،تطلعا إلى بلوغ أهداؾ التخفٌض لما بعد  2020؛
 جمٌع المجهودات لبٌع الكربون ،بحٌث ٌكون ذا مردود اقتصادي ،فً السٌاق الخاص بـ "البلدان
األقل تق ّدما" و"البلدان السابرة فً طرٌق النمو" و"البلدان الجزرٌة السابرة فً طرٌق النمو" ؛
 إقامة قواعد جدٌدة للمحاسبة فً إطار اتفاقٌة المناخ ،ضمانا للسالمة البٌبٌة آللٌات السوق،
وتحاشٌا للمحاسبة المزدوجة.
أـ إطار صٌاؼة اإلسهام
اختارت مورٌتانٌا أن تصوغ "إسها َمها" فً التخفٌض وفق السٌنارٌو المرجعً .وقد جرى التقوٌ ُم على
أساس المشروعات المزمعة خالل الفترة .2030/2020
ب ـ اإلسهام الممول من طرؾ البلد
إنّ ساكنة مورٌتانٌا ـ وهً البلد المنتمً للساحل اإلفرٌقً والصحراء الكبرى ـ تتطور بوتٌرة متزاٌدة
بنسبة دٌموؼرافٌة ٌ .% 2,77نبؽً لمورٌتانٌا ،التً هً مهددة فً بقابها بسبب التقلب المناخً وفً
مدى أبعد من طرؾ التؽٌر المناخً ،أن تؤخذ لزوما ـ على ؼرار البلدان الساحلٌة والمتصحرة ـ
إجراءات لمواجهة تؤثٌر التؽٌّر المناخً.
ووعٌا بهذه الحقٌقة ،وضعت حكومة مورٌتانٌا مكافحة التؽٌر المناخً فً المستوى األول من
إستراتٌجٌاتها التنموٌة ،بإدماجها فً "إطارها اإلستراتٌجً لمكافحة الفقر" .إنّ إسها َم مورٌتانٌا لتموٌل
التخفٌض ٌؽطً  % 12من الجهد (االحتٌاطً) المقترح فً  ،2030أي  4,84ملٌون طن مكافئ .CO2
17

وتقدر كلفة هذا اإلسهام ؼٌر المشروط بـ  1113,8ملٌون دوالر أمرٌكً .وعلى البلد ـ ألول وهلة ـ أن
ٌتك ّفل بإجراءات التخفٌض األكثر مردودٌة للمجموعة الوطنٌة ،وال سٌما تلك التً تسهم فً مكافحة
الفقر ،والتً تكون كلفة تنزٌلها سالبة.
ج ـ دعم تنفٌذ اإلسهام فً التخفٌض
تعوِّ ُل مورٌتانٌا فً هذا اإلطار على المجتمع الدولً لتعببة الموارد المالٌة ،وكذا نقل التقنٌات المناسبة
الالزمة إلنجاز المشروعات ،وال سٌما عبر "االتفاقات متعددة األطراؾ حول البٌبة" و"الصندوق
األخضر من أجل المناخ" .وفً هذا المنظورٌ ،طال التقوٌ ُم الحالً  %88من الكلفة المالٌة للتخفٌض
المزمع بالدعم الدولً فً مختلؾ أشكاله التموٌلٌة ،أي قرابة  8168,2ملٌون دوالر أمرٌكً.
 .3.3مراقبة التقدّ مات ومتابعتها
 .1.3.3القطاعات والؽازات المعنٌة
القطاعات المعنٌة كلها قطاعات باعثة لؽازات االحترار ،وهً  )1 ( :الطاقة (  )2األسالٌب الصناعٌة
واستخدام المنتجات (  )3الزراعة واستخدام األراضً (  )4النفاٌات .والؽازات المعنٌة هً ،CH4 ،CO2 :
.NO2
 .2.3.3مقاربة "المتابعة وإبالغ الحصٌلة والتحقق" المطبقة على إجراءات التخفٌض
فً مورٌتانٌا ،ال ُتعرؾ مقاربة "المتابعة وإبالغ الحصٌلة والتحقق" ،ولم تطبق من قب ُل فً إجراءات
التخفٌض .ومن أجل تؤمٌن مزٌد من الشفافٌة والدقة وقابلٌة المعلومات للمقارنة فٌما ٌخص إجراءات
التخفٌض ،على الدولة أن ُتع ّد وتطبق نظاما لمقاربة "المتابعة وإبالغ الحصٌلة والتحقق" ٌكون مناسبا
وفعاال بالنسبة لجمٌع القطاعات فً االقتصاد الوطنً .وفً هذا اإلطار ،سبق أن أقامت "خلٌة التؽٌرات
المناخٌة" شبكة من "نقاط الربط القطاعٌٌن" ،من أجل المركزٌة نشاطات الجرد وتقوٌم التخفٌض،
تسهٌال إلقامة النظام المذكور.
أ ـ نظام "المتابعة وإبالغ الحصٌلة والتحقق" :
ٌ م ّكن من قٌاس ومتابعة تخفٌض انبعاثات ؼازات االحترار ،وزٌادة احتجاز الكربون العضوي
المتولد من تنفٌذ مشروعات التخفٌض المقترحة ؛
ٌ سهّل التعرّ ؾ على مإشرات المتابعة التً ٌمكن التحقق منها ،وتقوٌمها ،من أجل قٌاس التق ّدم
المحرز بالنسبة لألهداؾ المرجوة ؛
ٌ حفز تحرٌر التقارٌر واإلشعار بتخفٌض االنبعاثات من ؼازات االحترار ،والفوابد المشتركة
التً تستمد من إجراءات التخفٌض المقترحة على وجه شفاؾ ؛
ٌ نهض بالتحقق ـ احتماال من لدن طرؾ مستقل ـ وموثوقٌة النتابج الحاصلة من خالل تنفٌذ
إجراءات التخفٌض المقترحة.
اع ٍٍ للظروؾ الخاصة بالبلد ستإمّن ـ من بٌن
إنّ إقامة نظام "للمتابعة وإبالغ الحصٌلة والتحقق" م َُر ٍ
أمور أخرى ـ محاسبة تتصؾ فً نفس الوقت  (ً1 ( :بمالءمتها لتدخالت التخفٌض ،و (  (ً2ومتابعتها
للمشترٌات والمبٌعات من وحدات التعوٌض.
ب ـ اآللٌات المإسسٌة لتنفٌذ "اإلسهام الوطنً"
إنّ المقاربة التشاركٌة التً قادت إلى إعداد "اإلسهام الوطنً" المذكور ،كما هً مبٌَّنة فً الفقرة .3.2
من هذه الوثٌقة ،ستقود عبر تطورها ـ فً منظور "خلٌة التؽٌرات المناخٌة" ـ إلى إقامة هٌبات معنٌة
بتسٌٌر تنفٌ ٍذ "لإلسهام" ٌكون فً نفس الوقت ال مركزٌا ومندمجا.
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 .4التؤلقم
 .1.4تسوٌػ إعداد مكونة "التؤقلم" فً "اإلسهام الوطنً"
تشٌر خاتمة التقرٌر الخامس للفرٌق الدولً للمناخ إلى ضرورة االعتراؾ الجلً بالتؤقلم ،بؽٌة المكافحة
الفعالة للهشاشة تجاه تؤثٌرات التؽٌر المناخً .وبالتالً ،وعلى الرؼم من سٌاقه المحدد مكانٌاٌ ،نبؽً
للتؤقلم أن ٌكون مسإولٌة عالمٌة .فبالنسبة إلفرٌقٌاٌ ،شكل التؤقلم أولوٌة جوهرٌة ومتزاٌدة بالنسبة لجمٌع
األجٌال ،وهذا السبب فً ضرورة تقدٌم دعم فوري ومناسب وقابل للتنبإ ومستدٌم لمجهودات التؤقلم .إنّ
مورٌتانٌا التً تشاطر هذا الموقؾ ترى أنّ إدماج هدؾ تؤقلمًٍّ فً اتفاق بارٌس لٌس جوهرٌا فقط ،بل
ٌنبؽً أن ٌُعترؾ بؤنّ مجهودات التؤقلم تشكل إسهاما ال ٌقل أهمٌة عن التخفٌض فً مكافحة التؽٌر
المناخً الناتج عن االحترار العالمً.
 .1.1.4الرصد والسٌنارٌوهات واالتجاهات المناخٌة
تظهر االتجاهات المناخٌة المرصودة خالل السنوات الـ  66األخٌرة فً مورٌتانٌا احترارا بٌّنا ،مع
انخفاض فً عدد اللٌالً الباردة ،وزٌادة عدد اللٌالً الحارّ ة (اإلبالغ الوطنً الثالث.)2014 ،
الحارة المسجلة فً مورٌتانٌا خالل الفترة 2010/1945
الشكل  .1.4تطور عدد اللٌالً الباردة واللٌالً
ّ
(المنطقة الساحلٌة)

ُ
درجات
وفق مختلؾ السٌنارٌوهات الواردة فً "اإلبالغ الوطنً الثالث" فً ٌ ،2014توقع أن تسجل
الحرارة (الشكل  ).3.4فً أفق  2050زٌاد ًة عامة ٌبلػ حدها األقصى أكثر من °2م ،ما عدا الشرٌط
الؽربً المحاذي للمحٌط األطلسً بارتفاع أقل من °1,5م.
الشكل  .2.4األمطار فً أفق  2050وفق مختلؾ السٌنارٌوهات المستخدمة (المصدر  :اإلبالغ الوطنً
الثالث)2014 ،
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الشكل  .3.4درجات الحرارة فً أفق  2050وفق مختلؾ السٌنارٌوهات المستخدمة (المصدر  :اإلبالغ
الوطنً الثالث)2014 ،

