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توطبة من لدن معالً وزٌر البٌبة والتنمٌة المستدٌمة،
السٌد آمدي كمرا
أعِ ّد ْ
ت هذه النسخة من "التقرٌر الوطنً للتنمٌة المستدٌمة" فً إطار مبادرة
"الفقر والبٌبة" التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبٌبة للتنمٌة وبرنامج األمم
المتحدة للبٌبة (البٌبة األممٌة).
لذلكٌ ،جب أن ٌقدم هذا التقرٌر لصناع القرار فً الجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة ،وكذلك مجموع
ت الوجٌهة حول القضاٌا الربٌسٌة فً التنمٌة
الشركاء التقنٌٌن والمالٌٌن المتدخلٌن فً هذا البلد ،المعلوما ِ
المستدٌمة ـ والتً تم التعرّ ؾ علٌها ـ وكذا حول السٌاسات والبرامج القابمة  ،بما فٌها برامج المانحٌن
المعنٌٌن.
ُ
تنفٌذ تلك التحلٌالت والتوصٌات ـ مع مختلؾ الهٌبات المعنٌة ـ من التحقق من األخذ
ٌجب أن ٌم ّكن أٌضا
فً الحسبان المنهجً لبُعد التنمٌة المستدٌمة فً مجاالت العمل األولوي فً البلد ،وكذا فً تحدٌد أهداؾ
البلد فً مجال التعاون والتنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة للسكان ،وفً مجال التنمٌة المستدٌمة للموارد
الطبٌعٌة.
وعلى وجه التحدٌدٌُ ،راد من هذا التقرٌر أن ٌكون مرجعا ـ أي "خط األساس" ـ لمختلؾ أدوات القٌاس
للتق ّدم المحرز فً مجال التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة للعمل فً إطار "خطة العمل الوطنً للبٌبة" فً
مورٌتانٌا وإستراتٌجٌتها الوطنٌة الجدٌدة للبٌبة والتنمٌة المستدٌمة.
وفً هذا الصددٌ ،حدد التقرٌر وٌصؾ روابط السببٌة العضوٌة بٌن اإلشكالٌات البٌبٌة ،بما فً ذلك
إشكالٌة تؤثٌر التؽٌر المناخً ،وتحدٌد االستراتٌجٌات الوجٌهة فً مكافحة الفقر.
ٌؤمل هذا التقرٌر أن ٌكون وثٌقة مرجعٌة تعكس الحوار السٌاسً واالجتماعً وتدخالت التعاون الجارٌة
فً شؤن
بشؤن القضٌة الجوهرٌة للتنمٌة المستدٌمة وقضٌة التوعٌة الالزمة للمسإولٌن المورٌتانٌٌن
الموضوعات البٌبٌة.
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مـقـد مـة
تمٌزت الدورة العشرٌن لمإتمر األمم المتحدة المعنً بالبٌبة والتنمٌة ،المعروؾ ة باسم "قمة األرض"
بانعقاد مإتمر األمم المتحدة للتنمٌة المستدٌمة فً رٌو ،فً ٌ 22-20ونٌو ( 2012رٌو ٌ .) 20 +تمثل
أحد االلتزامات الملموسة القلٌلة لقمة (رٌو )20 +فً وضع خطة لتحدٌد أهداؾ جدٌدة للتنمٌة المستدٌمة،
"ٌجب أن تكون ملموسة وموجزة وسهلة الفهم" .وعلى عكس األهداؾ اإلنمابٌة لأللفٌة ،فإنّ أهداؾ
التنمٌة المستدٌمة الجدٌدة لها بعد عالمً وتؽطً جمٌع الرهانات اإلنمابٌة فً جمٌع البلدان .وهكذا،
تشبثت مورٌتانٌا ـ ضمن أهداؾ أخرى ـ بؤهداؾ جدٌدة فً مجال حماٌة البٌبة استنادا إلى أهداؾ تخفٌض
الفقر.
ونظرا لذلك ،ووعٌا منها لحجم التحدٌات المرتبطة بالتنمٌة المستدٌمة ،تفاوضت الحكومة المورٌتانٌة مع
الشركاء الفنٌٌن والمالٌٌن ،بمن فٌهم برنامج األمم المتحدة اإلنمابً وبرنامج األمم المتحدة للبٌبة ،فً شؤن
المرحلة الثالثة من مشروع مبادرة "الفقر والبٌبة" ،والذي ٌهدؾ إلى تعزٌز القدرات الوطنٌة إلدماج
قضاٌا الفقر والبٌبة فً مسارات تخطٌط وتنفٌذ اإلستراتٌجٌات والسٌاسات والمٌزانٌات الوطنٌة فً التنمٌة
المستدٌمة.
ٌُر ِّكز مشروع "مبادرة الفقر والبٌبة" نشاطاته على تطوٌر آلٌات لالست ؼالل المستدٌم للموارد الطبٌعٌة
والحفاظ على التنوع البٌولوجً ،بهدؾ الحد من الفقر ـ ال سٌما فً المناطق الرٌفٌة ـ والمساهمة فً
النمو االقتصادي .وترتكز أنشطته على الصالت بٌن الفقر وتدهور البٌبة ،وتعالج أسبابها الجذرٌة وفق
مقاربة شمولٌة .تجعل المبادرة من حماٌة البٌبة واالستؽالل المستدٌم محورا ربٌسٌا فً إستراتٌجٌتها فً
مجال تخفٌض الفقر ،وخاصة على مستوى المناطق الزراعٌة البٌبٌة الهامشٌة المهددة و/أو ذات
االحتٌاطًِّ المنخفض.
ٌحدد هذا التقرٌر الوطنً للتنمٌة المستدٌمة الصالت الربٌسٌة بٌن البٌبة وتخفٌض الفقر ،وٌندرج فً
 .2030/2016وهو ٌجمع
منطق "إستراتٌجٌة النمو المتسارع والرفاه المشترك" التً تؽطً الفترة
المعلومات األساسٌة وٌساعد فً استهداؾ القضاٌا التً تمثل إما طوارئ بٌبٌة أو ظواهر اجتماعٌة
اقتصادٌة تعتبر بارزة فً تنمٌة مورٌتانٌا.
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المنهجٌة
جرى تحرٌر التقرٌر الوطنً حول التنمٌة المستدٌمة عبر ستة مراحل ،كما ٌلً :
المرحلة  : 1ضبط "الشروط المرجعٌة" ،وتعدٌل المنهجٌة والجدول الزمنً.
مكنت هذه المرحلة للخبرا َء المكلفٌن بالدراسة من مراجعة تفاصٌل المنهجٌة المقترحة للتقرٌر الوطنً
ي وشركابه فٌه.
حول التنمٌة المستدٌمة ،بتعمٌق جمٌع أجزابه وبإدماج مُدخالت المشرؾ على التنؾذ
كما مكنت هذه المرحلة من التحقق من بعض االفتراضات المرتبطة بالنواتج والموافقة على المواعٌد
المقررة للمقابالت واالستطالعات ،فضالً عن االستعراضات الوسٌطة التً ٌمكن أن تفٌد كثٌرا فً جودة
المنتج المتوقع.
أنجزت هذه المرحلة األولى بالتشاور التام مع هٌبات وزارة البٌبة والتنمٌة المستدٌمة ،و"نقطة الربط" مع
"مبادرة الفقر والبٌبة  "3فً وزارة البٌبة والتنمٌة المستدٌمة ،ومنسّقٌة "مبادرة الفقر والبٌبة ."3
وعلى إثر حصة الضبط هذه ،قام الخبراء بلقاء تشاوري مع الوزارات الربٌسٌة والمشارٌع والبرامج
والشركاء الفنٌٌن والمجتمع المدنً المعنٌٌن بقضاٌا التنمٌة المستدٌمة  ،الستٌعاب آرابهم الوجٌهة حول
صٌاؼة التقرٌر الوطنً حول التنمٌة المستدٌمة  ،ضمانا لمشاركتهم الفعلٌة.
المرحلة  : 2جمع البٌانات  ،بما فً ذلك البٌانات حول المعطٌات
م ّكن جمع البٌانات ،على وجه الخصوص ،من البدء برإٌة واضحة  ،سواء من حٌث بنٌة الدراسة أو من
حٌث حالة المعارؾ الموضوعاتٌة والقطاعٌة المتعلقة بالجوانب السٌاسٌة والمٌدانٌة.
ْ
عببت فً قاعدة البٌانات الوثابقٌة هذه ،نذكر على سبٌل المثال مجموع الوثابق
من بٌن الوثابق التً
الموضوعاتٌة والقطاعٌة التً استخدمت فً إعداد إستراتٌجٌة النمو المتسارع والرفاه المشترك
 ، 2030/2016باإلضافة إلى مختلؾ النصوص التشرٌعٌة ،كالقانون اإلطاري للبٌبة ،ومدونة الصٌد،
ومدونة الؽابات ،ومدونة الماء ،والمدونة المعدنٌة  ،وكذلك مراسٌمها التنفٌذٌة.
كما مكنت هذه المرحلة من جمع الوثابق ذات الطابع الوطنً المتعلقة بقضاٌا التنمٌة المستدٌمة ،وخاصة
تلك المتعلقة بالتعلٌم والنوع والحكم الرشٌد واألمن الؽذابً والتشؽٌل.
خالل هذه المرحلة ،محص الخبراء جمٌع الدراسات والتقارٌر والدراسات الوصفٌة المستكملة أو قٌد
تنمً /برنامج
اإلنجاز ،بما فً ذلك تلك التً ترعاها مبادرة "الفقر والبٌبة" التابعة لبرنامج األمم المتحدة لل ة
األمم المتحدة للبٌبة ،وؼٌره م ا من المشارٌع والبرامج التً تنفذها الدولة ومختلؾ شركابها فً التنمٌة.
المرحلة  : 3مقابلة الفاعلٌن
مكنت هذه المرحلة من النقاش مع ممثلً مختلؾ القطاعات واألطراؾ الفاعلة ؼٌر الحكومٌة المعنٌة
بقضٌة التنمٌة المستدٌمة وجمع آرابهم وتوصٌاتهم .مكنت هذه المرحلة أٌضا من إكمال جمع البٌانات.
ثم صمِّم استبٌانٌ استطالعً للتقرٌر ،من أجل توثٌق جملة المع طٌات التً ستستهدؾ لدى كل طرؾ
 ،مع تؤمٌن
فاعل فً التنمٌة المستدٌمة ،مع التركٌز على الممارسات الجٌدة وقٌمة المعارؾ المحلٌة
المحتوٌات الوجٌهة وفقا للشروط المرجعٌة.
المرحلة  : 4تحلٌل ومعالجة البٌانات

الخام.

خالل هذه المرحلة ،كان مجموع البٌانات التً تم جمعها موضوع تحلٌل معمق واستؽالل.
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وتم التركٌز على البٌانات والمالحظات المتعلقة بالضؽوط االجتماعٌة وتدفقات الهجرة والتؤثٌرات الواقعة
على الموارد الطبٌعٌة بمختلؾ أنماطها ،وكذلك على واجهة التفاعل بٌن السكان والسٌاسات .كما تم
بنسبة تطور
تحلٌل وضع البلد فٌما ٌتعلق بؤهم االتفاقٌات الدولٌة واإلقلٌمٌة ،وأول ًَِ اهتمام خاص
المإشرات ،حٌثما مكنت البٌانات المتاحة ذلك.
أتاحت هذه المرحلة تحلٌل األطر المإسسٌة التً تحكم متابعة الحالة البٌبٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة
السابدة على مستوى البلد ،وكذا على مستوى الهٌبات والكٌانات األخرى المعنٌة بقضاٌا التنمٌة
المستدٌمة.
المرحلة  : 5بسط مشروع مخطط التقرٌر
تمثلت هذه المرحلة فً اعتماد مشروع مخطط مفصل للتقرٌر ،على نحو ٌحدد مكانة البٌانات المتعلقة
بكل شق وحجمها فً المحتوى ،وكذا استهداؾ أنماط وعدد الصور اإلٌضاحٌة التً ستدرج فً هذا
التقرٌر.
وقد م ّكن النهج المعتمد خالل هذه المرحلة النسجام المحتوٌات من استؽالل بٌانات التقرٌر مع إٌضاحات
وبٌانات إحصابٌة موضوعاتٌة وقطاعٌة التً مكنت من اقتراح االتجاهات التً ٌتعٌن اتخاذها فً إطار
التقرٌر الوطنً للتنمٌة المستدٌمة.
المرحلة  : 6كتابة التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة
حُ رِّ َر التقرٌر الوطنً حول التنمٌة المستدٌمة وف ًقا للمخطط المفصل المحدد فً المرحلة السابقة .وقد ركز
على جمٌع المعلومات والبٌانات المجمَّعة ،سوا ٌء فً الموقع أو فً الوثابق المتاحة (تمحٌص وتحلٌل
الوثابق) والمقابالت ذات القٌمة المإسسٌة.
ٌتضمن التقرٌر بٌانات مح ّدثة ومتحقق منها حول ما ٌلً  :البٌبة المادٌة ،الهواء والمناخ ،التربة ،المٌاه،
مخاطر الكوارث الطبٌعٌة ،البٌبة البٌولوجٌة ،التنوع البٌولوجً ،المنظومات البٌبٌة (المنطقة الشاطبٌة،
منطقة النهر ،المنطقة الرعوٌة) ،والموارد البٌولوجٌة ذات األهمٌة الثقافٌة أو االجتماعٌة أو االقتصادٌة.
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الفصل األول  :عمومٌات ومعلومات أساسٌة عن البلد
جرى تحرٌر التقرٌر الوطنً حول التنمٌة المستدٌمة عبر ستة مراحل ،كما ٌل
الموقع الجؽرافً
مورٌتانٌا بلد من بلدان الؼرب اإلفرٌقً ،وتقع بٌن خطًْ العرض  15و  22شماال وخطًْ الطول  5و17
ؼرباٌ .حدها من الشمال الصحراء الؽربٌة والمؽرب والجزابر ،ومن الشرق مالً ،ومن الجنوب مالً
والسٌنؽال ،ومن الؽرب المحٌط األطلسً ،على واجهة جنوبٌة شمالٌة من  600كلم ،تقرٌبا.
تقع مورٌتانٌا وصلة ً بٌن منطقة الصحراء الكبرى والمنطقة السودانٌة الساحلٌة ،بٌن شمال إفرٌقٌا
وإفرٌقٌا جنوب الصحراء الكبرى ،بٌن العالم العربً البربري والعالم الزنجً اإلفرٌقًٌ .حد البلدَ من
الشمال الؽربً الصحرا ُء الؽربٌة ،ومن الشمال الشرقً الجزابرُ ،ومن الشرق والجنوب الؽربً مالً،
ومن الجنوب الؽربً السٌنؽال ،ومن الؽرب المحٌط األطلسً الذي ٌشكل حافة شاطبٌة طوٌلة.
وهً بلد قاحل ٌمتد على مساحة قدرها  1.030.700كلم ٌُ .2مٌ َُّز فً هذا اإلقلٌم الشاسع أربعُ مناطق
زراعٌة بٌبٌة ربٌسٌة  :الصحراء (أكثر من  %60من المساحة اإلجمالٌة للبلد) ،والساحل شبه القاحل
والرعوي ،ووادي نهر السٌنؽال والشاطا البحري (شرٌط بطول  800كلم على المحٌط األطلسً).
وقد تمٌزت هذه المناطق بؤزمات مختلفة ،مثل الجفاؾ والتصحر والعواصؾ الرملٌة وتدهور الموارد
الطبٌعٌة ونقص المٌاه العذبة والفٌضانات.
ٌنقسم البلد إلى  13منطقة إدارٌة (والٌة) و  53مقاطعة.
ٌبلػ تعداد سكان مورٌتانٌا أكثر بقلٌل من  3 000 000نسمة فً  ،2008بمعدل نمو سنوي ٌبلػ
ٌ .%2,4شهد البلد تم ّدنا ً سرٌعا ً جداً ،مع ساكنة فتٌة جدا فً معظمها (  %44من المورٌتانٌٌن شباب
تحت سن  15سنة) .وحركات الهجرة مهمة ،وتخص نصؾ المورٌتانٌٌن.
وما تزال مورٌتانٌا البلدَ األش َّد تضرراً من الجفاؾ والتصحر فً منطقة الساحل اإلفرٌقً ،حٌث إنّ
وتدهور الموارد الطبٌعٌة تصٌب على نحو هٌكلً وعمٌق القدرات اإلنتاجٌة للسكان.
ت الجفاؾ
دورا ِ
َ

الشكل  : 1موقع مورٌتانٌا فً منطقة إفرٌقٌا الؽربٌة الشاطبٌة
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مورٌتانٌا بلد فً ؼرب إفرٌقٌا ،وتقع بٌن خطًْ العرض  15و  22شماال وخطًْ الطول  5و  17ؼربا.
ٌحدها من الشمال الصحراء الؽربٌة والمؽرب والجزابر ،ومن الشرق مالً ،ومن الجنوب مالً
والسٌنؽال ،ومن الؽرب المحٌط األطلسً ،على واجهة جنوبٌة شمالٌة من  600كلم ،تقرٌبا.
تقع مورٌتانٌا وصلة ً بٌن منطقة الصحراء الكبرى والمنطقة السودانٌة الساحلٌة ،بٌن شمال إفرٌقٌا
وإفرٌقٌا جنوب الصحراء الكبرى ،بٌن العالم العربً البربري والعالم الزنجً اإلفرٌقًٌ .حد البلد من
الشمال الؽربً الصحرا ُء الؽربٌة ،ومن الشمال الشرقً الجزابرُ ،ومن الشرق والجنوب الؽربً مالً،
ومن الجنوب الؽربً السٌنؽال ،ومن الؽرب المحٌط األطلسً الذي ٌشكل حافة شاطبٌة طوٌلة.
وهً بلد قاحل ٌمتد على مساحة قدرها  1.030.700كلم ٌُ .2مٌ َُّز فً هذا اإلقلٌم الشاسع أربعُ مناطق
زراعٌة بٌبٌة ربٌسٌة  :الصحراء (أكثر من  %60من المساحة اإلجمالٌة للبلد) ،والساحل شبه القاحل
والرعوي ،ووادي نهر السٌنؽال والشاطا البحري (شرٌط بطول  800كلم على المحٌط األطلسً).
وقد تمٌزت هذه المناطق بؤزمات مختلفة ،مثل الجفاؾ والتصحر والعواصؾ الرملٌة وتدهور الموارد
الطبٌعٌة ونقص المٌاه العذبة والفٌضانات.
ٌنقسم البلد إلى  13منطقة إدارٌة (والٌة) و  53مقاطعة.
ٌبلػ تعداد سكان مورٌتانٌا أكثر بقلٌل من  3 000 000نسمة فً  ،2008بمعدل نمو سنوي ٌبلػ .%2,4
ٌشهد البلد تم ّدنا ً سرٌعا ً جداً ،مع ساكنة فتٌة جدا فً معظمها ( %44من المورٌتانٌٌن شباب تحت سن 15
سنة) .وحركات الهجرة مهمة ،وتخص نصؾ المورٌتانٌٌن.
وما تزال مورٌتانٌا البلدَ األش َّد تضرراً من الجفاؾ والتصحر فً منطقة الساحل اإلفرٌقً ،حٌث إنّ
وتدهور الموارد الطبٌعٌة تصٌب على نحو هٌكلً وعمٌق القدرات اإلنتاجٌة للسكان.
ت الجفاؾ
دورا ِ
َ
 .1.Iالتنظٌم اإلداري والترابً والدٌموؼرافً
 1.1.Iالتنظٌم اإلداري والترابً
ٌتكون التنظٌم اإلداري األساسً فً مورٌتانٌا من  15والٌة و  55مقاطعة.
وال ٌمثل السلطة المركزٌة ،وتتكون وفقا
تشكل كل والٌة دابرة إدارٌة ؼٌر مركزٌة ،تخضع لسلطة ٍ
لحجمها وعدد سكانها من مقاطعة أو عدة مقاطعات.
جدول  : 1توزٌع المقاطعات على المستوى الوطن
عاصمة الوالٌة
المقاطعات
الوالٌة
نواكشوط
نواكشوط الؽربٌة تفرغ زٌنه ،لكصر ،السبخه
نواكشوط
نواكشوط الشمالٌة توجنٌن ،دار النعٌم ،تٌارت
نواكشوط
نواكشوط الجنوبٌة الرٌاض ،عرفات ،المٌناء
الحوض الشرقً آمورج ،باسكنو ،دٌكنً ،نبٌكت لحواش ،النعمه ،والته ،تنبدؼه النعمة
العٌون
العٌون ،كوبنً ،تامشكط ،الطٌنطان
الحوض الؽربً
كٌفا
كٌفا ،باركٌول ،كنكوصه ،كٌرو ،بومدٌد
العصابه
كٌهٌدي
كٌهٌدي ،مقامه ،امبوت ،مونكل
كوركول
أالك ،بابابً ،بوكً ،مكطع لحجار ،امبانًْ
أالك
البراكنه
بوتٌلمٌت ،كرمسٌن ،الركٌز ،المذرذره ،وادي الناقه ،روصو روصو
الترارزه
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آدرار
داخلت نواذٌبو
تكانت
كٌدٌماؼا
تٌرس زمور
إٌنشٌري

أطار ،أوجفت ،سنقٌط ،وادان
نواذٌبو ،الشامً
المجرٌة ،تٌشٌت ،تجكجه
ولد ٌنج ،سٌلبابً
زوٌرات ،فدٌرك ،بٌر أم كرٌن
أكجوجت

أطار
نواذٌبو
تجكجه
سٌلبابً
زوٌرات
أكجوجت

 .2.2. Iالمعطٌات السكانٌة
وفقا ً للبٌانات المنبثقة عن اإلحصاء العام للسكان والمساكن ،بلػ عدد سكان مورٌتانٌا  3 537 368نسمة
فً عام  2013مقابل  2 508 159نسمة فً عام  2000؛  1 864 236نسمة فً عام  1988؛ و
 1 338 830نسمة فً عام  .1977وقد انخفض المعدل السنوي لنمو السكان ـ الذي كان  % 2,9بٌن
 1977و 1988ـ بشكل طفٌؾ إلى  % 2,4بٌن  1988و ،2000ثم إلى  %2,77بٌن  2000و.2013
تظهر خصابص السكان الٌوم  )1( :بروز قوي للشباب ؛ ( )2فوارق وتفاوت بٌن الجنسٌن ؛ ( )3فرص
لالستفادة من العابد الدٌموؼرافً .ارتفع معدل استقرار السكان من  % 63.6فً  1977إلى % 87.9
فً  1988ثم إلى  % 98.1فً .2013
ارتفع معدل التحضر (العمران) من  % 22.7فً  1977إلى  % 48.3فً  ،2013أي أ ّنه تضاعؾ فً
 36عاما .ووفقا ً لتوقعات قسم السكان فً األمم المتحدة ،ستصبح مورٌتانٌا بلداً ٌؽلب علٌه الطابع
الحضري بحلول عام  .2025وفً ذلك األفق ،من المتوقع أن ٌبلػ عدد السكان  4 690 927نسمة ،ثم
 5 278 457نسمة فً .2030
 .3.Iالتقدٌم الطبٌعً
 .1.3. Iالتضارٌس
تضم تضارٌس مورٌتانٌا ست مناطق ربٌسٌة :
التالل .تمتد إلى الشمال والشمال الؽربً من البلد ؛
• السهول الصحراوٌة الواسعة  :مسطحة وملٌبة ب
• تراب الحجره  :تتكون من هضاب قلٌلة االنخفاض ،تمتد بشكل ربٌسً فً وسط البلد ؛
• الحوض  :منخفض شاسع ،فً الجنوب الشرقً  ،تنتصب فٌه كتلة صخرٌة قدٌمة تسمى "أف ّل" ؛
• المجابات الكبرى  :صحراء شاسعة فً الشرق ،وهً من الصحاري األشد وعورة فً العالم ؛
ؼرب؛
• السهول الؽربٌة  :مناطق كثٌرة الرمال ،وتمتد ا
• الشط  :بطول  600كلم  ،وهو صخري فً الشمال ،ورملً ومستقٌم فً الجنوب.
وعلى وجه العموم ،فإنّ مناخ مورٌتانٌا حارّ وجاؾّ  .ومع ذلك ،فإن التؤثٌرات المشتركة للرٌاح البحرٌة
(النكباء) والرٌاح التجارٌة (القارٌة) والرٌاح الموسمٌة (الجنوبٌة) والبعد من المحٌط ٌمكن أن تقسم البلد
إلى منطقتٌن كبٌرتٌن  :منطقة الصحراء الكبرى ومنطقة الساحل اإلفرٌقً .وتنقسم هاتان المنطقتان،
بدورهما ،إلى فرقٌْن  :شاطبً وقاري.
الصحراء الشاطبٌة (شمال نواكشوط)  :تمتاز برطوبة ثابتة ،ودرجات حرارة منخفضة ،وتباٌن نهاري
وسنوي ضعٌؾ ،وتساقطات مطرٌة ضبٌلة ،معظمها فً الخرٌؾ.
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الصحراء القارٌة  :مجال جاؾّ وحارّ  ،للرٌاح البحرٌة أو القارٌة .وتمتاز بتباٌن كبٌر فً درجة الحرارة،
نهارٌا وسنوٌا ،وأقصى جفاؾ للجو ،وتهطال منخفض جدا ٌجعله ال عبرة به ارتفاعُ درجات الحرارة
وقٌم التبخر الناجمة عنها .وبالتالً فهً المنطقة األشد جفافا ً فً المناطق المناخٌة المورٌتانٌة.
الساحل الشاطبً ٌ :ؤخذ ـ هو اآلخر ـ أه ّم خصابصه المناخٌة من الرٌاح التجارٌة ،أي  :الرطوبة الثابتة،
ُ
خطوط الندى المتشكلة فً الرٌاح
وبرودة الجو ،وضعؾ التباٌن الحراري ،وتصل إلٌه فً نهاٌة رحلتها
الموسمٌة ،فتحدث منها أمطار صٌفٌة.
ً
الساحل القاري  :ذو مناخ أكثر تباٌناٌ ،شهد تعاقب فصل شتاء جاؾ حقٌقة ًوموسم أمطار صٌفٌة.
درجات الحرارة عالٌة مع وجود فروق بٌّنة ،ال سٌما فً منخفض الحوض ،وتنخفض قلٌال فً منتصؾ
الصٌؾ .وبسبب هبوب الرٌاح الموسمٌةٌ ،ستفٌد الجزء الجنوبً وحده من هطول أمطار هامة و من فترة
(ال تتجاوز أربعة أشهر) ٌمكن اعتبارها رطبة.
 .2.3. Iالمناخ

الشكل  : 2توزٌع خطوط المطر ،للمعتاد  ،1990/1961وفق أكرٌمت/السلس
ال ٌمكن إ نهاء هذا العرض الموجز لمناخ مورٌتانٌا دون ذكر مشكلة التؽٌر المناخً ،وال سٌما انخفاض
هطول األمطار ،الذي تجلى بقسوة على مدى العقود الثالثة الماضٌة.
وقد لوحظ أنّ األمطار ذات المنشإ المعتدل تتعمق على نطاق أقل ـ منذ آالؾ السنٌن ـ فً المناطق
المدارٌة ،وأنّ األمطار االستوابٌة التً تجلبها الرٌاح الموسمٌة تتناقص ببطء نحو الجنوب .والسإال
المطروح هو ما إذا كانت هذه العملٌة البطٌبة ستستمر بال هوادة أم ال؟ .ولسوء الحظ ،ونظرا لما ٌشهده
الكوكب من احترار مستمرٌ ،بدو أن الجواب باإلٌجاب.
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 .3.3 .Iالسٌاحة
الثروات السٌاحٌة فً مورٌتانٌا كثٌرة ،لكن القلٌل منها مستؽ ّل  :مٌاه بحرٌة تعتبر من أؼنى المٌاه
باألسماك فً العالم ؛ وشطآن سالمة من التلوث ؛ ومدن تارٌخٌة قدٌمة كالحجارة التً صنعت منها ؛
وصحراء واسعة ،تتخللها واحات مخضرّ ة ؛ وثقافة حٌة ومفتوحة ؛ و سماء زرقاء سرمدا.

شكل  : 3كانت الصحراء المورٌتانٌة دوما جاذبة للسٌاحة الخارجٌة
فً واجهتها الؽربٌة ،تتوفر مورٌتانٌا على زهاء  600كلم من الشواطا الرملٌة ،حٌث تتتابع الشواطا
النقٌة إلى ما ال نهاٌة .وتصب الكثبان الرملٌة فً البُركة العظٌمة (المحٌط) .وامتدادات كسلى من الرمل
األبٌض تالطفها الرؼوة ،وأحواض كبٌرة من السباخ التً انحسر البحر عنها منذ زمن بعٌد .وإذا أوعبنا
نحو الشمال ،تبدو المنحدرات المنحوتة باألمواج كؤنها حُ رّ اس من حجارة تستقبل المحٌط.
كالترفٌه ،والرٌاضة (صٌد األسماك ،رٌاضة االنزالق)،
ٌفسح الشاطاُ المجا َل ألنشطة متعددة :
ونشاطات علمٌة ،إلخ.
وفً الداخل ،تش ّكل الصحراء المورٌتانٌة عالمًا معدنًٌا ،تحت شمس ساطعة ،حٌث تتدحرج حبات الرمل
وتحتل الصحراء
فوق قمم الكثبان على إٌقاع أنؽام الرٌح ،وحٌث ٌشكل لٌ ُل النجوم أعجوبة خالصة.
المورٌتانٌة معظم مناطق تٌرس زمور وآدرار وتكانت والحوض وشمال العصابه ،وتتمثل ـ وراء تجانس
ظاهري ـ على شكل تجاور لمناظر طبٌعٌة رابعة.
فً الطرؾ الجنوبً من البلدٌ ،وفر وادي نهر السٌنؽال مشهدا حً ا ذا كثافة خارقة ،بؽطابه النباتً
وقراهُ الخالبة الجاثمة على حواؾّ النهر العالٌة ،وأسواقه المحلٌة الملونة ،ونشاطه
الكثٌؾ نسبٌاَ ،
الحدودي المكثؾ ،وتنوعه اللؽوي والفولكلور الؽنً.
وتوجد هنا لك المدن القدٌمة والمواقع األثرٌة والرسوم الصخرٌة واألشٌاء العرقٌة واألثرٌة والصناعة
الحرفٌة ،ثم المخطوطات التً ال تقدر قٌمتها بثمن والتً تشهد ـ إذا لزم األمر ـ على الحضارة المرموقة
لإلنسان المورٌتانً( .مصدر البٌانات اإلحصابٌة .)www.ons.mr :
 .4.3. Iالنبات
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نظرا لموقعها الجؽرافً ،تتمتع مورٌتانٌا بمجموعة حٌوانٌة ونباتٌة متنوعة نسبٌا ً .فنادراً ما تكون
الصحراء خالٌا ،كما ٌُتصور .فهناك العدٌد من الكابنات الحٌة المتكٌفة تمامًا مع نقص المٌاه .حتى أن
الواحات تم ّكن من بعض المزروعات.

الشكل  : 4أنواع محلٌة كثٌرة فً مورٌتانٌا (تٌتارك ،الطلح ،الكرزٌن ،فٌالو ،الطرفاء ،أمركبه).
 .1.4.3 . Iالتصنٌؾ
ٌتوفر الجنوب ـ المنتمً لمنطقة الساحل اإلفرٌقً ـ على مجموعة حٌوانٌة ونباتٌة أكثر وفرة ،من نمط
"الصفانا" .وٌشكل شط المحٌط األطلسً منطقة ثالثة بحٌوانات خاصة .فمورٌتانٌا تتوفر (وال شك أنّ
ذلك مترابط) على مٌاه من أؼنى مٌاه العالم بالسمك ،وعلى أكبر تجمع للطٌور المهاجرة فً الحظٌرة
الوطنٌة لحوض آركٌن.
 .2.4.3 . Iوضعٌة التشكٌبلت العشبٌة
من بٌن التحدٌات الربٌسٌة لقطاع التنمٌة الرعوٌة تدهورُ وانحسارُ وتشرذ ُم المجابات الرعوٌة التً تتكون
أساسا من تشكٌالت عشبٌة .وٌبقى آخرُ جر ٍد للموارد الرعوٌة فً البلد جردَ  .1981ومنذ ذلك التارٌخ،
ُجر أيُّ جرد شامل لتحدٌث وتقوٌم التطور الحاصل فً الموارد الرعوٌة .ومن الجدٌر بالذكر أن
لم ٌ َ
الدراسة الوصفٌة فً عام  2000جاءت بمعلومات هامة جدا عن وجود وتوزٌع األنواع العشبٌة فً
مناطق بٌبٌة مختلفة من البلد.
وال ٌوجد حالٌا إال تقدٌرات ال تعبِّر بالضرورة عن الحقٌقة المٌدانٌة (انظر ؼطاء التشكٌالت العشبٌة).
 .4.Iالوضع االجتماعً االقتصادي
 .1.4.Iالملمح االقتصادي
ووفقا ً لتقرٌر التنمٌة البشرٌة لعام  2010/2009الصادر عن برنامج األمم المتحدة للتنمٌة ،تحتل
مورٌتانٌا المرتبة  140من بٌن  174دولة فً مإشر التنمٌة البشرٌةٌ .عٌش حوالً  %25,9من السكان
على أقل من دوالر واحد فً الٌوم ،فً حٌن ٌعٌش حوالً  %63,1على أقل من دوالرٌن فً الٌوم.
ومتوسط العمر هو  63,2سنة ،ونسبة التهجّ ً (محو األمٌة األبجدٌة) لدى الكبار  %51,2فً عام
 .2007وٌشكل التخلؾ ظاهرة حادة فً البلد .والفقر ذو طابع رٌفً فً الؽالب ،ولكنه ؼدا مقلقا على
نحو متزاٌد فً الوسط الحضري.
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وٌرتكز االقتصاد المورٌتانً على ثالثة قطاعات ربٌسٌة  :القطاع الرٌفً (الزراعة والثروة الحٌوانٌة)،
وقطاع صٌد األسماك ،وقطاع المناجم.
وال ٌزال القطاع الرٌفً تقلٌدٌا ً،وقلٌ َل االندماج فً الدوابر االقتصادٌة العصرٌة .والصٌد والمناجم فً
توسّع ،وٌإمِّنان معظ َم عابدات التصدٌر وٌسهمان بشكل كبٌر فً المحاصٌل المٌزانوٌة فً البلد.
وهكذاٌ ،تمٌز االقتصاد المورٌتانً باعتماده على الطاقة وحساسٌته المفرطة ُتجاه التقلب فً القطاع
األولً لتصدٌر الحدٌد واألسماك بشكل خاص .وٌإدي ذلك إلى ضؽط قوي ومستمر على سعر الصرؾ
وبقاء االتجاهات التضخمٌة.
ومنذ مارس  ،2006دخلت مورٌتانٌا إلى نادي الدول المصدرة للنفط ،وٌُق َّدر أن تصل المحاصٌل إلى
حوالً  300ملٌون دوالر سنوًٌا .وٌتوفر البلد على مصدر دخل إضافً لتموٌل تنمٌته ،شرٌطة أن ٌتخذ
اإلصالحات الالزمة فً مجال الحكم الرشٌد وشفافٌة تسٌٌر مداخٌل النفط .لكن المستوى الحالً
لالستؽالل أقل بكثٌر من التوقعات فً عام .2005
إنّ اإلمكانٌات الزراعٌة لمورٌتانٌا محدودة ،وفوق ذلك هشة للؽاٌة .والمساحة الزراعٌة المفٌدة أقل من
 % 0.5من التراب الوطنً .ووفقا ً إلحصاءات وزارة الزراعة والبٌطرة ،تبلػ اإلمكانات االستؽاللٌة من
األراضً الزراعٌة حوالً  502 000هكتار .ومع ذلك ،فإنّ ما ٌقرُب من نصؾ هذه اإلمكانٌات
( 220.000هكتار) ٌتكون من أراض مطرٌة (دٌٌري وقٌعان منخفضة) ،وبالتالً ٌعتمد بشكل كبٌر على
األمطار .وتشكل األراضً الفٌضٌة (قٌعان منخفضةَ ،والو) ما ٌقرب من  %28من تلك اإلمكانٌات.
ٌعتمد القاع المنخفض و"والو" ـ مثل "دٌٌري" ـ على هطول األمطار وسٌالن المجاري وجودة المنشآت
المابٌة.
وٌتكون اإلنتاج الؽذابً الوطنً من الحبوب المحلٌة (ٌتراوح إنتاجها بٌن  50.000و  166.000طن،
تبعا للسنوات) ،واألرز (إنتاج  30000طن فً المتوسط سنوًٌا)  ،والتمور (إنتاج  15000طن سنوًٌا فً
المتوسط) ،واللحوم الحمراء (إنتاج  38000طن) ،والدواجن ( 2000طن) ،والحلٌب ( 422 000طن)،
واألسماك والخضروات .لكن الطلب من الؽذاء م ا ٌزال ٌربو ـ إلى ح ٍد كبٌر ـ على اإلنتاج الوطنً.
وٌحتاج البلد إلى استٌراد ما ٌقرب من  % 70من تلك االحتٌاجات الؽذابٌة .وبناء على استهالك الحبوب
من  176كلػ  /للفرد/سنوٌا ،تبلػ احتٌاجات مورٌتانٌا ما ٌقرب من  400.000طن سنوٌا لٌبلػ متوسط
إنتاج  149.000طن سنوٌا ،أي بمعدل سنوي لتؽطٌة االحتٌاجات من الحبوب ٌ .%37,3نضاؾ إلى
ٌ
احتٌاجات أخرى من مختلؾ المنتجات الؽذابٌة ،وال سٌما السكر (استهالك  30كلػ/للشخص /سنوٌا)
ذلك
والزٌوت النباتٌة (استهالك  7كلػ /للشخص/سنوٌا).
وتعتبر اإلمكانٌات الؽابٌة الرعوٌة مهمة جدا ( 1.380.000هكتار ،أي  %13من التراب الوطنً) .ومع
ذلك ،فإنّ هذه اإلمكانٌة ٌعوقها إلى حد كبٌر فرط العبء الرعوي ،من جرّ اء أنّ بعض المناطق الرعوٌة
الحراجٌة ؼٌر مستؽلة نتٌجة نقص المٌاه الرعوٌة .وكان تدهور الظروؾ المناخٌة منذ الجفاؾ الكبٌر فً
األعوام  1968إلى  1973عام َل تفاقم لعملٌة التصحر.
وٌقدر اإلنتاج الوطنً من اللحوم بحوالً  74.600طن فً السنة ،مقابل استهالك  80 500طن سنوٌا ً
ٌستهلك منها ذاتٌا  9 900طن .وبالتالً ،فإن البلد مكتؾ ذاتٌا من استهالك اللحوم الحمراء .وظل النمو
السنوي إلنتاج الحلٌب معتدالً للؽاٌة بٌن عامً  1987و  %1.2 ( 1996سنوٌا ً) وانخفضت واردات
الحلٌب بنسبة  %2سنوٌا ً .إال أنّ الحلٌب هو أحد األؼذٌة األساسٌة للسكان وكذا الرعاة والمزارعٌن.
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وتعتبر التنمٌة الحٌوانٌة ركنا هاما فً األمن الؽذابً فً مورٌتانٌا .وقد أظهرت التحلٌالت أن هذا النشاط
هو األقدر على توفٌر عملة التبادل ،وكذا ادخار الحٌطة ،مع ما ٌقدمه من حصة ؼذابٌة هامة من خالل
الحلٌب والزبدة .
إذا كان إنتاج الصٌد المراقب ٌبلػ حوالًْ
 600.000طن سنوٌا مقابل مخزون إنتاج متجدد ٌقدر
بـ 1511000طنٌ ،بقى أن اإلنتاج الفعلً أعلى من ذلك بكثٌر ،كما ٌتضح من االنخفاض التدرٌجً فً
عابدات صٌد القاع .وإنّ الكثبان الحافة ـ التً تضمن التوازن البٌبً للشرٌط الشاطبً وتحمً المناطق
المنخفضة من اجتٌاح المٌاه البحرٌة ـ تخضع النتزاع الرمل .والنتٌجة لٌست فقط تهدٌد التوازن البٌبً
للشاطا ،بل أٌضا ً خطر الفٌضانات البحرٌة فً نواكشوط.
 %4.9بقٌمة
وخالل الفترة  ،2011/2006سجلت مورٌتانٌا نمواً اقتصادٌا ً مستدٌما ً بمتوسط معدل
حقٌقٌة ،على الرؼم من أنه أقل من هدؾ النمو السنوي ( )%7فً "اإلطار اإلستراتٌجً لمكافحة الفقر"2
 2008بمبلػ  610دوالر .ومع ذلك،
أما بالنسبة للناتج المحلً اإلجمالً للفرد الواحد ،فقد ق ِّدر فً
اعترى هذا األدا َء فً االقتصاد بعضُ االختالالت ،مثل ارتفاع نسبة التضخم ،وتدهور عجز الحساب
الجاري ،من خارج التحوٌالت الرسمٌة ،والعجز المٌزانوي خارج الهبات خالل تلك الفترة .وقد ُتوِّ جت
تدخالت السلطات العمومٌة فً ٌولٌو  2006بإلؽاء الدٌون متعددة األطراؾ إثر نتابج وتوصٌات قمة
 ،2005انضمت مورٌتانٌا إلى مبادرة الشفافٌة فً الصناعات
الثمانً فً كلٌنكلز .وفً سبتمبر
اإلستخراجٌة ،وقُ ِب ْ
لت بلدا مرشح ا للمبادرة فً نوفمبر  .2007ومنذ ذلك الوقت ،شرعت فً تنفٌذ هذه
المبادرة من خالل أنشطة تهدؾ إلى تعزٌز الشفافٌة فً مداخٌل القطاع االستخراجً .وترد هذه األنشطة
ww.itieفً برامج العمل التً وافقت علٌها المجموعة متعدد األطراؾ ،وهً متاحة للجمهور (
 .)mr.orgفمبادرة الشفافٌة فً الصناعات االستخراجٌة مبادرة تطوعٌة تهدؾ إلى تعزٌز الحكم الرشٌد
للمداخٌل العمومٌة المستمدة من استخراج موارد النفط والؽاز والمعادن فً البلدان الؽنٌة بها.
 .1.1.4.Iملمح النمو االقتصادي 2015-2001
خالل السنوات الخمس عشرة األخٌرة (  ،)2015-2001بلػ متوسط النمو االقتصادي الحقٌقً ،%4,5
محموال أساسً ا بالصناعات االستخراجٌة والبناء واألشؽال العامة والنقل واالتصاالت والخدمات .وقد كان
هذا النمو أكثر بروزا خالل السنوات الخمس الماضٌة (  )2015-2011مسجال بذلك معدال حقٌقٌا ٌق ّدر
بنحو  ،%5,2مدفوعا بشكل ربٌسً بحٌوٌة قطاع "البناء واألشؽال العامة" ارتباطا مع تطوٌر البنٌة
التحتٌة ونتابج برنامج االستثمار العمومً المكثؾ (انتقلت االستثمارات العمومٌة من  %23من مٌزانٌة
الدولة  2009إلى  %43فً  )2015ونتٌجة ارتفاع أسعار خام الحدٌد والنحاس والذهب فً األسواق
الدولٌة.
وعلى الرؼم من اآلثار المتضافرة لتراجع الظرفٌة الدولٌة والتقلبات المناخٌة ،فقد تم الحفاظ على هذه
النتابج بفضل سٌاسات مناسبة والتقدم المحرز على الصعٌد الهٌكلً باستعادة الصٌد (  ،)% 6,3وكذا
استمرار دٌنامٌكٌة قطاع البناء واألشؽال العامة ذات الصلة بتكثٌؾ البنى التحتٌة وأفضل توجٌه للخدمات
الخصوصٌة.
 .2.1.4.Iالتحلٌل القطاعً للنمو
مثل القطاع األولًّ متوسط  %31من الناتج الوطنً الخام بٌن عامً  2001و  ،2015فنما بـ %2,7
فً الفترة ،مع تقلبات ؼٌر منتظمة من جرّ اء ضعؾ األداء الناتج عن العوامل المناخٌة .وهو أحد أركان
2013
 %28من السكان النشطٌن فً عام
االقتصاد المورٌتانً ،حٌث ٌولد فرص عمل لحوالً
(اإلحصاء العام للسكان والمساكن) .ومثلت نشاطات المناجم فً المتوسط  % 12.4من الناتج الوطنً
الخام ،لتسهم فً المتوسط فً النمو الحقٌقً بـ  % 0.8خالل هذه الفترة.
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أما أنشطة القطاع الثالثً ،فمثلت فً المتوسط  % 33.5من "الناتج الوطنً الخام" بٌن  2001و ،2015
ووظفت حوالً  % 64.2من السكان النشطٌن وفقا لنتابج إحصاء  .2014أسهمت هذه النشاطات ؼٌر
المصنفة رسمٌا ـ إلى حد كبٌر ـ فً أكثر من نصؾ نمو "الناتج الوطنً الخام" الحقٌقً خالل هذه الفترة،
مع أكبر إسهام على مدى السنوات الخمس الماضٌة.
ً
تتمثل أه ّم الخصابص واإلكراهات للنمو االقتصادي فٌما ٌلً  )1 ( :عدم انتظام وكفاٌة النمو ،نسبة إلى
النمو السكانً والتشؽٌل ؛ ( )2تؤثٌر الطلب الداخلً على النمو الذي ٌخمده بشكل كبٌر الطلبُ الخارجً ؛
( )3إكراهات اإلنتاجٌة والمردودٌة التً تواجه النمو ؛ (  )4رداءة أداء محرك االستثمار فً النمو
والعجز فً االدخار بالنسبة لالستثمار.
فٌما ٌتعلق بمناخ األعمال وتنافسٌة االقتصاد ،تم تسجٌل بعض اإلكراهات والفرص.
فعلى الرؼم من تق ّدم بعض اإلصالحات فً مجاالت ترقٌة االستثمار (مدونة االستثمار ،منطقة نواذٌبو
الحرة ،مدونة التجارة ،إلخ) ،ولٌبرالٌة االقتصاد وتٌسٌر ممارسة األعمال التجارٌة وإنشاء الشركات
(الشبّاك الموحدة فً نواكشوط ونواذٌبو) وحماٌة المستثمرٌن ،باإلضافة إلى الجهد الكبٌر فً البنٌة
التحتٌة (الطاقة والطرق والموانا  ،وما إلى ذلك) ،ما ٌزال االستثمارُ الخصوصً دون التوقعات.
وفً السنوات األخٌرة ،كان الحفاظ على استمرار المٌزانٌة أولوٌة ربٌسٌة لدى السلطات العمومٌة .وقد
ركزت سٌاسة المٌزانٌة المتبعة على إنشاء فضاءات مٌزانوٌة من خالل تحسٌن موارد المٌزانٌة ،ال سٌما
 2015محاصٌ َل
الموارد المحلٌة ،وترشٌد النفقات العمومٌة .وهكذا ،مكنت اإلنجازات المٌزانوٌة فً
الدولة (من خارج المنح والنفط) من تسجٌل مستوى ٌناهز  419ملٌار وحدة نقد عمومٌة مقابل أكثر من
 390ملٌار أوقٌة فً  ،2013مقابل  182ملٌار أوقٌة فً  ،2008و  121ملٌار فً  ،2005و  53ملٌار
 6سنوات (بٌن عامً
دوالر فً  .2000وقد نتج هذا الوضع ـ الذي امتاز بمضاعفة المحاصٌل فً
 2008و  )2015ـ عن جهود تعببة الموارد ،عبر توسٌع القاعدة الضرٌبٌة وخصوصا من خالل تحسّن
التحصٌل الجبابً .ومن حٌث العجز اإلجمالً (بما فً ذلك المنح والنفط) ،سُجِّ ل تحسُّن ملموس .وهكذا،
تموقع هذا العجز فً  2015بنسبة  % 3,7من "الناتج الوطنً الخام" ؼٌر االستخراجً مقابل % 7,9
فً  2008و  % 5.6فً  .2000وبؽضّ النظر عن المنح والنفط ،بلػ العجز فً  2015نسبة ،% 6,6
مقابل  % 11,1فً  2008و  % 8,3فً .2000
 )1ضعؾ القاعدة الضرٌبٌة
ٌتمثل ما بقً من إكراهات التسٌٌر األمثل للمالٌة العمومٌة فٌما ٌلً( :
والقدرة على تعببة المحاصٌل ؛ (  )2صعوبات التحكم فً النفقات الجارٌة (الكتلة األجرٌة ،واإلعانات
والتحوٌالت إلى كٌانات القطاع العمومً) ؛ (  )3عدم الكفاٌة فً مجال نفقات االستثمار فٌما ٌناسب
أولوٌات الخطة التنموٌة ؛ ( )4خطر اإلفراط فً المدٌونٌة ؛ (  )5االعتماد الشدٌد للمٌزانٌة على الموارد
االستخراجٌة.
وقد مكنت السٌاسة النقدٌة المتبعة ،على وجه العموم ،من السٌطرة على التضخم وتقوٌة قدرة النظام
المالً على تحمّل الصدمات ،من خالل إعادة رسملة البنوك .وقد بلؽت االحتٌاطٌات مستوى ؼٌر مسبوق
ٌؽطً أكثر من  7أشهر من الواردات.
 .2.4.Iالوضع االجتماعً
مورٌتانٌا بلد رٌفً فً األساس ،وقد عاش سكانها قرونا أساسا من النشاطات الزراعٌة الؽابٌة الرعوٌة.
وعلى الرؼم من أنّ الظاهرة الحضرٌة قدٌمة نسبٌا ً (فً القرون الوسطى) ،فقد بقٌت لفترة طوٌلة
محصورة فً مدن قوافل التجارة عبر الصحراء الكبرى ،وبعض األنوٌة الحضرٌة التً نشؤت خالل
الفترة االستعمارٌة.
ففً  ،1960لم تكن المدن تحتضن سوى  % 3.5من السكان الذٌن كانوا ٌعٌشون فً الؽالب فً المناطق
الرٌفٌة ،بؤكثر من  % 60من البدو الرحل .وابتدا ًء من  ،1988لم تعد الزٌادة فً عدد سكان الحضر
مؽذاة فقط باستقرار البدو الرحل ،بل انضافت لها هجرة سكان الرٌؾ المستقرٌن إلى المراكز الحضرٌة.
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وأدت هذه الدٌنامٌكٌة فً  2000إلى نسبة سكان الحضر  ،%58وخفض عدد البدو الرحل إلى نسبة
.%5
وفقا لنتابج التعداد العام للسكان والمساكن فً  ،2000بلػ مجموع سكان مورٌتانٌا  2,5ملٌون نسمة،
ومن  2,8إلى  3,1ملٌون نسمة فً  ،2007من ضمنهم  % 51,3نساء و  % 48,7رجال .والكثرة
الكاثرة ( )% 95من مجموع السكان ٌعٌشون فً وسط مستقرّ و  % 5فً وسط البدو الرحل.
ُ
الضؽط على البنٌة التحتٌة وسوق العمل ،وال سٌما فً المراكز الحضرٌة
وكان من أه ّم نتابج هذه الطفرة
الربٌسٌة ،التً أصبحت أقطاب جذب للباحثٌن عن التشؽٌل.
فً مجال التشؽٌل ،تظهر نتابج "المسح الدابم لظروؾ معٌشة األسر " زٌادة البطالة بٌن  2004و،2007
من  %29إلى  %32.5؛ وأنّ ثلثًْ العاطلٌن عن العمل من النساء ،وبالنسبة للفبة العمرٌة 24 - 15
سنةٌ ،وجد  7نسوة من كل  10نسوة ،ورجل واحد من كل اثنٌن عاطلون عن العمل .وتبلػ نسبة النشاط
 ،% 54.9مع وجود تفاوت كبٌر بٌن الرجال (  )% 61.9والنساء (  .)% 39.1وٌظهر توزٌع الوظابؾ
حسب القطاع أن  %31من المشتؽلٌن ٌعملون فً القطاع الزراعً (منهم  %6.3فً قطاع الثروة
الحٌوانٌة) .وتؤتً بعد ذلك التجارة ( ،)% 24.6واإلدارة العمومٌة ( )% 14.3والخدمات (.)% 8.6
وكانت أهم التدابٌر التً اتخذت فً إطار "اإلطار اإلستراتٌجً ـ السابق ـ لمكافحة الفقر" ( :أ) استكمال
( ،2005ج) إجراء
مدونة الشؽل (ب) إنشاء "وكالة وطنٌة لترقٌة تشؽٌل الشباب" التً بدأ عملها
دراسات حول تقوٌم سٌاسة التشؽٌل ،وكذا إدماج نظام معلومات التشؽٌل مع نظام متابعة إطار مكافحة
الفقر ( )4تنفٌذ مشارٌع ذات ٌد عاملة مكثفة.
ومع ذلك  ،تستمر بعض المشاكل فً الحد من تؤثٌر جهود تعزٌز التشؽٌلٌ .تعلق األمر بما ٌلً )1 ( :
عدم وجود إستراتٌجٌة عامة للتشؽٌل على المدى المتوسط ؛ (  )2عدم المالءمة بٌن التكوٌن واحتٌاجات
سوق العمل ؛ (  )3انعدام المعلومات عن سوق العمل ؛ (  )4نقص القدرات والوسابل لدى الهٌبات
المركزٌة المكلفة بالتشؽٌل ؛ ( )6عدم التنسٌق بٌن مختلؾ المتدخلٌن فً هذا القطاع.
وفً هذا السٌاقٌ ،شٌر مشروع "إستراتٌجٌة التشؽٌل  "2012-2008إلى أنه خالل السبعٌنٌات من القرن
ْ
تزودت مورٌتانٌا بعدد من الصناعات برأسمال مرتفع ،من ضمنها مصفاة النفط ومصنع السكر.
الماضً
ت
ولم ٌسفر هذان المثاالن من الصناعة عن النتابج المرجوة وتم التخلً عنهما .وقد ثبت أنّ خٌارا ِ
ٌ
كارثٌة .ففً بلد ٌرتفع فٌه مُع َّد ُل البطالة وتندر فٌه العمالة الماهرةٌ ،جب
التشؽٌل ؼٌر المواتٌة للتشؽٌل
أن ٌكون الخٌار للمشروعات الصناعٌة أو التجارٌة أو الخدمٌة المشؽلة لٌد عاملة كثٌفة.
الفقر والتنمٌة البشرٌة المستدٌمة والتفاوت االجتماعً :
سجل معدل الفقر انخفاضا مستمرا ،منتقال من  % 51فً  2000إلى  %42فً  2008ثم  %31فً
 .2014وهذا االنخفاض ـ الذي تسارع بٌن  2008و  2014ـ رافقه ،ألول مرة ،انخفاضُ عدد الفقراء
من  1,4ملٌون إلى أقل من  1,1ملٌون بٌن  2008و ،2014مع وجود تفاوت ملحوظ بٌن الوالٌات.
لقد انتقل "مإشر التنمٌة البشرٌة" من  0,347فً  1980إلى  0,506فً  .2014وارتفع ترتٌب البلد
من المرتبة  161فً  2013إلى  156فً  .2015وعلى الرؼم من هذا التقدم ،ال تزال هناك حاجة إلى
بذل جهود على مختلؾ المستوٌات  )1 ( :نظام التعلٌم ؛ (  )2النظام الصحً والوقاٌة من سوء التؽذٌة
وانعدام األمن الؽذابً )3( .فقر السكان ،وال سٌما فً األرٌاؾ ؛ ( )4عدم المساواة بٌن الجنسٌن.
وفً السنوات األخٌرة ،تمحورت جهود الحكومة فً مجاالت التشؽٌل والدمج ـ مع تؤثٌر النمو االقتصادي
المستدٌم ـ على إعداد االستراتٌجٌات ،وإنشاء الهٌبات ،وتطوٌر األدوات والمقاربات وتنفٌذ برامج
التشؽٌل.
التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة
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وعلى المستوى الوطنًٌ ،قدر معدل البطالة فً  2014بنسبة ( %12,85المسح الدابم لظروؾ معٌشة
األسر) و  %10,1فً ( 2012المسح الوطنً المرجعً حول القطاع ؼٌر المصنؾ  .)ENRE-SIوعلى
الشباب فً المراكز
المستوى الجهويٌ ،بٌّن توزٌع البطالة حسب الوالٌات أ ّنها تعتري إلى حد كبٌر
َ
الحضرٌة الكبٌرة مثل نواذٌبو (  )%34,64ونواكشوط (  .)%31,62وفٌما ٌتعلق بالنوع ،فإنّ بطالة
الفتٌات (  )%24,6أعلى بكثٌر من بطالة البنٌن (  .)%19,5تبلػ نسبة هشاشة التشؽٌل %54,62
 2014مقابل  %54,1فً  ،2012وتعتري ـ على الرؼم من ذلك ـ الحضرٌٌن (  )%51.58أكثر من
الرٌفٌٌن (.)%48.42
وحسب المعطٌات الحدٌثة (المسح الدابم لظروؾ معٌشة األسر ٌ ،)2014مكن تصنٌؾ توفر الخدمات
الضرورٌة لتنمٌة الرأسمال البشري إلى  3فبات ،من خالل متوسط معدالت النفاذ إلى الخدمات .تتعلق
الفبة األولى بالخدمات الثالثة األكثر توفرً ا ،وهً المدرسة االبتدابٌة (  ،)%63.5والهاتؾ ( )%66.4
وماء الشرب (.)%65.4
 ،)%42.6وتوفر الكهرباء
أما الفبة الثانٌة من الخدمات األكثر إتاحة ،فتتعلق بالنقل العمومً (
( %76.9فً المناطق الحضرٌة ،و  %2.3فقط فً المناطق الرٌفٌة وشبه الحضرٌة) ،وخدمة المركز
 )%32.6وتوفر منشآت للتعلٌم الثانوي
الصحً (  ،)%33.6واإلعالم (الرادٌو/التلفزٌون :
( .)%26.2وتشمل الفبة الثالثة األقل توفرا  :اإلنترنت (  )%17والشرطة (  )%16.8والمستشفى
( )%15.5وخدمات العدالة (  )%12والخدمات المصرفٌة (  ،)%11,2والصرؾ الصحً ( ،)%9.8
وفضاءات الشباب ( ،)%7.5والبرٌد ( )%4.6والصحافة المكتوبة (.)%3.2
 .5.Iأهم اإلشكالٌات البٌبٌة فً مورٌتانٌا
لتلبً
تعانً مورٌتانٌا ـ مثل أؼلبٌة البلدان السابرة فً طرٌق النمو ـ من فرط استؽالل مواردها الطبٌعٌة ،ة
حاجات السكان ومتطلبات التنمٌة االقتصادٌة ،األمر الذي ٌقود فً نهاٌة المطاؾ إلى تدهور البٌبةٌ .طال
هذا االستؽالل المفرط على نحو خاص الموارد الصٌدٌة والمناجم واستؽالل التربة.
ولٌست مورٌتانٌا أٌضا بمعزل عن اإلشكالٌات البٌبٌة الكبرى ،وال سٌما التصحر والتؽٌر المناخً
والتلوث البحري والصناعً.
ومن أبرز تجلٌات التؽٌر المناخً على المنظومات البرٌة فً مورٌتانٌا التصحرُ ونتابجُ ه .فالواقع أنّ
اختفاء النبات ٌإدي انتقال الرمال وإلى تكوّ ن "أراض سٌبة" ،حسب طبٌعة أساس التربة.
ففً كلتا الحالتٌن ،للتؽٌر المناخً انعكاسات سلبٌة على البٌبة والسكان (فً الرٌؾ والمدن) .فهذه النتابج
من مرتبة بٌبٌة واجتماعٌة واقتصادٌة ،فً نفس الوقت.
وتتمثل اآلثار الوخٌمة للتؽٌر المناخً (التقلب المناخً) على الموارد المابٌة فً انخفاض احتٌاطًّ
اإلنتاج ،وزٌادة العبء الحٌوانً ،وجمود مفهوم المجال الحٌوي ،وتكاثر التجمعات السكنٌة المسبب
النحسار المجال الرعوي ،وانخفاض البحٌرة أو اختفاء الموارد المابٌة وسابر نقاط الماء الطبٌعٌة.
ومورٌتانٌا أٌضا مجال كبٌر مفتوح ،وهً بذلك معرّ ضة جدا لتؤثٌرات البٌبٌة خارجٌة المنشإ .وعدم
ووجود حاجز طبٌعً قادر على كبحها ٌفتح ُسبُال واسعة أماما الرٌاح التً تمسح طٌلة السنة مجموع
التراب الوطنً فً جمٌع االتجاهات .فهذه الرٌاح هً العوامل الفعالة فً التصحر الذي هو فً تقدم
مطرد .وعالوة على ذلك ،تم ّكن الرٌاح من نقل التلوث الجوي ،وال سٌما انتقال الملوثات العضوٌة
الثابتة.1
ومن جهة أخرىٌ ،مثل المحٌط األطلسً مكان عبور آالؾ البواخر (الناقالت الكبٌرة وحامالت النفط)
التً تمخر عبابه طٌلة العام فً جولة مستمرة بٌن جنوب المعمورة وشمالها .وهذه الحركة المكثفة
التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة
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تعرّ ض المٌاه المورٌتانٌة آلثار وخٌمة ٌصعب رقابتها (التنظٌؾ المتوحش ،على سبٌل المثال) ،تنضاؾ
إلى اآلثار التً ٌولدها نشاط الصٌد المتزاٌد.
ومن جهة أخرى ،سٌشكل استؽالل النفط فً المٌاه اإلقلٌمٌة الذي بدأ فً  2006مصدرا كامنا للتلوٌث،
من دون أن ننسى السكب المتوحش للنفاٌات الصناعٌة والمنزلٌة.
ومن جانبهاٌ ،خلق فت ُح االستؽالل المنجمً فً السنوات األخٌرة ظروفا جدٌدة ستضٌؾ دونما شك
حصتها من الهواجس البٌبٌة.
وعلى الصعٌد الصناعً ،تمتاز الوضعٌة بانعدام المعاٌٌر .فالواقع أنّ معظم الوحدات الصناعٌة ُب ِن ٌَتْ
دون هاجس بٌبً ،فً وسط المساكن .وعالوة على ذلك ،فإنّ بعض المناطق الطرفٌة فً نواكشوط
ونواذٌبو المخصصة لتكون مناطق صناعٌة أصبحت تحوي شٌبا فشٌبا المزٌد من الدور المؤهولة .وفً
ُ
ت لمٌاه األوساخ ،فً انتظار تفرٌؽها بشاحنات
الصناعات إردبّا ٍ
ؼٌاب شبكة عامة للمجاري ،تستخدم
صهرٌجٌة خارج المدٌنة.
وال مراء فً تؤثٌر تلك الوضعٌة القابمة على هناء الجوار ،حتى وإن تعلق األمر عموما بكٌانات صؽٌرة
للصناعة الزراعٌة الؽذابٌة (مصانع الصابون ،المعجونات الؽذابٌة ،السمك ،الشموع ،األؼلفة،
البٌسكوٌت ،إلخ) دون تسجٌل خطر بٌّن ،على الرؼم من أنّ الطروح الصناعٌ ّة ٌمكن ـ منطقٌا ـ أن
تحتوي على مخلفات كٌماوٌة ٌمكن أن ٌنجرّ عنها تلوث خفٌؾ .وٌمكن أن تعالج هذه الوضعٌة فً
نواكشوط بواسطة مشروع الصرؾ الصحً قٌد التنفٌذ.
وعلى مستوى وادي النهر ،الذي ٌمتاز بظاهرة الفٌض السنوي ،ما تزال وضعٌة البٌبة تمتاز باالستخدام
المفرط فً بعض األحٌان آللٌات ومنتجات الصحة النباتٌة لتحسٌن المزروعات وحماٌتها ،وال سٌما
خسابر ضخمة للتربة فً منطقة وادي النهر.
المجاالت المروٌة .وٌمكن أن تسبب هذه الوضعٌة
َ
 .6 .Iوضعٌة الوسط الرٌفً
تًجٌات منها  :اإلستراتٌجٌة
لتؤطٌر التنمٌة الرٌفٌة وجعلها فعالة ،أع ّدت الحكومة المورٌتانٌة إسترا
الوطنٌة لتنمٌة القطاع الرٌفً  ،2015/2000واإلستراتٌجٌة الوطنٌة للتنمٌة المستدٌمة ،و"خطة العمل
الوطنٌة للبٌبة" لتنفٌذها ،وخطة العمل لمكافحة التصحر ،واإلطار اإلستراتٌجً لمكافحة الفقر ؛ وقامت
بإعداد أو إصالح عدة سٌاسات وقوانٌن ومدونات تتعلق بالوسط الرٌفً.
-------------------------------------------هوامش الفصل األول :
1خطة العمل الوطنً لتنفٌذ اتفاقٌة ستوكهولم.
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احتٌاطً ودٌمومة الموارد الطبٌعٌة والتحدٌات المتصاعدة
الفصل الثانً  :تحلٌل
ّ
 -1-IIالموارد الؽابٌة
ما ٌزال المخزون الؽابً ؼٌر معروؾ على نحو جٌّد ،لعد م وجود متابعة صارمة لهذه الموارد .وقد
اقتصرت الدراسة الوصفٌة حول التنوع البٌولوجً الممنهج فً مورٌتانٌا على تعداد األنواع األساسٌة فً
كل منطقة ،من دون إٌالء أهمٌّة خاصة للتطور الكمً والكٌفً ألهم الؽابات فً البلد .وٌعود آخر جرد
لتلك الموارد لسنة  ، 2000فً إطار مشروع ٌتعلق بتسٌٌر المعلومات ،بدعم من منظمة "الفاو".
السٌنؽال .ومجال
تزداد أهمٌة الؽطاء النباتً ،من الشمال نحو الجنوب ،وال سٌما على طول نهر
الصحراء الكبرى ـ الذي ٌشمل المنطقة القاحلة (الجافة) والواجهة البحرٌة ـ ٌضم سُهوبا هزٌلة عشبٌة
وقلٌلة الشجٌرات .وٌتكون معظم التشكٌلة النباتٌة من نباتات معمّرة مجتمعة فً باقات أو ؼوٌبات جنٌبٌة
داسٌة ومشتتة .وقد ٌكون الؽطاء النباتً أكثر بروزا على طول الودٌان وفً المنخفضات .وتخضع
األنواع الحٌوانٌة والطٌرٌة فً هذه المجموعة البٌبٌة للجفاؾ وهشاشة األحوال المناخٌة (انظر الدراسة
الوصفٌة) .وما تزال الزراعة ضعٌفة النمو ،فٌما عدا النخٌل فً الواحات .وتسو د التنمٌة الحٌوانٌة اإلب ُل
وحٌدة السنام.
والمجال المنتمً لمنطقة الساحل اإلفرٌقً (ٌتكون من طبقات) ٌؽطً أٌضا منطقة النهر .وهذه المنطقة
هً األكثر مطرا .وتتوزع النباتات فً المنخفضات (مستعمرات من شجر "آمور" ، Acacia nilotica
متفاوتة الكثافة) وفً األطراؾ (تشكٌالت شجرٌة مختلطة معظمها Balanites aegyptiaca, Acacia
 )spوعلى الحواؾّ (مثل .)Piliostigmareticulata, Borassusflabelifer, Mitragynainermis
وفً المناطق الكثٌبٌة ،توجد مستعمرات من raddiana ، Acacia tortilis ،Acacia senegal
 ، Balanites aegyptiacaمع فروق تسمح ألحد أو آلخر من هذه األنواع بتص ّدر المشهد.
وفً التربة المدرّ عة ،تنبت  Bosciasenegalensisوأنواع مشابهة .وتوجد كذلك فً مورٌتانٌا ؼابات
منؽروؾ معظمها من  Rhizophoraracemosو  ،Avicenniagerminansفً مصب النهر وفً
حوض آركٌن (انظر فصل التنوع البٌولوجً البحري والشاطبً).
 -1-1-IIتوزٌع المجال الؽابً
ٌنقسم المجال الؽابً المورٌتانً إلى مجال مصنؾ ومجال محمً ٌستجٌب تسٌٌره واستؽالله لمتطلبات
مدونة الؽابات.
 -1-1-1-IIالمجال المصنؾ
ٌؽطً المجال المصنؾ حوالًْ  30ؼابة (  45 000هآ) ٌعود تارٌخ تصنٌفها إلى الحقبة االستعمارٌة.
تراجع بل اختفا َء التنوع البٌولوجً على مستوى البلد.
وٌجسد الوضعُ المتدهور لتلك الؽابات المصنفة
َ
وتجدر اإلشارة إلى وجود حظٌرتٌن وطنٌتٌن بمساحة إجمالٌة  1 216 000هآٌ .تعلق األمر بالحظٌرة
الوطنٌة لحوض آركٌن (  1 200 000هآ) والحظٌرة الوطنٌة لدٌاولٌنػ (  16 000هآ) ،المنشؤتٌن على
التوالً فً  1978و.1991
 -2-1-1-IIالمجال المحمً
 3مخزونات طبٌعٌة ،هً  :تٌلمسً والعاكر وقلب
عالوة على طابعه العامٌ ،ضم المجال المحمً
ُراجع نظامها القانونً لتتؤقلم مع الواقع .فبالنسبة لتٌلمسًٌ ،ؽطً هذا المخزون
الرٌشات ،وٌجب أن ٌ َ
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الطبٌعً مساحة  7 300كلم  730 000 ( 2هآ) ،والهدؾ هنا هو إعادة تشكٌل االحتٌاطًّ النباتً
Acaciaraddiana, Acacia flava,
والحٌوانً فً هذه المنطقة .واألنواع السابدة هنالك هً :
Anogeissusleiocarpus, Bosciasénégalensis, Pterocarpusluscens, Balanites aegyptiaca,
Commiphoraafricana,
Mearuacrassifolia,
Aristidapungens,
Panicum
turgidum,
.Cenchrusbiflorus

وتوجد هضبة "العاكر" فً والٌة الحوض الؽربً ،على بُعد أكثر من  700كلم من نواكشوط ،وتؽطً
مساحة تربو على  250 000كلم 250 000( 2هآ) .ونظرا ـ من جهة ـ لمنحدراتها الشدٌدة التً تخلق
مناخا مصؽرا مواتٌا ،ولوعورة المنطقة ـ من جهة أخرى ـ بقٌت المحمٌة محفوظة جٌدا نسبٌا .وٌوجد بها
نباتات من نمط سودانً فً صمٌم الوسط السودانً .
ٌرجع تصنٌؾ المنطقة للسنة  1937للمقرر االستعماري رقم  379بتارٌخ ٌ 21ونٌو  .1937وعلى
الرؼم من التحسن الملحوظ فً التهطال فً السنوات الـ  10األخٌرة ،ما تزال االستعادة الطبٌعٌة ضعٌفة
فً الؽابات ،وال سٌما فً الؽابات المصنفة.
وفً  ،2006ما ٌزال الوقود الخشبً اآلتً من الؽابات ٌؽطً حوالًْ
ؼٌاب أي طاقة بدٌلة منافسة رخٌصة.

