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مستخلص من البٌان الصادر عن اجتمعاع مجلس الوزراء فً 2014/07/24
(عن موقع الوكالة المورٌتانٌة لؤلنباء )www.ami.mr

انبُبٌ انظبدس فٍ أػقبة اجتًبع يجهس انىصساء
نواكشوط  - 2014/07/24 ،اجتمع مجلس الوزراء ٌوم
الخمٌس ٌ 24ولٌو  2014تحت رباسة صاحب الفخامة السٌد
محمد ولد عبد العزٌز ،ربٌس الجمهورٌة.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون ٌسمح
بالمصادقة على بروتوكول ناؼوٌا بشؤن الحصول على الموارد
الجٌنٌة و التقاسم العادل و المنصؾ للمنافع الناشبة عن
استخدامها الملحق باتفاقٌة التنوع البٌولوجً.
لقد كان التقاسم العادل و المنصؾ للمزاٌا اآلتٌة من استؽبلل الموارد الوراثٌة ،و الذي ٌشكل الهدؾ
الثالث فً اتفاقٌة التنوع البٌولوجً موضوع بروتوكول سنة  2010فً ناكوٌا ،وقع علٌه بلدنا فً 18
ماٌو  2010و دخل حٌز التنفٌذ سنة . 2012
و ٌتعهد المبدأ التوجٌهً للبروتوكول على ضرورة االعتراؾ بسٌادة الدول على مواردها الطبٌعٌة ،بما
فً ذلك الموارد الوراثٌة .
كما درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم ٌقضً بتعٌٌن أعضاء مجلس إدارة المعهد التربوي
الوطنً.
وقدم وزٌر الشإون الخارجٌة والتعاون عرضا عن الوضع الدولً.
وقدم وزٌر الداخلٌة والبلمركزٌة بٌانا عن الحالة فً الداخل  .و قدم وزٌر البٌبة و التنمٌة المستدامة بٌانا
ٌتعلق بــ "اإلببلغ الوطنً الثالث" حول التؽٌر المناخً فً مورٌتانٌا.
و ٌستعرض البٌان المعلومات المقدمة حول الظروؾ الخاصة بالبلد مع تفصٌل األولوٌات و األهداؾ
التنموٌة ،اعتمادا على اإلطار االستراتٌجً الثالث لمكافحة الفقر و الخطة الثانٌة للعمل الوطنً من أجل
البٌبة.
آخر تحدٌث17:52:00 2014/07/24 :
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تـوطـئـة
ٌشرفنً أن أقدم توطبة لـ "اإلببلغ الوطنً الثالث حول التؽٌرات المناخٌة " بالنسبة لمورٌتانٌا .وفً هذا
الصدد ،أذ ّكر بؤنّ هذا اإلببلغ حول التؽٌرات المناخٌة ٌكتسً بالنسبة لً ولبلدي اهتماما مضاعفاٌ ،تمثل
من جهة فً الوفاء بالتزاماتنا تجاه "االتفاقٌة االإطارٌة لئلمم المتحدة حول التؽٌرات الماخٌة" ،بوصفنا
طرفا ؼٌر معنً بالملحق  ، 1ومن جهة أخرى ،سانحة لنتقاسم مع المجتمع الدولً ثبلث معلومات
جوهرٌة بالنسبة لنا ،تتعلق بمل ٌلً  )1 ( :رفع القطاع إلى وزارة للبٌبة والتنمٌة المستدٌمة ،فً 17
سبتمبر  2013؛ (  )2اإلدماج ؼٌر المسبوق لخطر التؽٌر المناخً فً اإلطار اإلستراتٌجً لمكافحة
الفقر ،الذي ٌمثل نظامنا الوطنً للتخطٌط ؛ (  )3بروز الطاقات المتجددة فً حصٌلتنا الطاقٌة ،مع إنتاج
ٌؽطً  %40من حاجٌات البلد منذ السنة األولى .تلك ثبلث قرارات طالما انتظرها سكان أرٌافنا الباحثٌن
عن مصدر لبلعتٌاش ٌتحمّل باستدامة صروؾ المناخ .وهً قرارات حٌاها أٌضا شركاإنا الفنٌون
والمالٌون الحرٌصون على وجود إطار مناسب لمرافقتنا الستدراك ّ
تؤخرنا .وهً القرارات التً كانت
ثمرة الرإٌة النٌّرة لفخامة رئٌس الجمهورٌة السٌد محمد ولد عبد العزٌز فً شؤن التؽٌرات المناخٌة.
ولَبن كان التؽٌّر المناخً ٌعتبر فً مورٌتانٌا حتى بداٌة الثمانٌنٌات ظاهرة طبٌعٌة ،فإ ّنه ٌش ّكل الٌوم
حقٌقة علمٌة تشمل ذلك اإلحساس القدري ،لكنها تؤخذ فً الحسبان أٌضا تراكٌز ؼازات االحترار المنبعثة
فً الؽبلؾ الجوي ،من جرّ اء النشاطات البشرٌة .والواقع الٌوم ،وسٌتؤك ّد ذلك طٌلة القرن
 ،21أنّ
التؽرٌات المناخٌة تمثل أكبر تح ّد للمعمورة ،وستبقى انشؽاال ثابتا للكثٌر من األسر الرٌفٌة وال سٌما فً
مورٌتانٌا .فنحن نبلحظ فً كل مكان تقرٌبا تؽٌرا فً نظام التساقطات المطرٌة ،ونشاهد فترات شدٌدة
الحرارة والبرودة ،وحتى فٌضاناتٌ ،رتبط بعضها فً الشاطا بارتفاع مستوى البحر (حالة مورٌتانٌا
فً  .)2013وهناك أحداث أخرى ٌمكن أن تزٌد فً قابمة هذه التؤثٌرات ،لكً ترفع وعٌنا الجمعً لكون
التؽٌر المناخً ـ واالحترار المناخً على وجه الخصوص ـ ناتجا عن عدة عوامل من بٌنها تلك المعزوة
للنشاطات البشرٌة ،مع العلم بؤنها لٌست أقلها شؤنا.
وهكذاٌ ،هدؾ هذا اإلببلغ إلى قٌاس حصة مسإولٌتنا فً هذه النشاطات البشرٌة ،وقٌاس مدى تعرضنا
للتؤثٌرات الناجمة عن ذلك .وبفضل هذا اإلببلغ ،حصلنا على ما ٌلً  )1 ( :مستوى انبعاث الؽازات
المسببة للحتباس الحراري (فً القطاعات األربعة المحددة فً توجٌهات االتفاقٌة ،والتً هً  :الطاقة،
واألسالٌب الصناعٌة ،والقطاع الزراعً ،والنفاٌات) ،مع تحدٌد المصادر الربٌسٌة (القطاع الزراعً
والطاقة) ؛ وهذا المستوى ( 7510,255جٌكا ؼرام مكافا ثانً أكسٌد الكربون ،من ثانً أكسٌد الكربون
 2,335طن
والمٌثان وأكسٌد التنروجٌن والمركبات الهٌدروكربونٌة المشبعة بالفلٌور ،أي ما ٌعادل
مكافا ثانً أكسٌد الكربون عن كل ساكن) ضعٌؾ جدا بالنسب ة للمعدل العالمً ،نظرا لضعؾ تنمٌتنا
االقتصادٌة والتكنولوجٌة ؛ ( )2مدى هشاشة قطاعاتنا األساسٌة ُتجاه التؽٌر المناخً (المجابات الطبٌعٌة،
التنمٌة الحٌوانٌة ،الزراعة ،الؽابات ،الماء ،الصحة ،المنشآت البشرٌة ،المنظومة البٌبٌة فً الشاطا)،
والتؤثٌرات المستشعرة ،قبل اقتراح جملة من إجراءات التؤقلم ؛ (  )3الٌقظة المناخٌة الداببة ،من خبلل
العدٌد من الورشات التحسٌسٌة المقوم بها فً داخل البلد ،كما هو الشؤن على المستوى المركزي ،لفابدة
جمٌع شرابح الفاعلٌن ،من جهة ،والملتقٌات التكوٌنٌة ولقاءات المصادقة على الدراسات المنجزة ،من
ناحٌة أخرى.
وفٌما ٌخصنً ،أتمنى أن تكون هذه الوثٌقة ،فً نفس الوقت ،دعامة فعالة للمعلومات حول التؽٌر المناخً
فً مورٌتانٌا ،الممثل لبوتقة التحدٌات التنموٌة الكبرى التً تشؽل بال المورٌتانٌٌن وشركابهم ،وكذلك
أداة التخاذ القرار ،من أجل دعم قدرة التحمل باستدامة لمواردنا الطبٌعٌة والمستفٌدٌن المباشرٌن منها.
وال ٌسعنً أن أختم ،من دون أن أنوّ ه بالعمل الضخم والمعقد فً نفس الوقت الذي قٌم به خبلل السنوات
الثبلث األخٌرة بحذق ومهنٌة ،من طرؾ وحدة تنسٌق "خلٌة تنسٌق البرنامج الوطنً حول التؽٌر
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ُ
التوجٌهات الحكٌمة
المناخً" ،بقٌادة السٌد محمد ولد الوافً  1؛ وهً الخلٌة التً خفؾ من أعباء مهامّها
للجنتها القٌادٌة التً تشمل القطاعات والهٌبات الربٌسٌة (وزارة البٌبة والتنمٌة المستدٌمة ،وزارة الصٌد
واالقتصاد البحري ،وزارة المٌاه واإلسكان والعمران واالستصبلح الترابً ،القطاع الخاص ،المجتمع
المدنً) ،والدور الجوهري لواجهة االتصال الذي ٌضطلع به "نقاط الربط" فً المسار ،على مستوى
مختلؾ الوزارات القطاعٌة والقطاع الخاص والمجتمع المدنً ،وأخٌرا حصافة الفرٌق متعدد
االختصاصات المكون من عشرٌن  2خبٌرا ،الذٌن ٌؽطون فً تنوعهم مجموع القطاعات االجتماعٌة
االقتصادٌة فً البلد.
فلٌجد كل هذا الفرٌق هنا شكري وامتنانً العمٌق .والشكر موصول كذلك بكل إخبلص إلى المجتمع
الدولً على سخابه ،وبرنامج األمم المتحدة للبٌبة على مرافقته الدإوب والناجعة ،وصندوق البٌبة العالمٌة
على دعمه اإلستراتٌجً.
نواكشوط ،فً  31ماٌو 2014
وزٌر البٌئة والتنمٌة المستدٌمة
آمدي كمرا

هوامش

:

1

"خلٌة تنسٌق البرنامج الوطنً حول التؽٌر المناخً" ٌ :قودها "نقطة الربط" باالتفاقٌة اإلطارٌة لؤلمم المتحدة حول
التؽٌرات المناخٌة ،وتشمل المدٌرٌات المركزٌة فً وزارة البٌبة ،ممثلة بمدٌرٌها.
ٌ 2شمل فرٌق المشروع ،عبلوة على المنسق الوطنً سٌدي محمد ولد الوافً والمستشار الفنً الربٌسً للمشروع (فال
عمر) والمساعدة اإلدارٌة (األمٌنه بركة) ،القوّ اد الموضوعاتٌٌن فً جرد الؽازات المسببة لبلحتباس الحراري  :سٌداتً
ولد الداه (شق التخفٌض) ،مولود انجاي ،محمد سٌدي بله (الموضوعات المشتركة) ،والخبراء التالٌن  :محمد ٌحٌى ولد
لفظل ،معلوم الدٌن مولود ،فال علٌون ،خطري العتٌق ،الشٌخ سٌدي عثمان كان ،تال عثمان ،عثمان بوبكر ،الحسن خونا،
6