ٌتوقع أن ٌشهدَ التهطا ُل فً أفق  2050تراجعا من مرتبة ( % 20الشكل  )2.4بالنسبة للمعتاد المرجعً
.1990/1961
 .2.1.4لمحة عن الهشاشة وتؤثٌرات التؽٌر المناخً
مورٌتانٌا أحد بلدان الساحل اإلفرٌقً األشد تضررا بالفترات المتعاقبة من الجفاؾ ،منذ  .1968وكان
التصحر الناجم متناسبا مع شدة تؤثٌر المناخ مشفوعا بتؤثٌر الفعل البشري ؛ فانجرّ ت عن ذلك نتابج
مباشرة على الوسط الذي كان شدٌد الهشاشة من قب ُل.
وحسب السٌنارٌوهات المناخٌةٌ ،توقع أن تشهد مورٌتانٌا تعرّ ضا اجتماعٌا اقتصادٌا وبٌبٌا شدٌدا للتؽٌّر
المناخً الذي ستكون له تؤثٌرات بالؽة ومضرّ ة باقتصاد البلد وسكانه ما تزال قلٌلة التوثٌق ،وال سٌما فً
مجال اإللمام بكلفتها االقتصادٌة االجتماعٌة .وقد أظهرت محاكاةٌ لصدمات التقلب المناخً التً عِ ٌ َش ْ
ت
من قب ُل أنّ االقتصاد الوطنً قد ٌنهار من جرّ اء ذلك ،وستكون الشرابح المحرومة والتً لٌس لها ردة
فعل منظمة واستباقٌة هً األكثر تضررا ،مع تفاقم وقع الفقر.
 .3.1.4الحاجٌات فً مجال التؤقلم
لقد كرّ ست مورٌتانٌا بانتظام جزءا من مٌزانٌتها للبرامج الخاصة بتموٌل تؤثٌرات التؽٌر المناخً.
فحوانٌت البرنامج االستعجالً "أمل" تواصل دون توان دعم األسر (تموٌل السلع الؽذابٌة وأعالؾ
الماشٌة ،إلخ) المتضررة بالضابقات المناخٌة.
إنّ الحصة المعتبرة من المٌزانٌة الوطنٌة لالستثمار المخصص للتؤقلم ـ سواء على شكل برامج خاصة أو
مٌزانٌات للحمالت الزراعٌة أو أٌضا على شكل إؼاثة للسكان العطوبٌن ـ تظهر العب َء المتح ّم َل من
طرؾ الدولة ،من أجل المواجهة المستعجلة ؼالبا لتؤثٌرات تؽٌر مناخً ال محٌد عنها .وٌؤتً هذا المبلػ
مقتطعا من الحصة المخصصة ألهداؾ النمو االقتصادي والتنمٌة .فهذا المجهود ،إن لم ٌُدعم بؤشكال
وآلٌات تموٌلٌة أخرى ،سٌستمر فً تؤخٌر سٌر البلد نحو النهوض والتنمٌة.
ٌ
مخصصة أساسا للمدى القصٌر والمتوسط ،فً
إنّ المبادرات المقترحة من طرؾ مختلؾ القطاعات
سبٌل مواجهة الوضعٌات الكارثٌة .ولذلك ،تلتمس مورٌتانٌا الدعم من شركابها على الصعٌد الدولً،
لمساعدتها للخروج من قبضة التصحر الذي ٌُدَ هور تدرٌجٌا مواردَ ها الطبٌعٌة وٌعرّ ضُها للضابقات
المناخٌة السنوٌة.
 .2.4تسوٌػ اإلسهامات القطاعٌة
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 .1.2.4قطاع الزراعة
أ ـ تؤثٌر التؽٌرات المناخٌة على الزراعة
ستتجسد هذه التؤثٌرات من خالل تدهور هام وتعرٌة لألراضً ،وكذا اتساع المنطقة القاحلة نحو جنوب
البلد .فمساحة األراضً القابلة للزراعة وطول الفصول الزراعٌة والمردودٌة فً الهكتار ستنخفض
بشكل بٌّن ،وال سٌما فً المناطق القاحلة وشبه القاحلة .وهكذاٌ ،مكن أن تنخفض بالنصؾ ـ فً أفضل
األحوال ـ مردودٌ ُة الزراعة المطرٌة ،من اآلن حتى .2020
أكثر بانخفاض مؤساوي فً المستوٌات العُمْ ِقٌَّة للبحٌرات الجوفٌة المستؽلة
وستتؤثر المزروعات الواحٌة َ
للريّ .
ب ـ تقدٌم أهداؾ ونتائج "الخطة الوطنٌة للتنمٌة الزراعٌة"
ٌتمثل الهدؾ من الخطة فً النهوض بزراعة عصرٌة وتنافسٌة ومستدٌمة ،بواسطة تنمٌة ال ُ
ش َعب النباتٌة
ذات ال ُم َق ّدرات المرتفعة للنمو .فمن أجل االستجابة لهذا الهدؾ العام ،اع ُتم ْ
ِدَت ثالثة أهداؾ خاصة )1 ( :
النهوض بتكثٌؾ وتنوٌع اإلنتاج الزراعً لتلبٌة الحاجات الوطنٌة (أفق  )2025؛ (  )2النهوض بتنافسٌة
ال ُ
شعب الزراعٌة ؛ (  )3النهوض بالتسٌٌر المستدٌم والتشاركً للموارد الطبٌعٌة ؛ (  )4زٌادة جاهزٌة
هٌبات الدعم المقدم للقطاع الزراعً.
تتمثل النتابج المنتظرة من هذا البرنامج فٌما ٌلً :
 فً أفق  )1 ( : 2025زٌادة نسبة تؽطٌة الحاجات الؽذابٌة فً كل شعبة ؛ (  )2زٌادة المساحات
القابلة لالستؽالل فً كل شعبة ؛ (  )3زٌادة إنتاج مختلؾ المزروعات ،بفضل تحسٌن النفاذ إلى
عوامل اإلنتاج (األرض ،الماء ،المُدخالت ،الخدمات الزراعٌة ،)... ،وتعزٌز القدرات الفنٌة،
سواء لدى كبار المنتجٌن والمنتجات أم فً مصالح المرافقة (البحث ،التكوٌن ،اإلرشاد فً
المجال الزراعً ،إلخ) ،وإلى تطبٌق المسارات الفنٌة حسنة األداء ؛ (  )4إمكانٌة تثمٌن المنتجات
وتخفٌض الخسابر من لدن هٌبات حسنة األداء فٌما بعد الحصاد.
 فً أفق  )1 ( : 2030رفع نسبة تؽطٌة الجاحات الؽذابٌة فً كل شعبة ؛ (  )2تهٌبة ما مجموعه
 24513هآ من المساحات (الجدٌدة أو المعاد تؤهٌلها).
ج ـ نشاطات التؤقلم الجارٌة أو المزمعة
إنّ ما ٌجري من مشروعات وبرامج التؤقلم مع تؤثٌرات التؽٌر المناخً على الزراعة ٌمكن توزٌعه وفق
التوجّ هات إلى أربعة مجموعات  :اإلنتاج ،وعملٌات ما بعد الحصاد ودعم الشعب ،وتحسٌن قدرة
المصالح الزراعٌة ،والتسٌٌر المستدٌم للموارد الطبٌعٌة.
 مشروعات وبرامج موجهة نحو اإلنتاج :
المشارٌع والبرامج الممولة من طرؾ الدولة من مواردها الذاتٌة تتعلق بما ٌلً :
 oتهٌبة وإعادة تؤهٌل  12 000هآ من المساحات المروٌة ؛
وبضْ ع عشرات من السدود الصؽٌرة وأنماط أخرى من المنشآت الماسكة
 oتشٌٌد  5سدود كبٌرةِ ،
لمٌاه السٌالن ؛
 oدفع الزراعة المروٌة فً "ف ّم لكٌته" ،فً  1 950هآ ،من ضمنها  800هآ ت ّم إنجازها ؛
ّ
وجز النباتات المابٌة ) لتحسٌن الطابع المابً
 oتهٌبة وإعادة تؤهٌل المحاور المابٌة (التنظٌؾ،
لروافد وفروع نهر السٌنؽال ؛
 oتهبٌة قناة آفطوط الساحلً ،لريّ  16 000هآ ؛
 oإعادة تؤهٌل البنٌة التحتٌة فً والٌة الترارزه.
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أه ّم المشارٌع المستهدفة لألمن الؽذابً والتحمّل (الصمود) المدعومة من الشركاء المالٌٌن والفنٌٌن :
" oمشروع التسٌٌر المندمج للموارد المابٌة" المدعوم من طرؾ "البنك الدولً" ومبادرة التنمٌة فً
إفرٌقٌا ؛
" oبرنامج تعزٌز تحمّل انعدام األمن فً الؽذاء والتؽذٌة فً الساحل" (  )2019/2015المدعوم من
البنك اإلسالمً للتنمٌة ؛
 oمشروع "تهٌبة حوض الركٌز الشرقً والمنطقة المحاذٌة" (  )2018/2016المدعوم من طرؾ
الصندوق السوٌسري للتنمٌة ؛
 oمشروع تنمٌة البنٌة التحتٌة القاعدٌة فً المنطقة الرٌفٌة القاحلة فً مورٌتانٌاّ ،
شق الواحات
( )2018/2014المدعوم من الصندوق العربً لإلنماء االقتصادي واالجتماعً ؛
 )2المدعوم من الصندوق
" oبرنامج مكافحة الفقر فً آفطوط الجنوبً وكاركورو" (باسك
اإلسالمً للتنمٌة الزراعٌة ،وصندوق البٌبة العالمٌة ؛
" oمشروع التحمّل" الممول من طرؾ االتحاد األوربً ،والمنفذ من طرؾ "الفاو" (منطقة
العصابه وكٌدٌماؼا) ،وبرنامج الؽداء العالمً ،والٌونٌسؾ ( )2016/2014؛
 oعدة مشروعات مدعومة من التعاون اإلسبانً ،من  2010إلى  ،2019من ضمنها "مشروع دعم
السكان األشد هشاشة فً بلدٌة أالك" (  400هآ من زراعة الخضروات) ،و"مشروع تحمّل
األشجار المثمرة" فً الترارزه ،و"صمود المزروعات عبر التنشٌط والتنوٌع الزراعً البٌبً"
فً كوركول ،و"األمن الؽذابً ووسابل المعٌشة" فً البراكنه وكوركول والترارزه ،إلخ ؛
 مشروعات وبرامج موجهة نحو عملٌات ما بعد الحصاد ودعم ال ُ
ش َعب
ٌتعلق األمر بمشروعات تتمحور حول تحسٌن منشآت وتجهٌزات التخزٌن والتحوٌل والتعببة ،وكذا حول
تسوٌق المنتجات الزراعٌةٌُ .ذكر فً هذا اإلطار :
 oمشروع "التجارة اللوجستٌة" (  )2016/2014الممول من طرؾ التعاون اإلسبانً والمنظمة
ؼٌر الحكومٌة "سِ ٌ َفسْ مُو ْندِي" ؛
 oبرنامج "مكافحة الفقر الرٌفً بدعم ال ُ
ش َعب" (  )2016/2010الممول من طرؾ الصندوق
اإلسالمً للتنمٌة الزراعٌة ،والتعاون اإلطالً ؛
 oمشروع "تعزٌز النشاطات المدرّ ة للدخل" بواسطة دعم تحوٌل وتسوٌق المنتجات المحلٌة ،وخلق
أقطاب صؽرى للتنمٌة (.)2020/2013
 مشروعات وبرامج موجهة نحو تحسٌن قدرة المصالح الزراعٌة
إنّ الدولة ـ بمواردها الذاتٌة وعلى أساس وظٌفتها السٌادٌة ـ تدعم المصالح العمومٌة ،وال سٌما
المدٌرٌات المركزٌة فً الوزارة المكلفة بالزراعة ،بواسطة العقود البرامجٌة أو البرامج المناسبة .ففً
مجال البحث الزراعً ،تستفٌد مورٌتانٌا من دعم المشروع شبه اإلقلٌمً لتحسٌن اإلنتاجٌة الزراعٌة
اب") المدعوم من طرؾ البنك الدولً ومبادرة التنمٌة الزراعٌة (.)2019/2015
(" َو ْ ّ
 مشروعات وبرامج موجهة نحو التسٌٌر المستدٌم للموارد الطبٌعٌة
ٌتعلق األمر بمشروعات متمحورة أساسا حول حماٌة واستعادة األراضً الزراعٌة (أشؽال المحافظة
على المٌاه والتربة) ،وكذا تسٌٌر واستثمار األحواض الرافدة والمناطق الرطبةٌ .وجد هذا النمط من
المشروعات أساسا فً تدخالت الوزارة المكلفة بالبٌبة ،على الرؼم من أنّ عدة مشروعات زراعٌة تؤخذ
فً الحسبان هذا المجال ،على سبٌل المثال "برنامج مكافحة الفقر فً آفطوط الجنوبً وكاركورو" (باسك
 )2المدعوم من الصندوق اإلسالمً للتنمٌة الزراعٌة ،وصندوق البٌبة العالمٌة (.)2019/2012
ْ
وعالوة على ذلك ،تجري الدراسات لتثمٌن المناطق الرطبة ،مثل "أضاة كنكوصه" التً رُ صِ دَت لها
استثمارات ضخمة.
22