 %70من الطاقة المنزلٌة ،فً

ٌنضاؾ إلى ذلك الضؽط القويُ والمستمر على الؽابات من طرؾ الزراعة وتنمٌة الماشٌة والتحضر.
ونظرا لذلكٌ ،بقى من المه ّم التحقق من التقدٌر السابق (تراجع الؽابات بـ  5 000هآ سنوٌا) ،بواسطة
جرد ؼابً وتحقٌق مٌدانً ،أل ّنه قد آن األوان الستخدام طرٌقة ؼٌر التمدٌد المستخدم فٌما سبق فً تقوٌم
الموارد الؽابٌة فً  2000و ( 2005انخفاض بـ 10 000هآ سنوٌا).
ٌق ِّدر هذا التقرٌر أنّ المنطقة الؽابٌة الرعوٌة تؽطً حوالً  13,8ملٌون هكتار ،أي  %13من مساحة
البلد .تتوزع هذه المنطقة الؽابٌة الرعوٌة كما ٌلً  %47 :فً الحوضٌن %30 ،فً منطقة الضفة،
 %18فً العصابه %5 ،فً تكانت.
وٌُق ّدر أنّ التش كٌالت الؽابٌة تحتل مساحة  4 385 000هآ تقرٌبا ،على  3 785 000هآ من
التشكٌالت الشجٌرٌة ،و  725 000هآ من التشكٌالت الشجرٌة المتباعدة ،و  77 000هآ من التشكٌالت
الشجرٌة الكثٌفة .تضم مورٌتانٌا  48ؼابة مصنفة تؽطً مساحة  48 000هآٌ ،وجد نصفها تقرٌبا على
طول نهر السٌنؽال .وأفسح ؼابة هً ؼابة "نهام" فً العصابه ،بمساحة  13 000هآ.
 -2-1- IIالضغط على الؽطاء النباتً
 -1-2-1-IIالتصحر ومكافحة التصحر فً مورٌتانٌا
قبل التطرق ألسباب ونتابج ظاهرة التصحر فً مورٌتانٌاٌ ،جدر التذكٌر بتعرٌؾ هاتٌن المصطلحٌن
األساسٌٌن فً هذه اإلشكالٌة  :التصحر والجفاؾ.
تعرؾ المادة األولى من "اتفاقٌة التصحر" التصحر بؤ ّنه "تدهور األراضً فً المناطق الجافة و الجافة
شبه الرطبة ،على إثر عوامل مختلؾ من ضمنها التقلبات المناخٌة والنشاطات البشرٌة"؛ و"الجفاؾ" بؤ ّنه
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" ظاهرة طبٌعٌة تحدث إذا كان التهطال أقل ـ على نحو محسوس ـ من المستوٌات المسجلة فً المعتاد،
وتسبب اختالالت مابٌة خطٌرة تضر بنظم اإلنتاج لدى موارد األراضً".
 -2-2-1-IIعوامل التصحر
ث عن منتجات جدٌدة
لقد أسهم كثٌرا ضعؾُ اإلنتاجٌة فً القطاع الرٌفً وؼٌابُ إستراتٌجٌة للتنوٌع والبح ِ
فً تدهور الوسط الطبٌعً ،وفً ظهور أشكال جدٌدة من االستؽالل الطابش للموارد.
وبصفة عامة ،وحسب التعرٌؾ المعتمد فً "اتفاقٌة التصحر"ٌ ،مكن التمٌٌز بٌن مجموعتٌن من العوامل
المسببة للتصحر فً مورٌتانٌا  :العوامل الطبٌعٌة والعوامل البشرٌة.
 -3-2-1-IIالعوامل الطبٌعٌة
هذه العوامل من مرتبة مناخٌة أساسا .فالواقع أنّ التقلبات المناخٌة التً حدثت ابتدا ًء من السبعٌنٌات هً
إحدى أسباب التصحر .وضرر هذه العوامل ٌتناسب مع عشوابٌتها وعدم قدرة اإلنسان على التحكم فٌها.
ومن ضمن تلك العواملٌ ،مكن أن نذكر ما ٌلً :
 ضعؾ التهطال ؛
 االختالؾ المكانً والزم انً لهذا التهطال ؛
 شدة األمطار المسببة للتدهور الفٌزٌابً الهام للتربة ،والذي ٌزٌد من سرعته ضعؾُ كثافة الؽطاء
النباتً ؛
ّ
للتبخر المفرط ؛
 ارتفاع درجات الحرارة ،المسبب
 رٌاح الهرمتان الحارة وخٌمة التؤثٌر على المٌاه السطحٌة ورطوبة التربة وحالة النبات وزحؾ
الرمال ،أو دٌنامٌكٌة الرٌاح وانتقال الكثبان.
ولمواجهة هذا االشتداد المناخًٌ ،جد اإلنسان نفسه ؼالبا فً حالة عجز ،وٌقتصر تدخله على إقامة
وسابل تخزٌن المٌاه المطرٌة ووسابل مكافحة تدهور التربة بسبب الماء ،أو التؤقلم بزراعة أنواع أقل
حساسٌة تجاه الصروؾ المناخٌة.
 -4-2-1-IIالعوامل البشرٌة
فً هذه المجموعة من العوامل ،نمٌِّز ـ من جهة ـ بٌن االستؽالل المباشر للموارد الطبٌعٌة من طرؾ
اإلنسان ،ومن جهة أخرى بٌن فعله ؼٌر المباشر بسوقه للمواشً.
ٌمكن أن ٌقع الفعل البشري المباشر عبر أشكال مختلفة  :سوء التهٌبة وشؽل المجال ،فرط استؽالل
الموارد الطبٌعٌة (الماء ،التربة ،الؽطاء النباتً ،إلخ).
ُ
أنماط ُ شؽل المجال التً امتازت باستقرار هام على حساب الترحال
وقد أسهم أٌضا فً تدهور األراضً
واالنتجاع والتً شجعتها السٌاسات الحكومٌة واالتجاهات االقتصادٌة فً السنوات األخٌرة.
ٌكتسً تدهور األراضً طابعا حاسما فً بلد تمثل فٌه األراضً الصالحة للزراعة أقل من  .%5إنّ
التثمٌن المُعمَّم للتربة لؽرض الزراعة من دون األخذ فً الحسبان لخصابصها الفٌزٌابٌة الكٌمٌابٌة
األراضً لتدهور فٌزٌابً وكٌمٌابً ٌصعب انعكاسه .من دون أن ننسى
ومق َّدراتها أو هشاشتها ٌعرّ ض
َ
أنّ اتساع الزراعة ٌحصل ؼالبا على حساب الؽطاء الخشبً والشجٌري.
ومن جهة أخرىٌُ ،ق َّدر أنّ الضؽط المستمرّ على الكتلة الحٌوٌة الشجرٌة الستهالك الطاقة المنزلٌة يحطم
الؽطاء الشجري بسرعة ضعؾِ سرعة تجدد هذا الؽطاء .وتمثل ؼابات "آمور" أه ّم ضحاٌا االستهالك
المفرط للحطب.
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 -5-2-1-IIالعوامل القانونٌة
فً مجال تسٌٌر الموارد الطبٌعٌةٌ ،جدر التنبٌه إلى وجود خالفات متفاوتة بٌن الفقه القانونً
والممارسات العرفٌة التقلٌدٌة والقانون الموسوم بالعصري.
ففً المجال العقاري ،أدخل األمر القانونً  127/83فً ٌ 05ونٌو  1983المتضمن اإلصالح العقاري
والمجالً ترتٌبا ٌهدؾ إلى حماٌة المجال الحٌوي للتجمّعات الرٌفٌة ،لكن الحدود والوضع القانونً وحتى
المخاطر المحتملة لم تحدد.
فالظاهر أنّ حدود المجال الحٌوي ال ٌمكن تحدٌدها مسبقا على نفس النحو بالنسبة لجمٌع التجمّعات ،أل ّنه
تطبٌقا للمبدإ المالكً القاضً بعدم انتهاك "الحرٌم"ٌ ،تحدد هذا المجال تبعا للمسافة التً تفصل كل تجمّع
عن مصادر تموٌنه بالحطب والمراعً والماء.
ونتج عن ذلك أنّ أي مجال حٌوي لم ٌُحدد حتى اآلن ،فٌما عدا حالة "عٌن الرضا" فً مقاطعة أالك .ولم
ٌمنع ذلك التجمّعات الرٌفٌة من اعتبار أنّ لها مجاال ال ٌُنتهك وتدافع عنه بنفسها ،بالرجوع للقانون
المعمول به.
وقد انجرّ عن هذه الوضعٌة العدٌد من النزاعات ،ألنّ المنمٌن المنتجعً ن ٌستدلون بمبدإ مقدس آخر
ٌضمن لهم حق الوصول إلى الموارد الطبٌعٌة.
وعالوة على ذلك ،فإنّ النفاذ الحر لموارد الطاقة والمرعى والماء مضمون فً الشرٌعة اإلسالمٌة التً
تعتمد فً هذا المجال على حدٌث "الناس شركاء فً ثالث  :الماء والكأل والنار"ٌ .إسس هذا الحدٌث
للطابع العام ألي مجال ؼٌر مثمّن ،وٌمنع احتجار المجال الرعوي .وتعاٌش القانون التقلٌدي والقانون
العصري ـ مع تنازع فً بعض األحٌان ـ قابم فً شؤن النظام العقاري ،وكذلك فً مجاال ت أخرى تمس
حماٌة الطبٌعة.
وفً نفس المنحى ،على الرؼم من أنّ نظام الماء محدد بنصّ من المشرّ عٌ ،وفر القانون التقلٌدي أٌضا
بعض القواعد التً تحكم استؽالل المٌاه ،ولو كانت الملكٌة الخاصة للمٌاه مكرّ سة فً بعض األحٌان
(المادة  22وؼٌرها من األمر القانونً  .)127/83وما تزال الملكٌة الخاصة ؼٌر معروفة عموما عملٌا،
وال ٌتمتع الخصوصٌٌن إال بحق االستؽالل ،مع اعتبار الماء موردا مشتركا فً نظر القانون التقلٌدي.
ٌمكن لهذا الحق فً االستؽالل ـ الذي هو حق فً األولوٌة لدى البعض ـ أن ٌتحول ،نظرا للمنسوب (فٌما
ٌتعلق باآلبار أو منشآت الحفر الرعوٌة) أو لؽٌر ذلك ،إلى حق فً االستؽالل الحصري ،فً سٌاق ٌمتاز
ك االحتجار عن المجاالت األهلٌة .والواقع أنّ هذا السٌاق ٌختلؾ جوهرٌا عن السٌاق
بندرة الموارد وف ّ
الذي كان ٌتٌح التوفٌق بٌن الطابع العمومً للمنشآت المابٌة الرعوٌة وبٌن حق األولوٌة أو االستخدام من
طرؾ منجزيها.
ك صعب فً شؤن تسٌٌر الموارد الطبٌعٌةٌ ،حتم علٌه
وهكذا ،تضع مكافحة التصحر المشرّ ع على مح ّ
حل العدٌد من التناقضات .وبالتالًٌ ،جب الحذر الشدٌد عند التطرق إلى الشؤن العقاري ،بوصفه أداة
لسٌاسة حماٌة البٌبة فً مورٌتانٌا.
ومهما ٌكن من أمر ،فإنّ حل المشكل العقاري وما ٌرتبط به من عدٌد النزاعات الحقوقٌة والواقعٌة ٌمثل
تمهٌدا الزما لنجاح مكافحة ما ٌصٌب البٌبة ،وال سٌما فً الوسط الرٌفً .فمن الجلً أن السكان
المزارعٌن ال ٌحسون بؤنهم معنٌون بعملٌة المحافظة على الطبٌعة ،إال إذا وجدوا فٌها فابدة موضوعٌة.
فامتالك الدولة للتربة تعفٌهم من المسإولٌة فً ذلك الشؤن ،فٌصٌر موقفهم شبٌها بموقؾ القناصة
الخارجٌن على القانون والذٌن ٌتوؼلون على نحو ؼٌر شرعً فً الحظابر والمحمٌات الحٌوانٌة
الطبٌعٌة ،بذرٌعة أنهم لٌسوا مالكها أو ألنهم ؼٌر مسإولٌن عنها فً نظر القانون العرفً.
وال مراء الٌوم أنّ القانون هو محرك السٌاسات البٌبٌة ،وأنه ٌسهل تنفٌذها .لكن الحماٌة القانونٌة ال تكفً
لوحدها من أجل لجم التدهور البٌبً .والحقٌقة أنّ القانون لم ٌكن لدٌه أبدا مثل ذلك الطموح .وقوة القانون
بوصفه أداة لحماٌة البٌبة تؤتً من قدرته على إدماج مجموع المعطٌات خارجٌة المنشإ الالزمة لتشكٌل
إطار قانونً مالبم.
التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة

22

 -6-2-1-IIالعوامل االجتماعٌة االقتصادٌة
مارست دٌنامٌكٌة ومنطق اإلنتاج الزراعً ضؽطا ؼٌر مسبوق على الوسط الطبٌعً  :تعرٌة التربة،
انخفاض الخصوبة ،تناقص مساحة المراعً ،افتقار التنوع البٌولوجً ،الحرابق الرٌفٌة ،تلوث المجاري
المابٌة ،إلخ.
إنّ إعفاء سكان الرٌؾ من مسإولٌة التسٌٌر فً ال َمواطن عام ٌل اجتماعً اقتصادي آخر فً التسٌٌر
المستدٌم للموارد والحفاظ على البٌبة.
فؽٌاب إشراك حقٌقً للسكان فً تحدٌد وتنفٌذ ومتابعة البرامج التنموٌة ،وؼٌاب إستراتٌجٌة للتوعٌة
والتعمٌم المالبم لطرق المحافظة على الموارد الطبٌعٌة وحماٌة الوسط الطبٌعًٌ ،مثالن تحدٌات ٌجب
رفعها من أجل اإلدارة العمومٌة والسكان المستهدفٌن.
واالحتكار
ت تسوٌق منتجات الزراعة والتنمٌة الحٌوانٌة ،وانعدا َم بنٌة الربط مع األسواق،
إنّ سٌاسا ِ
َ
الممارس من لدن الوسطاء فاقمت مآل المزارعٌن والمنمٌن .والمنطلق االقتصادي الذي استندوا علٌه ال
ٌمكن إال أن ٌكون وخٌما على الوسط الطبٌعً ،وٌفاقم على نحو ؼٌر مباشر فً نهاٌة المطاؾ ظروفهم
المعٌشٌة.

الشكل  : 6تسٌٌج التقاسٌم الداخلٌة لؽرض التثبٌت البٌولوجً بواسطة التشجٌر
إنّ انعدام منشآت الحفظ واستخدا َم وسابل اإلنتاج التقلٌدٌة وضعا الفالحٌن فً بنٌة من السوق ؼٌر مواتٌة
لصرؾ منتجاتهم.
وعالوة على ذلكٌ ،جب اإلشارة إلى وضعٌة الفقر وحتً الفقر المدقع لدى سكان الرٌؾ ،والتً قادت
للممارسات المعادٌة للبٌبة أو تبذٌر الموارد الطبٌعٌة (القطع المفرط لألشجار ،القنص ،إلخ) ؛ ومثل ذلك
الموقؾ ـ مشفوعا بهشاشة المنظومات البٌبٌة ـ يعزز التصحر.
 -3-1-IIنتابج التصحر
لقد قوّ ض تحطٌم الموارد الطبٌعة أنماط تسٌٌر وشؽل المجال.
فمورٌتانٌا من البلدان التً أصابها التصحر ،مع أكبر انزٌاح لخط المطر  300مم نحو الجنوب ،فلم ٌعد
ٌشمل سوى جزء ضبٌل من اإلقلٌم.
فمنذ  ،1970شهدت جمٌع مناطق البلد اشتدادا مناخٌا هاما.
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وكان لهذا الوضع نتابج مؤساوٌة على نظم اإلنتاج ،وال سٌما الزراعة والتنمٌة الحٌوانٌة .وتؤثر توفر
الماء للمزروعات المطرٌة بانخفاض التهطال أثناء شهريْ أؼشت وسبتمبر .أما التقلبات المناخٌة،
فؤسهمت فً التؽٌر البنٌوي للتربة ،فؤدى ذلك إلى تدهورها فٌزٌابٌا وإلى فقدان مق ّدراتها الزراعٌة .قاد
جمٌع ذلك إلى هشاشة نظام اإلنتاج الزراعً الذي أصبح ال ٌتوفر على حلول اقتصادٌة بدٌلة متؤقلمة.
 -1-3-1-IIتدهور الموارد الؽابٌة
فً السنوات األخٌرة ،تدهور كثٌرا االحتٌاطًُ الؽابً فً مورٌتانٌا ،على نحو خاص تحت تؤثٌر ما ٌلً :
 ضعؾ تجدد الؽطاء النباتً المرتبط ،من جهة ،بعشوابٌة التهطال ،ومن جهة أخرى بالتركز
المفرط للمواشً فً المناطق التً ترتفع فٌها كثافة الؽطاء النباتً .وما ٌزال قطع األشجار
ٌُمارس أثناء فصل الجفاؾ لتؽذٌة المواشً ،وال سٌما الؽنم والبقر ؛
 اختفاء الؽابات من آالؾ الهكتارات ألؼراض التهٌبة المابٌة الزراعٌة ،وال سٌما على طول نهر
السٌنؽال ،وفرعه األساسً ،وادي كوركول ؛
 ضعؾ الوسابل المادٌة والمالٌة والبشرٌة التً تتوفر علٌها اإلدارة المكلفة بتسٌٌر الموارد الؽابٌة.
جمٌع أنماط الؽابات ،مصنفة كانت أم ال .وخٌر مثال على ذلك ؼابة "ؼانً" التً
وٌمس التدهورُ الؽابًُ
َ
كانت تؽطً  2 200هآ ،وتحطم ثلثاها الٌوم .وٌمثل المخزون الرعوي"العطؾ" ،وهو من أهم
المخزونات فً البلد ،مثاال آخر على ضعؾ تطبٌق التقنٌن الؽابً.
وعالوة على ذلك ،تجدر اإلشارة لظهور شعبة قوٌة للحطب والفحم .وعلى الرؼم من أنّ هذا القطاع ما
ٌزال ٌتطور فً شكل ؼٌر مصنؾ رسمٌا تقرٌبا ،فإنه ٌوجد مهنٌون حقٌقٌون فً هذه الشعبة .وٌُق ّدر أنّ
هذه الشعبة تش ّؽل زهاء  300فحّ ام ٌإطرهم أقل من عشرة رجال أعمالٌ ،نجزون رقم أعمال ٌناهز 2
األخ يرٌن وتحشر األولٌن تدرٌجٌا فً وضعٌة من الفقر واالعتماد
ملٌار أوقٌة .وهذه الشعبة تفٌد أساسا
ِ
الخطٌر .وهإالء "الم ً
ُشؽلون" هم فً الؽالب من المجتمع المحلً وٌجمعون الخشب المٌت (الحطب) فً
المناطق البعٌدة .ومن ٌحاول منهم العم َل خارج شعبة رجال األعمال المنظمة جٌدا ال ٌستفٌد إال ربحا
ضبٌال بسبب نمط وكلفة النقل ؼٌر المواتً.
 -2-3-1-IIتدهور األراضً
ٌمكن أن ٌتجلى تدهور األراضً فً شكلٌن  :التدهور الفٌزٌابً والتدهور الكٌمٌابًٌ .مكن أن ٌنشؤ
التدهور الفٌزٌابً عن تفكٌك بنٌة التربة المرتبط بضعؾ محتوى التربة من العناصر الرابطة ،مثل المادة
العضوٌة التً ٌمكن أن ٌعزى فقدانها لتهٌبة األرض للزراعة .إنّ تجرٌد التربة من النبات ـ مع ضعؾ
التحامها ـ ٌعرّ ضها للتعرٌة بالماء أو الرٌاح.
ك الكثبان وانتقا ُل الرمال المضرّ ان جدا بمجموع البنٌة التحتٌة فً البلد
ٌنشؤ عن التعرٌة الرٌحٌة حرا ُ
(الطرق ،المطارات ،السكة الحدٌدٌة ،إلخ) .تع ّم هذه الظاهرة جمٌع البلد تقرٌبا.
أما التعرٌة المابٌة فٌنشؤ عنها تحفر التربة واالنجرافات والخنادق الصؽٌرة وتحطم حا ّفة النهر وانتقال
ها ّم للجسٌمات الدقٌقة ،وتقع أساسا فً منطقة كٌدٌماؼا ،وبشكل ثانوي فً البراكنه والعصابه.
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الشكل  : 7زحؾ الكثبان المتحركة ٌُفقر تدرٌجٌا التربة والؽطاء النباتً
وٌتجلى التدهور الكٌمٌابً بتؤثٌر ضعؾ التهطال وقوة الطلب التبخري ال ذي يسبب صعود األمالح
بالخاصٌة الشعرٌة ويقود إلى تملّح التربة .تالحظ هذه الظاهرة أساسا فً مصب نهر السٌنؽال.
ٌولد تدهور األراضً ـ بجمٌع أنواعه ـ انخفاضا هاما فً الخصوبة ،وٌهدد بذلك األمن الؽذابً للسكان.
 -2-IIالموارد المابٌة
 -1-2-IIاالحتٌاطً المابً فً مورٌتانٌا
ٌوجد ثالثة أنماط ربٌسٌة من المٌاه العذبة الطبٌعٌة فً مورٌتانٌا  :المٌاه الجوفٌة والمٌاه المطرٌة ومٌاه
السطح .وٌمكن اعتبار النمطًن األخٌرٌن تحت مسمى المٌاه السطحٌة.
 -2-2-IIالمٌاه الجوفٌة
*الحقول المابٌة المتصلة ٌ :مكن تصنٌفها إلى ثالثة أنماط :
 بحٌرات الحوض الشاطبً  :الترارزه وبنشاب وبولنوار ؛
 بحٌرات حوض تاودنً  :آوكار ،ظهر النعمه ،الرمل الكلسً فً العٌون ؛
 بحٌرات الطمً التً تعود للعهد الرابعً.
ٌمكن أن تنتج هذه الحقول المابٌة مناسٌب مستمرة من الماء العذب جٌد النوعٌة .ومع ذلك ،فإنّ النزح
المعقول هو الضمان الوحٌد من تدهور نوعٌة هذه المٌاه المهددة بتقدم الجبهة المالحة ،وال سٌما بالنسبة
لبحٌرة الترارزه الجوفٌة التً تشهد أكبر أخذ على مستوى إدٌنً ،لحاجٌات تزوٌد نواكشوط.
*الحقول المابٌة ؼٌر المتصلة  :تقع على مستوى القواعد المتكسرة فً سلسلة المورٌتانٌد ،وظهر
الرقٌبات ،والصخور الطٌنٌة فً الحوضٌن وهضاب تكانت والعصابه والتشكٌالت الرسوبٌة المدعمة فً
آدرار.
تتبع مناسٌب هذه الحقول ألهمٌة الكسر وطبٌعة الصخر المحت ِجز ،مع نوعٌة تتؽٌر وفق السٌاق
الجٌولوجً.
وال تم ّكن الدراسات التً قٌم بها حتى اآلن من تقوٌم نسبة تج ُّد ِد هذه البحٌرات الجوفٌة انطالقا من المٌاه
السطحٌة.
3
وبالنسبة لمجموع هذه الحقول المابٌةٌ ،قدر االحتٌاطًُّ من الماء القابل لالستؽالل بـ  8,48ملٌار م .
وتوفر المٌاه الجوفٌة حتى اآلن جُ َّل الماء الصالح للشرب المخصص الستهالك السكان ،سواء فً الوسط
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الحضري (حاجات منزلٌة ،الزراعة الحضرٌة ،الصناعة والبناء) أم فً الوسط الرٌفً .تق َّدر هذه
الحاجٌات تقرٌبا بـ  57ملٌون م 3سنوٌا ،من ضمنها  18م 3للصناعة والبناء.
ٌخصص أكثر من  %40من هذه األحجام لمدٌنة نواكشوط (حوالً  23,7ملٌون م .)3األمر الذي ٌجعل
مشروع آفطوط الساحلً سٌسهم بعد تنفٌذه فً خفض الضؽط الكبٌر على المٌاه الجوفٌة.
 -3-2-IIالمٌاه السطحٌة
ٌشكل نهر السٌنؽال المجرى المابً الدابم الوحٌد فً البلد ،وٌشكل فً جزبه المورٌتانً السٌنؽالً الحدودَ
الطبٌعٌة بٌن البلدٌن .وٌقدر إمداده المابً لمورٌتانٌا بـ  6ملٌار م .3وعلى الضفة الٌمنى لهذا النهرٌ ،وجد
معظم الزراعة المروٌة ،والتً تق ّدر حاجٌاتها بـ  30ملٌون م  3سنوٌا .وأهم روافد النهر هً  :كاراكورو
(الذي ٌشكل الحدود الطبٌعٌة بٌن مورٌتانٌا ومالً) ،وكوركول ونٌوردي.
3
وتمثل الروافد الثالثة احتٌاطٌا من الماء قابل لالستؽالل بحوالًْ  0,5ملٌار م  .وأهم منشؤة أنجزت على
هذه المجاري هً سد "فم لكلٌته" باحتٌاطً ضعٌؾ االستؽالل جدا.
 -1-3-2-IIالسدود والحواجز والحواجز الصؽٌرة
حسب الجرد الوطنً ل َم َماسك الماءٌ ،وجد  405ممسكٍ من ؼٌر تمٌٌز بٌن أنواعها (سدود ،حواجز،
حواجز صؽٌرة).
3
ٌبلػ مجموع حجم احتٌاطً الماء لهذه المنشآت  850ملٌون م تمكن من ريّ  25 209هآ .لكن %36
من هذه المنشآت ؼٌر صالحة حالٌا للتشؽٌل ،مسببة ً خسارة  306ملٌون م.3
 -2-3-2-IIالمناطق الرطبة
تضم مورٌتانٌا  320منطق ٍة رطبة قارٌة تقع أساسا فً الجزء الجنوبً والجنوب الشرقً من البلدٌ .تعلق
األمر ؼالبا بمناطق تؽمرها المٌاه العذبة ،وذات طابع دابم أو مإقت .وٌق ّدر اإلمداد المابً للمناطق
الرطبة بـ  1ملٌار م.3
وتقدر الكمٌة الكلٌة للمٌاه السطحٌة التً ٌمكن استؽاللها بحوالًْ  8.35ملٌار م .3وهذا االحتٌاطً الضخم
(المتجدد) ال ٌُستخدم حتى اآلن إال لتلبٌة جزء من حاجٌات عالم الرٌؾ (الزراعة والتنمٌة) الذي تقدر
حاجٌاته بـ  75,5ملٌار م  3سنوٌا (أقل من  %1من العرض) .علما بؤنّ عدد سكان الرٌؾ ٌقدر بحوالً
( 480 000أقل من  %20من سكان البلد) والمواشً  13ملٌون رأس.
ومن البدهً أنّ مٌاه السطح تعتمد كلٌا على التهطال ،إال أنّ إنجاز منشآت كبٌرة على نهر السٌنؽال
(دٌاما ومننتالً) أسهم كثٌرا فً تخفٌض ذلك االعتماد ،على األقل فٌما ٌتعلق بنهر السٌنؽال.
 -4-2-IIاالستدامة
سنبٌّن فً الملحق التهطال الشهري فً مختلؾ المقاطعات ،خالل السنوات  1988و 1998و.2000
والموارد المابٌة محدودة جدا سواء فً السطح أم فً العمق .ونهر السٌنؽال الذي ٌفصل بٌن اإلقلٌم
المورٌتانً والسٌنؽال هو النهر الوحٌد فً البلد .وأهم روافده كوركول الذي ٌتشكل من اجتماع مجرٌٌن
متساوًٌ األهمٌة  :كوركول األبٌض الذي ٌنبع من قاعدة هضبة تكانت ،وكوركول األسود اآلتً من قدم
فالق العصابة.
ٌمكن أٌضا أن نذكر  :كاراكورو ،تونا ،الؽرفه .وٌوجد مجاري أخرى كلها داخلٌة المنشإ تصب فً
الصحراء القارٌة .فً آدرارٌ ،جتمع وادي سكلٌل والواد األبٌض فً سهل لٌشكال بطحاء تضٌع فً رمال
"تٌزٌكً" .وفً الحوضٌن ،توجد الشبكة المابٌة الكبٌرة "تٌارت الواسعه" ،وتامورت محموده ،ومماسك
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مابٌة عدٌدة مثل  :أضوات ،تٌومرن ،كمبه ،تٌشلٌت .وفً العصابة ،توجد بحٌرة كنكوصة وودٌان
وأضوات أخرى مثل أم الخز ولبحٌر ،إلخ.

الشكل  : 8ما ٌزال الوصول للماء مشكلة حاسمة
وفً تكانت ولبراكنة ،توجد مماسك هامة مثل تامورت النعاج وبحٌرات مال وأالك .وأخٌرا فً
الترازرهٌ ،توجد بحٌرة الركٌز التابعة لنهر السٌنؽال.
وفٌما ٌخص الموارد المابٌة الجوفٌة ،نمٌز بٌن نوعٌن كبٌرٌن من الحقول المابٌة  :الحقول المتصلة
والحقول ؼٌر المتصلة.
تقع الحقول المابٌة المتصلة ؼالبا فً الواجهات المسامٌة من الحوض الرسوبً الشاطبً ،وفً الؽطاء
الكثٌبً قرٌب العهد فً آوكار والعصابه ،وفً طمً العهد الرباعً ،وفً الرمال الكلسٌة فً العٌون ،كذا
فً القاري البٌنً من حوض تاودنً .تنتج هذه الحقول مناسٌب دابمة ،والمٌاه الجوفٌة من نوعٌة جٌدة فً
الؽالب
أما الحقول ؼٌر المتصلة ،فتوجد فً المناطق األخرى من مورٌتانٌا ،أساسا فً التشكٌالت الؽرانٌتٌة
والتحولٌة وتشكٌالت الرمل الكلسً ،والتربة الجٌرٌة والطٌنٌة المتكسرة .وبصفة عامة ،لهذه الحقول
مناسٌب ضعٌفة ،ومٌاهها من نوعٌة سٌبة.
وشحن هذه البحٌرات ـ والتً بعضها أحفوري مثل بحٌرة الترارزه ـ ٌرتبط أساسا بالتهطال ونفاذٌة
الحقول المابٌة .حتى وإن كان ال ٌوجد فً ح ّد علمنا دراسات خاصة بهدؾ تحدٌد طبٌعة وحٌثٌات شحن
الحقول المابٌة فً مورٌتانٌاٌ ،مكن مع ذلك افتراض أنّ هذه الموارد المابٌة الجوفٌة ٌمكن أن تتجدد عبر
ثالث طرق ،هً :
 التسرب المباشر للتساقطات المطرٌة ،وهو محدود ؼالبا بالتبخر الشدٌد ؛
 التؽذٌة بجزء من المٌاه الفٌضٌة ؛
 السٌالن الجوفً الجانبً.
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فالمخزون من المٌاه الجوفٌة فً مورٌتانٌا هامة ؛ فٌقدر أن ما تم التعرّ ؾ علٌه من المخزونات القابلة
لالستؽالل فً الحوض الشاطبً لوحده ٌبلػ  1ملٌار م  ،3تضم بحٌرات "القارّ ي الطرفً" (بولنوار،
بنشاب ،الترارزه) والعهد "الفجري" .ومن جهة أخرىٌ ،قدر أن االحتٌاطً الحقٌقً من هذه الموارد ما
ٌزال مجهوال .ومع ذلكٌ ،جب أال تخفً أهمٌة هذا المورد صعوبة َ الوصول إلٌه.

الشكل  : 9إقامة أنابٌب آفطوط الساحلً فً 2010
 -3-IIالتنوع البٌولوجً
 -1-3-IIالمناطق البحرٌة والشواطا المورٌتانٌة
لهذه المناطق أهمٌة بٌبٌة كبٌرة سواء على المستوى الحٌوانً أم النباتً .وهً مناطق التماس بٌن أنواع
ذات ألفة استوابٌة واعتدالٌة .فالموارد البحرٌة والشاطبٌة فً مورٌتانٌا متنوعة وتشكل أهم مصدر
للعمالت الصعبة فً البلد (أكثر من  %50من محاصٌل العمالت الصعبة) .ومع ذلكٌ ،تهدد هذه الموارد
فرط ُ االستؽالل ألهم األنواع المرؼوبة ،ودخول األساطٌل الصؽٌرة فً المناطق المحظورة ،واستخدام
اآللٌات المحظورة ،وتنافس الصٌد التقلٌدي والصناعً.
ومن أهم ما ٌصٌب البٌبة البحرٌة من تلوث  :الدفوق الصناعٌة وطروح مٌاه األوساخ ونشاطات النقل
البحري.
 -2-3-IIالتنوع البٌولوجً البري فً مورٌتانٌا
ٌعانً هذا التنوع من صعوبة الظروؾ المناخٌة (قلة وندرة األمطار) وتحطم الؽطاء النباتً وحتى اختفاء
الموابل وأنواع حٌوانٌة متوحشة ،ونباتات ومزروعات ومواشً.
 -3-3-IIالتنوع البٌولوجً فً المٌاه العذبة
ٌمتاز هذا التنوع بمنظومات بٌبٌة ذات قٌمة كبٌرة جدا على مستوى الطبٌعة واألنواع المتوحشة .وٌم ّكن
االستؽالل متعدد الوظابؾ لموارد المناطق الرطبة ـ شٌبا ما ـ من تخفٌض خطر المجاعة والجفاؾ .وقد
انجرّ عن تزاٌد السكان والمواشً تكالبُ الضؽط على موارد المناطق الرطبة ،وبالتالً انخفاض إنتاجٌة
المراعً ومناطق الصٌد والزراعة ومناطق إٌواء الحٌوانات المتوحشة.
ُ
جلب أنواع ٍ جدٌدة أو
الحفظ خارج الموقع
ُنجز التسٌٌرُ فً عٌن المكان فً المحمٌات ،بٌنما ٌخص
َ
ٌ َ
إعادة أنواع مهددة باالنقراض ،والتربٌة َ فً األسر لحٌوانات ٌُراد إعادتها إلى موابلها الطبٌعٌة.
 -4-3-IIالمحافظة والتنوع البٌولوجً
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هً نتٌجة تسٌٌر المكوّ نات النباتٌة والحٌوانٌة ،الذي ٌجب أن ٌؤخذ فً الحسبان اهتماما خاصا بتلبٌة
حاجٌات السكان .وما تزال نسبة افتقار التنوع البٌولوجً مجهولة ،النعدام جرد إجمالً للموروث الحالً.
ومن ضمن العوامل االجتماعٌة االقتصادٌة التً تإثرا سلبٌا أو إٌجابٌا على التنوع البٌولوجً ـ خارج
بعض النشاطات االجتماعٌة االقتصادٌة ،مثل النقل
التهدٌدات الطبٌعٌة ـ ٌمكن أن نذكر على سبٌل المثال
َ
والسٌاحة والتجارة والصناعة ،والتً ٌمكن أن تصٌب التنوع البٌولوجً.
ولمواجهة هذه الوضعٌة ،أقامت الدولة عدة سٌاسات وبرامج للمحافظة.
 -5-3-IIالمحمٌات والمجاالت المصنفة للدولة






الؽابات المصنفة
المخزونات والحظابر الوطنٌة  :الحظٌرة الوطنٌة لحوض آركٌن ؛ الحظٌرة الوطنٌة لدٌاولٌنػ،
الحظٌرة الوطنٌة آلولٌكات.
مخزون العاكر الحٌوانً
مخزون تٌلمسً الحٌوانً
مخزون قلب الرٌشات.

الشكل  : 10طٌور المستنقعات فً حوض آركٌن.
أهم المناطق الرطبة فً مورٌتانٌا :
 بحٌرة الركٌز
 بحٌرة أالك
 بحٌرة مال
 تامورت النعاج
 أضاة محموده
 أضاة كنكوصه
 كوركول األسود عند فم لكلٌته
 أضاة كوريْ .
 -6-3-IIالمحافظة فً عٌن المكان
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 2005محمٌة المجال الحٌوي العابر للحدود على
فً إطار المحافظة فً عٌن الموقع ،أنشبت فً
مستوى دلتا نهر السٌنؽال ،عالوة على الحظٌرتٌن الوطنٌتٌن فً حوض آركٌن ودٌاولٌنػٌ( .جدر التنبٌه
أنّ حظٌرة آركٌن وحظٌرة دٌاولٌنػ وشطبول مصنفة بوصفها "مواقع رمصار" ،وأنّ حظٌرة آركٌن
تراث عالمً ،بٌنما ٌجري تسجٌل حظٌرة دٌاولٌنػ).
ومن ضمن تدخالت المحافظة ،على المستوى الوطنً ،نذكر أنّ  20نوعا نباتٌا محلٌا مهددا باالنقراض
حُ ِم ٌَ ْ
ت كلٌا ،طبقا للقانون رقم  055-2007الذي ٌلؽً وٌحل محل القانون رقم  007/97فً ٌ 20ناٌر
 1997المتضمن مدونة الؽابات.
واألنواع الحٌوانٌة المحمٌة فً داخل مناطق المحافظة حددت قابمتها فً القانون رقم  006/97فً 20
ٌولٌو  1997المتضمن مدونة الصٌد البري وحماٌة الطبٌعة.
أما مخزونات (محمٌات) تٌلمسً والعاطر وقلب الرٌشات ،فتستحق أن ٌُراجع وضعها القانونً ،نظرا
للتؽٌرات التً طرأت فً المناطق فً العقود األخٌرة.
وفً والٌة كوركول ،حددت منطقة العطؾ على أنها محزون ،نظرا للموارد البٌولوجٌة التً تضمها.
 -7-3-IIاألنواع الؽرٌبة
وقعت مورٌتانٌا على عدة اتفاقٌات دولٌة تهدؾ إلى حماٌة التنوع البٌولوجً فً المنظومات البٌبٌة من
التهدٌد الذي تشكله األنواع الؽرٌبة المكتسحة التً تعبر الحدود الدولٌة ،وال سٌما اتفاقٌة "ساٌتس"
واتفاقٌة التنوع البٌولوجً ،واتفاقٌة  CMSواتفاقٌة رمصار.
وٌوجد كذلك تعاون على المستوى الوطنً وشبه اإلقلٌمً واإلقلٌمً الكتشاؾ واستبصال األنواع الؽرٌبة
المكتسحة .وفٌما ٌخص دخول األنواع الؽرٌبة إلى مورٌتانٌا ،اتخذت ترتٌبات منها المقرر الذي ٌحدد
البحة النباتات والمنتجات النباتٌة المحظور استٌرادها إلى التراب الوطنً ،ومقرر ثان ٌحدد قابمة
األحٌاء الحٌوانٌة والنباتٌة التً ٌجب أن تبقى فً األسر.
وقد بُذلت جهود هامة فً مجال استؽالل تقوٌمات المخاطر ،من أجل تقوٌم التهدٌدات التً تطرحها
األنواع الؽرٌبة المكتسحة على التنوع البٌولوجً.
 -8-3-IIالمعارؾ التقلٌدٌة والترتٌبات ذات الصلة
تعترؾ مورٌتانٌا ملٌا فً إستراتٌجٌتها الوطنٌة وخطة عملها بضرورة مراعاة وحفظ وتعهّد معارؾ
المجتمعات األصلٌة والمحلٌة وإبداعاتها وممارساتها التً تعكس أنماط حٌاة تقلٌدٌة تهتم بالحفظ
واالستؽالل المستدٌمة للموارد البٌولوجٌة .فمنمّونا وفالحونا وحطابونا وأشخاص ؼٌرهم ٌستفٌدون
مباشرة من التجارب والمعارؾ التً تفٌد فً تلبٌة حاجة التنوع البٌولوجً وتخطٌط وتسٌٌر جمٌع
الموارد.
وبفضل معارفهم المحلٌة المعتمدة على التجربة المباشرة واالختبارٌ ،عرؾ السكان األصلٌون جٌدا
األوساط الطبٌعة التً ٌعٌشون فٌها منذ قرون .وٌعرفون على وجه التحدٌد استخدام كل نبات وحٌوان،
وكذا سٌر المنظومات البٌبٌة ،األمر الذي ٌسهل التؤقلم الخارق مع الظروؾ المناخٌة القاسٌة.
وفً هذا اإلطار ،أنجزت دراسات فً مجال المعارؾ التقلٌدٌة ،لفابدة المجتمعات األصلٌة على شط
البحر .نذكر من ذلك "إٌمراكن" المقٌمٌن دخل حدود حظٌرة آركٌن ،والذٌن ٌستفٌدون من حقوق حصرٌة
فً الصٌد.
وقد أعدت برامج لتعزٌز قدرات السكان األصلٌٌن .تطال تلك البرامج من بٌن أمور أخرى صناعة
الحصاٌر وحفظ المنتجات الصٌدٌة وصناعة الزوارق والمراكب  ،إلخ.
وتشكل إعادة تؤهٌل المراكب إحدى أهم التدخالت فً سبٌل االستؽالل الرشٌد للموارد (الصٌد والطٌور)،
واستؽاللها فً مجال السٌاحة البٌبٌة.
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 -9-3-IIالمحافظة خارج الموقع
لما ٌمسَّ الحفظ ُخارج الموقع المواردَ الجٌنٌة الحٌوانٌة .وفً المقابل ،تشهد النشاطات الزراعٌة وال سٌما
النشاطات الجٌنٌة النباتٌة تدخالت محافظة خارج الموقع على مستوى المركز الوطنً للبحوث الزراعٌة
والتنمٌة الزراعٌة .وهكذا ،فإنّ الذرة الصفراء والدخن والذرة البٌضاء والقطانً (نٌبه) والشعٌر تشكل
أنواعا محلٌة محفوظة.
 -10-3-IIاالستؽبلل المستدٌم للعناصر المشكلة للتنوع البٌولوجً
تدمج مورٌتانٌا مسار االستؽالل المستدٌم للموارد البٌولوجٌة ،وذلك من خالل القانون اإلطاري رقم
 045/2000المتضمن مدونة البٌبة والذي ٌنص فً مادته  4على أنّ البٌبة تشكل موروثا وطنٌا ٌجب
ٌوفق تسٌٌره بٌن حقوق األجٌال الحالٌة وحقوق األجٌال الالحقة ،وأنّ استؽالل الموارد الطبٌعٌة ٌجب أن
ٌضمن استدامتها.
ثم إنّ تدخالت تعٌن السكان المحلٌٌن فً تصمٌم وتطبٌق اإلجراءات التصحٌحٌة فً المناطق المتدهورة
حٌث افتقر التنوع البٌولوجً قد اتخ ْ
ِذت فً إطار تنفٌذ بعض المشروعات والبرامج التنموٌة ،من بٌنها
(والالبحة تطول)  :مشروع المحافظة على التنوع البٌولوجً وبواسطة التؤهٌل التشاركً لألراضً
المتدهورة فً المناطق الجافة وشبه الجافة العابرة للحدود بٌن مورٌتانٌا والسٌنؽال ؛ ومشروع التنمٌة
الجمعوٌة "باسك"  ،ومشروع تهٌبة الشاطا المورٌتانً ،والشراكة اإلقلٌمٌة الشاطبٌة البحرٌة ،وبرنامج
المحافظة على المنطقة الشاطبٌة والبحرٌة فً إفرٌقٌا الؽربٌة ؛ ومبادرات البذر الجوي ،ومشروع "النفط
والؽاز" التابع برنامج األمم المتحدة للتنمٌة وصندوق البٌبة العالمٌة ،ومشروع الحزام األخضر لمدٌنة
نواكشوط ،ومشروع تسٌٌر الموارد الطبٌعٌة Les ،ومشروع كٌدٌماؼا والحوض الؽربً.
ومن جهة أخرى ،أطلقت الحكومة المورٌتانٌة مسار مكافحة الفقر ،الذي أشرك اإلدارة والمجموعات
المحلٌة وممثلً المنظمات االجتماعٌة المهنٌة ومنظمات المجتمع المدنً والقطاع الخاص والجامعٌٌن
وفاعلٌن آخرٌن .ولهذا الؽرض ،تسهل الدول المبادرات الخصوصٌة فً مجال السٌاحة.
 -11-3-IIاإلجراءات التحفٌزٌة
اتخذ فً الحسبان مجموعُ اإلجراءات التحفٌزٌة فً إطار الدراسات والتصامٌم وتطبٌقات البرامج
والمشروعات المرتبطة بالتنوع البٌولوجً خصوصا والبٌبة عموما.
وعلى وجه العموم ،تتطرق قابمة التشجٌعات المتخذة فً الحسبان من طرؾ البرامج على ما ٌلً :
الدكاكٌن وأكواخ الصحة ومنشآت الحفر واآلبار الرعوٌة والتزٌد بالماء والمساجد ومع ّدات زراعة
األشجار ،والمنح والقروض الصؽٌرة والسدود وفك العزلة والمضخات ،إلخ.
ومن جهة أخرى ،اتخذت اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لمكافحة الفقر إجراءات خاصة لفابدة النساء والشباب من
خالل الدعم لـ"تجمّعات النفع االقتصادي" ) ،(GIEوال سٌما تكوٌن النساء فً مجال "تجمّعات النفع
االقتصادي" ،وإلقامة خط للقرض خاص بالنساء.
 -12 -3-IIأهم التحدٌات الراهنة
نظرا ألهمٌتها االقتصادٌة والبٌبٌةٌ ،واجه حفظ وتسٌٌر المنطقة الشاطبٌة اإلكراهات التالٌة :
 عدم الكفاءة فً السٌاسات العمومٌة للتخطٌط والتسٌٌر الشاطبً ؛
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ضعؾ القدرات البشرٌة والفنٌة والمالٌة المخصصة لحفظ وتسٌٌر المناطق الهشة المنتجة
(المناطق الرطبة ،المجاالت البحرٌة ،المخزونات ،إلخ) ؛
حفظ وتسٌٌر المنطقة الشاطبٌة فً مجال الكفاءات واالتصال وحشد التؤٌٌد والمناصرة ؛
فرط االستؽالل لبعض مخزونات السمك ؛
فقر السكان القاطنٌن فً المناطق ذات النظام الحفظً ،وضؽطهم على الموارد الطبٌعة للتخلص
من الهشاشة ؛
التحضّر الفوضوي على الشواطا وإقامة منشآت قلٌلة التؤقلم ؛
خطر التلوث المرتبط بالصناعات والنفاٌات الحضرٌة ؛
عدم التنسٌق والتشاور على الصعٌد شبه اإلقلٌمً ،فً شؤن منشآت التهٌبة الشاطبٌة (فتح لسان
البربر) أو التهٌبة المابٌة الزراعٌة (حالة منظمة استثمار نهر السٌنؽال).

تتمثل التحدٌات لراهنة فٌما ٌلً :
• النهوض بالسٌاسات العمومٌة للتخطٌط والتسٌٌر المستدٌم للمنطقة الشاطبٌة ؛
• تحسٌن ظروؾ معٌشة السكان القاطنٌن فً المناطق ذات النظام الحفظً ،من خالل النفاذ إلى
الخدمات القاعدٌة (الماء ،الصحة ،التعلٌم ،البنٌة التحتٌة ،إلخ) ؛
• تطوٌر التنسٌق على الصعٌد شبه اإلقلٌمً فً شؤن حفظ وتسٌٌر المنطقة الشاطبٌة ؛
• تعزٌز القدرات لدى المنظمات ؼٌر الحكومٌة الناشطة فً مجال الصٌد والبحرٌة ،لجعلها حٌوٌة
وعملٌة ومستقلة.
َ
األخذ فً
وعلى الرؼم من المكتسبات فً مجال حفظ وتسٌٌر المنطقة الشاطبٌة ،ما تزال أهم التحدٌات
الحسبان للبعد المناخً وإدماج الممارسات النظٌفة والمستدٌمة على مستوى قطاعات االستخراج
والمحروقات والنفط والؽاز .وعالوة على ذلكٌ ،جب إعادة النظر فً تحدٌات أخرى تتعلق بسٌاسات
تخطٌط وتسٌٌر المنطقة الشاطبٌةٌ .تعلق أساسا بما ٌلً :
 األخذ فً الحسبان للتؽٌرات المناخٌة وال سٌما فً خطط تهٌبة وتسٌٌر للحظاٌر ،من أجل حماٌة
الموارد واألوساط التً ٌعتمد علٌها المجتمعات واالقتصادات فً البلدان ؛
 تقوٌم تؤثٌر مشروعًْ تشٌٌد مدٌنة الشامً فً حظٌرة آركٌن وطرٌق روصو سانلوٌس فً
حظٌرة دٌاولٌنػ ؛
 النهوض بقابلٌة االستفادة لدى هٌبات حفظ وتسٌٌر المنطقة الشاطبٌة من تموٌالت "الصندوق
االبتمانً لحوض آركٌن" ؛
 توعٌة السكان المحلٌٌن ومهنًٌ الصٌد فً شؤن مستقبل الحظاٌر ،والفوابد التً ٌمكن جنٌها من
نتابج المحافظة ؛
 تثمٌن المقبوض السمكً ،تخفٌضا للضؽط على المخزونات فً خطر ،وإسهاما فً مكافحة الفقر
من خالل التشؽٌل ؛
 تطوٌر التربٌة المابٌة المتحكم فٌها لبعض األنواع مثل الجمبري ،وذلك من أجل تخفٌض وقعها
على البٌبة ؛
 إقامة آلٌة للتموٌل المستدٌم  ،لتنفٌذ سٌاسات التسٌٌر المستدٌم للمصاٌد (مخططات تهٌبة المصاٌد،
إلخ) ؛
 التوفٌق بٌن أهداؾ االستؽالل فً الصناعة النفطٌة الؽازٌة الصاعدة ،وبٌن متطلبات المحافظة
على التنوع البٌولوجً التنمٌة المستدٌمة لنشاطات قطاع الصٌد.
 -13-3-IIالتهدٌدات المحدقة بالتنوع البحري والشاطبً
حتى وقت قرٌب جدا ،كان ٌظن أنّ تؤثٌر اإلنسان على المنظومات البحرٌة مقصورٌ على آثار الصٌد.
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ؼٌر محدودة .وكان من
وكان ٌُعتقد أنّ قدرة البٌبة البحرٌة ومواردها الحٌة على تحمّل النشاطات البشرٌة َ
الصعب متابعة تلك اآلثار فً وسط معتم .أما اآلن فمن المعروؾ أنّ العدوان متعدد األشكال من التلوث
أو األضرار المتنوعة ٌنذر بما ال ٌمكن إصالحه من خسارة تصٌب البٌبة البحرٌة التً هً بالتعرٌؾ
بٌبة شدٌدة الهشاشةٌ .مكن تلخٌص تلك التهدٌدات فٌما ٌلً.
 -2-13-3-IIالتلوث بالمواد الهٌدروكربونٌة
ٌؤتً من تسرب المازوت من خزانات السفن المتحطمة (حوالً  40حطاما على مستوى خلٌج الكلب
لوحده ،من ضمنها أكثر من ثالثٌن موجود منذ ما ال ٌقل عن سنتٌن) ودفوق منتجات تفرٌػ الصابورة
والناقالت .وٌشكل مٌناء نواذٌبو خطرا للسكب المفاجا للنفط ،مع حصول دفق مزمن تقرٌبا من الزٌوت
الهٌدركربونٌة اآلتٌة من محطة تفرٌػ الصابورة .وهذا النوع من التلوث هو الؽالب .وٌسبب نفوق أنواع
بحرٌة ،وال سٌما األسماك (فً لحم بعض أفراد البوري ٌوجد طعم المواد الهدروكربونٌة) .وٌمكن لهذ
التلوث الناجم عن منشآت الحفر النفطً أن ٌولد اختالال على الشاطا ٌسمح بنمو بعض أنواع األشنٌات.
وٌمكن كذلك رصد تشوٌش فً سلوك األسماك من القاع إلى السطح ،وتؽٌر اللون وفترة التكاثر .فالمواد
الهٌدروكربونٌة تمنع دخول الضوء وتإثر بذلك على كمٌة األكسٌجٌن فً الوسط .واألدهى من ذلك،
وٌجدر التنبٌه له ،أنّ جزءا من تلك المواد المطروحة فً البحر ـ بعد امتصاص النباتات والحٌوانات
البحرٌة له ـ ٌنتقل إلى مستهلكً األسماك والقشرٌات والرخوٌات.
 -4-IIالكتلة الحٌوٌة والؽطاء النباتً
 -1-4-IIالوضعٌة المٌدانٌة للقطاع
ما تزال شعبة الحطب والفحم سابدة ،على الرؼم من المخاطر الحقٌقٌة المذكورة آنفا .ولم تمنع تلك
الوضعٌة من جذب مستثمرٌن بمهنٌة متزاٌدة نحو القطاع .ومع ذلك ،فإنّ الفحّ امٌن والمستؽلٌن الؽابٌٌن
ووكالء الدولة والناقلٌن وباعة الجملة والمفرد ٌعملون فً أؼلب األحٌان فً سٌاق من الممارسات ؼٌر
المصنفة رسمٌا والمضرة بالبٌبة.
وأما شعبة ؼاز البوتان ،فتؤخذ أهمٌة متزاٌدة لدى األسر ،سواء فً الرٌؾ أم فً الحضر .وما تزال
تحت االحتكار الفعلً من طرؾ شركة "صوماؼاز" التً تتولى تسوٌق ؼاز البوتان على مجموع التراب
الوطنً ،منذ  .1989ومع تناقص قدرتها على التخزٌن والتعببة فً القنانً ،نظرا للتطور السرٌع فً
الطلب ومنشآتها البالٌة وبٌبة ٌهٌمن علٌها اللٌبرالٌة االقتصادٌةٌ ،وجد مستثمرون آخرون على وشك
توسٌع نشاط الخدمات المقترحة على المستهلكٌن.
وتشهد شعبة الطاقات الجدٌدة والمتجددة منذ عقدٌن تطورا جدٌرا باالهتمام .وفً هذا المنحى ،تضطلع
هٌبات عمومٌة للترقٌة ،مثل "خلٌة الكهربة الالمركزٌة" التابعة لمدٌرٌة الطاقة.
أما شعبة وقود المصابٌح ،فهً فً تراجع منذ  ،1992بعد أن لوحظت زٌادة فٌما بٌن  1985و.1992
وٌرتبط هذا الترك من جهة باتساع الشبكات الكهربٌة فً المراكز التً سبقت كهربتها ،وكهربة التجمعات
الثانوٌة ،ومن جهة أخرى ،منافسة مصادر أخرى للطاقة (الشمع ،مصابٌح الكهرباء ،ؼازالبوتان ،الطاقة
الشمسٌة ،الطاقة الرٌحٌة ،إلخ.
 -2-4-IIرهانات "الخطة الوطنٌة للطاقة المنزلٌة" والتوجٌهات اإلستراتٌجٌة
على وجه العموم ،تهدؾ إستراتٌجٌة التنمٌة والتنفٌذ فً قطاع الطاقات المنزلٌة أساسا إلى التالإم
التدرٌجً بٌن الطلب والعرض الوطنً من الطاقة الخشبٌة ،وهً تتمحور حول ثالثة محاور ،هً :
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 تحسٌن العرض الخشبً ،عبر الحماٌة والتشجٌر وترقٌة الحراجة الزراعٌة ،مع إشراك قوي
للسكان المعنٌٌن ؛
 النهوض بالوقود البدٌل ؛
 التحسٌس باستخدام أفران الحطب والفحم.
ٌمكن مالحظة أنّ القطاع الفرعً للطاقة المنزلٌة ما ٌزال ٌسوده بما ٌلً  )1 ( :تدخالت قطاعٌة ؼٌر
منسقة فٌما بٌنها ،وموضوعة تحت سلطة القطاعٌن (وزارتً البٌبة والطاقة) .فالهٌبات المنشؤة فً حضن
هذٌن القطاعٌن الوزارٌٌن لم تشتؽل إال على نحو عرضً وجزبً (اللجنة الوطنٌة لمكافحة التصحر،
اللجنة الوطنٌة للبٌبة والتنمٌة  /وزارة التنمٌة الرٌفٌة والبٌبة ،المركز الوطنً للدراسات الزراعٌة  ،CNEAوزارة
تطور استهالك الطاقات المنزلٌة (هٌمنة
المٌاه والتجهٌز) ؛ (  )2نقص تنفٌذ تدخالت تؤخذ فً الحسبان
َ
الحطب والفحم ،ازدهار ؼاز البوتان) ؛ (  )3النجاح المحدود الستخدام األفران المحسن ،على الرؼم من
االهتمام البادي من األسر ،وبالتالً تؤثٌر ضعٌؾ على انتزاع المورد.
نظرا لالتجاهات المالحظة فً مجال استهالك الطاقات المنزلٌة ،من الالزم اتخاذ إجراءات عاجلة ،من
أجل تسرٌع مسار تعمٌم ؼاز البوتان ،وفً نفس الوقت إبطاء مسار تحطٌم الؽطاء النباتً ،انشؽاال
بالمواءمة مع القدرة على االقتناء لدى المستهلكٌن وال سٌما الفقراء.
 -3-4-IIالخطة الوطنٌة للطاقة المنزلٌة.
 -1-3-4-IIبنٌة الخطة.
لتنفٌذ الخطة ،حددت  4مكونات أساسٌة تتنزل حسب ما ٌلً ( :
النهوض بؽاز البوتان ( )3التنوٌع الطاقً ( )4التعزٌز المإسسً.

 )1التسٌٌر الؽابً الجمعوي ( )2

التسٌٌر الؽابً
تشمل مكونة التسٌٌر الؽابً تدخالت فً مجال  )1 ( :الجرود الؽابٌة ( )2منشآت التهٌبة ( )3المخططات
التوجٌهٌة (  )4الدراسات (  )5التكوٌنات والورشات (  )6االتصال (  )7المإازرة الفنٌة الدولٌة ( )8
المإازرة الفنٌة الوطنٌة.
النهوض بؽاز البوتان
تشمل هذه المكونة التدخالت التالٌة  )1 ( :دعم االستثمارات (  )2المسوح والدراسات (  )3التكوٌنات
والورشات ( )4حمالت االتصال ( )5المإازرة الفنٌة الدولٌة ( )6المإازرة الوطنٌة.
التنوٌع الطاقً
ٌمكن أٌضا تفكٌك هذه المكونة إلى  )1 ( :دعم االستثمارات (  )2المسوح والدراسات (  )3التكوٌنات
والورشات ( )4حمالت االتصال ( )5المإازرة الفنٌة الدولٌة ( )6المإازرة الوطنٌة.
التعزٌز المإسسً
تنح ّل هذه المكونة إلى ما ٌلً  )1 ( :الدعم المادي والمالً لفابدة الوزارة المكلفة بالبٌبة (  )2تقدٌم الدعم
 )3تقدٌم الدعم المادي والمالً
المادي والمالً لوزارة المٌاه والطاقة وتقنٌات اإلعالم واالتصال
للمجموعات المحلٌة والمجتمعات القاعدٌة.
 -2-3-4-IIتحلٌل الخطة الوطنٌة للطاقة المنزلٌة
تبلػ الكلفة اإلجمالٌة للخطة ـ خارج اإلتاوات ـ مبلػ  24,85ملٌون ٌورو ،أي 8 995 700 000
أوقٌةٌ .ق ّدر اإلسهام المنتظر للممولٌن بـ  14,44ملٌون ٌورو ،أي  5 227 280 000أوقٌة ؛ وإسهام
الطرؾ المورٌتانً بـ  10,41ملٌون دوالر ،أي  3 768 420 000أوقٌة.
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تتحل هذه الحصة إلى تموٌل من الدولة بـ  8,05ملٌون ٌورو (  2 914 410 000أوقٌة) وتموٌالت
أخرى (القطاع الخاص ،المجموعات المحلٌة ،السكان بـ  2,36ملٌون ٌورو (  854 320 000أوقٌة).
وتتوزع كلفة المشروع (  362,36ملٌون ٌورو) إلى  18,99ملٌون ٌورو بالعملة المحلٌة ،و 5,86
ملٌون ٌورو بالعملة الصعبة( .أساس التحوٌل ٌ 1 :ورو =  362أوقٌة).
 -1-2-3-4-IIالتحلٌل االقتصادي
على الرؼم من أنّ مدة المشروع صممت ألربع سنوات (  ،)2015/2008فستبقى الفوابد االقتصادٌة
كسب اإلنتاجٌة الؽابٌة وتوفٌر الوقود ،بفضل البدابل وتوفٌر
ملحوظة حتى  ،2022وهً تطال أساسا
َ
الطاقةٌ .ظهر المشروع حصٌلة اقتصادٌة إجمالٌة بـ  13,5ملٌون ٌورو .بقٌت هذه الحصٌلة سالبة حتى
 .2014ثم صارت إٌجابٌة ابتدا ًء من  ،2015لتصل  13,50ملٌون ٌورو فً .2022
تشهد الفوابد االقتصادٌة حول اإلنتاج الؽابً والوقود زٌادة ابتداء من  ،2010مع المشروع ،على نحو
تدرٌجً ،لكن الكسب من المكافا بقً معدوما فٌما بٌن  2008و  ،2009سالبا طٌلة مدة المشروع.
ونسبة المردودٌة االقتصادٌة معتبرة (  ،)%18حٌث استخلص المشروع قٌمة صافٌة مح ّدثة قدرها 5,4
ملٌون ٌورو.
 -2-2-3-4-IIالتحلٌل المالً
نظرا لمدة إنضاج االستثمارات المبرمجة ،الموجهة أساسا نحو شِ ق العرض ،ستبقى سالبة حتى .2014
وابتداء من  ، 2015ستشهد نموا قوٌا ٌرتبط بتوفٌر اإلنتاجٌة الؽابٌة وتوفٌر الطاقة ،لتصل 7,05ملٌون
ٌورو فً  2018و 13,50فً .2022
وفٌما ٌخص الحصٌلة الجبابٌة ،فهً معدومة خالل السنتٌن األولٌٌن من المشروع (  2008و ،)2009
سواء فً ذلك العرض والطلب .وابتداء من  ،2010صارت سالبة بالنسبة للطلب ،بٌنما تقدمت تدرٌجٌا
بالنسبة للعرض ،لكن على نحو معتدل .األمر الذي أعطى حصٌلة كلٌة موجبة إجماال ،ابتداء من
 ،2010مع المشروع ،لتتموقع عند  0,38ملٌون ٌورو فً .2022
 -3-3-4-IIشعب الحطب والفحم
تعانً هذه الشعب من عدم التنظٌم ،وتنتمً للقطاع ؼٌر المصنؾ رسمٌا ،على الرؼم من وجود أشخاص
على مستوى شعبة الفحم لهم وسابل هامة.
ٌش ّؽل هإالء المستؽلون ؼالبا أكثر من  250فحاما ،وٌتصرفون برقم أعمال ومداخٌل بعدة عشرات من
المالٌٌن من األوقٌة سنوٌا.
وقد قدرت دراسة شعبة الفحم ـ التً أنجزت أصال فً إطار مشروع "التسٌٌر المستدٌم للموارد الطبٌعٌة
الؽابٌة" ـ أنّ عدد المستؽلٌن الؽابٌٌن ٌبلػ حوالً  100من ضمنهم زهاء عشرة من العٌار الكبٌر ،ولهم
نفوذ خاص على جمٌع المستوٌات.
ٌقدر رقم األعمال فً شعبة الفحم بؤكثر من  2ملٌار أوقٌة إذا اقتصرنا على منتجات الورشات التً تؽذي
نواكشوط.
أما شعبة الحطب فقلٌلة األهمٌة ،ألنّ المتدخلٌن فً هذه الشعبة هم فً الؽالب مقٌمون ٌجمعون الخشب
المٌت من مناطق بعٌدة شٌبا فشٌبا ،وٌحملونه على عربات وٌسوقونه بؤنفسهم ،بمداخٌل متواضعة نسبٌا.
 -4-3-4-IIشعبة ؼاز البوتان
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منذ  ،1989تسوِّ ق الشركة المورٌتانٌة للؽاز (صوماؼاز) ؼاز البوتان على امتداد التراب الوطنً.
ٌتوزع رأسمالها بٌن الدولة (  )%34ونفتال (  )%33وخصوصٌٌن مورٌتانٌٌن (  .)%33وتتوفر حالٌا
على  4مراكز لتعببة القنانً  :فً نواكشوط ونواذٌبو وأطار وكٌفه.
 -5-IIوضعٌة التلوث وإجراءات االستجابة
 -1-5-IIالمبٌدات الزراعٌة فً مورٌتانٌا
 -1-1-5-IIتهدٌد التلوث
التهدٌدات التً تحدق بالتنوع البٌولوجً البحري والشاطبً  :حتى وقت قرٌب جدا ،كان ٌظن أنّ تؤثٌر
اإلنسان على المنظومات البحرٌة مقصورٌ على آثار الصٌد .وكان ٌُعتقد أنّ قدرة البٌبة البحرٌة ومواردها
الحٌة على تحمّل النشاطات البشرٌة ؼٌرُ محدودة .وكان من الصعب متابعة تلك اآلثار فً وسط معتم.
أما اآلن فمن المعروؾ أنّ العدوان متعدد األشكال من التلوث أو األضرار المتنوعة ٌنذر بما ال ٌمكن
إصالحه من خسارة تصٌب البٌبة البحرٌة التً هً بالتعرٌؾ بٌبة شدٌدة الهشاشةٌ .مكن تلخٌص تلك
التهدٌدات فٌما ٌلً.
 -2-1-5-IIالتلوث بالمواد الهٌدروكربونٌة
ٌؤتً من تسرب المازوت من خزانات السفن المتحطمة (حوالً  40حطاما على مستوى خلٌج الكلب
لوحده ،من ضمنها أكثر من  30موجودة منذ ما ال ٌقل عن سنتٌن) ودفوق منتجات تفرٌػ الصابورة
والناقالت .وٌشكل مٌناء نواذٌبو خطرا للسكب المفاجا للنفط ،مع حصول دفق مزمن تقرٌبا من الزٌوت
الهٌدركبونٌة اآلتٌة من محطة تفرٌػ الصابورة.
فعند تحمٌل الفاصل  séparateurبإفراطٌ ،دعو ذلك إلى تفرٌؽه قبل تمام عملٌة الترسٌب .وهذا النوع من
التلوث هو الؽالب .وٌسبب نفوق أنواع بحرٌة ،وال سٌما األسماك (فً لحم بعض أفراد البوري ٌوجد
طعم المواد الهدروكربونٌة) .وٌمكن لهذ التلوث الناجم عن منشآت الحفر النفطً أن ٌولد اختالال على
الشاطا ٌسمح بنمو بعض أنواع األشنٌات.
وٌمكن كذلك رصد تشوٌش فً سلوك األسماك من القاع إلى السطح ،وتؽٌر اللون وفترة التكاثر .فالمواد
الهٌدروكربونٌة تمنع دخول الضوء وتإثر بذلك على كمٌة األكسٌجٌن فً الوسط .واألدهى من ذلك،
وٌجدر التنبٌه له ،أنّ جزءا من تلك المواد المطروحة فً البحر ـ بعد امتصاص النباتات والحٌوانات
البحرٌة لها ـ ٌنتقل إلى مستهلكً األسماك والقشرٌات والرخوٌات.
 -3-1-5-IIالتلوث بالطروح الصلبة
هذا النمط من التلوث (ٌتكون من مواد عالقة) تندر التنبٌه علٌه ،ألنه كان موضوع قلٌل من الدراسات.
ومفعوله ،من خالل وضع جُ َسٌْمات فً حالة علوق ،لم ٌعد ٌحتاج للبرهنة ،وال سٌما فً سد الخٌاشٌم،
والذي هو ظاهرة ضارة بالنسبة لألفراد البحرٌة (البالعٌط  alevinsواألفراد الفتٌة) ،ألنه ٌمكن أن
ٌسبب موتهم اختناقا .وهذه المواد العالقة تعٌق أٌضا دخول األشعة الشمسٌة .األمر الذي ٌثبط نمو النبتات
التً تمثل مصدر الؽذاء الربٌسً ،وٌإثر أٌضا على األكسجٌن الذابب ،فٌنقص تركٌزها على نحو بالػ.
وتمتاز منطقة الجنوب بالطروح التً ٌؤتً بها نهر السٌنؽال على شكل جسٌمات ترسبٌة من دفق النهر
وُ جدت حتى عند الخط  '20 º16شماال ،فً شمال المصب.
ونقص المواد العالقة
والسد الذي أقٌم على النهر سبّب توقؾ ورود المواد إلى البحر ،وتوقؾ الترسٌب،
َ
فً العبور العام شماال وجنوبا فً المنطقة .األمر الذي ٌمكن أن ٌسبب أٌضا تؽٌّر المجموعات العُمْ قٌة فً
عرض البحر قبالة المصب ،مع خطر اختفاء بعض المصاٌد (الجمبري)ٌ .عنً أنّ هذه المنظومات البٌبٌة
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ستصبح أشد هشاشة ،وبالتالً أشد حساسٌة تجاه التلوث .وفرط االستؽالل ـ مشفوعا بالتلوث ـ ال ٌمكن
أن ٌقود إال إلى كارثة.
 -4-1-5-IIالمبٌدات الزراعٌة والمنظفات
للزراعة أٌضا فً داخل البلد آثار حقٌقٌة على البٌبة البحرٌة ،بسبب المبٌدات الزراعٌة واألسمدة التً
تنتقل إلى الوسط البحري .ومنذ سنواتٌ ،شهد القطاع الزراعً نموا كثٌفا ٌرتبط باستثمار وادي نهر
السٌنؽال ،مع ظهور الزراعات المروٌة.
وٌشكل نثر المبٌدات لمكافحة مفترسً المزروعات والمراعً مصدرا لتلوث مٌاه نهر السٌنؽال التً
تنتقل إلى البحر.
وهكذا تتراكم المبٌدات تدرٌجٌا ،كلما صعدنا فً السلسلة الؽذابٌة ،مسببة تشوٌشا واضطرابا على مستوى
الوظابؾ البٌولوجٌة.
 -5-1-5-IIالتلوث بالمواد الثقٌلة
تظهر نتابج التحالٌل التً أنجزها "سٌدومو" و"أل" (  )1993على  Venus verrucosaأنّ تراكٌز
الكادمٌوم والحدٌد والمنؽنٌز أرفع منها فً فرنسا .وخطر المعادن الثقٌلة ٌؤتً من كونها ال ٌتخلص منها
وال تتحلل .بل تتراكم فً الجسم مسببة وفٌات هامة واختالالت خطٌرة.
 -6-1-5-IIالتلوث الحراري
تستخدم المحطتان الحرارٌتان على مستوى نواذٌبو ماء البحر لتبرٌد المحرّ كات .وٌنتقل هذا الماء بعد
ذلك إلى البحر من دون معالجة مسبقة .تطرح المحطة الكهربٌة لصوملك كمٌة تق ّدر  250م\ 3س وكمٌة
من أوساخ الزٌوت تق ّدر بـ 50م 3أسبوعٌا .وتتراوح درجة حرارة الماء عند الخروج من المصنع بٌن
 24و  28درجة مابوٌة .تخلق هذه المصانع على الشط عالما مصؽرا ذا حرارة مرتفعة نسبٌا بالنسبة
للجوار القرٌب .وٌصٌب تؽٌر درجة الحرارة أساسا األنواع طفٌفة تؽٌر الحرارة التً تهاجر إذا لم
تستطع التؤقلم.
ففً المناطق التً تعرّ ضت لمثل ذلك التلوث ،تؽٌر اإلعمار باالستبدال بؤنواع أكثر قبوال للوسط.
 -7-1-5-IIالتلوث البٌولوجً
نظرا النعدام شبكة للصرؾ الصحً فً نواذٌبو ،على سبٌل المثالٌ ،ستخدم السكان كلهم صهارٌج
لتفرٌػ آبار المراحٌض .وتطرح تلك المٌاه الوسخة ـ من دون معالجة مسبقة ـ على مستوى البحر ،فً
حال الجزر .والجزء السابل فً الؽالب ذو كثافة أقل من كثافة ماء البحر ،وبالتالً ٌنتقل بعٌدا بواسطة
التٌارات البحرٌة واألمواج .أما الجزء الصلب ،فٌترسب فً مستوى الرواسب مشكال مخروطات
ترسبٌة .تضم تلك المٌاه كمٌة كبٌرة من الجراثٌم ،وال سٌما البكتٌرٌا الممتصة فً الجُ سٌْمات (  2إلى 3
مالٌٌن بكتٌرٌات\مم  .)3فهذه المكروبات المحتواة فً الماء على هذا النحو ٌمكن أن تلوث النباتات
والحٌوانات (األسماك والقشرٌات والمحارٌات .)....فمجارٌر المٌناء المستقل فً نواذٌبو تطرح فً
المتوسط  800م 3فً الساعة من ؼسٌل السمك ؼٌر المعالج.
 -8-1-5-IIالتهدٌدات المحدقة بالحٌوانات البرٌة
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ٌمكن أن تصنؾ أهم التهدٌدات التً تحدق بالموارد النباتٌة فً مورٌتانٌا إلى خمس فبات كبٌرة ،تتفاوت
أهمٌتها حسب الترتٌب التالً :
 -9-1-5-IIالجفاؾ
إنّ سنوات الجفاؾ الطوٌلة التً كان ضحٌتها الساحل اإلفرٌقً ابتداء من  1968وطٌلة عقدٌن ضربت
مورٌتانٌا بشدة  :فالتهطال المتوسط نقص كثٌرا من  30إلى  %60حسب المناطق الزراعٌة البٌبٌة .وقد
تجسد هذا النقص فً انزٌاح حدود الجفاؾ نحو جنوب البلد .وهكذا ،حل خط المطر  150مم تقرٌبا محل
الخط  250مم ،أي ما ٌُعادل اتساع الصحراء بمساحة إضافٌة قدرها  150 000كلم  .2وهكذا ،فإنّ
وادي نهر السٌنؽال ،الذي هو المنطقة األكثر مطرا فً البلد ،ال ٌستقبل اآلن سوى  150إلى  400مم
سنوٌا ؛ وذلك ما ٌقابل نقصا بنسبة  55إلى  %67منذ حلول الجفاؾ.
 -10-1-5-IIالرٌاح الرملٌة
تشكل تلك الرٌاح خطرا على البلد كله .فاتجاهُ الرٌاح الشمال/الشرق ذو محصلة تتمثل فً انتقال الرمال
من الشمال/الشمال الشرقً إلى الجنوب/الجنوب الؽربً ،وهذا االتجاه مُوات لزحؾ الرمال على
األراضً الخصبة والواحات والبنٌة االجتماعٌة االقتصادٌة.
 -11-1-5-IIالتهٌبة الزراعٌة
أسهم االستصالح الزراعً للموارد الؽابٌة لتلبٌة حاجٌات الزراعة فً اختالل التوازن البٌبً ،على نحو
واسع .وهكذا ،انجرّ عن الزراعة المروٌة على طول الضفة خسارةُ ؼابات مشجّ رة قدٌما كانت تإمّن
حماٌة حافة النهر وكانت تشكل موابل للحٌوانات.
IIـ -12-1-5الحرابق الرٌفٌة
فً كل سنة ،تقع مساحات هامة ؼنٌة بالنبات ضحٌة لنزاعات الفالحٌن والمنمٌن ،لتتحول إلى رماد تحت
التؤثٌر المدمر من طرؾ الحرابق الرٌفٌة .تسهم تلك العقبة فً تدهور البٌبة عموما ،وفً خسارة
التشكٌالت الشجرٌة والعشبٌة على نحو خاص.
 -13 -1-5-IIضؽط اإلنسان والمواشً
كان من نتابج ضؽط البشر والمواشً على الؽطاء النباتً الذي ٌعانً سلفا من اإلكراهات السابقة نتاب ُج
صارخة من تدمٌر األشجار والشجٌرات ذات القٌمة االجتماعٌة االقتصادٌةٌ .تجسد هذا الضؽط فً
القطوع لتلبٌة الحاجات الٌومٌة ،وخاصة األعمدة والدعامات والعصً ،ومواد تشٌٌد المساكن وأدوات
المطبخ ،وإنجاز الزراٌب وحظاٌر الحٌوانات ،ورعً الؽنم ،وإنجاز نقاط الماء ،وقطؾ الثمار ومنتجات
األدوٌة التقلٌدٌة ،وم ّد خطوط الهاتؾ والكهرباء ،وشق الطرق والمسالك ،...وٌعرّ ض الموارد الؽابٌة
للتدمٌر.
 -14 -1-5- IIالتهدٌد المحدق بالحٌوانات البرٌة
ٌعكس اختفاء الحٌوانات تدهورا عاما فً الموارد الطبٌعٌة ٌمكن أن تنتهً إلى خلق مشاهد شبٌهة بمناظر
الصحراء ،وال سٌما وجود الكثبان المتحركة فً المناطق التً ٌتجاوز فٌها التهطال نادرا عتبة المناخ
الصحراوي .وكان أه ُم تؤثٌر للتصحر على الحٌوانات اختفا َء المساكن الطبٌعٌة الالزمة لبقاء الحٌوانات.
ومع ذلك ،حدث اختفاء الحٌوانات عموما قبل اختفاء مساكنها ،لسبب مباشر وحاسم ،هو القنص.
التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة

38

وفً األصل ،كانت وسابل القنص بدابٌة بتؤثٌر محدود على الحٌوانات .وكانت أولى المجازر الكبرى
التً تعرضت لها الحٌوانات من فعل الحامٌات العسكرٌة االستعمارٌة الحالّة فً داخل البلد منذ بداٌة
ُ
نظر حكومة "إفرٌقٌا الؽربٌة الفرنسٌة".
القرن .فقد لفتت
تجاوزات حامٌة أطار آنذاك َ
ثم إنّ انتشار السٌارات رباعٌة الدفع واألسلحة الحربٌة منذ االستقالل ـ وال سٌما من بداٌة حرب
الصحراء الؽربٌة ـ سارع من اختفاء ما بقً من الحٌوانات.
فقبل  ،1975اختفى ؼزال "أورٌكس" ،وصار ؼزال "داما" نادرا جدا ،وانسحب ظبً "أداكس" إلى
المناطق الوعرة ،وتناقصت أعداد الؽزال ذي الجبهة الشقراء وؼزال "دوركاس" ،على نحو مؤساوي.
 -2-5-IIاستدامة الحكامة الحضرٌة
 -1 -2-5-IIالمبلحظة االبتدابٌة
تحلٌل األخذ فً الحسبان لألبعاد البٌبٌة فً إستراتٌجٌات التنمٌة الحضرٌة .أه ّم وثابق إستراتٌجٌة التنمٌة
الحضرٌة  :تقدٌم موجز.
عالوة على المشاكل المحللة آنفا ،تمٌّز التحضر السرٌع فً مورٌتانٌا بما ٌلً  )1 ( :ما تلقاه السلطات
العمومٌة من صعوبة التحكم فً اإلٌقاع الجامح لنمو المدن ،والتحكم فٌه (  )2ؼٌاب تشرٌع وطنً ناجع
وكامل فً هذا الشؤن (  )3ضخامة الحاجة من الخدمات االجتماعٌة المطلوب تلبٌتها (  )4إدخال أدوات
تخطٌط حضري ناقصة ومطبقة على نحو جزبً جدا.
وعلى إثر التطور فً األخذ فً الحسبان لألبعد البٌبٌة على الصعٌد العالمً ،ولمواجهة المشاكل البٌبٌة
التً أصبحت مصدر إضرار وتدهور إلطار المعٌشة فً الوسط الحضري ،وضعت الحكومة عدة أدوات
للتخطٌط الحضري .تعلق األمر ـ على نحو خاص ـ بما ٌلً :
 -2 -2-5-IIالمخططات التوجٌهٌة للتنمٌة الحضرٌة
أنجزت هذه الوثابق المتعلقة بالتنمٌة الحضرٌة فً  1988و  1989من طرؾ "مكتب روزو" لحساب
وزارة التجهٌز والنقل ،لفابدة مدن روصو وكٌهٌدي والعٌون وكٌفه.
فالتدخالت المعتمدة فً تلك المخططات قرٌبة جدا من التدخالت الموصى بها فً المخططات السابقة،
وال سٌما مخطط كٌهٌدي (  ،)1965وتشمل فقط جوانب تتعلق بـ (  )1تنظٌؾ أحٌاء المدٌنة (  )2إعادة
توازن النسٌج الحضري ( )3تحسٌن التزوٌد بالتجهٌزات ( )4تهٌبة مناطق التوسعة.
 -3 -2-5-IIالمخطط الوطنً للتهٌبة الترابٌة
ٌتعلق األمر بوثٌقة تخطٌط وطنٌة.
 -4 -2-5-IIالبرامج الحضرٌة المرجعٌة
أعدت البرامج الحضرٌة المرجعٌة فً إطار مشروع "المركزٌة المنشآت الحضرٌة" الممول من طرؾ
البنك الدولً و"آمكستٌب" ،بواسطة المكاتب الوطنٌة التالٌة  :م ت ـ المهندس المعماري و التآزر.
أجٌزت هذه الوثابق من لدن مدٌرٌة المجموعات المحلٌة.
وهً تضم فً أؼلب األحٌان  :جردا للتجهٌزات ؛ تحدٌد الحاجة من االستثمارات ؛ برنامج االستثمار
األولوي المشتمل على مشارٌع أولٌة موجزة.
 -5 -2-5-IIإستراتٌجٌات تنمٌة مدن نواكشوط ونواذٌبو وكٌهٌدي
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أعدت إستراتٌجٌات تنمٌة مدن نواكشوط ونواذٌبو وكٌهٌدي من طرؾ مكتب "أتاسكو" فً إطار مشروع
"المركزٌة البنٌة التحتٌة الحضرٌة" الذي أنجز تشخٌصا لوضعٌة هذه المدن بمعالجة القضاٌا المتعلقة
بالتنمٌة الحضرٌة والبنٌة التحتٌة والجوانب االقتصادٌة واالجتماعٌة.
الشكل  : 13مدٌنة نواكشوط ذات النمو اإلشعاعً بسبب نقص التخطٌط الحضري اإلستراتٌجً
أكملت الدراسات األولى بتقرٌر مكرس للشق البٌبً الذي احتل مكانة صؽرى فً التقارٌر التمهٌدٌة.
 -6 -2-5-IIإستراتٌجٌة وبرنامج تحسٌن ظروؾ المعٌشة فً األحٌاء الهشة فً نواكشوط ()2000
أنجزت هذه الوثٌقة من طرؾ مكتب  ، URBAPLANوتهدؾ إلى إعداد األدوات العملٌة إلعادة هٌكلة
األحٌاء الطرفٌة العشوابٌة فً نواكشوط وإلى إٌواء السكان الذٌن سٌرحلون.
 -7 -2-5-IIالمخططات التوجٌهٌة للتهٌبة الحضرٌة فً عواصم الوالٌات
أعدت هذه المخططات ابتداء من سنة  2000من طرؾ الحكومة المورٌتانٌة فً إطار برنامج التنمٌة
الحضرٌة الممول من طرؾ البنك الدولً .وقد استكمل مخطط نواكشوط و ُسلّم لـ"وكالة التنمٌة
الحضرٌة" التً سلمته بدورها لوزارة التجهٌز والنقل ،بحضور عدة فاعلٌن ،من ضمنهم "خطة العمل
الوطنً من أجل البٌبة".
فـ"المخططات التوجٌهٌة للتهٌبة الحضرٌة فً عواصم الوالٌات" عبارة عن إستراتٌجٌات للتنمٌة
الحضرٌة ،تتمحور حول ما ٌلً  )1 ( :ترشٌد استخدام مساحة األرض (  )2تحسٌن البنٌة التحتٌة
الحضرٌة (  )3تنمٌة القدرات المإسسٌة فً مجال التعمٌر وتسٌٌر الخدمات البٌبٌة الحضرٌة،
والالمركزٌة.
وقد ؼطت الدراسات التحضٌرٌة لتلك المخططات ما ٌلً :
 التعمٌر ،مع مخطط هٌكلً حتى أفق  2050/2015؛
 تهٌبة مناطق جدٌدة للتوسعة ؛
 إستراتٌجٌة للصرؾ الصحً ؛
 برنامج للدعم المإسسً ؛
 برنامج لالستثمار األولوي ؛
" مشروعات أولٌة موجزة" للتجهٌزات االجتماعٌة والبنٌة التحتٌة.
 -8 -2-5-IIاإلستراتٌجٌة الوطنٌة فً مجال البلمركزٌة والحكامة المحلٌة
أع ِّد ْ
ت هذه اإلستراتٌجٌة فً  ،2002بتموٌل من برنامج األمم المتحدة للتنمٌة .والهدؾ منها وضعُ أداة
للبرمجة فً مجال الالمركزٌة والحكامة المحلٌة بالتعاٌش مع مجموع األولوٌات الوطنٌة ،وتنفٌذ ُ
إصالحات تتعلق بما ٌلً :
• اإلطار القانونً والمإسسً ؛
• الموارد الجبابٌة ؛
• التحوٌالت المالٌة للدولة نحو المجموعات المحلٌة ؛
• القدرات التسٌٌرٌة لدى البلدٌات ؛
• الالمركزٌة والتنمٌة المحلٌة ؛
• الالمركزٌة والحكامة الرشٌدة ؛
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• الالمركزٌة والتنمٌة المستدٌمة.
 -9 -2-5-IIالمخطط التوجٌهً للتهٌبة الحضرٌة لمدٌنة نواكشوط فً أفق 2016
ٌندرج المخطط التوجٌهً للتهٌبة الحضرٌة لمدٌنة نواكشوط فً إطار برنامج التنمٌة الحضرٌة .وأعد من
طرؾ مكتب .URBAPLAN
 885 000فً  2010و
والتوقعات الدٌمؽرافٌة الواردة فً هذه الوثٌقة تخمّن عدد السكان بعدد
 1250000فً .2020
والحتواء هذا النمو الدمؽرافً ،والسٌطرة على النمو الحضري للمدٌنة ،فإنّ مخطط نواكشوط ـ من خالل
إطار مرجعً ٌُفرض على اإلدارة والمواطنٌن ـ ٌقترح تطبٌق اإلجراءات التالٌة لضبط التخطٌط
الحضري :
 تكثٌؾ األحٌاء الرسمٌة ؛
 إنهاء النمو اإلشعاعً للمدٌنة ؛
 تسوٌة وهٌكلة وتجهٌز األحٌاء العشوابٌة ؛
 حماٌة البٌبة والعزوؾ عن استخدام المواقع ؼٌر المناسبة للنمو الحضري ؛
 دفع النمو االقتصادي.
سٌمكن تنفٌذ هذه اإلجراءات مما ٌلً  )1 ( :تكثٌؾ وإعادة هٌكلة األحٌاء فً مناطق السكن العشوابً
وتوسٌعاتها المقبلة (  )2رصد مخزونات عقارٌة لدفع التنمٌة االقتصادٌة للمدٌنة ،وخلق فرص التشؽٌل
( )3االستمرار فً ازدٌاد الفضاءات الخضراء ،وإٌقاؾ توسع المدٌنة نحو المناطق ؼٌر المالبمة للسكنى
( )4تحسٌن هٌكلة وتحدٌد وخدمة مجموع المجال الحضري ،بفضل تشٌٌد طرٌق طرفً جدٌد بالنسبة
لكال األفقٌن.
 -10 -2-5-IIالوضعٌة الراهنة إلدماج البٌبة فً اإلستراتٌجٌات التنموٌة فً الوسط الحضري
لم تكن األبعاد البٌبٌة عموما وفً الوسط الحضري تلقى اهتماما كبٌرا فً أدوات التخطٌط البٌبً .وكانت
القضاٌا البٌبٌة إما ٌُتطرَّ ق إلٌها بخجل أو تهمل تماما فً اإلستراتٌجٌات الحضرٌة.
 -11 -2-5-IIالمخططات التوجٌهٌة للتنمٌة الحضرٌة والبرامج الحضرٌة المرجعٌة
من ضمن وثابق إستراتٌجٌة التنمٌة الحضرٌة المحللة ،نذكر إجماال أنّ األبعاد البٌبٌة قلٌلة اإلدماج فً
المخططات التوجٌهٌة للتنمٌة الحضرٌة والبرامج الحضرٌة المرجعٌة.
أعدت هذه الوثابق فً الفترة السابقة (  1965و  1987و  )1988لدى الصعود الكمونً لألبعاد البٌبٌة
على الصعٌد العالمً وانعقاد مإتمر "رٌو" الذي أول ًَِ ابتدا ًء منه اهتما ٌم متزاٌ ٌد للبٌبة بوصفها عامال من
عوامل التنمٌة.
وعلى مستوى البرامج الحضرٌة المرجعٌة ،وحدها الجوانب المتعلقة بالصرؾ الصحً أخذ ْ
ِت فً
الحسبان فً وثابق التخطٌط الحضري ،لعواصم الوالٌات الـ  13التً ؼدا فٌها تدهور البٌبة عامال فً
تدهور الظروؾ المعٌشٌة.
فً "البرنامج الحضري المرجعً" للعٌون ،على سبٌل المثالٌُ ،الحظ مع ذلك أنه "ال ٌوجد حتى اآلن أي
شبكة للصرؾ الصحً وتفرٌػ المٌاه المطرٌة ،وٌإمّن تفرٌػ مٌاه األوساخ فً المنازل بواسطة أنظمة
فردٌة للحفر واآلبار ضابعة القعر".
ونفس المالحظة بالنسبة لـ"البرنامج الحضري المرجعً" للنعمة والذي بٌّن أنّ "المٌاه المطرٌة تسٌل فً
مزودة بماء الشرب من خالل آبار
البطحاء حاملة معها القمامة" .وٌجدر التنبٌه هنا أنّ مدٌنة النعمة َّ
جوفٌة .وٌمثل ذلك خطرا كبٌرا على صحة السكان ،نظرا لخطر تلوث البحٌرة الجوفٌة بتسرّ ب مٌاه
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األوساخ .ومع ذلك ،على مستوى التدخالت المراد القٌام بها فً إطار تنفٌذ "البرامج الحضرٌة
المرجعٌة" لهاتٌن المدٌنتٌنٌ ،جدر الذكر أنّ "تشٌٌد شبكة للصرؾ الصحً وتفرٌػ المٌاه المطرٌة ال
تبدو حالٌا حاجة ملحة".
فاإلجراءات المفضلة فً هذه "البرامج الحضرٌة المرجعٌة" فً مجال البٌبة لم تحدد جٌدا ،وطالت أساسا
تعمٌم ومضاعفة المراحٌض ضمن التجهٌزات العمومٌة التً كان من المتوقع ـ حسب المخططٌن
الحضرٌٌن ـ أن تضطلع بدور جوهري فً تحسٌن السالمة الصحٌة العامة فً الوسط الحضري.
أما "البرنامج الحضري المرجعً" آلطار ،فٌزمع إنشا َء قنوات تصرٌؾ مؽطاة وتهٌب َة تفرٌػ القمامة،
لكنه لم ٌزمع إجراءات لرفع القٌود البٌبٌة المرتبطة بموقع المدٌنة المحشورة بٌن البطحاء والجبل ،والتً
هً موضوع فٌضانات ذات عواقب اقتصادٌة واجتماعٌة وبٌبٌة متنوعة.
وٌمكن أن ٌفسَّر ضعؾُ األخذ فً الحسبان لألبعاد البٌبٌة فً"البرامج الحضرٌة المرجعٌة" بتصوّ ر هذه
الوثابق التً تفرض "الشروط المرجعٌة" إلعدادها تصمٌما ملزما تكتسً فٌه القضاٌا البٌبٌة قلٌال من
األهمٌة.
 -12 -2-5-IIالمخطط الوطنً للتهٌبة الترابٌة
ٌشمل برنامجا لحماٌة البٌبة ٌتمحور حول األهداؾ التالٌة :
• مكافحة التصحر ؛
• برنامج الستعادة الؽابات على نحو مكثؾ ؛
• برنامج لتثبٌت الرمال ؛
• استعادة حقول القتاد وتنظٌم المجابات الرعوٌة ؛
• حظر أراض عند نقاط المٌاه ؛
• برنامج الستعادة المراعً ؛
• وقؾ االستؽالل المفرط للؽابات ؛
• حماٌة المناطق البٌبٌة ،أي :
 حوض آركٌن جنوب آفطوط الساحلً الؽابات المصنفة حماٌة الحٌوانات.ستم ّكن هذه التدخالت من حفظ واستعادة المنظومة البٌبٌة ،والسٌطرة على الظواهر الطبٌعٌة ،من خالل
ما ٌلً :
 إنشاء شبكات من اآلبار ومنشآت الحفر ؛
 التحكم فً مٌاه السٌالن السطحً والجوفً ،بواسطة بناء السدود والمناضد الحجرٌة ؛
 التحكم فً فٌض الودٌان بواسطة بناء الحواجز وإنشاء أحواض لبسط الفٌض.
إنّ المخطط الوطنً للتهٌبة الترابٌة ـ على الرؼم من تشخٌص ٌظهر زٌادة سرٌعة فً سكان المدن وال
سٌما نواكشوط المتضخمة ـ ال ٌذكر ،على نحو بٌّن ،حماٌة البٌبة الحضرٌة ضمن األولوٌات الملحة.
وذلك على الرؼم من الطابع الوطنً لهذه األداة التخطٌطٌة التً من ضمن أهدافها األولى إنجاز ُ
توازنات مكانٌة من خالل أفضل توزٌع للسكان والنشاطات على التراب الوطنً.
 -13-2-5-IIالمخططات الوطنٌة للتهٌبة الترابٌة
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أجٌزت هذه الوثابق فً  2011بالنسبة لـ 11من عواصم الوالٌات ونواكشوط .وهً تولً أهمٌة ال بؤس
بها ألبعاد البٌبٌة ،بوصفها مكونة أساسٌة فً التنمٌة الحضرٌة.
ُ
الشق البٌبً فً جوانب الصرؾ الصحً ،وذلك على نحو أفضل .وقد ت ّم التطرّ ق
وقد أخِذ فً الحسبان
إلٌه فً الجزء المعنون "الكتاب ب  :إستراتٌجٌة الصرؾ الصحً فً المدٌنة" والذي أنجز تشخٌصا
للوضعٌة ٌشمل ما ٌلً :
• المٌاه المطرٌة ومٌاه األوساخ ؛
• مختلؾ أنماط النفاٌات (مواد التعببة ،النفاٌات الطبٌة ،العضوٌة ،الجمادٌة ،السابلة ،الصناعٌة) ..
وقد أحصٌت مواقع إنتاج مختلؾ أنماط النفاٌات ،وحددت كمٌتها ،وأوصِ ًَ بؤنظمة تجمٌع النفاٌات
ومعالجتها.
تتعلق المحاور الكبرى فً إستراتٌجٌات الصرؾ بما ٌلً :
 إقامة نمط من التموٌل التدرٌجً ؛
 إقامة أو تفعٌل هٌبات الصرؾ الصحً (التفرٌػ ،محطة التنقٌة) ؛
 إنشاء أنظمة للرقابة والتسوٌة ؛
 إقامة برامج للتكوٌن والتحسٌس.
ٌتوقع أن ٌإدي تنفٌذ هذه المحاور إلى ما ٌلً :
• إنشاء مصلحة بٌبٌة على مستوى كل بلدٌة ؛
• إنشاء إتاوة النتزاع القمامة المنزلٌة ؛
• إنجاز مكبّات مراقبة للنفاٌات ؛
• إقامة تقنٌن خاص ؛
• حملة مستمرة للتكوٌن والتحسٌس فً شؤن حماٌة البٌبة.
 -14 -2-5-IIالمخطط التوجٌهً للتهٌبة الحضرٌة لمدٌنة نواكشوط
المخطط التوجٌهً للتهٌبة الحضرٌة لنواكشوط ٌوضح اإلكراهات والضؽوط البٌبٌة القوٌة فٌما ٌتعلق
بالموقع الطبٌعً لنواكشوط .وتعود أهم تلك اإلكراهات إلى الكثبان الرملٌة المتحركة التً ٌمكن أن تصل
إلى زهاء  20م.
وفً مواجهة هذا الضؽط من طرؾ الوسط الماديٌ" ،بحث مسٌِّرُ و المدٌنة بمختلؾ الوسابل فً السٌطرة
على ضؽط حركة الرمال .فعلى سبٌل المثال ،كانت أشؽال التشجٌر المتخذ حول مدٌنة نواكشوط
تستهدؾ ـ بٌن أمور أخرى ـ تثبٌت الكثبان وتشكٌل حزام أخضر للحماٌة .والمإسؾ أنّ هذه المبادرة لم
ٌكن لها سوى تؤثٌر قلٌل على مسار التصحر".
وفً الوقت الحالً ،فإنّ الـ 1270هكتار المهٌَّؤة فً إطار مشروع الحزام األخضر مهددة بالتحطٌم.
وقد اختفى ثلث هذه التهٌبة (حوالً  400هآ) ،إما تحت تؤثٌر الحٌوانات الساببة ،وإما ؼزو التجزبة
التعمٌرٌة أو لعدم الصٌانة ،بكل بساطة" ،على مستوى سبخة "آفطوط الساحلً" (منخفض عرضه بضع
كٌلومترات).
ٌقع هذا المنخفض خلؾ الشرٌط الشاطبً (فً الجزء الؽربً من المدٌنة) ،وٌمتاز ببحٌرة جوفٌة أجاج
وتدهور المبانً
تسبب ؼالبا فٌضانات مطرٌة ،وتحاصر اتساع األحٌاء الجنوبٌة الؽربٌة ،وتسبب تآك َل
َ
والمنشآت المُقامة على هذا الموقع من الشرٌط الشاطبً.
ٌشمل الشرٌط الشاطبً لنواكشوط شطا على طول  30كلم بقلٌل من النبات ،وٌشكل الحاجز الوحٌد
الحامً من الؽمر البحري.
وعلى الرؼم من هذه الوضعٌةٌ ،عانً الشرٌط الشاطبً لنواكشوط ضؽطا متضافرا من المنشآت المٌنابٌة
والفندقٌة وحركة السٌارات وانتزاع مواد البناء (الرمل والمحار).
 -15 -2-5-IIالمخطط التوجٌهً للتهٌبة الحضرٌة لمدٌنة نواذٌبو
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أنجز المخطط التوجٌهً فً إطار المرحلة التحضٌرٌة لبرنامج التنمٌة الحضرٌة ،وهو ٌستهدؾ ما ٌلً :
( )1اإلسهام فً تحسٌن إطار المعٌشة فً نواذٌبو ( )2ترقٌة وتكثٌؾ النشاطات ذات الٌد العاملة الكثٌفة
( )3تطوٌر القدرات الوطنٌة فً مجاالت التعمٌر والسٌطرة العقارٌة وفعالٌة الخدمات البٌبٌة ودفع
الالمركزٌة
تشمل هذه الوثٌقة أٌضا مشارٌع أولٌة موجزة للمنشآت المتعلقة بالتعلٌم والصحة والرٌاضة والثقافة
والطرق والماء ومكافحة الفقر والدعم المإسسً لبلدٌة نواذٌبو.
وٌق ّدر برنامج االستثمار بـ  22,24ملٌون دوالر أمرٌكً .وٌحدد التقرٌر أقوى القٌود البٌبٌة التً
تتعرض لها مدٌنة نواذٌبو.
ٌُزمِع األخذ فً الحسبان لألبعاد البٌبٌة فً مخطط نواذٌبو فً المجاالت التالٌة :
فً إطار وتوزٌع ماء الشرب ،إصالح األحواض ومصادر ماء الشرب ،طبقا للنظم المعتمدة فً السالمة
ّ
وخزانات الماء الصالح للشرب فً المناطق الطرفٌة لٌست مطابقة
الصحٌة .فظروؾ استؽالل أحواض
للمعاٌٌر الدولٌة وال سٌما معاٌٌر منظمة الصحة العالمٌة .والواقع أنّ أحواض الحنفٌات النصبٌة العمومٌة
َ
وتلوث الماء الذي ٌستقى مباشرة بواسطة أسطال
تعمل ؼالبا دون صنابٌر ،مسببة نقصا فً النظافة
وأوانً .واألحواض والمنافذ تستقبل أجساما ؼرٌبة (صلبة أو سابلة) تسبب تلوثا خطٌرا للماء ،وتعرّ ض
السكان إلصابات إنتانٌة ذات منشإ مابً.
ّ
ٌضم المخطط باقة من المشروعات تقدر بـ  235 000 000أوقٌة ،فً إطار إصالح أحواض وخزانات
ماء الشرب فً المدٌنة.
وٌندرج هذا االستثمار فً إطار "برنامج االستثمار العمومً" للمدٌنة فً إطار برنامج التنمٌة الحضرٌة،
على أن ٌُبحث عن باقً التموٌل لدى مانحٌن آخرٌن.
وٌضم مخطط نواذٌبو أٌضا بطاقة فنٌة لمشروع ٌهدؾ إلى إصالح وعصرنة نظام تجمٌع ومعالجة مٌاه
األوساخٌ .قدر هذا المشروع ب 729,82ملٌون أوقٌة ،وسٌُبحث عن باقً التموٌل لدى المانحٌن.
 -16-2-2-5-IIمشكلة النفاٌات الحضرٌة
ٌمثل جمع ومعالجة النفاٌات الحضرٌة جانبا هاما فً المحافظة على البٌبة فً الوسط الحضري .وهذه
مشكلة تطرح نفسها بحدة فً المراكز الحضرٌة ،وال سٌما فً نواكشوط ونواذٌبو.
فبالنسبة لمدٌنة نواكشوط التً تشؽل مساحة  10 000هكتار والتً ٌمكن أن تبلػ ملٌون ساكن فً
سنوات قلٌلةٌ ،جب أن تشكل النفاٌات انشؽاال كبٌرا لدى مخططً المدن.
 30كلم فً الشمال الؽربً من المدٌنة،
وبعد أن كان من المقرر أن تفرغ أصال فً مكبّ ٌقع عند
أصبحت القمامة تفرغ قرب التجمع السكنً ؛ األمر الذي ٌجعل مستودعات القمامة توجد فً حزام
حضري قرٌبا من السكان.
ٌقع الجمع فً مرحلتٌن  :تجمٌع أولً ٌقود القمامة إلى مستودعات انتقالٌة ،وجمع ثان لنقل النفاٌات إلى
خارج المدٌنة أو طرفها.
ال ٌظهر أنّ القمامة المنزلٌة فً مدٌنة نواكشوط تستجٌب ألسالٌب المعالجة ،نظرا لطبٌعتها  :ؼٌاب
المواد العضوٌة والرطوبة (لمعالجة محتملة مثل معالجة التسمٌد) ؛ كثرة المواد البالستٌكٌة (أكٌاس)،
مع  %24من التكوٌن العام ؛ وجود كثٌر (  )%50من المواد ؼٌر العضوٌة (الرمل ،الحطام ،الرماد،
إلخ).
ومن جهة أخرى ،ال تتوفر المنشآت الصناعٌة ،هً األخرى ،على نظام خاص لتجمٌع ومعالجة النفاٌات.
ٌإدي ؼٌاب أي معالجة للقمامة إلى تراكمها ،وبالتالً إلى األضرار التً تولدها ،ومخاطر تلوث التربة
والبحٌرات الجوفٌة (بتسرب مٌاه األوساخ) .وٌستخلص من ذلك الضرورة الملحة إلقامة نظام لمعالجة
النفاٌات.
وتمتاز الوضعٌة فً نواذٌبو بنظام تجمٌع ٌتوزع على شعبتٌن ،هما :
التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة

44

 شعبة الشركة الوطنٌة للصناعة والمناجم (سنٌم) ،بمستودعات للمنازلٌ ،إمَّن تسٌٌرُ ها من طرؾ"آ.ت.ت.م" التً هً فرع من شركة سنٌم ؛
 شعبة المٌناء المستقل ،الذي تفرغ نفاٌاته بشاحنات نحو مكبات عمومٌة ،ومكبّ النفاٌات المنزلٌةللمدٌنة التً ٌإمَّن تفرٌ ُؽها بواسطة مقاولٌن خصوصٌٌن متعاقد معهم.
كل هذه النفاٌات تتالقى إما فً المستودعات الفوضوٌة على التراب البلدي ،وإما فً مواقع مشبعة قرٌبة
من السكة الحدٌدٌة ،فً الشمال الؽربً من المدٌنة ،وذلك فً وضع سٌا بالنسبة التجاه الرٌاح السابدة
التً تنقل روابحها نحو التجمع السكنً ،وؼٌرها من األضرار للسكان المجاورٌن.
وقد مول مركز للطمر الفنً من طرؾ التعاون الفرنسً (الوكالة الفرنسٌة للتنمٌة) وأقٌم فً جنوب شبه
الجزٌرة .وٌمكن أن ٌشكل بداٌة حل مشكلة النفاٌات الحضرٌة.
وعلى مستوى مدٌنة كٌهٌدي ،تتنوع النفاٌات  :نفاٌات منبثقة عن مواد التعببة ،نفاٌات منزلٌة ،عضوٌة
(مجزرة) ،نفاٌات ؼٌر عضوٌة وسابلة ،ال سٌما دفوق الصباؼة.
وال ٌوجد نظام لجمع القمامة المنزلٌة ،وال مكب مهٌؤ حقٌقة لهذا الؽرض .وال ٌوجد سوى قطعة أرضٌة
موضوعة تحت تصرؾ البلدٌة ،وتكب فٌها بال ترتٌب دون أي معالجة ،من ؼٌر الترمٌد الظرفً الذي
تنجر عنه نتابج سلبٌة على صحة الحضرٌٌن.
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الفصل الثالث  :تحلٌل السٌاسات الوطنٌة للتنمٌة المستدٌمة
 .1.IIIاعتبارات هامة
تواجه مورٌتانٌا ـ وهً البلد الشدٌد التصحر ـ تدهورا مستمرا فً الموارد الطبٌعٌة ،مع اتساع ملحوظ
لنطاق التصحر .وٌزٌد من حدة تلك الظواهر اآلثارُ الوخٌمة للتؽٌر المناخً التً تمثل تهدٌدا حقٌقٌا على
تنمٌة البلد .ومن جهة أخرى ،ما ٌزال تسٌٌر الكوارث الطبٌعٌة خجوال شٌبا ما فً مورٌتانٌا.
ولقلب االتجاه الحالً ،تلزم إقامة حكامة بٌبٌة تؤخذ فً الحسبان فً نفس الوقت أهداؾ اإلطار
اإلستراتٌجً للفقر وأهداؾ األلفٌة للتنمٌة.
 ،3تإكد ضرورة
وهذه الحكامة البٌبٌة ،كما هو مرجو منها فً اإلطار اإلستراتٌجً لمكافحة الفقر
التثمٌن االقتصادي للرأسمال اإلنتاجً وتخفٌض اآلثار السٌبة للتؽٌر المناخً .وهً تستهدؾ على نحو
خاص :
 .2.IIIتحلٌل إدماج البعد البٌبً والتؽٌر المناخً فً مسار التنمٌة
ٌمر التوافق بٌن الفقر والبٌبة عبر إدماج البعد البٌبً والتؽٌر المناخً فً مسار التنمٌة .والواقع أنّ
تحسٌن ظروؾ معٌشة السكان المُعدمٌن ٌعتمد أساسا على المنافع والسلع المستمدة مباشرة من
المنظومات البٌبٌة .وأهم األزمات ترتبط بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر بتسٌٌر واستؽالل الموارد الطبٌعٌة.
وذلك هو السبب فً كون إدماج القضاٌا البٌبٌة بما فٌها التؽٌر المناخً والتنمٌة المستدٌمة فً السٌاسات
واإلستراتٌجٌات العمومٌة مرحلة ً جوهرٌة فً مكافحة الفقر وبلوغ أهداؾ األلفٌة للتنمٌة.
 .3.IIIتخفٌض تؤثٌرات التؽٌر المناخً
تواجه مورٌتانٌا على نحو خاص تؤثٌر التؽٌر المناخً .فقد شهدت السنوات األخٌرة تكاثر الفٌضانات
التً سببت خسابر فً األرواح البشرٌة ومصادر الدخل والمنشآت االجتماعٌة االقتصادٌة .ومدٌنة
نواكشوط مهددة بجد بالؽمر البحري.
ٌتطلب تخفٌض آثار التؽٌر المناخً اعتماد ممارسات جٌدة فً التخفٌض والتؤقلم والتحمّل للتؽٌر
المناخً ،وكذا اعتماد تصرفات تحترم البٌبة ،وأخٌرا تسٌٌرا عقالنٌا للرأسمال الطبٌعً اإلنتاجً الذي هو
أهم مصدر للدخل لدى السكان المعدمٌن.
برنامج عمل وطنً للتؤقلم مع التؽٌرات المناخٌة" فً  .2004لكنه ٌعوزه
سبق لمورٌتانٌا أن أعدت "
َ
المتابعة ،وٌُز َمع تحدٌثه فً .2012
 .4.IIIالتسٌٌر المندمج للموارد المابٌة
الماء سلعة حٌوٌة فً أي مجهود لمكافحة الفقر ،وهو ضروري للصحة البشرٌة والحٌوانٌة وبقاء
المنظومات البٌبٌة .ومع ذلك ،فالموارد المابٌة ؼٌر كافٌة فً مورٌتانٌا ،البلد الشاسع والمتصحر.
وٌجب أن ٌخضع تسٌٌرُ هذا المورد المتناقص لمتطلبات العقالنٌة وحقوق األجٌال المقبلة.
 .5.IIIترقٌة الطاقات المتجددة
لبلوغ أهداؾ اإلطار اإلستراتٌجً لمكافحة الفقر وتحقٌق أهداؾ األلفٌة للتنمٌةٌ ،جبُ أن ٌإمَّن للسكان
ُ
النفاذ ُ إلى الطاقة التً ٌتؤثر بها جمٌع قطاعات التنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة والبٌبٌة (النفاذ
األفقرين
إلى الماء ،اإلنتاج الحٌوانً والنباتً ،الصحة ،التهذٌب.)...
ؼٌر أنّ إشكالٌة تسٌٌر الطاقة المنزلٌة تطرح نفسها فً مورٌتانٌا على نحو خاص ،ألنّ أهم مصدر
للطاقة المستخدمة هو الخشب .وبالتالً ،فإنّ قوة الطلب على الوقود الشجري تفاقم الضؽط على الؽابات،
التً تناقصت مساحتها فٌما بٌن  1990و  2006بنسبة  %50من التراب الوطنً .فكان من المناسب
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النهوض باستخدام الطاقات المتجددة (الرٌحٌة والشمسٌة) ،لتخفٌض الضؽط على الخشب ،ولتؤمٌن تنمٌة
مستدٌمة.
سبق أن اعتمدت مورٌتانٌا إستراتٌجٌة وطنٌة للطاقة المنزلٌة فً  ،2006ثم أعدت خطة وطنٌة للطاقة
الشمسٌة تمس أساسا التسٌٌر الؽابً الجمعوي والنهوض بالؽاز ،وكذا التنوٌع الطاقً (الطاقة الشمسٌة،
إلخ) ،وأخٌرا التعزٌز المإسسً.
 .6.IIIالمحافظة على التنوع البٌولوجً
مالمح التراب المورٌتانً
ٌرسم تعاقبُ فترات الجفاؾ وتفاق ُم التدهور فً الؽطاء النباتً واختفا ُء الؽابات
َ
الذي شهد خالل عقدٌن انقالبا فً نمط شؽل المجال .ؼٌر أن المحافظة على التنوع البٌولوجً أمر حاسم،
إذا اعتبرنا الخدمات والسلع التً ٌستمّدها منه السكانُ الفقراء لمعاشهم (منتجات ؼذابٌة والماء والطاقة).
وٌساهم كذلك فً احتجاز الكربون وتخفٌض انبعاث الؽازات المسببة لالحتباس الحراري.
تعترؾ مورٌتانٌا ملٌا فً إستراتٌجٌتها الوطنٌة وخطة عملها بضرورة مراعاة وحفظ وتعهّد معارؾ
المجتمعات األصلٌة والمحلٌة وإبداعاتها وممارساتها التً تعكس أنماط حٌاة تقلٌدٌة تهتم بالحفظ
واالستؽالل المستدٌم للموارد البٌولوجٌة.

الشكل  : 15تمثل النشاطات المكثفة لالستكشاؾ واالستؽالل فً البحر خطرا كامنا على التنوع
البٌولوجً البحري والشاطبً.
تسهٌال للتسٌٌر المندمج واالستؽالل الناجع للموارد الطبٌعٌة ،تركز مورٌتانٌا عملها على المحافظة على
الموارد الصٌدٌة وتنوعها البٌولوجً ،فً الوسط البحري ،وتسٌٌرها المستدٌم من أجل إسهام كامل فً
التنمٌة االجتماعٌة االقتصادٌة للبلد ،وتخفٌض وتكٌٌؾ االستؽالل الصٌدي مع آثار وأخطار االستؽالل
النفطً والؽازي ،وتحسٌن الحكامة الشاطبٌة من خالل ـ على وجه الخصوص ـ تنفٌذ سٌاسة لتهٌبة
الشاطا وإدماج استؽالل الموارد النفطٌة والمعدنٌة فً اإلستراتٌجٌة البٌبٌة والتنمٌة المستدٌمة ،وتقوٌم
التؤثٌرات اإلستراتٌجٌة للقطاع النفطً والمعدنً ،وإعداد خطط لتسٌٌر وتنمٌة المناطق الرطبة ،وتعزٌز
القدرات المإسسٌة لدى الفاعلٌن المحلٌٌن ،وتثمٌن احتٌاطًِّ المناطق الرطبة القارّ ٌة ،وظهور مجتمع
مدنً محلً فعال 1( .1التقرٌر حول مإشرات متابعة السٌاسات والموارد البٌبٌة.)2010 ،
للوصول إلى هذه الحكامة البٌبٌة ،وعلى الرؼم من التؤخر النسبً فً األخذ فً الحسبان للقضٌة البٌبٌة،
قامت مورٌتانٌا فٌما سبق بعدة أشؽال كرِّ ْ
ست ألهم المشاكل البٌبٌة ،هً :
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 تقرٌر حول البٌبة والموارد الطبٌعٌة ؛
 دراسة اإلطار التشرٌعً والسٌاسة الوطنٌة فً مجال تسٌٌر الموارد المابٌة والبٌبٌة ؛
 الملمح البٌبً ؛
 خطة العمل الوطنً لمكافحة التصحر ؛
 خطة العمل الوطنً للتؤقلم مع التؽٌر المناخً ،إلخ.
تطلع هذه الوثابق ،بدرجات مختلفة وتحت أشكال متنوعة ،على الوضعٌة الحالٌة الستؽالل وتدهور
الموارد البٌبٌة فً مورٌتانٌا ،وتقترح تدخالت هامة لمعالجتها.
 .7.IIIاإلطار المإسسً لتسٌٌر القضاٌا البٌبٌة.
على إثر مإتمر رٌو  ، 1992فرضت ضرورة األخذ فً الحسبان والتسٌٌر المستدٌم للموارد الطبٌعٌة
نفسها على مورٌتانٌا .وهكذا ،أنٌط منذ  1993تسٌٌرُ القضاٌا البٌبٌة بوزارة التنمٌة الرٌفٌة التً كانت
َ
آنذاك مكلفة بالزراعة والتنمٌة الحٌوانٌة والتهٌبة الرٌفٌة .إال أن الرإٌة القطاعٌة لذلك القطاع الوزاري
وضعؾ قدراته لم ٌم ّكنا من إدماج البٌبة فً حضن القطاعات الفرعٌة األخرى فً القطاع ،و ال من
تطوٌر مقاربة متعددة المجاالت والزمة إلدماجها فً السٌاسات القطاعٌة.
وفً  ، 2006مع إنشاء كتابة الدولة المنتدبة لدى الوزٌر األول المكلفة البٌبة ،دخلت مورٌتانٌا مرحلة
جدٌدة من التزام الحكومة بالعمل على بلوغ أهداؾ التنمٌة المستدٌمة وتعزٌز إدماج البٌبة فً السٌاسات
العمومٌة .كلؾ القطاع الجدٌد بتحضٌر وتنسٌق وتنفٌذ أو تخوٌل تنفٌذ سٌاسة الحكومة فً مجاالت البٌبة.
وكان من وراء األخذ فً الحسبان ألهداؾ التنمٌة المستدٌمة وتنفٌذها فً السٌاسات العمومٌة ،وٌسهر
أخٌرا على تطبٌق ترتٌبات القانون المتضمن مدونة البٌبة.
فً  ، 2007أصبحت كتابة الدولة وزارة منتدبة لدى الوزٌر األول مكلفة بالبٌبة ،ومنذ ذلك التارٌخ كلفت
هذه الوزارة بالموضوعات البٌبٌة ،وال سٌما  )1 :البرمجة والسٌاسات البٌبٌة  )2التنسٌق بٌن القطاعات
والمتابعة  )3التقوٌم البٌبً للمشروعات التً تمس البٌبة  )4درء األخطار  )5درء التلوث الصناعً
وحماٌة الشاطا  )6متابعة التنوع البٌولوجً.
وما تزال الوزارة تؽطً طبعا القطاعات التقلٌدٌة التً هً  )1 :الؽابات والمراعً  )2الحٌوانات )3
مكافحة التصحر.
وعلى إثر إعادة هٌكلة القطاعات الوزارٌة فً  ،2008انضاؾ للقطاع موضوع "التنمٌة المستدٌمة"،
لٌصٌر "الوزارة المنتدبة لدى الوزٌر األول المكلفة بالبٌبة والتنمٌة المستدٌمة".
وهذا التحدٌد الجدٌد للمهام وتوزٌع المسإولٌات بٌن وزارة البٌبة والتنمٌة المستدٌمة والقطاعات الوزارٌة
األخرى مكن من تحسن بٌّن ،مقارنة ً مع النصوص النظامٌة السابقة التً ٌشوبها اللبس .وهذا التق ّدم البٌّن
فً مجال االتساق بٌن مختلؾ النصوص النظامٌة المتضمنة إنشاء مختلؾ الوزارات ٌترجم إقامة
الحكومة مإخرا لمسار تشاوري.1
ومع ذلك ،ما ٌزال ٌوجد على الصعٌد العضوي بعضُ الترتٌبات فً النصوص المنشبة لبعض الوزارات
القطاعٌة ٌمكن أن تكون مصدر نزاعات اختصاص ،وال سٌما بٌن وزارة المعادن ووزارة النفط والقطاع
المكلؾ بالنقل .وعلى نحو أخص ،فإنّ المسإولٌات فً مجال القٌادة واإلجازة الفنٌة لدراسات األثر
البٌبً ،ومتابعة ورقابة تنفٌذ الخطط التسٌٌرٌة المنبثقة عنها ،وإعداد المعاٌٌر اإلجمالٌة أو القطاعٌة ما
تزال ملتبسة ،وتستدعً توضٌحا أفضل ألدوار مختلؾ المتدخلٌن.
وتزداد هذه الوضعٌة التباسا خصوصا مع وجود خلٌة أو مصلحة للبٌبة ،فً بعض الوزارات القطاعٌة
(المعادن ،النفط ،الصٌد ،الطاقة).
ٌنظر ؼالبا إلى تلك الخالٌا من طرؾ القطاع المكلؾ بالبٌبة على أنها ازدواج فً صالحٌاته الذاتٌة.
وكذلك ،فإنّ الدور المنوط بالقطاع المكلؾ بالبٌبة فً التحفٌز والقٌادة والدعم واالستشارة والمتابعة
مستوعب من طرؾ القطاعات األخرى.
والرقابة ما ٌزال ؼٌر
َ
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لكنّ هذه الوضعٌة كان ٌنبؽً أن تصحح بالتشاور بٌن وزارة البٌبة والقطاعات الوزارٌة األخر
جمٌع القضاٌا التً لها شق بٌبً.

حول

 .8. IIIالسٌاسات واإلستراتٌجٌات
أبرمت مورٌتانٌا التزامات هامة لدى القمتٌن المتتالٌتٌن فً رٌو (  )1992وجوهانسبرغ (  .)2002وقد
تجسدت تلك االلتزامات خصوصا بإعداد سٌاسة بٌبٌة تتكفل بالمفهوم الجدٌد لـ"التنمٌة المستدٌمة".
وقد حُ ِّد ْ
دَت هذه السٌاسة البٌبٌة بـ"اإلستراتٌجٌة الوطنٌة للتنمٌة المستدٌمة" المع ّدة فً  ،2004وخطتٌها
للعمل الوطنً  1و .2تهدؾ هذه األدوات التخطٌطٌة والتنفٌذٌة ،فً أفق  ،2015إلى أفضل إدماج للبٌبة
ومفهوم التنمٌة المستدٌمة فً السٌاسات القطاعٌة.
وانسجاما مع اإلطار اإلستراتٌجً لمكافحة الفقر ،تجسد هذه الوثابق من جهة أخرى أو َل مبادرة إلدماج
الرهانات البٌبٌة ورهانات التسٌٌر المستدٌم للموارد الطبٌعٌة فً سٌاسة مكافحة الفقر.
" .1.8.IIIاإلستراتٌجٌة الوطنٌة للتنمٌة المستدٌمة"
رإٌة اإلستراتٌجٌة الوطنٌة للبٌبة والتنمٌة المستدٌمة
التنمٌة المستدٌمة أكثر من البٌبة ؛ والتنمٌة المستدٌمة لها ثالث أبعاد (براندت ،)1987 ،وتفصٌلها إلى 8
"أهداؾ لأللفٌة" أو " 17هدفا للتنمٌة المستدٌمة" ال ٌؽٌر من هذه الهٌكلة األساسٌة :
هذا المبدأ األساسً للتنمٌة المستدٌمة جزء ال ٌتجزأ من إستراتٌجٌة النمو المتسارع والرفاه المشترك
الجدٌدة التً تولً مكانة أساسٌة للبٌبة والموارد الطبٌعٌة من أجل التنمٌة المستدٌمة للبلد.
مورٌتانٌا فً  ،2030رإٌة وطنٌة للبٌبة (إستراتٌجٌة النمو المتسارع والرفاه المشترك)
 سٌكون الوعً الجماعً بالمشاكل البٌبٌة على نحو تحاصر فٌه التهدٌدات فً .2030
 ستحتوى آثار التؽٌر المناخً لدعم سٌاسة للتحمّل تواتً الموارد الطبٌعٌة النباتٌة (الؽابات
والمجابات) والحٌوانٌة ،والمجتمعات األهلٌة والمهن الهشة.
 ستستعاد األشرطة الكثٌبٌة ،وال سٌما لحماٌة نواكشوط من تهدٌد مٌاه المحٌط.
 ستستعاد المنظومات البٌبٌة ،وتحمى مناطق اإلنتاج من زحؾ الرمال والوحل.
 سٌُحافظ على توازن المنظومات البٌبٌة ،وتحفظ إنتاجٌتها والمنافع الناتجة عنها وتتحسَّن.
 2030أماكن لجذب السٌاح الوطنٌٌن
 س ُتحمى و ُتهٌؤ أه ُّم الحظاٌر كما ٌنبؽً .وستشكل فً
واألجانب.
 سٌُستعاد الؽطا ُء النباتً فً البلد.
 سٌراعِ ً استؽال ُل موارد باطن التربة الطبٌعة َ والبٌبة ،وكذا قدرات التجدد عند االقتضاء.
 سٌم ّكن تراجعُ االستقرار الفوضوي والتقد ُم فً مجال اإلنتاجٌة فً الوسط الرٌفً من تخفٌض
الضؽط على البٌبة.
إطار المعٌشة فً
 سٌحسِّن التسٌٌرُ األفض ُل للنفاٌات الصلبة والرقابة الصارمة لنوعٌة المٌاه
َ
الوسط الحضري.
 سٌؤخذ فً الحسبان استؽال ُل الموارد الطبٌعٌة الطاقٌة ،وال سٌما الهٌدروكربونات ،بُعدَ االستدامة،
لفابدة األجٌال المقبلة ،وكذا المحافظة على التنوع البٌولوجً.
واتساقا مع " إستراتٌجٌة النمو المتسارع والرفاه المشترك " والرسالة التوجٌهٌة لوزارة البٌبة والتنمٌة
المستدٌمة ،اعتمدت الرإٌة التالٌة بالنسبة لـ"اإلستراتٌجٌة الوطنٌة للتنمٌة المستدٌمة" :
تعتمد هذه الرإٌة على المبادئ المرجعٌة التالٌة :
المبدأ األول  :تعدد المجاالت
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قضٌة البٌبة والتنمٌة المستدٌمة والتؽٌر المناخً تعنً الجمٌع ،ولٌست شؤن قطاع مستقل .و"اإلستراتٌجٌة
الوطنٌة للبٌبة والتنمٌة المستدٌمة" إطار جامع ٌم ّكـن من اتساق وتآزر البرامج والخطط والسٌاسات
القطاعٌة.
فإشكالٌة البٌبة والتنمٌة المستدٌمة والتؽٌر المناخً متعددة األبعاد ،وتتطلب تخطٌطا وتسٌٌرا اندماجٌا
متشاورا علٌه ،وتركٌبة من المعالجات االقتصادٌة واالجتماعٌة والمإسسٌة.
المبدأ الثانً  :التسٌٌر التشاركً والتفرٌع من أجل مستقبل واعد
اإلستراتٌجٌة مشروع مجتمع ٌشارك فٌه الجمٌع .وهً تنفذ من خالل مقاربة تشاركٌة وتسٌٌر مشترك
للموارد الطبٌعٌة ؛ وتراعً  :قٌمة األقالٌم ،والموروث الطبٌعً والثقافً ،وتطلعات الشباب ،وحقوق
األجٌال المقبلة.
المبدأ الثالث  :التثمٌن المستدٌم للرأسمال الطبٌعً ،والمتحمّل للتؽٌر المناخً
إستراتٌجٌة النمو المتسارع والرفاه
ٌجب أن تسهم اإلستراتٌجٌة فً بلوغ األهداؾ اإلستراتٌجٌة لـ"
المشترك" .فالبٌبة مصدر للنمو االقتصادي ،ومولد للربح ،بشرط أن تسٌَّر وتستؽل على نحو مستدٌم من
طرؾ الجمٌع .والفرص البٌبٌة ٌجب أن تثمَّن فً إسهامها فً تخفٌض الفقر والهشاشة.
المبدأ الرابع  :اعتماد تخطٌط اإلستراتٌجٌة وتنفٌذها على الفرص الحقٌقٌة والمعرفة
َ
وتخفٌض نقاط الضعؾ ،بواسطة تثمٌن فرص التموٌل الحقٌقٌة من
تعزٌز المكتسبات
تإمِّن اإلستراتٌجٌة
َ
طرؾ جمٌع الفاعلٌن ،من أجل تؤمٌن تنفٌذها.
تم ّكن المعرفة والمتابعة ـ على نحو أفضل ـ للموارد الطبٌعٌة من اتخاذ قرارات تالبم األولوٌات البٌبٌة
استٌعاب التجارب والمكتسبات والدروس المعتبرة فً البلد فً مجال
(التسٌٌر التؤقلمً) .وٌشمل ذلك
َ
البٌبة والتنمٌة المستدٌمة.
المبدأ الخامس  :احترام مورٌتانٌا لتعهّداتها الدولٌة
ٌجب أن تإمّن اإلستراتٌجٌة مراعاة مورٌتانٌا اللتزاماتها على الصعٌد الدولً فً مجال البٌبة والتنمٌة
المستدٌمة ،وتإمّن انسجا َم العمل البٌبً وتنفٌذ التعهّدات الدولٌة التً اتخذتها مورٌتانٌا فً إطار االتفاقٌات
البٌبٌة الدولٌة التً صادقت علٌها مورٌتانٌا ،و"أهداؾ التنمٌة المستدٌمة" التً أقرتها مورٌتانٌا.
فاإلستراتٌجٌة تسهم مباشرة فً  10أهداؾ ترتبط بالبٌبة ،من ضمن تلك األهداؾ الـ .17
وٌجب أن تإمن اإلستراتٌجٌة أٌضا :
 تجاوز إٌقاؾ التدهور البٌبً إلى قلب االتجاه فً التدهور ،لكً ٌسهم تثمٌن الموارد الطبٌعٌة
بفعالٌة فً نمو أخضر وشمولً ؛
 التثمٌن الموارد الطبٌعٌة على نحو مستدٌم ومتحمِّل للتؽٌر المناخً لفابدة الفقراء ؛
 اكتساء الؽابات والمصاٌد مزٌدا من األهمٌة فً الدخل الوطنً ؛
 إسهام البٌبة النقٌة واإلنتاجٌة على نحو محسوس فً الهناء البشري والتنمٌة االقتصادٌة المواتٌة
للفقراء ؛
 استؽالل منافع المنظومات البٌبٌة والموارد الطبٌعٌة على نحو عقالنً بٌبٌا.
المحاور اإلستراتٌجٌة والموضوعاتٌة فً اإلستراتٌجٌة :
المحور االستراتٌجً  : 1حكامة بٌبٌة مندمجة وفعالة تؤخذ فً الحسبان التؽٌر المناخً
المحور الموضوعاتً  : 1التنسٌق والتآزر من أجل التنفٌذ الفعال ،واالندماج متعدد المجاالت للبٌبة
والتنمٌة المستدٌمة والتؽٌر المناخً
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المحور الموضوعاتً  : 2تعببة الموارد المالٌة
المحور الموضوعاتً  : 3اإلعالم والتهذٌب واالتصال البٌبً ،وتعزٌز القدرات
المحور الموضوعاتً  : 4التنظٌم  /اإلصالح المإسسً
المحور الموضوعاتً  : 5البحث ،ونظام المعلومات البٌبٌة ،والمتابعة التخاذ القرارات
المحور الموضوعاتً  : 6اإلطار التشرٌعً والتنظٌمً والرقابة
المحور االستراتٌجً  : 2التسٌٌر المندمج والمستدٌم للموارد الطبٌعٌة والتنوع البٌولوجً البري،
لفابدة الشعب المورٌتانً ،مع تح ّمل التؽٌر المناخً
المحور الموضوعاتً  : 7التسٌٌر والتثمٌن المستدٌم للموارد الطبٌعٌة البرٌة ،بإدماج التؽٌر المناخً
المحور الموضوعاتً  : 8التسٌٌر المحلً والالمركزي والتشاوري للموارد الطبٌعٌة
المحور الموضوعاتً  : 9حماٌة التنوع البٌولوجً الحٌوانً والنباتً
المحور االستراتٌجً  : 3درء وتسٌٌر التلوث وتهدٌد النشاطات البشرٌة للبٌبة
المحور الموضوعاتً  : 10تسٌٌر النفاٌات والتلوث
المحور الموضوعاتً  : 11تخفٌض االنبعاثات والتلوث
المحور الموضوعاتً  : 12تسٌٌر ودرء المخاطر والكوارث
المحور االستراتٌجً  : 4تسٌٌر الشاطا والمجاالت البحرٌة ،على نحو مستدٌم ومتح ِّمل للتؽٌر
المناخً ،وبوصفهما قطبا للتنمٌة االجتماعٌة االقتصادٌة
المحور الموضوعاتً  : 13التسٌٌر التشاوري (رإٌة شاملة تشاورٌة وتنسٌق فعال بٌن الفاعلٌن)،
وانتظام استؽالل الشاطا والمجاالت البحرٌة وفق مبدإ االستدامة اآلخذ فً الحسبان للتؽٌر المناخً
المحور الموضوعاتً  : 14آلٌة المتابعة التقوٌمٌة والتؤقلم (التسٌٌر التؤقلمً)
المحور الموضوعاتً  : 15استعادة المنظومات البٌبٌة التً توفر حماٌة للشاطا من التعرٌة
المحور الموضوعاتً  : 16حماٌة الشاطا فٌزٌابٌا (وخاصة نواكشوط) من آثار تؽٌر المناخ
 .2.8.IIIخطة العمل الوطنً من أجل البٌبٌة
إنّ خطة العمل الوطنً من أجل البٌبٌة والتنمٌة المستدٌمة ،التً هً خطة عمل مٌدانً لتنفٌذ
اإلستراتٌجٌة ،تهدؾ إلى تحدٌد وصٌاؼة وتنفٌذ مجموع التدخالت الالزمة لتنفٌذ سٌاسة بٌبٌة موافقة
لمفهوم التنمٌة المستدٌمة .ولهذا الؽرض ،تنجز الخطة تشخٌصا لحالة وتسٌٌر البٌبة فً مورٌتانٌا ،وال
سٌما ما ٌخص  )1 ( :استؽالل الخشب والفحم كوقود (  )2التصحر وسابر آثار الجفاؾ (  )3االستخدام
الطابش للماء ألؼراض زراعٌة ورعوٌة (  )4تدهور التنوع البٌولوجً وال سٌما فً الؽابات المصنفة
والمناطق الرطبة ( )5التدهور الفٌزٌابً الكٌمٌابً للتربة ،وال سٌما بسبب الزراعة.
وتشٌر الخطة كذلك إلى الرهانات البٌبٌة المرتبطة باالتساع الحضري المكثؾ وؼٌر المخطط ،مثل تكاثر
األحٌاء العشوابٌة ذات السكن الهش ،وعدم السالمة الصحٌة وانعدام البنٌة التحتٌة االجتماعٌة
االقتصادٌة ،وكذا المخاطر الخاصة المرتبطة بالنمو المتزاٌد لقطاعات الصناعة والنقل والبناء والمناجم
والنفط والسٌاحة.
وتهدؾ الخطة أٌضا إلى جاهزٌة العمل لدى خطط تنفٌذ االتفاقٌات الدولٌة فً مجال البٌبة والتً انضمت
لها مورٌتانٌا ،وإلى اتساق األهداؾ القطاعٌة التً تستهدفها.
والحاصل أنّ مورٌتانٌا تتوفر على ثانً "خطة عمل وطنٌة من أجل البٌبة" صادقت علٌها الحكومة فً
إبرٌل  .2012وهً تؽطً فً تنفٌذها الفترة .2015/2012
 .3.8.IIIسٌاسة البلمركزٌة
تضم الجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة ساكنة زهاء  3مالٌٌن نسمة ،موزعٌن على نحو متفاوت على
تراب وطنً بمساحة  1 030 700كلم  ،2بؤضعؾ كثافة فً شبه المنطقة (  2,2ساكن فً الكلم .)2
وخالل العقدٌن األخٌرٌن ،شهدت نسبة التحضر زٌادة بٌّنة لتبلػ ح َّد ( %50وبالموازاة مع ذلك ،انتقلت
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نسبة البدو الرحل من  %33فً  1977إلى  %12فً  ،1988لتصل  %5فً  .)2000والبلد
متصحر بنسبة  ،%90وموارده الربٌسٌة تؤتً من الزراعة والتجارة والقطاع المعدنً والصٌد.
أطلقت مورٌتانٌا مسارا لالمركزٌة منذ  1986بواسطة مستوى من المجموعات الالمركزٌة ،أي البلدٌة،
 ،1989أنشبت البلدٌات على مستوى
فً العاصمة نواكشوط وعواصم الوالٌات الداخلٌة .وفً
المقاطعات والدوابر الرٌفٌة.
وقد شهد مسار الالمركزٌة منذ تلك الحقبة تؽٌرا عمٌقا وال سٌما منذ  ،1995مع إعالن السٌاسة البلدٌة
التً لم تتجسد ـ على الرؼم من ذلك ـ فً تق ّدم ملحوظ ،من الناحٌة العملٌة.
ومع ذلك ،كان إنشا ُء الحكومة فً  2007لوزارة مكلفة بالالمركزٌة واالستصالح الترابً ،وكذا انطالق
البرنامج األوربً لدعم الالمركزٌة فً مورٌتانٌا ،عام َل تجدٌد ،ومكن من إضافة تؽٌٌرات جدٌدة فٌما
ٌتعلق بقٌادة وتنظٌم مسار الالمركزٌة الذي ما تزال رهاناته أساسٌة بالنسبة لمسار التنمٌة فً مورٌتانٌا.
ومن ضمن الرهانات الجوهرٌة لالمركزٌةٌ ،مثل التكفل الذاتً للتنمٌة المحلٌة مكتسبا أساسٌا .وتجسد
ذلك فً إسناد المسإولٌات شٌبا فشٌبا للمجموعات المحلٌة التً تتوفر على مجالس محلٌة منتخبة
دٌمقراطٌا من طرؾ السكان الذٌن ٌجدون فٌها أنفسهم وٌثقون بها.
والواقع أّنّ نصوص القوانٌن الجدٌدة تخول بوضوح للمجموعات المحلٌة الحق فً تنفٌذ سٌاستها
وإستراتٌجٌتها للتنمٌة المحلٌة ،تؤمٌنا لظروؾ حٌاة فضلى للسكان .بقً القول إ ّنه عملٌا لم تقم الدولة بنقل
جمٌع الوسابل المفٌدة لممارسة الصالحٌات المخولة.
ومع ذلك ،فإنّ مسار الالمركزٌة ـ فً ؼٌاب مقاربة للتشارك البلدٌاتً ـ ٌستمر شهود عدة عراقٌل هامة.
تواجه البلدٌات ضعؾ مواردها المالٌة والفنٌة التً تمنعها من تؤمٌن اإلشراؾ على األشؽال والرقابة
المالٌة الفعالة للمشروعات التً تنفذها على مواردها الخاصة أو على تموٌل من شركابها .وما تزال
المصالح الالمركزٌة فً الدولة قلٌلة التؤقلم ،بٌنما ما تزال اإلدارة اإلقلٌمٌة كٌانا للقٌادة ما تزال آلٌات
تسٌٌره ال تم ّكن من تنفٌذ شراكة محلٌة وال توفٌر خدمات تستجٌب للحاجات الخاصة للسكان.
أما المنتخبون المحلٌون ،فهم قلٌلو التجربة فً التسٌٌر البلدي ،وال ٌتوفر معظمهم على أي تكوٌن أصلً
أساسً .ونظرا لجهلهم لصالحٌاتهم ،ال ٌستطٌع المنتخبون البلدٌون منع تالشً الصالحٌات بٌن البلدٌات
والدولة.
فاالختصاص التسٌٌري للبلدٌات محدود إذن بتباٌن كبٌر بٌن الصالحٌات النظرٌة للبلدٌات وبٌن السلطات
التً تمارسها حقٌقة ً على التراب البلدي .والنتٌجة أنّ قلٌال جدا من اتفاقٌات نقل الصالحٌات وُ قِع حتى
اآلن.
ٌشكل تعزٌز المجموعات المحلٌة فً مورٌتانٌا حالٌا ـ بالنسبة لعدة شركاء فً التنمٌة ـ طرٌقا مفضال
لتحسٌن التجهٌزات من المنشآت والخدمات ،ولدفع النشاطات اإلنتاجٌة ،ولتؤمٌن حماٌة الموارد الطبٌعٌة،
بالتعاون الوثٌق بٌن هٌبات المجتمع المدنً فً مورٌتانٌا .تحاول عدة برامج إسناد المسإولٌة للبلدٌات ـ
على نطاقها الترابً ـ فً تحدٌد وتنفٌذ تدخالت تنموٌة منسجمة على المستوى الجهوي.
 .4.8.IIIاإلطار اإلستراتٌجً للنمو وتخفٌض الفقر
فً  ، 2011كانت مورٌتانٌا من أوابل البلدان السابرة فً طرٌق النمو التً اعتمدت ـ على نحو تشاركً
ـ "إطارا إستراتٌجٌا لمكافحة الفقر" ،الذي هو وثٌقة مركزٌة لسٌاسة التنمٌة االجتماعٌة االقتصادٌة للبلد،
اعتمادا على رإٌة بعٌدة المدى (  .)2015أما خطة عمله فخماسٌة  2005/2001 :فً الطور ،1
 2010/2006فً الطور  2015/2011 ،2فً الطور  3الجاري.
ٌمتاز سٌاق الطورٌن  1و  2بما ٌلً  )1 ( :وقع للفقر أكثر من المتوقع ،نظرا لسوء التقدٌر لعتبة الفقر
( )2تمكٌن السٌاق السٌاسً من أمل تنفٌ ٍذ أكثر فعلٌة لإلطار اإلستراتٌجً (  )3دخول البلد فً العهد
النفطً.
ولبلوغ األهداؾ على المدى المتوسط والبعٌد ،سٌجري تنفٌذ التدخالت المزمعة فً إطار الطور  3من
اإلطار اإلستراتٌجً ،وفق  4أنماط من األولوٌات ،كما ٌلً :
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مجاالت األولوٌة  :التهذٌب والصحة والمٌاه والبنٌة التحتٌة ؛
مناطق األولوٌة  :الوسط الرٌفً الجاؾ واألحٌاء العشوابٌة فً نواكشوط ونواذٌبو ؛
أهداؾ اإلستراتٌجٌة على المدى البعٌد  )1 ( :إرجاع نسبة السكان تحت عتبة الفقر إلى %27
فً أفق  %17 ،2010فً أفق  )2 ( 2015التحقٌق ـ قبل أفق  2015ـ ألهداؾ التنمٌة
 )3تخفٌض التفاوت االجتماعً
االجتماعٌة على أساس توصٌات مختلؾ القمم العالمٌة (
والجهوي ؛
كانت األهداؾ البٌبٌة لإلطار اإلستراتٌجً فً طوره  )1 : 2إدماج البٌبة فً السٌاسات الوطنٌة
 )3المحافظة على البٌبة
 )2ترقٌة مسعى "المخطط التوجٌهً لتهٌبة الشاطا المورٌتانً"
البحرٌة  )4قلب الهدر الحالً للموارد الطبٌعة.