د .دٌاكانا دٌٌدي ،د .أحمدو سولً ،صمبا تًٌْ  ،د .تٌام أبوبكري ،د .مارٌكو دمبا ،كواد سٌدي بونا ،د .واكً بوكار ،با
أمدو دٌام ،دحمود مرزوق ،محمد ماء العٌنٌن أحمدو.
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الملخص التنفٌذي
الفصل  : 1السٌاق الوطنً
فً هذا الفصل ،تم التطرق أساسا إلى معطٌات االقتصاد الكلً للبلد ،من أجل تحدٌد مستوى التنمٌة فٌه.
ٌتعلق األمر بإحصابٌات السكان والمإشرات الدٌمؽرافٌة واالقتصاد ومحدداته األساسٌة .وبعد ذلك،
ْ
ُ
القطاعات المعتبرة فً الجرد وفً تقوٌم تؤثٌرات التؽٌر المناخً ،الواحد تلو اآلخر ،فً
استعرضت
ّ
الحالة االبتدابٌة ،للتمكٌن من الحصول على أساس جٌد للتوقعات وتقدٌر التؤثٌرات ،كما هو مطلوب فً
توجٌهات تحضٌر اإلببلغ الوطنً .هذا ،مع تقدٌم وجٌز لمحتوى هذا الفصل.
ْ
صفت ثبلث قطاعات ،على نحو جوهري:
ق ّدم االقتصاد المورٌتانً فً هذا الفصل بصفة موجزة ،حٌث وُ
القطاع الرٌفً (الزراعة والتنمٌة الحٌوانٌة) ،وقطاع الصٌد ،وقطاع المعادن .وما ٌزال القطاع الرٌفً
ُتدنً االندماج فً الدوابر االقتصادٌة العصرٌة .أما الصٌد والمعادن فانتشارٌان ،وٌإمّنان
تقلٌدٌا ،وم َ
معظم محاصٌل الصادرات ،وٌساهمان فً كثٌرا فً محاصٌل المٌزانٌة فً البلد .وهكذاٌ ،متاز االقتصاد
المورٌتانً بتبعٌة طاقٌة ،وبحساسٌة مفرطة ُتجاه تقلبات القطاعات األولٌة لتصدٌر الحدٌد والسمك ،على
سب أنّ
وجه الخصوص .ومنذ مارس  ،2006دخلت مورٌتانٌا فً نادي البلدان المصدرة للنفط ،وحُ َ
المحاصٌل المنتظرة تدور حول  300ملٌون دوالر سنوٌا ،وفق التقدٌرات.
ق ّد ْ
مختلؾ القطاعات (الزراعة والتنمٌة الحٌوانٌة ،والنفط ،والمعادن ،والطاقة ،والصناعة ،والنقل،
مت
ُ
ْ
إلخ) فً أنماطها وإحصابٌات إنتاجها ومإشراتها .وهكذا ،جُ ْ
وأعطٌت جمٌعُ البٌانات المهمة فً
معت
انبعاثات كل قطاع أو فً تقوٌم الهشاشة ُتجاه التؽٌرات المناخٌة ،من أجل إرساء قاعدة جٌدة للحسابات.
وعلى مستوى هشاشة البلد ،تقع تؤثٌرات التؽٌرات المناخٌة على  )1 ( :الموارد المابٌة ،بصفة بٌّنة،
وستتجسد فً انخفاض عام من مرتبة  10إلى  % 15؛ (  )2الزراعة والموارد الطبٌعٌة واألمن الؽذابً،
وستتجسد هنا فً التدهور الهام لؤلراضً والتعرٌة ،وكذا اتساع المنطقة القاحلة نحو جنوب البلد ؛ األمر
الذي ٌإثر بشكل ملموس على مستوى ؼٌاب األمن الؽذابً الذي هو شدٌد الهشاشة قبْبل ،وسوء التؽذٌة،
وبالتالً ٌفاقم انعكاسات الفقر ونسبة انتشار األمراض ؛ (  )3البٌبة واقتصاد الشاطا ،حٌث تشكل
الكوارث المناخٌة تهدٌدا مُعاودا للنمو االقتصادي فً مورٌتانٌا ،البلد الذي ٌمثل فٌه الشاطا فً نفس
الوقت منظومة بٌبٌة فرٌدة والقطب الربٌسً للتنمٌة االقتصادٌة.
الفصل  : 2نتائج جرد "الؽازات المسببة لبلحتباس الحراري"
الدفٌبة").

(= "ؼازات االحترار" = "ؼازات

تتلخص الترتٌبات المإسسٌة لتحضٌر جرد الؽازات المسببة لبلحتباس الحراري فٌما ٌلً :
تإمّن وزارة البٌبة والتنمٌة المستد يمة وظٌفة نقطة االتصال مع " االتفاقٌة اإلطارٌة لألمم المتحدة حول
التؽٌر المناخ ي" ،وتفوض " وخلٌة تنسٌق البرنامج الوطنً لتؽٌر المناخ " جهة للتنفٌذ .وقد أقٌم جهاز
لتنفٌذ مشروع "اإلببلغ الوطنً الثالث"ٌ ،ض ّم  )1 ( :لجنة للقٌادة ؛ (  )2الشركاء المنتجٌن لمعطٌات
األنشطة ؛ ( )3فرٌق الخبراء ،بقٌادة "قادة الموضوعات" الذٌن ٌقع على عواتقهم ج ّل العمل.
والجرد الذي قٌم به للتعرّ ؾ على مستوى انبعاث كل واحد من ؼازات االحترار تم وصفه فً منهجٌته،
وأنبا عن ضمان جودة الجرد .والنتابج اإلجمالٌة لهذا الجرد كانت كما ٌلً :
 بالنسبة لـ  )1 ( : 2012قُ ّد ْ
رت االنبعاثات الصافٌة من ؼازات االحترار من منشإ بشري فً
مورٌتانٌا بـ  7070,544جٌكاؼرام مكافئ  ،CO2أي  2,1طن مكافئ / CO2عن كل ساكن ؛ ()2
تبلػ االنبعاثات الخام  9225,587مكافا ( CO2أي  2,739طن/عن كل نسمة) ،على إثر سعة
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امتصاص من طرؾ الكتلة الحٌوٌة ،على شكل كربون عضوي ،بلػ  2155,04جػ من CO2
فً .2012
 بالنسبة لـ  )1 ( : 2010تق ّدر االنبعاثات الصافٌة المصححة من منشإ بشري بـ  6619,07جػ
مكافً  ، CO2بدل  7565جػ مكافا  CO2المُعلنة فً الجرد السابق ،أي  2,057طن مكافا
 /CO2عن كل ساكن ؛ (  )2تبلػ االنبعاثات الخام  8849,128جػ مكافا  CO2بدل 9338,727
جػ مكافا ( CO2أي  2,9طن مكافا عن كل نسمة) ،على إثر سعة امتصاص من طرؾ الكتلة
الحٌوٌة ،على شكل كربون عضوي ،بلػ  2230,06جػ من  CO2فً  2010؛ ( ٌ )3مثل
الجدول 1ـ3ـ ملخصا االنبعاثات حسب الؽاز والفبة ،مقٌسة بالجػ ،ولؽرض المقارنة ٌبٌّن
الجدول 1ـ  4ـ نفس الملخص بالنسبة للؽازات المباشرة مقٌسة بمكافا .CO2
إسهام ؼازات االحترار المباشرة فً انبعاثات  2012كما ٌلً :






المٌثان  % 68,03 : CH4من اال نبعاثات المباشرة ،أ ي  4602,323جػ مكافا  ، CO2أو
 229,043جػ من المٌثان ،من ضمنها  %99,714آتٌة من الماشٌة ؛
ثانً أكسٌد الكربون  : CO2بـ  2214,696جػ ،أو  %31,32من االنبعاثات ( الشكل  2ـ 2
األحفوري هً األعلى إسهاما فً انبعاثات  CO2؛ وتمثل فً
ة
ـ) .وأنشطة احتراق المشتعبلت
المجموع  % 90,26من انبعاثات  ، CO2يلٌها استخدام األراضً ( )%9على شكل امتصاص
صافً قدره  242,115جػ ؛
أُكسٌد النتروجٌن ٌ : N2Oمثل  %0,56من االنبعاثات المباشرة  ،أي  39,370جػ مكافا
 ،CO2مصدرا ه الربٌسٌان ه ما احتراق المشتعبلت األحفورية بنسبة  ،% 68,26و الحرابق
الرٌفٌة التً تؽطً بدورها  % 31,74؛
مركبات الكربون الهٌدروفليورٌة ( : )HFCتجمع  6,542جػ مكافا  ،CO2أ ي  % 0,1من
االنبعاثات المباشرة .ومصدر هذه االنبعاثات هو استخدام مركب الكربون الهٌدروفلٌوري  134أ
( )HFC134aفً التبرٌد ،وخاصة فً الصٌد الصناعً.

أهم فئات مصادر  CO2المساهمة فً مجموع انبعاثات  CO2حسب الفبة فً  2012كما ٌلً :







األراضً الؽابٌة التً بقٌت أراضً ؼابٌة (  3ب  1أ)  1712,436 ( :جػ مطلقا ،أو 39,19
 %من االنبعاث المطلق) .هً المصدر الوحٌد لبلمتصاص ،بانبعاث صاؾ قدره 426,813
جػ من  ، CO2أي بنسبة  % 14من صافً انبعاثات  CO2؛
النقل الطرقً ( 1أ  3ب)  928,8 :جػ ،أي بنسبة  % 30,15من مجموع صافً  CO2؛
صناعات الطاقة ( 1أ  619,4 : )1جػ أو  %20,08من مجموع صافً CO2؛
الصناعات التحوٌلٌة والبناء ( 1أ  424,9 : )2جػ ،أي  %13,78من مجموع صافً  CO2؛
القطاع السكنً وؼٌره (أ  4ب  369 : )1جػ ،أي  %12من مجموع صافً  CO2؛
األراضً المزروعة ( 3ب 191,6 : )2جػ ،أي  % 6,2من مجموع صافً .CO2