الحاجٌات من التموٌل
الحاجات المالٌة إلنجاز ما ٌلً :
 تدخالت  131 : 2020/2015ملٌون دوالر أمرٌكً ؛
 تدخالت  342 : 2025/2020ملٌون دوالر أمرٌكً ؛
 تدخالت  501 : 2030/2050ملٌون دوالر أمرٌكً.

 .2.2.4قطاع الماء
أ ـ التؤثٌرات على الموارد المائٌة :
 % 10إلى ،% 15
ستكون بالؽة ،وستتجسد من خالل انخفاض عا ّم فً الموارد المابٌة من مرتبة
وسٌنجم عن ذلك  )1 ( :انخفاض السٌالن بحوالً  % 10فٌما بٌن  2000و  2020؛ (  )2زٌادة التبخر
والنتح ،وتدهور نوعٌة المٌاه ؛ (  )3انخفاض المستوٌات العُمْ ِقٌَّة للمٌاه وازدٌاد ملوحتها ،فً المناطق
الشاطبٌة وفً الحقول المابٌة المتصلة المستؽلة بإفراط حالٌا ؛ (  )4انخرام نظام الودٌان ،وانخفاض سعة
ملء السدود بسبب التهاطالت المتركزة ،والتشكل المتسارع للمواحل فً نطاق السدود بسبب التعرٌة
المابٌة فً األحواض الرافدة الشدٌدة التعرٌة ؛ (  )5سخونة المٌاه السطحٌة األقل تهوٌة وذات المناسٌب
المنخفضة ،وبالتالً انخفاض قدرتها على الح ّل والتحلٌل الحٌوي لبعض المواد الملوثة ،إلخ.
ب ـ تقدٌم األهداؾ والنتائج
ٌتمثل الهدؾ العام من برامج القطاع فً تحسٌن نسبة النفاذ إلى الماء والصرؾ الصحً .بالنسبة لوزارة
 2018/2014التً تتمحور حول أهم
المٌاه ،تندرج أهداؾ المدى القصٌر والمتوسط فً خطة العمل
المحاور اإلستراتٌجٌة فً السٌاسة القطاعٌة فً مجال النهوض بالنفاذ السكان كافة إلى الخدمات القاعدٌة:
( )1معرفة وحماٌة ومتابعة الموارد المابٌة ؛ (  )2تحسٌن النفاذ إلى ماء الشرب ؛ (  )3تحسٌن النفاذ إلى
خدمة الصرؾ الصحً ؛ ( )4تحسٌن حكامة القطاع.
ج ـ تقدٌم نشاطات التؤقلم الجارٌة أو المزمعة














تدخالت التؤقلم الجارٌة
توسٌع المتابعة المنتظمة لـ  36حقال ه ّشا من الحقول القابضة للماء ؛
دراسة هٌدرولوجٌة للبحٌرة الجوفٌة لمدٌنة نواكشوط ؛
إنشاء  800منشؤة لـ"اإلمداد بماء الشرب" ،من ضمنها  250مجهزة بالطاقة الشمسٌة فً الوسط
(تدخل له تؤثٌر على التخفٌض) ؛
دراسة البرنامج الوطنً لألحواض الماسكة واألضوات والبحٌرات المصطنعة (إنجاز منشآت
ب ّناءة لتعببة المٌاه السطحٌة) ؛
دراسة مشروع "اإلمداد بماء الشرب" لمدن الشمال ( ّ
شق الدراسات) ؛
مشروع التزوٌد بماء الشرب فً منطقة آفطوط الشرقً (البنٌة التحتٌة األساسٌة) ؛
استبدال تجهٌزات الطاقة الشمسٌة بـ  100تجهٌزا حرارٌا كل سنة (تدخل له تؤثٌر على
التخفٌض) ؛
إنجاز شبكة تصرٌؾ المٌاه المطرٌة فً مدٌنة نواكشوط ؛
إنجاز أشؽال "اإلمداد بماء الشرب" فً مدن الشرق المورٌتانً ،انطالقا من بحٌرة "اظهر" ؛
إنجاز إعادة تؤهٌل وتوسٌع شبكة التوزٌع فً مدٌنة نواكشوط ؛
إنجاز أشؽال "اإلمداد بماء الشرب" لمدٌنة صنكرافه ؛
وريْ وسٌلبابً انطالقا من نهر السٌنؽال ؛
إنجاز أشؽال "اإلمداد بماء الشرب" لمدٌنتًْ ُك َ
إنجاز أشؽال تعزٌز "اإلمداد بماء الشرب" لمدٌنة "امبود" ؛
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 إنجاز تعزٌز "اإلمداد بماء الشرب" لمدٌنة أطار ؛
 إنجاز تعزٌز "اإلمداد بماء الشرب" لمدٌنة روصو.
تدخالت التؤقلم المزمعة












إنجاز  300عملٌة سبر ،من ضمنها  150فً أعماق تتجاوز  200م ،الستكشاؾ البحٌرات
الجوفٌة ،مع إمكانٌة تحوٌلها إلى منشآت حفر لالستؽالل و /أو لقٌاس العمق ؛
ّ
إنجاز خالصات هٌدروجٌولوجٌة ولتقوٌم الموارد المابٌة فً المناطق الوعرة أو الهشة ؛
توسٌع نطاق المراقبة المنتظمة لمجموع الحقول القابضة للماء ،مع نظام اإلرسال عن بعد ؛
تحقٌق مشروع "اإلمداد بماء الشرب" فً المنطقة الشمالٌة من البلد ؛
إنجاز س ّد "طرؾ المهرود" فً مقاطعة الطٌنطان فً الحوض الؽربً ؛
إنجاز أحواض ماسكة للماء ؛
إنجاز " 2000إمداد بماء الشرب" فً الوسط الرٌفً مجهزة بالطاقة الشمسٌة ؛
إنجاز مشارٌع لتحلٌة المٌاه فً المناطق الشاطبٌة وؼٌرها ؛
إنجاز الصرؾ الصحً (مٌاه األوساخ والمٌاه المطرٌة) لمدن نواكشوط وروصو وكٌهٌدي وكٌفا
ونواذٌبو والنعمه والعٌون وتمبدؼه وأكجوجت وأطار ؛
تهٌبة الحوض الرافد لوادي "كتشً" وبحٌرة أالك ؛
تعزٌز "اإلمداد بماء الشرب" فً المراكز الحضرٌة.
االحتٌاجات من التموٌل

االحتٌاجات المالٌة إلنجاز ما ٌلً :
 النشاطات ما بٌن  : 2020-2015تقدر ـب 450ملٌون دوالر أمرٌكً
 النشاطات ما بٌن  : 2030-2020تقدر ـب 1500ملٌون دوالر أمرٌكى.