وعند نهاٌة الطورٌن األولٌن من تنفٌذ خطة العمل األولوي فً اإلطار اإلستراتٌجً لمكافحة الفقر ،حققت
مورٌتانٌا تقدما بٌّنا فً مجال حماٌة البٌبة ،على الرؼم من أنّ النتابج المحصول علٌها كانت فً معظمها
تحت مستوى األهداؾ األصلٌة.
وال شك أنّ هذه الفترة تمٌزت على نحو إٌجابً بإقامة دعامة مإسسٌة قادرة على حمل رإٌة السٌاسة
البٌبٌة ـ من خالل إنشاء وزارة مكلفة بالبٌبة وعزٌمة الحكومة ـ إلى رفع هذا القطاع لمرتبة القطاعات
اإلستراتٌجٌة ،مع اتساع هام لمجال الحقٌبة الوزارٌة.
وفٌما ٌخص إنجاز األهداؾ البٌبٌة لإلطار اإلستراتٌجً لمكافحة الفقرٌ ،مكن ذكر مناحً التقدم التالٌة :
بالنسبة لموضوع إدماج البٌبة فً السٌاسات الوطنٌة  :حصل إطالق وتنفٌذ مشروع "االتساق بٌن الفقر
والبٌبة" الذي ٌستهدؾ مواكبة الحكومة فً إدماج البٌبة فً السٌاسات الوطنٌة .وقد طورت برام ُج أخرى
فً التسٌٌر المحلً (صندوق البٌبة العالمٌة) وإدماج تسٌٌر المنتجات الكٌماوٌة فً السٌاسات الوطنٌة.
وفٌما ٌخص موضوع قلب الهدر فً الموارد الطبٌعة ،فإنّ اعتماد المدونة الجدٌدة للؽابات الذي ٌشرك
السكان المحلٌٌن فً تسٌٌر الؽابات كان تقدما بٌّنا ،وشهد "برنامج تسٌٌر الموارد الطبٌعٌة" التابع للتعاون
األلمانً نتابج مقنعة.
وعلى الصعٌد المإسسًٌ ،مكن ذكر إنشاء وزارة مكلفة بالبٌبة ،لتخلؾ كتابة الدولة المكلفة بالبٌبة،
واعتماد "خطة العمل الوطنً للبٌبة" و"اإلستراتٌجٌة الوطنٌة للتنمٌة المستدٌمة" ،واعتماد خطة لتسٌٌر
المخاطر والكوارث ،وتحدٌد جملة من البرامج تشمل مشروعات فً مجال السٌاسات البٌبٌة والتنوع
البٌولوجً وتسٌٌر األزمات والكوارث الطبٌعٌة والتؽٌر المناخً ومكافحة التلوث والطاقات المنزلٌة
وتسٌٌر الموارد الطبٌعٌة ،إلخ.
وعلى الرؼم من هذا التق ّدم المنجز ،بقً القطاع عدٌم الحٌوٌة واالستثمار من طرؾ الحكومة ،فكان
مجموع التموٌالت آتٌا من الشركاء الفنٌٌن والمالٌٌن.
أما األهداؾ البٌبٌة لإلطار اإلستراتٌجً لمكافحة الفقر  )1 :إقامة حكامة بٌبٌة حقٌقٌة  )2مكافحة التؽٌر
المناخً  )3تعزٌز القدرات الوطنٌة فً مجال البٌبة.
وفً مجال الحكامة البٌبٌةٌ ،تعلق األمر بإقامة رإٌة منسجمة على المدى الطوٌل فً مجال السٌاسة
البٌبٌة من خالل مراجعة اآللٌات المإسسٌة التً تحكم قطاع البٌبة ،ومؤسسة األخذ فً الحسبان للبٌبة التً
هً رأسمال طبٌعً فً جمٌع مسارات التخطٌط الوطنً والالمركزي.
وبالنسبة للتؽٌر المناخًٌ ،ستهدؾ اإلطار اإلستراتٌجً حماٌة مدٌنة نواكشوط من ارتفاع مستوى البحر
ومن التصحر ،بحزام أخضر حول العاصمة ،وتدهور األراضً والتصحر وترقٌة آلٌات التنمٌة النظٌفة،
من أجل تخفٌض ؼازات االحترار ،وتطوٌر برامج الطاقات المتجددة (الشمسٌة والرٌحٌة والكتلة الحٌوٌة
والوقود الحٌوي).
وأخٌرا ،وفٌما ٌخص تعزٌز القدرات الوطنٌة ٌ :جب إنجاز مراجعة مإسسٌة مدعومة بتدقٌق للعمال،
وذلك مع تحدٌد لمواصفات المناصب ٌناسب الحاجٌات ،وخطة لتعزٌز القدرات لدى الفاعلٌن فً البٌبة،
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وبرامج للتكوٌن وتعزٌز القدرات فً الموضوعات الجدٌدة مثل آلٌات التنمٌة النظٌفة والتؽٌر المناخً
وبرامج تحسٌس وتكوٌن البرلمانٌٌن وؼٌرهم من صناع القرار السٌاسً.
 .5.8.IIIالسٌاسة الوطنٌة لحماٌة البٌبة
حددت السٌاسة البٌبٌة فً مورٌتانٌا باإلستراتٌجٌة الوطنٌة للتنمٌة المستدٌمة ،وخطة عملها المٌدانً
"خطة العمل الوطنً من أجل البٌبة" .تهدؾ هاتان األداتان ،إجماال وبالموازاة مع اإلطار اإلستراتٌجً
لمكافحة الفقر ،إلى إدماج البٌبة فً السٌاسات والبرامج التنموٌة فً مورٌتانٌا.
فمن خالل محاورها األولوٌة ،تستهدؾ اإلستراتٌجٌة ما ٌلً  )1 ( :تعزٌز اإلطار المإسسً لتسٌٌر البٌبة
وتحسٌن المعارؾ (  )2اتساق الصالت بٌن الفقر والبٌبة ،لتحفٌز نفاذ الفقراء ـ على نحو مستدٌم ـ إلى
الخدمات القاعدٌة ،أي  :الطاقة المنزلٌة وماء الشرب بوصفه عام َل إنتاج ،وتصرٌؾ النفاٌات السابلة
والصلبة والسكنى (  )3ترقٌة آلٌات التسٌٌر االندماجً والتشاركً للموارد الطبٌعٌة ،على نحو ٌحفز
األخذ فً الحسبان للمصالح المتضاربة وتسٌٌر النزاعات (  )4تنفٌذ االتفاقات الدولٌة (  )5تحدٌد اآللٌات
الداخلٌة لتعببة الموارد المالٌة لتنفٌذ "خطة العمل الوطنً من أجل البٌبة".
" .1.5.8.IIIخطة العمل الوطنً للبٌبة "  : 2المحتوى واالتساق (الخطة )2016/2012 ،2
تهدؾ الخطة  2إلى إقامة إطار منسجم لجمٌع التدخالت التً تتالقى فً إنجاز أهداؾ السٌاسة البٌبٌة فً
مورٌتانٌا (فٌما بٌن  2012و  ،)2016وكذا االلتزامات العدٌدة التً اتخذتها مورٌتانٌا فً إطار تنفٌذ
المعاهدات الدولٌة التً صادقت علٌها.
تتسق الخطة  2تماما مع مختلؾ أطر التخطٌط المرجعً المعتبرة على الصعٌد الوطنً ،وال سٌما
اإلطار اإلستراتٌجً لمكافحة الفقر فً طوره الثالث ،وكذا مختلؾ االتفاقات متعدد األطراؾ حول البٌبة
وال سٌما اتفاقٌتً األمم المتحدة حول مكافحة التصحر والتؽٌر المناخً.
أما "خطة العمل الوطنً من أجل البٌبة" ،فتضع النمو االقتصادي المستمر والعدالة االجتماعٌة
واالستمرارٌة البٌبٌة فً صمٌم التنمٌة المستدٌمة فً مورٌتانٌا ،بالتنوٌه بؤهمٌة الرأسمال االقتصادي
والبٌبً للموارد الطبٌعٌة ،وتشٌر إلى التهدٌدات التً تحدق بها ،والتً هً  )1( :استؽالل الخشب والفحم
كوقود (  )2التصحر وسابر آثار الجفاؾ (  )3االستخدام الطابش للماء ألؼراض زراعٌة ورعوٌة ( )4
 )5التدهور الفٌزٌابً
تدهور التنوع البٌولوجً وال سٌما فً الؽابات المصنفة والمناطق الرطبة (
الكٌمٌابً للتربة ،وال سٌما بسبب الزراعة.
تترجم هذه الوثابق اإلستراتٌجٌة أول مبادرة إلدماج الرهانات البٌبٌة ولتسٌٌر الموارد الطبٌعٌة فً سٌاسة
ٌ
إستراتٌجٌات أخرى وخطط عمل فً إطار تنفٌذ االتفاقٌات الدولٌة ،مثل
مكافحة الفقر .وقد أعدت
اإلستراتٌجٌة والدراسة الوصفٌة الوطنٌة حول التنوع البٌولوجً وخطة التؤقلم مع التؽٌر المناخً.
ومع ذلك ،فإنّ مستوى نجاح تلك السٌاسة البٌبٌة المإسسة على إدماج البٌبة فً السٌاسات القطاعٌة ما
ٌزال ضعٌؾ القابلٌة للقٌاس ،نظرا النعدام مإشرات إلدماج البٌبة فً السٌاسات القطاعٌة والكلٌة .تمكن
هذه المإشرات أساسا من تقدٌر مستوى التالقً بٌن األهداؾ القطاعٌة للتنمٌة ومإشرات متابعة
السٌاسات البٌبٌة الكلٌة مثل اإلستراتٌجٌة الوطنٌة للتنمٌة المستدٌمة وخطة العمل الوطنٌة من أجل البٌبة.
وقد أنجزت دراسة تحدد تلك المإشرات البٌبٌة ،فً إطار مشروع "االتساق بٌن الفقر والبٌبة" ،وجعلت
من الممكن الٌوم قٌاس درجة الفعالٌة فً هذه السٌاسة البٌبٌة واتفاقٌة التنوع البٌولوجً .وتمثل هذه
االتفاقات متعددة األطراؾ مرجعا لها ،سواء بالنسبة لألهداؾ اإلستراتٌجٌة والمٌدانٌة أو النتابج
المنتظرة.
وعموما ،تتسق رإٌة الخطة  2وهدفها العام مع الرإٌة والهدؾ المتعلقٌن بالتنمٌة المستدٌمة ،وبتخفٌض
الفقر فً مورٌتانٌا.
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وهً تترجم مالءمة واتساق السٌاسات القطاعٌة فً مورٌتانٌا مع اإلطار السٌاسً واإلستراتٌجً الذي
ٌشكله اإلطار اإلستراتٌجً لمكافحة الفقر واإلستراتٌجٌة الوطنٌة للتنمٌة المستدٌمة ،وتؤخذ فً الحسبان
السٌاسات ذات الصلة الوثٌقة بالبٌبة  :خطة العمل القطاعً للماء والصرؾ الصحً ،وثٌقة سٌاسة
وإستراتٌجٌة تنمٌة القطاع الرٌفً ،وال سٌما فً مجال انسجام السٌاسات الؽابٌة وسٌاسة تسٌٌر البٌبة ،فً
بلدان "السلس" ،إلخ.
وأخٌرا ،تشكل الخطة  2أفضل إطار لتجمٌع وهٌكلة وانسجام تدخالت مكافحة تدهور البٌبة والتسٌٌر
المستدٌم للموارد الطبٌعٌة فً مورٌتانٌا.
تتمحور الخطة الثانٌة حول  8محاور موضوعاتٌة و 7محاور مشتركة ،كما يلً :
ي للموارد الطبٌعٌة
المحور الموضوعاتي  : Iمكافحة التصحر  /التسٌٌر المستد م
ي للتنوع البٌولوجً واستعادته والمحافظة علٌه
المحور الموضوعاتي  : IIالتسٌٌر المستد م
المحور الموضوعاتي  : IIIمكافحة آثار التؽٌرات المناخٌة
المحور الموضوعاتي  : IVتسٌٌر الشاطا
المحور الموضوعاتي  : Vشعبة الطاقة الخشبٌة
والصناعً
ة
الحضري
ة
المحور الموضوعاتي  : VIالفضاءات
المحور الموضوعاتي  : VIIتسٌٌر الم نتجات الكٌمٌابٌة والنفاٌات
المحور الموضوعاتي  : VIIIالتلوث ومخاطر الكوارث
المحور المشترك  : IXالمتابعة التقوٌم ٌة وآلٌات التسٌٌر
المحور المشترك  : Xاإلعالم والتهذٌب واالتصال ،ونظام المعلومات البٌبٌة
المحور المشترك  : XIالتقوٌم البٌبً
المحور المشترك  : XIIاإلطار القانونً
المحور المشترك  : XIIIالمواصفات واإلطار المعٌاري
المحور المشترك  : XIVاإلصالحات المإسسٌة
المحور المشترك  : XVتعببة التموٌالت
 .2.5.8.IIIالخطة الوطنٌة الثانٌة  :آلٌات التنفٌذ
 .1.2.5.8.IIIالمستوى السٌاسً
ٌندرج تنفٌذ الخطة الثانٌة فً مقاربة برامجٌة متشاور علٌها ومشتركة ،من أجل قٌادة وتنفٌذ الخطة فً
مورٌتانٌا.
وعلى المستوى السٌاسًٌ ،ندرج هذا التنفٌذ فً األطر المإسسٌة الوطنٌة التً تدعم آلٌات التنسٌق
الخاصة بالحكومة لمتابعة القضاٌا البٌبٌة.
وجهة اإلشراؾ على تنفٌذ الخطة هً الدولة المورٌتانٌة ،من خالل "المجلس الوطنً للبٌبة والتنمٌة"،
بوصفه هٌبة متعادلة التمثٌل خاضعة لسلطة الوزٌر األول ،وسٌزود بـ"سلطة وطنٌة بٌبٌة" تقوم مقام
جمعٌة عامة ،بٌنما تقود الوزارة المكلفة والتنمٌة المستدٌمة "اللجنة َ الفنٌة للبٌبة والتنمٌة".
 2والتشاور متعدد القطاعات
ٌشكل "المجلس الوطنً للبٌبة والتنمٌة" اإلطار األول لقٌادة الخطة
والفاعلٌن فً الخطة فً مورٌتانٌا .وهو ٌتوفر على المشروعٌة السٌاسٌة والمإسسٌة والقانونٌة
والنظامٌة.
ّ
ٌبت "المجلس الوطنٌة للبٌبة والتنمٌة" فً برامج العمل وتقارٌر التنفٌذ المعروضة من طرؾ هٌبته الفنٌة
("اللجنة الفنٌة للبٌبة والتنمٌة") ،وٌعطً بالتالً التوجٌهات الالزمة لتسٌٌر القطاع على وجه أنجع.
وهو ٌضم جمٌع الوزارات المكلفة بمهام أساسٌة فً البٌبة والتنمٌة المستدٌمة ،وكذا ممثلً منتدٌات
المجتمع المدنً وأرباب العمل.
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وستؤتً الموارد الالزمة لسٌر عمل المجلس من مخصصات الدولة ،التً من ضمنها الوسابل المنبثقة من
"صندوق التدخل من أجل البٌبة" ،عالوة على اإلسهامات المحتملة من لدن الشركاء فً التنمٌة.
إنّ المكتب القطري للتعاون األلمانً ـ من خالل منسق برنامج تسٌٌر الموارد الطبٌعٌة وربٌس المجموعة
الموضوعاتٌة "البٌبة والتنمٌة المستدٌمة" ـ ٌإمن واجهة االتصال بٌن "المجلس الوطنً للبٌبة والتنمٌة"
والشركاء الفنٌٌن والمالٌٌن لمورٌتانٌا ،فٌما ٌخص تنفٌذ الخطة  2فً مورٌتانٌا.
 .1.2.5.8. IIIالمستوى المٌدانً
ٌمثل األمٌن الدابم لـ"المجلس الوطنً للبٌبة والتنمٌة" أول مستوى عملً لتنسٌق تنفٌذ الخطة الثانٌة على
المستوى الوطنً.
ُتإمَّن سكرٌتارٌة المجلس من طرؾ مستشار للوزٌر األول مكلؾ بتنظٌم االجتماعات ومتابعة قرارات
وتوصٌات المجلس.
وبوصفه مسٌرا إدارٌا لملفات المجلسٌ ،إازره ما ٌلزم من عمال الدعم .ولهذا الؽرضٌ ،جب أن تكون
السكرٌتارٌة كٌانا متجلٌا ومزودا بوسابل بشرٌة ولوجستٌة ومالٌة ،وذلك بوصفها هٌبة للعمل المٌدانً.
وضمانا للنجاعة الفنٌة والتنظٌمٌة ،تعتمد السكرٌتارٌة على المإازرة االستشارٌة من طرؾ الشركاء
الفنٌٌن والمالٌٌن للقطاع.
أما "اللجنة الفنٌة للبٌبة والتنمٌة" فتإمن الٌقظة الفنٌة لتنفٌذ الخطة ،وذلك باالعتماد على "مجموعات
العمل الفنً" متعددة القطاعات الفاعلٌن والتً تكوِّ ن أطرا دابمة للتشاور من أجل تنظٌم التنفٌذ والمتابعة
للخطة.
ُ
وتشكل "مجموعاتها للعمل" فعلٌا الممثلٌن القطاعٌٌن للموضوعات البٌبٌة (المنصة القطاعاتٌة) ،وتإمن
تعاضد واجهات االتصال بٌن وزارة البٌبة والوزارات األخرى (الزراعة ،المٌاه والؽابات ،المعادن،
الصٌد ،الطاقة ،إلخ).
ٌرأس اللجنة الفنٌة للبٌبة األمٌنُ العام للوزارة المكلفة بالبٌبة .وٌإمن سكرٌتارٌ َة اللجنة الفنٌة المدٌرٌة
المكلفة بالبرمجة ،وإال فالمدٌرٌة المكلفة بالمتابعة التقوٌمٌة لتنفٌذ الحطة الثانٌة.
وعلى المستوى الجهوي ،تتمثل مهمة "اللجنة الجهوٌة للبٌبة والتنمٌة" فً تؤمٌن التشاور والتنسٌق والدعم
المٌدانً لالتصال المتسق بٌن المستوى اإلستراتٌجً والمٌدانً .وتدعم هذه اللجنة تجمٌع المعلومات
لتؽذي منظومة المتابعة التقوٌمٌة الالزمة لتقارٌر اللجنة الفنٌة للبٌبة والتنمٌة .وتحلل أٌضا مطابقة ملفات
المشروعات ،وكذا النشر المستمر للمعلومات لفابدة الفاعلٌن على المستوى المحلً.
وتتكون من اإلدارة اإلقلٌمٌة وال ُع َمد والمجموعات اإلقلٌمٌة أو ممثلٌن عنهم ،وإال فمن األمناء العامٌن
للبلدٌات .وتضم أٌضا برلمانًٌ المقاطعات وممثلً المجتمع المدنً ،بما فٌه القطاع الخاص الناشط فً
القطاع ،وكذا البرامج القطاعٌة على مستوى الوالٌة.
ٌرأس اللجنة الجهوٌة للبٌبة والتنمٌة فً كل والٌة الوالً ،وٌإمن سكرٌتارٌتها المصلحة الجهوٌة المكلفة
بالبٌبة ،التً تحظى بالدعم الفنً على المستوى المركزي وبخبرة برامج القطاع فً الوالٌة.
 3.2.5.8.IIIمدة وكلفة الخطة الثانٌة
ترتفع كلفة إنجاز العمل بقدر ارتباطها بالتنفٌذ الفعلً لإلصالح المإسسً للقطاع (توجٌهات "إعالن
سٌاسة البٌبة والتنمٌة المستدٌمة ،والمراجعة المإسسٌة لقطاع البٌبة).
تمتد فترة تنفٌذ الخطة الثانٌة على خمس سنوات ،أي على الفترة .2016/2012
وطبقا للوضعٌة المتوقعة للجدول المشترك لالستثمارات الخارجٌة فً القطاع ،تقدر كلفة إنجاز العمل
بحوالًْ  101,5ملٌون دوالر أمرٌكً ،أي ما ٌقابل  28 242 375 000أوقٌة .وهذا الؽالؾ ٌطابق
القٌمة التوقعٌة الدنٌا.
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وٌقدر المقابل الوطنً ،فً تموٌل البرنامج الوطنً بـ  15,225ملٌون دوالر أمرٌكً (أي ما ٌعادل
 28 236 356 250أوقٌة) أي  %15من الكلفة اإلجمالٌة.
" 3.5.8.IIIاإلسهام المزمع المحدد على المستوى الوطنً" لمورٌتانٌا بموجب االتفاقٌة اإلطارٌة
لؤلمم المتحدة حول التؽٌر المناخً
 2030فً " التعزٌز
تتمثل رإٌة قطاع البٌبة فً مجال األخذ فً الحسبان للتؽٌر المناخً فً أفق
الهٌكلً والمستدٌم لتحمّل المنظومات الطبٌعٌة ووسابل اعتٌاش السكان ،مع دعم االستثمار للنشاطات
قلٌلة انبعاث الكربون الحاملة لنمو اقتصادي لفابدة الفقراء والتً تحافظ على إطار ووسط المعٌشة،
بواسطة حكامة متبصرة وجٌدة األداء".
ٌتعلق األمر ،بالنسبة للقطاع ،باإلسهام فً بلوغ  10من أهداؾ التنمٌة المستدٌمة الـ  ،17وبتنفٌذ اتفاق
بارٌس المتعلق بالتؽٌر المناخً ("كوب" .)21
وفً مجال التخفٌضٌ ،تعلق األمر بتخفٌض انبعاث ؼازات االحترار فً أفق  2030إلى  ،%22,3أي
 4,2ملٌون طن مكافا من ثانً أكسٌد الكربون (مٌكاطن مكافا  ،)CO2بالنسبة لالنبعاثات المتوقعة فً
نفس السنة ،حسب سٌنارٌو السٌر المعتاد لألحداث ،الذي سٌنتقل من  6,6مٌكاطن مكافا  CO2فً
 2010إلى  18,84مٌكاطن مكافا  CO2فً  .2030وهكذا ،سٌكون تراكم االنبعاثات المتفاداة وفق
إجراءات التخفٌض المقترحة ـ بالنسبة للفترة  2030/2020ـ حوالً  33,56مٌكاطن مكافا .CO2
وفً مجال التؤقلم ،تهدؾ المبادرات المقترحة من طرؾ مختلؾ القطاعات إلى تخفٌؾ هشاشة
المنظومات الطبٌعٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة ،وكذا مواجهة التؽٌر المناخً.
 .3.5.8.IIIاإلببلغ الوطنً الثالث حول التؽٌر المناخً
َ
إبالؼها الوطنً الثالث حول التؽٌر المناخً.
فً  ،2014أعدت مورٌتانٌا وقدمت التفاقٌة المناخ
وشرعت فً أنشطة إعداد اإلبالغ الرابعٌ .تعلق األمر ـ من خالل هذه اإلبالؼات ـ بما ٌلً  )1 ( :القٌام
بتحلٌل مفصل للمعطٌات المناخٌة التارٌخٌة ،من أجل استكشاؾ التؽٌرات وتحدٌد االتجاهات الحالٌة
والمستقبلٌة ؛ ( )2وصؾ السٌنارٌوهات المحتملة لثالث فترات زمنٌة من  30سنة فً المستقبل ؛ وصؾ
السٌنارٌوهات االجتماعٌة االقتصادٌة لتقوٌم الهشاشة والتؤقلم بالنسبة للفترات ذاتها (  )3تقوٌم األخطار
ومإشرات الهشاشة حول االتجاهات المناخٌة األكثر احتماال والقصوى (  )4اقتراح التؤقلم والتخفٌض
بالنسبة لمختلؾ القطاعات.
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الفصل الرابع :
تحلٌل التشرٌعات والنظم والقضاٌا القانونٌة المرتبطة بالتنمٌة المستدٌمة
 .1.IVالوضعٌة االبتدابٌة
اعتمد البلد مجموعة كبٌرة من النصوص التشرٌعٌة والنظامٌة ،لفابدة الحماٌة والتسٌٌر للبٌبة والموارد
الطبٌعٌة ،وال سٌما مدونة البٌبة الصادر سنة  ،2000ومدونة الؽابات المراجعة فً  ،2007واألمر
القانونً رقم  037-2007المتعلق بالشاطا ،والمرسوم المتعلق بدراسة األثر البٌبً المتخذ فً 2004
والمراجع فً .2007
 .2 .IVالقانون رقم  045-2000المتضمن القانون اإلطاري للبٌبة (مدونة البٌبة)
األساس الذي
النص التوجٌهً
ما تزال مدونة البٌبة (القانون رقم  045/2000فً ٌ 26ولٌو )2000
َ
َ
ٌحدد المبادئ العامة لتسٌٌر البٌبة.
ٌضع هذا القانون المبادئ العامة لحماٌة البٌبة .وٌضمن المحافظة على التنوع البٌولوجً واالستؽالل
المستدٌم للموارد الطبٌعٌة (الحٌوانات ،النباتات والؽابات ،الؽابات والمناطق المحمٌة).
وأدمج أٌضا مفهوم دراسة األثر البٌبً فً الجهاز التشرٌعً المورٌتانً.
وهذا النص اآلن قٌد التعدٌل ،لألخذ فً الحسبان لجمٌع اإلصالحات القانونٌة والمإسسٌة الالحقة له،
وكذا االلتزامات الدولٌة التً أبرمتها مورٌتانٌا بموجب انضمامها لهٌبات جدٌدة أو مصادقتها على
اتفاقٌات دولٌة جدٌدة تتعلق بالبٌبة.
 .3.IVمدونة الؽابات (القانون رقم  055-2007فً  22أؼشت .)2007
منذ  ،1997كان المجال الؽابً فً بلدنا منظما بالقانون  .007-97ومع ذلك ،كان هذا القانون قلٌل
المالءمة للتوجهات الوطنٌة الجدٌدة ،ولم ٌكن ٌؤخذ فً الحسبان التطور الحاصل على الصعٌد الوطنً.
فالواقع أن االلتزامات المنبثقة عن مصادقة مورٌتانٌا على بعض االتفاقٌات الدولٌة ،وال سٌما اتفاقٌة
التنوع البٌولوجً فً  1992واتفاقٌة مكافحة التصحر فً  ،1994تستدعً اعتماد مقاربات جدٌدة فً
مجال تسٌٌر الموارد الطبٌعٌة.
وهكذا ،جرت مراجعة هذا النص ،فً  ،2007وفق مسار تشاوري ،وال سٌما على المستوى المحلً
بإشراك المجتمعات والمستؽلٌن والمجموعات المحلٌة واإلقلٌمٌة والمصالح الفنٌة للدولة ،وكذا بتنظٌم
بعثات ؼطت المناطق الؽابٌة الرعوٌة فً البلد .مكنت هذه المقاربة من تحدٌد نواقص النص المعمول به،
حتى من وجهة نظر الفاعلٌن المٌدانٌٌن .وقد توِّ ج هذا المسار بورشة لإلثراء واإلجازة ،أسهم فٌها
الشركاء فً التنمٌة.
فهذا القانون الجدٌد رقم  055-2007فً  22أؼشت  2007أدخل فً النظام القانونً للمجال الؽابً
مستحدثات هامة ،هً :
 تعزٌز الالمركزٌة ،بتفصٌل إجراءات نقل حق االستؽالل والتسٌٌر للموارد الؽابٌة من الدولة إلى
المجموعات المحلٌة ؛
 إمكانٌة منح تلك المجوعات التفوٌض ـ على أساس اتفاقٌات محلٌة ـ لتسٌٌر الؽابات المنقولة من
طرؾ الدولة إلى المنظمات القاعدٌة األساسٌة ؛
 على مستوى المقاطعات ،إنشاء لجان لتصنٌؾ ونزع تصنٌؾ وملكٌة الؽابات فً مجالها الترابً؛
 تعزٌز الرقابة على المنتجات الؽابٌة من خالل تقنٌن عبورها ،وكذا استحداث بطاقة المستؽل.
 .4 . IVاألمر القانونً رقم  037-2007المتعلق بالشاطا
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ٌشكل الشاطا موروثا وطنٌا ٌتعٌّن أن ٌوفق تسٌٌره بٌن حقوق األجٌال الحالٌة والالحقة.
وبوصفه مجاال للتنمٌة المستدٌمة التً تراعً البٌبة البرٌة والبحرٌةٌ ،شكل كٌانا جؽرافٌا ٌستدعً سٌاسة
عمومٌة للتهٌبة والحماٌة والتثمٌن ،وإجراءات تعوٌض الخسابر التً ٌتعرض لها.
فعلى الصعٌد المإسسًٌ ،نشا األمر القانونً "مجلسا استشارٌا وطنٌا للشاطا" ومرصدا للشاطاٌ .كلؾ
بتشكٌلت الموسعة ـ بإبداء الرأي حول خطط تهٌبة وتسٌٌر الشاطا ،وتوجٌهات التهٌبة
ه
مجلس الشاطا ـ
الشاطبٌة ،وإجراءات التهٌبة عموما .أما مرصد الشاطا ،فٌكلؾ بإنجاز تشخٌص بٌبً شامل على
الواجهة البحرٌة لمورٌتانٌا ،انطالقا من منظومة للمعلومات متعددة االختصاصات تم ّكن من إنارة صناع
القرار بسٌنارٌوهات التطور اعتمادا على معطٌات موثوق بها.
ٌحدد هذا األمر القانونً رقم  037-2007من جهة أخرى قواعد تسٌٌر وحماٌة الشاطا ،وال سٌما
قواعد حماٌة الشرٌط الكثٌبً الشاطبً ،وكذا فً إطار السٌاسة الوطنٌة لحماٌة البٌبة التً ٌشكل واحدا
من أه ِّم حلقاتها.
 .5.IVالمرسوم رقم  105-2007فً  13إبرٌل  2007المتعلق بدراسة األثر البٌبً
منذ قمة رٌو  ، 1992أصبحت مراعاة االنشؽاالت البٌبٌة أحد المبادئ األساسٌة فً التنمٌة المستدٌمة فً
العالم .ومنذ ذلك الوقت ،أد ِخ َل التقوٌ ُم البٌبً فً مسار اتخاذ القرار فً جزء كبٌر من بلدان الشمال مثل
الجنوب.
وهكذا ،تمثل دراسة األثر البٌبً مرحلة هامة فً مسار التقوٌم البٌبً ،تم ّكن السلطات العمومٌة
والمستثمرٌن من تصمٌم وتخطٌط النشاطات واألشؽال ،انشؽاال بإٌجاد "الحل األقل ضررا" ،من جهة،
وبتطوٌر مسار تشاوري وإعالمً بٌن المستثمر والجمهور ،من جهة أخرى.
فالواقع أنّ هذا اإلجراء ٌم ّكن من كشؾ وتفادي تولد التلوث عند المصدر أو أضرار ٌجب مكافحة آثارها
مستقبالٌ .جب أن ٌُجرى هذا التقوٌ ُم على أساس معلومات مناسبة ٌوفرها صاحب األشؽال نفسه ،وتك َّم ُل
احتماال من طرؾ اإلدارة أو السكان الذٌن ٌمكن أن ٌتؤثروا بالنشاط أو ٌُستشاروا فً إطار التحقٌق
العمومً.
 045-2000المتضمن القانون اإلطاري للبٌبة،
وبعد استحداثها فً مورٌتانٌا بواسطة القانون رقم
أصبحت دراسة األثر البٌبً ـ منذ اعتماد المرسوم  2004-094فً  04نفمبر  2004ـ إجرا ًء قانونٌا
ٌجب أن تراع ٌَه مسبقا ك ُّل مجموعة عمومٌة أو مستثمر خصوصً صاحبُ أشؽال النشاطات ،أو أشؽال
أو منشآت ،وكذا وثابق التعمٌر التً ٌمكن أن ٌكون لها تؤثٌر بٌّن مباشر أو ؼٌر مباشر ،واقعً أو كمونً
على البٌبة.
ومع ذلك ،كان تطبٌق هذا المرسوم طٌلة سنتٌن كافٌا لوعً القطاع المكلؾ بالبٌبة ومختلؾ المستثمرٌن
بضرورة مراجعته .فالواقع أنّ ذلك المرسوم ٌعانً من عدد من النواقص والهنات ،مثل :
مسوغ لها تعتبر عابقا للمشروعات الصناعٌة ؛
 آجال طوٌلة نسبٌا وال َّ
 عدم إلزامٌة ترجمة ملؾ دراسة األثر البٌبً إلى العربٌة ،والذي ٌحرم جزءا كبٌرا من السكان
المعنٌٌن بالمشروعات المقوّ مة ؛
 عدم التمٌٌز بٌن إجراء "دراسة األثر البٌبً" الذي ٌستهدؾ مشروعات ٌمكن أن ٌكون وقعها بٌّنا
على البٌبة ،وبٌن إجراء "نشرة األثر البٌبً" لنشاطات ذات وقع أقل.
بعض النشاطات
وٌوجد فً قابمة النشاطات المعنٌة بالمرسوم صعوبات فً التؤوٌل ،وٌم ّكن المرسوم
َ
التً لها تؤثٌر بٌّن على البٌبة من اإلعفاء من إجراء دراسة األثر البٌبً.
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وهكذا ،جاء المرسوم رقم  105-2007فً  13إبرٌل  2007المعدل لبعض ترتٌبات المرسوم -2004
ٌ 094صحح هذه النواقص ،وٌفصل أنّ "دراسة األثر البٌبً" ٌجب أن تكون بحسب أهمٌة األشؽال أو
المنشآت المزمعة ،مع تؤثٌراتها المتوقعة على البٌبة والسكان .وٌبٌّن أٌضا المحتوى األدنى لهذه الدراسة
التً أصبحت تعرض ما ٌلً :
 تقدٌم المشروع والمنشآت واألشؽال المراد إنجازها ،وتسوٌػ اختٌار التقنٌات ووسابل اإلنجاز،وكذا موقعه ؛
 تحلٌل الوضعٌة االبتدابٌة للموقع وبٌبتهٌ ،تطرق أساسا للثروات الطبٌعٌة للتربة وباطن التربة أوالؽالؾ الجوي أو المجاالت الزراعٌة أو الرعوٌة أو البحرٌة أو الشاطبٌة أو الترفٌهٌة ،والمواقع
والموروثات الطبٌعٌة والمناظر ،والموارد الؽابٌة والمابٌة ،واألمن والسالمة الصحٌة العمومٌة،
والتوازنات البٌولوجٌة ،وعند االقتضاء مالءمة الجوار (الضجٌج ،االهتزازات ،الروابح،
واالنبعاثات البٌولوجٌة )...التً ٌمكن أن تصٌبها األشؽال أو التهٌبة أو المنشآت ؛
 وصؾ المخاطر المحتملة على البٌبة خارج التراب الوطنً للنشاط المزمع ؛ وصؾ النواقص المتعلقة بالمعارؾ التقنٌة والعلمٌة ،وكذا االرتٌاب فً تحدٌث المعلوماتالالزمة ؛
 خطة للتؤثٌر البٌبً تستخلص اإلجراءات الالزمة المزمعة أو ؼٌر المزمعة من طرؾ المستثمر،إلزالة أو تخفٌض أو تعوٌض ما فٌه ضرر من انعكاسات المشروع على البٌبة ،وكذا تقدٌر
النفقات المقابلة.
 026-2009المع ِّدل
وقد عُزز هذا المرسوم المتعلق بدراسة األثر البٌبً باعتماد القانون الجدٌد رقم
لبعض أحكام القانون رقم  011-2008بتارٌخ  27إبرٌل  2008المتضمن المدونة المعدنٌة ومرسومه
التطبٌقً المتضمن إنشاء الشرطة المعدنٌة.
ومع ذلك ،فإنّ هذا اإلطار التنظٌمً ال ٌمأل حتى اآلن الفراغ القانونً المالحظ فً مجال "التقوٌمات
البٌبٌة اإلستراتٌجٌة" ومسطرة التدقٌق البٌبً .فالتقوٌم البٌبً اإلستراتٌجً تقوٌم منهجً وكامل آلثار
سٌاسة أو خطة أو برنامج ،والحلول البدٌلة .وإذا تم التركٌز على دراسة اآلثار على البٌبة ،فإنّ معظم
"التقوٌمات البٌبٌة اإلستراتٌجٌة" تظهر أٌضا انعكاسات هامة على الصعٌد االقتصادي واالجتماعً.
وٌتمثل الهدؾ من "التقوٌمات البٌبٌة اإلستراتٌجٌة" فً النهوض باتخاذ القرارات على نحو اندماجً.
وٌمكن أن تمأل تلك النواقص ،فً إطار مراجعة القانون اإلطاري للبٌبة.
وعلى مستوى القانون الدولً ،وقعت مورٌتانٌا على عدة اتفاقٌات واتفاقات دولٌة وإقلٌمٌة تتعلق بحماٌة
البٌبة .ومع ذلك ،ما ٌزال تنفٌذ معظم هذه االتفاقٌات ؼٌر فعلً ،وكذا إدماجها فً التشرٌع والتقنٌن
الوطنً .مع مالحظة أنّ القانون الداخلً المورٌتانً قد استوعب أهم الترتٌبات فً االتفاقٌات الدولٌة
المتعلقة بمكافحة التصحر والتنوع البٌولوجً والتؽٌر المناخً والتلوث البحري.
 .6.IVأهم االتفاقٌات الدولٌة التً أبرمتها مورٌتانٌا
 .1.6.IVاتفاقٌة األمم المتحدة حول مكافحة التصحر
اعتمد مإتمر األمم المتحدة حول التصحر فً  1977خطة عمل لمكافحة التصحر .ومن المإسؾ أنه ـ
على الرؼم من هذه المبادرة ـ كان من المتوقع أن ٌستخلص "برنامج األمم المتحدة للبٌبة" فً  1991أنّ
تدهور التربة فً المناطق الجافة وشبه الجافة وشبه الرطبة الجافة ،على الرؼم من بعض "حاالت النجاح
المنفردة".
وطبقا للجدول المشحون الذي حُ ِّددَ ،أكملت اللجنة المفاوضات خالل خمس دورات .واعتمدت االتفاقٌة
فً بارٌس ٌزم ٌ 17ونٌو  ،1994وفتحت للتوقٌع ٌومًْ  14و  15أكتوبر من نفس السنة ،لتدخل حٌز
التنفٌذ ٌوم  26دجمبر .1996
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وقعت مورٌتانٌا على االتفاقٌة ٌوم  14أكتوبر  ،1994وصادقت علٌها ٌوم  07أؼشت .1996
أدوات تنفٌذ االتفاقٌة على الصعٌد الوطنً  :تمثل "برامج العمل الوطنً" أداة جوهرٌة لتنفٌذ االتفاقٌة.
وهً معززة ببرامج عمل على المستوى شبه اإلقلٌمً واإلقلٌمً .تنتهج برامج العمل الوطنً فً إطار
مقاربة تشاركٌة تشرك المجتمعات المحلٌة ،وتحدد اإلجراءات والتدابٌر العملٌة المراد اتخاذها من أجل
مكافحة التصحر فً المنظومات البٌبٌة الخاصة .وفً هذا اإلطار ،عرضت مورٌتانٌا برنامج عملها
الوطنً فً  ،2002وقدمته للحكومة فً نوفمبر .2006
نقطة الربط  :نقطة الربط الوطنً المعٌَّن لهذه االتفاقٌة هو مدٌر حماٌة الطبٌعة.
 .2.6.IVاتفاقٌة التنوع البٌولوجً
 ،1992وفتحت للتوقٌع أثناء مإتمر األمم
أنشبت "اتفاقٌة التنوع البٌولوجً" فً ناٌروبً فً ماٌو
المتحدة للبٌبة والتنمٌة التنمٌة فً رٌوٌ ،وم ٌ 05ونٌو  ،1992لتدخل حٌز التنفٌذ فً  29دجمبر .1993
وقعت مورٌتانٌا على االتفاقٌة ٌوم ٌ 12ونٌو  ،1992وصادقت علٌها فً  16أؼشت .1996
تتمثل أهداؾ االتفاقٌة فٌما ٌلً ،والتً ستنجز طبقا لترتٌباتها الوجٌهة :
 المحافظة على التنوع البٌولوجً ؛
 االستؽالل المستدٌم لعناصره ؛
 التقاسم العادل والمنصؾ للمزاٌا المنبثقة عن استؽالل الموارد الجٌنٌة ،بواسطة إجراءات
مناسبة؛
 النفاذ إلى الموارد الجٌنٌة ،واالنتقال المناسب للفنٌات الوجٌهة ،باألخذ فً الحسبان لجمٌع الحقوق
على هذه الموارد ؛
 النفاذ إلى الفنٌات والتموٌالت المناسبة.
اإلستراتٌجٌة وخطة العمل الوطنً
إنّ المادة  6من االتفاقٌة المتعلقة باإلجراءات العامة للحفظ واالستؽالل المستدٌم تعلن أنّ على كل طرؾ،
وفق ظروفه وإمكانٌاته :
 أن ٌعد إستراتٌجٌات أو خطط أو برامج وطنٌة ،ضمانا للحفظ واالستؽالل المستدٌم للتنوعالبٌولوجً ،أو ٌإقلم لهذا الؽرض ما ٌوجد لدٌه من إستراتٌجٌات أو خطط أو برامج ،لتؤخذ فً
الحسبان ضمن أمور أخرى اإلجراءات الواردة فً االتفاقٌة الحالٌة التً تخصها ؛
 أن ٌدمج ـ فً حدود اإلمكان ووفق ما ٌنبؽً ـ الحفظ واالستؽالل المستدٌم للتنوع البٌولوجً فًخططه وبرامجه وسٌاساته القطاعٌة أو المشتركة بٌن قطاعات والمتسمة بالوجاهة.
أعدت مورٌتانٌا فً  1999مشروع إستراتٌجٌة وخطة عمل وطنٌة للتنوع البٌولوجً.
التقارٌر  :أعدت مورٌتانٌا تقارٌرها الوطنٌة  1و 3و 4حول التنوع البٌولوجً.
نقطة الربط الوطنً المعٌَّن لهذه االتفاقٌة هو المدٌر المساعد لحماٌة الطبٌعة.
 .3.6.IVاالتفاقٌة اإلطارٌة لؤلمم المتحدة حول التؽٌر المناخً
منذ أكثر من عقد ،صادقت معظم البلدان على االتفاقٌة اإلطارٌة لألمم المتحدة حول التؽٌر المناخً ،من
أجل النظر فٌما ٌمكن القٌام به لتخفٌض االحترار العام ،ولمواجهة أي ارتفاع ال محٌد عنه فً دراجات
الحرارة.
فً  ، 1997اتفقت الحكومات على إضافة بروتوكول لهذه المعاهدة ،فً إطار بروتوكول كٌوتو ،الذي
ٌضم إجراءات أقوى (ملزمة قانونٌا) .دخل هذا البروتوكول حٌز التنفٌذ ٌوم  16فبراٌر .2005
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منذ ٌ ،1988ستعرض "فرٌق حكومً حول تطور المناخ" نتابج البحث العلمً وٌوفر للحكومات
ملخصات ونصابح حول مشاكل المناخ.
وقعت مورٌتانٌا على االتفاقٌة ٌوم ٌ 12ونٌو  ،1992وصادقت علٌها ٌ 20ناٌر  .1994ودخلت
االتفاقٌة حٌز التنفٌذ فً مورٌتانٌا ٌوم .1994/04/20
تضع االتفاقٌة إطارا شامال للمجهود الحكومً لمواجهة التحدي الذي ٌشكله التؽٌر المناخً .وتعترؾ بؤنّ
ُ
االنبعاثات الصناعٌة من ؼاز ثانً أكسٌد الكربون،
النظام المناخً مورد متقاسمٌ ،مكن أن ٌصٌب ثبا َته
وكذا الؽازات األخرى المسببة لالحترار.
أدوات تنفٌذ االتفاقٌة على الصعٌد الوطنً :
 خطة العمل الوطنً للتؤقلم ،قٌد التنفٌذ ؛
 اإلستراتٌجٌة الوطنٌة آللٌة التنمٌة النظٌفة ،التً لمّا تستكمل.
التقارٌر  :أعدت مورٌتانٌا إبالؼها الوطنً األول ٌوم ٌ 30ولٌو  ،2002وإبالؼها الثانً ٌوم  08دجمبر
 ،2008واإلبالغ الثالث قٌد الشروع.
نقطة الربط الوطنً المعٌَّن لالتفاقٌة هو المكلؾ بمهمة فً الوزارة المنتدبة لدى الوزٌر األول المكلفة
بالبٌبة والتنمٌة المستدٌمة.
 .4.6.IVاالتفاقٌة الدولٌة حول التجارة باألنواع المهددة باالنقراض
الرهانات
االتفاقٌة الدولٌة حول التجارة باألنواع الحٌوانٌة والنباتٌة المهددة باالنقراض ـ المعروفة بـ"ساٌتس" ـ
اتفاق بٌن دول بهدؾ السهر على أال تهدد التجارة ُ الدولٌة بعٌّنات الحٌوانات والنباتات المتوحشة بقا َء
األنواع المنتسبة لها.
حررت اتفاقٌة ساٌتس على إثر قرار اعتمد سنة  1963خالل جمعٌة عامة لالتحاد الدولً للمحافظة
على الطبٌعة (االتحاد العالمً للطبٌعة ،حالٌا) .واعتمد نص االتفاقٌة فً األخٌر أثناء اجتماع لممثلٌن عن
 80دولة فً واشنطن ٌوم  03مارس  .1973ودخلت االتفاقٌة حٌز التنفٌذ فاتح ٌولٌو .1975
صادقت مورٌتانٌا على االتفاقٌة فً  13مارس  ،1998ودخلت حٌز التنفٌذ ٌوم ٌ 11ونٌو .1998
تتمثل أهداؾ االتفاقٌة فٌما ٌلً ،والتً ستنجز طبقا لترتٌباتها الوجٌهة :
 المحافظة على التنوع البٌولوجً ،واالستؽالل المستدٌم لعناصره ؛
 التقاسم العادل والمنصؾ للمزاٌا المنبثقة عن استؽالل الموارد الجٌنٌة ،بما فً ذلك بواسطة
إجراءات مناسبة ؛
 النفاذ إلى الموارد الجٌنٌة ،واالنتقال المناسب للفنٌات الوجٌهة ،باألخذ فً الحسبان لجمٌع الحقوق
على هذه الموارد ؛
 النفاذ إلى الفنٌات والتموٌالت المناسبة.
وتطالب المادة  VIIIالفقرة  7من االتفاقٌة كل طرؾ بإرسال تقرٌر سنوي ٌشمل ملخصا عن المعلومات
وال سٌما حول عدد وطبٌعة الرخص والشهادات المسلمة ،والدول التً جرى معها االتجار ،وكمٌات
وأنماط العٌّنات وأسماء األنواع ،كما هو مدرج فً المالحق  1و 2و.3
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تطلب المادة  VIIIالفقرة  7من االتفاقٌة كل طرؾ بإرسال تقرٌر كل سنتٌن عن اإلجراءات التشرٌعٌة
والنظامٌة واإلدارٌة المتخذة تطبٌقا لالتفاقٌة.
التقارٌر  :لم تعد مورٌتانٌا رسمٌا أي تقرٌر سنوي ،لكنها أعدت أول تقرٌر ثنابً السنوات ٌوم
.2007/10/18
نقطة الربط الوطنً المعٌّن لالتفاقٌة هو المدٌر المساعد لحماٌة الطبٌعة.
 .5.6.IVاتفاقٌة "بازل"
اتفاقٌة "بازل" حول رقابة حركة النفاٌات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها هً أوسع اتفاق عالمً
حول هذا الموضوع .تضم االتفاقٌة  170طرؾ ،وتهدؾ إلى حماٌة الصحة البشرٌة والبٌبة من اآلثار
الوخٌمة الناجمة عن إنتاج وتسٌٌر النفاٌات الخطرة ونفاٌات أخرى وعبورها للحدود والتخلص منها.
دخلت اتفاقٌة بازل حٌز التنفٌذ .1992
انضمت مورٌتانٌا لالتفاقٌة ٌوم  24نفمبر .1992
تتمثل أهداؾ االتفاقٌة فٌما ٌلً :
 النهوض باستخدام التكنولوجٌات وطرق اإلنتاج المناسبة ؛
 تخفٌض جدٌد لعبور النفاٌات الخطرة ونفاٌات أخرى ؛
 درء ومراقبة التجارة ؼٌر الشرعٌة ؛
 تحسٌن القدرات المإسسٌة والفنٌة ،بفضل التكنولوجٌا ـ عند االقتضاء ـ وال سٌما بالنسبة للبلدان
السابرة فً طرٌق النمو والبلدان ذات االقتصاد االنتقالً ؛
 متابعة التنمٌة اإلقلٌمٌة والمراكز شبه اإلقلٌمٌة للتكوٌن ونقل التكنولوجٌا.
وطبقا للمادة  ،13الفقرة ٌ ، 3جب أن ٌرسل األطراؾ قبل نهاٌة كل سنة مدنٌة تقرٌرا عن السنة السابقة
ٌضم المعلومات المستهدفة فً الفقرة (()3أ) إلى .(i))3(13
ٌكلؾ نقاط الربط باتفاقٌة بازل باستقبال وإبالغ المعلومات الواردة فً المادتٌن  13و.16
التقارٌر  :لم تع َّد مورٌتانٌا رسمٌا أي تقرٌر سنوي.
نقطة الربط باالتفاقٌة  :مدٌر التلوث والطوارئ البٌبٌة ،بوزارة البٌبة والتنمٌة المستدٌمة.
 .6.6.IVاتفاقٌة ستوكهولم
الرهانات
اتفاقٌة ستوكهولم حول "الملوثات العضوٌة المستعصٌة" معاهدة عالمٌة بهدؾ حماٌة الصحة البشرٌة
والبٌبة من المنتجات الكٌمٌابٌة التً تبقى فً البٌبة طٌلة فترات طوٌلة ،وتتوزع على مساحات وتتراكم
فً األنسجة الدهنٌة فً البشر والحٌوانات.
إن التعرّ ض للملوثات العضوٌة المستعصٌة ٌمكن أن ٌسبب آثارا خطرة على الصحة ،بما فً ذلك
السرطانات والتشوهات َ
الخ ْلقٌة واختالالت مناعٌة واضطراب الوظٌفة التناسلٌة.
واستجابة لذلك ،فإنّ اتفاقٌة ستوكهولم ـ التً اعتمدت فً  2001ودخلت حٌز التنفٌذ فً  2004ـ تطلب
من األطراؾ اتخاذ إجراءات للتخلص من طروح تلك الملوثات أو تخفٌضها فً البٌبة.
ٌدٌر االتفاقٌة برنام ُج األمم المتحدة للبٌبة ،ومقرها فً جنٌؾ ،سوٌسرا.
وقعت مورٌتانٌا على االتفاقٌة ٌوم  08أؼشت  ،2001وصادقت علٌها ٌ 22ولٌو .2005
الهدؾ من االتفاقٌة هو حماٌة الصحة البشرٌة والبٌبة من الملوثات العضوٌة المستعصٌة.
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أدوات تنفٌذ االتفاقٌة  :خطة العمل الوطنً لتنفٌذ االتفاقٌة .أرسلت هذه الخطة رسمٌا ٌوم
.2010
نقطة الربط باالتفاقٌة  :مدٌر التلوث والطوارئ البٌبٌة.