انبعاثات المٌثان  .CH4نظرا ألهمٌة التنمٌة الحٌوانٌة فً مورٌتانٌاٌ ،شكل التخمر المعوي و تسٌٌر
المصادر الربٌسٌة ال نبعاث ا لمٌثان  ،CH4ضمن  %99,72من االنبعاثات
فضبلت الماشٌة ( الزبل)
َ
الكلٌة من هذا الؽاز .ففً انعدام شروط تحول الزبل إلى مٌثان على نطاق واسع (نمط التسٌٌر الوحٌد هو
الطرح فً المجابات الرعوٌة) ٌ ،ؤتً مجموع هذا االنبعاث من التخمر المعوي  ،أي  218,53جػ من
 ،CH4أي بنسبة  % 95,41من مجموع انبعاث  CH4فً  .2012أما بالنسبة للنفاٌات الصلبة  ،فإنّ
نسبة الرطوبة فٌها أقل من  %10مما ٌحد من تحوّ لها  .أما المصادر األخرى للمٌثان ،بانبعاثات أخفض،
فتتشكل من احتراق المواد القابلة لبلشتعال ،والحرابق الرٌفٌة ،وحرق النفاٌات الصلبة فً العراء.
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ُ
احتراق المواد
انبعاثات أكسٌد النتروجٌن  N2Oفً  2010لم تبلػ سو ى  0,127ج غ ،وٌهٌمن علٌها
القابلة لبلشتعال (بما فً ذلك الكتلة الحٌوٌة) :
ٌ ساهم النقل الطرقي بـ  48,84طن ( 15,14جغ مكافا  ،)CO2أ ي  % 38,43من إجمالً
االنبعاثات ؛
ٌ ساهم احتراق الكتلة الحٌوٌة بـ  40,34طن (  12,5ج غ مكافا  ،)CO2أ ي  % 31,74من
مجموع االنبعاثات؛
ٌ نتج نقل السكة الحدٌدٌة  27,79طن ( 8,62جغ مكافا  ،)CO2أي  %21,87من مجموع
االنبعاثات ؛
 ساهمت صناعة الطاقة بـ  3,91طن (  1,21ج غ مكافا  )CO2أ ي  % 3,08من مجموع
االنبعاثات.
انبعاثات ؼازات احترار أخرى من ؼٌر ثانً أكسٌد الكربون .بلؽت انبعاثات ؼازات ا الحترار األخرى
من ؼٌر ثانً أكسٌد الكربون فً  2012مجموع  58,704ج غ من ؼازات االحترار ت سودها ،فً
ُ
المركبات العضوٌة الطيارة ؼٌر المٌثانٌة" ( ،)covnmوأحادي أكسٌد الكربون (.)CO
األساس" ،
تفسٌر النتائج
فئات المصادر الرئٌسٌة .فً عام  ،2012أظهرت نتابج الجرد أنّ انبعاثات ؼازات االحترار تؤتً ـ طبقا
ـلمنهجٌة التحلٌل بحسب المستوى ـ من سبع ( )7فبات ،هً :
 قطاع "الزراعة والحراجة واستخدام األراضً"  :التخمر المعوي  ،واألراضً الؼابٌة التً ال
تزال أراضً ؼابٌة ،وتسٌٌر الزبل ؛
 قطاع الطاقة  ،بأربع فبات  )1 ( :ا لنقل الطرقً ؛ (  )2صناعات الطاقة ؛ (  )3الصناعات
التحوٌلٌة والبناء ؛ ( )4قطاعات أخرى.
أما طرٌقة التقوٌم حسب االتجاه ،فتعطً ست ( )6فبات ربٌسٌة.
ضمان الجودة ومراقبة النوعٌة .مجمل القول ـ على الرؼم من تدنً نوعٌة معطٌات النشاط فً قطاع
الزراعة والحراجة واستخدام األراضً ـ أنّ شفافٌة ومصداقٌة الجرد الوطنً تم تؤمٌنهما ،من خبلل :
( )1القدرة على البرهنة على شفافٌة المسار ،من خبلل توثٌق مناسب ؛ (  )2إضافة تحسٌنات أخرى
على مسار الجرد ومنتجاته القاعدٌة ؛ (  )3استخدام مسار الجرد لمقاربات م ّتسقة تم ّكن من الحصول
على نتابج ٌمكن مقارنتها بالنسبة لجمٌع فبات المصادر .وبمقارتنه بالجرود السابقة ،فإنّ اإلدماج المستمر
لنشاطات "ضمان الجودة ومراقبة النوعٌة" فً جرد اإلببلغ الثالث ٌإمّن لهذا الجرد نوعٌة أفضل.
اتجاه االنبعاثات .فٌما بٌن  1990و ،2012أظهر تطور مجموع االنبعاثات المباشرة لؽازات االحترار
اتجاها نحو الزٌادة ،من  3101,84جػ فً  1990إلى  7070,54جػ فً  ،2010أي بزٌادة
 .% 127,95تؤتً االختبلالت مباشرة من "قطاع الزراعة والحراجة واستخدام األراضً" الذي هو
رهٌن األمطار .والقطاعات األخرى ،إما أن تتبع نهجا منتظما تقرٌبا (الطاقة) ،وإما أن تساهم قلٌبل فً
االتجاهات (األسالٌب الصناعٌة واستخدام المنتجات).
اتجاه االنبعاثات بحسب الؽاز )1 ( .فً السلسلة الزمنٌة من  1990إلى  ،2012زادت ا النبعاثات
الصافٌة من  CO2بنسبة  ،% 517حٌث انتقلت من  358,947جغ فً  1990إلى  2214,698جغ
فً  .2010وهذه الزٌادة فً انبعاثات  CO2متؤثرة جدا بمساهمة قطاع الطاقة ؛ (  )2زادت انبعاثات
المٌثان  CH4بنسبة  ،% 77,6حٌث انتقلت من  2708,320ج غ مكافا  CO2فً  1990إلي
 4809,912جغ مكافا  CO2فً  ،2012حٌث كانت المواشً أهم مساهم  )3( .أما انبعاثات ،N2O
فكانت زٌادتها ؼٌر منتظمة جدا ،نظرا لتؤثٌر المصدر الربٌسً (الحرابق الرٌفٌة) الذي تتؽٌر انبعاثاته
من سنة إلى أخرى.
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االرتٌاب .إذا كانت االرتٌابات تعتبر هً األدنً بالنسبة لبعض الفبات (الصناعة الطاقٌة) ،فإنّ االرتٌاب
فً التقدٌرات بالنسبة لفبات أخرى ٌرتبط أساسا بعدم وجود معطٌات النشاط أو رداءتها أو حتى الجهل
بتولّد ا النبعاثات .وقد ق ِّدر االرتٌابُ اإل جمالً باستخدام مقاربة من المستوى ال م نهجي األول ( فرٌق
المناخ.)2006 ،
الشمولٌة .الجرد الوطنً جرد شامل النبعاثات ؼازات االحترار المباشرة وؼٌر المباشرة المطلوبة من
طرؾ "االتفاقٌة اإلطارٌة لؤلمم المتحدة حول التؽٌر المناخً" (،CO ،PFC ،SF6 ، HFC ،N2O ،CH4 ،CO2
 .)SO2 ،NMVOC ، NOxوٌبقى العٌب الرئٌسً دائما هو انخفاض مستوى التناسب بٌن م عامبلت االنبعاث
مع الظروؾ المحلٌة للبلد ؛ فجمٌع المعامبلت المستخدمة افتراضًة .
الفصل  : 3هشاشة البلد ُتجاه التؽٌر المناخً
مقاربات تقوٌم الهشاشة .تؤتً المقاربات المستخدمة فً إطار تحضٌر "اإلببلغ الوطنً الثالث" من أجل
تقوٌم هشاشة المنظومات االقتصادٌة ُتجاه الؽٌر المناخً فً كنؾ قرارات سٌاسٌة عنٌفة وتطوعٌة وب ّناءة
اتخذت من طرؾ الحكومة .عنٌفة  :أل ّنها لم تعتمد على دراسات قبلٌة ،وخاصة أنّ هذه الدراسات رهٌنة
التؽٌر المناخً .وتطوعٌة  :نظرا لوجاهة األهداؾ المتوخاة واالنعكاسات اإلٌجابٌة التً كانت لها على
ٌرجى منها التشؽٌل
سكان الرٌؾ المستهدفٌن .وأخٌرا ،ب ّناءة  :نظرا لتشعّباتها وقنواتها المتعددة التً
والنشاطات االقتصادٌة المثمّنة للموارد الطبٌعٌة التً تزخر بها المناطق المستهدفة .وهكذاٌ ،تعلق األمر ـ
بالنسبة لكل قطاع على حدة ـ بالقٌام بالتحرٌات البلزمة لدعم القرار السٌاسً المتخذ على الوجه اآلنؾ،
أو لتقدٌم العقبات والحجج المعارضة :
 زراعة القمح  :قررت السلطات العمومٌة إدخال القمح فً أنماط الزراعات المتخذة فً
مورٌتانٌا ،نظرا للمكانة الكبٌرة التً تحتلها هذه السلعة فً التؽذٌة لدى األسر المورٌتانٌة .وقد
ُ
طرح بروتوكول للبحث ٌستهدؾ معرفة التؤثٌرات والمخاطر المرتبطة بذلك القرار ،علما بؤنّ
القمح لم ٌزرع فً وسطه الطبٌعً ،وسماته البٌولوجٌة فٌما ٌخص انتشاره ٌمكن تكون رهٌنة
المناخ وتطوره.
 الحراجة ،مع دراسة حالة منطقة العطؾ فً والٌة كوركول .لقد شكلت القٌمة البٌبٌة لهذه
المنظومة البٌبٌة لؽزا بالنسبة للسلطات العمومٌة ،لتحدٌد مق َّدراتها من الموارد الطبٌعٌة المُشاعة،
وأشكال التسٌٌر المثالً والمستدٌم لصالح السكان المجاورٌن الذٌن ٌستمدون منها مصدر
اعتٌاشهم.
 المنظومات البٌبٌة الطبٌعٌة أو المجابات الرٌفٌة الوالٌات الجنوبٌة الشرقٌة تستقبل جُ ّل المواشً
المورٌتانٌة ،وما تزال معرضة كل سنة للحرابق الرٌفٌة ،إذا لم تح ّد فترات الجفاؾ المعاود من
قدرتها على استقبال المواشً .وهكذا ،ال ٌمكن تقدٌر المعلومات المتعلقة بتؤثٌرات التؽٌر المناخً
الجاري على هذه المجابات.
 مخزون "ف ّم لكلٌته" المابً اس ُتهدؾ من لدن السلطات العمومٌة لتزوٌد القرى المجاورة ،ولٌكون
مصدرا لنشاطات أخرى ،فً إطار مبادرة تسمى "آفطوط الشرقً" .وقد استهدؾ التحري الذي
قٌم به فً إطار "اإلببلغ الوطنً الثالث" بٌان ما إذا كان هذا المخزون ٌمكن أن ٌتحمّل جمٌع ما
بُرمج من االستخدامات والحاجٌات من الماء ،على الرؼم من اتجاهات التؽٌر المناخً .فعلى
أساس إنشاء نموذج لما ٌُز َمع من حاجات متعددة ،مصحوبا بنسبة نمو سكانً معقولٌ ،توجب
على الخبٌر المكلؾ بالمسؤلة أن ٌنجز محاكاة لمعرفة شروط ملء الخزان والمدى الزمنً اللذٌْن
ٌجعبلن ذلك القرار سابؽا ،و ـ عند االقتضاء ـ معرفة اإلجراءات المرافقة التً ستلزم بها
السلطات العمومٌة.
 منطقة الشاطا والمنشآت البشرٌة فً والٌة نواكشوط موضوعان وثٌقا االرتباط ،نظرا لكونهما
عرضة لنفس التؤثٌرات المناخٌة ،من صعود الملح وارتفاع مستوى البحر والفٌضانات المتكررة
من جرّ اء تضافر األمطار والطبٌعة الملحٌة للتربة وخطر زحؾ الرمال والؽمر البحري.
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 نظرا للضحاٌا التً سجلت ألول مرة فً  2012من جراء موجة الحرّ  ،اعتبر قطاع الصحة
أولوٌا ،لكنه استبعد لعدم وجود معطٌات موثوق بها ،كما صرح به الخبٌر.
المعطٌات حول التؽٌر المناخً
التقلب المناخً المبلحظ .ثبلث مإشرات ربٌسٌة جسدت التقلب الزمكانً واالتجاهات المناخٌة
المبلحظةٌ .تعلق األمر بما ٌلً  )1 ( :دٌنامٌكٌة الجفاؾ ،مع متؽٌرٌْن ،هما تطور التساقطات المطرٌة
الكلٌة ومدى فترة الجفاؾ ؛ (  )2احترار المناخ الذي ٌمتاز بالتطور الزمنً لدرجات الحرارة الضعٌفة،
وموجات الحرارة والبرد ؛ وأخٌرا (  )3الفٌضانات وفق متؽٌّرٌْن ،هما الشدة البسٌطة لؤلمطار ووتٌرة
ّ
ْ
التوزع المكانً لهذا التقلب المناخً على أساس المناخ المرجعً
أنجزت نتٌج ُة
األمطار الطوفانٌة .وقد
أي المعتاد (1961ـ.)1990
التطور المكانً الزمانً لدرجات الحرارة المنخفضةٌُ .خ َلصُ إلى أنّ درجات الحرارة الضعٌفة تتجه نحو
االنخفاض بصفة بٌّنة .وهذا االتجاه نحو التراجع ٌمس اللٌالً الباردة بصفة أكثر .لقد نقصت األٌام
الباردة بالنسبة إلى اللٌالً الباردة فً ؼرب ووسط وجنوب البلد .وتبرز السبلسل المناخٌة تزاٌد هذا
المإشر ،على الرؼم من أنّ  6محطات تعطً اتجاهات نحو انخفاض ضعٌؾ لموجات الحرّ  .وقد لوحظ
أعلى ح ّد لزٌادة موجات الحرّ  .أما بالنسبة لموجات البرد ،تبٌّن جمٌع معطٌات المحطات اتجاهات نحو
االنخفاض.
سٌنارٌوهات التؽٌر المناخً .من خبلل التطور المستبق لدرجات الحرارة فً أفق ُ ،2050تتوقع زٌادة
عامة فً درجات الحرارة ،مع ح ّد أعلى ٌتجاوز °2م فً الشمال الشرقً ،وزٌادة فً درجات الحرارة
تتجاوز °2م فً معظم التراب الوطنً ،فٌما عدا الشاطا الجنوبً .وفً أفق ٌُ ،2100توقع ارتفاعٌ قوي
لدرجات الحرارة مع فرضٌة قوٌة تتجاوز °4,5م فً جنوب والٌتًْ لعصابه وكٌدٌماؼا ،واحترارٌ ٌتجاوز
°3,5م فً شرق البلد .وإذا كان من المتوقع اتجاهٌ جلًٌ نحو تراجع األمطار فً البلد على وجه العموم،
ٌُتنبّؤ بزٌادة األمطار فً منطقة أقصى الشمال الشرقً من البلد (الشكات ولمؽٌطً) حٌث ٌقارب المتوسط
السنوي أقل من  20مم.
ّ
التوزع المكانً لهذا المإشر ازدٌادا
الفٌضانات .عرفت الشدة البسٌطة للفٌضانات ازدٌادا ؛ وٌُظهر
مرتفعا نسبٌا فً الشمال والشمال الؽربً من البلد ،وازدٌادا ضعٌفا فً الوسط ،ومتوسطا إلى قويّ فً
الجنوب .ولتمٌٌز األمطار الطوفانٌة ،تظهر نتابج المإشر اتجاها نحو زٌادة ضعٌفة .وقد تمٌّزت
االتجاهات العامة ،على التراب الوطنً ،بتراجع للتراكمات التهطالٌة ،وبزٌادة الفترات الجافة .وهكذا،
ٌتؤكد ـ فٌما ٌظهر ـ احترارُ المناخ فً مورٌتانٌا ،مع انخفاض بٌّن لوتٌرة درجات الحرارة المنخفضة
وموجات البرد ،وازدٌاد موجات الحرّ .
تؤثٌرات التؽٌرات المناخٌة والهشاشة المستقبلٌة .حسب السٌنارٌوهات المستبقة ،وفً ؼٌاب إجراءات
أن
مناسبة للتؤقلم على الصعٌد المحلً ولتخفٌض ؼازات االحترار على الصعٌد العالمً ،من المتوقع
وٌُتوقع أن ٌكون هذا التعرّ ض
تشهد مورٌتانٌا تعرّ ضا اجتماعٌا اقتصادٌا وبٌبٌا للمناخ ،بشكل قوي.
مصدر تؤثٌرات ضارة معتبرة ،ما تزال تعانً من ضعؾ التوثٌق ،وال سٌما من أجل اإللمام بالكلفة
ولهذا الؽرض ،وعبلوة على األخطار المرتبطة
االجتماعٌة االقتصادٌة التً ٌُتوقع أن تنتج عنها.
بهشاشة االقتصاد الوطنً ُتجاه الصدمات خارجٌة المنشإ ،ومن دون ادعاء الشمولٌة ،سٌصٌب تؤثٌر
التؽٌرات المناخٌة على وجد الخصوص قطاعات حٌوٌة من االقتصاد الوطنً ،مثل الموارد المابٌة
واإلنتاج الزراعً والتنمٌة الحٌوانٌة واقتصاد الشاطا ومنظومات البٌبة الطبٌعٌة .وفً نهاٌة المطاؾ،
سٌشتد الضؽط على الموارد الطبٌعٌة لتلبٌة الحاجات األساسٌة لدى سكان األرٌاؾ.
إجراءات التؤقلم
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إجراءات منجزة أو قٌد اإلنجاز .سُجّ ل نشاطان جوهرٌان  )1( :مكافحة أخطار الؽمر لمدٌنة نواكشوط :
سبق أن ُ
شرع فً عدة نشاطات ،وتكثفت فً  2013؛ (  )2مكافحة خطر زحؾ الرمال على مدٌنة
نواكشوط  :جرت تعببة كبٌرة إلٌقاؾ التهدٌد المحدق بالمدٌنة ،بفضل التدخل المباشر لربٌس الدولة.
حقٌبة اإلجراءات المقترحة فً الخطة الوطنٌة للتؤقلم  :اقترحت ستة نشاطات بصفتها استجابات لك ّل من
منحى من مناحً الهشاشة المستشفة فً القطاعات والمواقع المدروسة.
الفصل  : 4توقعات االنبعاثات من ؼازات االحترار ( 1911ـ )2030
توقعات االنبعاثات فً السنارٌو المرجعً .حسب السنارٌو المرجعً ،سٌنتقل االنبعاث اإلجمالً من
ؼازات االحترار فً مورٌتانٌا من  5891,5جػ مكافا  CO2فً  2010إلى  13916,976جػ فً
 ،2030أي بما ٌربو على الضعؾ ( ُ .)%136,22تعزى هذه الزٌادة أساسا إلى قطاعًْ "الزراعة
والحراجة واستخدام األراضً" (  )%141,23والطاقة (  ،)%125حتى وإن شهد قطاع النفاٌات أكبر
تطور ،بـ .%269,44
توقعات االنبعاثات فً سٌنارٌو التخفٌض .حسب سٌنارٌو التخفٌض ،سٌنتقل االنبعاث اإلجمالً من
ؼازات االحترار فً مورٌتانٌا من  5891,5جػ مكافا  CO2فً  2010إلى  8542,218جػ فً
 ،2030أي بزٌادة ُ .%47,83تعزى هذه الزٌادة أساسا إلى قطاع "الزراعة والحراجة واستخدام
األراضً"  ،وال سٌما القطاع الفرعً للتنمٌة الرٌفٌة الذي سٌبقى نشاطا لبلعتٌاش ٌعتمد على االنتجاع،
مع عدم التم ّكن من رقابة تؽذٌتهٌ .عكس قطاع الطاقة زٌادة طفٌفة (  )%16طبقا لهدفه اإلستراتٌجً
المتمثل فً بلوغ  % 20من تولٌد الطاقة المتجددة فً .2020
توقع انبعاثات قطاع الطاقةٌُ .توقع من سٌنارٌو التخفٌض فً قطاع الطاقة زٌادة االنبعاثات الخام من
القطاع بحوالً  ،% 95انتقاال من  2255,52جػ مكافا  CO2فً  2010إلى  4011,55جػ مكافا
 .CO2من الواضح أنّ هذا النمو أقل من النمو فً السٌنارٌو القاعدي ،وال سٌما أ ّنه ٌؤخذ فً الحسبان
 10مرات،
الزٌادة المذهلة لبلنبعاث المتفادَ ى عن طرٌق إدخال مصادر متجددة ،والذي سٌتضاعؾ
انتقاال من  159,74جػ مكافا  CO2فً  2010إلى  1799,03جػ مكافا ٌ .CO2حت ّل قطاع
الطاقة المرتبة الثانٌة فً انبعاث ؼازات االحترار .وفً هذا اإلطار ،منح تقوٌ ُم التخفٌض المزٌدَ من
األهمٌة لهذا القطاع ،بتقسٌمه إلى ثبلث مكوّ نات  )1 ( :الطاقة المتجددة ؛ (  )2الطاقة المنزلٌة ؛ ( )3
الطاقة التقلٌدٌة (الطاقة المتعارؾ علٌها).
 الطاقة المتجددة .بالنظر لؤلهداؾ المحددة فً اإلستراتٌجٌة القطاعٌةٌ ،قترح سٌنارٌو التخفٌض
تعزٌز تولٌد الطاقة الكهربٌة بواسطة الشمس والرٌاح .ستدخل هاتان المكونتان عبر ثبلثة
أطوار.
 الطاقة التقلٌدٌة (الطاقة المتعارؾ علٌها) .فً القطاع الفرعً للطاقة التقلٌدٌة ،اقترحت أربعة
خٌارات تخفٌضٌة ،هً  )1 ( :استبدال المازوت بؼاز النفط الم َُسال ؛ (  )2تنظٌم قطاع النقل
الطرقً ؛ ( )3إنجاز مشروع قطار الجنوب ؛ ( )4كهربة قطار الجنوب.
بالنسبة للقطاعات األخرى ،اقترح خٌاران فً القطاع الصناعً ؛ وفً قطاع "الزراعة والحراجة
واستخدام األراضً" ،اعتبرت حصٌلة الكربون إٌجابٌة ،قالبة االتجاه الحالً ،بفضل احتجاز حجم من
ٌ CO2قارب  1,5مرة من الحجم فً السٌنارٌو ،من دون إجراءات التخفٌض (السٌنارٌو المرجعً) فً
.2030
الفصل  : 5إجراءات تخفٌض التؽٌرات المناخٌة
النتائج اإلجمالٌة لتقوٌم التخفٌض  .طال تقوٌم التخفٌض  19إجرا ًء تؽطً جُ هْدَ تخفٌض تراكمً
النبعاثات ؼازات االحترار بحوالً  40327,813جػ مكافا  CO2فً أفق  ،2030أي أنّ وتٌرة
تطور االنبعاثات ستنخفض برتبة  )1 ( : % 40,62قطاع الطاقة (  10مشارٌع ٌبلػ جه ُدها اإلجمالً
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للتخفٌض  9640,124جػ مكافا  ، CO2أي  % 23,9من الجهد الوطنً) ؛ (  )2قطاع الزراعة
والحراجة واستخدام األراضً (  7مشروعات سعتها التراكمٌة  30270,996جػ مكافا  ، CO2أي
 % 75,06من الجهد الوطنً للتخفٌض طٌلة الفترة  2010ـ  )2030؛ (  )3قطاع األسالٌب الصناعٌة
واستخدام المنتجات (مشروعان سعتهما التراكمٌة  30,5جػ مكافا  ، CO2أي  % 0,08من الجهد
الوطنً للتخفٌض) ؛ ( )4قطاع النفاٌات (ما ٌزال القطاع ضعٌؾ االنبعاث ،نظرا لتحجّ ر النفاٌات الصلبة
بسبب ضعؾ نسبة الرطوبة فٌها وعدم معالجة مٌاه األوساخ).
الحواجز والعراقٌل .فً الوضع الراهن ،ت ّم التعرّ ؾ على سبع عراقٌل تعٌق بلوغ األهداؾ الخاصة
المنوطة باإلببلؼات الوطنٌة ،فٌما ٌخص السلطات العمومٌة ،من أجل رفع تلك العراقٌل ،لٌستفٌد البلد من
المزاٌا العدٌدة لهذه األعمال المإهلة.
الفصل  : 6معلومات أخرى وجٌهة بالنسبة التفاقٌة التؽٌر المناخً
إدماج التؽٌرات المناخٌة  .لم ٌطل هذا اإلدماج حتى الساعة سوى أهم وثابق الضبط والتخطٌط التالٌة :
( )1اإلطار اإلستراتٌجً لمكافحة الفقر 2012ـ 2015؛ (  )2خطة العمل الوطنٌة للبٌبة 2012ـ 2016؛
( )3اإلستراتٌجٌات التالٌة 1 :ـ "خطة العمل الوطنٌة لمكافحة التصحر" التابعة لوزارة البٌبة (دجمبر
 )2012؛  2ـ اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لؤلمن الؽذابً فً مورٌتانٌا فً أفق 2015ـ 2030؛ البرنامج الوطنً
لبلستثمار الزراعً واألمن الؽذابً فً مورٌتانٌا (2012ـ.)2015
ً
استجابة لتؤثٌرات التؽٌر
الحاجٌات من نقل التكنولوجٌا  .من ضمن التقنٌات المستجلبة إلى مورٌتانٌا،
 )2تكثٌؾ وتنوٌع المزروعات
المناخً  )1 ( :إدخال وترقٌة أنواع وفصابل متؤقلمة أو متحمّلة ؛ (
المروٌة ؛ (  )3المكافحة المندمجة لآلفات الزراعٌة؛ (  )4أفضل التقنٌات المستخدمة فً أنظمة الري ؛
( )5تشٌٌد سدود مابٌة صؽٌرة ،وتهٌبة القٌعان ؛ (  )6تقنٌات التسٌٌر المستدٌم لؤلراضً ؛ (  )7التسٌٌر
المستدٌم لخصوبة التربة ؛ (  )8تقنٌات "حفظ المٌاه والتربة  /حظر واستعادة التربة" ؛ (  )9الحراجة
الزراعٌة ؛ (  )10مولد حمض الكبرٌتٌك  :تقنٌة جدٌدة إلعادة تؤهٌل التربة الملحٌة الصودٌة ؛ ( )11
تهٌبة الحقول وفق منحنٌات المستوى ؛ (  )12بنوك الحبوب ؛ (  )13األمطار المستحثة ؛ (  )14بذر
المراعً الطبٌعٌة ؛ ( )15تنمٌة المزروعات العلفٌة ؛ ( )16معالجة الكئل الخشن ،وصناعة الكتل الؽذابٌة
السلو َجة (تخزٌن الؽبلت فً األهراء) ؛ (  )18رقابة الرتع ( )19تقنٌات
متعددة الوظابؾ ؛ (  )17تقنٌات
َ
التلقٌح الصناعً ؛ (  )20النهوض بتربٌة الطٌور لدى األسر ؛ (  )21تولٌد الطاقة الكهربٌة من الموارد
الطبٌعٌة المتجددة ؛ (  )22تولٌد الكهرباء من الوقود األحفوري األقل تلوٌثا ،والفعالٌة الطاقٌة ؛ ( )23
تولٌد الطاقة من الؽاز الطبٌعً ؛ (  )24تقنٌات الدورة المر ّكبة ؛ (  )25الفعالٌة الطاقٌة ؛ (  )26التهٌبة
الؽابٌة من أجل المحافظة على الكربون ؛ ( )27التهٌبة من أجل استبدال الكربون ؛ ( )28البذر الجوي.
الرقابة المنهجٌة والبحث
الرقابة المنهجٌة )1( .الرقابة الرصدٌة  :تتكون الشبكة الوطنٌة للرقابة األرضٌة من ثبلث شعب
أساسٌة ،هً  :شبكة الرصد الشامل (تتكون من  4محطات آلٌة و  4تقلٌدٌة) ،وشبكة المحطات البحرٌة
( 3محطات آلٌة للرصد البحري ُتش ّؽل حالٌا على شاطا األطلسً ،من ضمنها واحدة مجهزة بر ادار.
هناك مشروع قٌد اإلنجاز إلقامة ثبلث محطات ج س م) ،والشبكة التهطالٌة (حوالً  150مركز تهطالً
"س ب أ" ُتش ّؽل ،و 400مقٌاس مزارع قٌد االختبار) ؛ ( )2الرقابة الفضابٌة ٌ :حصل استقبال المعطٌات
اآلتٌة من القمار الصناعٌة بواسطة محطتٌن أرضٌتٌن ؛ ( )3المراقبة من العلو  :توقفت فً مورٌتانٌا منذ
 1993المراقبة الجوٌة من طبقة "تروبوسفٌر" (الطبقة السفلى من الؽبلؾ الجوي) ألؼراض الرصد
الجوي.
مراقبة الوارد المائٌة .هناك عدة هٌبات تتقاسم مهمة تسٌٌر المورد  )1 ( :الموارد المابٌة السطحٌة.
تإمّن متابعة الموارد المابٌة السطحٌة من طرؾ مدٌرٌة االستصبلح الرٌفً التابعة لوزارة التنمٌة الرٌفٌة
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( )2المراقبة األرضٌة  :تإمَّن من طرؾ مدٌرٌة االستصبلح الرٌفً ؛ ( )3المراقبة الفضابٌة  :بدعم من
االتحاد اإلفرٌقً ،واالتحاد األوربً (أمتسات) ،والدعم الفنً من طرؾ منظمة السلس (آكرٌمت) ؛ وقد
ٌ
محطة أرضٌة الستقبال المعطٌات من األقمار الصناعٌة ،من أجل تعزٌز قُ ُدرات
أُقٌمت فً 2011
المدٌرٌة فٌما له صلة بالمتابعة المنهجٌة للموارد ؛ (  )4الموارد الهٌدرولوجٌة .مراقبة ومتابعة الموارد
تنج ُز موضعٌا ،لؽرض استكشاؾ واستؽبلل أهم البحٌرات الجوفٌة ،التً هً  :بنشاب،
الهٌدرولوجٌة َ
وبولنوار ،وبحٌرة اظهر .أهم الفاعلٌن المعنٌٌن بهذا المجال  :المركز الوطنً للموارد المابٌة ،والشركة
الوطنٌة للماء ،تحت وصاٌة وزارة المٌاه والصرؾ الصحً.
البحث العلمً  .ما ٌزال البحث العلمً فً الطور الجنٌنً .وأهم المراكز هً  :الهٌبة الوطنٌة لؤلرصاد
الجوٌة ،والمعهد الوطنً لبحوث الصحة العمومٌة ،وجامعة نواكشوط ،والمدرسة العلٌا للتعلٌم ،والمعهد
المورٌتانً لبحوث المحٌطات والصٌدٌ .قام بمعظم النشاطات فً إطار مشارٌع وبرامج تنموٌة ،من
طرؾ ثبلث هٌبات ،هً  )1 ( :الهٌبة الوطنٌة لؤلرصاد الجوٌة ؛ (  )2المعهد الوطنً لبحوث الصحة
العمومٌة  :مبادرة حول الهشاشة الصحٌة والبٌبٌة لؤلحٌاء األقل حظا فً مدٌنة نواكشوط ،من أجل تحلٌل
شروط ظهور وانتشار األمراض فً الوسط الحضري الساحلً (أطلقت هذه المبادرة بمرافقة "المركز
الوطنً للخبرة البحثٌة شمال/جنوب" ،والدعم المالً للصندوق السوٌسري للبحث العلمً ،والمدٌرٌة
السوٌسرٌة للتنمٌة والتعاون) ؛ (  )3المعهد المورٌتانً لبحوث المحٌطات والصٌد ٌ :قوم ببرامج بحثٌة
متنوعة فً مجال "المناخ والموارد".
التهذٌب والتكوٌن وتحسٌس الجمهور .بُذلت جهود هامة من طرؾ "خلٌة تنسٌق البرنامج الوطنٌة حول
التؽٌرات المناخٌة" ،فً التكوٌن ،وال سٌما فً مجال جرد ؼازات االحترار ،والتخفٌض ،والهشاشة،
 46نمطا من
ري
والتؤقلم ،وأٌضا التهذٌب والتحسٌس فً مجال التؽٌر المناخً .وفً المجموع ،أُجْ َ
التكوٌن ،لصالح الخبراء وأساتذة التعلٌم الثانوي ،وصناع القرار.
الصعوبات والنواقص .من ضمن الثؽرات المسجلة ،عدم النفاذ إلى معطٌات موثوق بها فً مجال الطاقة
التقلٌدٌة فً إطار دراسات جرد ؼازات االحترار .فبعد مؽادرة الخبٌر األول بسبب التحوٌل ،لم ٌعُد ٌوجد
خبٌر مإهل ،قبل اكتشاؾ خبٌر ثان (أستاذ جامعً) ،بعد سبعة أشهر .نفس الشًء بالنسبة للخبرة
والمعطٌات حول التنمٌة الحٌوانٌة والتقنٌات .وهناك نقص كبٌر ٌتعلق بالجوانب القانونٌة والنظامٌة.
فمدونة البٌبة ونصوصها التطبٌقٌة لم تتطرق للتؽٌر المناخً .وعلى وجه الخصوص ،لٌست انبعاثات
ؼازات االحترار مقننة ؛ األمر الذي ٌجعل النفاذ إلى مصادر االنبعاثات صعبا .وهناك نقص آخر لٌس
أقل أهمٌة ٌتعلق بالبعد المإسسً .فالواقع أنّ الوزارة الوصٌة كانت قبل  17سبتمبر  2013وزارة منتدبة
لدى الوزٌر األول ،ولم ٌكن لها الوزن المإسسً الكافً لتسود على الهٌبات األخرى فً الدولة ،إلٌصال
رسالة إدماج التؽٌر المناخً فً اإلستراتٌجٌات والسٌاسات القطاعٌة .وقد أثقل ذلك نشاطات "وحدة
تنسٌق البرنامج الوطنً للتؽٌرات المناخٌة" ،وال سٌما فً مستوى استقصاء وجمع المعطٌات لدى
الهٌبات الوزارٌة المنتجة لمعطٌات النشاط أو الحابزة لها .وهناك جانب ٌرتبط بوضعٌة وزارة البٌبة
والتنمٌة المستدٌمة ،هو نقص الوسابل المالٌة المخصصة لها من مٌزانٌة الدولة لتعزٌز قدرتها على
التدخل والتسٌٌر .فعلى سبٌل المثال ،لم ٌُتم َّكن أبدا من تعببة المقابل المٌزانوي للتموٌل الممنوح من
طرؾ صندوق البٌبة العالمٌة ،وهو المقابل المخصص القتناء البرامج المعلوماتٌة والقٌام بنشاطات
توضٌحٌة لتحمّل المجتمعات وموارد معاشها ،فً مواقعها ،على الرؼم من كونه مبرمجا فً المٌزانٌة.
الحاجٌات من تعزٌز القدراتٌ .حتل ّ
شق تعزٌز القدرات مكانة أولوٌة فً تنفٌذ اتفاقٌة التؽٌرات المناخٌة.
والخبراء المكلفون بالدراسات بعٌدون من امتبلك األدوات والبرامج المعلوماتٌة للتقوٌم أو توقع تمدٌد
نتابج جرد الؽازات وتخفٌضها أو الهشاشة وإجراءات التؤقلم المرافقة.
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مقدمة
إنّ تؤ ّكد تهدٌد المناخ للموارد الطبٌعٌة واالقتصادٌة فً البلد من جرّ اء زٌادة انبعاث الؽازات المسببة
لبلحتباس الحراري (ؼازات الدفٌبة = ؼازات االحترار) ،وال سٌما ثانً أكسٌد الكربون (تقرٌر التقوٌم
الخامس للفرٌق الحكومً الدولً للمناخ )2014 ،قاد مورٌتانٌا إلى متابعة سٌاستها لتخفٌض وتفادي
انبعاثات ؼازات االحترار ،تطبٌقا لمبدإ الحٌطة .وقد تجسد هذا االلتزام من لدن السلطات ـ على وجه
الخصوص ـ من خبلل المشاركة النشطة فً أشؽال التشجٌر واستعادة الؽابات والمجابات الطبٌعٌة،
لزٌادة الخزانات واحتٌاطً االحتجاز لؽازات االحترار ،بل أٌضا لتعزٌز ومضاعفة تجهٌزات الطاقة
المتجددة وبنٌتها التحتٌة ،مع الح ّد من الحرابق الرٌفٌة.
َّ
وٌتنزل التقرٌر الحالً لئلببلغ الوطنً الثالث فً هذا المنطق ،وتمهٌدا النطبلق التقرٌر المُع ّد كل سنتٌن
حول تنفٌذ "جرد الؽازات المسببة لبلحتباس الحراري" الذي ٌُح َّدث كل سنتٌن ،والذي هو صنو وتكملة.
والتقرٌر ٌتبع التصمٌم الموصى به فً التوجٌهات المتعلقة بتحضٌر اإلببلؼات الوطنٌة.