 .3.2.4قطاع الثروة الحٌوانٌة
أ ـ التؤثٌرات على التنمٌة الحٌوانٌة :
ستتجسّد هذه التؤثٌرات فً تفاقم الوضعٌة الحالٌة التً تتسم بتدهور إنتاجٌة المواشً ،من جرّ اء فترات
الجفاؾ المتالحقة وندرة وبُعد الفضاءات الرعوٌة ونقاط الماء ،بفعل االحترار العام واالستؽالل المفرط
من لدن البشر ،اللذٌْن أصابا بشدة المستوى الحالً لألمن الؽذابً الذي هو هه من قب ُل .وسٌمسُّ تالقً
َ
وتنفٌذ برامج
هذه العوامل المختلفة توجٌ َه القطعان ،خاصة مع اتساع التنمٌة الحٌوانٌة فً مشارؾ المدن،
تحسٌن السالالت.
ب .عرض األهداؾ والنتائج فً القطاع






الهدؾ  : 1إنشاء آلٌة للعمل المٌدانً ؛ النتًجة  :تعزٌز آلٌة ال عمل المٌدانً على المستوى
المحلً ،وعلى مستوى المناطق االجتماعٌة الزراعٌة البٌبٌة ،وعلى المستوى الوطنً ؛
الهدؾ  : 2تعزٌز القدرات المإسسٌة ؛ النتٌجة  :تعزٌز الموارد البشرٌة فً القطاع الفرعً ؛
الهدؾ  : 3إقامة ُ
الحٌوانً ؛
ة
شعب اإلنتاج الحٌوانً ؛ النتٌجة :إقامة أه ّم الشعب
الهدؾ َ : 4ت ْثمٌِن نظام اإلنتاج المكثؾ ؛ النتٌجة :ترقٌة نظام اإلنتاج المكثؾ مع تحسٌن قدرة
شعب االنتاج الحٌوانً على المنافسة ؛
ْ
الهدؾ َ : 5ت ْثمٌِن نظام الرعً االنتشاري ؛ النتٌجة َ :1.5تثمٌِن نظام اإلنتاج فً التنمٌة الحٌوانٌة
 : 2.5تخفٌض اآلثار السلبٌة
االنتشارٌة ،من خالل تحسٌن تؽذٌة وسقً المواشً .النتٌجة
للجفاؾ والكوارث الطبٌعٌة األخرى ،وال سٌما على مستوى األسر األشد هشاشة.
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النتابج المتوقعة لعام : 2025
 oشعبة الحلٌب :
 عدد اإلناث المتبوعة بصؽارها ( 1000 Xرأس)  6,85 :؛
 اإلنتاج الفعلً ( 1000طن)  1084 :؛
 إالنتاج فً المصنع ( 100طن)  115 :؛
 نسبة التؽطٌة.%160 :
 oشعبة اللحوم الحمراء :
 عدد الحٌوانات ذات اللحوم الحمراء (ملٌون رأس)  7,9 :؛
 إنتاج اللحوم ( 1000طن)  268 :؛
 إالنتاج الخاضع للرقابة ( 1000طن)  200 :؛
 تصدٌر اللحوم (الحٌوان الحً  55 :طن ،واللحوم المثلجة  100 :طن).
o






شعبة اللحوم البٌضاء :
عدد الحٌوانات ذات اللحوم البٌضاء (بالمالٌٌن) 9,41 :؛
إالنتاج ( 1000طن)  24,9 :؛
اإلنتاج المعبّؤ فً الم ذابح العصرٌة ( 1000طن)  9 :؛
نسبة التؽطٌة .% 126 :

ج  -تقدٌم تدخالت التؤقلم المزمعة
تدخالت التؤقلم المزمعة
 5,5ملٌون دوالر

 oتحسٌن أداء الماشٌة بواسطة تقنٌات التلقٌح االصطناعى ونقل األجنة :
امرٌكً.
األهداؾ  :المساهمة فى إنجاح التوجّ هات االستراتٌجٌة لتنمٌة الماشٌة  ،والتى تهدؾ إلى ما ٌلً )1 ( :
ي وتوزٌعً للقٌمة المضافة للقطاع ؛ ( )2الح ّد من هشاشة السكان الذٌن ٌعتمدون على التنمٌة
تزاٌد مستد م
الحٌوانٌة وال سٌما فى المناطق الرٌفٌة .المدة  10 :سنوات.
 oاستعادة المراعى الطبٌعٌة ،وحظر الرعً فً المناطق الهشة و تسٌٌر الم جابات الرعوٌة ،فً
إطار خطط المناخ اإلقلٌمٌة  5,5 :ملٌون دوالر امرٌكً.
األهداؾ  :إعادة تؤهٌل الؽطاء النباتى  ،بإدخال األنواع المناسبة  ،ووضعٌات الحظر و التسٌٌر المحلً
المعقلن للموارد الطبٌعٌة ،لمدة  15عاما.
ي  10 :ملٌون دوالر امرٌكى.
 oالبذر الجوي من أجل تحسٌن الم جابات الرعو ة
ٌطال هذا الخٌار  10 000ه آ سنوٌا ،لمدة  15عاما فى الفضاء الساحلً الصحراوي .وسٌُقا ُم ببذر جوي
فً ا ألراضى المتدهورة  ،تحفٌزا لتجدد الوسط الطبٌعً ،وخاصة فً والٌات إنشٌري والبراكنة
والترارزة.
 oتنمٌة الم زروعات العلفٌة  3,5 :ملٌون دوالر امرٌكى
الهدؾ العام  :المساهمة فً التوجهات االستراتٌجٌة لتنمٌة الثروة الحٌوانٌة ،والتً تهدؾ إلى  )1( :تزاٌد
ي وتوزٌعً للقٌمة المضافة للقطاع ؛ ( )2الحد من هشاشة السكان الذٌن ٌعتمدون على التنمٌة
مستد م
الحٌوانٌة وال سٌما فى المناطق الرٌفٌة.
الهدؾ الخاص  :تعزٌز األداء اإلنتاجً للمواشً
المدة  5 :سنوات ـ فً مناطق نهر السينؽال  /السدود  /األراضً الرطبة.
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ي للمواشً والمراعً  11 :ملٌون
 oدعم المنشآت الرٌفٌة ،من أجل التسٌٌر الرشٌد والمستد م
دوالر أمرٌكى.
الهدؾ العام  :تحسٌن ال وصول إلى الم اء ،تطابقا مع إ ستراتٌجٌات التأقلم مع التؽٌر المناخ ي والمبادئ
ي
الحٌوانًْن  )1( :تزاٌد مستد م
ٌَ
التوجٌهٌة إلستراتٌجٌة القطاع الرٌفً (هدفان ربٌسٌان فً التنم ٌة واإلنتاج
وتوزٌعً للقٌمة المضافة للقطاع ؛ ( )2الحد من هشاشة السكان الذٌن ٌعتمدون على التنمٌة الحٌوانٌة وال
سٌما فى المناطق الرٌفٌة) ،كما فً "إستراتٌجٌة تنمٌة القطاع الرٌفً ،فً أفق ."2015
الهدؾ الخاص  :تعمٌق  50أضاة (بركة) فً المناطق القاحلة  ،وتشٌٌد  150ببر بنظام نزح يستخدم
الطاقة الشمسٌة.
المدة  10 :سنوات ـ المنطقة الزراعٌة الؽابٌة الرعوٌة.
o

إحصاء المواشً  0,9 :ملٌون دوالر امرٌكى.
االحتٌاجات من التموٌل 36,4 :ملٌون دوالر أمرٌكى

 .4.2.4قطاع االسكان والعمران والتهٌئة الترابًة
أ ـ تؤثٌرات التؽٌر المناخً على القطاع
 % 30من سكان البلد ،ومعظم
تحتضن المناطق الشاطبٌة فً مورٌتانٌا فً نفس الوقت أكثر من
الصناعات ،وأهم التجارة الخارجٌة ،ومنشآت مٌنابٌة ومطارٌة هامة ،ونشاطات استخراج النفط والؽاز،
وقرابة مجموع نشاطات الصٌد ،وكذلك الحظٌرتٌن الوطنٌتٌن الكبٌرتٌن فً البلد .ومع ارتفاع مستوى
المحٌط ،من جهة ،ونظرا لتضارٌس الشاطا التً تنخفض فً بعض المواضع عن مستوى المحٌط ،من
جهة أخرى ،تكون المناطق الشاطبٌة شدٌد َة الهشاشة تجاه أخطار الؽمر البحري والفٌضانات من جرّ اء
التؽٌرات المناخٌة والظواهر المناخٌة القصوى .ولذلك ،فإنّ الكوارث المناخٌة التً قد تصٌب المنطقة
الشاطبٌة ستصٌب النمو االقتصادي فً مورٌتانٌا ،حٌث ٌمثل الشاطا فً نفس الوقت منظومة بٌبٌة
والقطب الربٌسً للتنمٌة االقتصادٌة والذي ٌض ّم العاصمة نواكشوط.
فرٌدة
َ
وعلى صعٌد آخر ،فإنّ خطر زحؾ الرمال على المدن والقرى ـ مشفوعا بالجفاؾ ـ سٌحفز تر ّكز السكان
وانتشار المنشآت البشرٌة على طول المحاور الطرقٌة المعبّدة ،واتساع النزوح
حول المناطق الرطبة،
َ
الجماعً من األرٌاؾ إلى المدن الكبرى.
ب .تقدٌم تدخالت التؤقلم المنجزة ،والجارٌة أو الم زمعة
تدخالت التأقلم الجارٌة
ْ
قامت الدولة منذ عام  2009بعملٌات تجمٌع القرى وال ُكفُور (تجمّعات سكنٌة صؽٌرة) المتشتتة