 04مارس

 .6.6.IVاتفاقٌة روتردام
الرهانات
اتفاقٌة روتردام حول إجراء "الموافقة المسبقة عن دراٌة" المطبقة فً حالة بعض المنتجات الكٌمٌابٌة
10سبتمبر  1998من طرؾ
والمبٌدات الزراعٌة الخطرة التً هً موضوع تجارة اعتمدت ٌوم
المإتمر كامل الصالحٌة حول االتفاقٌة ،فً روتردام فً هولندا .وطبقا للمادة  ،24فتحت االتفاقٌة للتوقٌع
أمام جمٌع الدول والمنظمات اإلقلٌمٌة لالندماج االقتصادي ،فً روتردام  11سبتمبر  ،1998ثم فً مقر
األمم المتحدة فً نٌوٌورك ،من  12سبتمبر  1998حتى  10سبتمبر .1999
دخلت االتفاقٌة حٌز التنفٌذ على الصعٌد العالمً ٌوم  24فبراٌر  ,2004ووقعت علٌها مورٌتانٌا فاتح
سبتمبر  ،1999وصادقت علٌها ٌ 22ولٌو  .2005ودخلت حٌز التنفٌذ فً مورٌتانٌا  20أكتوبر
.2005
ٌمثل اإلشعار واحدا من أهم المبادئ األساسٌة لسٌر اتفاقٌة روتردام (إذا اعتمد طرؾ إجرا ًء للتقنٌن
النهابً لؽرض حظر منتج كٌمٌابً أو تقنٌنه تماما) .ولم ٌحدث أبدا أن أشعرت مورٌتانٌا سكرٌتارٌة
االتفاقٌة بإجراءات نظامٌة نهابٌة تتعلق بمنتج كٌمٌابً خطر.
نقطة الربط الوطنً باالتفاقٌة  :مدٌر التلوث والطوارئ البٌبٌة.
 .7.6.IVاتفاقٌة آبدجان
الرهانات
الهدؾ من اتفاقٌة أبٌدجان التعاون فً مجال حماٌة وتنمٌة الوسط البحري والشاطبً فً منطقة ؼرب
ووسط إفرٌقٌا .وقد جاءت من ضرورة اعتماد مقاربة إقلٌمٌة لدرء وتخفٌض ومكافحة تلوث الوسط
 23مارس
البحري والمٌاه الشاطبٌة والمٌاه النهرٌة ذات الصلة فً ؼرب ووسط إفرٌقٌا .وقعت فً
 ،1981ودخلت حٌز التنفٌذ  05ماٌو .1984
اتفاقٌة أبٌدجان اتفاق قانونً إقلٌمً حول حماٌة واستثمار المناطق البحرٌة والشاطبٌة فً منطقة ؼرب
ووسط إفرٌقٌا (بما فٌها حالٌا جنوب إفرٌقٌا) .وتقوم مقام حقل للتعاون العلمً والتقنً (بما فً ذلك تبادل
المعلومات والخبرات) لتحدٌد وتسٌٌر القضاٌا البٌبٌة (مثال فً مكافحة التلوث فً حالة طاربة).
وقعت مورٌتانٌا على االتفاقٌة ٌوم ٌ 22ونٌو  ،1981لكن المصادقة لم تحصل إال فً نوفمبر .2010
التقارٌر  :لم تعد مورٌتانٌا أي تقرٌر.
 .8.6.IVاتفاقٌة "باماكو"
"اتفاقٌة باماكو حول حظر استٌراد النفاٌات الخطرة ورقابة حركتها عبر الحدود فً إفرٌقٌا" مستلهمة من
االتفاقٌة اإلفرٌقٌة للمحافظة على الطبٌعة والموارد الطبٌعٌة ،التً اعتمدها رإساء الدول والحكومات
األفارقة فً الجزابر العاصمة (  .)1968وتستلهم كذلك "الخطوط التوجٌهٌة ومبادئ القاهرة المتعلقة
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بالتسٌٌر العقالنً للنفاٌات الخطرة" التً اعتمدها مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للبٌبة ،فً قراره
 30/14فً ٌ 17ونٌو .1987
وتمثل كذلك تكٌٌفا التفاقٌة بازل ( 22مارس  )1989مع سٌاق البلدان اإلفرٌقٌة ،من أجل حماٌة الصحة
البشرٌة والبٌبة من اآلثار الضارة التً ٌمكن تنجم عن إنتاج المنتجات الخطرة ونقلها.
اعتمدت اتفاقٌة باماكو فً ٌ 30ناٌر  1991فً باماكو ،مالً ،إال أنّ مورٌتانٌا لمّا توقع وتصادق على
هذه االتفاقٌة.
 .9.6.IVبروتوكول مونلاير
الرهانات
ٌتطرق بروتوكول مونلاير للمواد المستنفدة لطبقة األوزون .وهو اتفاق دولً ٌستهدؾ تخفٌض المواد
المستنفدة لطبقة األوزون ،ثم التخلص منها نهابٌا .وقع البروتوكول من لدن  24بلدا ،والسوق األوربٌة
المشتركة ٌوم  16سبتمبر  1987فً مونلاير (كٌبك).
وبلػ عدد الموقعٌن الٌوم  191بل ٍد.
وقع البروتوكول فً  16سبتمبر  ،1987وصودق علٌه فً ٌ 30ونٌو  ،1988ودخل حٌز التنفٌذ على
الصعٌد الدولً فاتح ٌناٌر  .1989وانضمت مورٌتانٌا إلٌه ٌوم .1994/05/26
شهد برتوكول مونلاير عدة تعدٌالت ،وال سٌما تعدٌل لندن فً ٌ 05ولٌو  ،1990والذي قبلته مورٌتانٌا
فً  .2005/07/22؛ وتعدٌل كوبنهاكن الموقع ٌوم  22نوفمبر  1992والذي صادقت علٌه مورٌتانٌا
فً  16مارس .1994
التقارٌر الوطنٌة  :إنّ على البلدان النامٌة (أطراؾ مستهدفة فً المادة  )5المستفٌدة من "برامج قطرٌة"
أجازتها اللجنة التنفٌذٌة أن تبلػ "سكرٌتارٌة الصندوق" معطٌات (ومعلومات أخرى) حول مدى تق ّدم تنفٌذ
تلك البرامج أو تحدٌثها.
نقطة الربط  :نقطة الربط الوطنً لهذه االتفاقٌة ربٌس مصلحة فً مدٌرٌة الرقابة البٌبٌة.
 .10.6.IVاتفاقٌة "رمصار"
اتفاقٌة رمصار معاهدة دولٌة للحفظ واالستؽالل المستدٌم للمناطق الرطبة ،أي للجم التدهور التدرٌجً
واالختفاء للمناطق الرطبة ،باالعتراؾ بوظابفها البٌبٌة األساسٌة وقٌمتها االقتصادٌة والثقافٌة والعلمٌة
والترفٌهٌة.
وعنوانها الرسمً " :االتفاقٌة المتعلقة بالمناطق الرطبة ذات األهمٌة الدولٌة ،وال سٌما بوصفها موابل
لطٌور الماء" .أعدت االتفاقٌة واعتمدت من طرؾ البلدان المشاركة فً اجتماع رمصار ،فً إٌرانٌ ،وم
 02فبراٌر  .1971ودخلت حٌز التنفٌذ  21دجمبر .1975
ق ّدمت سكرٌتارٌة اتفاقٌة رمصار فً  2009تهانٌها لمورٌتانٌا التً اتخذت اإلجراءات الالزمة لحذؾ
الحظٌرة الوطنٌة لدٌاولٌنػ (الموقع رقم  )666من سجل مونترٌه.
نقطة الربط الوطنً المعٌّن ،لهذه االتفاقٌة هو مدٌر المحمٌات والشاطا.
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 .11.6.IVبروتوكول قرطاجنا
فً ٌ 29ناٌر  2000فً مونلاير (كندا) ،اعتمد أكثرُ من  130بلد بروتوكول مونلاير حول المخاطر
البٌوتقنٌة ،والمتعلق باتفاقٌة التنوع البٌولوجً .تسمى هذه الوثٌقة بـ "بروتوكول قرطاجنا حول األمن
الحٌوي" ،تكرٌما لكولومبٌا التً احتضنت فً  1999ـ فً قرطاجنا تحدٌدا ـ المإتمر الطارئ لألطراؾ
فً اتفاقٌة التنوع البٌولوجً.
وطبقا لمقاربة الحٌطة التً ٌكرسها المبدأ  15من إعالن "رٌو" حول البٌبة والتنمٌةٌ ،تمثل الهدؾ من
البروتوكول الحالً فً اإلسهام فً تؤمٌن درجة مناسبة من الحماٌة ،من أجل النقل والمعالجة واالستؽالل
ـ من ؼٌر خطر ـ لألحٌاء المع ّدلة نتٌجة التكنولوجٌا الحٌوٌة العصرٌة ،والتً ٌمكن أن ٌكون لها آثار
وخٌمة على الحفظ واالستؽالل المستدٌم للتنوع البٌولوجً ،وبالنظر أٌضا إلى المخاطر على الصحة
البشرٌة ،وذلك بالتركٌز على االنتقال عبر الحدود.
ٌندرج تنفٌذ هذا البروتوكول فً اإلستراتٌجٌة وخطة العمل الوطنً .وهو ٌُلزم بإعداد إطار وطنً لألمن
الحٌوي ،وبتحرٌر تقارٌر وطنٌة.
فكل طرؾ ملزم ،طبقا للمادة  33من البروتوكول ،برقابة تنفٌذ التزاماته بموجب البروتوكول ،وبإرسال
تقرٌر بذلك إلى مإتمر األطراؾ المنعقد بوصفه اجتماعا لألطراؾ فً البروتوكول.
تتطرق تلك التقارٌر إلجراءات المتخذة لتطبٌق البروتوكول .وطبقا لفقرة  5من "القرار  "BS-I / 9تقدم
التقارٌر  12شهرا قبل اجتماع األطراؾ فً البروتوكول ،والذي ستتدارس فٌه ،مع دورٌة  4سنوات.
وقعت مورٌتانٌا على البروتوكول فً ٌ 22ولٌو  ،2005وانضمت لالتفاقٌة فً .2005/10/20
لم ٌُع َّد حتى اآلن أي تقرٌر من طرؾ مورٌتانٌا.
نقطة الربط الوطنً لهذا البروتوكول هو المدٌر المساعد لحماٌة الطبٌعة.
 .12.6.IVاالتفاقٌة حول المحافظة على األنواع المهاجرة
منذ دخول االتفاقٌة حٌز التنفٌذ فً فاتح نوفمبر  ،1983ما فتا عدد أعضابها فً ازدٌاد مطرد ،وبلػ فً
فاتح مارس  2008عد ُد أطرافها  108طرؾٍ ٌمثلون إفرٌقٌا وأمرٌكا الوسطى وأمرٌكا الجنوبٌة وآسٌا
وأوربا وأسترالٌا وأوقٌانٌا.
إنّ االتفاقٌة حول المحافظة على األنواع المهاجرة المنتمٌة للحٌوانات المتوحشة (والمعروفة باتفاقٌة
"بون" أو  )CMSتهدؾ إلى تؤمٌن المحافظة على األنواع المهاجرة البرٌة والبحرٌة والهوابٌة على
مجموع مجال توزٌعها .وهً إحدى المعاهدات الحكومٌة المتعلقة بالمحافظة على الحٌوانات المتوحشة
وموابلها على الصعٌد العالمً.
وقد أعدت مورٌتانٌا تقرٌرا وطنٌا فً .2003
دخلت االتفاقٌة حٌز التنفٌذ فً مورٌتانٌا فً فاتح ٌولٌو  .1998وقعت مورٌتانٌا على مذكرة االتفاق.
نقطة الربط باالتفاقٌة هو المدٌر المساعد لحماٌة الطبٌعة.
 .13.6.IVاتفاقًة "فٌٌنا"
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الرهانات
تعترؾ اتفاقٌة فٌٌنا حول حماٌة طبقة األوزون ضرورة َ زٌادة التعاون الدولً من أجل الحد من المخاطر
التً تحدثها النشاطات البشرٌة فً طبقة األوزون .ال تحوي هذه االتفاقٌة أي ترتٌب ملزم قانونٌا ،لكنها
 16سبتمبر 1987
تنص على إمكانٌة أن ترفق بها بروتوكوالت .وهكذا ،اعتمد فً مونلاير فً
بروتوكو ٌل ٌتعلق بالمواد المستنفدة لطبقة األوزون.
ٌراد من هذه االتفاقٌة إنشاء إطار للتعاون ،من أجل إعداد السٌاسات ،ولصٌاؼة إجراءات متفق علٌها،
من أجل حماٌة الصحة البشرٌة والبٌبة من التؤثٌر الضار الناتج أو الذي ٌمكن أن ٌنتج عن النشاطات
البشرٌة التً تؽٌر أو ٌمكن أن تؽٌر طبقة األوزون.
تبٌَّن اإللزامات المتعلقة بالتخلص من المواد المستنفدة لطبقة األوزون فً بروتوكول مونلاير المتعلق
بالنشاطات المستنفدة لطبقة األوزون.
وقعت االتفاقٌة واعتمدت فً  22مارس  ،1985وصدق علٌها فً  .1986/06/04ودخلت فً حٌز
التنفٌذ على المستوى الدولً فً  22سبتمبر  .1988وانضمت مورٌتانٌا لها فً  26ماٌو .1994
نقطة الربط باالتفاقٌة  :نقطة الربط المعٌّن لالتفاقٌة ربٌس مصلحة فً مدٌرٌة الرقابة البٌبٌة.
 .14.6.IVاالتفاق حول المحافظة على طٌور الماء المهاجرة فً منطقة إفرٌقٌا وأوراسٌا (آٌوا)
االتفاق حول المحافظة على طٌور الماء المهاجرة فً منطقة إفرٌقٌا وأوراسٌا (آٌوا) معاهدة حكومٌة ٌراد
منها المحافظة على طٌور الماء المهاجرة وموابلها فً إفرٌقٌا وأوربا والشرق األوسط وآسٌا الوسطى
وؼرونلند واألرخبٌل الكندي.
ْ
أعدت فً إطار االتفاقٌة حول األنواع المهاجرة ،وٌسٌّرها برنامج األمم المتحدة للبٌبة ،وهً تحشد
وقد
البلدان مع المجتمع الدولً المهتم بالمحافظة ،من أجل اتساق حفظ وتسٌٌر طٌور الماء المهاجرة فً
مجموع مجالها الهجري.
تؽطً "آٌوا"  154نوع من الطٌور تعتمد بٌبٌا على المناطق الرطبة على األقل خالل
جزء من دورتها السنوٌة ،تضم العدٌد من أنواع الؽواص والؽطاس والبجع والنحام والبط والوز واللقلق
وال ُكركً وطٌور المستنقعات والؽاق ومالك الحزٌن واللقلقة وال تفلق وأبو منجل وأبو ملعقة والنورس
وخطاؾ البحر (الخرشنة) والطٌور االستوابٌة والطرسوحٌات  alcidésوعقاب البحر وحتى بطرٌق
جنوب إفرٌقٌا.
جمٌع أنواع "أٌوا" تعبر حدودا دولٌة أثناء هجراتها ،وتحتاج إلى موابل من نوع جٌد للتكاثر ،وكذا شبكة
من المواقع المالبمة الستمرار هجراتها السنوٌة .ومن أجل ذلك ،ال بد من تعاون دولً خالل مجموع
مجالها الهجري ،كما تإمنه "أٌوا" ،لحفظ وتسٌٌر طٌور الماء المهاجرة والموابل التً تعتمد علٌها.
صادقت مورٌتانٌا على هذا االتفاق سنة .2012
نقطة الربط باالتفاق  :مدٌر المحمٌات والشاطا.
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الفصل الخامس :
لمحة عن األداء فً مجال أهداؾ األلفٌة للتنمٌة
 .1.Vالسٌاق العالمً
بصفة عامة ،ما تزال ظروؾ معٌشة السكان هشة ،على الرؼم من أنّ الفقر ـ بنسبة  %31فً  2014ـ
فً تراجع ثابت منذ  ،1990حٌث كان ٌعتري  %56,6من السكان".
إنّ التقرٌر ـ الم َُع َّد من لدن المركز المورٌتانً لتحلٌل السٌاسات بإشراؾ المدٌرٌة العامة للسٌاسات
واإلستراتٌجٌات التنموٌة بوزارة المالٌة ،وبرنامج األمم المتحدة للتنمٌة ـ ٌستخلص حصٌلة التقدم المحرز
فً مورٌتانٌا لبلوغ أهداؾ األلفٌة للتنمٌة ،مع التركٌز على األهداؾ اإلستراتٌجٌة بالنسبة لمورٌتانٌا.
وهكذاٌ ،برز التقرٌر أهم النتابج حسب كل هدؾ على حدة ،والعوامل المحفزة أو المثبطة لبلوغ أهداؾ
األلفٌة للتنمٌة ،والتوصٌات.
ٌشٌر التقرٌر إلى تراجع وقع الفقر ،وهو الوقع الذي تسارع خالل السنوات الست األخٌرة ،مع انخفاض
2015
متوسط بحوالًْ  1,8نقطة سنوٌا .وهكذاٌ ،بدو أنّ نسبة السكان تحت عتبة الفقر بلؽت فً
مستوى قرٌبا من الهدؾ ،حٌث إنّ نسبة وقع الفقر بلؽت  %31فً  2014مقابل  %56,6فً 1990
(انظر الرسم أدناه).
وٌمكن مالحظة مإشرات أخرى ،وال سٌما التعادل بٌن الجنسٌن فً التعلٌم األساسً والثانوي ،وانخفاض
سوء التؽذٌة لدى األطفال تحت الخامسة ،وإشراك النشاء فً المناصب االنتخابٌة ،وإدماج مبادئ التنمٌة
المستدٌمة فً السٌاسات التنموٌة فً البلد ،والنفاذ إلى ماء الشرب وتقنٌات اإلعالم واالتصال.
ومع ذلك ،حالت عدة عقبات دون تحقٌق بعض األهداؾ الوجٌهة بالنسبة لمورٌتانٌا ،وال سٌما  :البطالة
ونسبة وفٌات األطفال واألمهات.
للتذكٌر ،كانت  8من أهداؾ األلفٌة للتنمٌة كما ٌلً :
الهدؾ  : 1القضاء على الفقر المدقع والجوع ؛
الهدؾ  : 2تؤمٌن التعلٌم األساسً للجمٌع ؛
الهدؾ  : 3النهوض بالمساواة بٌن الجنسٌن ،والتمكٌن للنساء ؛
الهدؾ  : 4تخفٌض وفٌات األطفال ؛
الهدؾ  : 5تحسٌن صحة األم ؛
الهدؾ  : 6مكافحة فٌروس األٌدز والمالرٌا وأمراض أخرى ؛
الهدؾ  : 7تؤمٌن بٌبة مستدٌمة ؛
الهدؾ  : 8إقامة شراكة عالمٌة من أجل التنمٌة.
بلػ اإلطارُ اإلستراتٌجً لمكافحة الفقر وأهداؾُ األلفٌة للتنمٌة أمدَ هما فً  ،2015فجاءت إستراتٌجٌة
النمو المتسارع والرفاه المشترك لتشكل إستراتٌجٌة جدٌدة تدفع الرإٌة التنموٌة للبلد إلى ما بعد 2015
( ،)2030/2016وٌتوقع منها أن تم ّكن مورٌتانٌا من تسرٌع طفراتها االجتماعٌة االقتصادٌة لتوفر
للسكان ظروفا معٌشٌة فضلى.
وفً هذا اإلطار ،أطلقت مورٌتانٌا منذ إبرٌل  2013مسارا لالستشارات الوطنٌة لألجندة التنموٌة لما
بعد  ،2015بدعم من برنامج األمم المتحدة للتنمٌة.
وبانتهاجه مقاربة تشاركٌة وشاملة لمجموع الفاعلٌن ،مكن هذا المسار من نقاش مثمر وجا ّد حول
التدخالت المراد القٌام بها لفابدة التنمٌة بعد  ،2015من خالل " إستراتٌجٌة النمو المتسارع والرفاه
إستراتٌجٌة النمو
ُدعم تنفٌذ
المشترك" التً تتسق أهدافها وتتقاطع مع أهداؾ التنمٌة المستدٌمة .سٌ َ
المتسارع والرفاه المشترك من لدن برنامج األمم المتحدة للتنمٌة وؼٌره من شركاء مورٌتانٌا فً التنمٌة.
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 .2.Vدرجة تحقٌق أهداؾ األلفٌة للتنمٌة
الهدؾ  : 1القضاء على الفقر المدقع والجوع .كان التقدم فً مجال تخفٌض الفقر المدقع بطٌبا جدا
خالل الفترة  ،2008/1990لكنه شهد تسارعا بعدبذ (  %31فً  ،)2014لٌناهز الهدؾ المرسوم
( %28فً  .)2015وتحسنت وضعٌة التشؽٌل بجالء .وٌضع "المسح الوطنً المرجعً للقطاع ؼٌر
المصنؾ  ENRE/SIفً  2012نسبة البطالة عند  ،%10,6و  %12,8فً  ( 2014المسح الدابم
لظروؾ معٌشة األسر .)2014 ،أما هدؾ تخفٌض الجوع فحقق ،حسب منظمة األؼذٌة والزراعة.
وحقق هدؾ تخفٌض الفقر المدقع تقرٌبا ( %16,6فً .)2014
الهدؾ  : 2تؤمٌن التعلٌم األساسً للجمٌع .إنّ المعطٌات المنبثقة عن اإلحصاء المدرسً المنظم فً
 2016من طرؾ مدٌرٌة اإلستراتٌجٌات والبرمجة والتعاون بوزارة التهذٌب الوطنً بدعم فنً من
المكتب المورٌتانً لإلحصاء استخرجت نسبة تمدرس صافٌة  %75فً األساسً و %33,5فً الثانوي
العام.
الهدؾ  : 3النهوض بالمساواة بٌن الجنسٌن ،والتمكٌن للنساء  .بلؽت نسبة التمدرس الصافٌة فً
األساسً  %47,2فً  2013مقابل  %43,5فً  2000و  %22,8فً  .1988وكما هو الحال فً
نسبة التمدرس الخام ،فإنّ التفاوت ضبٌل بٌن الجنسٌن فً نسبة التمدرس الصافٌة ،وهو لفابدة البنات فً
 .2013وقد أمِّن هدؾُ التماثل بٌن الجنسٌن طٌلة العشرٌة األخٌرة .وتظهر معطٌات اإلحصاء العام
 %36,3مقابل  %46,9فً
للسكان والمساكن  2013أن نسبة التهجً فً مورٌتانٌا تتموقع عند
 ،2000أي بتراجع ٌفوق  10نقاط .تبلػ هذه النسبة  %41,0لدى النساء و  %31,3لدى الرجال
(الهدؾ  .)%100وتضاعفت  4مرات نسبة المقاعد النسوٌة فً البرلمان الوطنً خالل الفترة.
الهدؾ  : 4تخفٌض وفٌات األطفال تحت الخامسة  .تقدر نسبة وفٌات األطفال واألحداث بـ  115فً
األلؾ فً ( 2013اإلحصاء العام للسكان والمساكن) ،بٌنما كان الهدؾ  45فً  ،2015فلم ٌتحقق.
الهدؾ  : 5تحسٌن صحة األم  .ما تزال نسبة وفٌات األمهات من أعلى النسب فً المنطقة ،بـ  582فً
ألؾ والدة حٌة فً  ( 2013اإلحصاء العام للسكان والمساكن ) ،بعٌدا جدا من الهدؾ  .232كانت نسبة
انتشار منع الحمل لدى النساء المتزوجات من  15إلى  49سنة  %10فً  ( 2013اإلحصاء العام
للسكان والمساكن) .فلم ٌتحقق الهدؾ.
الهدؾ  : 6مكافحة فٌروس األٌدز والمبلرٌا وأمراض أخرى ٌ .قدر انتشار فٌروس األٌدز بـ  %0,4فً
 .2013أي أنّ هدؾ أقل من  %1تحقق .وتظهر مإشرات الهدؾ  6فً مجال فٌروس األٌدز والمالرٌا
والسل أنّ هذه األمراض لم تعد تتقدم.
الهدؾ  : 7تؤمٌن االستدامة البٌبٌة .تقدر نسبة النفاذ إلى مصدر لماء الشرب بـ  %65,4فً 2014
(المسح الدابم لظروؾ معٌشة األسر ) .تستفٌد  %35,7فقط من األسر من نظام محسن للصرؾ الصحً
فً  .2013وتقدم النفاذ إلى تزوّ د مرضً "محسن" بالماء .لم ٌتحقق النفاذ إلى نظام محسن للصرؾ
الصحً.
الهدؾ  : 8إقامة شراكة عالمٌة من أجل التنمٌة .حصة "الشركاء فً التنمٌة" فً تموٌل االستثمارات
العمومٌة فً انخفاض منذ عدة سنوات .فانخفضت الحصة خالل الفترة.
 .4.Vحصٌلة التقدم المحرز
 .1.4Vالنفاذ إلى الخدمات القاعدٌة
عموما ،وطبقا ألحدث المعطٌات ( المسح الدابم لظروؾ معٌشة األسر ٌ ،)2014 ،مكن أن نصنؾ إلى
ت الجوهرٌ ِة لتنمٌة الرأسمال البشري ،من خالل ن َِسب النفاذ إلى الخدمات .لكن
وفر الخدما ِ
 3فبات َت َ
الجودة مختلفة جدا ،وٌوجد تفاوت حسب الوسط والوالٌة و" ُخمُس الفقر" .فالخدمات الثالث األكثر توفرا
هً المدرسة االبتدابٌة (  )%63,5والهاتؾ (  )%66,4وماء الشرب (  .)%62,1والفبة الثانٌة من
الخدمات األكثر إتاحة تخص النقل العمومً (  )%42,6والكهرباء (  %76,9فً الوسط الحضري،
مقابل  %2,3فً الوسط الرٌفً وشبه الحضري) ،وخدمة المركز الصحً (  )%33,6والنفاذ إلى
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اإلعالم (الرادٌو/التلفزة  ،)%32,6 :وتوفر منشآت التعلٌم الثانوي ( .)%26,2والفبة الثالثة األقل إتاحة
تشمل اإلنترنت (  )%17والشرطة (  )%16,8والمستشفى (  )%15,5والعدالة (  )%12والخدمة
البنكٌة (  )%11,2والصرؾ الصحً (  )%9,8وفضاءات الشباب (  )%7,5والبرٌد ( )%4,6
والصحافة المكتوبة ( .)%3,2وسنحلل فٌما ٌلً تطور ونوعٌة النفاذ إلى أهم الخدمات القاعدٌة.
 .2.4Vالتعلٌم والتكوٌن
فٌما ٌخص التوفرٌ ،تكون عرض التهذٌب ما قبل المدرسً (من خارج التعلٌم القرآنً) من حدابق
األطفال العمومٌة (  )%10والمنشآت الخصوصٌة (  )%72والحضانات الجمعوٌة (  .)%18وحسب
إحصاء التعلٌم  ،2014انتقل نفاذ األطفال من  6-3سنوات إلى التعلٌم ما قبل المدرسً من  %5,0فً
 2004إ لى  %9,3فً ٌ .2015/2014كاد ٌنعدم التفاوت بٌن الجنسٌن ،لكن التفاوت حسب المناطق
ّ
بتركز فً الوسط الحضري وال سٌما فً نواكشوط ونواذٌبو وفً تٌرس زمور .وعلى
والدخل بٌّن،
الرؼم من التقدم المحرز ،ما تزال التؽطٌة فٌما قبل المدرسً فً مورٌتانٌا تحت المع ّدل فً البلدان
اإلفرٌقٌة ذات الدخل الشبٌه ( %18,2حسب إحصاء التعلٌم  )2014أو المؽرب (أكثر من .)%60
وحسب معطٌات اإلحصاء العام للسكان والمساكن عن التعلٌم األساسً ،فإنّ نسبة التمدرس الخام  3فً
 %72,4فً  2013مقابل  %68,4فً
االبتدابً ـ والتً تشعر بالقدرة االستقبالٌة للنظام ـ بلؽت
 ،2000و %44,7فً  ،1988مسجلة ً تطورا أقوى خالل الفترة  14,7( 2000/1988نقطة).
إنّ نسبة التمدرس الخام للبنات ـ الذي كان أخفض منه لدى البنٌن فً  39,6 ( 1988مقابل  )49,4ـ
تظهر منذ  2000تفاوتا لفابدتهن ،مع مإشر تماثل أعلى من الوحدة ( 1,06فً  .)2013ومع ذلك ،فإنّ
تطور نسبة التمدرس الخام حسب وسط اإلقامة تظهر وجود تفاوت قوي لفابدة الوسط الحضري ()%93
على حساب الوسط الرٌفً (  )%58والبدو الرحل (  .)%6وهذا التفاوت مالحظ على حد السواء لدى
البنٌن والبنات .وحسب معطٌات إحصاء التعلٌم ٌ ،2014جدر التنبٌه إلى أنّ استكمال السلك تحسّن على
نحو بٌّن ،منتقال من  %45فً  2004إلى  %59فً  ،2008ثم إلى  %72فً .2014
وعلى الرؼم من هذا التحسن الملموسٌُ ،حت َمل أنّ  3أطفال من  10من فبة عمرٌة لن ٌكتسبوا الكفاءة
الالزمة التً تمكنهم من البقاء قادرٌن على القراءة طٌلة حٌاتهم ،وذلك بسبب ضعؾ االستبقاء ( %60
فً  2013مقابل  %54فً  .)2008وبالتالً ،فإنّ عددا هاما من األطفال ٌبقون خارج المدرسة ،إما
ألسباب ال تتعلق بتوفر المدرسة (زهاء  )109 800أو بسبب الهدر المبكر (زهاء  .)61 700معظمهم
من البناتٌ ،عشن بنسبة مرتفعة فً الوسط الرٌفً ومن  %20من السكان األفقرٌن.
وعلى صعٌد حكامة النظام التربوي ،ما ٌزال تسٌٌره ضعٌؾ األداءٌ .تجسد ذلك عبر ضعؾ قدرته على
التوزٌع العادل للموارد وتحوٌلها إلى نتابج محسوسة لدى التالمٌذ .وهكذا ،ما ٌزال التخصٌص (التحوٌل)
الالعقالنً للموارد البشرٌة (وال سٌما المدرسٌن) ٌإثر سلبا على اإلنصاؾ والنجاعة .فحسب إحصاء
التعلٌم  ،2014فإنّ عدٌد المدرسٌن فً االبتدابً والثانوي تطور بضآلة بٌن  2010و.2014
وطٌلة الفترةٌ ،بلػ عدد المدرسٌن اإلضافٌٌن  678فقط فً االبتدابً و  600فً الثانوي .ففً االبتدابً
مثال ،انتقل عدٌد المعلمٌن من  11 442فً  2010إلى  10 400فً  ،2012قبل أن ٌرتفع فً
 2013لٌتموقع عند  12 118فً  .2014وبعد أن شهد انخفاضا فٌما بٌن  2010و ،2012بدأ عدٌد
المدرسٌن فً الثانوي ٌرتفع أٌضا ابتدا ًء من  2013لٌتموقع عند  3915فً  .2014وٌجسد هذا التطورُ
المتباٌنُ صعوبة اكتتاب الدولة للمدرسٌن فً النظام التربوي ،وهً صعوبات ناجمة جزبٌا عن الدخول
حٌز التنفٌذ إلصالح االزدواجٌة الجدٌد الذي ٌفرض على المترشحٌن لمدرسة تكوٌن المعلمٌن مواصفات
قلٌلة التوفر .وعالوة على ذلك ،رُفع مسار التكوٌن األصلً إلى  3سنوات تؤمٌنا لتكوٌن أجود ،فؤسهم
ذلك فً خفض عدد الخرٌجٌن .ولمواجهة هذه الوضعٌة ،فتحت الدولة مإخرا مدرستٌن أخرٌٌن لتكوٌن
المعلمٌن فً داخل البلد.
 .3.4.Vالصحة والتؽذٌة
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حسب معطٌات المسح الدابم لظروؾ معٌشة األسر  ،2014تق ّدر نسبة االعتالل بـ  ،%4,9مع تؽٌر
ٌرتبط بالعمر والجنس والوسط ومستوى الفقر ،مقابل نسبة  %12,3فً  ( 2000المسح الدابم لظروؾ
معٌشة األسر).
 15األخٌرة جهودا هامة واتخذت
على مستوى قطاع الصحة ،بذلت الحكومة خالل السنوات الـ
إصالحات لتقرٌب الخدمة الصحٌة من السكان ومكافحة المرض من خالل إعداد وتنفٌذ "الخطة الوطنٌة
لتنمٌة الصحة" للفترة  .2020/2012وبعد  4سنوات من التنفٌذ ،شرعت وزارة الصحة فً تقوٌم
منتصؾ الخطة ،من أجل ضبط الفترة  2020/2016التً ٌجب أن تتسق مع خطة العمل األولى لـ
إستراتٌجٌة النمو المتسارع والرفاه المشترك.
وعلى الرؼم من هذه الجهود ،تبقى تحدٌات حقٌقٌة فً مجاالت وفٌات األمهات واألطفال ومكافحة
المرض وتنظٌم عرض الخدمات الصحٌة وإنتاج وتسٌٌر الموارد البشرٌة ،وفً مجال التزود باألدوٌة
الجٌدة والمتفاعالت المخبرٌة والمستهلكات واللقاحات والمنتجات ،وفً مجال تموٌل القطاع .وعلى
الرؼم من المجهود الكبٌر الذي بُذل فٌما ٌخص المنشآت والتجهٌزات الصحٌة ،وال سٌما خالل السنوات
األخٌرة ،وفٌما ٌخص تعزٌز الجهاز الوطنً لتكوٌن الموارد البشرٌة واكتتاب العمال ،فإنّ النتابج
المسجلة لم تم ّكن من تحقٌق معظم أهداؾ األلفٌة للتنمٌة المتعلقة بالصحة.
وبالنسبة للوفٌات واالعتالل ـ خارج األهداؾ المتعلقة بفٌروس األٌدز ـ ما زالت مورٌتانٌا بعٌدة من
تحقٌق أهداؾ األلفٌة للتنمٌة المتعلقة بالصحة فً أفق  .2015فالواقع أنّ نسبة وفٌات األمهات ما تزال
مرتفعة ،مسجلة ً انخفاضا بطٌبا ،انتقل من  687وفاة من  100 000والدة حٌة فً ( 2001المسح
الدٌمؽرافً والصحً فً مورٌتانٌا  )EDSMإلى  626فً ( 2011المسح متعدد المإشرات ،MICS
 ،)2011ثم انخفاضا متسارعا نسبٌا لتبلػ  582وفاة أ ٍّم عن كل  100.000والدة حٌة فً 2013
(اإلحصاء العام للسكان والمساكن) .فلم ٌتحقق أيٌ من األهداؾ المعتمدة فً اإلطار اإلستراتٌجً لمكافحة
الفقر ( 300من  100.000وفاة حٌة) والخطة الصحٌة ( 232من كل  100.000وفاة حٌة).
وعلى صعٌد الحكامة الصحٌةٌ ،ستفٌد القطاع منذ عدة سنوات من رعاٌة سامٌة تجسدت باعتماد
إستراتٌجٌة قطاعٌة وإنشاء هٌبات جدٌدة لعالجات من مختلؾ الفبات ،واقتناء تجهٌزات هامة وتخصٌص
موارد مالٌة قٌّمة وال سٌما لفابدة القطاع االستشفابً والصٌدلً .وعلى الرؼم من هذه الرعاٌة الخاصة،
ما تزال حكامة القطاع رهٌنة الضعؾ فً مجال القٌادة والتسٌٌر اإلستراتٌجً والتخطٌط والمتابعة
التقوٌمٌة ومنظومة المعلومات والقدرة على تجمٌع وتحلٌل المعطٌات .وقد اعتبر تقرٌر التدقٌق المإسسً
والتنظٌمً لوزارة الصحة المنشور فً نوفمبر  2014أن الخطة الصحٌة الحالٌة كاملة ً نسبٌا ،إال أنها
ٌعوزها األخذ فً الحسبان كما ٌنبؽً لجوانب السالمة الصحٌة والطب االستشفابً.
وفً مجال تخطٌط العمل المٌدانً ،أع ِّدت خطط قطاعٌة فرعٌة لمعظم أه ّم المجاالت ،مثل مكافحة
األمراض المنتقلة وؼٌر المنتقلة (المالرٌا ،السل ،األٌدز ،السكري ،إلخ) وأمراض الثنابً األم والطفل،
والمجاالت المشتركة المتعلقة بالموارد الصحٌة والمنظومة الصحٌة واللوجستٌك .ومع ذلكٌ ،عٌق عد ُم
َ
تخطٌط المستوٌات الطرفٌة للمنظومة
التخطٌط (التخطٌط المص ّؽر) على صعٌد التكوٌنات الصحٌة
الصحٌة .وفً  ،2014أُع ّدت أٌضا خرٌطة صحٌة وطنٌة اعتمادا معاٌٌر الخطة الصحٌة ،لكنها ال تشمل
قطاع الصٌدلة.
وقد شهدت حكامة المنظومة الصحٌة فً مورٌتانٌا خالل السنوات الخمس األخٌرة إصالحا للقطاع
االستشفابً أجري عبر تحوٌل ج ّل المستشفٌات الجهوٌة إلى مإسسات مستقلة ذات طابع إداري ،من أجل
تسٌٌر أفضل للطب االستشفابً فً البلد وتقرٌب خدماته من السكان.
وعلى صعٌد التؽذٌة ،تمثل الرهان فً تؤمٌن تؽذٌة جٌدة لمجموع األطفال والنساء ،بفضل النفاذ إلى
تؽذٌة بجودة كافٌة واستؽالل مناسب لخدمات التؽذٌة الجٌدة .فالواقع أنّ مستوى تؽطٌة التدخالت وفق
مقاربة متعددة القطاعات ما ٌزال محدودا .وتظهر مقارنة الوضعٌة الؽذابٌة بحسب الوسط ـ فً  2011ـ
 )%29,7منه فً الوسط الحضري
أنّ نقص الوزن لدى األطفال كان أكثر فً الوسط الرٌفً (
(.)%16,4
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وٌكشؾ تحلٌل المعطٌات حسب الوالٌات أنّ أعلى نسبة من األطفال دون الخامسة ناقصً الوزن فً
 2011كانت  ،%24على مستوى الحوض الشرقً وكٌدٌماؼا .أما النسب األقل ،فسجلت فً داخلت
نواذٌبو ( )%6,9ونواكشوط (.)%12,7
ومن جهة أخرىٌ ،ستخلص من " المسح الدابم لظروؾ معٌشة األسر " (  2088و  )2014مالحظة ُ
تحسن إجمالً فً الوضع التؽذوي لدى األطفال تحت الخامسة .وهكذا ،فً مجال سوء التؽذٌة المزمن
المقٌس بـ"نقص النمو" ،سُجِّ ل انخفاض بنسبة  %18,4بٌن  2008و  ،2014بٌنما انخفض نقصُ
والمزمن بنسبة  %16,1فً نفس السنوات.
الوزن الذي ٌعكس فً نفس الوقت سو َء التؽذٌة الحا َّد
َ
 .4.4. Vالحماٌة االجتماعٌة والنوع والطفولة
تضطلع ثالث هٌبات بدور ربٌسً فً مجال الحماٌة االجتماعٌة ،وهً  )1( :الصندوق الوطنً للضمان
االجتماعً ،بالنسبة للعمال األجراء المحكومٌن بمدونة الشؽل ومدون البحرٌة التجارٌة (  )2صندوق
متقاعدي الدولة ،بالنسبة للموظفٌن (  )3الصندوق الوطنً للتؤمٌن الصحً ،بالنسبة لفرع المرض .لكن
هذه الهٌبات ال ٌستفٌد منها سوى جزء ضبٌل من السكان ،نظرا لضآلة عدد الوظابؾ األجرٌة لدى
السكان النشطٌن فً القطاع المصنؾ .فالواقع أنّ عدد المنتسبٌن للضمان االجتماعً كان ٌُق َّدر فً
 2008بقرابة  %5من الساكنة الكلٌة فً البلد  .8ومن األكٌد أنّ الدولة ،من خالل قنوات متعددة ،وال
سٌما وزارة الشإون االجتماعٌة والطفولة واألسرة ،تتخذ تدخالت فً الحماٌة االجتماعٌة ،إال أنّ الؽالبٌة
العظمى من السكان ال تجد نفسها إال فً إطار النظم التقلٌدٌة أو ؼٌر المصنفة أو اإلسالمٌة.
ومع ذلك ،تنعقد اآلمال على تنفٌذ اإلستراتٌجٌة الوطنٌة للحماٌة االجتماعٌة.
وقد شهدت الحماٌة االجتماعٌة خالل السنوات الخمس األخٌرة تطورا مإسسٌا مواتٌا ،من خالل
اإلستراتٌجٌة الوطنٌة للحماٌة االجتماعٌة فً  ،2014التً تقترح رإٌة طوٌلة األمد وخارطة طرٌق
إلنشاء منظومة للحماٌة االجتماعٌة االندماجٌة ،والتً ٌشكل ضمنها مشروع دعم الشباك االجتماعٌة ـ
وال سٌما برنامجها الوطنً للتحوٌالت االجتماعٌة ـ أحدَ عناصر الفاعلٌة المٌدانٌة.
وهكذا ،وفً منظور ألفضل استهداؾ لمستفٌدٌن محتملٌن من خدمات الحماٌة االجتماعٌةٌ ،جرى إعداد
سجل وطنً للمعوزٌنٌ .تعلق األمر برهان هام بالنسبة للبلد ،وستكون تبعٌته المإسسٌة ومقاربة
االستهداؾ حاسمٌْن .وهو أداة هامة للتسٌٌر والتنسٌق سٌكون لها وقع بٌّن على نجاعة وفعالٌة التدخالت.
 .5.4. Vالماء والصرؾ الصحً
سجل تقدم فً مجاالت النفاذ إلى ماء الشرب ،أساسا بفضل تسرٌع تشٌٌد المنشآت ،حٌث انتقلت نسبة نفاذ
السكان إلى مصدر لماء الشرب من  %58,3فً  ( 2008المسح الدابم لظروؾ معٌشة األسر ) إلى
 %65,4فً  ( 2014المسح الدابم لظروؾ معٌشة األسر ) .فقد أنجزت مشروعات مابٌة ضخمة
(آفطوط الساحلً) ،وتوجد أخرى قٌد اإلنجاز (اظهر ،آفطوط الشرقً  ،)....ونفذ فً داخل البلد برنام ٌج
واسعٌ لمنشآت الحفر المابً .وعلى الرؼم من هذا التقدم ،ما تزال تحدٌات هامة لم ترفع .فالواقع أنّ
األسر التً تستهلك ما ًء ؼٌر آمن (آتٌا من مصادر معرضة للتلوث) تمثل حتى اآلن  .%34,6وٌظهر
التحلٌل بحسب مكان اإلقامة أنّ الماء المستهلك فً الؽالبٌة العظمى من المنازل الحضرٌة ( )%95,4
صالح للشرب ،خالفا لألسر الرٌفٌة ( )%63,4التً تتزود أساسا بماء من مصادر ؼٌر صالحة للشرب.
فً الوسط الرٌفً وشبه الحضري ،بالنسبة للبلدات فوق  150ساكن ،تق َّدر نسبة التؽطٌة بـ ،%42,5
لكن نسبة التوصٌل تبلػ  %25,8فقط .وفً الوسط الحضري (تسٌٌر الشركة الوطنٌة للماء) ،تبلػ النسبة
المتوسطة للتؽطٌة  %100على أساس  40لترا ٌومٌا للشخص الواحد ،لكنها أقل من  %80فً 11
مركزاٌ .مكن أن ترفع نسبة التوصٌل إلى  %72عندما تستكمل األشؽال الجارٌة فً نواكشوط فً
 .2018وفً الوسط الحضري ،فإنّ عدد التوصٌالت الخاصة المراد إنجازها من أجل نسبة توصٌل
 %100تق َّدر بـ  ،149 900من ضمنها  80 000فً نواكشوط.
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وعلى صعٌد النفاذ للصرؾ الصحً والسالمة الصحٌة ،تظهر نتابج المسح الدابم لظروؾ معٌشة األسر
 2014أنّ  %35,1من األسر على المستوى الوطنً مقابل  %47,5فً ( 2008المسح الدابم لظروؾ
معٌشة األسر ) ال تتوفر على مراحٌض فً مسكنها .وتبلػ النسبة المتوسطة لتجهٌز المإسسات الصحٌة
بمنظومات للصرؾ الصحً  %47فً  .2015وتبلػ هذه النسبة لدى المإسسات المدرسٌة ،%33,2
من ضمنها  %22,8فً الوسط الرٌفً و  %67,3فً الوسط الحضري وضواحً المدن ،مع وجود
عوابق فً تؤمٌن تسدٌد فواتٌر الماء وصٌانة المراحٌض .وما تزال الحاجة من التجهٌزات كبٌرة بالنسبة
للمإسسات الصحٌة والمدرسٌة .والصرؾ الصحً الجماعً وشبه الجماعً ما ٌزال مقصورا على
بعض المناطق فً نواكشوط وبعض العواصم الجهوٌة.
وعموما ،فإنّ التقدم المحرز فً مجال الصرؾ الصحً هام ،بالنظر إلى نقطة االنطالق ،حتى ولو بقً
انحراؾ كبٌر عن النظم والمعاٌٌر المطبقة فً هذا المجال ،وفٌما بٌن الوسطٌنْ الحضري والرٌفً.
فمن المإكد أنّ العمل فً قطاع الماء والصرؾ الصحً ٌستفٌد من تسٌٌر مخطط ومنسق على نحو
متزاٌد ،لكنه ما زال ٌواجه تحدٌات هامة ٌتوجب رفعها بالنسبة لما ٌلً  )1 ( :نفاذ جمٌع األسر إلى
مصادر الماء الصالح للشرب (  )2النهوض بمعاٌٌر السالمة الصحٌة والصرؾ الصحً سواء فً
الحضري أم الرٌفً ،وال سٌما من خالل إستراتٌجٌات مناسبة أعطت نتابج أكٌدة ،على سبٌل المثال
مقاربة "الصرؾ الكلً الجمعوي"  )3 ( ATPCترقٌة الممارسات األسرٌة المتمحورة حول السالمة
الصحٌة والصرؾ الصحً ،مثل معالجة الماء فً المنزل وممارسة ؼسل األٌدي بالصابون.
وتتوفر للقطاع عدة فرص ومزاٌا ،منها على وجه الخصوص  )1 :وجود ترسانة من وثابق السٌاسات
واإلستراتٌجٌات والمدونات التً تضبط القطاع  )2إنشاء إطار للتشاور على الصعٌد المركزي والجهوي
 )4منظومة تسٌٌر مفوّ ض
 )3تكفل أفضل بالصرؾ الصحً والمٌاه السطحٌة فً العمل القطاعً
للشبكات فً الوسط الرٌفً وشبه الحضري ذات بعد وطنً ،تدمج تؽطٌة التكالٌؾ المعاودة  )5النشرُ
مإخرا إلستراتٌجٌة للنهوض بالسالمة الصحٌة تركز على تؽٌٌر السلوك وتعطً األولوٌة للتدخالت فً
المدارس والهٌبات الصحٌة ،ووجو ُد مقاربات مستدٌمة وقابلة لالستنساخ ،بتكلفة البقة ،من أجل تحسٌن
النفاذ إلى الماء والصرؾ الصحً على المستوى الجمعوي.
 .6.4.Vالطاقة
ٌقدر إنتاج "صوملك" من الكهرباء فً  2015بـ  749ملٌون كٌلوواط ساعة ،مقابل  475ملٌون
ك.و.س .فً  ،2007مسجال بذلك ارتفاعا بنسبة  .%80وتوجد الٌوم  153مدٌنة مكهربة ،على النحو
التالً  28 )1 ( :مدٌنة فوق  10 000ساكن (  17 )2من ضمن  22بلدة بٌن  10 000و 5 000
ساكن ؛ (  23 )3من ضمن  50بلدة بٌن  1000و  2 500ساكن (  27 )4من ضمن  194بلدة فوق
 1 000ساكن .وانتقلت نسبة نفاذ األسر إلى الكهرباء من  %30فً  2008إلى  %38,8فً ،2014
حسب المسح الدابم لظروؾ معٌشة األسر  .2014ومع ذلكٌ ،وجد تفاوت هام فً مجال النفاذ للكهرباء
بٌن الوسط الحضري ( )%76,9والرٌفً (.)%2,3
تؤتً الطاقة المنتجة فً مورٌتانٌا من )1 ( :مورد مابً ،بفضل المنشآت المابٌة الكهربٌة التً أنجزت فً
 %15من منتج محطة ماننتالً
إطار منظمة استثمار نهر السٌنؽال التً تمنح لمورٌتانٌا حق سحب
(محطة  200مٌؽاواط تنتج سنوٌا  792مٌؽاواط ساعة) و  %30من منتج محطة "فٌلو" (محطة 60
مٌؽاواط تنتج سنوٌا  165مٌؽاواط ساعة) (  )2مورد حراري ،باستطاعة مُقا َمة  362مٌؽاواط منها
 352مٌؽاواط تسٌرها مباشرة صوملك ،من خالل  46محطة ،والـ  10مٌؽاواط الباقٌة ٌسٌرها مفوضو
خدمة مكتتبٌن من  AREفً إطار لبرالٌة القطاعات األساسٌة (  )3مورد شمسً  :بفضل المحطة
الضوبٌة الفولتاوٌة باستطاعة  15مٌؽاواط ومحطات صؽٌرة هجٌنة فً الداخل (  )4مورد رٌحً
باستطاعة  30مٌؽاواط فً نواكشوط.
تجدر اإلشارة إلى أنّ الشركات المعدنٌة لها وسابلها الخاصة بإنتاج الكهرباء ،التً ال تتبع لشبكة
صوملكٌ .تشكل أسطول محطات المواقع المنجمٌة من مولدات حرارٌة صؽٌرة الحجم تستهلك مادة
 HFOأو  .DDOوحدها شركة سنٌم تتوفر على محطات للطاقة الكهربٌة المتجددة  :حقل رٌحً من
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 4,4مٌؽاواط (نواذٌبو) ومحطة شمسٌة فولتاوٌة من  3مٌؽاوات (زوٌرات) .وحصل األسطول الكلً
للشركات المنجمٌة استطاعة مقامة  188مٌؽاواط منها استطاعة متاحة  163مٌؽاواط.
 )1خط من 225
فً مجال نقل الجهد العالً ،تتكون الشبكة أساسا من خطٌّن من الجهد العالً ( :
كٌلوفولت (ٌربط مركز دكانا /السٌنؽال إلى مركز المصدر  33/225ك.ؾ .بالمحطة جنوب نواكشوط
إلى عرفات ،مرورا بروصو ،حٌث أقٌم مركز  33/225ك.ؾ )2 ( .خط  90ك.ؾٌ .ربط مركز
 90/225ك.ؾ .فً " َم َت ْم" (السٌنؽال) إلى مركز المصدر  15/90ك.ؾ .فً "بوؼً" ،والذي ٌزود
مدٌنة كٌهٌدي بمركز مصدر  15/90ك.ؾ )3 ( .خط  90ك.ؾٌ .ربط مركز  90/225ك.ؾ .فً
"باكل" (السٌنؽال) إلى المركز المصدر  15/90ك.ؾ .فً سٌلبابً الذي ٌزود بلدتًْ كوريْ ودٌاكٌلً
بواسطة المركز المصدر  33/90ك.ؾ .فً "كوريْ " (  )4خط  90ك.ؾٌ .ربط محطة الضخ فً
"بنٌنعجً" إلى مركز منظمة استثمار نهر السٌنؽال فً روصو والتً تستؽلها صوملك (بتموٌل من
الشركة الوطنٌة للماء فً إطار مشروع آفطوط الساحلً لتزوٌد مدٌنة نواكشوط انطالقا من نهر
السٌنؽال .تنقل شبكات التوزٌع من الجهد المتوسط توترات من  33ك.ؾ .أو  15ك.ؾ .فً نواكشوط
ونواذٌبو وفً المراكز الثانوٌة المزودة بمحطات دٌٌزل .وفً المجموع ،أنجزت  10خطوط متوسطة
الجهد ،خالل السنوات الخمس األخٌرة ،من ضمنها  5شبكات فً الترارزه وشبكة فً البراكنه وشبكة فً
العصابة وشبكة فً كوركول وشبكتٌن فً الحوض الؽربً .ترتبط الفرص المتاحة حالٌا لقطاع الطاقة
بالطلب القوي فً الداخل وللتصدٌر ،واكتشاؾ الؽاز البحري كبدٌل عن الموارد الحرارٌة األخرى
األؼلى ،والتحكم فً الطاقات المتجددة وإدخالها فً الدمج الطاقً على نطاق واسع .وعلى الرؼم من
فابض اإلنتاج ،ما تزال مشاكل النقل والتوزٌع قابمة.
وعلى نحو خاص بمستوى الطاقة المتجددة والدمج الطاقً ،وطبقا لقرار السلطات منذ  ،2012فإنّ جمٌع
أما بتوسٌع شبكات قابمة سلفا ،وإما بواسطة محطات هجٌنة
البلدات المكهربة حدٌثا كهربت
شمسٌة/حرارٌة أو رٌحٌة /حرارٌة  :اقصٌر الطرشان ،النباؼٌه ،القدٌه ،نوامؽار ،الشامً ،تندؼمادك،
بٌرت ،نجاكو ،ترمسه ،بوصطٌله .ونفذ برنامج لتهجٌن المحطات الحرارٌة الموجودة ،واستهدؾ
محطات  :أطار وأكجوجت وبنشاب وبولنوار وبوتٌلمٌت وأالك والعٌون وعٌن أهل الطاٌع ومال
وفصاله.
 .7.4.Vاإلسكان والمبانً العمومٌة
فً مجال اإلسكان ،أنجزت الدولة ،من خالل مإسساتها وشركاتها (صوكوجٌم ،أنات ،وكالة التنمٌة
الحضرٌة ،إسكان) إصالح ما ٌلً  150 000 )1 ( :قطعة أرضٌة المتصاص الكزرات فً نواكشوط،
و 1533قطعة اجتماعٌة فً الرٌاض والمٌناء بنواكشوط (  700 )2قطعة سكنٌة فً حً ك توسعة فً
نواكشوط ( 4867 )3قطعة فً نواذٌبو (  395 )4قطعة فً أالك (  1254 )5قطعة فً أكجوجت ( )6
 2368قطعة فً الزوٌرات (  325 )7قطعة فً بنشاب (  2620 )8قطعة فً كٌهٌدي ( 1023 )9
 50 )1مسكنا فً الشامً  600)2مسكن فً الزوٌرات
قطعة فً بٌر أم قرٌن ؛ وتشٌٌد ما ٌلً :
 148)3مسكن اجتماعً فً منطقة اإلٌواء لفابدة األسر المنكوبة فً "كبة المرفإ".
 .8.4.Vملمح النمو االقتصادي 2015/2001
خالل السنوات الخمس عشر األخٌرة ( ،)2015/2001كان معدل النمو االقتصادي الحقٌقً  %4,5فً
المتوسط ،محموال أساسا بالنشاطات االستخراجٌة والبناء واألشؽال العمومٌة والنقل واالتصاالت ،من
ضمن خدمات أخرى .وكان هذا النمو أقوى خالل السنوات الخمس األخٌرة (  ،)2015/2011مسجال
بذلك نسبة حقٌقٌة تقدر بـ  ،%5,2مسحوبة ً أساسا بحٌوٌة قطاع البناء واألشؽال العمومٌة ،ذات الصلة
باتساع البنٌات التحتٌة ،نتٌجة برنامج لالستثمار العمومً المكثؾ (انتقلت االستثمارات العمومٌة من
 %23من مٌزانٌة لدولة فً  2009إلى  %43فً  )2015وارتفاع سعر الحدٌد والنحاس والذهب فً
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األسواق العالمٌة .تم الحفاظ على هذه النتابج بفضل سٌاسات مناسبة والتقدم المحرز على الصعٌد
الهٌكلً ،على الرؼم من اآلثار المتضافرة النقالب الظرفٌة الدولٌة والتقلبات المناخٌة .وٌمكن مقارنة
مستوى النمو المنجز خالل السنوات الخمس عشر األخٌرة فً مورٌتانٌا بمستوى النمو الحقٌقً المتوسط
المسجل فً البلدان اإلفرٌقٌة (  )%4,7أو فً االقتصادات المجاورة مثل المؽرب (  )%4,6ومالً
( )%4,8أو السٌنؽال (.)%3,8
وقد بلؽت نسبة النمو (خارج النشاطات االستخراجٌة) المنجز خالل هذه الفترة  %4فً المتوسط ،وهو
مستوى أخفض من النمو الحقٌقً لمجموع اقتصاد البلد ،الذي هو مسحوب أساسا بخدمات النقل
والمواصالت وقطاع البناء واألشؽال العمومٌة والتنمٌة الحٌوانٌة.
وخالل السنوات األربع األخٌرة (  ،)2015/2012بلؽت نسبة النمو السنوي المتوسط  ،%5,3وهً
أعلى من معدل السنوات الخمسة عشر األخٌرة .وكان هذا الحراك مدعوما بانتعاش الصٌد ( )%6,3
وحٌوٌة قطاع البناء واألشؽال ،ذات الصلة مع تكثٌؾ البنٌات التحتٌة وتوجّ ه جٌد للخدمات الخصوصٌة.

 .5 .Vخبلصة عن التشخٌص والدروس المستخلصة من الخٌارات اإلستراتٌجٌة
ٌمكن أن نذكر من ضمن مكتسبات الفترة (  )2015/2001استقرار اإلطار االقتصادي الكلً والنمو
االقتصادي الذي تدعم ،على الرؼم من اعتماده على الظرفٌة االقتصادٌة الدولٌة التً امتازت حقٌقة ً
 %4,5فً الفترة
بركود فً بعض الفترات .وهكذا ،سجل االقتصاد المورٌتانً معدل نمو سنوي
.2015/2001
وبالنسبة لتخفٌض الفقر  :سجلت نسبة الفقر انخفاضا مستمرا ،حٌث انتقلت من  %51فً  2000إلى
 %46,70فً  ،2004ثم إلى  %42فً  ،2008و  %31فً  .2014وهذا االنخفاض الذي تسارع
فٌما بٌن  2008و 2014كان مصحوبا ألول مرة بانخفاض عدد الفقراء الذي انتقل من  1,4ملٌون إلى
أقل من  1,1ملٌون فٌما بٌن  2008و.2014
أنجزت بنٌة تحتٌة هامة دعمت النمو ،وحسنت على نحو ملموس ظروؾ معٌشة السكان ،وال سٌما فً
مجاالت النقل (الطرق ،المطارات ،الموانا) والطاقة (المحطات والشبكات الكهربٌة) والتزود بماء
الشرب (اظهر ،آفطوط الساحلً ،آفطوط الشرقً ).. ،وتقنٌات اإلعالم واالتصال (كابل بحري ،والربط
باأللٌاؾ البصرٌة) والزراعة (منشآت التهٌبة ،إلخ).
وهكذا ،فً مجال الطرق ،كان التقدم جوهرٌا ،قٌاسا بعدد الكلمترات الخطٌة للطرق المعبّدة باإلسفلت،
حٌث انتقل العدد من  1760كلم فً  2001إلى  3069كلم فً  ،2010قبل أن ٌبلػ  4867كلم فً
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ك العزلة والربط بالمراكز الحضرٌة بشبكة مسلفتة ،وال سٌما خالل
 .2014وقد ُب ِذ َل مجهود هام لف ّ
السنوات الخمس األخٌرة .وعالوة على ذلك ،أصلحت محاور طرقٌة ،ففكت العزلة بذلك عن بلدات
عدٌدة.
وفً مجال الطاقة الكهربٌةٌ ،الحظ تحسّن جوهري فً قدرات اإلنتاج فً الوسط الحضري ،وتواصلت
الجهود من أجل تحسٌن نسبة التؽطٌة فً الوسط الرٌفً .والواقع أنّ إنتاج الكهرباء انتقل من  415ملٌون
ك.و.س .فً  2007إلى  749ملٌون ك.و.س .فً  ،2015مسجال بذلك ارتفاعا بنسبة .%80
وفً مجال تقنٌات اإلعالم واالتصالٌ ،الحظ تق ّدم قوي فً عدد المشتركٌن فً الهاتؾ المحمول الذي
انتقل من  2,1ملٌون فً  2008إلى أكثر  3,7ملٌون تقرٌبا فً  .2015ومن جهة أخرى ،حصل تقدم
كبٌر فً عدد المشتركٌن فً األنترنت.
ونفس المالحظة بالنسبة للمٌاه والصرؾ الصحً ،حٌث انتقلت نسبة النفاذ إلى مصدر لماء الشرب من
 %58,3فً  ( 2008المسح الدابم لظروؾ معٌشة األسر ) إلى  %65,4فً  ( 2014المسح الدابم
لظروؾ معٌشة األسر  .)2014وفً مجال التجهٌزات سجل تقدم ملموس .ومع ذلك ،ما تزال الحاجة
لتوسٌع النفاذ قابمة.
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الفصل السادس :
الوضعٌة المرجعٌة ألهداؾ التنمٌة المستدٌمة فً مورٌتانٌا
على ؼرار الدول األخرى ،نفذت مورٌتانٌا أهداؾ األلفٌة للتنمٌة بإدماجها فً السٌاسٌات التنموٌة .وقد
أظهر هذا التنفٌذ أنّ القطاعات الوزارٌة حققت هذه األهداؾ بدرجات متفاوتة .وعلى الرؼم من هذه
النتابجٌُ ،حتاج إلى بذل المزٌد من الجهود ،إلدماج التنمٌة حقٌقة ً فً السٌاسات الوطنٌة للتنمٌة.
كان تحقٌق أهداؾ األلفٌة للتنمٌة محدودا بنهاٌة  .2015وعلى أساس تقوٌم تنفٌذ أهداؾ األلفٌة ،حدد
المجتمع الدولً  17هدفا للتنمٌة المستدٌمةٌ ،توجب على كل بلد أن ٌكٌّفها مع سٌاقه الجؽرافً
واالقتصادي واالجتماعً.
وللتكٌّؾ مع هذه الوضعٌة ،أع ّدت مورٌتانٌا فً  2016وضعٌة مرجعٌة ،باألخذ فً الحسبان ألهداؾ
التنمٌة المستدٌمة السبعة عشر.
 .)1وقد قٌم بهذا النشاط على نحو
ومع ذلك ،اع ُتبر بعضُ األهداؾ ؼٌر وجٌه بالنسبة للبلد (ملحق
تشاركً ،بإشراك مجموع القطاعات الوزارٌة ،وتوِّ ج بالمصادقة الرسمٌة فً  .2017فؤصبح هو اإلطار
المرجعً لمتابعة تطور تنفٌذ أهداؾ التنمٌة المستدٌمة .وهذه الوضعٌة منشورة فً الملحق  1من هذا
التقرٌر.
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الفصل السابع :
حصٌلة وتوصٌات فً سٌاق األداء البٌبً فً مورٌتانٌا
 .1.VIIالخبلصة االستنتاجٌة للتقرٌر
ٌوصً العم ُل الحالًُ أساسا بعدد من اإلجراءات والتوافقات على الصعٌد القانونً والمإسسً والسٌاسً،
من تعزٌز انسجام السٌاسة الوطنٌة فً مجال التنمٌة المستدٌمة.
وقد مكن هذا العمل من التوصل إلى التوصٌات التالٌة :
 م ّكن من استٌعاب فكرة عامة عن تحقٌق التنمٌة المستدٌمة فً مورٌتانٌا .كشؾ هذا التحلٌل عنوجود حصٌلة قٌّمة على المستوٌٌن القطاعً والمرجعً ،وكذا عدد مدهش من النصوص
القانونٌة والنظامٌة ،لكن وضعٌة انسجامها وتنفٌذها ؼٌر مرضٌّة على نحو إجمالً ؛
 المكانة التً تحتلها مورٌتانٌا ـ فٌما ٌخص مإشر األداء البٌبً ـ ال مسوّ غ لها بتاتا ،ولعلها تعودأساسا إلى عجز فً التخطٌط اإلستراتٌجً على المستوى القطاعً ،مشفوعا بمشاكل االتصال
وانتقال المعلومات ؛
ّ
 قواعد البٌانات ونظم المعلومات القطاعٌة مجرودة على أوسع نطاق ،لكنها ؼالبا ؼٌر محدثة والمستؽلة على نحو ُم َم ْن َهج من لدن صناع القرار على المستوى القطاعً ؛
 ٌظهر أنّ مإشر األداء البٌبً ـ مع رهاناته ـ ؼٌر معروؾ على نحو جٌد ،سواء لدى صناعالقرار فً القطاع العمومً أو منظمات المجتمع المدنً والقطاع الخصوصً والجمهور
العرٌض ؛
 مكانة مورٌتانٌا فً مإشر األداء البٌبً تعود أساسا إلى ثؽرات تقع فً المستوى القطاعً.وٌمكن تحسٌنها بإقامة خلٌة أو وحدة ذات مهمة واضحة وتتمتع برإٌة براؼماتٌة ؛
 ما ٌزال مستوى إدماج البٌبة فً السٌاسات العمومٌة المنفذة من طرؾ القطاعات الوزارٌةالربٌسٌة فً مستوٌات ؼٌر مرضٌة ؛
 ما ٌزال مستوى إدماج البٌبة فً ممارسات القطاع الخصوصً فً مستوٌات ؼٌر مرضٌة.وٌُفاقم هذه الوضعٌة َ انعدا ُم معاٌٌر وطنٌة ،وضعؾُ مستوى االهتمام فً مجال نهج "الجودة فً
التسٌٌر البٌبً" ؛
ّ
 اقترح هذا العمل عددا من التوصٌات من شؤنها أن تمكن من تحسٌن وضعٌة مورٌتانٌا ،فٌماٌخص مإشر األداء البٌبً.
االستنتاجات المستخلصة من هذا العمل تؽطً وتبرز أهم النواقص المتعلقة بالحكامة البٌبٌة وؼٌاب
التخطٌط اإلستراتٌجً وعدم الفعالٌة فً نظام المعلومات البٌبٌة القابم ،وكذا ضعؾ الوسابل المالٌة
المخصصة.
والمعطٌات المتعلقة بالمإشرٌن  11و  12تظهر اتجاها ضعٌفا إلى حسن األداء على الصعٌد
القطاعً .وعلى الرؼم من ذلك ،لوحظ أن هذا األداء لم ٌكن له تؤثٌر إٌجابً بٌّن على مستوى مإشر
األداء البٌبً فً مورٌتانٌا.
والطوٌل
 .1. VIIأولوٌة العمل فً المدى المتوسط
ِ
على الصعٌد الموضوعاتً والقطاعً ،سٌكون من الالزم إعادة ضبط األداء المتعلق بعدة قضاٌا ذات
أولوٌة فً سٌاق إستراتٌجٌات وطنٌة قطاعٌة ،لكن أٌضا فً سٌاق أهداؾ التنمٌة المستدٌمة.
 .1.1.VIIوفٌات األطفال
• تطبٌق ترتٌبات مدونة السالمة الصحٌة (الوقاٌة العمومٌة) ؛
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• تطوٌر البحث العلمً والمناصرة ،من أجل التعرّ ؾ على العالقة بٌن وفٌات األطفال والعوامل
البٌبٌة واألسباب الحقٌقٌة ودرجة التؤثٌر ؛
• إقامة نظام للوقاٌة ؛
• تحسٌن مستوى إعالم السكان حول تؤثٌر العوامل البٌبٌة على الصحة ،بواسطة القٌام بتحقٌقات
منتظمة ونشر المعطٌات.
 .2.1.VIIالتلوث الداخلً للهواء (فً المنازل)
•
•
•
•
•
•

تخفٌض بواسطة ترقٌة واستخدام ؼاز البوتان ؛
وجود جسٌْمات فً الهواء الحضري (جمع المإشرٌن  3و )4؛
إقامة معاٌٌر للتلوث فً مورٌتانٌا ،لتحدٌد إجراءات الحماٌة وتسٌٌر الطروح واالنبعاثات فً
الهواء ؛
المزٌد من تعزٌز إدماج التسٌٌر الصحٌح للمنتجات الكٌماوٌة ؛
تحدٌد ونشر الوضع الصفري للبٌبة فٌما ٌخص نوعٌة الهواء ؛
تحسٌن نوعٌة الهواء ،من خالل إعداد أدوات نظامٌة وتنظٌمٌة مالبمة.

 .4.1.VIIالنفاذ إلى ماء الشرب
•
•
•
•
•
•
•

التعرّ ؾ على االحتٌاطًّ المابً ك ّمٌّا ،وتحسٌن وضعٌة المعارؾ من خالل الوسابل
التكنولوجٌات الجٌوفٌزٌابٌة التقلٌدٌة ؛
إقامة نظام لجمع المعطٌات المتعلقة باستثمار الموارد المابٌة السطحٌة والجوفٌة ؛
رسم برامج إلقامة تجهٌزات قٌاس جدٌدة ،سواء على المٌاه السطحٌة أم المٌاه الجوفٌة ؛
إعداد مخطط توجٌهً وطنً للماء ،وتنفٌذ مخططات جهوٌة للتهٌبة فً قطاع الماء ؛
إقامة نظم وطنٌة ونظام لرقابة نوعٌة الماء ؛
تسهٌل نفاذ الجمٌع إلى ماء الشرب بتحسٌن وتشٌٌد الشبكات ؛
تقدٌم العون فً سعر االشتراك فً شبكة الشركة الوطنٌة للماء ،على مستوى األحٌاء الفقٌرة
والوسط الرٌفً.

 .5.1VIIالنفاذ إلى الصرؾ الصحً
• استكمال وتنفٌذ اإلستراتٌجٌة الوطنٌة للصرؾ الصحً السابل ؛
• ترقٌة إنشاء الشركات الصؽٌرة والمتوسطة و"تجمّعات النفع االقتصادي" المتخصصة فً صٌانة
واستؽالل المراحٌض ؛
• تعزٌز قدرات المكتب الوطنً للصرؾ الصحً ،وسابر هٌبات الصرؾ السابل.
 .6.1.VIIمعالجة مٌاه األوساخ
• االستثمار فً إقامة شبكات الصرؾ الصحً ومحطات معالجة مٌاه األوساخ ؛
• تحفٌز التكامل بٌن الصرؾ السابل والزراعة الحضرٌة ،بالوضع تحت تصرؾ الزراعة لمٌاه
أوساخ من ّقاة وفق الفبة (ب) فً تصنٌؾ "الفاو" ،وصالحة ألؼراض الريّ (طبقا للمعاٌٌر
الدولٌة).
 .7.1.VIIالمنح الزراعٌة وتقنٌن المبٌدات الزراعٌة (المإشران  8و)9
تنفٌذ اتفاقٌة ستوكهولم حول حظر  12مركبا عضوٌا ملوثا.
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 .8.1.VIIتؽ ٌّر الؽطاء الؽابً
• ضبط النفاذ إلى المورد الشجري ؛
• القٌام بجرد للموارد الشجرٌة ؛
• تنفٌذ برامج طموحة فً التشجٌر ؛
• النهوض باستخدام الؽاز لتخفٌؾ الضؽط على الوقود الؽابً ؛
• إقامة نظام لالتصال وتوعٌة المستفٌدٌن ؛
• إشراك المجتمعات األهلٌة.
 .9.1.VIIضؽط آلٌات الصٌد والمخزون السمكً (المإشران  11و)12
• تحسٌن المعارؾ حول الموارد الصٌدٌة والبٌبة البحرٌة ؛
• تهٌبة المصاٌد ،وال سٌما تنفٌذ خطط تهٌبة لفابدة األنواع المستؽلة بإفراط (أخطبوط ،جمبري،
إلخ) وأنواع سطحٌة والصٌد التقلٌدي والشاطبً ،وتحسٌن اإلجراءات الفنٌة ؛
• المحافظة على البٌبة البحرٌة من خالل تسٌٌر بٌبً فعال ؛
• تطوٌر وترقٌة البحث الصٌدي ؛
• تطوٌر نظام لإلعالم حول المصاٌد.
 .10.1.VIIحماٌة األوساط الحٌوٌة الطبٌعٌة البرٌة
استكمال وضعٌة المعارؾ وتحلٌل المالمح البٌبٌة والقٌمة االقتصادٌة للمناطق الرطبة القارٌة ،وتنفٌذ
إجراءاتها الحمابٌة ،فٌما ٌخص الجوانب القانونٌة والمإسسٌة والتهٌبة.
 .11.1.VIIحماٌة األوساط الحٌوٌة على الصعٌد العالمً
• تؤمٌن أفضل تنفٌذ التفاقٌة التنوع البٌولوجً ؛
• تنفٌذ التوافقات القانونٌة ،وإقامة منشآت التهٌبة لحماٌة  %15على األقل من األوساط الحٌوٌة
الطبٌعٌة فً البلد ؛
• العمل من أجل إشراك أفضل للسكان األصلٌٌن فً المناطق المحمٌة.
 .12.1.VIIالمحمٌات البحرٌة
• تؤمٌن تنفٌذ اإلستراتٌجٌة الوطنٌة للمحمٌات البحرٌة ؛
• إنتاج واعتماد المراسٌم التطبٌقٌة لقانون التلوث البحري فً  2011؛
• تحدٌث وتنفٌذ خطة "بولمار".
 .13.1.VIIحماٌة الموابل الحرجة
• تعزٌز القدرات فً مجال المحافظة واالستؽالل المستدٌم للتنوع البٌولوجً ؛
• تنفٌذ إجراءات المحافظة واالستؽالل المستدٌم للتنوع البٌولوجً ؛
• إقامة قاعدة بٌانات تتعلق بهذا المإشر.
 .14.1.VIIتطور انبعاثات ثانً أكسٌد الكربون من إنتاج الكٌلوواط ساعة (الطاقة المتجددة).
• إقامة قاعدة تتعلق بهذا المإشر ؛
• تثمٌن االحتٌاطًّ الهام من الطاقة الرٌحٌة ؛
• النهوض بالنفاذ إلى الكهرباء من الطاقة الرٌحٌة والشمسٌة فً قطاع المنازل ،على الصعٌد
الوطنً ،وال سٌما فً الوسط الرٌفً.
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الفصل الثامن :
توجٌهات تتعلق بالثؽرات الربٌسٌة فً مجال أهداؾ التنمٌة المستدٌمة
وإسقاطها على "إستراتٌجٌة النمو المتسارع والرفاه المشترك"
 .1.VIIIالتوصٌات
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

إلزامٌة األخذ فً الحسبان لقضاٌا التنمٌة المستدٌمة فً مجموع قطاعات النشاطات ،من خالل قانون
توجٌهًٌ .توقع أن ٌحدد ذلك القانون معاٌٌر االشتراط العتماد اإلستراتٌجٌات وتموٌل البرامج
المنبثقة عنها  )1 ( :إنجاز تقوٌمات تشاركٌة لالتساق مع أهداؾ التنمٌة المستدٌمة على المستوى
الكلً والقطاعً ؛ (  )2تحدٌد مإشرات المتابعة ،وإدماج اعتبارات التنمٌة المستدٌمة فً تقوٌمات
المنتصؾ والنهاٌة ،لتقدٌر العواقب والنتابج على حد السواء ،ومدى البرامج ونتابجها على الصعٌد
البٌبً واالقتصادي واالجتماعً ؛
إقامة محفز مإسسً (سلطة علٌا ،لجنة خاصة ،إلخ) مكلؾ بتؤمٌن تعدد المجاالت فً التنمٌة
المستدٌمة ،على الصعٌد الوطنً ،وكذا إدماجها فً مسارات التخطٌط القطاعً ،ولدعم تقوٌم
األداءات القطاعٌةٌ .جب على هذه الهٌبة المحفزة أن تحتل مكانة إستراتٌجٌة فً داخل جهاز الدولة
(مثال ضمن مصالح الوزارة األولى أو لدى الرباسة).ستدعم هذه الهٌبة جمٌع القطاعات فً إقامة
للتشاور ومتابعة اإلدماج (فرق العمل ،لجان خاصة) ؛
تحدٌد وإقامة آلٌات فعالة الستشارة الجمهور ومشاركته الموسعة ،على الصعٌد الوطنً والمحلً ،فً
شؤن القضاٌا البٌبٌةٌ .جب أن توضع ترتٌبات  /اتفاقات على نحو واضح لتحكم تلك المشاركة ؛
إكمال ومجانسة النصوص التشرٌعٌة والنظامٌة القطاعٌة .فً هذا اإلطار ،تجدر مراجعة القانون
اإلطاري للبٌبة ،لكً تدمج فٌه من ضمن أمور أخرى الترتٌبات المتعلقة بالتؽٌر المناخً ؛
تعزٌز اإلطار المإسسً والمالً ،لتعمٌم التشرٌع البٌبً على نحو أفضل وتطبٌقه ؛
العمل على إدماج التسٌٌر المحلً للموارد الطبٌعٌة فً اإلصالح الجاري حول الالمركزٌة (تفوٌض
هذه المهمة فً حالة نقل االختصاص إلى البلدٌات) ؛
دعم مسار المركزٌة تسٌٌر الموارد الطبٌعٌة بواسطة تعزٌز سلطة اتخاذ القرار على المستوى
المحلً .من أجل ذلكٌ ،مكن أن تم ّكن عدة إجراءات فً المستقبل من إدماج أفضل للبٌبة فً السٌاسة
الوطنٌة لالمركزٌة ؛
إدماج التسٌٌر المحلً للموارد الطبٌعٌة فً برامج الالمركزٌة ،مع تعزٌز القدرات لدى البلدٌات
والهٌبات الالمركزٌة ؛
تعمٌم إدماج الجوانب البٌبٌة ،وال سٌما التؽٌر المناخً فً ُخطط التنمٌة البلدٌة ؛
إقامة إستراتٌجٌة عمل مٌدانً لتعببة الموارد المالٌة لتنفٌذ تدخالت بٌبٌة ملموسة فً شؤن التؽٌر
المناخً ،على مستوى البلدٌات والمجموعات ؛
توسٌع الجباٌة البٌبٌة وإجراءات التحفٌز اإلٌجابً لفابدة المكافحة االندماجٌة للتؽٌر المناخً ،سواء
على مستوى التؤقلم أم التخفٌض ؛
إقامة إطار مناسب لتعزٌز القدرات ،ونقل التكنولوجٌا فً مجاالت التؤقلم وتخفٌض آثار التؽٌر
المناخً ؛
إقامة نظام للرصد المنهجً للمناخ ،لؽرض اإلتٌان بالحلول المناسبة لتقلبات المناخ وتؽٌره ؛
توسٌع البحث العلمً فً شؤن االستجابة المطلوبة للمشاكل المحلٌة للتؤقلم وتخفٌض آثار التؽٌر
المناخً ؛
تعزٌز القدرات المإسسٌة والفنٌة لدى الهٌبات الوطنٌة والمحلٌة فً مجال التخطٌط والتموٌل وتنفٌذ
إجراءات التخطٌط والتموٌل والتنفٌذ لإلجراءات التؤقلمٌة مع التؽٌر المناخً.
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 .2.VIIIأهم المبلحظات حول اإلطار التشرٌعً والنظامً
إنّ الوعً بالرهانات البٌبٌة التً تؤكدت أهمٌتها منذ بداٌة السنوات  90لم تتجسّد من خالل تؽٌّر فً
المنهج على الصعٌد المعٌاري إال مع مجًء القانون اإلطاري للبٌبة المعتمد فً ٌولٌو .2000
وإذا نزلنا إلى المستوى التشرٌعً ،سنندهش بتشتت النصوص المتعلقة بقطاع البٌبة وتسٌٌر الموارد
الطبٌعٌة .فالواقع أنّ مورٌتانٌا أعدت عدة نصوص قانونٌة تقنن أساسا النفاذ إلى مختلؾ عناصر الموارد
الطبٌعٌة والمحافظة علٌها واستؽاللها .وبعض هذه النصوص ُع ِّدل عدة مرّ ات ،كالنصوص المتضمنة
مدونة الحٌوانات المتوحشة ومدونة الؽابات.
وعلى الرؼم من محاوالت اإلصالح القانونً ،فإنّ ما ٌمكن مالحظته فً هذا المجال هو :
 تشتت النصوص المتعلقة بالقطاع ،مع سٌادة عدم االنسجام والفراؼات القانونٌة ؛
 الزحمة فً اإلنتاج القانونً  :حوالً  250نصا ٌتعلق بالبٌبة بصفة مباشرة أو ؼٌر مباشرة ؛
 التناقض وؼٌاب االنسجام ،فٌنتج عن ذلك العرقلة وعدم تطبٌق النصوص ؛
 النصوص الحالٌة ال تم ّكن من توضٌح األدوار والمسإولٌات ،وال من تفادي االختالالت فً
مجال حماٌة الطبٌعة وتسٌٌر الموارد الطبٌعٌة والتهٌبة الترابٌة ورقابة التلوث .وهكذا ،ال توجد
جسور بٌن مختلؾ النصوص .فمثل تلك الجسور قد تم ّكن من تحفٌز التعاون والتشاور بٌن
مختلؾ القطاعات ،وتسهٌل تنفٌذ النصوص ؛
 ؼٌاب المعاٌٌر فً مجال حماٌة الطبٌعة ٌجعل الرقابة البٌبٌة ومكافحة التلوث صعٌبٌْن وؼٌر
فعّالٌْن.
 .3.VIIIاستنتاجات عامة
ٌستخلص من العرض السابق أ ّنه منذ مإتمر رٌو ،أنجزت مورٌتانٌا تق ّدما هاما فً مجال التنمٌة
المستدٌمة .وتجسّد ذلك أساسا من خالل تق ّدم جوهري فً النمو االقتصادي ،وانحسار حدود الفقر،
والحكامة البٌبٌة.
وقد تجلت الحكامة البٌبٌة من خالل األخذ فً الحسبان للبعد البٌبً فً السٌاسات العمومٌة الوطنٌة،
وتعزٌز اإلطار المإسسً والنظامً الذي ٌحكم القطاع ،وقلب الهدر فً الموارد الطبٌعٌة ،واإلصالح
المإسسً ،والتؽٌر المناخً والتنوع البٌولوجً والتعهّدات الدولٌة.
ومن ضمن مناحً التق ّدم المذكورٌ ،جدر أن نذكر ما ٌلً :
 اعتماد اإلطار اإلستراتٌجً لمكافحة الفقر ،وتنفٌذه الذي انتهى خطتاه للعمل  1و .2وخطته الثالثة قٌد
التنفٌذ ؛
 المصادقة على أهم االتفاقٌات الدولٌة حول البٌبة والتنمٌة المستدٌمة ؛
 إنشاء قطاع وزاري مكلؾ بالبٌبة ،وُ سِّعت صالحٌاته بعد ذلك إلى التنمٌة المستدٌمة ؛
 بدء وتوسٌع مسارات اتساق السٌاسات العمومٌة فً مجال التنمٌة المستدٌمة ؛
 اعتماد اإلستراتٌجٌة الوطنٌة للتنمٌة المستدٌمة ،وخطتها الثانٌة للعمل الوطنً ،وخطة العمل لتسٌٌر
مخاطر الكوارث الطبٌعٌة ؛
 تنفٌذ خطة العمل الوطنً للتؤقلم مع التؽٌر المناخً ،بإطالق المشروع األولوي لدعم تؤقلم منظومات
اإلنتاج الزراعً الهشة ُتجاه التؽٌر المناخً ،مع انتباه خاص لحماٌة مدٌنة نواكشوط من زحؾ
الرمال والفٌضانات ؛
 إنشاء اللجنة الفنٌة للبٌبة والتنمٌة ،والمجلس الوطنً للبٌبة والتنمٌة ،وهٌباته الالمركزٌة المسماة
بالمجالس الجهوٌة للبٌبة والتنمٌة ؛
 إنجاز عمل هام فً التدوٌن القانونً تجسد فً نصوص جدٌدة مطابقة لالتفاقٌات التً صادقت علٌها
مورٌتانٌا ،ومراجعة بعض النصوص لمالءمتها مع متطلبات مسار اإلصالحات ،وإتاحة الظروؾ
التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة

82







المواتٌة لتنفٌذ اإلستراتٌجٌة الوطنٌة للبٌبة والتنمٌة المستدٌمة وخطتها الثانٌة للعمل الوطنً وسابر
وثابق السٌاسات العمومٌة .وفً هذا اإلطار بالذاتٌ ،نبؽً فهم اعتماد الحكومة لمدونة البٌبة ومدونة
الؽابات ؛
التحلٌل الشامل لمنظومة الحكامة البٌبٌة فً جمٌع القطاعات الوزارٌة التً لها نشاط له صلة بالبٌبة،
واقتراح اإلصالحات المناسبة ؛
21
تعزٌز قدرات الفاعلٌن فً مجال التقوٌم البٌبً ،بوصفه أداة إلدماج البٌبة ،وإعداد األجندات
األولً التً هً أدوات لتخطٌط نشاطات التنمٌة المستدٌمة ،على صعٌد المقاطعات ؛
إنشاء صندوق التدخل من أجل البٌبة ،وتعببة الموارد العمومٌة وموارد الشركاء الفنٌٌن والمالٌٌن ؛
احترام التعهّدات الدولٌة فً إطار الطور العملً  4لبرنامج التموٌالت الخفٌفة التابع لصندوق البٌبة
العالمٌة ،وفً إطار اتفاقٌة التنوع البٌولوجً وبروتوكول مونلاير ؛
على الرؼم من هذه التق ّدمات ،توجد تحدٌات مستعصٌة .فالذي ٌُالحظ فً الواقع هو ضعؾ تراجع
الفقر وازدٌاد العدد المطلق للفقراء تحت تؤثٌر عوامل منها ضعؾ النمو االقتصادي والنقص فً
ترسّخ ذلك النمو فً دابرة الفقراء.