الفصل  : 1السٌاق الوطنً
تمتد مورٌتانٌا على مساحة  1 030 000كلم  ،2بٌن خطً العرض  ´20°27و ´45°14شما ال ،وبٌن
خطً الطول  °5و  °17ؼربا .وهً بلد وصل بٌن الصحراء الكبرى والساحل  ،وٌحده ا من الؽرب
المحٌط األطلسً ،ومن الشمال الصحراء الؽربٌة والجزابر ،ومن الشرق مالً ،ومن الجنوب مالً ونهر
السٌنؽال .وعلى الصعٌد اإلداري ،تنقسم مورٌتانٌا إلى  13والٌة ،تنقسم بدورها إلى  53مقاطعة و 217
بلدٌة.
 .1.1الوسط الطبٌعً (الوسط الفٌزٌقً)
 .1.1.1الجٌومورفولوجٌا والجٌولوجٌا
على الصعٌد المورفولوجً ،تتشكل مورٌتانٌا من امتدادات صحراوٌة شاسعة ،تتمثل أساسا فً صحراء
"المجابات الكبرى" فً شمال البلد ،وفً المرتفعات الجبلٌة ،التً ٌمكن أن نذكر منها  :مرتفعات تكانت
ولعصابه وأف ّل وآدرار وأٌضا تٌرس زمور ،حٌث توجد أهم االرتفاعات ،التً ٌصل أعبلها إلى 915
كلم على مستوى "كدٌة الج ّل" .تض ّم جٌولوجٌة مورٌتانٌا أربعة مجموعات ،هً :
 الهضبة الفلزٌة  :تعود للعصر قبل الكامبٌري ،وتمثلها سلسلة "اركٌبات" التً تؽطً كل شمال
البلد ؛
 سلسلسة المورٌتانٌد الهرسٌنٌة  :تتكون من مواد فلزٌة وتحوّ لٌة ،تحؾّ الهضبة من الشمال
الؽربً ،وتمتاز بحركات تكتونٌة جانبٌة هامة ؛
 حوض تاودنً  :فً الشرق ،والذي ٌعود للعصر الجٌولوجً القدٌم والثانوي ،حٌث ٌوجد فً
ٌ
تشكٌبلت منحنٌة نحو الشرق ؛
جزبه الؽربً
 الحوض الشاطبً المورٌتانً السٌنؽالً ٌ :عود للعصر الثانوي والثالثً ،وٌتجه نحو المحٌط
األطلسً.
 .2.1.1التضارٌس
ٌمكن تقسٌم مورٌتانٌا إلى ست مناطق طبٌعٌة متماٌزة جدا :
 هضاب زمور فً الشمال  :تتكون من أحجار رملٌة وجٌرٌة منسوبة لحوض تاودنً.
16