والمتضررة من نوبات الجفاؾ ،وتحوٌلها إلى مواقع قابلة للبقاء .وقد طال هذا النمط من التدخل
ُ
مبالػ كبٌرة.
أٌضا ُم ُد ًنا ُعبِّا لبناء المساكن وإعادة هٌكلة األحٌاء العشوابٌة فٌها
 وقد تطرّ قت البرامج الممولة لصالح الشرابح الهشة من السكان إلى ما ٌلً  )1( :تجمٌع  7بلدات
بمبلػ  4,5ملٌار أوقٌة ؛ ( )2إنشاء مدٌنتٌن عصرٌتٌن بـ  0,445ملٌار أوقٌة ؛ ( )3إعادة هٌكلة
األحٌاء العشوابٌة فً نواكشوط (  146 000قطعة أرضٌة ) بـ  5,6ملٌار أوقٌة ؛ (  )4تشٌٌد
مساكن اجتماعٌة ومتوسطة الحال بـ  7,3ملٌار.
تدخالت التؤقلم المزمعة
فٌما ٌخصّ إشكالٌة تسٌٌر المٌاه فً نواكشوط  ،اقترحت حلول تتمثل فً البدابل التالٌة :
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 صٌؽة تسٌٌر الطوارئ  :بؽٌة إٌجاد ح ّل لمشكلة األحٌاء الواطبة فً مدٌنة نواكشوط التً
"بولدر" (تفرٌػ ال م َ
ُنخفض) ،حٌث
تتعرّ ض للفٌضانات .فً هذا الصددٌ ،زمع ح ٌّل من نمط
سٌرا َقب ـ اصطناعٌا ـ مستوى البحٌرة الجوفٌة بواسطة ضخ مستمر.
 صٌؽة "التصرٌؾ إلى البحٌرة الجوفٌة" ٌ :جب أن ٌُص َّم َم هذا التصرٌؾُ على نحو ٌم ّكن من
تجمٌع مٌاه األوساخ والمٌاه المطرٌة فوق ماء البحٌرة المالحة.
فسٌكون عندنا إذن منظومتان للتصرٌؾ " :منظومة عمٌقة" لتخفٌض البحٌرة الجوفٌة المالحة تحت
األحٌاء الواطبة ،و"منظومة سطحٌة" تجمع المٌاه ؼٌر البحرٌة ،التً ستوجّ ه إلى محطة للتنقٌة .وانطالقا
ّ
بالتبخر .وٌجب أن
من هذه المحطةٌ ،مكن للمٌاه المعالجة أن تتسرّ ب فً التربة ،تفادٌا لخسارة الماء
ٌجري هذا التسرّ ب فً مكان بعٌد بما فٌه الكفاٌة عن المدٌنة لتفادي صعود تلك المٌاه المعالَجة إلى
السطح فً المنطقة العمرانٌة .وٌمكن البحث عن أماكن مناسبة للتسرب فً الكثبان المنتمٌة لمجال
ُ
مناطق رطبة فً هذه الكثبان التً ٌمكن بعدب ٍذ أن تؽرس .وستتن ّقى المٌاه
الصحراء الكبرى .وهكذاُ ،تخلق
المتسربة فً التربة بشكل أكثر فً الرمال ،وٌمكن إذن أن تستخدم ألؼراض أخرى.
 بدابل أخرى  )1( :ردم آفطوط الساحلً ؛ ( )2تسوٌة الكثبان الصحراوٌة وإعادة البناء فً داخل
األراضً ؛ ( " )3العبور االصطناعً للرمل"  ،بواسطة الكنس أو الضخ أو النقل بالشحن،
ّ
الشط جنوب المٌناء ؛ ( )4إعادة تشٌٌد المٌناء فً المٌاه العمٌقة.
تعوٌضا لتآكل
االحتٌاجات من التموٌل




المٌزانٌة المطلوبة لحماٌة المدن الشاطاٌة  :تقدر ـب 4ملٌار دوالر امرٌكى ؛
مٌزانٌة حماٌة المنشآت العمرانٌة من زحؾ الرمال (انظر قطاع حماٌة الطبٌعة)؛
الفٌضانات  1 :ملٌار دوالر
مٌزانٌة األشؽال األخرى ذات األولوٌة فً التهٌبة الواقٌة من
أمرٌكى.

 .4.2.5قطاع البٌئة والتنمٌة المستديمة (حماٌة الطبٌعة)
أ .تؤثٌرات التؽٌر المناخي على التشكٌالت الؽابٌة
إنّ تراجع الؽطاء النباتً (الشجري والعشبً) ـ تحت التؤثٌر المشترك للجفاؾ المزمن والضؽط البشري ـ
التصحر ،وكان السبب الربٌسً فً اختفاء أنواع ؼابٌة وبٌولوجٌة وفً انخفاض المخزون الرعوي،
فاقم
َ
َّب ذلك نزوحا مكثفا للسكان من الرٌؾ إلى المراكز الحضرٌة الكبرى  .وعلى الرؼم من االستؽالل
فسب َ
الطابه للموارد الؽابٌة من طرؾ السكان لتلبٌة احتٌاجاتهم من الطاقة المنزلٌة (الحطب والفحم) ومن
المنتجات الؽابٌة ؼٌر الشجرٌة ( المراعً الهوابٌة ،األدوٌة ،منتجات القطؾ والتجمٌل ) ،فإنّ المنظومات
البٌبٌة الؽابٌة اتخذت آلٌات للتؤقلم ،إال أ ّنها أخذت تزعزع الٌوم بسبب التؽٌّر المناخً  .فالشكل األكثر
وضوحا لهذه التجلٌات فً مورٌتانٌا هو التصحر ونتابجه.
ب .تقدٌم األهداؾ والنتائج
ال توجد فً مورتانٌا استراتٌجٌة وطنٌة مكرسة ِخصٌِّصًى لتأقلم قطاع حماٌة الطبٌعة مع التؽٌر المناخً.
ومع ذلك ،فقد تم إدراج الت أقلم على المدى القصٌر  ،فً بعض وثابق السٌاسة البٌبٌة فً البلد .وٌتعلق
األمر بما ٌلً :
 خطة العمل الوطنٌة للتؤقلم ( )2004؛
 االستراتٌجٌة الوطنٌة للتنمٌة المستديمة ( (2004؛
 خطة العمل الوطنٌة لمكافحة التصحر) (2006؛
 االستراتٌجٌة الوطنٌة للطاقة المنزلٌة ( )2005؛
 خطة العمل الوطنٌة للطاقة المنزلٌة ،أعِ َّدت فً عام  2008؛
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إعالن سٌاسة البٌبة والتنمٌة المستديمة ( )2011؛
خطة العمل الوطنٌة الثانٌة للبٌبة ( (2012؛
اإلستراتٌجٌة الوطنٌة للمناطق الرطبة (.)2014

يتمحور هدؾ التؤقلم مع التؽٌر المناخً فً هذا ا لقطاع الفرعً  ،على المدى القصٌر و الطوٌل ،حول
المحاور التالٌة :
 حماٌة السكان والبنٌة التحتٌة االجتماعٌة االقتصادٌة من مخاطر زحؾ الرمال ،و الؽمر البحري
والفٌضانات ؛
ي للموروث الؽابً والرعوي والمابً من اشتداد المناخ ؛
 الحماٌة والتسٌٌر الرشٌد والمستد م
 االستعاضة عن الوقود الخشبً كمصدر للطاقة المنزلٌة باستخدام طاقات بدٌلة ،من أجل الح ّد من
الضؽط على التشكٌالت الؽابٌة فً البلد ؛
المكلؾ بحماٌة الطبٌعة  ،ضمانا ألمثل تطبٌق للتشرٌعات فً مجال
ة
 التعزٌز المإسسً لل هٌبة
الؽابات ؛
ي للمناطق الرطبة والتنوع البٌولوجً المرتبط بها.
 الحفظ واالستعادة واالستؽالل المستد م
ج .تقدٌم تدخالت التؤقلم المنجزة أو الجارٌة أو الم زمعة
تدخالت التؤقلم المنجزة
لقد تم تنفٌذ أكثر من  20مشروعا وبرنامجا فً مجال حماٌة الطبٌعة و إعادة تؤهٌل األراضً المتدهورة،
فًما بٌن  1975و ،2008وخلفتها منذ  2010برامج طموحة للتؤقلم مع التؽٌر المناخًٌ .تعلق األمر
أساسا بمبادرات لمكافحة التصحر والتشجٌر وتسٌٌر الموارد الطبٌعٌة والمحفاظة على التنوع البٌولوجً.
قرابة  100ملٌون دوالر أمرٌكى.
وتقدر التكلفة االجمالٌة التراكمٌة لهذه المشارٌع والبرامج ب
تدخالت التؤقلم الجارٌة ()2020-2015
األهداؾ على المدى القصٌر :
 حماٌة مدٌنتًْ نواكشوط ونواذٌبو من مخاطر الؽمر البحري وزحؾ الرمال ؛
 تعزٌز تحمّل السكان العطوبٌن ُتجاه آثار التؽٌّر المناخً ،وال سٌما فً الوسط الرٌفً ؛
 تعزٌز القدرات المإسسٌة والفنٌة لدى الهٌبات الوطنٌة والمحلٌة ،فً مجال تخطٌط وتموٌل وتنفٌذ
إجراءات التؤقلم مع التؽٌّر المناخً ؛
 تعزٌز تحمّل المنظومات البٌبٌة الطبٌعٌة لتؤثٌر التؽٌّر المناخً ؛
 إعادة التؤهٌل والتسٌٌرُ المندمج والمستدٌم لألراضً الرطبة فً وجه آثار التؽٌّر المناخً.
ولتحقٌق هذه األهداؾ ،أع َّد ا لبلد جملة من مشارٌع التؤقلم مع التؽٌر المناخً فً قطاع حماٌة الطبٌعة.
تضم هذه الجملة  12مشروعا قٌد التنفٌذ ،و  3مشارٌع فً طور االنطالق ،و  8مشارٌع فً طور
الصٌاؼة ،وذلك بمبلػ إجمالً تقدر بقرابة  129,38ملٌون دوالر أمرٌكً  ،أي ما ٌعادل  37,5ملٌار
من االوقٌة.
تدخالت التأقلم المزمعة ()2030 -2020
األهداؾ على المدى الطوٌل :
والمنهت االقتصادٌة االجتماعٌة الوطنٌة من زحؾ الرمال ؛
آ
 حماٌة المدن
بٌبً الطبٌعٌة من آثار التؽٌر المناخً ؛
 حماٌة السكان ووسائل المعٌشة والم نظوم ات ال ة
ي للموارد الطبٌعٌة.
 استعادة األراضً المتدهورة والتسٌٌر الرشٌد والمستد م
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ولتحقٌق هذه األهداؾٌ ،عكؾ البلد حالٌا على إعداد إستراتٌجٌة للتأقلم مع التؽٌر المناخً فً أفق .2030
حقٌب مشارٌع التؤقلم على المدى الطوٌل فً قطاع حماٌة الطبٌعة سوى
ة
وفً الوقت الراهن ،ال تحوي
إستراتٌجٌة وخطة عمل "الوكالة الوطنٌة للسور األخضر العظٌم " .وتقدر االستثمارات الالزمة لتنفٌذ
ب  39,753ملٌار من االوقٌة ( 135,16
ي ـ
تدابٌر التأقلم مع التؽٌر المناخً المقترحة فً هذه االستراتٌج ة
طول  1100كلم،
ه
ملٌون دوالر أمرٌكً)  .وتتعلق األنشطة بإنجاز أشؽال على امتداد مخطط استبناسً
ي للبٌبة وتنمٌة األنشطة المدرّ ة للدخل  ،لفابدة س اكنة تقدر بقرابة
موجهة أساسا نحو التسٌٌر المستد م
 481261نسمة موزعٌن على  1242بلدة فً حٌّز منطقة برنامج "ا لمبادرة االفرٌقٌة للسور األخضر
العظٌم للصحراء الكبرى والساحل اإلفرٌقً".
االحتٌاجات من التموٌل
 تدخالت التأقلم  : 2020-2015تقدر ـب 129ملٌون دوالر امرٌكى ؛
 تدخالت  : 2030-2020تق ّدر ـب 135ملٌون دوالر امرٌكً