أشٌر إلٌه آنفاٌ ،عود ذلك إلى عدد من العوامل الجوهرٌة ،منها :
وكما
َ
 اختالل المسار الشامل لحكامة البلد ؛
 امتٌاز االقتصاد الوطنً بطابع ثنابً وقلة التوزٌعٌة ؛
 اعتماد البلد بشدة على الخارج ،وهشاشته تجاه الصدمات الخارجٌة ؛
 نقص التنافسٌة لدى القطاع الخصوصً ؛
 القدرة المحدودة على امتصاص العون الخارجً ؛
 النواقص فً مجال البنٌة التحتٌة الداعمة للنمو ؛
 التدهور المستمر فً البٌبة والموارد الطبٌعٌة.
وهذا التدهور ناجم عن عدد من المتؽٌرات تحٌل إلى التؽٌر المناخً والتنمٌة االجتماعٌة االقتصادٌة
والنمو الدٌمؽرافً ومحدودٌة األخذ فً الحسبان للبٌبة بوصفها رأسمال طبٌعً فً سٌاسات التنمٌة
االقتصادٌة ،وهو ما تجسّد عبر كلفة اقتصادٌة بحوالًْ  85ملٌار أوقٌة فً  ،2008أي  %17من المنتج
الداخلً الخام .وقد مسّت هذه الوضعٌة أساسا المجموعات األشد هشاشة فً المجتمع .فؤدى مجموع تلك
العناصر المذكورة آنفا إلى كون البلد فً  2010فً مإخرة ركب األمم فً مجال الحكامة البٌبٌة ،أي فً
المرتبة  161من  163بلد مصنؾ (مإشر األداء البٌبً.)2010 ،
ومن البدهً أنّ وقع السٌاسات العمومٌة التً ُ
شرع فٌها لم ٌكن قوٌا بسبب الضعؾ فً مجال إشراك
القطاع الخصوصً واإلعالم والتحسٌس والتخطٌط والتنسٌق واتساق التدخالت وسٌر عمل الهٌبات
المُقامة ،والموارد البشرٌة وتعببة السكان والموارد المالٌة.
وبالتالًٌ ،جب أن تتخذ إجراءات مناسبة لمعالجة هذه الوضعٌة .وفً هذا اإلطار ،من األهمٌة البالؽة
ُ
التركٌز على االنسجام بٌن اإلطار اإلستراتٌجً لمكافحة الفقر واإلستراتٌجٌة الوطنٌة للتنمٌة المستدٌمة
وخطة العمل الوطنً من أجل البٌبة والوثابق األخرى للسٌاسة االقتصادٌة واالجتماعٌة للحكومة.
فٌنبؽً أن ٌتجسّد ذلك فً تحقٌق نمو اقتصادي قوي ومتقاسم ،وتحقٌق األمن الؽذابً ،وتؽطٌة الحاجات
الجوهرٌة للسكان (التعلٌم ،الصحة والتؽذٌة ،ماء الشرب ،الطاقة ،السكنى ،التشؽٌل  ،)...وإرساء نظام
للحكامة الرشٌدة ،وصٌانة مستوى إعمار قابل للبقاء ،والمحافظة على الموارد الطبٌعة والتنوع
البٌولوجً.
وكما هو موضح فً الطور الثالث من اإلطار اإلستراتٌجً لمكافحة الفقر (
ٌ ،)2015-2011مرّ
العنصر األخٌر حتما بثالث محاور جوهرٌة ،هً :
• األخذ فً الحسبان لبُعد التؽٌر المناخً والتسٌٌر المستدٌم لألراضً والموارد الطبٌعٌة فً
 )1تثمٌن الرأسمال
اإلستراتٌجٌات والبرامج التنموٌة .فً هذا اإلطار ،سٌُر ّكز على ما ٌلً ( :
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الطبٌعً اإلنتاجً ( )2التسٌٌر المستدٌم لألراضً والموارد الطبٌعٌة (  )3استعادة التربة ( )4التسٌٌر
االندماجً للموارد المابٌة والموارد الصٌدٌة والؽابات والمنظومات البٌبٌة ،بإٌثار المواقع الطبٌعٌة
والمناطق الرطبة (  )4المحافظة على التنوع البٌولوجً (  )5المزٌد من إشراك الفاعلٌن المجاورٌن
فً تسٌٌر هذه الموارد.
• تعزٌز الحكامة البٌبٌة  :تزمع اإلجراءات التالٌة  )1 ( :دعم اإلعالم والتهذٌب واالتصال فً المجال
البٌبً ،مدعوما بقاعدة قانونٌة مح ّدثة وجهاز مإسسً مج ّدد فً القطاع وخطة عمل بٌبً مشدود ًة
باإلستراتٌجٌة الوطنٌة للتنمٌة المستدٌمة (  )2تجهٌز مختبر وطنً للرقابة والمتابعة البٌبٌة (  )3تقوٌم
خطر تلوث مٌاه نهر السٌنؽال فً إطار مشروع آفطوط الساحلً (  )4إقامة مرصد للمناطق الرطبة
فً مورٌتانٌا (  )5إنشاء محمٌة فً "قلب الرٌشات" (  )6تحسٌن حماٌة المراعً ومكافحة الحرابق
 )7إعادة تؤهٌل
الرٌفٌة ،وال سٌما من خالل هٌبة دابمة تكلؾ بهاتٌن اإلشكالٌتٌن الجوهرٌتٌن (
الؽابات المصنفة والمحافظة علٌها ،مواكبة ً مع النهوض بؽرس األشجار المالبمة للمناطق الجافة،
وهو ما ٌستفٌد منه أوال مشروع السور األخضر الكبٌر ( )8إنجاز المشروع البٌبً للشاطا.
 )1مواصلة
• الٌقظة فً شؤن التؽٌر المناخً  :ستتمحور التدخالت المبرمجة حول ما ٌلً ( :
التدخالت النموذجٌة فً الحماٌة من التعرٌة الشاطبٌة وحماٌة مدٌنة نواكشوط من زحؾ الرمال ( )2
إدماج تسٌٌر المخاطر والكوارث الطبٌعٌة فً السٌاسات القطاعٌة (  )3تزوٌد الهٌبات المعنٌة بوسابل
مناسبة ،لمواجهة موضوعات ،مثل الهجرة والتؽٌر المناخً وبرامج الطاقة المتجددة والفعالٌة
والتحكم الطاقٌٌْن.
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المراجع البٌبلٌوؼرافٌة
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

تحلٌل إدماج البٌبة فً السٌاسات القطاعٌة فً مورٌتانٌا (مشروع االتساق بٌن الفقر والبٌبة،
)2010
إعالن سٌاسة البٌبة والتنمٌة المستدٌمة (الوزارة المنتدبة لدى الوزٌر األول المكلفة بالبٌبة
والتنمٌة المستدٌمة )2011 ،؛
المرسوم  105-2007الذي ٌعدل وٌكمل المرسوم  094-2004بتارٌخ  04نوفمبر 2004
المتعلق بدراسة األثر البٌبً ؛
المرسوم  156-2012المتضمن إنشاء المجلس الوطنً للبٌبة والتنمٌة المستدٌمة ،والذي ٌلؽً
وٌحل محل المرسوم  060/95بتارٌخ .1995/12/27
المرسوم رقم  048-2010فً فاتح مارس  2010المتضمن إنشاء صندوق التدخل من أجل
البٌبة.
المرسوم رقم  157-2014المتضمن الهٌكلة اإلدارٌة لوزارة البٌبة والتنمٌة المستدٌمة.2014 ،
الملمح البٌبً لمورٌتانٌا (بعثة االتحاد األوربً ،التقرٌر النهابً .)2013
القانون  045-2000بتارٌخ ٌ 26ولٌو  2000المتضمن مدونة البٌبة
تحلٌل إدماج البٌبة فً السٌاسات العمومٌة (ٌ ، MDEونٌو )2007
اإلبالغ الوطنً الثالث حول التؽٌر المناخً فً مورٌتانٌا (وزارة البٌبة والتنمٌة المستدٌمة ،خلٌة
تنسٌق البرنامج الوطنً للتؽٌر المناخً.)2014 ،
اإلستراتٌجٌة الوطنٌة للتنوع البٌولوجً (  )2020-2011وخطتها للعمل الوطنً (منسقٌة
برامج التنوع البٌولوجً واتفاقٌة ساٌتس ،مدٌرٌة حماٌة الطبٌعة ،وزارة البٌبة والتنمٌة
المستدٌمة)2014 ،
الخطة الوطنٌة للتنمٌة الصحٌة ( 2020/2012وزارة الصحة)2012 ،
خطة العمل الوطنً من أجل البٌبة ،الطور الثانً ( 2016/2012وزارة البٌبة).
األطلس البحري للمناطق الهشة فً مورٌتانٌا (وزارة البٌبة والتنمٌة المستدٌمة.)2013 ،

Ely cheikh., S. 2012 : L’exploitation minière en Mauritanie et la protection de
l'environnement cas de la société SNIM. Mémoire Master 2. Spécialité :
Environnement et Développement Durable, Faculté Sciences Juridiques
Economiques et Sociales, Souissi – Rabat-Maroc.

•

Marieme Bekaye. 2005. Catalogue
environnementaux en Mauritanie.

•

MEDD (2010) : Indicateurs de suivi des politiques et des ressources
environnementales réalisé sous la supervision de Monsieur Abdel Kader Ould
Mohamed-Saleck, Directeur du Projet Articulation Pauvreté Environnement en
Mauritanie.

•

MEDD. 2009 : Rapport National sur l’Etat de l’Environnement de Mauritanie
(RANEEM), 183p.

•

OMVS (2007) : Analyse Diagnostique Environnementale Transfrontalière du
Bassin du Fleuve Sénégal.

•

d’information

systèmes

des

التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة

85

86

•

OULD MOHAMED SALECK Abdelkader. 2014. IPE. Notes sectorielles de
l’intégration de l’Environnement. Projet Initiative Pauvreté Environnement (IPE
3), Ministère des Finances, Mauritanie.

•

OULD SALECK., M, 2011 : Kinross engage sa responsabilité en Mauritanie.
Rapport de pays 2011.

•

Pinganaud Alain, 2009. Etude préparatoire pour la mise en œuvre du SIE en
Mauritanie.

•

Profil Environnemental de Pays pour la Mauritanie (PEP, 2013). Rapport Final
Provisoire. Mai 2013 Europe Aid Contrat cadre financé par l’Union
européenne.

•
•

Projet de PRODOC. Document de référence du projet APE. 50 Pages.
IMROP, 2010. Evaluation des ressources et Aménagement des pêcheries :
rapport du 7ème GT.

•

IMROP, 2014. Evaluation des ressources et Aménagement des pêcheries :
Synthèse et recommandations du 8ème GT.

•

Inejih, C. (2000). Dynamique spatio-temporelle et biologie du poulpe (Octopus
vulgaris) dans les eaux mauritaniennes : Modélisation de l'abondance et
aménagement. Thèse de Doctorat. Université de Bretagne occidentale. 226 p.

•

Service de Coopération et d’Action Culturelle. Expertise sur les systèmes
d’information sur l’environnement en Mauritanie. Rapport de mission. Bertrand
Galtier. Octobre 2004

•

Stratégie d’intégration de l’environnement et des changements climatiques
dans le système éducatif mauritanien (SIECCSEM), Février 2012.

•

Yale, 2014. Yale Center for Environmental Law and Policy. Indice de
Performance Environnemental.
Google : Epi.yale.edu –Environnemental
Performance Index (2014).

التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة

المرفقات

التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة

87

i

التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة

88

المرفقات
المرفق : 1

أهداؾ التنمٌة المستدٌمة  :الوضعٌة المرجعٌة 2016
األهداؾ الدولٌة

الوضعٌة المرجعٌة

المإشرات
القٌمة
الوجٌهة
األهداؾ بالنسبة لمورٌتانٌا
المستهدفة
بالنسبة
لمورٌتانٌا
الهدؾ  : 1القضاء على الفقر تحت جمٌع أشكاله ،وفً كل أنحاء العالم

 .1.1من اآلن حتى  ،2030القضاء
تماما على الفقر المدقع (ٌعنً حالٌا
 .1.1من اآلن حتى  ،2030القضاء تماما على  .1.1.1مإشر
العٌش بؤقل من  1,25دوالر ٌومٌا)
الفقر المدقع.
الفقر المدقع.
فً العالم أجمع.

القطاع \
الهٌبة
المسإول القٌمة التارٌخ المصدر
ة

وزارة
المالٌة
MEF

16,6
%

2014

المسح
الدابم
لظروؾ
معٌشة % 0,0
األسر
EPCV
2014

 .2.1من اآلن حتى ،2030
 .2.1من اآلن حتى  ،2030التخفٌض
التخفٌض بالنصؾ على األقل لنسبة
وزارة
 .1.2.1مإشر
بالنصؾ على األقل لنسبة الرجال والنساء
الرجال والنساء واألطفال من جمٌع
المالٌة
واألطفال من جمٌع األعمار والذٌن ٌعٌشون فً الفقر
MEF
األعمار والذٌن ٌعٌشون فً الفقر فً
الفقر فً جمٌع أبعاده ،وفق التعرٌؾ الوطنً.
جمٌع أبعاده ،وفق التعرٌؾ الوطنً.
 .3.1إقامة نظم وإجراءات للحماٌة  .3.1إقامة نظم وإجراءات للحماٌة االجتماعٌة  .1.3.1عدد
األسر المسجلة
للجمٌع ،بما فً ذلك أسس متٌنة للحماٌة
االجتماعٌة للجمٌع ،بما فً ذلك
االجتماعٌة ،والعمل على أن ٌستفٌد منها ،من فً السجل
أسس متٌنة للحماٌة االجتماعٌة،
االجتماعً
اآلن حتى  ،2030جزء هام من الفقراء
والعمل على أن ٌستفٌد منها ،من
المورٌتانٌة الوطنً.
اإلسبلمٌةالتكفل
الجمهورٌةفً ذلك
العطوبٌن (بما
المستدٌمة فً
واألشخاص
الثانًمنحول التنمٌة
جزء هام
،2030الوطنً
اآلن حتى التقرٌر

31,0
%

المسح
الدابم
لظروؾ
 2014معٌشة
األسر

% 11,0

EPCV
2014

وزارة
المالٌة
وكالة
100 000
2015 9000
وزارة
التضامن
الشإون
االجتماع

وجاهة
الهدؾ
هدؾ أولوي فً
سٌاسة الحكومة.
تنسجم القٌمة
المستهدفة مع االتجاه
المبلحظ منذ 2000
(تراجع بـ 1,6نقطة
 %فً المتوسط
سنوٌا).
هدؾ أولوي فً
سٌاسة الحكومة.
تنسجم القٌمة
المستهدفة مع االتجاه
المبلحظ منذ 2000
(تراجع بـ 1,8نقطة
 %فً المتوسط
سنوٌا).
برنامج وكالة
التضامن ،وأهداؾ
مشروع الحماٌة
االجتماعٌة.

مصدر
المعلومات

تقدٌر

المسح الدابم لظروؾ
معٌشة األسر
()EPCV

وكالة التضامن
89

الفقراء واألشخاص العطوبٌن (بما
فً ذلك التكفل بالمرضى
المحتاجٌن).

ٌة
واألسرة
(

بالمرضى المحتاجٌن).

MASEF

)
وكالة
التضامن
 .2.3.1العدد
الكلً لؤلفراد
المستفٌدٌن.

MEF
MASEF

وكالة
التضامن

 .4.1من اآلن حتى  ،2030السهر
على أن ٌكون لجمٌع الرجال
والنساء وال سٌما الفقراء
واألشخاص العطوبون نفس الحقوق
فً الموارد االقتصادٌة ،وكذا النفاذ
إلى الخدمات القاعدٌة والملكٌة
ورقابة األراضً وأشكال أخرى من
الملكٌة والمٌراث والموارد الطبٌعٌة
والتقنٌات الجدٌدة والخدمات
المالٌة ،بما فٌها التموٌبلت
الصؽرى.

 .4.1من اآلن حتى  ،2030السهر على أن
ٌكون لجمٌع الرجال والنساء وال سٌما الفقراء
واألشخاص العطوبون نفس الحقوق فً
الموارد االقتصادٌة ،وكذا النفاذ إلى الخدمات
القاعدٌة والملكٌة ورقابة األراضً وأشكال
أخرى من الملكٌة والمٌراث والموارد الطبٌعٌة.

 .1.4.1نسبة
الكبار الحابزٌن
على سندات
عقارٌة
لممتلكاتهم.

 .5.1من اآلن حتى  ،2030تعزٌز
تح ّمل الفقراء واألشخاص فً
تعرضهم
وضعٌة هشة ،وتخفٌض ّ
وهشاشتهم تجاه الظواهر المناخٌة
القصوى وؼٌرها من الصدمات
والكوارث من مرتبة اقتصادٌة
واجتماعٌة وبٌبٌة.

 .5.1من اآلن حتى  ،2030تعزٌز تح ّمل
الفقراء واألشخاص فً وضعٌة هشة،
تعرضهم وهشاشتهم تجاه الظواهر
وتخفٌض ّ
المناخٌة القصوى وؼٌرها من الصدمات
والكوارث من مرتبة اقتصادٌة واجتماعٌة
وبٌبٌة.

 .1.5.1عدد
وزارة
الصدمات
ضحاٌا
الداخلٌة
والكوارث
()MIDEC
االقتصادٌة
وزارة
واالجتماعٌة
والبٌبٌة ،من كل البٌبة
MEDD
 10000ساكن.
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MHUAT
MA
MEF

MASEF

19800

+
1200

2015

وكالة
660
التضامن
000

برنامج وكالة
التضامن ،وأهداؾ
مشروع الحماٌة
االجتماعٌة  +برنامج
األطفال متعددي
اإلعاقات.

المكتب الوطنً
لئلحصاء
()ONS
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.1أ .ضمان تعببة هامة لموارد آتٌة
من مصادر معددة ،بما فً ذلك عن
طرٌق تعزٌز التعاون من أجل
التنمٌة ،لتزوٌد البلدان النامٌة وال
سٌما البلدان األقل تقدما بوسابل
مناسبة وتوقٌعٌة لتنفٌذ برامج
وسٌاسات تهدؾ إلى القضاء على
الفقر تحت جمٌع أشكاله.مجهود
على المانحٌن بذله لفابدة البلدان
النامٌة.

هدؾ ؼٌر وجٌه بالنسبة لمورٌتانٌا

ال محل له

ال محل
له

.1ب .اإلرساء ،على المستوى
.1ب .1.التقرٌر
الوطنً واإلقلٌمً والدولً لمبادئ .1ب .اإلرساء ،على المستوى الوطنً
وزارة
سٌاسة عامة تكون قابلة لبلستمرار واإلقلٌمً والدولً لمبادئ سٌاسة عامة تكون السنوي عن
المالٌة
تنفٌذ إستراتٌجٌة
قابلة لبلستمرار وتعتمد على إستراتٌجٌات
وتعتمد على إستراتٌجٌات تنموٌة
MEF
تنموٌة مواتٌة للفقراء وتراعً إشكالٌة النوع ،النمو المتسارع
مواتٌة للفقراء وتراعً إشكالٌة
والرفاه
النوع ،من أجل تسرٌع االستثمار فً من أجل تسرٌع االستثمار فً التدخبلت من
المشترك.
أجل القضاء على الفقر.
التدخبلت من أجل القضاء على
الفقر.

ال محل ال محل ال محل
له
له
له

وزارة
المالٌة
MEF 2016

0

ال محل له

14

ٌتوقؾ على المانحٌن

التقارٌر السنوٌة
للتنفٌذ ضرورٌة
لتقوٌم مدى التقدم
وإلحداث التعدٌبلت
البلزمة.

ال محل له

وزارة
المالٌة
MEF

الهدؾ  : 2القضاء على الجوع ،وضمان األمن الؽذابً ،وتحسٌن التؽذٌة ،والنهوض بالزراعة المستدٌمة.
 .1.1.2انتشار
سوء التؽذٌة
لدى األطفال
دون الخامسة

 .1.2من اآلن حتى ،2030
 .1.2من اآلن حتى  ،2030التخلص من
التخلص من الجوع والعمل على أن
الجوع والعمل على أن ٌنفذ كل أحد ،وال سٌما
ٌنفذ كل أحد ،وال سٌما الفقراء
الفقراء واألشخاص فً وضعٌة هشة بمن فٌهم
واألشخاص فً وضعٌة هشة بمن
 .2.1.2انتشار
الرضع ،طٌلة السنة ،إلى أؼذٌة سلٌمة ومؽذٌة
فٌهم الرضع ،طٌلة السنة ،إلى أؼذٌة
عدم األمن
وكافٌة.
سلٌمة ومؽذٌة وكافٌة.
الؽذابً أثناء
فترة الشدة
(ٌونٌوٌ/ولٌو)

% 10,1

2015

CSA

26,8
%

 .2.2من اآلن حتى  ،2030إنهاء جمٌع أشكال  .1.2.2انتشار وزارة
نقص النمو (أ) الصحة
سوء التؽذٌة ،بما فٌه تحقٌق األهداؾ
المنشودة ،من اآلن حتى  ،2025على الصعٌد المعتدل والشدٌد وزارة
التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة

(أ)
27,9%
(ب)

SMA
RT

أقل من
%2

مسح
متابعة
األمن
الؽذابً

2015

األهداؾ العمومٌة.
االنسجام مع أهداؾ
التخلص من الفقر
المدقع.

أقل من
% 5

األهداؾ العمومٌة.
االنسجام مع أهداؾ
التخلص من الفقر
المدقع.

مسح
متابعة
األمن الؽذابً
مسح
متابعة
األمن الؽذابً
() FSMS

(أ)
أهداؾ انعكاس
مسح
MICS/
%
11,16
اإلستراتٌجٌة اإلقلٌمٌة
متعدد
(ب)
SMART
اإلفرٌقٌة للتؽذٌة
المإشرا
% 4,56
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العالمً فٌما ٌتعلق بنقص النمو والنحول لدى
األطفال دون الـ .5

 .3.2من اآلن حتى ،2030
مضاعفة اإلنتاجٌة الزراعٌة
ومداخٌل صؽار منتجً الؽذاء ،وال
سٌما النساء والسكان األصلٌون
والمستؽلون األسرٌون والمنمون
والصٌادون ،بما فً ذلك بتؤمٌن
النفاذ العادل إلى األراضً والموارد
اإلنتاجٌة األخرى والمدخبلت
والمعارؾ والخدمات المالٌة
واألسواق وإمكانٌة إضافة قٌمة
وتشؽٌل ،وإلى موارد أخرى ؼٌر
زراعٌة.

 .3.2من اآلن حتى  ،2030مضاعفة اإلنتاجٌة
الزراعٌة ومداخٌل صؽار منتجً الؽذاء ،وال
سٌما النساء والسكان األصلٌون والمستؽلون
األسرٌون والمنمون والصٌادون ،بما فً ذلك
بتؤمٌن النفاذ العادل إلى األراضً والموارد
اإلنتاجٌة األخرى والمدخبلت والمعارؾ
والخدمات المالٌة واألسواق وإمكانٌة إضافة
قٌمة وتشؽٌل ،وإلى موارد أخرى ؼٌر زراعٌة.

التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة

و(ب) الشدٌد
لدى األطفال
دون الخامسة.

الشإون
االجتماع
ٌة
مفوضٌة
األمن
الؽذابً

 .2.2.2انتشار
النحول المعتدل
والشدٌد.

MS
MASEF
CSA

 .3.2.2انتشار
نقص الوزن (أ)
المعتدل والشدٌد
(ب) الشدٌد.

MS
MASEF
CSA

ت

11,4%

()MICS

معتدل
شدٌد
و
2015

MICS

14,8%

وزارة
 .1.3.2انعكاس
المالٌة
الفقر لدى
المستقلٌن
وزارة
الزراعٌٌن.
الزراعة

2025/2015
المعتمدة من طرؾ
رإساء الدول فً
إبرٌل .2015

(أ)
24,9%
2015

MICS

(ب)
% 7,7

2014 47,0%

EPCV

أهداؾ انعكاس
اإلستراتٌجٌة اإلقلٌمٌة
معتدل و شدٌد اإلفرٌقٌة للتؽذٌة
MICS/
:
2025/2015
SMART
أقل من %5
المعتمدة من طرؾ
رإساء الدول فً
إبرٌل .2015

(أ)
% 9,96
(ب)
% 3,08

% 23,5

أهداؾ انعكاس
اإلستراتٌجٌة اإلقلٌمٌة
اإلفرٌقٌة للتؽذٌة
MICS/
2025/2015
SMART
المعتمدة من طرؾ
رإساء الدول فً
إبرٌل .2015

األهمٌة بالنسبة
لتخفٌض الفقر.
القٌمة المستهدفة
تنسجم مع االتجاه
الماضٌة ( 23-نقطة
 %بٌن 2008
و.)2014

المكتب الوطنً
لئلحصاء

92

 .4.2من اآلن حتى  ،2030تؤمٌن
استمرارٌة منظومات اإلنتاج
الؽذابً ،وتنفٌذ ممارسات زراعٌة
متح ّملة تم ّكن من زٌادة اإلنتاجٌة
واإلنتاج وتسهم فً حماٌة
المنظومات البٌبٌة وتعزز قدرات
التؤقلم مع التؽٌر المناخً والظواهر
الطقسٌة القصوى والجفاؾ
والفٌضانات وؼٌرها من الكوارث
وتحسن تدرٌجٌا من نوعٌة
ّ
األراضً والتربة.

 .4.2من اآلن حتى  ،2030تؤمٌن استمرارٌة
منظومات اإلنتاج الؽذابً ،وتنفٌذ ممارسات
زراعٌة متح ّملة تم ّكن من زٌادة اإلنتاجٌة
واإلنتاج وتسهم فً حماٌة المنظومات البٌبٌة
وتعزز قدرات التؤقلم مع التؽٌر المناخً
والظواهر الطقسٌة القصوى والجفاؾ
سن
والفٌضانات وؼٌرها من الكوارث وتح ّ
تدرٌجٌا من نوعٌة األراضً والتربة.

 .5.2من اآلن حتى  ،2020حماٌة
التنوع الجٌنً للبذور والمزروعات
وحٌوانات التنمٌة أو المإنسة
واألنواع المتوحشة المشابهة ،بما
فً ذلك بواسطة بنوكٍ للبذور
ومنوعةٍ،
والنباتات جٌد ِة التسٌٌر
ّ
ؼٌر وجٌه بالنسبة لمورٌتانٌا
على المستوى الوطنً واإلقلٌمً
والدولً ،وتحفٌز النفاذ إلى المزاٌا
التً ٌتٌحها استخدام الموارد الجٌنٌة
والمعارؾ التقلٌدٌة ذات الصلة
والتقاسم العادل والمنصؾ لهذه
المزاٌا ،كما تقرر ذلك على الصعٌد
الدولً.
.2أ .زٌادة االستثمار ،وال سٌما فً
إطار تعزٌز التعاون الدولً ،وذلك
لفابدة البنٌة التحتٌة الرٌفٌة وخدمات
البحث واإلرشاد الزراعً واستٌفاء
التكنولوجٌات وبنوك جٌنات النباتات ؼٌر وجٌه بالنسبة لمورٌتانٌا
وحٌوانات التنمٌة ،من أجل تعزٌز
القدرات اإلنتاجٌة الزراعٌة لدى
البلدان النامٌة وال سٌما البلدان األقل
تقدما.
التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة

 .1.4.2تؽطٌة
حاجة البلد من
الحبوب بواسطة
اإلنتاج المحلً.

وزارة
الزراعة
MA

% 34

2014

MA

% 62,50

األمن الؽذابً.
األهداؾ الوطنٌة.
القٌمة المستهدفة :
االتجاه السابق.

وزارة الزراعة
MA

ال محل له

ال محل
له

ال محل ال محل ال محل
له
له
له

ال محل له

ؼٌر أولوي ،وٌخص
أساسا المجتمع
الدولً.

ال محل له

ال محل له

ال محل
له

ال محل ال محل ال محل
له
له
له

ال محل له

ؼٌر أولوي ،وٌخص
أساسا المجتمع
الدولً.

ال محل له
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.2ب .تصحٌح ودرء القٌود
واالختبلالت التجارٌة فً األسواق
الزراعٌة العالمٌة ،بما فً ذلك
بالموازاة مع التخلص من جمٌع
أشكال الدعم للصادرات الزراعٌة
وجمٌع اإلجراءات المتعلقة
بالصادرات واآلثار المشابهة ،طبقا
لمه ّمة "دورة الدوحة للتنمٌة".

ؼٌر وجٌه بالنسبة لمورٌتانٌا

ال محل له

.2ج .اعتماد إجراءات بهدؾ تؤمٌن
السٌر الجٌد ألسواق السلع الؽذابٌة
ومشتقاتها ،وتسهٌل النفاذ السرٌع
ؼٌر وجٌه بالنسبة لمورٌتانٌا
إلى المعلومات المتعلقة باألسواق،
بما فٌها المخزونات الؽذابٌة ،إسهاما
فً الحدّ من التقلبات المفرطة.

ال محل له

ال محل
له

ال محل
له

ال محل ال محل ال محل
له
له
له

ال محل ال محل ال محل
له
له
له

ال محل له

ال محل له

ؼٌر أولوي ،وٌخص
أساسا المجتمع
الدولً.

ؼٌر أولوي ،وٌخص
أساسا المجتمع
الدولً.

ال محل له

ال محل له

الهدؾ  : 3منح األفراد وسابل الحٌاة السلٌمة ،والنهوض بالهناء البشري لدى الجمٌع من جمٌع األعمار
 .1.1.3نسبة
وفٌات األمهات
(عدد الوفٌات
من 100000
والدة حٌة).
 .1.3من اآلن حتى  ،2030العمل
 .1.3من اآلن حتى  ،2030العمل على
على تخفٌض النسبة العالمٌة لوفٌات
تخفٌض النسبة العالمٌة لوفٌات األمهات إلى
األمهات إلى أقل من  70من
أقل من  70من  100 000والدة حٌة.
 100 000والدة حٌة.

التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة

 .2.1.3نسبة
تؽطٌة عبلجات
ما قبل الوالدة
(أ) على األقل
مرة فً من
طرؾ عمال
صحٌٌن أكفاء
(ب) على األقل
 4مرات من
طرؾ أي مس ٍد
للخدمات
الصحٌة.

وزارة
الصحة
MS

وزارة
الصحة
MS

582

2013

اإلحصاء
العام
أقل من
للسكان
70
والمساك
ن

(أ)
86,9
%

(أ)
63%

2015

MICS

a et b :
100%

منبثق من توجٌهات
السٌاسة الوطنٌة
للصحة فً أفق
اإلحصاء العام
 ،2030وستدعمه
للسكان والمساكن
جهود استثنابٌة
(التوصٌات  :متابعة
دورٌة كل  4سنوات).

ٌمكن أن ٌُتوصل إلى
هذه النتٌجة باتباع
الوتٌرة الحالٌة لتنفٌذ MICS
الخطة الوطنٌة لتنمٌة
قطاع الصحة.
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 .3.1.3نسبة
الوالدات
المإازرة من
طرؾ عمال
مإهلٌن.

 .2.3من اآلن حتى ،2030
.2.3أ .تخفٌض وفٌات الموالٌد الجدد إلى 10
وفٌات
من
التخلص مما ٌمكن تفادٌه
من  1000والدة حٌة.
الموالٌد الجدد واألطفال دون
الخامسة ،على أن ٌعمل جمٌع
البلدان على تخفٌض وفٌات الموالٌد
الجدد إلى  12من  1000والدة
حٌة على األكثر ،ووفٌات األطفال
.2.3ب .تخفٌض وفٌات األطفال والشباب إلى
دون الخامسة إلى  25من 1000
أقل من  30فً .1000
والدة حٌة على األكثر.

 .3.3من اآلن حتى  ,2030إنهاء
وباء السٌدا والسل والمبلرٌا
واألمراض االستوابٌة المهملة،
ومكافحة التهاب الكبد واألمراض
المنتقلة عن طرٌق الماء واألمراض
المنتقلة األخرى.

.2.3أ .1.نسبة
وفٌات الموالٌد
الجدد.

وزارة
الصحة
MS

وزارة
الصحة
MS

وزارة
.2.3ب .1.نسبة
الصحة
وفٌات األطفال
MS
والشباب.

.3.3أ .من اآلن حتى ،2030التخلص من
انتشار فٌروس السٌدا لدى السكان.

وزارة
.3.3أ .1.نسبة الصحة
انتشار الفٌروس MS

.3.3ب .من اآلن حتى  ،2030تخفٌض العدد
اإلجمالً لحاالت المبلرٌا بالثلثٌن.

.3.3ب .1.العدد
وزارة
الكلً لحاالت
الصحة
المبلرٌا المسجلة
MS
فً الهٌبة
الصحٌة

التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة

2015 69,30
%

2015 ‰ 29

2015 ‰ 54

0,40
%

156
801

2014

2014

MICS

MICS

MICS

100%

‰ 10

‰ 30

Spectru
% 0 m/ONU
SIDA

دلٌل
اإلحصاء 52 267
الصحً

ٌمكن أن ٌُتوصل إلى
هذه النتٌجة باتباع
الوتٌرة الحالٌة لتنفٌذ MICS
الخطة الوطنٌة لتنمٌة
قطاع الصحة.
ٌمكن أن ٌُتوصل إلى
هذه النتٌجة باتباع
الوتٌرة الحالٌة لتنفٌذ MICS
الخطة الوطنٌة لتنمٌة
قطاع الصحة.
ٌمكن أن ٌُتوصل إلى
هذه النتٌجة باتباع
الوتٌرة الحالٌة لتنفٌذ MICS
الخطة الوطنٌة لتنمٌة
قطاع الصحة.
ٌمكن أن ٌُتوصل إلى
هذه النتٌجة باتباع
الوتٌرة الحالٌة لتنفٌذ Spectrum
الخطة الوطنٌة لتنمٌة ONUSIDA
قطاع الصحة.
ٌمكن أن ٌُتوصل إلى
هذه النتٌجة باتباع
الوتٌرة الحالٌة لتنفٌذ
دلٌل اإلحصاء الصحً
الخطة الوطنٌة لتنمٌة
قطاع الصحة.
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.3.3ج .من اآلن حتى  ،2030تخفٌض وقع
السل بالثلثٌن.

.3.3ب .2.نسبة
وزارة
األطفال دون
الصحة
الخامسة تحت
MS
ناموسٌات
مشبعة
MILDA
وزارة
.3.3ج .تخفٌض الصحة
وقع السل
(بجمٌع أشكاله)
(عدد الحاالت
عن 100000
ساكن).

32,1
%

2015

MICS

% 90,0

115

2013

التقرٌر
العالمً
حول
السل،
تقدٌرات
منظمة
الصحة
العالمٌة

أقل من 38

MS
.3.3د .1.العدد
.3.3د .من اآلن حتى  ،2030تخفٌض انتشار الكلً لحاالت
داء الشقٌات
داء الشقٌات بالثلثٌن
البولً

.3.3هـ .من اآلن حتى  ،2030القضاء على
التهاب الكبد الفٌروسً ب ،بوصفه تهدٌدا
للصحة العمومٌة ،بتخفٌض انتشاره بالثلثٌن.
 .4.3من اآلن حتى ،2030
التخفٌض ،بالثلث وعن طرٌق
الوقاٌة والعبلج ،لنسبة وفٌات الخدج .4.3أ .من اآلن حتى  ،2030تخفٌض انتشار
ارتفاع الضؽط الشرٌانً الحاد بالثلث.
بسبب أمراض ؼٌر منتقلة،
والنهوض بالصحة العقلٌة والهناء.

التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة

.3.3هـ .1.نسبة
انتشار التهاب
الكبد ب.

.4.3أ .نسبة
انتشار ارتفاع
الضؽط الشرٌانً
الحاد

5848

وزارة
الصحة

وزارة
الصحة
MS

2014

بٌن
 10و
2014
%24

22,40
2008
%

دلٌل
اإلحصاء 1949
الصحً

ٌمكن أن ٌُتوصل إلى
هذه النتٌجة باتباع
الوتٌرة الحالٌة لتنفٌذ MICS
الخطة الوطنٌة لتنمٌة
قطاع الصحة.
ٌمكن أن ٌُتوصل إلى
هذه النتٌجة باتباع
الوتٌرة الحالٌة لتنفٌذ
الخطة الوطنٌة لتنمٌة
قطاع الصحة.

التقرٌر العالمً
حول السل،
تقدٌرات منظمة
الصحة العالمٌة

ٌمكن أن ٌُتوصل إلى
هذه النتٌجة باتباع
الوتٌرة الحالٌة لتنفٌذ دلٌل اإلحصاء الصحً
الخطة الوطنٌة لتنمٌة
قطاع الصحة.

ٌمكن أن ٌُتوصل إلى
هذه النتٌجة باتباع
مجلة
المسح الوبابً حول
البرنامج
أقل من  % 5الوتٌرة الحالٌة لتنفٌذ التهاب الكبد ب
الموسع
الخطة الوطنٌة لتنمٌة
للتلقٌح
قطاع الصحة.

مسح
الخطوة
الحكٌمة

% 14,94

ٌمكن أن ٌُتوصل إلى
هذه النتٌجة باتباع
الوتٌرة الحالٌة لتنفٌذ مسح الخطوة الحكٌمة
الخطة الوطنٌة لتنمٌة
قطاع الصحة.
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.4.3ب .من اآلن حتى  ،2030رفع القدرة
التشخٌصٌة لدى التشكٌبلت الصحٌة إلى
.%100

.4.3ج .من اآلن حتى  ،2030التخفٌض،
بالثلث وعن طرٌق الوقاٌة والعبلج ،لنسبة
انتشار سرطان الثدي.

.4.3ب .نسبة
التشكٌبلت
الصحٌة
المتوفرة على
القدرة
التشخٌصٌة
للسكري.

% 17

وزارة
.4.3ج .1.نسبة الصحة
انتشار سرطان MS
الثدي.

 .5.3تعزٌز درء وعبلج اإلفراط فً
المواد المإثرة نفسانٌا ،وال سٌما
المخدرات والكحول.

ؼٌر وجٌه بالنسبة لمورٌتانٌا

 .6.3من اآلن حتى ،2030
التخفٌض بالنصؾ على الصعٌد
العالمً لعدد الوفٌات والجروح
الناتجة عن حوادث الطرق.

 .6.3من اآلن حتى  ،2030التخفٌض بالنصؾ  .1.6.3عدد
الوفٌات
على الصعٌد العالمً لعدد القتلى والجرحى
المرتبطة
بسبب حوادث الطرق.
بحوادث الطرق

التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة

وزارة
الصحة

ال محل له

ال محل
له

2016

SARA

% 16

2010

تقوٌم
البرنامج
الصحً % 10
-2010
2015

توقعات على أساس
تقدّ م المإشر بٌن
 2010و، 2015
انتقل من  %18إلى
.%15

ال
محل
له

ال محل
له

ال محل
له

ال محل له

لم تستحدث مورٌتانٌا
برنامجا لمكافحة
اإلفراط فً المواد
المإثرة نفسانٌا ،وال
سٌما المخدرات
والكحول ،ألنّ البلد
ؼٌر مستهلك للكحول
والمخدرات.

تقرٌر
تنفٌذ
إطار
مكافحة
الفقر

109

وزارة
الصحة
219

وزارة
النقل

مسح

% 100

ٌمكن أن ٌُتوصل إلى
هذه النتٌجة باتباع
الوتٌرة الحالٌة لتنفٌذ
مسح SARA
الخطة الوطنٌة لتنمٌة
قطاع الصحة.

2014

تقوٌم
البرنامج
الصحً
.2015/2010

ال محل له

ٌمكن التوصل إلى هذه
النتٌجة بتنفٌذ
إستراتٌجٌات
المعطٌات
القطاعات المعنٌة
اإلدارٌة
(درء مكافحة
الحوادث ،تعزٌز
المنظومة الصحٌة)
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 .7.3من اآلن حتى  ،2030تؤمٌن
نفاذ الجمٌع إلى خدمة عبلجات
الصحة الجنسٌة واإلنجابٌة ،بما فٌها
ألؼراض التخطٌط العابلً واإلعبلم
والتهذٌب ،واألخذ فً الحسبان
للصحة اإلنجابٌة فً اإلستراتٌجٌات
والبرامج الوطنٌة.

.7.3أ .من اآلن حتى  ،2030تؤمٌن نفاذ
الجمٌع إلى خدمات عبلجات الصحة الجنسٌة
واإلنجابٌة ،بما فٌها ألؼراض التخطٌط العابلً
واإلعبلم والتهذٌب

.8.3أ .من اآلن حتى  ،2030رفع التؽطٌة
الصحٌة إلى  %100فً شعاع  5كلم.

 .8.3العمل على أن ٌستفٌد كل أحد
من تؽطٌة صحٌة شاملة ،تضم
الحماٌة من األخطار المالٌة ،وتتٌح
النفاذ إلى خدمات صحٌة أساسٌة
بنوعٌة جٌدة وإلى أدوٌة ولقاحات
أساسٌة وآمنة وفعالة وبنوعٌة جٌدة
.8.3ب .تحسٌن توفر األدوٌة واللقاحات
متٌسرة.
وبكلفة
ّ
األساسٌة فً التشكٌبلت الصحٌة.

.7.3أ .نسبة
انتشار منع
الحمل

.8.3ب .التؽطٌة
الصحٌة فً
شعاع  5كلم.

وزارة
الصحة
MS

17,8
0%

2015

MICS

وزارة
الصحة
58,70
%

وزارة
.8.3ب .1.معدل الصحة
MS
توفر األدوٌة
األساسٌة

2014

2016 26,00
%

% 100 EPCV

مسح
SARA

(أ)
 .9.3من اآلن حتى ،2030
 .9.3نسبة
التخفٌض الب ٌّن لعدد الوفٌات
.9.3أ .من اآلن حتى  ،2030التخفٌض بالثلث استهبلك التبػ
واألمراض الناجمة عن مواد
لدى (أ) النساء
لعدد الوفٌات واألمراض الناجمة عن التبػ.
كٌماوٌة خطرة وتلوث الهواء والماء
(ب) الرجال
والتربة.

التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة

% 60

وزارة
الصحة
MS

% 2,5
2015

(ب)
22,7
%

MICS

% 100

تهدؾ الخطة الصحٌة
 2020/2012إلى
نسبة انتشار منع
MICS
الحمل  %60فً أفق
 ،2020ؼٌر أنّ
التقدّ م بطًء.
ٌمكن أن ٌُتوصل إلى
هذه النتٌجة باتباع
الوتٌرة الحالٌة لتنفٌذ
الخطة الوطنٌة لتنمٌة
قطاع الصحة.

EPCV

ٌمكن ألتوصل إلى هذه
النتٌجة باتباع الوتٌرة
الحالٌة لتنفٌذ الخطة
مسح SARA
الوطنٌة لتنمٌة قطاع
الصحة.

وقع البلد على
االتفاقٌة اإلطارٌة
لمنظمة الصحة
العالمٌة لمكافحة التبػ
فً ٌونٌو ،2004
وصادق علٌها فً
(أ)  % 1 ,6أكتوبر ،لتدخل حٌز
MICS
التنفٌذ فً ٌناٌر
(ب) % 15
.2006
ٌمكن ألتوصل إلى هذه
النتٌجة باتباع الوتٌرة
الحالٌة لتنفٌذ الخطة
الوطنٌة لتنمٌة قطاع
الصحة.
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.3أ .تعزٌز تطبٌق االتفاقٌة اإلطارٌة
لمنظمة الصحة العالمٌة لمكافحة
أخذ فً الحسبان فً الهدؾ .9.3
التبػ ،وذلك فً جمٌع البلدان
وحسب ما ٌناسب.
.3ب .دعم البحث واالستٌفاء فً
شؤن اللقاحات واألدوٌة المضادة
لؤلمراض المنتقلة وؼٌرها ،والتً
تصٌب السكان فً البلدان النامٌة.
متٌسرة ،إلى
إتاحة النفاذ ،بكلفة
ّ
األدوٌة واللقاحات األساسٌة ،طبقا
إلعبلن الدوحة حول "االتفاق حول
جوانب الملكٌة الفكرٌة المتعلقة
ؼٌر وجٌه
بالتجارة  ، ADPICوالصحة
العمومٌة" الذي ٌإكد على حق
البلدان النامٌة فً االستفادة التامة
من ترتٌبات االتفاق حول جوانب
حقوق الملكٌة الفكرٌة التً تمس
التجارة وهامش المناورة البلزم
لحماٌة الصحة العمومٌة ،وعلى نحو
خاص النفاذ الشامل إلى األدوٌة.

.3ج .الزٌادة الب ٌّنة لمٌزانٌة الصحة
واالكتتاب وتحسٌن الخبرة والتكوٌن .3ج .الزٌادة الب ٌّنة لمٌزانٌة الصحة واالكتتاب
واستبقاء عمال الصحة فً البلدان وتحسٌن الخبرة والتكوٌن واستبقاء عمال
النامٌة ،وال سٌما البلدان األقل تقدّ ما الصحة فً مورٌتانٌا.
والبلدان الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة

ال محل له

ال محل
له

ال
محل
له

ال محل
له

ال محل
له

ال محل له

ال محل له

ال محل
له

ال
محل
له

ال محل
له

ال محل
له

ال محل له

وزارة
الصحة
MS

نسبة
األطبا
ء:
0,31
لكل
10
000
2014
ساكن.
نسبة
القاببل
ت:

كثافة وتوزٌع
عمال الصحة

: 0,35

نسبة األطباء
 5لكل
10 000
ساكن.
دلٌل
اإلحصاء نسبة
الصحً القاببلت :
 1لكل
5 000
ساكن

ال محل له

ال محل له

لٌس لمورٌتانٌا قدرة
على صناعة لقاحات
وأدوٌة ،وال على
الحث على البحث
التنموي حول أدوٌة
جدٌدة.

ال محل له

إنّ تطوٌر الموارد
البشرٌة الصحٌة مجال
دلٌل اإلحصاء الصحً
أولوي فً الخطة
الصحٌة.

لكل
5000

.3د .تعزٌز الوسابل التً تتوفر

.3د .تعزٌز الوسابل التً تتوفر علٌها مورٌتانٌا مإشر القدرة

التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة

وزارة

55

 2016مسح

% 100

محصلة تنفٌذ

مسح

SARA
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علٌها جمٌع البلدان ،وال سٌما
البلدان النامٌة ،فً مجال اإلنذار
المبكر وتخفٌض المخاطر وتسٌٌر
المخاطر الصحٌة الوطنٌة والعالمٌة.

فً مجال اإلنذار المبكر وتخفٌض المخاطر
وتسٌٌر المخاطر الصحٌة الوطنٌة والعالمٌة.

.3ج .الزٌادة الب ٌّنة لمٌزانٌة الصحة
واالكتتاب وتحسٌن الخبرة والتكوٌن
.3ج .الزٌادة الب ٌّنة لمٌزانٌة الصحة واالكتتاب
واستبقاء عمال الصحة فً البلدان
وتحسٌن الخبرة والتكوٌن واستبقاء عمال
النامٌة ،وال سٌما البلدان األقل تقدّ ما
الصحة فً مورٌتانٌا.
والبلدان الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة

العملٌة للخدمات الصحة
MS
العامة

كثافة وتوزٌع
عمال الصحة

وزارة
الصحة
MS

إستراتٌجٌات الصحة.

SARA

%

نسبة
األطبا
ء:
0,31
لكل
10
2014 000
ساكن.
نسبة
القاببل
ت:

نسبة األطباء
 5لكل
10 000
ساكن.
دلٌل
اإلحصاء نسبة
الصحً القاببلت :
 1لكل
5 000
ساكن

: 0,35

إنّ تطوٌر الموارد
البشرٌة الصحٌة مجال
دلٌل اإلحصاء الصحً
أولوي فً الخطة
الصحٌة.

لكل
5000

.3د .تعزٌز الوسابل التً تتوفر
علٌها جمٌع البلدان ،وال سٌما
البلدان النامٌة ،فً مجال اإلنذار
المبكر وتخفٌض المخاطر وتسٌٌر
المخاطر الصحٌة الوطنٌة والعالمٌة.

وزارة
.3د .تعزٌز الوسابل التً تتوفر علٌها مورٌتانٌا مإشر القدرة
العملٌة للخدمات الصحة
فً مجال اإلنذار المبكر وتخفٌض المخاطر
MS
العامة
وتسٌٌر المخاطر الصحٌة الوطنٌة والعالمٌة.

55
%

2016

مسح
SARA

% 100

محصلة تنفٌذ
إستراتٌجٌات الصحة.

مسح

SARA

الهدؾ  : 4السهر على أن ٌستطٌع الجمٌع متابعة تعلٌم جٌد فً ظروؾ عادلة ،والنهوض بفرص التعلّم والتحصٌل طٌلة الحٌاة
 .1.1.4نسبة
التمدرس الوطنٌة
فً التعلٌم االبتدابً

 .1.4من اآلن حتى  ،2030العمل  .1.4من اآلن حتى ،2030
على أن ٌتابع جمٌع البنات والبنٌن ،العمل على أن ٌتابع جمٌع البنات
على قدم المساواة ،حلقة تامة ً من والبنٌن ،على قدم المساواة ،حلقة
تامة ً من التعلٌم االبتدابً
التعلٌم االبتدابً والثانوي مجانا
وبنوعٌة جٌدة ،وتإدي إلى تحصٌل والثانوي بنوعٌة جٌدة،
وتزودهم  .2.1.4نسبة
ّ
بمكتسبات مفٌدة حقا.
علمً مفٌد.
التمدرس الوطنٌة
فً التعلٌم الثانوي

التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة

وزارة
التهذٌب
الوطنً
MEN
وزارة
التهذٌب
الوطنً
MEN

% 75

% 35

2016

2016

MEN
ONS

MEN
ONS

% 90

% 50

التطور السنوي
للمإشر ()%0,3
MEN/ONS
والبرنامج الوطنً
لتنمٌة قطاع التعلٌم 2
مكونة ب)
( ّ
محدد على أساس
فرضٌة %100
الستكمال التعلٌم
MEN/ONS
األساسً ،مع نسبة
انتقال من مرتبة 70
 %من السنة 6
100

 .3.1.4نسبة
استكمال المرحلة
االبتدابٌة

وزارة
التهذٌب
الوطنً
MEN

% 80

2016

MEN/
ONS

%100

وزارة
التهذٌب
الوطنً
 .4.1.4نسبة
االنتقال إلى التعلٌم
الثانوي

% 54,30

 .5.1.4نسبة
التبلمٌذ الناجحٌن
% 36,61
فً شهادة الدروس
االبتدابٌة
وزارة
 .6.1.4نسبة
التبلمٌذ الذٌن نجحوا التهذٌب
بـ %50أو أكثر من الوطنً
% 6,95
المرتبة اإلجمالٌة فً
شهادة الدروس
اإلعدادٌة.
وزارة
الشإون
 .1.2.4النسبة
الخام للتعلٌم ما قبل االجتماع
% 9,30
ٌة
المدرسة.
والمرأة

2016

MEN/
ONS

% 70

MEN

 .2.4من اآلن حتى ،2030
 .2.4من اآلن حتى  ،2030العمل
العمل على أن ٌنفذ جمٌع البنات
على أن ٌنفذ جمٌع البنات والبنٌن
والبنٌن نشاطات تنمٌة وعبلجات
نشاطات تنمٌة وعبلجات الطفولة
الطفولة الصؽرى ،وتعلٌم جٌد
الصؽرى ،وتعلٌم جٌد قبل المدرسة
قبل المدرسة ٌحضرهم لمتابعة
ٌحضرهم لمتابعة التعلٌم االبتدابً.
التعلٌم االبتدابً.

2016

MEN

50%

2016

MEN

% 25

2015

MASEF

% 25

ابتدابٌة إلى السنة 1
إعدادٌة
التطور السنوي
للمإشر ()%1,7
والبرنامج الوطنً
لتنمٌة قطاع التهذٌب
مكونة ب)
ّ (2

MEN/ONS

محدد على أساس
تحسن محتمل فً
المكتسبات
الدراسٌة،عبلوة على
إنشاء إعدادٌات عن MEN/ONS
قرب ،تؤمٌنا
لبلستمرارٌة التعلٌمٌة
فً هذا المستوى من
التعلٌم.
البرنامج الوطنً
لتنمٌة القطاع التعلٌمً MEN
مكونة أ)
ّ (2
الخطة الوطنٌة لتنمٌة
قطاع التعلٌم 2
MEN
(مكونة أ)

الزٌادة السنوٌة
( )%0,5الخطة
الوطنٌة لتنمٌة قطاع
التعلٌم ( 2مكونة ب)

ONS/MASEF

MASEF

 .2.2.4مإشر نمو MASE
F
الطفولة الصؽرى

التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة

60

2015

MICS5

90%

الخطة الوطنٌة لتنمٌة

ONS
101

(نسبة األطفال من
 59-36شهرا على
طرٌق نمو جٌد فً
 3على األقل من
المجاالت التالٌة :
القراءة ،الحساب،
الجانب البدنً،
الجانب االجتماعً
العاطفً ،تعلم
المهارات)

 .3.4من اآلن حتى  ،2030العمل
على أن ٌنفذ النساء والرجال جمٌعا،
على قدم المساواة ،إلى تعلٌم فنً أو
ِثً ،بما فٌه التعلٌم
مهنً أو ثال ّ
الجامعً ،وذلك بنوعٌة جٌدة وكلفة
متٌسرة.
ّ

 .4.4من اآلن حتى  ،2030الزٌادة
الب ٌّنة فً عدد الشباب والكبار
المتوفرٌن على كفاءات ،وال سمٌا
الكفاءات الفنٌة والمهنٌة البلزمة
للتشؽٌل وللحصول على عمل البق
ونظام المقاولة.

وزارة
 .1.3.4نسبة تؽطٌة
التعلٌم
التعلٌم العالً  :عدد
العالً
الطبلب فً التعلٌم
 .3.4من اآلن حتى ،2030
والبحث
الزٌادة الب ٌّنة لعدد النساء والرجال العالً عن كل
العلمً
 100000ساكن.
الذٌن ٌنفذون ،فً ظروؾ
MESR
متساوٌة ،إلى تعلٌم جامعً جٌد
S
متٌسرة.
وبكلفة
ّ
 .2.3.4نسبة
التعادل بٌن البنات
MESR
والبنٌن فً التعلٌم
S
العالً.
 .1.4.4عدد
وزارة
المتعلمٌن فً عرض
التعلٌم
التكوٌن االبتدابً
الفنً
الكبلسٌكً (شهادة
والوظٌفة
الكفاءة المهنٌة،
العمومٌة
الشهادة اإلعدادٌة،
ETFP
شهادة اإلعدادٌة
الفنٌة ،الباكلورٌا).

التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة

قطاع التعلٌم 2
(مكونة أ ،ب)

572

2015

MESRS

0,6

2015

MESRS

6 249

2015

RESEN
2015

1 217

الخطة الوطنٌة لتنمٌة
قطاع التعلٌم (MESRS -2011
)2020

1

13 000

MESRS

على أساس التقدم
المحرز منذ 2008
وتوقعات الخطة
الوطنٌة لتنمٌة قطاع
التعلٌم .2

ETFP
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 .2.4.4نسبة
الطبلب الذٌن
ٌرتادون شعبا
للتكوٌن المهنً فً
جامعة نواكشوط.

MESR
S

% 14

2015

RESEN
2015

% 20

 .3.4.4نسبة دمج
حملة الشهادات من
التعلٌم المهنً.

ETFP

% 61

2014

ETFP

% 80

 .4.4.4نسبة دمج
حملة الشهادات
المتخرجٌن من
الشعب المهنٌة
التابعة للجامعة.

ONS

 .1.5.4مإشر
 .4.5من اآلن حتى ،2030
 .4.5من اآلن حتى  ،2030القضاء
القضاء على التفاوت بٌن الجنسٌن التعادل بٌن البنات
على التفاوت بٌن الجنسٌن فً مجال
فً مجال التعلٌم وتؤمٌن المساواة والبنٌن (فً
التعلٌم وتؤمٌن المساواة فً نفاذ
فً نفاذ األشخاص العطوبٌن ،بمن االبتدابٌة).
األشخاص العطوبٌن ،بمن فٌهم
فٌهم األشخاص المعوقون
األشخاص المعوقون والسكان
 .2.5.4مإشر
والسكان األصلٌون واألطفال فً
األصلٌون واألطفال فً وضعٌة
التعادل بٌن البنات
وضعٌة هشة ،على جمٌع
هشة ،على جمٌع مستوٌات التعلٌم
والبنٌن (فً التعلٌم
مستوٌات التعلٌم والتكوٌن
والتكوٌن المهنً.
الثانوي)
المهنً.

التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة

MEN

MEN

% 12

2015

RESEN
2015

% 50

اإلٌقاع السنوي للنمو
( ،)%0,6وبفضل
التدخبلت المزمعة فً
MESRS
إطار الخطة الوطنٌة
لتنمٌة قطاع التعلٌم 2
مكونة ب).
( ّ
معدّل التطور فً
المإشر ( %41فً
ETFP/ONS
 %51 ،2003فً
 %61 ،2006فً
)2014
التطور خبلل السنوات
الخمس األخٌرة (%5
فً %12 ،2011
فً  )2015عبلوة
على التدخبلت
ONS
المزمعة فً الخطة
الوطنٌة لتنمٌة قطاع
التعلٌم  ،2وال سٌما
المبلءمة الكٌفٌة
والكمٌة بٌن العرض
والطلب.

1,04

2016

MEN/ON
1
S

هدؾ الخطة الوطنٌة
لتنمٌة قطاع التعلٌم MEN/ONS 2
مكونة ب)
( ّ

0,96

2016

MEN/0N
S

1

هدؾ الخطة الوطنٌة
لتنمٌة قطاع التعلٌم MEN/ONS 2
مكونة ب)
( ّ
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 .1.6.4نسبة محو
األمٌة لدى أفراد
الشرٌحة العمرٌة
 15سنة فما فوق.
 .6.4من اآلن حتى  ،2030السهر
على أن ٌعرؾ كل الشباب ونسبة
كبٌرة من الكبار والرجال والنساء
القراءة والكتابة والحساب.

 .6.4من اآلن حتى ،2030
السهر على أن ٌعرؾ كل الشباب
ونسبة كبٌرة من الكبار والرجال
والنساء القراءة والكتابة
والحساب.

 .7.4من اآلن حتى ،2030
 .7.4من اآلن حتى  ،2030العمل
العمل على أن ٌكتسب جمٌع
على أن ٌكتسب جمٌع التبلمٌذ
التبلمٌذ المعارؾ والخبرات
المعارؾ والخبرات البلزمة للنهوض
البلزمة للنهوض بالتنمٌة
بالتنمٌة المستدٌمة ،وال سٌما
المستدٌمة ،وال سٌما التهذٌب
التهذٌب لفابدة التنمٌة ،وأنماط
لفابدة التنمٌة ،وأنماط المعٌشة
المعٌشة المستدٌمة ،وحقوق
المستدٌمة ،وحقوق اإلنسان،
اإلنسان ،والمساواة بٌن الجنسٌن،
والمساواة بٌن الجنسٌن،
والنهوض بثقافة السبلم وعدم
والنهوض بثقافة السبلم وعدم
العنؾ ،والمواطنة العالمٌة ،وتقدٌر
العنؾ ،والمواطنة العالمٌة،
التنوع الثقافً وإسهام الثقافة فً
وتقدٌر التنوع الثقافً وإسهام
التنمٌة المستدٌمة.
الثقافة فً التنمٌة المستدٌمة.
.4أ .تشٌٌد مإسسات دراسٌة
تكون مبلبمة لؤلطفال واألشخاص
المعوقٌن والجنسٌن ،أو تكٌٌؾ
المإسسات القابمة لهذا الؽرض،
وتوفٌر إطار للتحصٌل الدراسً
الفعال للجمٌع.

 .2.6.4مإشر
التعادل فً نسبة
التهجً (محو
األمٌة)

ONS

ONS

% 69

0,83

2014

2014

 .1.7.4مستوى
إدخال المحتوٌات
من البرامج
الدراسٌة المتمحورة
حول ( )1المواطنة MEN
( )2التنمٌة
المستدٌمة ()3
النوع ( )4حقوق
اإلنسان.
 .2.7.4نسبة
المكونٌن
المدرسٌن
ّ
ّ
حول هذه المفاهٌم.

MEN

.4أ .1.نسبة
المإسسات (ابتدابً
المزودة
وثانوي)
ّ
MEN
بالماء والكهرباء
ومراحٌض
بنات/بنٌن منفصلة.
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لم ٌُطلع
علٌه

% 10

2016

EPCV

EPCV

% 80

1

إذا تم الحفاظ على
التطور السنوي لمعدّل
المإشر ( )%2خبلل
ONS
السنوات الخمس
األخٌرة ،فسٌم ّكن ذلك
من بلوغ هذا الهدؾ.
التطور اإلٌجابً فً
المإشر ( 0,74فً
 ،2004و 0,77فً
 ،2008و 0,83فً
0NS
 ،)2014عبلوة
برامج محو األمٌة
المزمعة فً إطار
الخطة الوطنٌة لتنمٌة
قطاع التعلٌم .2

% 100

سبق أن نظم قطاع
التعلٌم ورشة
تحضٌرٌة إلدخال
مفاهٌم تتعلق بحقوق
اإلنسان فً محتوٌات
البرامج الدراسٌة فً
التعلٌم الثانوي.

MEN

% 100

المدرسون المكلفون
بالتربٌة الخلقٌة
والمدنٌة والدٌنٌة

MEN

دلٌل
إحصابٌات
% 100
وزارة
التهذٌب
الوطنً

التسٌٌر الفعال
للخارطة المدرسٌة،
MEN
ودعم المجتمع الدولً
والوطنً.
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.4أ .2 .نسبة
المإسسات المزودة
بؤدوات تربوٌة
MEN
ودعابم تعلٌمٌة
مبلبمة للحاجات
العلمٌة للمتعلمٌن
.4ب .من اآلن حتى ،2030
الزٌادة الب ٌّنة لعدد المنح الدراسة
الممنوحة لطبلب البلدان النامٌة،
وال سٌما البلدان األقل تقدما
والدول الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة
والبلدان اإلفرٌقٌة ،لتمكٌنهم من
متابعة الدراسات العلٌا ،بما فٌها
التكوٌن المهنً والمسارات
المعلوماتٌة والفنٌة والعلمٌة
ودراسات المهندسٌن فً البلدان
المتطورة والبلدان النامٌة.

.4أ .1.عدد المنح
الدراسٌة الممنوحة
فً إطار العون
العمومً الشراكة
بٌن البلدان.

.4ج .من اآلن حتى ،2030
.4ج.أ .نسبة
المدرسٌن
الزٌادة الب ٌّنة فً عدد
ّ
المكونٌن
المدرسٌن
ّ
المهرة ،وال سٌما بواسطة التعاون
فً إطار التعاون
المدرسٌن فً
الدولً لتكوٌن
ّ
الدولً (من ؼٌر
البلدان النامٌة ،وال سٌما البلدان
تمٌٌز فً
األقل تقدما والدول الجزرٌة
المستوٌات).
الصؽٌرة النامٌة.

لم ٌُطلع
علٌه

1306
( MESRجمٌع
2015
الممنوحٌن
S
من الدولة)

MEN/
MESR
S
/ETFP

دلٌل
إحصابٌات
100
وزارة
التهذٌب
الوطنً

التسٌٌر الناجع
للخارطة المدرسٌة،
MEN
ودعم المجتمع الدولً
والوطنً.

MESR
S

MESRS

MEN/M
ESRS/
ETFP

الهدؾ  : 5إنجاز المساواة بٌن الجنسٌن ،وتمكٌن جمٌع النساء والفتٌات
 .1.5إنهاء جمٌع أشكال التمٌٌز
ُتجاه النساء والبنات ،فً العالم
أجمع.

 .1.5إنهاء جمٌع أشكال التمٌٌز
ُتجاه النساء والبنات ،فً العالم
أجمع.

 .1.1.5نسبة
األشخاص الذٌن
ٌعتقدون أنّ النساء
والبنات ضحاٌا
للتمٌٌز

التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة

وزارة
المرأة
واألسرة/
وزارة
االقتصاد
والمالٌة

0

مبادئ القانون
والتشرٌع والتقنٌن
المعمول به،
السٌاسات المعتمدة،
واإلصبلح المزمع.

ONS
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68,10 MASE
%
F

2011

ENVEF
% 0 2011/O
NS

مبادئ القانون
والتشرٌع والتقنٌن
المعمول به،
السٌاسات المعتمدة،
واإلصبلح المزمع.

 .1.2.5نسبة
النساء والبنات
تعرضن
البلتً ّ
 .2.5القضاء ،فً الحٌاة العمومٌة
للعنؾ خبلل الـ12
 .2.5القضاء ،فً الحٌاة العمومٌة
والخصوصٌة ،على جمٌع أشكال
شهرا األخٌرة.
والخصوصٌة ،على جمٌع أشكال
العنؾ الممارس على النساء
والبنات ،بما فٌه االتجار واالستؽبلل العنؾ الممارس على النساء
 .2.2.5نسبة
والبنات.
الجنسً وؼٌرها من أنماط
األشخاص من -15
االستؽبلل.
 49سنة الذٌن
ٌقولون إنهم ضحاٌا
للعنؾ الزوجً.

ONS

17,30 MASE
%
F

2011

ENVEF
% 0 2011/O
NS

مبادئ القانون
والتشرٌع والتقنٌن
المعمول به،
السٌاسات المعتمدة،
واإلصبلح المزمع.

ONS

 .1.3.5نسبة
14,80 MASE
زوجن
النساء البلتً ِّ
%
F
قبل السن القانونٌة.

2011

MICS2
011
/ONS

%0

مبادئ القانون
والتشرٌع والتقنٌن
المعمول به،
السٌاسات المعتمدة،
واإلصبلح المزمع.

ONS

53,20
%

2011

MICS
0 2015/O
NS

مبادئ القانون
والتشرٌع والتقنٌن
المعمول به،
السٌاسات المعتمدة،
واإلصبلح المزمع.

ONS

53,20
%

2011

MICS
0 2015/O
NS

مبادئ القانون
والتشرٌع والتقنٌن
المعمول به،
السٌاسات المعتمدة،
واإلصبلح المزمع.

ONS

 .2.3.5نسبة البنات
 .3.5القضاء على جمٌع
 .3.5القضاء على جمٌع الممارسات
 5-0سنة البلتً
الممارسات الضارة ،مثل زواج
الضارة ،مثل زواج األطفال والزواج
تعرضن ألي شكل
األطفال والزواج المبكر أو
المبكر أو القسري وممارسات البتر القسري وممارسات البتر التناسلً من أشكال البتر
التناسلً األنثوي
التناسلً األنثوي.
األنثوي (الخفاض).
 .3.3.5نسبة
النساء والبنات (-0
14سنة) البلتً
تعرضن ألي شكل
من أشكال البتر
التناسلً األنثوي.
 .4.5إٌبلء مكانة للعبلجات واألشؽال
المعوضة بؤجر
المنزلٌة ؼٌر
ّ
وتثمٌنها ،عن طرٌق إسهام الخدمات ؼٌر وجٌه بالنسبة لمورٌتانٌا
العمومٌة والبنٌة التحتٌة وسٌاسات
الحماٌة االجتماعٌة وترقٌة تقاسم
المسإولٌات فً المنزل واألسرة،

ال محل له

التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة

ال محل
له

ال محل له

ال محل
له

ال محل له

ال محل له

ؼٌر أولوي ،وشبه
مستحٌل االطبلع
علٌه.
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تبعا للسٌاق الوطنً.