السهول الواسعة الشدٌدة التسطٌح (ٌتً ،آمساكه : )...تتخللها تبلل معزولة مثل كدٌة الجل ،التً
هً كتلة ضخمة من الكوارتزٌت ؼنٌة بمعدن الحدٌد وتشكل أول مورد لصادرات البلد .وفً
الجزء الؽربً ،توجد مكاثب تتجه من الشمال الشرقً نحو الجنوب الشرقً  :مكثبة إكٌدي،
الحمامً ،أزفال ،آكشار .هذه السهول تطابق المنطقة التً تكون فٌها الهضبة ؼرانٌتٌة وتبلػ
مستوى السطح (سلسلة "الرقٌبات").
"تراب الحجرة"  :منطقة صخرٌة تضم من الشمال إلى الجنوب  :آدرار وتكانت ولعصابه.
وٌشكل الجزء الجنوبً منها امتدادا لسلسلة المورٌتانٌد .وتتكون هذه السلسلة الجبلٌة من أحجار
رملٌة وصخور الكواتزٌت ،وفٌها انحدارات شدٌدة.
المجابات الكبرى  :منطقة صحراوٌة شدٌدة الوعورة ،وتمتد من آدرار إلى تكانت ،فً الجزء
الشرقً من البلد.
الحوضٌن  :وهما عبارة عن أحواض واسعة تحتل كل الجنوب الشرقً من البلد .وتح ّدهما شماال
ظهور تٌشٌت ووالتة والنعمة .وفً مركزهما ٌوجد مرتفع أفلّ ،وفً الجزء الشمالً منهما ٌوجد
مكثبة آوكار.
السهول الؽربٌة (مكثبة الترارزه )  :تنتمً للحوض الس ينؽالً المورٌتانً  ،وتشكل الحوض
الفٌضً للنهر (المسمى "شمامه") ،والذي ٌبلػ عرضه  20كلم فً بعض القطاعات.
منطقة الشاطا ٌ :متد الشاطا بٌن خطً العرض  °16و  °21شماال ،محاذٌا المحٌط األطلسً،
على أزٌد على  700كلم .وٌشمل ـ من الجنوب إلى الشمال ـ أوساطا أصٌلة متتالٌة من رإوس
وخلجان وجزر وكثبان وسباخ ومواحل (مطاٌن) .وٌتعرض هذا الكٌان للتؤثٌرات المناخٌة للبحر
ً
مشفوعة بالعوامل المتعلقة بطبٌعة التربة،
األبٌض المتوسط والصحراء الكبرى والساحل،
والعوامل البٌبٌة والبٌولوجٌة ،مما أ ّدى إلى توزٌع المنطقة و مجموعتًْها النباتٌة والحٌوانٌة إلى
خمس مناطق :

 oمنطقة دلتا النهر(بٌن  ´02°16و  ´34°16شماال)  :منط قة ذات مناخ ساحلً مع شاببة شاطبٌة.
تقع على خط المطر  300مم .و ٌلعب ا لفٌضان السنوي للنهر فٌها دورا اقتصادٌا هام ا .وبسبب
ما ُ
شٌّد من منشآت و سدود وحواجز ،تعرؾ منطقة الدلتا الٌوم انحسارا  ،وانعدام الفٌضان ؛ مما
ؼٌّر طابع السهول الفٌضٌة التً ق ّل فٌها تدفق المٌاه المالحة و صارت مؽمورة على الدوام
بالمٌاه العذبة ،ممّا أ ّدى إلى وجود عدة نباتات مكتسحة.
o
o
o
o

آفطوط الساحلً (بٌن  ´34°16و  ´06°18شماال)  :منخفض مستطٌل ٌقع خلؾ الشرٌط
الشاطبً ،تتخلله سباخ وأهوار ،وٌفصل بٌن مكثبة الترارزه والمحٌط.
ّ
الشط الطوٌل ،الذي ٌبلػ طوله  700كلم ،وٌتسم بقلة التساقطات المطرٌة .وٌنعدم الشرٌط الرملً
فً بعض األماكن ،مما ٌإدي فً بعض األحٌان إلى ؼمر السبخة المحاذٌة .
المجموعات الكثبانٌة الكبٌرة  :شاهدة على القحول ،بأمطارها النادرة ،ونباتاتها القلًلة جدا.
نطاق الشط من رأس تٌمرٌس إلى الرأس األبٌض ( ´23°19إلى ´46°20شماال).

 .3.1.1المناطق الحٌوٌة المناخٌة
تقع مورٌتانٌا كلٌا ضمن المنطقة القاحلة وشبه القاحلة فً التخوم الشمالٌة لؽرب إفرٌقٌا .وٌُمٌَّز فٌها شكلٌا
بٌن أربع مناطق بٌبٌة  )1 ( :المنطقة القاحلة أو الصحراوٌة (  )2المنطقة الساحلٌة (  )3منطقة النهر ( )4
الواجهة البحرٌة .وهذه المناطق ال تتطابق تماما مع المناطق المناخٌة التً تمتاز على وجه الخصوص
بفروق فً التهطال .وهكذا ،توجد :
 المنطقة الشمالٌة الصحراوٌة (نسبة إلى الصحراء الكبرى)  :بمجموع تهطالً سنوي أقل من
 100مم ،وتؽطً  % 76من التراب الوطنً ؛
 المنطقة الصحراوٌة الساحلٌة  :تؽطً  % 12,5من التراب ،بتهطال فٌما بٌن  100و 200مم ؛
وهً منطقة رعوٌة بامتٌاز ؛
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 المنطقة الساحلٌة المحضة  :تؽطً  %11من األراضً ،وتستقبل ما بٌن  200و  400مم من
المطر سنوٌا ،وهً المنطقة الزراعٌة الرعوٌة األساسٌة فً البلد ؛
 الشرٌط السودانً الساحلً  :فً الطرؾ الجنوبً الشرقً من البلد (كٌدٌماؼا) ،وال ٌحتل سوى
 % 0,5من األراضً ،وٌستقبل ما بٌن  400و 600مم من المطر سنوٌا.
 .4.1.1المناخ
مورٌتانٌا بلد صحراوي تماما فً جزبه الشمالً ،وساحلً فً جزبه الجنوبً ،وٌمتاز بمناخ حارّ عموما
وجاؾ ،مع فصل شتاء لطٌؾ نسبٌا (بدراجات حرارة دنٌا من  19إلى °23م فً المتوسط) ،وفترات
خرٌؾ قصٌرة جدا (حوالً  3أشهر) .وفً فصل الجفاؾ ،تتجاوز درجات الحرارة عتبة الـ °40م فً
جُ ّل مناطق البلد (باستثناء داخلت نواذٌبو)ٌ .شهد المجال الساحلً تساقطات سنوٌة فٌما بٌن  150و600
مم ،بٌنما ٌمتاز مجال الصحراء الكبرى بتهطال سنوي فٌما بٌن  50و 150مم.
وأكثر من الشطر الشمالً من التراب الوطنً متصحر ،وقلٌل السكان .تمتد المنطقة الساحلٌة من الؽرب
إلى الشرق ،على شرٌط عرضه  200كلم ٌعبر البلد فً جزبه الجنوبً .فً الوسط والشمال ،تتكون
التضارٌس من مرتفعات جبلٌة ،مثل مرتفعات آدرار وتكانت ،التً ٌبلػ أعبلها ما بٌن  400و  800م.
وفً فٌما عدا السهل الفٌضً لنهر السٌنعال ،فً الجنوبٌ ،تكون سابر البلد ،فً معظمه ،من كثبان
مصطفة ،تؽطٌها المراعً زمن المطر ،وتناسب ممارسة زراعة مطرٌة متنقلة.