 .6.2.4قطاع الصٌد واالقتصاد البحري
أ ـ تؤثٌرات التؽٌر المناخً على نشاطات الصٌد :
ك هذه التؤثٌرات من
در ُ
على ؼرار القطاعات األخرىٌ ،تعرض قطاع الصٌد لتؤثٌر التؽٌّر المناخً  .و ُت َ
خالل متابعة الوسابط الفٌزٌابٌة الكٌماوٌة لمٌاه المحٌط والتنوع البٌولوجً البحري .وتمتاز الوضعٌة
البٌبٌة الحالٌة باآلثار األكٌدة للتؽٌر المناخً التً تتجسد على وجه الخصوص فٌما ٌلً :
 .1ارتفاع متوسط درجة الحرارة السطحٌة لمٌاه البحر  :فتتبّع هذ ا المإشر بواسطة األقمار
االصطناعٌة ،فًما بٌن  ،2013-1982يظهر اتجاه ا عام ا نحو ارتفاع درجات الحرارة فً
حصري" (االحترار) .وتتراوح درجات الحرارة المرصودة ما بٌن °20م
ة
"المنطقة االقتصادٌة ال
فً الشمال و °26م فً الجنوب (الشكل  .)4.4وقد أ ِّكد هذا االحترارُ بواسطة الرصد الموضعً
فً المحطة المرجعٌة لدي "المعهد المورتانً لبحوث المحٌطات والصٌد " ،فً خلٌج كانصادو
(الشكل .)4.5

الشكل  : .4.4التطور ـ وفق خطوط العرض ـ
حصري" ()2013/1982
ة
االقتصادٌة ال
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فً درجة الحرارة السطحٌة فً

"المنطقة

الشكل  : 5.4التؼٌر السنوي فً درجة حرارة الماء السطحي ،محطة كانصادو ( )2011/198
(قاعدة البٌانات ،المعهد المورتانً لبحوث المحٌطات والصٌد).
 .2صعود الجبهة الحرارٌة خارج حدودها الجؽرافٌة المعتادة (الشكل  .)3ذلك أنّ الجبهة الحرارٌة
نتٌجة لتالقً التٌارٌْن الربٌس ٌٌَْن فً المنطقة ،أي تٌار كناري والتٌار االستوابً الشمالً المضا ّد
(تٌار ؼٌنٌا) .تتمٌّز هذه الجبهة بدرجات حرارة متفاوتة بٌن الحد األقصى لألول (°22م) والحد
األدنى للثانً (°24م) .وتعود الهجرة التناسلٌة للعدٌد من األنواع السطحٌة لهذه الجبهة.

مقارن ً مع المعٌار المناخً .2013-2006
ة
الشكل  : 6.4التطور الشهري للجبهة الحرارٌة،
 .3ارتفاع مستوى المحٌط ،وتزاٌد وتٌرة العواصؾ ؛
ّ
 .4تؽٌر ّ
الشط (تآكل الشاطا).
خط
ٌنجم عن تؤثٌر التؽٌر المناخً النتابج التالٌة ،على سبٌل المثال :
 تػيّر الموابل (مساكن الحٌوانات)  ،وا فتقار وفقدان التنوع البٌولوجً (هشاشة الحٌوانات
والنباتات ،وال سٌما الحٌوانات الضخمة  :الثدٌٌات والسالحؾ والطٌور البحرٌة) ؛
 زٌادة فً وتٌرة ظواهر انتشار قنادٌل البحر ،والطحالب الدقٌقة (وردة الماء ،المٌاه الملونة ،إلخ)،
ُّض
و"مناطق الحد األدنى من األكسجٌن الذابب " ٌ :ظهر أنّ
ارتفاع درجة حرارة المٌاه وتحم َ
َ
المحٌطات فً السنوات األخٌرة مشفوعٌ
ؼالب بتفشً قنادٌل البحر وظاهرة "المٌاه الملونة "
ا
َ
مناطق ذات ح ّد أدنى من
المزمنة .و من جهة أخرى ٌ ،خلق افتقارُ المٌاه إلى األكسجٌن "
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األكسجٌن" تتزاٌد مساحتها بشكل م ّطرد ،وٌمكن أن تكون هً السبب فً هجرة األنواع السطحٌة
إلى مناطق أكثر ؼنى باألكسجٌن.
القاري الذي ٌواجه عوابق
وعالوة على التؤثٌرات على المجال البحري ،أصاب التؽٌر المناخً الصٌدَ
َّي
من مرتبة مناخٌةْ .
فقد انجرَّ عن عدم انتظام التهطال انخفاضٌ فً منسوب نهر السٌنؽال وروافده وفً
سع ِة المماسك المابٌة .وٌشار أٌضا إلى أنّ تؽٌّر الوسابط الفٌزٌابٌة الكٌمٌابٌة ،ونمو النباتات المكتسحة
سلبي على إنتاج الصٌد وح ّد من النفاذ إلٌه.
على طول النهر أثر ا
ب .تقدٌم األهداؾ واالستراتٌجٌات وخطط العمل فً مجال التأقلم
حُ ِّد ْ
دَت أهداؾ تنموٌة طموحة فً جمٌع وثابق السٌاسات القطاعٌة منذ "السٌاسة الجدٌدة للصٌد" ()1982
حتى ''االستراتٌجٌة الوطنٌة للتسٌٌر المسإول من أجل تنمٌة مستد يمة لقطاع الصٌد واالقتصاد البحري"
( ،)2019-2015التي اعتمدت فً بداٌة .2015
تتمحور األهداؾ ال ّ
متوخاة فً السٌاسات القطاعٌة حول محورٌن أساسٌن  ،هما التسٌٌر المستدٌم لهذا
القطاع وتحسٌن اندماجه فً اقتصاد البلد ،بهدؾ تزاٌد جمٌع الفوابد االقتصادٌة واالجتماعٌة.
وتشمل االستراتٌجٌة للفترة  2019-2015على  6محاور استراتٌجٌة ،هً :
 تحسٌن المعرفة حول موارد الصٌد والوسط المحٌط بها :
 oالحفاظ على سالمة البٌبة البحرٌة وال شاطبٌة (تعزٌز و دٌمومة نظام مراقبة ال وسط البحري
الموجود ؛
آركٌن والحدٌقة الوطنٌة
 oتعزٌز الم حمٌات البحرٌة ال موجودة (الحظٌرة الوطنٌة لحوض
لدياولٌنػ) ،والمساهمة فً حماٌة المناطق ذات األهمٌة فً مجال التنوع البٌولوجً  ،و متابعة
شاطبً ؛
وتقوٌم آثار التؽٌر المناخي على الوسط وعلى توزٌع الموارد والدٌنامٌكٌة البحرٌة وال ة
القابل لالستؽالل ؛
ة
 oتقوٌم حالة ودٌنامٌكٌة المخزونات
 oتعزٌز قدرات البحث العلمً.





تحسٌن تسٌٌر استؽالل الموارد الصٌدٌة ؛
تعزٌز اندماج قطاع الصٌد فً االقتصاد الوطنً ؛
النهوض بالصٌد القارّ ي وتربٌة األحٌاء المابٌة ؛
الحكم ة الرشٌدة للصٌد.
ا
تعزٌز

ج .عرض تدخالت التؤقلم المنجزة والجارٌة والمزمعة
تدخالت التأقلم المنجزة
ٌ
تدخالت تؤقلمٌة فً إطار "استراتٌجٌة التسٌٌر المستدٌم للمصاٌد وتربٌة األحٌاء المابٌة" (-2008
أنجزت
 ،2012و ُم ِّد ْ
دت إلى  .)2014وٌمكن أن ٌذكر من ضمن هذه التدخالت ما ٌلً :
 oحماٌة الموابل فً المنطقة التً ٌصلها الضوء (عمق  20م) ؛
 oإعداد خطط لتهٌبة أه ّم المصاٌد البحرٌة ،وخطة تنمٌة الصٌد القارّ ي ( )2014/2010؛
 oإعداد إطار إستراتٌجً لتنمٌة تربٌة األحٌاء المابٌة ( )2014/2010؛
 oتعزٌز وسابل وقدرات مإسسات الرقابة البحرٌة (خفر السواحل فً مورٌتانٌا) والبحوث (المعهد
المورٌتانً لبحوث المحٌطات والصٌد) ؛
 oتنفٌذ مشروع لمكافحة التلوث البحري ("بولمار") ؛
 oتعزٌز القدرات فً مجال مكافحة التلوث.
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تدخالت التأقلم الم زمعة
ٌُز َمع تنفٌذ إستراتٌجٌة تنمٌة قطاع الصٌد عبر خطة عمل ذات مإشرات قابلة للقٌاس .وتؤخذ هذه الخطة
فً الحسبان قضاٌا تؤثٌرات التؽٌر المناخً والتأقلم  ،وخاصة من حٌث متابعة وتق وٌم هذه التؤثٌرات،
ي للموارد الطبٌعٌة والتأقلم مع تطورات
والحفاظ على الموابل والتنوع البٌولوجً  ،واالستؽالل المستد م
الشاطا والبٌبة والبحرٌة .وبشكل أع ّم ،تحدد هذه الخطة معال َم النمو األزرق فً مورٌتانٌا.
ترتكز هذه اإلستراتٌجٌة حول إطار لالستثمار على مدى  5سنوات .وقد تعرَّ ؾ اإلطارُ االستثماري
المرتبط بإستراتٌجٌة القطاع على  4مكوّ نات و  27مشروعا ،وحد ّد االحتٌاجات االستثمارٌة خالل الفترة
 .2020-2015وهذه المكوّ نات هً :
 oتحسٌن الحكامة وتسٌٌر الصٌد البحري  81814317 :دوالر أمرٌكً ؛
 oزٌادة اندماج القطاع فً االقتصاد الوطنً  563362833 :دوالر امرٌكى ؛
 oتعزٌز القدرات البشرٌة  5,9 :ملٌون دوالر امرٌكى ؛
 oتنمٌة الصٌد القاري وتربٌة األحٌاء المالٌة  8858800 :دوالر أمرٌكً.
باإلضافة إلى هذا اإلطار العام الذي ٌحدد المشارٌع الكبرىٌ ،جب اإلشارة لوجود مشارٌع أخرى
شاطبً المعرضة للخطر ،مثل :
تستهدؾ مكافحة التلوث وحماٌة المناطق ال ة
 oبناء حاوٌات الستقبال نفاٌات السفن ،بمبلػ  5ملٌون دوالر أمرٌكً ؛
 oبناء سدود لحماٌة المراسً و إنشاء قرى للصٌد ،بمبلػ  20ملٌون دوالر أمرٌكً.
االحتٌاجات من التموٌل
 تقدر تكالٌؾ نشاطات التأقلم للفترة ما بٌن  2020-2015ـب 685ملٌون دوالر أمرٌكً.
 تقدر تكالٌؾ نشاطات التأقلم للفترة ما بٌن  2030-2020ـب 1644ملٌون دوالر أمرٌكً.