 .5.5ضمان المشاركة التامة
والفعلٌة للنساء ونفاذهن ـ عبر
المساواة الكاملة ـ إلى وظابؾ
القٌادة وجمٌع مستوٌات القرار ،فً
الحٌاة السٌاسة واالقتصادٌة
والعمومٌة.

 .5.5ضمان المشاركة التامة
والفعلٌة للنساء ونفاذهن ـ عبر
المساواة الكاملة ـ إلى وظابؾ
القٌادة وجمٌع مستوٌات القرار،
فً الحٌاة السٌاسة واالقتصادٌة
والعمومٌة.

 .5.6من اآلن حتى ،2020
 .5.6تؤمٌن نفاذ الجمٌع إلى
تؤمٌن النفاذ ،بنسبة  ،%60إلى
عبلجات الصحة الجنسٌة واإلنجابٌة،
عبلجات الصحة الجنسٌة
والعمل على أن ٌتم ّكن كل شخص
واإلنجابٌة ،والعمل على أن ٌتم ّكن
من ممارسة حقوقه فً مجال
كل شخص من ممارسة حقوقه فً
اإلنجاب وكما تقرر فً برنامج العمل
مجال اإلنجاب وكما تقرر فً
للمإتمر الدولً حول السكان
برنامج العمل للمإتمر الدولً
والتنمٌة وبرنامج العمل لبٌجٌنػ
حول السكان والتنمٌة وبرنامج
والوثابق النهابٌة لمإتمرات
العمل لبٌجٌنػ والوثابق النهابٌة
التدارس التً تلت ذلك.
لمإتمرات التدارس التً تلت ذلك.

MASE
 .1.5.5نسبة
المقاعد التً تحتلها % 21 F/MID
نساء فً البرلمانEC .
 .2.5.5نسبة
المقاعد فً المجالس
البلدٌة التً تحتلها
نساء.
 .3.5.5نسبة
النساء فً الوظابؾ
العلٌا (وزٌرات،
أمٌنات عا ّمات).

 .1.6.5نسبة
النساء فً سنّ
اإلنجاب البلتً
ٌطلبن أو ٌستخدمن
طرٌقة لمنع الحمل.

التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة

MS

2015

% 50 MASEF

35,33
%

2015

% 50 MASEF

30,00
%

2015

% 50 MASEF

2015 17,80%

MICS

% 60,00

اإلرادة السٌاسة،
إشراك النساء فً
مسار اتخاذ القرار
اإلرادة السٌاسة،
إشراك النساء فً
مسار اتخاذ القرار
اإلرادة السٌاسة،
إشراك النساء فً
مسار اتخاذ القرار

فً كل سنة

فً كل سنة

فً كل سنة

ٌهدؾ البرنامج
الوطنً لتنمٌة القطاع
الصحً
 2020/2012إلى
MICS
انتشار منع الحمل
بنسبة  %60فً أفق
 ،2020مع أنّ التقدّم
بطًء.
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.5أ .القٌام بإصبلحات لمنح النساء
نفس الحقوق فً الموارد
االقتصادٌة ،وكذا النفاذ إلى الملكٌة
ورقابة األراضً وأشكال الملكٌة
األخرى وإلى الخدمات المالٌة
والمٌراث والموارد الطبٌعٌة ،مع
ؼٌر وجٌه بالنسبة لمورٌتانٌا
مراعاة القانون الداخلً ؛ على أن
تمنح النصوص المعمول بها الحقوقَ
المذكورة .إنّ قضاٌا اإلنصاؾ فً
النفاذ إلى الملكٌة ٌجب ُتإخذ فً
الحسبان فً التحلٌل وفق نوع
المإشرات المتعلقة بها.

.5ب .تعزٌز استخدام التكنولوجٌات .5ب .تعزٌز استخدام
التكنولوجٌات المفاتٌح ،وال سٌما
المفاتٌح ،وال سٌما تكنولوجٌات
المعوماتٌة واالتصال ،تؤمٌنا للتمكٌن تكنولوجٌات المعلوماتٌة
واالتصال ،تؤمٌنا للتمكٌن للنساء.
للنساء.

ال محل له

ال محل
له

ال محل له

ال محل
له

وزارة
الوظٌفة
.5ب .1.نسبة األسر العمومٌة
التً تقودها نساء
والشؽل
وتقنٌات 2014 75,50%
لهن هواتؾ
محمولة.
اإلعبلم
واالتصال

ال محل له

EPCV
2014

تمنح النصوص
ال محل له المعمول بها الحقوقَ
المذكورة.

% 100

ال محل له

االتجاه ،مكانة متزاٌدة
للمحول فً حٌاة
والتحسن EPCV
المواطنٌن،
ّ
المنتظر فً حٌاة
الفقراء.

MFPET
ICs

.5ج .اعتماد سٌاسات جٌدة التصمٌم
وترتٌبات تشرٌعٌة تطبق تحفٌزا
للنهوض بالمساواة بٌن الجنسٌن
ؼٌر وجٌه بالنسبة لمورٌتانٌا
وبالتمكٌن لجمٌع النساء والبنات
على جمٌع المستوٌات ،وتعزٌز
الترتٌبات الموجودة .هدؾ مشترك
عولج ضمن أهداؾ متفرقة.

ال محل له

ال محل
له

ال محل له

ال محل
له

ال محل له

ال محل له

هدؾ مشترك بٌن عدة
وتطرق إلٌه ال محل له
قطاعات،
ِّ
فً أهداؾ مختلفة.

الهدؾ  : 6ضمان نفاذ الجمٌع إلى خدمات التزود بالماء والصرؾ الصحً ،وتؤمٌن تسٌٌر مستدٌم لخدمات الماء والصرؾ الصحً
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 .6.1من اآلن حتى  ،2030تؤمٌن
النفاذ الشامل والعادل إلى ماء
متٌسرة.
الشرب ،بكلفة
ّ

 .6.1من اآلن حتى ،2030
تؤمٌن النفاذ الشامل والعادل إلى
متٌسرة.
ماء الشرب ،بكلفة
ّ

وزارة
المٌاه
 .1.16نسبة النفاذ .والصرؾ % 58
الصحً
MHA
 .2.1.6نسبة
التوصٌل بالشبكة
 .1.2.6نسبة
السكان المستخدمٌن
لمراحٌض محسنة،
مع تجهٌزات لؽسل
األٌدي بالماء
والصابون

 .2.6من اآلن حتى  ،2030تؤمٌن
نفاذ الجمٌع فً ظروؾ منصفة إلى  .2.6من اآلن حتى ،2030
تؤمٌن نفاذ الجمٌع فً ظروؾ
خدمات الصرؾ الصحً والسبلمة
الصحٌة ،على نحو مناسب ،وإنهاء منصفة إلى خدمات الصرؾ
التبرز فً الهواء الطلق ،وذلك
ّ
الصحً والسبلمة الصحٌة ،على
بإٌبلء أهمٌة خاصة لحاجٌات النساء نحو مناسب.
والفتٌات واألشخاص فً وضعٌة
هشة

وزارة
المٌاه
% 32
والصرؾ
الصحً
MHA

2015

2015

% 48

2015

وزارة
 .2.2.6نسبة
المٌاه
عواصم الوالٌات
والصرؾ % 23
المتوفرة على شبكة
الصحً
للصرؾ الصحً

2015

 .3.2.6نسبة
المنازل الموصولة
بشبكات الصرؾ
الصحً.
 .4.2.6نسبة المدن
من أكثر من
 25000ساكنا
المتوفرة على شعبة
لتجمٌع مخلفات
محركات
تفرٌػ
ّ
السٌارات.
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ONS

MHA

MHA

MHA

% 100

% 90

0% 10

% 100

أولوٌة وطنٌة ،تؤخر
فً الترتٌب العالمً،
النفاذ إلى الخدمات
القاعدٌة ،مكافحة
الفقر ،تحسٌن
الظروؾ الصحٌة
كما فً .1.1.6

MHA/ONS

MHA/ONS

أولوٌة وطنٌة ،تؤخر
فً الترتٌب العالمً،
النفاذ إلى الخدمات
MHA/ONS
القاعدٌة ،الحماٌة
البٌبٌة ،مكافحة الفقر،
تحسٌن الظروؾ
الصحٌة

كما فً .1.2.6

MHA

كما فً .1.2.6

MHA/ONS

MHA
%1
وزارة
المٌاه
والصرؾ
الصحً % 29

2015

2015

ONS

MHA

% 20

% 57

كما فً .1.2.6

MHA
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 .3.6من اآلن حتى  ،2030تحسٌن
 .3.6من اآلن حتى ،2030
نوعٌة الماء ،بتخفٌض التلوث،
تحسٌن نوعٌة الماء ،بتخفٌض
تخلصا من إلقاء النفاٌات فً البحر
التلوث ،تخلصا من إلقاء النفاٌات
أو النهر وتخفٌضا إلى أدنى حد
فً البحر أو النهر وتخفٌضا إلى
النبعاثات المواد الخطرة ،وتخفٌضا
أدنى حد النبعاثات المنتجات
إلى النصؾ لنسبة مٌاه األوساخ ؼٌر
الكٌمٌاوٌة والمواد الخطرة،
المعالجة ،وبالزٌادة الب ٌّنة على
وتخفٌضا إلى النصؾ لنسبة مٌاه
الصعٌد العالمً للمعالجة الصناعٌة
األوساخ ؼٌر المعالجة
وإعادة استخدام الماء من ؼٌر خطر.
 .4.6من اآلن حتى  ،2030الزٌادة
 .4.6من اآلن حتى ،2030
الب ٌّن لبلستخدام العقبلنً للموارد
المابٌة فً جمٌع القطاعات ،وضمان الزٌادة الب ٌّن لبلستخدام العقبلنً
للموارد المابٌة فً جمٌع
استمرارٌة السحب والتزود بالماء
القطاعات ،وضمان استمرارٌة
العذب ،أخذا فً الحسبان لؤلزمة
السحب والتزود بالماء العذب،
المابٌة والتخفٌض الب ٌّن لعدد
أخذا فً الحسبان لؤلزمة المابٌة.
األشخاص الذٌن ٌُعانون من نقص
فً الماء.

 .1.3.6نسبة
وزارة
المدن من أكثر من
المٌاه
 25000ساكنا
والصرؾ % 0
المتوفرة على محطة
الصحً
لتنقٌة مٌاه األوساخ.
MHA

 .1.4.6تؽٌر
استخدام فعالٌة
الموارد المابٌة
للزراعة.
 .2.4.6تؽٌر
استخدام فعالٌة
الموارد المابٌة
العذبة.

2015

MHA

% 57

MA

% 50

2015

MA

% 75

MHA

% 52

2015

MHA

% 80

 .5.6من اآلن حتى  ،2030تنفٌذ
تسٌٌر مندمج للموارد المابٌة على
جمٌع المستوٌات ،بما فً ذلك
بواسطة التعاون العابر للحدود،
حسب ما ٌنبؽً.

 .5.6من اآلن حتى  ،2030تنفٌذ
 .1.5.6درجة تنفٌذ
تسٌٌر مندمج للموارد المابٌة على
MHA
التسٌٌر المندمج
جمٌع المستوٌات ،بما فً ذلك
للموارد المابٌة
بواسطة التعاون العابر للحدود.

% 25

 .6.6من اآلن حتى  ،2020حماٌة
واستعادة المنظومات البٌبٌة
المرتبطة بالماء ،وال سٌما الجبال
والؽابات والمناطق الرطبة واألنهار
والحقول المابٌة والبحٌرات.

 .6.6من اآلن حتى ،2020
حماٌة واستعادة المنظومات
البٌبٌة المرتبطة بالماء ،وال سٌما  .1.6.6تؽ ٌّر
وزارة
الجبال والؽابات والمناطق الرطبة المنظومات البٌبٌة
البٌبة
المعتمدة على الماء.
واألنهار والحقول المابٌة
والبحٌرات والمستنقعات
واألضوات.

ٌُتدارس
مع وزارة
البٌبة

التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة

2015

2015

MHA

وزارة
البٌبة

% 90

% 100

كما فً .1.2.6

وزارة المٌاه
والصرؾ الصحً
MHA

وجود احتٌاطً
تنموي ،الحماٌة
البٌبٌة ،تدخبلت
مستدٌمة

وزارة الزراعة

كما فً .1.4.6

أولوٌة وطنٌة،
االندماج االقتصادي،
االندماج اإلقلٌمً،
الحماٌة البٌبٌة،
تدخبلت مستدٌمة.

الحماٌة لبٌبٌة،
تدخبلت مستدٌمة

MHA

MHA

MHA
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.6أ .من اآلن حتى  ،2030تطوٌر
التعاون الدولً ،ودعم تعزٌز
القدرات لدى البلدان النامٌة وال
سٌما فٌما ٌتعلق بالنشاطات
والبرامج المتعلقة بالماء والصرؾ
الصحً ،بما فً ذلك تجمٌع الماء
والتحلٌة واالستخدام العقبلنً للماء
ومعالجة مٌاه األوساخ والرسكلة
وتقنٌات إعادة االستخدام.
.6ب .دعم وتعزٌز مشاركة السكان
المحلٌٌن فً تحسٌن تسٌٌر الماء
والصرؾ الصحً.

.6أ .1.حصة
المكرس
التموٌل
ّ
المكرس
.6أ .زٌادة حصة التموٌل
ّ
للماء والصرؾ
للماء والصرؾ الصحً فً
الصحً فً
برنامج االستثمار العمومً.
المٌزانٌة المدعمة
للدولة.

.6ب .دعم وتعزٌز مشاركة
السكان المحلٌٌن فً تحسٌن
تسٌٌر الماء والصرؾ الصحً.

MEF

.6أ .1.نسبة اإلدارة
المحلٌة المإمنة
MHA
لتسٌٌر الماء
والصرؾ الصحً.

%1

% 30

2015

2015

MEF

MHA

% 10

% 80

أولوٌة وطنٌة ،التؤخر
فً الترتٌب العالمً،
النفاذ الخدمات
MEF
القاعدٌة ،مكافحة
الفقر ،تحسٌن
الظروؾ الصحٌة،
دعم النمو.
االندماج االقتصادي،
التحكم فً التنمٌة،
التدخبلت المستدٌمة،
مكافحة الفقر ،تؤمٌن
الصٌانة والمحافظة.

MHA

متٌسرة
الهدؾ  : 7ضمان نفاذ الجمٌع إلى خدمات طاقٌة موثوق بها ومستدٌمة وعصرٌة ،بكلفة
ّ

 .1.7من اآلن حتى  ،2030ضمان  .1.7من اآلن حتى ،2030
ضمان نفاذ الجمٌع إلى خدمات
نفاذ الجمٌع إلى خدمات طاقٌة
طاقٌة موثوق بها ومستدٌمة
موثوق بها ومستدٌمة وعصرٌة،
متٌسر.
وعصرٌة ،بثمن
متٌسر.
بثمن
ّ
ّ

 .2.7من اآلن حتى  ،2030الزٌادة  .2.7من اآلن حتى ،2030
الزٌادة الب ٌّنة لحصة الطاقة
الب ٌّنة لحصة الطاقة المتجددة فً
المتجددة فً الدمج الطاقً.
الباقة الطاقٌة العالمٌة
 .3.7من اآلن حتى ،2030
مضاعفة النسبة العالمٌة لتحسٌن
الفعالٌة الطاقٌة

هدؾ وجٌه ،لكنه ؼٌر متابع

 .1.1.7نسبة
البلدات المكهربة
% 18 MPEMi
(من  500ساكن فما
فوق)

2015

ONS

 .2.1.7نسبة

37,50
MPEMi
%

2015

% 85 MPEMi

 .1.2.7حصة
الطاقات المتجددة
فً الدمج الطاقً
(شبكة ذات ربط
بٌنً)

% 32 MPEMi

2015

% 100

% 60 MPEMi

أولوٌة وطنٌة ،تؤخر
فً الترتٌب العالمً،
مع وجود احتٌاطً
تنموي ،مفعول
مسرع
االستدعاء،
ّ
للنمو ،النفاذ إلى
الخدمات القاعدٌة.

ONS

كما فً .1.1.7

MPEMi

أولوٌة وطنٌة ،مإشر
قابل للقٌاس ،وجود
MPEM
احتٌاطً تنموي،
الحماٌة البٌبٌة،
تدخبلت مستدٌمة

ؼٌر متابع لدى
الوزارة

التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة
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.7أ .من اآلن حتى  ،2030تعزٌز
التعاون الدولً ،تسهٌبل للنفاذ إلى
البحث والتكنولوجٌات المتعلقة
بالطاقة النظٌفة ،وال سٌما الوقود
األحفوري النظٌؾ ،وترقٌة
االستثمار فً البنٌة التحتٌة الطاقٌة
والتكنولوجٌات المتعلقة بالطاقة
النظٌفة.

.7أ .من اآلن حتى  ،2030تعزٌز
التعاون الدولً ،تسهٌبل للنفاذ إلى
البحث والتكنولوجٌات المتعلقة
بالطاقة النظٌفة ،وال سٌما الطاقة
.7أ .1.المبلػ المع ّبؤ
وزارة
المجددة والفعالٌة الطاقٌة
من الـ  100ملٌار
المالٌة
والتكنولوجٌات الجدٌدة المتعلقة
دوالر أمرٌكً
بالوقود األحفوري النظٌؾ،
وترقٌة االستثمار فً البنٌة
التحتٌة الطاقٌة والتكنولوجٌات
المتعلقة بالطاقة النظٌفة.

.7ب .من اآلن حتى  ،2030تنمٌة
البنٌة التحتٌة ،وتطوٌر التكنولوجٌا،
من أجل التزوٌد بخدمات طاقٌة
عصرٌة ومستدٌمة لجمٌع سكان
البلدان النامٌة ،وال سٌما تلك األقل ؼٌر وجٌه
تقدما والدول الجزرٌة الصؽٌرة
النامٌة والبلدان النامٌة ؼٌر المطلة
على شاطا ،مع احترام برامج العون
التً تخصها.

% 0,8

 2010وزارة 2015المالٌة

% 0,50

كما فً
.1.1.7

وزارة
المالٌة

ال محل

الهدؾ  : 8النهوض بنمو اقتصادي منتظم ومتقاسم ومستدٌم ،وبالتشؽٌل اإلنتاجً الكامل ،وبعمل البق للجمٌع
 .1.8المحافظة على نسبة نمو
اقتصادي عن الساكن الواحد تتبلءم
مع السٌاق الوطنً ،وال سٌما نسبة
للنمو السنوي للناتج الداخلً الخام
ال تقل عن  %7فً البلدان األقل
تقدّ ما.

 .1.1.8المحافظة
 .1.8المحافظة على نسبة نمو
على نسبة نمو
سنوي فً الناتج الداخلً الخام
الحقٌقً بسعر السوق ،أعلى من سنوي فً الناتج
 %5طٌلة الفترة  2020/2016الداخلً الخام
ومن  %10خبلل  .2030-2012الحقٌقً بسعر
السوق.

التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة

MEF

% 1,90

2015

MEF
ONS

% 10

شرط ضروري للتطور
نحو بلوغ معظم
أهداؾ التنمٌة
المستدٌمة .قٌمة
MEF/ONS
مستهدفة ،منبثقة عن
توقعات إستراتٌجٌة
النمو المتسارع
والرفاه المشترك.
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 .2.8التوصل إلى مستوى مرتفع
من اإلنتاجٌة االقتصادٌة ،بواسطة
التنوٌع والعصرنة التكنولوجٌة
واإلبداع ،وال سٌما بالتركٌز على
القطاعات ذات القٌمة المضافة
المرتفعة والٌد العاملة المكثفة.

 .2.8التوصل إلى مستوى مرتفع
من اإلنتاجٌة االقتصادٌة ،بواسطة
 .1.2.8إنتاجٌة
التنوٌع والعصرنة التكنولوجٌة
واإلبداع ،وال سٌما بالتركٌز على العمل
القطاعات ذات القٌمة المضافة
المرتفعة والٌد العاملة المكثفة.

 .3.8ترقٌة سٌاسات تتمحور حول
تنمٌة تستحث النشاطات وخلق
تشؽٌل البق ونظام المقاوالت
واإلبداع والتجدٌد  ،وتحفز نمو
المإسسات الصؽرى والصؽٌرة
سر اندماجها فً
والمتوسطة ،وتٌ ّ
القطاع الرسمً (المنظم) ،بما فً
ذلك عن طرٌق النفاذ إلى الخدمات
المالٌة.
 .3.8ترقٌة سٌاسات تتمحور حول
تنمٌة تستحث النشاطات وخلق
تشؽٌل البق ونظام المقاولة واإلبداع
والتجدٌد ،وتحفز نمو المإسسات
الصؽرى والصؽٌرة والمتوسطة،
وتٌسر اندماجها فً القطاع الرسمً
ّ
(المنظم) ،بما فً ذلك عن طرٌق
النفاذ إلى الخدمات المالٌة ،كما هو
مزمع فً اإلطار العشري للبرمجة
المتعلق باالستهبلك واإلنتاج
المستدٌمٌن ،على أن تعطً البلدان
المتطورة المثلَ الحسن فً هذا
المجال.

 .3.8ترقٌة سٌاسات تتمحور
حول تنمٌة تستحث النشاطات
وخلق تشؽٌل البق ونظام
المقاوالت واإلبداع والتجدٌد ،
وتحفز نمو المإسسات الصؽرى
وتٌسر
والصؽٌرة والمتوسطة،
ّ
اندماجها فً القطاع الرسمً
(المنظم) ،بما فً ذلك عن طرٌق
النفاذ إلى الخدمات المالٌة.

MEFP
 .1.3.8خلق تشؽٌل TIC
15761
s
إضافً
/MEF

 .3.8ترقٌة سٌاسات تتمحور
حول تنمٌة تستحث النشاطات
وخلق تشؽٌل البق ونظام
المقاوالت واإلبداع والتجدٌد،
وتحفز نمو المإسسات الصؽرى
وتٌسر
والصؽٌرة والمتوسطة،
ّ
اندماجها فً القطاع الرسمً
(المنظم) ،بما فً ذلك عن طرٌق
النفاذ إلى الخدمات المالٌة.

 .1.4.8نسبة
جمٌع
القطاعات التً تؤخذ
قطاعات
فً الحسبان البعد
وزارٌة
البٌبً فً سٌاساتها.

 .5.8من اآلن حتى ،2030
المحافظة على مستوى بطالة أقل
من .%10

 .1.5.8نسبة
البطالة لدى 15
عاما فما فوق.

 .5.8من اآلن حتى ،2030
التوصل إلى تشؽٌل إنتاجً كامل،
وتمكٌن كل النساء والرجال ،بمن
فٌهم الشباب والمعوقون ،من عمل
البق بؤجر ٌناسب قٌمة العمل.

التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة

تحسٌن اإلنتاجٌة
االقتصادٌة هام
للمحافظة فً المدى
البعٌد على مستوى
النمو المستهدؾ.

MEF

MEFP
12,85 ETICs
/MEF

2015

MEF

أعلى من
35.000

سٌاسة الحكومة فً
خلق التشؽٌل
وتخفٌض الفقر
وعصرنة االقتصاد

توجهات سٌاسة
ّ
الحكومة شرط
جمٌع القطاعات ضروري للتنمٌة
المستدٌمة

2014

EPCV
2014

أقل من
% 10

هدؾ هام لمستوى
معٌشة السكان.
لكن التشؽٌل الكامل
صعب المنال.

المكتب
الوطنً
لئلحصاء
()ONS

المكتب
الوطنً
لئلحصاء
()ONS

MEF

المكتب
الوطنً
لئلحصاء
()ONS
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 .1.6.8نسبة
 .6.8من اآلن حتى ،2020
الشباب ()19-7
 .6.8من اآلن حتى ،2020
التخفٌض الب ٌّن لنسبة الشباب ؼٌر
التخفٌض الب ٌّن لنسبة الشباب ( -7ؼٌر المتمدرسٌن أو % 18 MEN
المتمدرسٌن ودون تشؽٌل وال
المنقطعٌن عن
 19سنة) خارج المدرسة.
تكوٌن.
المدرسة
 .7.8اتخاذ إجراءات فورٌة وفعالة  .7.8اتخاذ إجراءات فورٌة
وفعالة للقضاء على العمل القسري
للقضاء على العمل القسري
 .1.7.8نسبة
واالسترقاق العصري واالتجار
واالسترقاق العصري واالتجار
MEN/
الشباب من  5إلى
بالكابن البشري ،وحظر عمل األطفال بالكابن البشري ،وحظر عمل
% 2,50 MEFP
 17سنة الذٌن
سوأى ،بما
سوأى ،بما فً ذلك
األطفال فً أشكاله ال ُ
فً أشكاله ال ُ
TICs
فً ذلك تجنٌدهم ،ومن اآلن حتى ٌعملون.
تجنٌدهم ،ومن اآلن حتى ،2025
 ،2025إنهاء عمل األطفال تحت
إنهاء عمل األطفال تحت جمٌع
جمٌع أشكاله.
أشكاله.
 .8.8الدفاع عن حقوق العمال،
وترقٌة السبلمة فً مكان العمل،
وتؤمٌن حماٌة جمٌع العمال ،بمن
فٌهم المهاجرون وال سٌما النساء
هش.
ومن لهم عمل ّ

2014

EPCV
2014

%9

سٌاسة الحكومة فً
مجال التعلٌم وترقٌة
الشباب ومكافحة
الجنوح والجرٌمة.

2014

EPCV
2014

% 1,5

سٌاسة الحكومة فً
مجال التعلٌم والتشؽٌل المكتب
الوطنً
والتكوٌنٌ ،ستمد
لئلحصاء
المستوى المنشود
()ONS
واقعٌته من االتجاه
المبلحظ.

 .1.8.8عدد حوادث MFPM
A
الشؽل

قانون الشؽل

 .8.8الدفاع عن حقوق العمال،
وترقٌة السبلمة فً مكان العمل،
وتؤمٌن حماٌة جمٌع العمال ،بمن
وزارة
 .1.8.8عدد
فٌهم المهاجرون وال سٌما النساء
العدل
النزاعات أمام محاكم
هش.
MJ
ومن لهم عمل ّ
الشؽل

قانون الشؽل

وزارة
التجارة
والصناع
 .1.9.8حصة
السٌاحة فً التشؽٌل ة
 .9.8من اآلن حتى  ،2030إعداد  .9.8من اآلن حتى  ،2030إعداد
والسٌاحة
وتنفٌذ سٌاسات تستهدؾ تطوٌر
وتنفٌذ سٌاسات تستهدؾ تطوٌر
MCIT
سٌاحة مستدٌمة تخلق تشؽٌبل وتث ّمن سٌاحة مستدٌمة تخلق تشؽٌبل
وتث ّمن الثقافة والمنتجات المحلٌة.
الثقافة والمنتجات المحلٌة.
 .2.9.8إسهام
السٌاحة فً الناتج
الداخلً الخام.
 .10.8تعزٌز قدرة الهٌبات المالٌة
الوطنٌة على تحفٌز وتعمٌم النفاذ
إلى جمٌع الخدمات البنكٌة والمالٌة

 .1.10.8نسبة
 .10.8تعزٌز قدرة الهٌبات
البنك
% 20
المالٌة الوطنٌة على تحفٌز وتعمٌم الوصول إلى الخدمة
المركزي
النفاذ إلى جمٌع الخدمات البنكٌة المصرفٌة.

التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة

المكتب
الوطنً
لئلحصاء
()ONS

أهمٌة الموروث
الثقافً ؼٌر المث ّمن
حتى اآلن بما فٌه
الكفاٌة ،والذي ال
ٌسهم فً تنمٌة البلد.
أهمٌة الموروث
الثقافً ؼٌر المث ّمن
حتى اآلن بما فٌه
الكفاٌة ،والذي ال
ٌسهم فً تنمٌة البلد.
2014

البنك
المركزي

% 50

تعزٌز دور المإسسات
البنك المركزي
المالٌة فً التنمٌة
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وخدمات التؤمٌن.

والمالٌة وخدمات التؤمٌن.
 .2.10.8نسبة
الوساطة المالٌة

.8أ .زٌادة الدعم المقدم فً إطار
مبادرة "عون التجارة فً البلدان
النامٌة" وال سٌما البلدان األقل
تق ّدما ،بما فً ذلك عن طرٌق اإلطار ؼٌر وجٌه بالنسبة لمورٌتانٌا
االندماجً المعزز من أجل المإازرة
الفنٌة المرتبطة بالتجارة لفابدة
البلدان األقل نموا.

ال محل له

.8ب .من اآلن حتى  ،2020إعداد
وتنفٌذ إستراتٌجٌة عالمٌة لفابدة
تشؽٌل الشباب ،وتطبٌق العهد
الدولً للتشؽٌل ،برعاٌة المنظمة
الدولٌة للشؽل.

ال محل له

ؼٌر وجٌه بالنسبة لمورٌتانٌا

وزارة
المالٌة/
% 25
البنك
المركزي

ال محل
له

ال محل له

ال محل
له

ال محل له

2015

وزارة
االقتصاد
والمالٌة

ال محل
له

ال محل له

ال محل
له

ال محل له

% 50

ال محل له

ال محل له

تعزٌز دور المإسسات
المالٌة فً التنمٌة.

ٌخص المجتمع
الدولً

ٌخص المجتمع
الدولً

البنك المركزي

ال محل له

ال محل له

الهدؾ  : 9إقامة بنٌة تحتٌة متح ّملة ،والنهوض بالتصنٌع المستدٌم الذي ٌفٌد الجمٌع ،وتشجٌع اإلبداع

 .1.9إقامة بنٌة تحتٌة جٌدة
وموثوق بها ومستدٌمة ومتح ّملة،
بما فٌها البنٌة اإلقلٌمٌة والعابرة
للحدود ،تحفٌزا للتنمٌة االقتصادٌة
والهناء البشري ،بالتركٌز على
النفاذ الشامل ،بتكلفة البقة ،وفً
ظروؾ منصفة.

 .1.1.9نسبة سكان
الرٌؾ الذٌن
%56
ٌسكنون أقل ّ من 5
كلم من طرٌق سالكة
 .1.9إقامة بنٌة تحتٌة جٌدة
()MET
وموثوق بها ومستدٌمة ومتح ّملة ،طٌلة السنة.
بما فٌها البنٌة اإلقلٌمٌة والعابرة
وزارة
للحدود ،تحفٌزا للتنمٌة االقتصادٌة  .2.1.9نسبة
المسافرٌن وفق نمط التجهٌز
والهناء البشري ،بالتركٌز على
والنقل
النفاذ الشامل ،بتكلفة البقة ،وفً النقل
ظروؾ منصفة.
وزارة
 .3.1.9عدد الكلم التجهٌز
من الطرق المع ّبدة والنقل

التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة

وزارة
التجهٌز
والنقل

2014

المكتب
الوطنً
لئلحصاء

%84

أولوٌة وطنٌة،
االندماج االقتصادي،
مسرع النمو ،خلق
ّ
فرص تشؽٌل ،اندماج
()ONS
إقلٌمً
المكتب
الوطنً
لئلحصاء

MET/
ONS

نفس الشًء مع
.1.1.9

MET/ONS

وزارة
التجهٌز
والنقل

نفس الشًء كما فً
1.1.9

MET/ONS
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 .2.9النهوض بتصنٌع مستدٌم ٌفٌد  .2.9النهوض بتصنٌع مستدٌم
ٌفٌد الجمٌع ،ومن اآلن حتى
الجمٌع ،ومن اآلن حتى ،2030
 ،2030الزٌادة الب ٌّنة إلسهام
الزٌادة الب ٌّنة إلسهام الصناعة فً
التشؽٌل وفً الناتج الداخلً الخام ،الصناعة فً التشؽٌل وفً الناتج
الداخلً الخام ،تبعا للسٌاق
تبعا للسٌاق الوطنً ،ومضاعفتها
الوطنً.
فً البلدان األقل تقدّ ما.

 .1.2.9القٌمة
المضافة فً
MEF/
الصناعة التحوٌلٌة،
MCIT
نسبة ً إلى الناتج
الداخلً الخام

% 7,30

 .2.2.9التشؽٌل فً
الصناعة التحوٌلٌة،
MCIT
نسبة ً إلى التشؽٌل
الكلً

% 3,10

 .1.3.9عدد
الصناعات الصؽٌرة MCIT
والمتوسطة المنشؤة
 .3.9الزٌادة ـ وال سٌما فً
 .3.9الزٌادة ـ وال سٌما فً البلدان
البلدان النامٌة ـ لنفاذ الشركات
النامٌة ـ لنفاذ الشركات وخاصة
وخاصة المإسسات الصناعٌة
المإسسات الصناعٌة الصؽٌرة ،إلى
الصؽٌرة ،إلى الخدمات المالٌة،
الخدمات المالٌة ،بما فٌها القروض
بما فٌها القروض الممنوحة
سرة ،وإدماجها
الممنوحة بشروط مٌ ّ
مٌسرة ،وإدماجها فً
بشروط ّ
فً سبلسل القٌمة وفً األسواق.
سبلسل القٌمة وفً األسواق.

 .2.3.9عدد
الصناعات الصؽٌرة
والمتوسطة فً
القٌمة المضافة
الكلٌة للصناعة.

2015

2 015

2 015

المكتب
الوطنً
لئلحصاء
()ONS

ONS

% 10

MEF/
MCIT

 .3.3.9نسبة
الشركات المتوسطة
والصؽٌرة أو
MEF/
الصناعات الصؽٌرة
MCIT
والمتوسطة التً
حصلت على قرض
أو خط تموٌل.

MEF

كما فً .1.2.9
األولوٌة الوطنٌة،
مفعول االستدعاء،
خلق فرص تشؽٌل،
نمو النشاطات
االقتصادٌة.

MCIT

MEF

التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة

% 11

األولوٌة الوطنٌة،
مفعول االستدعاء،
خلق فرص تشؽٌل،
نمو النشاطات
االقتصادٌة

%3

% 25

األولوٌة الوطنٌة،
مفعول االستدعاء،
خلق فرص تشؽٌل،
نمو النشاطات
االقتصادٌة.

كما فً .1.3.9

وزارة
االقتصاد
والمالٌة
()MEF

MEF

MCIT

ONS

ONS
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.4.9اآلن حتى  ،2030عصرنة
البنٌة التحتٌة ،ومبلءمة الصناعة،
لجعلها مستدٌمة بواسطة استؽبلل
أكثر
أكثر عقبلنٌة للموارد واللجوء َ
للتكنولوجٌات واألسالٌب الصناعٌة
النظٌفة ال ُمراعٌة للبٌبة ،على أن
ٌتصرؾ كل بلد فً حدود إمكانٌاته.

.4.9اآلن حتى  ،2030عصرنة
البنٌة التحتٌة ،ومبلءمة الصناعة،
لجعلها مستدٌمة بواسطة استؽبلل
أكثر عقبلنٌة للموارد واللجوء
أكثر للتكنولوجٌات واألسالٌب
َ
الصناعٌة النظٌفة ال ُمراعٌة للبٌبة.

 .5.9تعزٌز البحث العلمً وتحسٌن
التكنولوجٌات فً القطاعات
الصناعٌة لجمٌع البلدان ،وال سٌما
البلدان النامٌة ،وخاصة ً بتشجٌع
اإلبداع وبالزٌادة الب ٌّنة لعدد
األشخاص العاملٌن فً قطاع البحث
والتنمٌة ،عن كل ملٌون ساكن،
وبزٌادة النفقات العمومٌة
المكرسة للبحث
والخصوصٌة
ّ
والتنمٌة ،من اآلن حتى .2030

 .5.9تعزٌز البحث العلمً
وتحسٌن التكنولوجٌات فً
القطاعات الصناعٌة لجمٌع
البلدان ،وال سٌما البلدان النامٌة،
وخاصة ً بتشجٌع اإلبداع وبالزٌادة
الب ٌّنة لعدد األشخاص العاملٌن فً
قطاع البحث والتنمٌة ،عن كل
ملٌون ساكن ،وبزٌادة النفقات
المكرسة
العمومٌة والخصوصٌة
ّ
للبحث والتنمٌة ،من اآلن حتى
.2030

.9أ .تٌسٌر إقامة بنٌة تحتٌة
مستدٌمة ومتح ّملة فً البلدان
النامٌة ،بتعزٌز الدعم المالً
والتكنولوجً والفنً المقدّم للبلدان
اإلفرٌقٌة والبلدان األقل تقدّ ما
والبلدان النامٌة ببل شاطا والبلدان
الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة.

.9أ .تٌسٌر إقامة بنٌة تحتٌة
مستدٌمة ومتح ّملة فً البلدان
النامٌة ،بتعزٌز الدعم المالً
والتكنولوجً والفنً المقدّم للبلد.

 .1.4.9انبعاثات
CO2

عن كل وحدة من
القٌمة المضافة
الصناعٌة ،مقٌسة ً
بجٌكاؼرام مكافا
( CO2التقرٌر
الوطنً للجرد)
 .1.5.9نفقات
البحث التنموي،
منسوبة ً إلى الناتج
الداخلً الخام
 .2.5.9عدد
الباحثٌن (مكافا
مستؽرق التوقٌت)
عن كل ملٌون
ساكن.

MEDD

MEF/
MESRS

وزارة
التعلٌم
العالً
والبحث
العلمً

MEF

MESRS

% 22,30-

%5

100

MEDD

اإلبداع،
التدخبلت المستدٌمة
واإلنتاجٌة ،اإلنتاجٌةONS ،
مسرع النمو ،دعامة
ّ
التنمٌة.

كما فً .1.5.9

MESRS

()MESRS

.9أ .1.المبلػ الكلً
للعون العمومً
الدولً (العون
العمومً للتنمٌة
MEF
وؼٌره من إمدادات
القطاع العمومً)
المخصص للبنٌة
التحتٌة

التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة

7070.51

2012

اإلسهام
الوطنً
المحدد
المزمع

حماٌة البٌبة،
التدخبلت المستدٌمة،
تحسٌن ظروؾ
المعٌشة ،مكافحة
التلوث

MEF

% 40

كما فً .1.1.9

MEF
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.9ب.أ .نسبة القٌمة
.9ب .دعم البحث التنموي واإلبداع .9ب .تشجٌع البحث التنموي
واإلبداع التكنولوجً الوطنً فً المضافة لقطاعات
التكنولوجً الوطنً فً البلدان
الوسابل ذات
البلدان النامٌة ،وال سٌما بإقامة
النامٌة ،وال سٌما بإقامة ظروؾ
MEF
مبلبمة ـ من ضمن أمور أخرى ـ ظروؾ مبلبمة ـ من ضمن أمور التكنولوجٌا العالٌة
إلى القٌمة المضافة
للتنوٌع الصناعً وإضافة القٌمة إلى أخرى ـ للتنوٌع الصناعً
الكلٌة
وإضافة القٌمة إلى السلع.
السلع.
.9ج .الزٌادة الب ٌّنة للنفاذ إلى
.9ج .1.نسبة
.9ج .الزٌادة الب ٌّنة للنفاذ إلى
MEFP
تكنولوجٌات اإلعبلم واالتصال،
% 6,20
السكان النافذٌن إلى
تكنولوجٌات اإلعبلم واالتصال،
Tic
السكان
والعمل على أن ٌَنفذ جمٌع
والعمل على أن ٌنفذ جمٌع السكان اإلنترنت
فً البلدان األقل تقدّ ما إلى اإلنترنت،
إلى اإلنترنت ،بكلفة فً المتناول.9 ،ج .2.نسبة
بكلفة فً المتناول ،من اآلن حتى
ٌ MEFPحتاج
من اآلن حتى .2020
التؽطٌة بالهاتؾ
.2020
تحدٌدا
Tic
المحمول

كما فً .1.5.9

MEF

MEF

%0

2015

MEFPTic
)(ONTIC

% 50

األولوٌة الوطنٌة،
مإشر قابل للقٌاس،
دعم النمو

ONTIC

2015

MEFPT
ic

% 100

كما فً .9ج.1.

MEFPTic

الهدؾ  : 10تخفٌض التفاوت بٌن البلدان وفً داخل البلدان
 .1.1.10حصة
 .1.10من اآلن حتى  ،2030العمل  .1.10من اآلن حتى ،2030
العمل على أن تزٌد مداخٌل  %40النفقات المتوسطة
على أن تزٌد مداخٌل  %40من
ُ
س ٌْن
م
خ
ال
فً
لؤلسر
الدخل
على
فقرا
األشد
السكان
من
السكان األشد فقرا على الدخل
ُ َ
MEF
األول ٌْن فً
الوطنً المتوسط ،على نحو
الوطنً المتوسط ،على نحو
مستدٌم ،وذلك بواسطة تحسٌنات االستهبلك الكلً
مستدٌم ،وذلك بواسطة تحسٌنات
المتوسط لدى لؤلسر
تدرٌجٌة
تدرٌجٌة

% 32,8

 .2.10من اآلن حتى ،2030
 .2.10من اآلن حتى ،2030
التمكٌن لجمٌع األشخاص ،وتحفٌز التمكٌن لجمٌع األشخاص ،وتحفٌز  .1.2.10نسبة
إدماجهم االجتماعً واالقتصادي األسر التً لها
إدماجهم االجتماعً واالقتصادي
نفقات أقل ّ من
بؽض النظر عن
بؽض النظر عن عمرهم والسٌاسً،
والسٌاسً،
ّ
ّ
والجنس واإلعاقة والعرق واالنتماء عمرهم والجنس واإلعاقة والعرق  %50من المعدّل
واالنتماء العرقً واألصل والدٌن الوطنً.
العرقً واألصل والدٌن والوضعٌة
والوضعٌة االقتصادٌة أو ؼٌرها.
االقتصادٌة أو ؼٌرها.

%15,1

التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة

MEF

2 014

2 014

EPCV
2014

EPCV
2014

تخفٌض االنحرافات
عن الخطط االقتصادٌة
واالجتماعٌة ،واتساع
EPCV
الطبقة الوسطى
البلزمة لبلستقرار
االجتماعً والتنمٌة
االجتماعٌة
تخفٌض التفاوت على
المستوى االقتصادي
واالجتماعً ،وتوسٌع
EPCV
الطبقة الوسطى البلزم
لبلستقرار االجتماعً
والتنمٌة المستدٌمة
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 .3.10تؤمٌن تساوي الفرص،
 .1.3.10نسبة
وتخفٌض تفاوت النتابج ،وال سٌما  .3.10تؤمٌن تساوي الفرص،
السكان المصرحٌن
وتخفٌض تفاوت النتابج ،وال سٌما
بالتخلص من القوانٌن والسٌاسات
تعرضوا
بؤنهم ّ
والممارسات التمٌٌزٌة ،وبالنهوض بتطبٌق القوانٌن واإلجراءات
لتمٌٌز خبلل الـ12
باعتماد قوانٌن وسٌاسات وإجراءات المناسبة فً هذا المجال.
شهرا الماضٌة
مناسبة فً هذا المجال.
 .4.10اعتماد سٌاسات ،وال سٌما  .4.10اعتماد سٌاسات ،وال سٌما  .1.4.10عدد
على مستوى المٌزانٌات واألجور ،القطاعات التً
على مستوى المٌزانٌات واألجور،
أدخلت معاٌٌر
وفً مجال الحماٌة االجتماعٌة،
وفً مجال الحماٌة االجتماعٌة،
والتوصل تدرٌجٌا إلى المزٌد من المساواة فً
والتوصل تدرٌجٌا إلى المزٌد من
سٌاساتها ومٌزانٌتها
المساواة.
المساواة
 .1.5.10المطابقة
 .5.10تحسٌن تقنٌن ورقابة
 .5.10تحسٌن تقنٌن ورقابة
مع المعاٌٌر الدولٌة
الهٌبات واألسواق المالٌة العالمٌة ،الهٌبات واألسواق المالٌة
فً مجال التقنٌن أو
العالمٌة ،وتعزٌز تطبٌق القواعد.
وتعزٌز تطبٌق القواعد.
اإلشراؾ.
 .6.10العمل على أن تكون البلدان
النامٌة أحسن تمثٌبل وٌسمع صوتها
لدى اتخاذ القرارات فً الهٌبات
ال محل له
ؼٌر وجٌه بالنسبة لمورٌتانٌا
لكً
االقتصادٌة والمالٌة الدولٌةْ ،
تكون هذه الهٌبات أكثر فعالٌة
ومصداقٌة وشفافٌة ومشروعٌة
 .7.10تسهٌل الهجرة والحركٌة،
على نحو مرتب وال خطر فٌه
ال محل له
ومنتظم ومسإول ،وال سٌما بتنفٌذ ؼٌر وجٌه بالنسبة لمورٌتانٌا
سٌاسات هجرة تكون مخططة
ومس ٌَّرة ج ٌّدا.
.10أ .تنفٌذ مبدإ المعاملة الخاصة
والتفضٌلٌة للبلدان النامٌة ،وال سٌما
ال محل له
ؼٌر وجٌه بالنسبة لمورٌتانٌا
البلدان األقل تق ّدما ،طبقا التفاقات
منظمة التجارة العالمٌة

التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة

مفوضٌة
حقوق
اإلنسان

تساوي الفرص،
وتخفٌض التفاوت

(CDHAH
)

جمٌع
القطاعات
الوزارٌة

ONS/CDHAJ/MJ

جمٌع القطاعات تنفٌذ التوجٌهات

البنك
المركزي
%55
المورٌتا
نً

2015

البنك
المركزي %80
المورٌتانً

البنك المركزي
المورٌتانً

ال محل
له

ال محل له

ال محل
له

ال محل له

ال محل له

ٌخص المجتمع
الدولً

ال محل له

ال محل
له

ال محل له

ال محل
له

ال محل له

ال محل له

ٌخص المجتمع
الدولً

ال محل له

ال محل
له

ال محل له

ال محل
له

ال محل له

ال محل له

ٌخص المجتمع
الدولً

ال محل له
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.10ب .تحفٌز العون العمومً
للتنمٌة والفٌوض المالٌة ،بما فٌها
االستثمارات األجنبٌة المباشرة،
بالنسبة للدول التً تحتاج أكثر إلى
ؼٌر وجٌه بالنسبة لمورٌتانٌا
ذلك ،وال سٌما البلدان األقل تقدّ ما
والبلدان اإلفرٌقٌة والبلدان الجزرٌة
الصؽٌرة النامٌة والبلدان النامٌة ببل
شاطا ،طبقا لخططها وبرامجها
الوطنٌة.
.10ج .من اآلن حتى  ،2030العمل
على التخفٌض ـ إلى أقل من  %3ـ
ؼٌر وجٌه بالنسبة لمورٌتانٌا
لكلفة تحوٌل األموال من طرؾ
المهاجرٌن ،والقضاء على قنوات
التحوٌل التً تفوق كلفتها .%5

ال محل له

ال محل
له

ال محل له

ال محل
له

ال محل له

ال محل له

ٌخص المجتمع
الدولً

ال محل له

ال محل له

ال محل
له

ال محل له

ال محل
له

ال محل له

ال محل له

ٌخص المجتمع
الدولً

ال محل له

الهدؾ  : 11العمل على جعل المدن والمنشآت البشرٌة مفتوحة أمام الجمٌع وآمنة ومتح ّملة ومستدٌمة

 .1.11من اآلن حتى ،2030
 .1.11من اآلن حتى  ،2030تؤمٌن
تؤمٌن نفاذ الجمٌع إلى مسكن
نفاذ الجمٌع إلى مسكن وخدمات
وخدمات قاعدٌة مناسبة وآمنة،
قاعدٌة مناسبة وآمنة ،بتكلفة
بتكلفة متٌسرة ،وتطهٌر أحٌاء
متٌسرة ،وتطهٌر أحٌاء الصفٌح
الصفٌح

 .1.1.11نسبة
األسر الحضرٌة
الساكنة فً بٌوت
الصفٌح أو مساكن
ؼٌر البقة

وزارة
اإلسكان
MHU
AT

 .1.1.11نسبة
األسر الحضرٌة
الساكنة فً أحٌاءٍ
عدٌمة الخدمات
القاعدٌة

MHU
AT

التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة

%18,20

المكتب
الوطنً
لئلحصاء
()ONS

%27

المكتب
الوطنً
لئلحصاء
()ONS

%0

األولوٌة الوطنٌة،
ومفعول االنجذاب،
توسع
والتحكم فً
ّ
المدن ،والنفاذ إلى
السكن والخدمات
القاعدٌة

 .1.1.11نفس
الشًء

المسح الدابم
لظروؾ
معٌشة األسر
()EPCV

المسح الدابم
لظروؾ
معٌشة األسر
()EPCV
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 .2.11من اآلن حتى  ،2030تؤمٌن
نفاذ الجمٌع إلى نظم للنقل تكون
ومتٌسرة وقابلة للبقاء ،بتكلفة
آمنة
ّ
معقولة ،بواسطة تحسٌن أمن
الطرق ،وال سٌما بتنمٌة النقل
العمومً ،مع إٌبلء عناٌة خاصة
لحاجات األشخاص فً وضعٌة هشة
والنساء واألطفال واألشخاص
المعوقٌن واألشخاص المس ّنٌن

 .2.11من اآلن حتى ،2030
تؤمٌن نفاذ الجمٌع إلى نظم للنقل  .1.2.11نسبة
سرة وقابلة للبقاء ،السكان المستفٌدٌن
تكون آمنة ومتٌ ّ
بٌسر من النقل
بتكلفة معقولة ،بواسطة تحسٌن
أمن الطرق ،وال سٌما بتنمٌة النقل العمومً
العمومً

 .3.11من اآلن حتى  ،2030تعزٌز  .3.11من اآلن حتى ،2030
التحضر المستدٌم للجمٌع،
التحضر المستدٌم للجمٌع ،وقدرات تعزٌز
ّ
ّ
وقدرات التخطٌط والتسٌٌر
التخطٌط والتسٌٌر التشاركٌ ٌْن
واالندماجٌٌن والمستدٌم ٌْن للمنشآت التشاركٌ ٌْن واالندماجٌٌن
والمستدٌم ٌْن
البشرٌة فً جمٌع البلدان

 .4.11تعزٌز مجهودات الحماٌة
للموروث الثقافً والطبٌعً العالمً

 .4.11تعزٌز مجهودات الحماٌة
للموروث الثقافً والطبٌعً
العالمً المدرج ضمن التراث
العالمً

 .1.3.11نسبة
عواصم المقاطعات
المزودة بمخطط
تجزبة مصادق
علٌه ،وبمخطط
توجٌهً للتهٌبة
الحضرٌة معتمد

وزارة
التجهٌز
70,30
والنقل
(% )MET

وزارة
اإلسكان
MHU
AT

 .2.3.11نسبة
MHU
المدن المنشؤة أو ما
AT
ج ّمع من بلدات
 .1.4.11النفقات
المخصصة
وزارة
للمحافظة على
المالٌة
مجموع التراث
وزارة
الثقافً ،بالنسبة لكل
السٌاحة
ساكن.
 .2.4.11النفقات
المخصصة
للمحافظة على
MEF/
مجموع الموروث
MEDD
الطبٌعً ،بالنسبة
لكل ساكن.

التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة

المكتب
الوطنً
لئلحصاء
()ONS

وزارة
اإلسكان
MHUA
T

MHUA
T
وزارة
االقتصاد
والمالٌة
()MEF

MEF

%90

%100

%20

األولوٌة الوطنٌة،
الحركٌة الحضرٌة،
التبادالت والنمو
االقتصادي

المسح الدابم
لظروؾ
معٌشة األسر
()EPCV

التحكم فً نمو المدن،
وزارة اإلسكان
والنفاد إلى السكن
والخدمات القاعدٌةMHUAT ،
تدخبلت مستدٌمة

نفس الشًء بالنسبة
لـ .1.3.11

MHUAT

األولوٌة الوطنٌة،
القٌم الوطنٌة ،الوحدة MEF
الوطنٌة

حماٌة البٌبة،
التدخبلت المستدٌمة،
مكافحة الفقر

MEF
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 .5.11من اآلن حتى ،2030
التخفٌض الب ٌّن لعدد القتلى
والمنكوبٌن بالكوارث ،بما فٌها
الكوارث من منشإ مابً ،والتخفٌض  .5.11من اآلن حتى ،2030
التخفٌض الب ٌّن لعدد ضحاٌا
الب ٌّن لمبلػ الخسابر االقتصادٌة
الناجمة مباشرة عن هذه الكوارث ،الكوارث الطبٌعٌة
مقٌسا بنسبة الناتج الداخلً الخام
العالمً ،مع التركٌز على حماٌة
الفقراء فً وضعٌة هشة

 .1.5.11عدد
الوفٌات على إثر
الكوارث ،ضمن
 100000شخص

وزارة
الداخلٌة
MIDec

وزارة
الداخلٌة
MIDec

%0

 .2.5.11عدد
وزارة
األشخاص المصابٌن
الداخلٌة
عقب الكوارث ،عن
MIDec
 100000شخص

وزارة
الداخلٌة
MIDec

%0

 .1.6.11نسبة
النفاٌات الحضرٌة
الصلبة المج ّمعة
بانتظام والمتخلص
منها على نحو
 .6.11من اآلن حتى ،2030
 .6.11من اآلن حتى ،2030
مناسب فً كل
تخفٌض التؤثٌر البٌبً السلبً للمدن
تخفٌض التؤثٌر البٌبً السلبً
عاصمة والٌة
عن كل ساكن ،بما فً ذلك بمنح
للمدن عن كل ساكن ،بما فً ذلك
اهتمام خاص لنوعٌة الهواء
بمنح اهتمام خاص لنوعٌة الهواء  .2.6.11المستوى
والتسٌٌر ،وال سٌما التسٌٌر البلدي
السنوي المتوسط
وتسٌٌر النفاٌات
للنفاٌات
لل ُجس ٌْمات الدقٌقة
(قطر  2,5و،10
على سبٌل المثال)
مدٌنتً نواكشوط
فً
ْ
ونواذٌبو
 .7.11من اآلن حتى  ،2030تؤمٌن  .7.11من اآلن حتى ،2030
تؤمٌن نفاذ الجمٌع ،وال سٌما
نفاذ الجمٌع ،وال سٌما النساء
ؼٌر وجٌه
ّ
والمعوقٌن ،إلى النساء واألطفال والمسنٌن
واألطفال والمس ّنٌن
ّ
والمعوقٌن ،إلى فضاءات خضراء
فضاءات خضراء وفضاءات عمومٌة
ّ
وفضاءات عمومٌة آمنة.
آمنة.

التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة

وزارة
الداخلٌة
MIDec

وزارة
الداخلٌة
MIDec

وزارة
البٌبة
نواكشوط
والتنمٌة
نواذٌبو
مستدٌمة
MEDD

وزارة
البٌبة
نواكشوط
والتنمٌة
نواذٌبو
المستدٌمة
MEDD

ال محل
له

ال محل
ال محل له
له

ال محل له

%100

ال محل له

التنمٌة البشرٌة
المستدٌمة

نفس الشًء بالنسبة
لـ.1.5.11

الحماٌة البٌبٌة،
التدخبلت المستدٌمة،
تحسٌن الظروؾ
الصحٌة ،مكافحة
التلوث

نفس الشًء بالنسبة
لـ.1.4.9

وزارة الصحة
()MS

وزارة الداخلٌة
والبلمركزٌة
MIDec

البلدٌات

وزارة
البٌبة
والتنمٌة
المستدٌمة
MEDD

ال ٌنطبق على
مورٌتانٌا  :الفضاءات
ال محل له
آمنة ومفتوحة
للجمٌع ،دون تمٌٌز
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.11أ .تحفٌز إقامة روابط
.11أ .تحفٌز إقامة روابط اقتصادٌة
اقتصادٌة واجتماعٌة وبٌبٌة
واجتماعٌة وبٌبٌة إٌجابٌة بٌن
ال محل
ُت ُكفل به فً
إٌجابٌة بٌن المناطق الحضرٌة
ال محل له
المناطق الحضرٌة والمحاذٌة للمدن
له
والمحاذٌة للمدن والرٌفٌة ،بتعزٌز 11.3.3
والرٌفٌة ،بتعزٌز التخطٌط على
التخطٌط على الصعٌد الوطنً
الصعٌد الوطنً واإلقلٌمً
واإلقلٌمً
.11ب .1.نسبة
.11ب .من اآلن حتى ،2020
المدن التً تزٌد
.11ب .من اآلن حتى ،2020
الزٌادة الب ٌّنة لعدد المدن
على  25000ساكن
الزٌادة الب ٌّنة لعدد المدن والمنشآت
والمنشآت البشرٌة التً تعتمد
التً تمتلك وثابق
البشرٌة التً تعتمد وتنفذ سٌاسات
MHUAT
وتنفذ سٌاسات وخطط عمل
تخطٌط حضري
وخطط عمل مدمجة ،لفابدة إدماج
مدمجة ،لفابدة إدماج الجمٌع
ٌدمج إجراءات
الجمٌع واالستؽبلل العقبلنً للموارد
واالستؽبلل العقبلنً للموارد
تؤقلمٌة مع التؽٌر
والتؤقلم مع آثار التؽٌر المناخً
والتؤقلم مع آثار التؽٌر المناخً
المناخً
وتخفٌضها والتح ّمل للكوارث،
وتخفٌضها والتح ّمل للكوارث،
وإعداد وتنفٌذ عالمً لمخاطر
.11ب .2.نسبة
وإعداد وتنفٌذ عالمً لمخاطر
المستوٌات،
الكوارث ،على جمٌع
الكوارث ،على جمٌع المستوٌات ،المدن التً تزٌد
وذلك طبقا إلطار "صنداي"
على  25000ساكن MHUAT
وذلك طبقا إلطار "صنداي"
MEDD
لتخفٌض مخاطر الكوارث
التً أقامت
لتخفٌض مخاطر الكوارث
(2015ـ.)2030
إستراتٌجٌة لتخفٌض
(2015ـ.)2030
مخاطر الكوارث

ال محل
له

ال محل له

ال محل له

التحكم فً نمو المدن،
وتنمٌة النشاطات
االقتصادٌة

ال محل له

MHUAT

%90

التحكم فً نمو المدن،
الحماٌة البٌبٌة،
التدخبلت المستدٌمة

MHUAT
MEDD

MHUAT

% 100

نفس الشًء بالنسبة
لـ.11ب.1.

MID
MHUAT
/MEDD

الهدؾ  : 12إقامة أنماط استهبلكٌة وإنتاجٌة مستدٌمة
 .1.12تنفٌذ اإلطار العشري
للتخطٌط المتعلق بؤنماط االستهبلك
واإلنتاج المستدٌمة ،مع مشاركة
جمٌع البلدان ،على أن تضرب
البلدان المتطورة المثل َ فً هذا
المجال ،نظرا لدرجة تطورها
ولقدرات البلدان النامٌة

ؼٌر وجٌه فً عمومه ،وقد عولج
ال محل له
فً القطاعات المعنٌة والقضاٌا
المرتبطة بنمط االستهبلك

 .2.12من اآلن حتى ،2030
التوصل إلى تسٌٌر مستدٌم
واستخدام عقبلنً للموارد الطبٌعٌة

 .2.12من اآلن حتى ،2030
التوصل إلى تسٌٌر مستدٌم
واستخدام عقبلنً للموارد
الطبٌعً ،بواسطة :
( )1تنفٌذ خطة للتسٌٌر العقبلنً

 .1.2.12مجهود
الصٌد فٌكل منطقة
على حدة

التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة

8000
زورق،
وزارة
و150
الصٌد
واالقتصا سفٌنة
د البحري صٌد

2015

GT/IMR
OP

احتٌاطً ممكن

التسٌٌر المستدٌم
للموارد

IMROP/MPEM
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للسعة فً قطاع الصٌد ؛
( )2ترقٌة إنتاج زراعً بٌولوجً
بع ٌّنات ذات قٌمة مضافة كبٌرة
(ثمار ،حمضٌات) ؛
( )3تعزٌز األمن ودرس المخاطر
فً الصناعات االستخراجٌة
 .2.2.12المساحات
(مناجم الحدٌد ،إلخ).
وزارة
المعنٌة بالممارسات
الزراعة
الزراعٌة الجٌدة
MPE
M

 .3.2.12عدد
حوادث العمل
 .4.2.12عدد
حاالت التسمم
بالسٌلٌسٌوم
المشخصة
 .3.12من اآلن حتى ،2030
التخفٌض ـ إلى النصؾ على الصعٌد
العالمً ـ لحجم النفاٌات الؽذابٌة عن  .3.12القضاء على خسابر ما
كل ساكن،على مستوى التوزٌع وكذا بعد القبض ،وؼٌرها من هدر
االستهبلك ،ونقص خسارة المنتجات البروتٌنات الصٌدٌة
الؽذابٌة ،على طول سلسلة اإلنتاج.
والتموٌن ،بما فً ذلك الخسارة بعد
الحصاد

 .1.3.12كمٌات
السمك الملقى بعد
القبض

التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة

سنٌم،
وزارة
النفط
والمعادن
سنٌم،
وزارة
النفط
والمعادن

MPEM

شاطبً،
و200
سفٌنة
صٌد
صناعً
وزارة
الزراعة

سنٌم

سنٌم

IMROP
/
MPEM

IMROP/MPEM
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 .4.12من اآلن حتى ،2020
إقامة تسٌٌر رشٌد ـ من المنظور
البٌبً ـ للنفاٌات الكٌمٌاوٌة
وجمٌع المنتجات الكٌمٌاوٌة
وجمٌع النفاٌات على مدى دورة
حٌاتها ،طبقا للمبادئ التوجٌهٌة
المعتمدة على الصعٌد العالمً،
والتخفٌض الب ٌّن لئللقابها فً
الهواء والماء والتربة ،من أجل
 .4.12من اآلن حتى  ،2020إقامة تقلٌل أثارها السلبٌة على الصحة
تسٌٌر رشٌد ـ من المنظور البٌبً ـ والبٌبة ،بواسطة :
للنفاٌات الكٌمٌاوٌة وجمٌع المنتجات ( )1تنفٌذ خطط التسٌٌر الرشٌد
الكٌمٌاوٌة وجمٌع النفاٌات على مدى للمنتجات الكٌماوٌة فً جمٌع
القطاعات المعنٌة (المعادن،
دورة حٌاتها ،طبقا للمبادئ
الوحدات الصناعٌة للتحوٌل،
التوجٌهٌة المعتمدة على الصعٌد
المستشفٌات ،إلخ ؛
العالمً ،والتخفٌض الب ٌّن إللقابها
فً الهواء والماء والتربة ،من أجل ( )2التخلص نهابٌا من الملوثات
العضوٌة المستعصٌة
تقلٌل أثارها السلبٌة على الصحة
بالمعالجة المناسبة للمخزونات
والبٌبة.
الموجودة ،وحظر دخول منتجات
خطرة جدٌدة (مبٌدات زراعٌة،
منتجات الصحة النباتٌة ؼٌر
المسجلة رسمٌا ؛
( )3تعزٌز التقنٌن حول وقود
السٌارات ،وتعمٌم المعاٌنات الفنٌة
السنوٌة للسٌارات ؛
المبردات
( )4التخلص التام من
ّ
الضارة ). (HFC, CFC

 .1.4.12نسبة
MEDD
الهٌبات المطبقة
لخطة تسٌٌر مخاطر /MET
الكوارث

 .2.4.12كمٌات
المخزونات ؼٌر
المعالجة

MEDD/MET

MEDD

 .3.4.12المنتجات مدٌرٌة
التلوث
الكٌماوٌة
والطارئ 12200,534
2012
فً
المستخدمة
طن
البٌبٌة
استخبلص الذهب
DPUE/
ومر ّكز النحاس
MEDD

MEDD
تقرٌر
الملمح
الوطنً
لقدرات
تسٌٌر
المنتجات
الكٌماوٌة
DPUE
/MEDD

 .4.4.12كمٌة
المنتجات الكٌماوٌة
الداخلة إلى
مورٌتانٌا

التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة

DPUE/
2010 569400,74 MEDD

تقرٌر
الملمح
الوطنً
لقدرات
تسٌٌر
المنتجات
الكٌماوٌة

تقرٌر الملمح الوطنً
لقدرات تسٌٌر
المنتجات الكٌماوٌة
DPUE
/MEDD

DPUE
/MEDD
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 .5.4.12المنتجات
الكٌماوٌة
المستخدمة لئلنتاج
الصناعً أو الحرفً

DPUE
/
MEDD

 .6.4.12القدرة
على منح شهادات
المطابقة للوقود

وزارة
النفط
والطاقة
والمعادن

 .7.4.12نسبة
السٌارات التً
أنجزت معاٌن فنٌة

MET

10659
طن

2012

تقرٌر
الملمح
الوطنً
لقدرات
تسٌٌر
المنتجات
الكٌماوٌة

مدٌرٌة التلوث
والطارئ البٌبٌة

DPUE/MEDD

DPUE
/MEDD

 .5.12من اآلن حتى ،2030
التخفٌض الب ٌّن إلنتاج النفاٌات،
 .5.12من اآلن حتى ،2030
وال سٌما الحدٌد المصوب والفوالذ  .1.5.12الكمٌات
التخفٌض الب ٌّن إلنتاج النفاٌات،
المرسكلة سنوٌا
بواسطة الدرء والتخفٌض والمعالجة والمواد الببلستٌكٌة ،بواسطة
الدرء والتخفٌض والمعالجة
الصناعٌة وإعادة االستخدام
الصناعٌة وإعادة االستخدام.

وزارة
الصناعة
()MCIT

MEDD
/SNIM

 .1.6.12نسبة
 .6.12تشجٌع الشركات ـ وال سٌما  .6.12تشجٌع الشركات ـ وال
سٌما الكبٌرة ومتعددة الجنسٌات ـ الشركات الكبرى
الكبٌرة ومتعددة الجنسٌات ـ على
التً تنشر معلومات MCIT
اعتماد الممارسة القابلة لبلستمرار ،على اعتماد الممارسة القابلة
لبلستمرار ،وعلى إدماج معلومات حول قابلٌة
وعلى إدماج معلومات عن قابلٌة
عن قابلٌة االستمرار فً تقارٌرها .االستمرار
االستمرار فً تقارٌرها.

التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة

0

وزارة النفط
والطاقة
والمعادن
MPM

CCIAM

126

 .1.7.12مستوى
 .7.12ترقٌة الممارسات
تنفٌذ خطة العمل فً
 .7.12ترقٌة الممارسات المستدٌمة
المستدٌمة فً إطار إبرام الصفقات
MEF
مجال إدماج
فً إطار إبرام الصفقات العمومٌة،
العمومٌة ،طبقا للسٌاسات
الممارسات
طبقا للسٌاسات واألولوٌات الوطنٌة
واألولوٌات الوطنٌة
المستدٌمة

 .8.12من اآلن حتى  ،2030جعل
 .8.12من اآلن حتى ،2030
جمٌع األشخاص عبر العالم
ٌحصلون على المعلومات والمعارؾ إعداد وتنفٌذ إستراتٌجٌة متعددة
القطاعات لـ IFCحول التنمٌة
البلزمة للتنمٌة المستدٌمة،
المستدٌمة
وألسلوب الحٌاة مع االنسجام مع
الطبٌعة

.12أ .عون البلدان النامٌة على
التزود بالوسابل العلمٌة
ّ
والتكنولوجٌة التً تم ّكنها من
التوجه نحو أنماط استهبلكٌة
ّ
وإنتاجٌة أكثر استدامة

ؼٌر وجٌه بالنسبة لمورٌتانٌا ،أو
أخذ فً الحسبان فً محل آخر

.12ب .استٌفاء واستخدام أدوات
.12ب .استٌفاء واستخدام أدوات
رقابة التؤثٌرات على التنمٌة
رقابة التؤثٌرات على التنمٌة
المستدٌمة ،من أجل سٌاحة مستدٌمة المستدٌمة ،من أجل سٌاحة
مستدٌمة تخلق فرص العمل
تخلق فرص العمل وتث ّمن الثقافة
وتث ّمن الثقافة والمنتجات المحلٌة
والمنتجات المحلٌة

 .1.8.12مستوى
تنفٌذ اإلستراتٌجٌة
المعتمدة

% 100

MEDD

 .2.8.12نسبة
إنجاز الحمبلت
التحسٌسٌة
 .3.8.12نسبة
إدخال الوحدات
التربوٌة حول
ICDD

ال محل له

.12ب .1.تزاٌد عدد
السٌاح الزابرٌن
MCIT
للمواقع ذات األهمٌة
الثقافٌة

التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة
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.12ج .ترشٌد الدعم المالً المقدّم
للوقود األحفوري الذي هو مصدر
إسراؾ ،بالتخلص من اختبلالت
السوق ،وفق السٌاق الوطنً بما فً
ذلك عن طرٌق إعادة هٌكلة الجباٌة
.12ج .1.مبلػ
والتخلص التدرٌجً للدعم المالً
.12ج .عقلنة الدعم المقدّم للوقود الدعم فً الناتج
الضار ،من أجل إبراز تؤثٌرها على
الداخلً الخام
البٌبة ،وباألخذ فً الحسبان تماما
للحاجات والوضعٌة الخاصة بالبلدان
النامٌة ،وبالتخفٌض ـ إلى أدنى حدّ ـ
للتؤثٌرات الوخٌمة على تنمٌة هذه
البلدان ،مع حماٌة الفقراء
والمجموعات المعنٌة.