الشكل  :1توزٌع الخطوط المطرٌة وفق المعتاد 1981ـ2010
(خرٌطة منجزة بواسطة الكشوؾ التهطالٌة لـ "أكرٌمت")
ْ
تجلت بصفة شنٌعة ،خبلل العقود الثبلث األخٌرة ،مشكلة التطور المناخً ،وال سٌما انخفاض
لقد
التساقطات .ولوحظ أنّ حركة السحب اآلتٌة من المناخ المعتدل تتباطؤ باستمرار ،لتتوؼل أقل فٌما بٌن
المدارٌن ،وترافق ذلك بالتراجع البطًء لؤلمطار ذات المنشإ المداري ،والتً تسوقها الرٌاح الموسمٌة
اآلتٌة من الجنوب .وأمام هذه الظاهرة ،كان من المشروع التساإل عمّا إذا كان هذا المسار سٌتواصل أم
ال ،وألي فترة سٌقع ذلك .فاإلجابة تكمن فً مراقبة المناخ.
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وعلى العمومٌ ،مكن التمٌٌز فً مورٌتانٌا بٌن  3أنماط من المناخ :
 مناخ مداري جاؾ من نمط ساحلً سودانً ٌ :متاز بـ  8شهور جافة ،فً أقصى جنوب البلد ،
وبتساقطات مطرٌة تربو على  400مم ؛
 مناخ شبه صحراوي من نمط ساحلً صحراوي ٌ :متاز بمدى حراري كبٌر وتساقطات مطرٌة
بٌن  200و  400مم ؛
 مناخ صحراوي من نمط مناخ الصحراء الكبرى  :فً الشمالٌ ،متاز بتساقطات مطرٌة أقل من
 200مم فً السنة.
وفً الشاطا ،تختلؾ درجات الحرارة قلٌبل ،بسبب هبوب الرٌاح البحرٌة  ،التً تلطؾ المناخ .وتوجد
عدة خلجان (سٌنت جان ،آركٌن ،خلٌج الكلب السلوقً) ،وجزر (تٌدره ،توفت ،آركٌن) ورإوس
(تافارٌت ،تاكارٌت) ونتوءات (المنان ،أكبلل).
 .5.1.1استخدام التربة
توجد فً مورٌتانٌا عدة أنماط من التربة :


o
o
o






التربة المعدنٌة الخام فً الصحاري  :تسمى هكذا نظرا لفقرها فً المادة النباتٌة ،تحتل الجزء
األكبر من التراب الوطنً ،حٌث األمطار ضبٌلة ،والمدى الحراري كبٌر ال ٌم ّكن إال من بعض
التحوالت الفٌزٌابٌة للصخور الصلبة من دون التؤثٌر على تركٌبها .والندرة الفادحة للنبات تجعل
تؤثٌره شبه معدوم على التربة .وتنقسم هذه التربة إلى نمطٌن :
تربة الطمً  :توجد فً المكاثب الكبٌرة ،التً هً امتدادات رملٌة شاسعة جاءت بها الرٌاح
(لمرٌه ،وران) ،وتتراكب فً طبقات من ؼٌر أن تلتحم .إال أ ّنه ،فً الجنوب ،ترسّب األمطار
قطٌرات دقٌقة من الماء تعطً للرمل بعض االلتحام ؛
تربة التآكل  :تنمو على صخور متلفة سلفا .تشكل رقوقا من الرمل الخام أو الحصى (حجارة
صؽٌرة) أو الحجارة .وتنتج عن تآكل الصخور بواسطة الرٌح (التعرٌة الرٌحٌة) .لكن هذا
المفعول كان مختلفا جدا من عصر آلخر.
تربة فتٌة متحولة  :أشد كثافة من التربة السابقة ذات المنشإ المناخً .وتشمل التربة التً تتشكل
على الصخور الرسوبٌة أو على أراض رملٌة ،والتً جاءت بها الرٌاح ،وتلك التً لٌست من
منشإ مناخً ،والتً تنمو على الرمال الشاطبٌة أو على أراض رملٌة تحتوي على كمٌة تق ّل أو
تكثر من الؽضار .وتوجد أٌضا تربة ما تزال قلٌلة التطور ،تتشكل على رسوبات بحرٌة أو
بُحٌْرٌة معها تربة ملحٌة.
تربة متعادلة ال ُّد َبال  :توجد فً المناطق شبه القاحلة ،وتتسم بمحتوى ال بؤس به من الدبال اآلتً
من تحلل العناصر الحٌوٌانٌة والنباتٌة ،والذي تقل كمٌته مع العمق .وهً تحتوي على الحدٌد،
بكمٌة تكفً لتضفً علٌها اللون األحمر الخفٌؾ .وهً إما تربة فتٌة أو تربة قلٌلة التطور.
تربة مابٌة القوام  :تستمد معظم خصابصها من وجود الماء بصفة دابمة أو مإقتة ،فجاءت
تسمٌتها من ذلك .ال توجد هذه التربة إال فً جنوب البلد ،على شكل شرٌط محاذ لنهر السٌنؽال،
حٌث تنتشر على الؽرٌن ،أو ـ فً منطقة اركٌز ـ على أراض ؼضارٌة .فعندما ٌفٌض الماء،
تتشبع منه األرض ،وتوصؾ التربة حٌنبذ بؤنها مابٌة القوام ومتصلة بالبحٌرة الجوفٌة  .وهً
تربة متراصة جدا وعدٌمة النفاذٌة ،وتزرع تقلٌدٌا باألرز والدخن.
تربة ملحٌة القوام  :تتسم بوجود الصودٌوم أو البوتاسٌوم أو مركبات كٌماوٌة ذاببة .توجد فً
المنطقة الشاطبٌة أو فً بعض األحواض التً لٌس لها سٌبلن نحو البحر .وهً متراصة جدا
وعدٌمة النفاذٌة جدا ،وؼٌر صالحة للزراعة ،بسبب وجود العناصر الكٌماوٌة السالفة الذكر.