 .7.2.4قطاع الصحة
أ ـ تؤثٌرات التؽٌر المناخي على الصحة
تعتبر الصحة ـ هً األخرى ـ من األولوٌات فً م ورٌتانٌا ،نظرا لتزاٌد عدد الوفٌات المسجلة نتٌجة
موجات القٌظ المتالحقة منذ عام  2012وال نتشار ا ألمراض المنقولة وخاصة المالرٌا .تمتاز مورٌتانٌا
بوضعٌة مقلقة فً مجال التؽذٌة ،ومتفاقمة من جرّ اء بٌبة ؼٌر مواتٌة ،مما ٌسبب زٌادة انتشار األمراض
المرتبطة بالتؽذٌة والتً تحفز ظهور األمراض اإلنتانٌة والطفٌلٌة ،وخاصة اإلسهاالت واإلصابات
ُ
اإلصابات التنفسٌة الحادة
ت األطفال
التنفسٌة الحادة لدى األطفال أقل من  5سنوات .وٌسود وفٌا ِ
( )%21,5والمالرٌا (  )%15واألمراضُ اإلسهالٌة (  ،)%13,5وفقا لـ"المسح السكانً والصحً"
(مسح سكانً ولصحة األ ّم) فً  .2011وتمثل هذه اإلصابات الثالثة لوحدها  %50من أسباب وفٌات
األطفال دون سن الخامسة ،و %35من وفٌات األطفال فوق الخامسة .ومن جهة أخرى ،تعانً شرٌحة
من  %32من األطفال دون سن الخامسة من سوء التؽذٌة المزمن ونقص الوزن ،من ضمنهم على
التوالً  %17و %10تحت أشكال فادحة .فٌتجلى من ذلك استمرارُ وضع ؼذابً مقلق ٌتفاقم مع نوبات
الجفاؾ.
ب ـ تقدٌم األهداؾ واالستراتٌجٌات وخطط العمل فً مجال التأقلم
إنّ الهدؾ العام للقطاع  ،فً إطار برنامج "التحالؾ العالمً من أجل ال تحمّل"ٌ ،تمثل فً التخفٌض ـ
هٌكلٌا وعلى نحو مستدٌم ،فً أمد  20سنة ـ للهشاشة فً مجال الؽذاء والتؽذٌة  ،وذلك بمساٌرة تنفٌذ
سٌاسات دول الساحل وؼرب إفرٌقٌا التً تتقاسم رإٌة "ا ستبصال الجوع" .وفً هذا الصدد ،تم تحدٌد
عدة محاور يؼطً كل واحد منها بعض المبادرات التً تستهدؾ إنجاح هذا البرنامج.
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ج .تقدٌم تدخالت التأقلم الجارٌة أو الم زمعة
تدخالت التأقلم الجارٌة  )2025-2020( ،)2020-2015( :و()2030-2025
أولوي  :فً مجال تعزٌز التؽذٌة لألسر الضعٌفة
ة
تدخالت






المسح المنتظم ة والتشخٌص ؛
نشاط  :1.1.2مراقبة التؼذٌة من خالل و
الجماعً) ؛
ة
نشاط  :2.1.2برنامج حماٌة الطفل (مراكز التؽذٌة
نشاط  :3.1.2برنامج النهوض بتؽذٌة الرضع واألطفال الصؽار ؛
نشاط  :4.1.2برنامج دعم إدماج فٌتامٌن (أ) فً التلقٌح الروتٌنً ؛
عطوبٌن ،فً والٌتًْ
نشاط  :5.1.2تحسٌن التؽذٌة التكمٌلٌة لألطفال الصؽار ال
وكوركول.

البراكنه

ههة
تدخالت أولوٌة  :فً مجال تعزٌز صحة األسر ال ّ
نشاط  :1.2.2توسٌع البرامج الصحٌة إلى المناطق الرٌفٌة ؛
نشاط  :2.2.2تعزٌز النظام الصحً فً  9مقاطعات ؛
نشاط  :3.2.2بناء وإعادة تؤهٌل المرافق الصحٌة األساسٌة  ،لس ّد عجز مرافق التخزٌن و القاعات،
لصالح "مراكز إعادة التؤهٌل التؽذوي" فً المستشفٌات والمراكز الصحٌة ؛
نشاط  :4.2.2مكافحة األمراض المعدٌة ،الطور "( 2التكفل السرٌري المندمج بؤمراض الطفل") ؛
نشاط  .5.2.2مكافحة وفٌات األمهات واألطفال حدٌثً الوالدة ؛
نشاط  .6.2.2مكافحة وفٌات األطفال والمراهقٌن ؛
نشاط  .7.2.2مكافحة فٌروس "نقص المناعة المكتسب "/اإلٌدز ،والمالرٌا والسل  ،وؼٌرها من
نتقل ؛
األمراض الم ة
نتقل ؛
نشاط  .8.2.2مكافحة األمراض ؼٌر الم ة
نشاط  .9.2.2تعزٌز النظام الصحً.
احتٌاجات التموٌل
تقدر تكالٌؾ نشاطات التكٌؾ للفترة ما بٌن  2030-2020ـب 221ملٌون دوالر أمرٌكً.
 .3.4المتابعة وتقرٌر مدى التقدّ م
أقامت مورٌتانٌا شبكة من "نقاط الربط القطاعٌٌن" فً مجال التؽٌر المناخً ،داخل القطاعات الوزارٌة،
من أجل تحسٌن تنفٌذ أهداؾ االتفاقٌة ،بالتنسٌق مع وزارة البٌبة والتنمٌة المستدٌمة .وأنشؤت كذلك نظاما
للمتابعة التقوٌمٌة لـ ''خطة العمل الوطنٌة من أجل البٌبة" ،التً ستوسَّعُ إلى هذا '' اإلسهام'' ،من خالل
تعزٌز قدرات المتابعة التقوٌمٌة لدى وزارة البٌبة والتنمٌة المستدٌمة وسابر القطاعات المعنٌة ،من أجل
المحرز فً تنفٌذ "اإلسهام الوطنً".
التوجٌه ـ على نحو تشاوري ومنسجم ـ للتق ّدم
َ
إنّ بلوغ األهداؾ المتوخاة من "اإلسهام الوطنً" ٌتطلب تعببة استثمار إجمالً قدره  9 377,4 :ملٌون
دوالر أمرٌكً.
الحاجٌات المالٌة
القطاعات
(بملٌون دوالر أمرٌكً)
843.00
الزراعة
1 500.00
المٌاه والصرؾ الصحً
36.40
التنمٌة الحٌوانٌة
اإلسكان والعمران والتهٌبة الترابٌة
5 000.00
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البٌبة والتنمٌة المستدٌمة (حماٌة الطبٌعة)
الصٌد واالقتصاد البحري
الصحة
المجموع الفرعً للتؤقلم

133.00
1 644.00
221.00
9 377.40

 - 5اإلنصاؾ والطموح
 .1.5رأي مورٌتانٌا فً المفاوضات
ٌنبؽً أال تسترشد مفاوضات بارٌس إال بمبادئ وهدؾ تعزٌز التطبٌق التام والفعلً والمتواصل لالتفاقٌة.
ومن المتوقع أن تعكِس النتاب ُج بدورها مبدأ "المسإولٌة المشتركة على تماٌز" ،ومبدأ "اإلنصاؾ
وطوره التنموي وقدراتِه .فٌجب أن ٌعكس
والقدرات المختلفة" اللذٌْن ٌؤخذان فً الحسبان وضعٌة كل بلد
َ
ُ
اتفاق بارٌس ك َّل االنشؽاالت على نحو شمولً ومتوازن  :التخفٌض ،التؤقلم ،التموٌل ،التنمٌة ،نقل
التقنٌات ،وكذا الشفافٌة والعمل والدعم.
 .2.5طابع اإلنصاؾ والطموح بمنظور الهدؾ األسمى لالتفاقٌة
تنتمً مورٌتانٌا فً نفس الوقت إلى البلدان ؼٌر المعنٌة بالمرفق  ،1وإلى "البلدان األقل نموا"  .وهً
عضو فً مجموعات التفاوض التالٌة " :مجموعة  77والصٌن" ،و"المجموعة العربٌة" ،و"المجموعة
ومواقؾ
اإلفرٌقٌة" ،و"مجموعة بلدان الساحل اإلفرٌقً" .وهذا هو السبب الذي جعلها ُت َعاضِ ُد همو َم
َ
جمٌع هذه المجموعات التً تعتبر التؤقلم أولوٌة ،وتعمل على إنجاح مإتمر األطراؾ فً بارٌس.
إنّ انبعاثات ؼازات االحترار فً مورٌتانٌا ضبٌلة بالمقارنة مع االنبعاثات العالمٌة ( .)%0,00015
لذلك ،فهً تعتبر أ ّنه من اإلنصاؾ أن تتمكن من مواصلة تنمٌتها ،لجعل اقتصادها وسكانها أكثر تحمّال
لتؤثٌرات التؽٌر المناخً .ومع ذلك ،تلتزم مورٌتانٌا باإلسهام الكامل فً الجهود التً ٌبذلها المجتمع
الدولً للح ّد من انبعاثات ؼازات االحترار (ؼازات الدفٌبة) بنسبة  %22,3فً  2030مقارنة مع
االنبعاثات المتوقعة فً العام نفسه ،وفقا للسٌنارٌو المرجعً (" السٌر االعتٌادي لألمور") .ومن المتوقع
أن ٌم ّكن تنفٌذ هذا " اإلسهام الطموح " من تخفٌض االنبعاثات التراكمٌة فً الفترة 2030-2020
بـ 33,56ملٌون طن مكافا  ،CO2مقابل تكلفة إجمالٌة تقدر بنحو  9,3ملٌار دوالر أمرٌكً.
ومن ضمن هذا اإلسهام %88 ،مشروطة ،مقابل تخفٌض تراكمً لالنبعاثات (  )2030/2020قدره
 29,53ملٌون طن مكافا  CO2وتكلفة  8,2ملٌار دوالر أمرٌكً.
تطمح مورٌتانٌا إلى تعزٌز جهازها لمراقبة المناخ ،لتزٌد من تنظٌم مجهود التخفٌض المنتظر فً كل
واحد من قطاعاتها التنموٌة ،وتطمح إلى مواصلة برنامجها لتطوٌر الطاقات المتجددة ،وتثمٌن
احتٌاطٌاتها من "ؼاز النفط الم َُسال" ،عبر تولٌد الكهرباء المتقاسمة مع "مالً" و"السٌنؽال" ،وإلى
تحدٌث "إسهامها" ،نظرا لتطور تنمٌتها.
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مالحـــق
الجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة
شرؾ -إخاء  -عدل
وزارة البٌئة والتنمٌة المستدٌمة