MEF

الهدؾ  : 13اتخاذ إجراءات فورٌة لمكافحة التؽٌر المناخً وانعكاساته
 .1.13التعزٌز كما ٌنبؽً لتح ّمل  .1.1.13جاهزٌة
 .1.13تعزٌز التح ّمل وقدرات التؤقلم المناطق الهشة ،بما فٌها الشاطا ،إستراتٌجٌة التح ّمل
فً جمٌع البلدان ،لمواجهة التقلبات والقدرات الوطنٌة لمكافحة
 .2.1.13عدد ما
المرتبطة
الكوارث الطبٌعٌة
المناخٌة والكوارث الطبٌعٌة
أقٌم من وحدات
المرتبطة بالمناخ
بالمناخ (الخطة متعددة القطاعات ،التدخل فً مجال
)
إلخ
التدخل،
ات
د
مع
اقتناء
ّ
مكافحة الكوارث

 .2.13إدماج اإلجراءات المتعلقة
بالتؽٌرات المناخٌة فً السٌاسات
واإلستراتٌجٌات والتخطٌط الوطنً

MEDD
MEDD /
MIDEC

2,1
 .2.13التخفٌض الب ٌّن إلٌقاع
 .1.2.13نسبة
طن مكافا
انبعاثات  CO2بالقٌام بمشروعات
2010
االنخفاض فً إٌقاع MEDD
/ CO2عن
مبلبمة للتخفٌض (الطاقة النظٌفة)
انبعاثات CO2
كل نسمة
ولبلمتصاص (التشجٌر)

التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة

تنفٌذ
اإلستراتٌجٌة

MEDD

MEDD
اإلببلغ
الوطنً
الثالث،
حظٌرة
دٌاولٌنػ،
المحمٌات
البحرٌة،
المناطق
الرطبة

%22

1

اإلببلغ الوطنً الثالث /
خلٌة التؽٌر المناخً
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 .1.3.13مستوى
إدخال المحتوٌات
 .3.13تعزٌز التهذٌب والتحسٌس
الدراسٌة المتطرقة
 .3.13تحسٌن التهذٌب والتوعٌة
حول التؽٌر المناخً وتؤثٌراته،
للتؽٌر المناخً
والقدرات الفردٌة والمإسسٌة ،فٌما
وكذا أخذه فً الحسبان ضمن
ٌخص التؤقلم مع التؽٌر المناخً
 .2.3.13نسبة
السٌاسات التنموٌة
وتخفٌض آثاره ،ونظم اإلنذار المبكر
القطاعات المدمجة
للتؽٌر المناخً فً
إستراتٌجٌتها
.13أ .تنفٌذ تع ّهد البلدان المتطورة
األطراؾ فً اتفاقٌة األمم المتحدة
حول التؽٌر المناخً بتعببة 100
معا ومن مختلؾ
ملٌار دوالر سنوٌاً ،
.13أ .تعزٌز قدرات تعببة
المصادر ،من اآلن حتى ،2020
استجابة ًلحاجة البلدان النامٌة فٌما التموٌبلت المزمعة فً إطار
صندوق  100ملٌار
ٌخص اإلجراءات الملموسة فً
التخفٌض وشفافٌة تنفٌذها ،وجعل
الصندوق األخضر للمناخ جاهزا
تماما بتزوٌده فً أقرب اآلجال
بالوسابل المالٌة البلزمة.

.13أ .1.حجم
التموٌبلت المع ّبؤة

ت لتعزٌز القدرات،
.13ب .ترقٌة آلٌا ٍ
من أجل أن تتزود البلدان األقـل
تقدما والبلدان الجزرٌة الصؽٌرة
النامٌة بوسابل فعالة للتخطٌط
ؼٌر وجٌه بالنسبة لمورٌتانٌا
والتسٌٌر لمواجهة التؽٌر المناخً،
مع التركٌز على النساء والشباب
والساكنة المحلٌة والمجموعات
المه ّمشة

ال محل له

 MEDDلم ٌُطلع
 /MENعلٌه

9 MEDD

MEF
MDEDD

71,8
ملٌون
دوالر
أمرٌكً

% 100

2014

2014

MEDD/
BUR

%100

1

17,6
ملٌار دوالر
MEDD/
أمرٌكً ،منها الحاجة إلى التموٌل
BUR
 8,2للتخفٌض،
و 9,4للتؤقلم

/MEDD/MEF

إسهام مورٌتانٌا فً
التخفٌض
()CPDN

الهدؾ  : 14الحفظ والتسٌٌر المستدٌم للمحٌطات والموارد البحرٌة لؽرض التنمٌة المستدٌمة
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 .1.14من اآلن وحتى  ،2025الدرء
 .1.14من اآلن وحتى ،2025
والتخفٌض الب ٌّن للتلوث البحري من
الدرء والتخفٌض الب ٌّن للتلوث
جمٌع األنماط ،وال سٌما التلوث الناجم
البحري من جمٌع األنماط ،وال سٌما
عن النشاطات المنجمٌة والصٌدٌة
التلوث الناجم عن النشاطات البرٌة،
والتلوث المرتبط بالمٌاه العادمة (مٌاه
بما فً ذلك النفاٌات فً البحر
األوساخ) المنزلٌة والصناعٌة والتلوث
والتلوث بالعناصر الؽذابٌة
المرتبط بالسفن
 .2.14من اآلن وحتى ،2020
التسٌٌر والحماٌة المستدٌمة
للمنظومات البحرٌة والشاطبٌة ،وال
سٌما بتعزٌز تح ّملها ،تفادٌا للنتابج
الخطرة لتدهورها ،واتخاذ إجراءات
لفابدة استعادتها من أجل صحة
وإنتاجٌة المحٌطات

 .3.14التخفٌض إلى أدنى حد ممكن
تح ّمض المحٌطات ،ومكافحة آثاره،
وال سٌما بتعزٌز التعاون العلمً على
جمٌع المستوٌات
 .4.14من اآلن حتى ،2020
التقنٌن الفعال للصٌد ،وإٌقاؾ الصٌد
المفرط والصٌد البلشرعً وؼٌر
المصرح به وؼٌر المنظم،
ّ
وممارسات الصٌد الهدّ امة ،وتنفٌذ
خطط للتسٌٌر على أساس معطٌات
علمٌة ،بهدؾ استعادة المخزون
السمكً فً أسرع وقت ممكن ،على

 MPEM/تركٌز
.1.1.14
 DMM/الملوثات
مستوى تركٌز
 ONISPفً البحر
الملوثات فً
A/
فً مختلؾ
البحر
 IMROPالموانا

.1.2.14
 .2.14من اآلن وحتى ،2020
نسبة المنطقة
التسٌٌر والحماٌة المستدٌمة
االقتصادٌة
للمنظومات البحرٌة والشاطبٌة ،وال
الخالصة
MPEM
سٌما بتعزٌز تح ّملها ،تفادٌا للنتابج
المس ٌَّرة
الخطرة لتدهورها ،واتخاذ إجراءات
باستخدام
لفابدة استعادتها من أجل صحة
مقاربة
وإنتاجٌة المحٌطات.
منظومٌة
المجهود
العالمً فً
البحث حول
 .3.14التخفٌض إلى أدنى حد ممكن
تح ّمض المحٌطات ،ومكافحة آثاره ،وال سمات تح ّمض
2018
سٌما بتعزٌز التعاون العلمً على جمٌع المحٌط
األطلسً
المستوٌات
(منطقة ؼرب
إفرٌقٌا)
 .4.14من اآلن حتى  ،2020التقنٌن .1.4.14
نسب
الفعال للصٌد ،وإٌقاؾ الصٌد المفرط
المصرح به المخزونات
والصٌد البلشرعً وؼٌر
ّ
التجارٌة
وؼٌر المنظم ،وممارسات الصٌد
% 70 MPEM
المستؽلة
الهدّ امة ،وتنفٌذ خطط للتسٌٌر على
أساس معطٌات علمٌة ،بهدؾ التوصل باستدامة
(تحت العتبة
إلى استؽبلل مستدٌم للمخزونات
المقبولة)
الصٌدٌة

التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة

مإشرات التلوث فً
القٌم الدولٌة المقبولة

MPEM /
ONISPA

مستوى إنجاز أهداؾ
"آٌشً" التً تبنتها
مورٌتانٌا

ONISPA

IMROP

 5 IMROP/ONISPAسنوات

2015

MPEM

%100

التسٌٌر المستدٌم
لجمٌع موارد
االستؽبلل التجاري

IMROP
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األقل على مستوٌات تم ّكن من
الحصول على أقصى مردود ثابت،
بالنظر للخصابص البٌولوجٌة

.2.4.14
نسبة تزاٌد
التموٌبلت من
أجل البحث
ورقابة الصٌد

 .5.14من اآلن حتى  ،2020حفظ
 %10ـ على األقل ـ من المناطق
البحرٌة والشاطبٌة ،طبقا للقانون
الوطنً والدولً ،ونظرا ألفضل
المعلومات العلمٌة المتاحة.

 .5.14من اآلن حتى  ،2030زٌادة
نسبة الحماٌة فً المنطقة البحرٌة
والشاطبٌة

 .6.14من اآلن حتى  ،2020حظ ُر
تقدٌم المنح (الدعم المالً) إلى
الصٌد والتً من شؤنها أن تسهم فً
تجاوز السعة وفً فرط الصٌد،
وإلؽا ُء تلك المنح التً تحفز الصٌد
البلشرعً وؼٌر المصرح به وؼٌر
المنظم ،والتوقؾ عن تقدٌم منح
جدٌدة ،مع العلم أ ّنا المعاملة الخاصة
والمتم ٌّزة للبلدان النامٌة والبلدان
األقل تق ّدما ٌجب أن تكون جزءا ال
ٌتجزأ من المفاوضات حول منح
الصٌد ،فً إطار منظمة التجارة
العالمٌة

 .6.14من اآلن حتى  ،2030تسٌٌر
جمٌع المصاٌد فً إطار خطط التهٌبة
والتسٌٌر المستدٌم ،وتفادي تجاوز
السعة ،وتعزٌز الرقابة لمنع الصٌد
INN.

.1.5.14
نسبة
المساحات
المحمٌة

تؽطٌة
 %65 MPEMمن 2015
الحاجٌات

% 5,60 MPEM

.1.6.14
نسبة المصاٌد
%20 MPEM
المزودة بخطط
للتهٌبة.
8000
زورق،
و150
سفٌنة
.2.16.14
صٌد
مجهود الصٌد MPEM
شاطبً،
الكلً
و200
سفٌنة
صٌد
صناعً
 .3.6.14عدد
االنتهاكات
المبلحظة فً
الصٌد
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2015

2015

2015

MPEM

MPEM

MPEM

MPEM

MPEM

وزارة الصٌد
واالقتصاد البحري
MPEM

%100

% 10

%100

توصٌات خطط
التهٌبة

طبقا لهدؾ "آٌشً"

التسٌٌر المستدٌم
لجمٌع المخزونات

العهد المورٌتانً
لبحوث المحٌطات
والصٌد
IMROP

IMROP

MPEM

خفر الشواطا
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 .7.14من اآلن حتى  ،2030العمل
على جعل البلدان الجزرٌة الصؽٌرة
النامٌة واألقل تقدما تستفٌد على
نحو أفضل من االنعكاسات
االقتصادٌة لبلستؽبلل المستدٌم
للموارد البحرٌة ،وخاصة بفضل
التسٌٌر المستدٌم للمصاٌد وتربٌة
األحٌاء المابٌة والسٌاحة
.14أ .تعمٌق المعارؾ العلمٌة
وتعزٌز القدرات البحثٌة ،ونقل
التقنٌات البحرٌة ،طبقا للمعاٌٌر
والمبادئ التوجٌهٌة للجنة
الحكوماتٌة لعلم المحٌطات فٌما
ٌخص نقل التقنٌات البحرٌة ،بهدؾ
تحسٌن صحة المحٌطات وتعزٌز
إسهام التنوع البٌولوجً البحري فً
تنمٌة البلدان النامٌة ،وال سٌما
البلدان الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة
والبلدان األقل تقدما.

 .7.14من اآلن حتى  ،2030التعزٌز
الب ٌّن للتثمٌن المحلً لمنتجات الصٌد،
بما فً ذلك الشراكة بٌن القطاع
العمومً والخصوصً

.1.7.14
نسبة الصٌد
فً الناتج
الداخلً الخام

%5 MPEM

2015

.14أ .تعزٌز البحث الصٌدي ألفضل
معرفة للموارد ،وتحلٌل تؤثٌر التؽٌر
المناخً ،ومعرفة ومتابعة البٌبة
البحرٌة والشاطبٌة

.14أ .1.نسبة
مٌزانٌة قطاع
%7 MPEM
الصٌد
الممنوحة
للبحث

2015

.14ب .ضمان نفاذ الصٌادٌن
الصؽار إلى الموارد البحرٌة
واألسواق

.14ب.1.
.14ب .ضمان نفاذ الصٌادٌن
حصة صؽار
التقلٌدٌٌن الصؽار إلى الموارد البحرٌة
الصٌادٌن فً
واألسواق ،بواسطة تٌسٌر شروط
إنتاج الصٌد
النفاذ فً ما ٌخص التنطٌق والحصص
التقلٌدي

.14ج .تحسٌن المحافظة على
المحٌطات ومواردها ،واستؽبللها
على نحو مستدٌم ،تطبٌقا لترتٌبات
القانون الدولً الواردة فً اتفاقٌة
األمم المتحدة حول قانون البحر التً
توفر اإلطار القانونً المطلوب
للحفظ واالستؽبلل المستدٌم
للمحٌطات ومواردها كما فً الفقرة
 158من "المستقبل الذي نعٌشه"

.14ج .1.عدد
.14ج .تحسٌن المحافظة على
المحٌطات ومواردها ،واستؽبللها على االتفاقٌات
MPEM/
0 MEDD
نحو مستدٌم ،تطبٌقا لترتٌبات القانون الدولٌة
الدولً وتوجٌهات "الفاو" فٌما ٌخص الصادق علٌها
أو المعتمدة
تسٌٌر وحفظ الموارد الصٌدٌة

MPEM

%10

MPEM/MEF

%15

MPEM/MEF

DPAC, PNBA,
SMCP

MPEM

2016

MEDD/
MPEM

1

سكرٌتارٌات االتفاقٌات
الدولٌة  :اتفاقٌة التنوع
البٌولوجً واتفاقٌة
أبٌدجان وساٌتس وآٌوا

الهدؾ  : 15حماٌة واستعادة المنظومات البرٌة ،بالسهر على االستؽبلل المستدٌم والتسٌٌر المستدٌم
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للؽابات ومكافحة التصحر وكبح وقلب مسار تدهور األراضً وإٌقاؾ افتقار التنوع البٌولوجً
 .1.15من اآلن حتى ،2020
ضمان الحماٌة واالستعادة
واالستؽبلل المستدٌم للمنظومات
البرٌة ومنظومات المٌاه العذبة
والمنافع ذات الصلة ،وال سٌما
الؽابات والمناطق الرطبة والجبال
والمناطق القاحلة ،طبقا لبللتزامات
المنبثقة عن االتفاقات الدولٌة.

 .2.15من اآلن حتى  ،2020ترقٌة
التسٌٌر المستدٌم لجمٌع أنماط
الؽابات ،وإٌقاؾ اختفاء الؽابات،
واستعادة الؽابات المتدهورة،
والزٌادة الب ٌّنة للتشجٌر ،على
مستوى العالم

 .3.15من اآلن حتى ،2020
مكافحة التصحر واستعادة األراضً
والتربة المتدهورة ،وال سٌما
األراضً التً أصابها التصحر
والجفاؾ والفٌضانات ،والعمل
الدإوب للقضاء على تدهور التربة

 .1.1.15نسبة
المحمٌات القارٌة

% 14
ٌ( MEDDعوزها
التحقق)

 .1.15من اآلن حتى ،2020
الزٌادة الب ٌّنة لنسبة المحمٌات
على التراب الوطنً

2016

 .1.2.15مساحة
الؽابات

0,12% MEDD

2014

من اآلن حتى  ،2020إٌقاؾ
28 000
 .2.2.15المساحات
MEDD
اختفاء الؽابات ،وإنجاز 100000
هآ
المشجرة
هآ من التشجٌر ،والزٌادة الب ٌّنة
فً نسبة استخدام ؼاز البوتان

2015

 .3.2.15نسبة
استخدام ؼاز
البوتان
 .1.3.15مساحات
البذر الجوي

2014 % 44,60

10000
MEDD
هآ

 .3.15من اآلن حتى ،2020
مكافحة التصحر واستعادة
 .2.3.15مساحة ما
األراضً والتربة المتدهورة ،وال
500
استعٌد من األراضً
سٌما بتعزٌز عملٌات البذر الجوي
MEDD
هآ سنوٌا
والتربة المتدهورة

 .4.15من اآلن حتى  ،2020تؤمٌن
حماٌة المنظومات الجبلٌة ،وال سٌما
ؼٌر وجٌه بالنسبة لمورٌتانٌا
تنوعها البٌولوجً ،من أجل
االستفادة من منافعها األساسٌة فً
التنمٌة المستدٌمة.

إستراتٌجٌة
%20
المناطق
الرطبة

MEDD/
DPN

1%

1

إستراتٌجٌة المناطق
الرطبة و المحمٌات
البحرٌة

1

MEDD

 75000هآ
3100( MEDD/هآ
1
 FRA20سنوٌا وفق
اإلسهام المزمع
15
الوطنً المحدد)
 %100فً
الحضر،
1
ONS
و %75فً
الرٌؾ

MEDD
تقوٌم موارد الؽابات
()FRA

ملمح الفقر

2010

MEDD

تؽطٌة %5
بالبذر الجوي

2

التقرٌر نصؾ السنوي
المح ّدث )BUR/CC

2015

MEDD

5.000
هآ سنوٌا

1

MEDD

ال محل له
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 .5.15االتخاذ الفوري إلجراءات
 .5.15االتخاذ الفوري إلجراءات
قوٌة ،لتخفٌض تدهور الوسط
قوٌة ،لتخفٌض تدهور الوسط
الطبٌعً ،إٌقاؾ افتقار التنوع
الطبٌعً ،إٌقاؾ افتقار التنوع
البٌولوجً ،وحماٌة األنواع المهددة البٌولوجً ،وحماٌة األنواع
المهددة ـ من اآلن حتى  2020ـ
ـ من اآلن حتى  2020ـ تفادٌا
تفادٌا النقراضها
النقراضها

MEDD
 .1.15.15عدد
(انظر
األفراد المحمٌة من
30
قابمة
األنواع المهددة
األنواع
باالنقراض
المهددة)

 .6.15تحفٌز التقاسم المنصؾ
والعادل للمنافع الناتجة من استخدام
الموارد الجٌنٌة ،وترقٌة النفاذ
المناسب إلٌها ،كما تقرر على
الصعٌد الدولً

ؼٌر وجٌه بالنسبة لمورٌتانٌا

ال محل له

 .7.15اتخاذ إجراءات فورٌة
إلٌقاؾ القنص الخارج على القانون،
وتجارة األنواع النباتٌة والحٌوانٌة
المحمٌة ،ومواجهة المشكلة من
زاوٌة العرض والطلب.
.

 .7.15اتخاذ إجراءات فورٌة
إلٌقاؾ النص الخارج على
القانون ،وتجارة األنواع النباتٌة
والحٌوانٌة المحمٌة

 .1.7.15عدد ما تم
جرده من حاالت
10 MEDD
القنص البلشرعً

 .8.15من اآلن حتى ،2020
 .8.15من اآلن حتى  ،2020اتخاذ
اتخاذ إجراءات لمنع إدخال أنواع
إجراءات لمنع إدخال أنواع ؼرٌبة
ؼرٌبة مكتسحة ،وللتخفٌض
مكتسحة ،وللتخفٌض الملموس
الملموس لتؤثٌر تلك األنواع على
لتؤثٌر تلك األنواع على المنظومات
المنظومات البرٌة والمابٌة،
البرٌة والمابٌة ،ورقابة أو استبصال
ورقابة أو استبصال األنواع ذات
األنواع ذات األولوٌة
األولوٌة

 .1.8.15عدد ما
قضً علٌه من
األنواع المكتسحة

 .9.15من اآلن حتى ،2020
 .9.15من اآلن حتى  ،2020إدماج
إدماج حماٌة المنظومات البٌبٌة
حماٌة المنظومات البٌبٌة والتنوع
والتنوع البٌولوجً فً التخطٌط
البٌولوجً فً التخطٌط الوطنً،
الوطنً ،وفً آلٌات التنمٌة وفً
وفً آلٌات التنمٌة وفً إستراتٌجٌات
إستراتٌجٌات تخفٌض الفقر ،وفً
تخفٌض الفقر ،وفً المحاسبة
المحاسبة

 .1.9.15عدد
السٌاسات القطاعٌة
5 MEDD
المدمجة للحماٌة
(انظر هدؾ آٌشً )2
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0 MEDD

2016

2016

2016

2010

MEDD

بعثات
التفتٌش
والرقابة
(وزارة
البٌبة
والفرقة
المتنقلة)

( %0ال نوع
مهدد)

( %0ال توجد
حالة مجرودة)

تقرٌر
اتفاقٌة
% 100
التنوع
البٌولوجً
وساٌتس

MEDD

%100

1

3

سنة واحدة

1

تقرٌر جرد اتفاقٌة
التنوع البٌولوجً،
وتقارٌر تعداد الطٌور

بعثات التفتٌش
والرقابة
(وزارة البٌبة
والفرقة المتنقلة)

جرود األنواع
المكتسحة

وزارات :
البٌبة
والزراعة
والصٌد
والسٌاحة
والنفط
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.15أ .تعببة موارد مالٌة من كل
مصدر ،وزٌادتها الب ٌّنة ،لحماٌة
التنوع البٌولوجً والمنظومات
البٌبٌة ،واستؽبللها المستدٌم

.15أ .تعببة موارد مالٌة من كل
مصدر ،وزٌادتها الب ٌّنة ،لحماٌة
التنوع البٌولوجً والمنظومات
البٌبٌة ،واستؽبللها المستدٌم

.15ب .تعببة موارد هامة من كل
مصدر وعلى جمٌع المستوٌات،
لتموٌل التسٌٌر المستدٌم للؽابات
وحض البلدان النامٌة على تفضٌل
ّ
هذا النمط من التسٌٌر ،وال سٌما
لؽرض حماٌة الؽابات ولؽرض
التشجٌر

.15ب .تعببة موارد هامة من كل
مصدر وعلى جمٌع المستوٌات،
لتموٌل التسٌٌر المستدٌم للؽابات
وحض البلدان النامٌة على تفضٌل
ّ
هذا النمط من التسٌٌر ،وال سٌما
لؽرض حماٌة الؽابات ولؽرض
التشجٌر

.15ج .على الصعٌد العالمً ،تقدٌم
دعم متزاٌد للعمل المقوم به لمكافحة
القنص البلشرعً وتجارة األنواع
المحمٌة ،وال سٌما بمنح السكان
المحلٌٌن وسابل أخرى لتؤمٌن
اعتٌاشهم على نحو مستدٌم.

ؼٌر وجٌه بالنسبة لمورٌتانٌا

 .2.9.15حصة
0,13
المحافظة على
MEDD
%
التنوع البٌولوجً
فً النفقات العمومٌة

2016

 .3.9.15حصة
الحماٌة والحافظة
من العون العمومً

0,23 MEDD
% /MEF

2016

.15أ .حصة
التموٌبلت المعبؤة
للتنوع البٌولوجً
من العون العام
للتنمٌة

MEDD
/MEF/

.15ب .حصة
التموٌبلت المعبؤة
لحماٌة الؽابات من
العون العام للتنمٌة

%7

 4ملٌون
دوالر
MEDD
(مشروع
/MEF
ؼٌضات
الصمػ)

2016

2015

قانون
المالٌة
2016

%10

قانون
المالٌة
2016

%10

MEF

MEF

%40

 133ملٌون
دوالر

1

1

2

1

MF/MEDD

MF/MEDD

MEF

وزارة المالٌة
وزارة البٌبة
اإلسهام الوطنً فً
التخفٌض

ال محل له

الهدؾ  : 16ترقٌة وصول المجتمعات المسالمة والمنفتحة ألؼراض التنمٌة المستدٌمة ،وتؤمٌن نفاذ
الجمٌع للعدالة ،وإقامة هٌبات فعالة ومسإولة ومنفتحة ،وذلك على جمٌع المستوٌات

التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة
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 .1.16التخفٌض الب ٌّن ـ فً العالم
أجمع ـ لجمٌع أشكال العنؾ ونسب
الوفاة المرتبطة به.

 .1.1.16عدد
ضحاٌا القتل العمد
عن كل 100000
ساكن ،وفق الفبات
 .1.16التخفٌض الب ٌّن ـ فً العالم العمرٌة والجنس.
أجمع ـ لجمٌع أشكال العنؾ ونسب
الوفاة المرتبطة به.
 .3.1.16نسبة
MIDE
السكان ضحاٌا
العنؾ الجسدي خبلل CM/C
 12شهرا األخٌرة ANIF

 .2.16إنهاء سوء المعاملة
واالستؽبلل واالستعباد ،وجمٌع
أشكال العنؾ والتعذٌب الممارس
على األطفال.

 .2.16إنهاء سوء المعاملة
واالستؽبلل واالستعباد ،وجمٌع
أشكال العنؾ والتعذٌب الممارس
على األطفال.

 .4.16من اآلن حتى ،2030
التخفٌض الب ٌّن لبلنتقال البلشرعً
لؤلموال وتجارة األسلحة ،وتعزٌز

 .4.16من اآلن حتى ،2030
تحسٌن فعالٌة الجهاز الوطنً
لمكافحة تبٌٌض الرسامٌل

 .1.2.16نسبة
مفوضٌة
األطفال  14- 2سنة
حقوق
تعرضوا
الذٌن ّ
اإلنسان
لعدوان نفسانً أو
() CDH
عقاب جسدي قلٌل
شدٌد

 .3.2.16عدد
ضحاٌا االستؽبلل أو CDH
االستعباد
اللجنة
الوطنٌة
 .1.3.16نسبة
لحقوق
اإلنسان
 .3.16ترقٌة دولة القانون على اإلببلغ (الشكوى)
 .3.16ترقٌة دولة القانون على
CNDH
المستوى الوطنً والدولً ،ومنح
المستوى الوطنً والدولً ،ومنح
الجمٌع النفاذ إلى العدالة فً ظروؾ الجمٌع النفاذ إلى العدالة فً
وزارة
ظروؾ من المساواة
من المساواة
العدل
 .2.3.16نسبة
المساجٌن فً انتظار MJ
الحكم
 .1.4.16عدد
التصارٌح عن
عملٌات مشبوهة

التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة

CANI
F

التشرٌع والسٌاسة
والقٌم الوطنٌة ،وكذا
القانون اإلنسانً
الدولً

MIDEC

MIDEC

التشرٌع والسٌاسة
والقٌم الوطنٌة ،وكذا
القانون اإلنسانً
الدولً

MICS

CDH

النهوض بالمواطنة

أهمٌة األمن
واالستقرار

لجنة تحلٌل
المعلومات المالٌة
CANIF
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.2.4.16
إحصابٌات الجرٌمة
المنظمة

نشاطات استعادة وإرجاع األمبلك
المسروقة ،مكافحة جمٌع أشكال
الجرٌمة المنظمة

وتموٌل اإلرهاب وانتشار أسلحة
الدمار الشامل ،وجمٌع أشكال
الجرٌمة المنظمة

 .5.16التخفٌض الب ٌّن للفساد
والرشوة بجمٌع أشكالها

 .1.5.16مستوى
 .5.16التخفٌض الب ٌّن للفساد
إنجاز إستراتٌجٌة
والرشوة بجمٌع أشكالها ،بواسطة
مكافحة الفساد
تنفٌذ إستراتٌجٌة مكافحة الفساد
والرشوة

CANI
F

 .3.4.16عدد
االتفاقات اإلدارٌة
CANI
لتبادل المعلومات
الموقعة مع F CRFs
األجنبٌة
 .4.4.16مستوى
إشراك الفبات
األخرى من
CANI
األشخاص
الخاضعٌن من ؼٌر F
البنوك ( OBNL,
) EPNFD
 .5.4.16مستوى
التعاون الوطنً
والدولً فً مجال
LBA/FT

 .6.16إقامة هٌبات فعالة
 .6.16إقامة هٌبات فعالة ومسإولة
ومسإولة وشفافة على جمٌع
وشفافة على جمٌع المستوٌات
المستوٌات
 .7.16العمل على أن ٌمتاز اتخاذ
القرارات بالحٌوٌة واالنفتاح
والمشاركة والتمثٌل على جمٌع
المستوٌات

 .7.16العمل على أن ٌمتاز اتخاذ
القرارات بالحٌوٌة واالنفتاح
والمشاركة والتمثٌل على جمٌع
المستوٌات

CANI
F

MEF

 .1.6.16نسبة
السكان الراضٌن
عن آخر تجربة مع
المصالح العمومٌة

MFPM
A

 .1.7.16اعتماد
قانون جدٌد حول
المجتمع المدنً

وزارة
االتصال
و
العبلقات

التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة

أهمٌة األمن
واالستقرار
ضرورة تحسٌن
الخدمة العمومٌة
لؽرض التنمٌة
المستدٌمة
ضرورة تحسٌن
الخدمة العمومٌة
لؽرض التنمٌة
المستدٌمة
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مع
البرلمان
MCRP
 .8.16توسٌع وتعزٌز مشاركة
البلدان النامٌة فً الهٌبات المكلفة
بالحكامة على المستوى العالمً
 .9.16من اآلن حتى ،2030
ضمان هوٌة قانونٌة للجمٌع ،وال
سٌما بتسجٌل الموالٌد

ؼٌر وجٌه بالنسبة لمورٌتانٌا ال محل له

 .9.16من اآلن حتى ،2030
ضمان هوٌة قانونٌة للجمٌع ،وال
سٌما بتسجٌل الموالٌد

ال محل له

ال محل له

ال محل له

ال محل له

 .1.9.16نسبة
السكان الذٌن لهم
هوٌة وطنٌة

MIDE
C/MS

ترقٌة المواطنة

 .1.10.16عدد
المطالبات أو
الشكاوى أو
النزاعات

وزارة
العبلقات
مع
البرلمان
MCRP

مبادئ القانون
والحقوق

HAPA
السلطة العلٌا
للسمعٌات البصرٌة

ٌتعلق بالمجتمع
الدولً

ال محل له

 .10.16ضمان النفاذ العمومً إلى  .10.16ضمان النفاذ العمومً
اإلعبلم ،وحماٌة الحرٌات األساسٌة ،إلى اإلعبلم ،وحماٌة الحرٌات
األساسٌة ،طبقا للتشرٌع الوطنً
طبقا للتشرٌع الوطنً واالتفاقات
واالتفاقات الدولٌة
الدولٌة
.
.16أ .ضمان تعببة هامة للموارد
اآلتٌة من مصادر عدٌدة ،بما فً
ذلك بواسطة تعزٌز التعاون من أجل
التنمٌة ،لتزوٌد البلدان النامٌة ـ وال
ؼٌر وجٌه بالنسبة لمورٌتانٌا ال محل له
سٌما األقل تقدّ ما ـ بوسابل مناسبة
وتوقعٌة لتنفٌذ البرامج والسٌاسات
الهادفة إلنهاء الفقر تحت جمٌع
أشكاله.
.16ب .على المستوى الوطنً
واإلقلٌمً والدولً ،إقامة مبادئ
قابلة للبقاء للسٌاسة العامة ،على
أساس إستراتٌجٌات تنموٌة مواتٌة
للفقراء ومراعٌة إلشكالٌة النوع،
من أجل تسرٌع االستثمار فً
تدخبلت القضاء على الفقر

ال محل
له

ال محل
له

ٌتعلق بالمجتمع
الدولً

ال محل
له

ال محل له

ال محل
له

ال محل له

ال محل له

.16ب .على المستوى الوطنً
واإلقلٌمً والدولً ،إقامة مبادئ
قابلة للبقاء للسٌاسة العامة ،على .16ب .1.نسبة
السكان القابلٌن
أساس إستراتٌجٌات تنموٌة
مواتٌة للفقراء ومراعٌة إلشكالٌة بتعرضهم لتمٌٌز
النوع ،من أجل تسرٌع االستثمار
فً تدخبلت القضاء على الفقر

الهدؾ  : 17تنشٌط الشراكة الدولٌة لخدمة التنمٌة المستدٌمة ،وتعزٌز وسابل هذه الشراكة
التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة
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 .1.17تحسٌن تعببة الموارد
الوطنٌة ـ وال سٌما بواسطة العون
الدولً للبلدان النامٌة ـ وذلك من
أجل تعزٌز القدرات الوطنٌة فً
تحصٌل الضرابب وؼٌرها من
المحاصٌل

 1.1.17نسبة
المٌزانٌة الوطنٌة
MEF
 .1.17تحسٌن القدرات الوطنٌة الممولة بالضرابب
للتعببة بواسطة اعتماد تقنٌن
الوطنٌة
مبلبم وتعزٌز القدرات الوطنٌة فً
 2.1.17مجموع
تحصٌل الضرابب وؼٌرها من
المحاصٌل العمومٌة
المحاصٌل
MEF
نسبة ً إلى الناتج
الداخلً الخام

 2.17العمل على أن تفً البلدان
المتطورة بجمٌع تع ّهداتها المتخذة
فً مجال العون العمومً للتنمٌة،
وال سٌما تع ّهد العدٌد منها
بتخصٌص  %0,7من دخلها الوطنً
الخام لعون البلدان النامٌة ،وتكرٌس
ؼٌر وجٌه بالنسبة لمورٌتانٌا ال محل له
ما بٌن  %0,15و %0,20للبلدان
األقل تقدّ ما ،مع تشجٌع مقدّ مً
العون العمومً للتنمٌة على إمكانٌة
تكرٌس  %0,20على األقل من
دخلها الوطنً الخام لعون البلدان
األقل تقدّ ما.

تعببة الموارد الوطنٌة MEF
من أجل التنمٌة
تعببة الموارد الوطنٌة
من أجل التنمٌة

ال محل
له

ال محل له

ال محل
له

ال محل له

ال محل له

1.3.17
 .التموٌل
المقتنى /
مجموع
مشروع
االستثمار
العمومً

.1.3.17
التموٌل
المقتنى /
مجموع
مشروع
االستثمار
العمومً

1.3.17
 .التموٌل
المقتنى /
مجموع
مشروع
االستثمار
العمومً

.1.3.17
التموٌل
المقتنى /
مجموع
مشروع
االستثمار
العمومً

.1.3.17
التموٌل المقتنى
القدرة على تحضٌر
 /مجموع
مشروعات وجٌهة
مشروع
وتعببة التموٌبلت
االستثمار
العمومً

 .3.17تعببة موارد مالٌة إضافٌة
من مصادر مختلفة ،لفابدة البلدان
النامٌة

17.3.1
 .3.17تعببة موارد مالٌة إضافٌة  .1.3.17التموٌل
المقتنى  /مجموع
من مصادر مختلفة ،لتموٌل
مشروع االستثمار
التنمٌة
العمومً

 .4.17عون البلدان النامٌة على
جعل دٌنها ٌإجل إلى أمد بعٌد
بواسطة سٌاسات متشاور علٌها،
تحفٌزا لتموٌل الدٌن أو تخفٌفه أو
إعادة هٌكلته ،حسب الحاالت،
وتخفٌض االستدانة المفرطة،
بتسوٌة الدٌن الخارجً للبلدان
الفقٌرة المرهقة بالدٌن.

وزارة
المالٌة
 .1.4.17نسبة
 .4.17جعل الدٌن العمومً
الخارجً ٌإجل لمدى بعٌد باعتماد الدٌن العمومً على مدٌرٌة % 74
الناتج الداخلً الخام المدٌونٌة
وتنفٌذ SDMT
الخارجٌة

التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة

2014

MEF

ٌتعلق بالمجتمع
الدولً

دٌمومة العون
العمومً

MEF

ال محل له

 .1.3.17التموٌل المقتنى
 /مجموع مشروع
االستثمار العمومً

MEF
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 .5.17اعتماد وتنفٌذ نظم لترقٌة
 .5.17اعتماد وتنفٌذ نظم لترقٌة
االستثمار لفابدة البلدان األقل تقدما.
االستثمار المباشر الخارجً
.
 .6.17تعزٌز النفاذ إلى العلم
والتكنولوجٌا واإلبداع والتعاون
شمال/جنوب وجنوب/جنوب
والتعاون الثبلثً اإلقلٌمً والدولً
فً هذه المجاالت ،وتقاسم المعارؾ
ؼٌر وجٌه بالنسبة لمورٌتانٌا
وفق إجراءات متفق علٌها ،وال
سٌما عبر أفضل تنسٌق لآللٌات
الموجودة ،وخاصة على مستوى
منظمة األمم المتحدة ،وفً إطار آلٌة
دولٌة لتسهٌل نقل التكنولوجٌا
 .7.17ترقٌة واستجبلء ونقل ونشر
التكنولوجٌات المراعٌة للبٌبة ،لفابدة
البلدان النامٌة ،بشروط مواتٌة ،بما ؼٌر وجٌه بالنسبة لمورٌتانٌا
فً ذلك الشروط االمتٌازٌة
والتفضٌلٌة المتفق علٌها
 .8.17العمل على جاهزٌة بنك
التكنولوجٌات وآلٌة تعزٌز القدرات
العلمٌة والتقنٌة وقدرات اإلبداع فً
 .8.17تعمٌم النفاذ إلى
البلدان األقل تقدما ،وذلك من اآلن
تكنولوجٌات اإلعبلم واالتصال
حتى أفق  ،2017وتعزٌز استخدام
التكنولوجٌات الربٌسٌة ،وال سٌما
المعلوماتٌة و االتصاالت
 .9.17على الصعٌد الدولً ،،تقدٌم
دعم متزاٌد لتؤمٌن التعزٌز الفعال
والمستهدؾ لقدرات البلدان النامٌة،
وبالتالً دعم الخطط الوطنٌة الهادفة
ؼٌر وجٌه بالنسبة لمورٌتانٌا
إلى تحقٌق جمٌع أهداؾ التنمٌة
المستدٌمة ،وال سٌما فً إطار
التعاون شمال/جنوب وجنوب/جنوب
والتعاون الثبلثً.

 .1.5.17تطور
االستثمار المباشر
الخارجً

MEF

جذب االستثمار
الخارجً لفابدة تنمٌة
البلد

ال محل له

ال محل
له

ال محل له

ال محل
له

ال محل له

ال محل له

ٌتعلق بالمجتمع
الدولً

ال محل له

ال محل له

ال محل
له

ال محل له

ال محل
له

ال محل له

ال محل له

ٌتعلق بالمجتمع
الدولً

ال محل له

 .1.8.17عدد
المساعً اإلدارٌة
MFPT
1
المتاحة على الشبكة
ICs
(خدمة الصفقات)

ال محل له
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 .10.17ترقٌة نظام تجاري متعدد
األطراؾ عالمً ومنظم ومنفتح
وؼٌر تمٌٌزي وعادل ،تحت إشراؾ
منظمة التجارة العالمٌة ،وال سٌما
بفضل عقد مفاوضات فً إطار
برنامج الدوحة للتنمٌة.

ؼٌر وجٌه بالنسبة لمورٌتانٌا ال محل له

 .11.17الزٌادة على نحو ب ٌّن
لصادرات البلدان النامٌة ،وال سٌما
 .11.17زٌادة الصادرات على
من أجل مضاعفة حصة البلدان األقل
نحو ب ٌّن
تقدّ ما فً الصادرات العالمٌة ،من
اآلن حتى .2020
 .12.17التمكٌن من النفاذ السرٌع
لجمٌع البلدان األقل تقدّ ما إلى
األسواق الحرة من ؼٌر الظرفٌة،
طبقا لقرارات منظمة التجارة
العالمٌة ،وال سٌما بالسهر على أن ؼٌر وجٌه بالنسبة لمورٌتانٌا ال محل له
القواعد التفضٌلٌة المطبقة على
الواردات اآلتٌة من البلدان األقل
تق ّدما شفافة وبسٌطة ،ومسهلة
للنفاذ إلى األسواق.

 .1.11.17نسبة
تؽطٌة الواردات
بالصادرات

 .13.17تعزٌز استقرار االقتصاد
الكلً العالمً ،وال سٌما بتحفٌز
تنسٌق وانسجام السٌاسات.
 .14.17تعزٌز االنسجام فً
سٌاسات التنمٌة المستدٌمة.

ؼٌر وجٌه بالنسبة لمورٌتانٌا ال محل له
 .14.17تعزٌز االنسجام فً
سٌاسات التنمٌة المستدٌمة.

.1.14.17
إستراتٌجٌة LT
للتنمٌة المستدٌمة

 .15.17مراعاة هامش الحركة
وسلطة كل بلد فٌما ٌخص إعداد
ؼٌر وجٌه بالنسبة لمورٌتانٌا ال محل له
وتطبٌق سٌاسات القضاء على الفقر
والتنمٌة المستدٌم.
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له
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ٌتعلق بالمجتمع
الدولً

ال محل له

ال محل
له

ال محل له

ال محل
له

ال محل له

ال محل له
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الدولً

ال محل له

اعتماد
اإلستراتٌجٌة

MEF/
MEDD

ال محل
له

ال محل له
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له
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 .16.17تعزٌز الشراكة العالمٌة
للتنمٌة المستدٌمة ،مصحوبا
بشراكات متعددة األطراؾ تم ّكن من
تعببة وتقاسم المهارات و المعارؾ
ؼٌر وجٌه بالنسبة لمورٌتانٌا ال محل له
المتخصصة والتكنولوجٌات والموارد
المالٌة ،عونا لجمٌع البلدان ،وال
سٌما البلدان النامٌة فً بلوغ أهداؾ
التنمٌة المستدٌمة.
 .17.17تشجٌع وترقٌة الشراكات  .17.17تشجٌع وترقٌة الشراكات
العمومٌة والشراكات
العمومٌة والشراكات
العمومٌة/الخصوصٌة والشركات مع العمومٌة/الخصوصٌة والشركات
المجتمع المدنً ،على خلفٌة التجربة مع المجتمع المدنً ،على خلفٌة
التجربة المكتسبة وإستراتٌجٌات
المكتسبة وإستراتٌجٌات التموٌل
التموٌل المطبقة فً هذا المجال.
المطبقة فً هذا المجال.
 .18.17من اآلن وحتى ،2020
تقدٌم دعم متزاٌد لتعزٌز البلدان
النامٌة ،وال سٌما البلدان األقل تقدما
والدول الجزرٌة الصؽٌرة ،بؽرض
الحصول على المزٌد من المعطٌات
الجٌدة والمحدّثة والدقٌقة،
والمنشورة حسب مستوى الدخل
والجنس والعمر واإلثنٌة واالنتماء
العرقً ووضعٌة الهجرة واإلعاقة
والموقع الجؽرافً ،ووفق سمات
خاصة بكل بلد.
 .19.17من اآلن حتى ،2030
االستفادة من المبادرات القابمة
الستخبلص مإشرات التقدم فً
مجال التنمٌة المستدٌمة التً قد
تكمل الناتج الداخلً الخام ،وتقدٌم
الدعم لتعزٌز القدرات اإلحصابٌة
لدى البلدان النامٌة

ال محل
له

ال محل له

ال محل
له

ال محل له

ال محل له

 .1.17.17حصة
الشراكات العمومٌة/
MEF
الخصوصٌة فً
االستثمار العام

ؼٌر وجٌه بالنسبة لمورٌتانٌا ال محل له

ال محل
له

ٌتعلق بالمجتمع
الدولً

إسهام الرأسمال
والمهارة

ال محل له

ال محل
له

ال محل له

ال محل له

ٌتعلق بالمجتمع
الدولً

ال محل له

MEF

ال محل له

 .19.17من اآلن حتى ،2030
االستفادة من المبادرات القابمة
 .1.19.17الموارد
الستخبلص مإشرات التقدم فً
المخصصة لعزٌز
مجال التنمٌة المستدٌمة التً قد
القدرات اإلحصابٌة
تكمل الناتج الداخلً الخام ،وتقدٌم
الدعم لتعزٌز القدرات اإلحصابٌة
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بعض المختصرات ؼٌر المب ٌّنة فً الجداول السابقة :
االتفاق حول جوانب الملكٌة الفكرٌة المتعلقة بالتجارة ADPIC :
مفوضٌة األمن الؽذابً CSA :
البنك المركزي المورٌتانً BCM :
تقرٌر التحدٌث فً سنتٌن BUR :
لجنة تحلٌل المعلومات المالٌة CANIF :
الشركات والوظابؾ المالٌة المع ٌّنة EPNFD :
ؼرفة التجارة والصناعة والزراعة فً مورٌتانٌا CCIAM :
مراكز إعادة تؤهٌل الحٌوانات المتوحشة CRFs :
مدٌرٌة البحرٌة التجارٌة DMM :
مدٌرٌة الصٌد التقلٌدي والشاطبً DPAC :
تقوٌم موارد الؽابات FRA :
مسح متابعة األمن الؽذابً FSMS :
تموٌل النشاطات اإلرهابٌة FT :
فرٌق العمل GT :
ّ
المواطنً والتنمٌة المستدٌمة ICDD :
التجدٌد
المإسسة المالٌة الدولٌة IFC :
المعهد المورٌتانً لبحوث المحٌطات والصٌد IMROP :
.الصٌد ؼٌر المصرح به وؼٌر المنظم INN :
مكافحة تبٌٌض األموال LBA :
وزارة التهذٌب الوطنً MEN :
وزارة المٌاه والصرؾ الصحً MHA :
مسح متعدد المإشرات MICS :
حملة توزٌع الناموسٌات المشبعة MILDA :
الوظٌفة العمومٌة وعصرنة اإلدارة MFPMA :
وزارة البٌبة والتنمٌة المستدٌمة MEDD :
وزارة النفط والطاقة والمعادن MPEMi :
وزارة الشؽل والتكوٌن المهنً وتقنٌات اإلعبلم واالتصال MEFPTIC :
وزارة العدل MJ :
وزارة الصحة MS :
وزارة النقل MT :
هٌبات ذات ؼرض ؼٌر ربحٌة OBNL :
المكتب الوطنً للتفتٌش الصحً لمنتجات الصٌد وتربٌة الكابنات المابٌة ONISPA :
التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة
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المكتب الوطنً لئلحصاء ONS :
األمم المتحدة لؤلٌدز ONUSIDA :
الحظٌرة الوطنٌة لحوض آركٌن PNBA :
إحصابٌات التعلٌم RESEN :
الشركة المورٌتانٌة لتسوٌق األسماك SMCP :
الشركة الوطنٌة للصناعة والمناجم SNIM :
منظمة "سبكتروم" (الطٌؾ) Spectrum :
تقوٌم توفر وقدرات النظام الصحً SARA :
مإشر خاص وقابل للقٌاس ٌمكن النفاذ إلٌه وواقعً ومإرخ SMART:
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استبٌان التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة
الهٌبة :

االتصال :
اإلحداثٌات :
المواضٌع المؽطاة :
المعوقات المإسسٌة
أهم
ّ

أهم المعوقات المٌدانٌة
أهم عناصر الحصٌلة
اآلفاق على المدى المتوسط
وجود إستراتٌجٌة قطاعٌة
وضعٌة المإشرات القطاعٌة والموضوعاتٌة
وضعٌة أجهزة المتابعة التقوٌمٌة للقطاع
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وثٌقة الضوابط المرجعٌة
إلعداد التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة
السٌاق العام للدراسة
مورٌتانٌا بلد شاسع من بلدان الساحل اإلفرٌقًٌ ،متد على مساحة  1 030 700كلم .2والبلد متصحر فً أكثر من  %75من ترابه الوطنً ،مع ملمح بٌبً شدٌد الهشاشة تجاه
التقلبات المناخٌةٌ .صنؾ "مإشر األداء البٌبً" البلدَ فً  2014فً المرتبة  165من ضمن  178بلد .وٌعزى هذا األداء الضعٌؾ جزبٌا إلى تضافر عوامل بشرٌة وظواهر
مناخٌة تفاقم الفاقة لدى الطبقات األشد هشاشة.
ٌزخر البلد بثروات طبٌعٌة هابلة ،وبتنوع بٌولوجً بري وبحري متنوع ،ومنظومات بٌبٌة ذات أهمٌة خاصة ٌعتم د علٌها السكان األفقرون فً معاشهمٌ .عتمد اقتصاد البلد أساسا
األولًِّ الذي تسوده الزراعة والتنمٌة الحٌوانٌة والصٌد.
على هذه الموارد الطبٌعٌة التً تشكل قاعدة للقطاع َّ
على الصعٌد البشري ،ما تزال أنماط االستؽالل الزراعً وهٌمنة الوقود الؽابً (الحطب والفحم) لتلبٌة الحاجات الطاقٌة فً المنازل تتطور على حساب المخزون من الموارد
والمساحات الؽابٌة.
ووعٌا بهذه التحدٌات ،تفاوضت الحكومة المورٌتانٌة مع شركابها المالٌٌن والفنٌٌن ،وال سٌما برنامج األمم المتحدة للتنمٌة وبرنامج األمم المتحدة للبٌبة ،حول الطور الثالث من
مشروع مبادرة الفقر والبٌبة ،الذي ٌهدؾ إلى تعزٌز القدرات الوطنٌة إلدماج قضاٌا الفقر والبٌبة فً مسارات التخطٌط والتنفٌذ لإلستراتٌجٌات والسٌاسات والمٌزانٌات الوطنٌة،
من أجل تنمٌة مستدٌمة.
إنّ مشروع مبادرة الفقر والبٌبة ،الممول من طرؾ برنامج األمم المتحدة للتنمٌة وبرنامج األمم المتحدة للبٌبة والحكومة المورٌتانٌةٌ ،رسً نشاطاته على تطوٌر آلٌات تم ّكن من
االستؽالل المستدٌم للموارد الطبٌعٌة ،والمحافظة على التنوع البٌولوجً ،بهدؾ تخفٌض الفقر ،وال سٌما فً الوسط الرٌفً ،واإلسهام النمو االقتصادي .وتتركز نشاطاته حول
الصالت بٌن الفقر وتدهور البٌبة ،وتواجه أسبابها العمٌقة ضمن مقاربة شمولٌة.
وهو ٌجعل من حماٌة البٌبة واالستؽالل المستدٌم محورا إلستراتٌجٌته فً مجال مكافحة الفقر ،وال سٌما على مستوى المناطق الزراعٌة البٌبٌة الهامشٌة المهددة أو ذات االحتٌاطً
الضعٌؾ.
وهو ٌزمع دع َم المحافظة على المنظومات البٌبٌة وتنوعها البٌولوجً وتسٌٌرها المستدٌم ،على المستوى الوطنً ،من خالل دعم إقامة نظام للمتابعة التقوٌمٌة لوضعٌة التنوع
البٌولوجً والموارد الطبٌعٌة ،على مستوى تلك المناطقٌ .مرّ هذا الدعم لزوما بالقٌام بجرد نباتً ٌشكل موضوع الوثٌقة الحالٌة للضوابط المرجعٌة .وسٌُستفاد من نتابج الجرد،
لتزوٌد نظام المعلومات البٌبٌة لدى وزارة البٌبة والتنمٌة البٌبٌة.
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السٌاق الخاص
فً  ، 2012أعد التقرٌر الوطنً األول حول التنمٌة المستدٌمة فً مورٌتانٌا ،لٌقدم أثناء مإتمر األمم المتحدة حول التنمٌة المستدٌمة (رٌو .)20+
ٌنبثق هذا التقرٌر عن المبادئ وااللتزامات المتخذة فً  1992أثناء قمة األرض التً انعقدت فً "رٌو دجانٌرو" فً البرازٌل والتً امتازت بوعً المجتمع الدولً كله
بالضرورة الملحة لتؤمٌن تنمٌة مستدٌمة ،حٌث اتفق العالم أجمعُ على نمط من االستهالك واإلنتاج ال ٌقوض دٌمومة الموارد الطبٌعٌة .لكن من المإسؾ مالحظة أن األزمة البٌبٌة
التً جمعت العالم فً رٌو فً  1992بعٌدة من أن تمتص ،بل على العكس من ذلك تعمقت وتجذرت منذ أكثر من  25سنة ،وتحولت الٌوم إلى أزمة متعددة األبعاد.
ٌ
انعكاسات بدٌهٌة على تنفٌذ األجندة
وطٌلة السنوات التً عقبت مإتمر رٌو فً  ، 1992واجهت مورٌتانٌا عددا من التحدٌات البٌبٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة والسٌاسٌة .وكان لذلك
 21على المستوى الوطنً ،وكذا على تنمٌة البلد بصفة عامة.
المكان ألطر قانونٌة ومإسسٌة وسٌاسات وبرامج مواتٌة للتنمٌة المستدٌمة ،التً تعثر تنفٌذها فً معظم األحٌان بسبب نقص
تقدم تسٌٌرُ الطوارئ على نحو جوهري ،لتترك
َ
الوسابل ،فً مواجهة الحاجات المتسعة.
إنّ مإتمر األمم المتحدة حول التنمٌة المستدٌمة الذي انعقد من جدٌد فً رٌو دجانٌرو فً ٌونٌو ّ 2012
مثل ،دونما شك ،فرصة لإلتٌان باستجابات مناسبة للتحدٌات الضاؼطة
التً تواجه البشرٌة ،فً مستهل األلفٌة الثالثة .وقد دعا بذلك إلى تحلٌل نقدي للتقدم المحرز والنواقص المالحظة فً تنفٌذ التزامات المجتمع الدولً.
وهكذاٌ ،مثل التقرٌر على الصعٌد الوطنً أداة أساسٌة لتسٌٌر المعارؾ ووثٌقة مإهلة فً السٌاق الجدٌد لتحقٌق "أهداؾ التنمٌة المستدٌمة" .وكان من المتوقع أن ٌم ّكن الحكومة ـ
عبر مسار شمولً وموجه نحو تقوٌم رجعً عملً ووصفً ـ من تقدٌر التقدم المحرز فً مجال تحقٌق التنمٌة المستدٌمة.
مجموع األدوات والتقارٌر والخالصات على المستوى الوطنً ،والتً هً وجٌهة لدى تالقً
سٌؤخذ التقرٌر الوطنً حول التنمٌة المستدٌمة فً نسخته الثانٌة فً الحسبان
َ
المجاالت الثالث للتنمٌة المستدٌمة ،أي البٌبة واالقتصاد والمجتمع.
ت األولوٌة المتعلقة بالبٌبة والموارد الطبٌعٌة التً ٌسوغ نشرها بوصفها دعما فً العون فً صنع القرار ،لكن أٌضا
وعلى نحو أخصٌ ،نبؽً أن ٌحدد التقرٌرُ وٌوثق المعطٌا ِ
بوصفها معلومات مخصصة للجمهور العرٌض والشركاء فً التنمٌة لمورٌتانٌا ،على ح ّد السواء.
ٌهدؾ نشر هذه الوثٌقة الهامة إلى أخذ تنفٌذ مختلؾ جوانب السٌاسة الوطنٌة فً مجال البٌبة والتنمٌة المستدٌمة والموارد الطبٌعٌة لمختلؾ االعتبارات البٌبٌة فً الحسبان ،على
نحو أفضلٌ .نبؽً أن تقوم المعلومات المتاحة مقا َم مرجعٌة لبلوغ أفضل تحقٌق ألهداؾ التنمٌة المستدٌمة على المستوى الوطنً.
وسٌحدد التقرٌر الصالت الربٌسٌة بٌن البٌبة وتخفٌض الفقر ،وسٌُدرج فً "إستراتٌجٌة النمو المتسارع للرفاه المشترك" التً تؽطً الفترة
المعلومات األساسٌة ،وسٌفٌد فً استهداؾ القضاٌا التً تمثل طوارئ بٌبٌة أو اقتصادٌة أو ظواهر اجتماعٌة تعتبر بارزة فً تنمٌة مورٌتانٌا.
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أهداؾ الدراسة
 .1.3الهدؾ العام
ٌهدؾ النشاط إلى تسلٌط الضوء على مختلؾ القضاٌا المتعلقة بالتنمٌة المستدٌمة فً مورٌتانٌا ،مع لمحة عن أهم الدروس المستخلصة والفرص واإلخفاقات واإلكراهات واآلفاق
المتاحة على المدى القصٌر والمتوسط والبعٌد.
وٌجب أن تم ّكن الدراسة أٌضا من تعزٌز إشراك مجموع الفاعلٌن المإسسٌن وؼٌر الحكومٌٌن فً مجال التنمٌة المستدٌمة فً مورٌتانٌا .وٌجب أن تم ّكن من جهة أخرى من خلق
تنافس بٌن الفاعلٌن ،من أجل التؤكد من أنّ تنفٌذ نتابج مإتمر رٌو كان موضوع جهود مستمرة وشاملة.
فالهدؾ العام من الدراسة هو تقدٌم معلومات وجٌهة وجدٌدة عن وضعٌة المعرفة ذات الصلة بالمجاالت البٌبٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة ،مع لمحة حول قضاٌا مكافحة الفقر على
مستوى السكان.
وٌجب أن تم ّكن أٌضا من تحلٌل مدى ووجاهة اآللٌات المإسسٌة الموجودة على مستوى البلد ،ومن تحلٌل مستوى اتساقها مع منطق التنمٌة المستدٌمة على المستوى الوطنً.
 .2.3األهداؾ الخاصة
تتمثل األهداؾ الخاصة لهذه الخدمة فً تحدٌد القضاٌا المتعلقة بتالقً المجاالت البٌبٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة ،التً تمثل تؽٌرا فً االتجاهات المالحظة أو التً تتطلب األخذ
بعٌن االعتبار فً تنفٌذ السٌاسة البٌبٌة على المستوى الوطنً والتً هً قٌد التنفٌذ ،أو مختلؾ أدواتها الموضوعاتٌة أو القطاعٌة.
وتتمثل أهم أهداؾ الدراسة فٌما ٌلً :







التحدٌث الفعلً لمجموع المعلومات المتعلقة بوضعٌة الرهانات البٌبٌة على المستوى الوطنً ؛
تعزٌز مجموع المكتسبات التً سبقت مالحظتها على مستوى البلد ،باستخالص فكرة ملموسة عن البٌبة والموارد الطبٌعٌة والوقع االجتماعً االقتصادي لحكامتها ،وعن
الممارسات الجٌدة التً تم ّكن من إدراج هذه السٌاسات فً التنمٌة المستدٌمة ؛
األخذ فً الحسبان للمعطٌات المتعلقة بالمشروعات والبرامج المنتهٌة أو قٌد اإلنجاز على المستوى الوطنً ،سواء على مستوى المعلومات ذات المرجعٌة والتً تضم كل
المعطٌات الوجٌهة إلى النتابج المحققة ومناطق التدخل وحجم التموٌالت المستخدمة والعوابق واآلفاق ؛
الوضع تحت تصرّ ؾ الفاعلٌن التنموٌٌن لمعطٌات ومعلومات مفصلة ومح ّدثة حول الموارد الطبٌعٌة (الحٌوانات والنباتات والموارد المابٌة والتربة والمراعً والصٌد
القاري ،والمناجم والسٌاحة ،إلخ) ؛
تحلٌل الجوانب االجتماعٌة االقتصادٌة للموارد الطبٌعٌة وإسهامها فً اقتصاد األسر واالقتصاد وؼٌر المصنؾ ،إلخ ؛
تقدٌم توجٌهات وجٌهة إلى المجلس الوطنً للبٌبة والتنمٌة المستدٌمة.

النتابج المنتظرة
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تتمثل أهم النتابج المنتظرة عند نهاٌة هذه المهمة فٌما ٌلً :
 وصؾ وتقوٌم البٌبة على مستوى البلد ،وكذا العوامل واالتجاهات البٌبٌة التً هً محددة بالنسبة للتنمٌة ؛
 تقدٌم وتقوٌم الهٌبات والقدرات المإسسٌة ومشاركة المجتمع المدنً فً القضاٌا البٌبٌة .ستعطً الدراسة أٌضا توصٌات فً شؤن األخذ فً الحسبان للقضاٌا البٌبٌة فً
مسار الالمركزٌة ؛
 وصؾ وتقوٌم إدماج الجوانب البٌبٌة فً السٌاسة التنموٌة وفً القطاعات التً لها صلة جوهرٌة بالقضاٌا البٌبٌة ،مع األخذ فً الحسبان للتكوٌن المإسسً ودور الهٌبات
الربٌسٌة ؛
 مراجعة سرٌعة للتعاون الدولً بالنسبة للنشاطات حدٌثة العهد أو الجارٌة فً مجال البٌبة ؛
 مراجعة سرٌعة لتدخالت الحكومة مإخرا أو الجارٌة فً مجال البٌبة وتسٌٌر الموارد الطبٌعٌة ؛
 نشر المعلومات السٌاقٌة الوجٌهة والمح َّدثة فً مجال التنمٌة المستدٌمة فً مورٌتانٌا ؛
 تعببة الفاعلٌن المإسسٌٌن وؼٌر الحكومٌٌن وإشراكهم فً مسار التحضٌر الوطنً ،من مجال إنجاز األهداؾ مإتمر "رٌو" ؛
 إصدار توجٌهات لتعزٌز البرامج الوطنٌة لفابدة التنمٌة المستدٌمة ،اعتمادا على الحوار متعدد األطراؾ.
المنهجٌة
ستعتمد الدراسة على المعطٌات الموجودة .وبالتشاور مع هٌبات وزارة البٌبة والتنمٌة المستدٌمة ،ومع وزارة المالٌة والقطاعات الربٌسٌة (الزراعة\التنمٌة الحٌوانٌة\ الصٌد ؛
المناجم\النفط\الطاقة ؛ الماء ؛ العمران ؛ إلخ) ،وال سٌما المجلس المكلؾ بالتنمٌة المستدٌمة ونقطة الربط بـ"مبادرة الفقر والبٌبة" .سٌُنجز العمل فً مرحلتٌن.
ولقاءات مستهدفة ،وستجري وفق المراحل

ستتمحور المرحلة األولى ،بمدة  20سنة ،حول تقوٌم وضعٌة التنمٌة المستدٌمة على المستوى الوطنً .وٌنبؽً أن تؽطً مقابالت
التالٌة:
 تنفٌذ ما ٌلً  )1 ( :تحلٌل الوثابق والدراسات السابقة ؛ (  )2لمحة إجمالٌة لوضعٌة الموارد الطبٌعٌة واالقتصاد والملمح االجتماعً ،من خالل هٌباتها المكلفة باإلعالم
البٌبً؛ ( )3تقوٌم إجمالً لوجاهة وشمولٌة المعلومات البٌبٌة الموجودة ؛
 اإلجراء ـ لدى هٌبات فنٌة ومإسسٌة ـ لوضعٌة مٌدانٌة للمعلومات البٌبٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة الخاصة المتاحة وللقدرات التكنولوجٌة على مستوى البلد.
أما المرحلة الثانٌة ،بمدة ٌ 20وما ،فستم ّكن من تحدٌد حجم الوثٌقة ،وتقدٌمها االبتدابً فً اجتماع علنً.
وستم ّكن المرحلة الثالثة ،بمدة  5أٌام ،من استكمال تحرٌر التقرٌر المإقت ،وتقدٌمه للتعدٌل واإلثراء القٌّم من خالل ورشة موسعة.
ت مدعّمة ومتسقة ومحللة وموضحة ـ على نحو كاؾ ـ حول العناصر السٌاقٌة المعددة فٌما ٌلً على نحو ؼٌر حصري :
ٌنتظر أن ٌقدم التقرٌرُ معلوما ٍ
 .1سٌاق تنفٌذ توصٌات "رٌو" وجوهانسبرغ فً مورٌتانٌا ؛
 .2السٌاق الخاص بمورٌتانٌا ؛
 .3السٌاق السٌاسً ؛
التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة

150

 .4حصٌلة التقدم المحرز ؛
الركن البٌبً
 .5البٌبة فً تعدد مجاالتها ؛
 .6وضعٌة االتفاقات متعددة األطراؾ حول البٌبة ؛
 .7التؽٌر المناخً ؛
 .8التنوع البٌولوجً ؛
 .9مكافحة التصحر وتدهور األراضً ؛
التسٌٌر المستدٌم للؽابات ؛
.10
الركن االقتصادي
الرهانات االقتصادٌة بالنسبة لمورٌتانٌا ؛
.11
استجابة الحكومة لالنشؽاالت االقتصادٌة لـ"رٌو" ؛
.12
التقدم المحرز ؛
.13
الركن االجتماعً
الرهانات االجتماعٌة فً مورٌتانٌا ؛
.14
تقدٌر القضاٌا المرتبطة بالنوع ؛
.15
استجابة الحكومة لالنشؽاالت االجتماعٌة لـ"رٌو" ؛
.16
التقدم المحرز ؛
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29

هبة جدٌدة نحو التنمٌة المستدٌمة واالقتصاد األخضر فً مورٌتانٌا ؛
االقتصاد األخضر فً سٌاق التنمٌة المستدٌمة ومكافحة الفقر ؛
التقدم المحرز فً مجال االقتصاد األخضر ؛
التوجهات اإلستراتٌجٌة لتشٌٌد اقتصاد أخضر ؛
الوضعٌة النهابٌة ألهداؾ األلفٌة للتنمٌة فً مورٌتانٌا فً  2015؛
التطور التارٌخً لمإشرات أهداؾ األلفٌة للتنمٌة فٌما بٌن  1990و 2015؛
عوابق التنمٌة المستدٌمة ؛
التهذٌب البٌبً من أجل التنمٌة المستدٌمة ؛
وضعٌة التلوث ؛
وضعٌة الطاقة ؛
النفاذ إلى التشؽٌل ؛
أهم المإشرات الوجٌهة للتنمٌة المستدٌمة فً مورٌتانٌا.
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مواصفات ُمسدِي الخدمة
سٌُع َهد بإسداء هذه الخدمة إلى مكتب دراسات وطنً ،له تجربة ثابتة فً الدراسات البٌبٌة ،وال سٌما فً إطار تسٌٌر المعارؾ البٌبٌة وأدوات التخطٌط البٌبً.
ٌنبؽً أن ٌتوفر المكتب المعنً ـ على األقل ـ على استشارٌٌن كبٌرٌن  :خبٌر بٌبً وخبٌر اجتماعً اقتصادي متخصص فً الموارد الطبٌعٌة.
ٌجب أن ٌكون الخبٌر البٌبً من مستوى "باكلورٌا  "5 +على األقل ،فً علوم البٌبة أو فً مجال ذي صلة ،له تجربة أكثر من  10فً مجال تسٌٌر البٌبة والموارد الطبٌعٌة،
ٌ
المعرفة الجٌدة لقضاٌا التنمٌة المحلٌة وأدوات التخطٌط والمتابعة والتقوٌم مٌزة مرجحة.
وكذا فً القضاٌا المرتبطة بـ"الخطة الثانٌة للعمل الوطنً من أجل البٌبة" .وستكون
أما الخبٌر االجتماعً االقتصادي فٌجب أن ٌكون على األقل من مستوى "باكلورٌا  "5 +فً االقتصاد االجتماعً أو مجال ذي صلة ،مع تجربة تزٌد على  10سنوات ،وال سٌما
فً قضاٌا اقتصاد البٌبة والموارد الطبٌعٌة .خبٌر فً قضاٌا مكافحة الفقر ،وال سٌما المتبعة التقوٌمٌة .معرفة جٌدة جدا لقضاٌا التنمٌة المحلٌة واإلشكالٌة البٌبٌة مٌزة مرجحة.
مدة الخدمة
مدة الخدمة ٌ 45وما من أٌام العمل.

التقرٌر الوطنً الثانً حول التنمٌة المستدٌمة فً الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة

152

قابمة األشخاص الذٌن تم اللقاء بهم
االسم
آمدي كمرا
عبد هللا ولد باب
عبد هللا مسكه
أحمد سالم العربً
بوبه الخالص
بوبكر دٌوب
إسلمو جدو
خدٌجة إبراهٌم
معلوم الٌن مولود
محمد الشٌخ
محمد ولد محمو
محمد ٌحٌى ولد األفظل
ولد بوعمو
ولد لخلٌفه
رقٌة بنت حبت
سٌداتً ولد الرحٌل
ٌحٌى ولد اباه

الوظٌفة
وزٌر البٌبة والتنمٌة المستدٌمة
مدٌر التعاون فً وزارة االستصالح الترابً
مستشار فً وزارة الزراعة
مدٌر التعاون فً وزارة البٌطرة
مستشارة فً وزارة الصٌد واالقتصاد البحري
مدٌر حماٌة الطبٌعة فً وزارة البٌبة والتمنٌة المستدٌمة
منسق فً الجامعة
منسقة التنمٌة المستدٌمة فً الجامعة
مدٌر التعاون فً وزارة البٌبة والتنمٌة المستدٌمة
األمٌن العام لكلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة ،جامعة نواكشوط
المجتمع المدنً
مكلؾ بمهمة فً وزارة البٌبة والتنمٌة المستدٌمة
مسإول مكتب التوثٌق فً وزارة النفط
مدٌر التعاون فً وزارة الصحة
مستشار فً وزارة الصحة
مكلؾ بالتنمٌة المستدٌمة فً وزارة البٌبة والتنمٌة المستدٌمة
مدٌر المركز الوطنً للتنمٌة الحٌوانٌة وللبحث البٌطري فً وزارة البٌطرة
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