 .6.1.1الضؽط الممارس على موارد التربة
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من أجل تؤمٌن إنتاج مناسبٌ ،نبؽً االستمرار فً حماٌة البٌبة .ألنّ زحؾ الرمال واختفاء الؽابات
وتدهور التربة ،على سبٌل المثال ،ال تم ّكن من تصور من نمو اإلنتاج الزراعً والحٌوانً.
لذلكٌ ،توجب القٌام بما ٌلً :
 مكافحة زحؾ الرمال ؛
 التشجٌر ؛
 إعادة تؤهٌل األراضً المتدهوٌة (التهور الكٌماوي والبٌولوجً) ؛
 إعادة تؤهٌل المنطقة الرعوٌة ،ومكافحة الحرابق الرٌفٌة ،إنجاز وصٌانة الطرق الواقٌة من
الحرابق ،لحماٌة المراعً) ؛
 إعداد وتنفٌذ برامج حفظ التربة (مكافحة التعرٌة الرٌحٌة والمابٌة) ؛
 تصنٌؾ وتهٌبة المناطق ،وفق هوٌتها االقتصادٌة والبٌبٌة ؛
 حماٌة واستعادة الؽابات ؛
 حماٌة المجموعة الحٌوانٌة ؛
 حماٌة المناطق الرطبة (تحدٌد المعاٌٌر االقتصادٌة والبٌبٌة ،جرود حسب معاٌٌر التصنٌؾ
والتهٌبة للمناطق الرطبة ،تثمٌن األنواع المحلٌة).
 .7.1.1الؽابات
ما ٌزال المخزون الؽابً المورٌتانً معروفا بشكل سٌا ،نظرا لعدم وجود متابعة منهجٌة وصارمة لهذه
الموارد .فالدراسة الوصفٌة حول موضوع التنوع البٌولوجً فً مورٌتانٌا اقتصرت على أهم األنواع فً
كل منطقة ،من دون أن تولً عناٌة خاصة للتطور الكمً والكٌفً ألهم الؽابات فً البلد .وٌعود آخر
جرد لهذه الموارد للثمانٌنٌات فً إطار دراسات "البرنامج متعدد القطاعات لمكافحة التصحر" .فهذا
التقرٌر ٌق ّدر 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 وادي نهر السٌنؽال،
 %18فً لعصابه %5 ،فً تكانت .وال ٌبعد أن تحتل التشكٌبلت الؽابٌة مساحة قدرها حوالً
 4.385.000هآ ،تتوزع إلى  3 785 000هآ من التشكٌبلت الشجٌرٌة ،و  725 000هآ من التشكٌبلت
الشجرٌة الواضحة ،و  77 000هآ من التشكٌبلت الؽابٌة الكثٌفة .تضم مورٌتانٌا  48ؼابة مصنفة تؽطً
مساحة  48 000هآٌ ،قع نصفها على ضفة نهر السٌنؽال .والؽابة األكثر اتساعا هً ؼابة "نهام" فً
لعصابه ،وتحتل مساحة  13000هآ.
 .8.1.1الموارد المائٌة
الموارد المابٌة محدودة جدا ،سواء السطحٌة منها والعمٌقة .ونهر السٌنؽال ،الذي ٌشكل الفاصل الطبٌعً
بٌن التراب المورٌتانً والتراب السٌنؽالً ،هو النهر الوحٌد فً البلد .ورافده الربٌسً هو "كوركول"،
الذي ٌنشؤ من اتحاد مجرٌٌْن مابٌٌْن لهما نفس األهمٌة  :كوركول األبٌض الذي ٌؤتً من قاعدة هضبة
تكانت ،وكوركول األسود الذي ٌؤتً من قاعدة منحدر لعصابه .وتشمل روافد النهر األخرى فً
كٌدٌماؼا :كاراكورو ،تونا ،نٌوردي ،الؽرفه .وهناك مجاري مابٌة أخرى ،داخلٌة المنشإ هذه المرة،
منتشرة فً الصحراء القارٌة  )1 ( :فً آدرارٌ ،صب "وادي سكلٌل" و"الواد لبٌظ" مٌاههما فً
"البطحاء" ،قبل أن تضٌع فً رمال تٌزٌكً ؛ (  )2فً الحوضٌن ،توجد شبكة مابٌة مهٌبة ،وخاصة
التٌارت الواسعه ،وتامورت محموده ،والعدٌد من مماسك الماء  :أضوات ،تٌومرن ،كمبه ،تٌشٌلٌت ؛
( )3فً لعصابهٌ ،شهد وجود أضوات كنكوصه ولبحٌر وأم الخز على كثافة الشبكة ؛ (  )4فً تكانت
ولبراكنه ،توجد على التوالً تامورت النعاج وبحٌرتًْ مال وأالك .وفً الترارزه ،تستقبل بحٌرة اركٌز
فابض الماء من نهر السٌنؽال .فهً تلعب دور مُفرِّ غ ،وتبقى رهٌنة مٌاه الفٌضان السنوي للنهر.
وفٌما ٌخص الموارد المابٌة الجوفٌةٌ ،وجد نوعان من الحقول المابٌة  :الحقول المابٌة المتصلة والحقول
المابٌة المنفصلة :
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 الحقول المابٌة المتصلة  :تقع عادة فً صخور مسامٌة من الحوض الرسوبً الشاطبً ،وفً
الؽطاء الكثٌبً قرٌب العهد فً آوكار ولعصابه ،وفً الطمً الذي ٌعود للعصر الرابعً ،وفً
األحجار الرملٌة فً لعٌون ،وكذا فً القارّ ي ال َبٌْنً لحوض تاودنً .تنتج هذه الحقول مناسٌب
قوٌة ،ومٌاهها جٌدة.
 الحقول المابٌة المنفصلة  :توجد فً سابر المناطق المورٌتانٌة ،وعلى وجه الخصوص فً
التشكٌبلت الؽرانٌتٌة والتحوّ لٌة ،وتشكٌبلت األحجار الرملٌة ،واألراضً الكلسٌة والطٌنٌة
المتش ّققة .وبصفة عامة ،تنتج هذه الحقول مناسٌب ضعٌفة ،ومٌاهها أقل جودة.
تؽذٌة بعض هذه البحٌرات (والتً بعضها لها تؽذٌة أحفورٌة ،مثل بحٌرة الترارزه) شدٌدة االرتباط
بالتساقطات المطرٌة ونفاذٌة الحقول المابٌة .حتى وإن لم توجد فٌما مضى دراسات خاصة لتحدٌد طبٌعة
وكٌفٌة تؽذٌة البحٌرات المابٌة فً مورٌتانٌا ،فمن المسلم به أنّ هذه الموارد المابٌة الجوفٌة تتؽذى من
خبلل ثبلث مصادر  )1( :التسرب المباشر لمٌاه األمطار ؛ (  )2انتقال المٌاه النهرٌة عند فٌضان النهر ؛
( )3بواسطة الجرٌان الجوفً الجانبً.
تعتبر مخزونات المٌاه الجوفٌة فً مورٌتانٌا هامة ،نظرا لكون خزانات الحوض الشاطبً القابلة
لبلستؽبلل ،وهً وحدها التً تم التعرؾ علٌها ،تق ّدر بـ  1ملٌار م  ،3وتضم بحٌرات الطرؾ القاري
(بولنوار ،بنشاب ،الترارزه) وبحٌرات العصري الفجري .وما ٌزال االحتٌاطً الحقٌقً لهذه الموارد
المابٌة مجهوال ،والنفاذ إلٌه صعبا.
 .2.1السكان والسٌاق البشري
حسب معطٌات اإلحصاء العام للسكان والمساكن الذي أنجز سنة  ،2000بلػ عدد السكان آنذلك
 2 508 159نسمة .وٌُق ّدر أن ٌبلػ عدد السكان فً  ،3 179 470 : 2010من بٌنهم  % 51,3من
اإلناث ،و % 48,7من الذكور) .و تبلػ نسبة التز اٌد الطبٌعً  ،% 2,4والكثافة السكانٌة  2,9شخص فً
الكلم .2ومعظم السكان من الشباب ،حٌث إنّ  % 43,5أقل من  15سنة ،و  % 54أقل من  20سنة ،مع
فارق طفٌؾ حسب الجنسٌن لصالح الذكور .وال ٌتجاوز السكان فوق الستٌن نسبة . %5
والنتابج األولٌة لإلحصاء العام للسكان والمساكن فً  2013تظهر أنّ السكان ٌبلؽون حالٌا ما ٌقارب
 ،3 458 990مع نسبة نمو ثابتة ( ٌ .)% 2,4شهد السكان الحضرٌون نموا سرٌعا ؛ فمعظم السكان
(ٌ )% 95سكنون فً الوسط المتستقر ،بٌنما ٌسكن  % 5فً وسط الترحال.
وخبلل العقود األخٌرة ،عرفت مورٌتانٌا تحضّرا قوٌا ،بتؤثٌر الهجرات الداخلٌة وال سٌما نزوح السكان
من األرٌاؾ  % 50,1 :حضرٌون فً  2006مقابل  % 39,1فً  ،2000مع تركز السكان حالٌا فً
العاصمة نواكشوط (  )%25وعلى طول ضفة النهر .وقد تجسد هذا التحضر السرٌع عبر ضؽط قوي
على الخدمات االجتماعٌة ،والتدهور المستمر لظروؾ حٌاة األسر وانفجار الهٌاكل التقلٌدٌة للتعاون
والحماٌة .وكان االستقرار المكثؾ للسكان الرحل (ٌمثلون  % 60من السكان فً  ،1965مقابل % 5,1
فً  )2000إحدى الطفرات االجتماعٌة العمٌقة التً مٌّزت المجتمع المورٌتانً الٌوم .وقد تمثلت إحدى
االنعكاسات األساسٌة لهذه الطفرة فً الضؽط على البنٌة التحتٌة وسوق العمل ،وال سٌما فً المراكز
الحضرٌة الربٌسٌة ،التً أضحت أقطاب جذب لطالبً الشؽل (مورٌتانٌا ،الساكنة الحضرٌة ،المصدر :
.)Wold Gazetteer 2010
 .1.2.1التهذٌب
انتقلت الجهود المالٌة المبذولة لصالح القطاع من  % 3.5من الناتج الداخلً الخام فً  2000إلى % 4.1
فً  .2004ومع ذلك ،فإنّ أداء القطاع تحت التوقعات .وتبلػ اإلنتاجٌة اإلجمالٌة  1,6سنة من التمدرس ،
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مقابل  %1من الناتج الداخلً الخام ،بٌنما تبلػ  ،% 1,8فً بلدان إفرٌقٌة أعضاء فً مبادرة "إٌدا"
(مبادرة التنمٌة فً إفرٌقٌا)  .وٌرجع ذلك جزبٌا إلى ضعؾ القدرات فً تسٌٌر وقٌادة النظام التربوي فً
عمومه .وقد مكنت الجهود التً بذلها البلد من تحقٌق نسبة خام للتمدرس قدرها  % 97.73فً 2006
مقابل  % 95فً  ،2005مع نسبة مشاركة للبنات قدرها  % 49.87مترجمة نسبة خاما فً التمدرس
النوعً قدرها . % 99.17
 %59فً ،2008
وتجدر اإلشارة إلى أنّ نسبة استكمال المرحلة االبتدابٌة ما تزال ضعٌفة جدا ،بـ
و %18فقط من المتمدرسٌن ٌكملون المرحلة الثانوٌة .واالستبقاء أوضح لدى الفتٌات ،بنسبة نفاذ إلى
المرحلة الثانوٌة بنسبة  .% 34وقد زاد التفاوت بٌن الجنسٌن فً التعلٌم الثانوي بنسبة  %33من الفتٌات
فً نهاٌة السلك ،وأقل من  % 20فً التعلٌم العالً .وٌنعكس مستوى الهدر مباشرة على نسبة التهجّ ً
(محو األمٌة) الذي ٌتجاوز  % 46فً  2009لدى الفبات العمرٌة فوق  15سنة ،على الرؼم من الجهود
المبذولة من طرؾ السلطات فً إطار مكافحة الفقر ،واإلسهام الجٌد للتعلٌم األصلً.
 .2.2.1الصحة
فً سنة  ،2008بلؽت نسبة التؽطٌة الصحٌة فً البلد  % 67فً شعاع قدره  5كلم .ومواصفات دراسة
األوببة فً البلد تمٌزت فً  2004باستمرار مستوٌات مرتفعة (نسبة وفٌات األطفال  ،‰ 78 :نسبة
يت األطفال والمراهقٌن  ، ‰ 116 :نسبة وفٌات األمهات  .)100 000 / 747 :و فً اإلجمال،
وؾ
ا
عرفت مختلؾ مإشرات الصحة ركودا .وهكذا ،فإنّ "المسح حول وفٌات األطفال والمبلرٌا" (-2003
 )2004بٌّن أن نسبة وؾايت األطفال والمراهقٌن تؽٌرت قلٌبل منذ  .1990بل تدهورت الوضعٌة قلٌبل
بالنسبة لوفٌات األطفال ،التً انتقلت من  ‰ 116فً  2004إلى  ‰122فً  .1996واستقر مإشر
الخصوبة حول  4.6فً الفترة  ،2004-2000و بقٌت نسبة انتشار فٌروس األٌدز لدى النساء الحوامل
ثابتة نسبٌا أٌضا فً حدود  .% 0.5وما زالت التؽطٌة بالتلقٌح تحت مستوى األهداؾ الواردة فً "أهداؾ
-2000
األلفٌة للتنمٌة" ،والسٌما فً الوسط الرٌفً ،على الرؼم من االرتفاع المذهل الذي لوحظ بٌن
 ،2004حٌث تضاعفت ،منتقلة من  %31.9إلى  ، % 79مع اختبلؾ هام من وسط إلى آخر ( % 86.4
فً الوسط الحضري مقابل  % 74.1فً الوسط الرٌفً).
 .3.2.1النفاذ إلى الماء والصرؾ الصحً
فً  ،2004بلؽت نسبة األسر المستفٌدة من الماء الصالح للشرب  % 52مقابل  %50.4فقط فً .2000
وال ٌؽطً التزود بالماء من الحنفٌات المنزلٌة سوى  %18.9فً  2004مقابل  % 15فً سنة ،2000
بٌنما تشكل اآلبار ،بمضخات و من دونها ،أهم مصدر للماء ،بنسبة  %39.4فً  2004مقابل  %45سنة
 .2000واألسر التً ٌزودها الباعة بالماء تمثل  % 20فً ( 2004أقل من  % 24فً سنة  .)2000وقد
تطور استهبلك األسرة الواحدة من الماء على سبٌل النقص ،حٌث انتقل فً نواكشوط من  40لتر فً
الٌوم فً  1998إلى  29.7لتر سنة  .2003وعلى الرؼم من أن الفارق ٌبلػ  10نقاط بٌن الفصلٌن
(البارد والحار) ،فإنّ استهبلك الماء فً األحٌاء الهشة (الكزرات والكبات) شبٌه باالستهبلك المسجّ ل فً
ّ
المجزأة ( "المخططة") .وٌتراوح سعر الماء فً األحٌاء
بعض األحٌاء ذات الدخل المتوسط فً المناطق
ؼٌر المجزأة حوالً  1280أوقٌة للم تر المكعب  ،حسب الفصول ،أي ما ٌعادل أكثر من عشرة أضعاؾ
السعر الذي ٌدفعه المشتركون فً شبكة الشركة الوطنٌة للماء .وفً الوسط الرٌفًٌ ،حصل التزود فً
الماء فً ظروؾ صحٌة هشة ،حٌث يتزود حوالً  % 12فقط من مصدر آمن .و أكثر من ثبلثة أرباع
األسر ٌملكون المساكن التً ٌقطنونها ،وقد استقرت هذه الوضعٌة فً الفترة  .2004-2000ومن جهة
أخرى ،وعلى الرؼم من الجهود الرامٌة إلى جعل األحٌاء قابلة لبلستمرار ،وال سٌما فً نواكشوط ،ما
ٌزال ثلث األسر المورٌتانٌة ٌسكن فً مساكن هشة (األخبٌة أو بٌوت الصفٌح أو األكواخ) .وتبلػ هذه
النسبة  % 13فً الوسط الحضري مقابل  % 46.8فً الوسط الرٌفً .وفٌما ٌتعلق بنوعٌة المراحٌض،
ٌستفٌد  % 37.2من األسر من نظام التفرٌػ الصحً بطرٌقة الطرد بالماء أو طرٌقة ببر التعفن .وفً
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الواقعٌ ،بلػ استخدام الحنفٌات المنزلٌة  % 29.5فً الوسط الحضري ،مقابل  %13.9فً الوسط الرٌفً.
وعبلوة على ذلك ،فإنّ هذا النمط من التزوّ د بالماء شابع نسبٌا فً إنشٌري والترارزه ،لك ّنه نادر فً
الحوض الشرقً وكٌدٌماؼا.
 .4.2.1التشؽٌل
فً مجال التشؽٌل ،تظهر نتابج "المسح الدابم لظروؾ معٌشة األسر" أنّ البطالة تفاقمت فٌما بٌن 2004
و ،2007حٌث انتقلت من  %29إلى  .% 32,5وثلثا العاطلٌن عن العمل من النساء .وبالنسبة للفبة
العمرٌة من  15إلى  24سنة 7 ،نساء من بٌن  ،10و  1رجل من بٌن  ،2عاطلون عن العمل .ونسبة
النشاط  ،% 54,9مع تفاوت كبٌر بٌن الرجال (  )%61,9والنساء (  .)%39,1وتوزٌع الوظابؾ حسب
القطاعات ٌظهر أنّ  % 31من الوظابؾ المشؽولة هً فً قطاع الزراعة (من ضمنها  % 6فً قطاع
التنمٌة الحٌوانٌة) .وٌؤتً بعد ذلك التجارة ( )%24,6واإلدارة العمومٌة ( ،)%14,3والخدمات (.)% 8,6
وقد تطرقت أهم اإلجراءات المتخذة فً إطار اإلطار السابق لمكافحة الفقر إلى ما ٌلً  )1 ( :استكمال
مدونة الشؽل ؛ (  )2إنشاء "الوكالة الوطنٌة لترقٌة تشؽٌل الشباب" التً صارت عملٌة خبلل  2005؛
( )3القٌام بدراسات حول تقوٌم سٌاسة التشؽٌل ،وكذا إدماج نظام اإلعبلم حول التشؽٌل مع نظام متابعة
إطار مكافحة الفقر ؛ (  )4تنفٌذ مشارٌع ذات كثافة عالٌة من الٌد العاملة .ومع ذلك ،ما تزال بعض
المشاكل تح ّد من وقع مجهودات ترقٌة التشؽٌلٌ .تعلق األمر بما ٌلً  )1 ( :ؼٌاب إستراتٌجٌة شاملة
للتشؽٌل فً المدى المتوسط ؛ (  )2عدم المبلءمة بٌن التكوٌن وحاجٌات سوق العمل ؛ (  )3النقص فً
المعلومات حول سوق العمل ؛ (  )4نقص القدرات والوسابل لدى الهٌبات المركزٌة المكلفة بالتشؽٌل ؛
( )5عدم التنسٌق بٌن المتدخلٌن فً القطاع .وفً هذا السٌاق بالذاتٌ ،بلحظ مشروع "إستراتٌجٌة
التشؽٌل 2008ـ "2012أ ّنه ،خبلل السبعٌنٌات ،توفرت مورٌتانٌا على عدد من الصناعات الرأسمالٌة
بشكل مرتفع ،من ضمنها مصفاة النفط ومصنع السكر .وهذان المثاالن من الصناعة لم ٌعطٌا النتابج
فنبذا ،وظهرت حتمٌة الخٌارات قلٌلة المواتاة للتشؽٌل .ففً بلد ترتفع فٌه نسبة البطالة ،وتندر
المرجوةِ ،
فٌه الٌد العاملة الماهرةٌ ،جب أن تطال الخٌارات مشارٌع صناعٌة أو تجارٌة أو خدمٌة تشؽل الكثٌر من
الٌد العاملة.
 .3.1المسار الدٌمقراطً ،والتنظٌم اإلداري والترابً
 .1.3.1المسار الدٌمقراطً
بعدعدة عقود من السلطة األحادٌة والنظام االستثنابً ،مكن دستور  1991من جدٌد من إرساء قواعد
نظام دٌمقراطً تعدديٌ .نتخب ربٌس الجمهورٌة بواسطة االقتراع العام المباشر (االنتخابات المنعقدة فً
ٌناٌر  ،1992ودجمبر  ،1997ودجمبر  ،2003مارس ٌ ،2007ولٌو ٌ .)2009نسق الوزٌر األول
العمل الحكومً .والسلطة التشرٌعٌة من اختصاص البرلمان المكوّ ن من ؼرفتٌن  :الجمعٌة الوطنٌة التً
6
تنتخب مباشرة لمؤمورٌة  5سنوات ،ومجلس الشٌوخ الذي ٌنتخب بطرٌقة ؼٌر مباشرة لمؤمورٌة
سنوات .وعلى الرؼم من إرساء التعددٌة الحزبٌة فً  1991من طرؾ السلطات القابمة آنذاك ،ومن
تطبٌق إطار مإسسً ٌنظم الحٌاة السٌاسٌة فً مورٌتانٌا ،وتنظٌم انتخابات بلدٌة وتشرٌعٌة ورباسٌة
للمؤمورٌات الثبلث فٌما بٌن  1994و  ،2003كانت المفارقة أنّ انقبلب  2005هو الذي سمح بانتقال
دٌمقراطً فً البلد فً  .2007وأثناء تلك الفترة االنتقالٌة ،أنجز تقد ٌم دٌمقراطًٌّ بٌّنٌ (إطبلق سراح
ْ
وانتهت الفترة االنتقالٌة
السجناء السٌاسٌٌن ،تحدٌد المؤمورٌات الرباسٌة ،تعزٌز األحزاب المعارضة).
ب الحاكمة.
فً مارس  2007بتنظٌم انتخابات رباسٌة حرة ،لم ٌترشح فٌها أي ممثل للعُصْ ة َ
لم ٌدم هذا النجاح االنتقالً سوى  15شهرا ،عُزل على إثرها من الحكم الربٌسُ المنتخب دٌمقراطٌا
بواسطة انقبلب عسكري .وسرٌعا ما حضّر النظا ُم الجدٌ ُد العودة إلى النظام الدستوري ،بتنظٌم انتخابات
رباسٌة جدٌدة فً ٌولٌو  2009بدعم من المجتمع الدولً ومشاركة جمٌع القوى السٌاسٌة فً البلد .ومن
 2009حتى الٌوم ،استقرّ الوضع السٌاسً تقرٌبا ،إذا لم نعت ّد باالحتجاجات المعبّر عنها بٌن الفٌنة
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واألخرى من طرؾ المعارضة ،بما فً ذلك ما قٌم به مإخرا من مقاطعة جزبٌة لبلنتخابات التشرٌعٌة
والبلدٌة (دجمبر  .)2013لقد م ّكنت األزمات السٌاسٌة المذكورة آنفا عملٌا من تحسٌن الرإٌة السٌاسٌة
وزٌادة الشفافٌة والحكم الرشٌد ؛ وهكذا بلػ عدد األحزاب السٌاسٌة أزٌد من  80حزبا ،وزادت النقابات
على  11مركزٌة .وازداد عدد منظمات المجتمع المدنً (  1 500منظمة ؼٌر حكومٌة) ،عبلوة على نمو
الصحافة المستقلة التً تعززت مإخرا بإنشاء "هٌبة علٌا للصحافة والسمعٌات البصرٌة" .وفً هذا
المنحى ،عرفت مشاركة النساء فً دوابر القرار تق ّدما ملحوظا .فالواقع أ ّنهنّ ٌستفدن منذ اآلن من فرض
حصة  % 30من المناصب االنتخابٌة على مستوى ؼرفتًْ البرلمان والمجالس البلدٌة ،وٌشؽلن مناصب
وزارٌة هامة فً الحكومات المتعاقبة ،وكذا حوالً  %14من تعداد موظفً ووكبلء الدولة.
 .2.3.1التنظٌم اإلداري والترابً
ٌتكون التنظٌم اإلداري القاعدي فً مورٌتانٌا من  13والٌة و  55مقاطعة .تشكل كل والٌة دابرة إدارٌة
ال مركزٌةٌ ،حكمها وال ٌمثل السلطة المركزٌة ،وتتكون من عدد من المقاطعات تبعا المتداد الدابرة
وحجم الساكنة ،وفق التوزٌع فً الجدول التالً :
ػىاطى
انًقبطؼبث
انشيض انىالَت
ٗٞاًشٞغ
ػوكبد ،كاه اُ٘ؼ ،ْ٤أُ٘٤بءٌُ ،صو ،ر٤بهد،
ٗٞاًشٞغ
00
رلوع ى ،ٚ٘٣اُسجق ،ٚاُو٣بض ،رٞعٖ٘٤
اُؾٞض اُشوه ٢اُ٘ؼٔ ،ٚرٔجلؽٝ ،الر ،ٚعٌ٘ ،٢آٓوط ،ثبسٌ٘ ،ٞاُ٘ؼٔٚ
01
اٗجٌ٤ذ ُؾٞاش
اُؼٕٞ٤
اُؾٞض اُـوث ٢اُؼًٞ ،ٕٞ٤ث٘ ،٢ربٓشٌػ ،اُط٘٤طبٕ
02
ً٤لٚ
ً٤ل ،ٚثبهً ،ٍٞ٤ثٓٞل٣ل٤ً ،وًٌٞ٘ ،ٝصٚ
اُؼصبثٚ
03
ً٤ٜ٤ل١
ً٤ٜ٤لٓ ،١وبٓ ،ٚآجٞدٌَٗٞٓ ،
ًٞهًٍٞ
04
الى
آجبٗ٢
الى ،ثبثبث ،٢ثٞؿٌٓ ،٢طغ ُؾغبه،
اُجواً٘ٚ
05
ِي
هٝصٞ
هٝص ،ٞثٞرِٔ٤ذ ،أُنهمه ،ٙاُوً٤ي،
اُزواهىٙ
06
ًوٓسٝ ،ٖ٤اك اُ٘بهٚ
غبه
غبهٝ ،علذ ،ش٘و٤ػٝ ،كإ
آكهاه
07
ٗٞام٣جٞ
ٗٞام٣ج ،ٞاُشبٓ٢
كافِذ ٗٞام٣جٞ
08
رغٌغٚ
رغٌغ ،ٚأُغو ،ٚ٣ر٤ش٤ذ
رٌبٗذ
09
سِ٤جبث٢
سِ٤جبثُٝ ،٢ل ٘٣ظ
ً٤لٔ٣بؿب
10
اى٣ٝواد
اى٣ٝواد ،ث٤و ّ اًو ،ٖ٣كل٣وى
ر٤وً ىٓٞه
11
ًغٞعذ
ًغٞعذ
إٗ٤ش٤و١
12
ٌنسق الوالً مجموع نشاطات الوالٌة ،بما ذلك النشاطات المدرجة فً مختلؾ التخطٌطات المتعلقة
بالتسٌٌر البٌبً .وٌشمل هذا التنسٌق مراقبة االنسجام بٌن مختلؾ المها ّم القطاعٌة المسندة فً إطار "خطة
العمل الوطنٌة للبٌبة" ومختلؾ الخطط الموضوعاتٌة المرتبطة بها .تخضع المقاطعة لسلطة الحاكم ،وتبعا
لحجم ساكنتهاٌ ،مكن أن تقسّم إلى وحدات إدارٌة أصؽر (المراكز اإلدارٌة) .والمراكز بدورها ٌسٌرها
رإساء مراكز .وقد جعل دستور  1991من المقاطعة وحدة التمثٌل فً تشكٌل الهٌبتٌن التشرٌعٌتٌن
(الجمعٌة الوطنٌة ومجلس الشٌوخ) ،تبعا لوزن ومستوى التفرٌعات اإلدارٌة التً تضم .وقد بدأ مسار
البلمركزٌة فً  ،1988لٌُفضً إلى اعتماد "إعبلن السٌاسة البلدٌة" فً  .1995وقد تجسد من خبلل
تنظٌم انتخابات بلدٌة فً  1998و  2001و  2007و  .2013والبلدٌات شخصٌات معنوٌة تخضع للقانون
العام وتتمتع نظرٌا باالستقبلل المالً .ومن أجل ذلك ،ال ُب ّد لها من التؽلب على صعوبات حقٌقٌة ترتبط
بنقص الوسابل المالٌة والبشرٌة ،وكذا عدم االتساق مع المركزٌة ما تزال ؼٌر كافٌة فً العدٌد من
القطاعات .وفً هذا اإلطار ،ما تزال البلمركزٌة جنٌنٌة ،وتابعة على نحو كبٌر للدعم الحكومً ،وخاصة
"صندوق التنمٌة" الذي أنشا للتؽلب على هذا العجز.
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 .4.1التوافقات المإسسٌة "الحكم البٌئً"
ٌُناط الحكم البٌبً بوزارة البٌبة والتنمٌة المستدٌمة .وقد استفادت هذا القطاع الوزاري من الرفع إلى
مستوى وزارة ،فً  17سبتمبر  ،2013وصارت صبلحٌات الوزٌر وتنظٌم اإلدارة المركزٌة لقطاعه
محكومة بالمرسوم رقم  /2014/057وأ بتارٌخ  11مارس  .2014فهذا النص ٌسند عددا من المهام
السٌاسٌة والمٌدانٌة للعدٌد من الهٌبات التابعة لهذا الؽرض لمؤمورٌة الوزارة.
 .1.4.1صبلحٌات وزٌر البٌئة والتنمٌة المستدٌمة
تتمثل المهمة العامة لوزٌر البٌبة والتنمٌة المستدامة فً تحضٌر سٌاسة الحكومة فً مجال البٌبة،
وتنسٌقها وتنفٌذها ـ أو تخوٌل تنفٌذها ـ ومتابعتها وتقوٌمها ،وفً السهر على األخذ فً الحسبان ألهداؾ
التنمٌة المستدٌمة فً مختلؾ السٌاسات العمومٌة ،وكذا تسٌٌر المجاالت والموارد الطبٌعٌة .وعلى هذا
األساسٌ ،مارس الوزٌر ،على وجه الخصوص ،الصبلحٌات التالٌة :