ملحق 1
إعالن المشاركين في ورشة المصادقة عمى "اإلسهام الوطني" لموريتانيا
 25أغشت 2015
ْ
ظمت ورشة فً فندق "إٌمان" بنواكشوط من طرؾ وزارة البٌبة والتنمٌة
فً ٌوم  25أغشت ُ ،2015ن
المستدٌمة ،للتشاور بهدؾ اإل جازة الفنٌة للتقرٌر الخاص بـ"اإلسهام المزمع المحدد على المستوى
الوطنً" لمورٌتانٌا ؾي "اتفاق المناخ" ،و هو اإلسهام المقرر اعتماده فً مإتمر األطراؾ القادم الخاص
ـب"اتفاقٌة األمم المتحدة حول التؽٌرات المناخٌة" الذي سٌنعقد فً بارٌس ما بٌن  30نوفمبر و 11دجمبر
.2015
شارك فً هذه الورشة ممثل ون عن البرلمان المورٌتانً ،و"نقاط الربط القطاعٌون" فً شؤن التؽٌر
المناخً ،والقطاع الخصوصً و الجمعوي ،المجتمع المدنً والشركاء المالًون والفنًون.
ما ٌلً :
تمٌز حفل االفتتاح ب
 خطاب األمٌن العام لوزارة البٌبة والتنمٌة المستدٌمة ،السٌد امادي ولد الطالب  ،برفقة نظٌره من
"وزارة النفط والطاقة والمعادن " ،حٌث ركز على إنجازات الدولة  ،خاصة فً مجاالت الطاقات
"اإلسهام الوطنً "
المجددة والتشجٌر وإعادة التشجٌر  ،ورحّ ب بتعببة كل القطاعات لتحدٌد
لمورٌتانٌا فً "اتفاق المنا خ" الذي سٌخضع للنقاه واالعتماد فً مإتمر األطراؾ ال ـ  21فً
بارٌس ؛
 مداخلة المكلؾ بمهمة ،منسق "خلٌة تنسٌق البرنامج الوطنً للتؽٌرات المناخٌة " فً وزارة البٌبة
والتنمٌة المستدٌمة ،وهو المفاوض الربٌسً لمورٌتانٌا فً  (ً1( :مدلول وأهمٌة "اإلسهام المزمع
المحدد على المستوى الوطنً" بوصفه خلفا لبروتوكول كٌوتو ؛ و( (ً2مسار تحضٌر هذ ا
"اإلسهام المورٌتانً" الذي امتاز بمشاركة كل القطاع ات ،وتجمٌع هذه المشاركات من طرؾ
سٌاسً لمشروع "اإلسهام الوطنً" من
ة
وزارة البٌبة والتنمٌة المستدٌمة ؛ و( (ً3مسار اإلجازة ال
طرؾ الحكومة ؛
 عرض عن "رهانات وتحدٌات اتفاق المناخ" ،من طرؾ السٌد فوزي صنهاجً  ،استشاري ممثل
"الشراكة الفنٌة بٌن برنامج األمم المتحدة للبٌبة وجامعات الدانمرك" ـ وهً هٌبة علمٌة تابعة
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النهط التمكٌنً ـل"صندوق البٌبة
لبرنامج األمم المتحدة للبٌبة ـ والذي ُعٌِّن لمواكبة البلد فً هذ ا ا
العالمً"  .فً نهاٌة حفل افتتاح الورشة  ،تم استدعاء السٌد "سً آدما " ،وهو وزٌر سابق ونابب
ة
فً الجمعٌة الوطنٌة ،لٌترأس هذا اللقاء.
وبعد ذلك ،أوضح السٌد فوزي صنهاجً المتحدث باسم "الشراكة الفنٌة بٌن برنامج األمم المتحدة للبٌبة
وجامعات الدانمرك" مدى ورهان و تحدٌات "اتفاق المناخ " المتوقع ،وكذلك مسإولٌة الحكومات والدول
فً نص ه ذا االتفاق المحدد لمستقبل كوكب األرض.
وبعد ذلك ،تابع المشاركون العروض المقدمة من طرؾ فرٌق خبراء "وزارة البٌبة والتنمٌة المستدٌمة "
و "نقاط الربط القطاعٌٌن" ،حول مختلؾ أجزاء التقرٌر الوطنً الم حضَّر من طرؾ المصالح القطاعٌة ،
بدعم م ن وزارة البٌبة  .وقد تضمنت هذه األ جزاء  )1( :الظروؾ الوطنٌة (  )2المنهجٌة وا لمسار ( )3
التخفًض ( )4التؤقلم ( )5اإلنصاؾ والطموح فً "اإلسهام المورٌتانً".
وقد تناول الكالم عدة متدخلٌن ،لٌصححوا بعض المعلومات ،أو لٌسؤلوا عن المسار وتداعٌاته.
وبنا ًء على ما سبق ،فإنّ المشاركين :
ٌ عترفون بأنّ ا لتقرٌر المذكور يجسّد بشكل جٌد اإلسه ام الوطنً المعتمِد على األولوٌات الوطنٌة
أت ْ
التً َ
ت استجابة ً لتحدٌات التؽٌر المناخي ؛
الموصى بها منصفة وطموحة ،وتحتوي على الكثٌر من الم زاٌا
ٌ عتبرون أنّ أهداؾ التخفًض
َ
المشتركة مع التؤقلم مع تؤثٌرات التؽٌر المناخً ؛
ٌ دعون وزارة البٌبة والتنمٌة المستدٌمة لتتقاسم التقرٌر مع "نقاط الربط القطاعٌٌن" ،لتمكٌنهم من
تصحٌح أ و تكمٌل بعض المعطٌات القطاعٌة ،لمواءمتها مع األولوٌات الوطنٌة وأهداؾ التنمٌة
المستديمة فً البلد ؛
ٌ جٌزون م حتوى التقرٌر الوطنً المتضمن لـ "اإلسهام المزمع المحدد على المستوى الوطنً"
لمورٌتانٌا ،و يدعون وزارة البٌبة إلى إحالة م لخص من هذا التقرٌر إلى السلطات العلٌا فً
الدولة ،للمصادقة علٌه ،وإلى "سكرٌتارٌة االتفاقٌة".
حرر بنواكشوطٌ ،وم  30أؼشت 2015
عن المشاركٌن
رئٌس الجلسة
سً آدما،
وزٌر سابق ونابب عن الجمعٌة الوطنٌة
سكرتٌر الجلسة
خلٌة تنسٌق البرنامج الوطنً للتؽٌرات المناخٌة ،وزارة البٌبة والتنمٌة المستدٌمة
سٌدي محمد ولد الوافً،
مكلؾ بمهمة  /وزارة البٌئة والتنمٌة المستدٌمة،
"نقطة الربط الوطنً" مع"اتفاقٌة األمم المتحدة للتؽٌر المناخً"
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الملحق 2
قائم ة المشارٌع والبرامج فً "اإلسهام المزمع المحدد عمى المستوى الوطني" لموريتانيا
القطاع

المشروعات والبرامج

الطاقة

دعم "البرنامج الرٌحي"  151( EOLMAمٌكاواط)
تولٌد ( 650مو) فولتاضوبٌة فً المحطات الشمسٌة
مجموع فرعي
االستعاضة عن المازوت بـ"ؼاز النفط المُسال"  /محطة
مزدوجة  1000/مو
إخضاع قطاع النقل لمعاٌٌر فنٌة
إنجاز قطار الجنوب
"ترامواي" فً نواكشوط
مجموع فرعي
مجموع الطاقة
كهربة قطار الجنوب (المزلقات)
تقنٌن المواد المستنفدة لطبقة األوزون
مجموع "األسالٌب الصناعٌة واستخدام المنتجات"
التشجٌر وإعادة التشجٌر بهدؾ استعادة الؽابات المصنفة
حفظ الؽابات واألراضً الؽابٌة
الوطنً ومكافحة التدهور
ة
البٌبً
ة
حماٌة الم نظوم ات
تعوٌض الديٌزل بالكهرباء فً ضخ مٌاه الريّ
مجموع "الزراعة والحراجة واستخدام األراضً"
حرق النفاٌات الصلبة لؽرض إنتاج الطاقة فً انواكشوط

المتجددة

الطاقة

تقميدي
ال ة

األساليب

الصناعية
الحِراجة
(الؽابات)
الزراعة
النفاٌات

المجموع
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التخفًض
2030

الكلفة (ملٌون
دوالر أمرٌكً)

-2006,64

210

-2097,43

1365

-4104,08

1575

-2585,06

450

-2197,64

1,4

-2931,65

6811

-892,70

200

-8607,04

7462,4

-12711,12

9037,4

-13,70
-16,80

0,4

-30,50

0,4

-7051,54

31,13

-11464,42

70,28

-1915,55

20,68

--

11

-20431,51

133,09

-386,19

111

-33559,32

9281,89