إعداد اإلستراتٌجٌات والسٌاسات المتعلقة بتسٌٌر وحماٌة البٌبة ،واقتراحها على الحكومة ؛
المشاركة فً إعداد وتنفٌذ السٌاسات القطاعٌة وعلى وجه الخصوص فً مٌادٌن العمران
واالستصبلح الترابً والزراعة والصٌد والصناعة والطاقة والتجهٌز والنقل والبنٌات التحتٌة
الكبٌرة والصناعات االستخراجٌة والسٌاحة والتهذٌب والصحة ،فٌما ترتبط فٌه هذه المٌادٌن
بالبٌبة ؛
تحضٌر مشارٌع النصوص التشرٌعٌة والتنظٌمٌة والمعاٌٌر المتعلقة بالبٌبة ،والسهر على تطبٌقها
تحضٌر آلٌات المصادقة على االتفاقٌات والمعاهدات الدولٌة واإلقلٌمٌة وشبه اإلقلٌمٌة الملزمة
للبلد فً المجال البٌبً ،وتؤمٌن تنفٌذها ؛
متابعة تنفٌذ السٌاسات والبرامج المتعلقة بالبٌبة ؛
القٌام بالتحقٌقات والرقابة والتفتٌشات البلزمة من أجل التؤ ّكد من التطبٌق الفعلً للنظم والمعاٌٌر
البٌبٌة ،وذلك بصفته حارسا للبٌبة ؛
السهر على جودة البٌبة وحماٌة الطبٌعة ،وعلى االحتراز من أنواع التلوث واألضرار ،أو
تخفٌضها ،أو إزالتها ؛
إعطاء آراء المطابقة التقنٌنٌة حول الجدوى البٌبٌة للنشاطات التً تخضع لدراسة أو نشرة األثر
البٌبً ؛
تؤمٌن التنسٌق بٌن األعمال المتعلقة بدرء المخاطر الكبرى ذات المنشإ التكنولوجً أو الطبٌعً ؛
تسهٌل تبادل المعلومات المتعلقة بالبٌبة ،على المستوى الوطنً ،وتؤمٌن البناء المتدرج لقاعدة
بٌانات وطنٌة حول البٌبةٌ ،ستطٌع الوصول إلٌها جمٌع الفاعلٌن واألشخاص المهتمٌن ؛
تشجٌع التدخبلت المتعلقة بإرشاد وتكوٌن المواطنٌن ومنظمات المجتمع المدنً ،فً المجال
البٌبً ،واقتراح اإلجراءات الخاصة بتحسٌن نوعٌة إطار المعٌشة ؛
إنجاز ما ٌلزم من جرود أو دراسات أو بحوث ذات طابع عام أو قطاعً أو ظرفً – أو تخوٌل
إنجازها – من أجل الحصول على عناصر المعرفة للوسط الطبٌعً والبشري التً تخدم ممارسة
القطاع لمهمته ،ومن أجل جعل هذه العناصر متاحة ؛
معاٌنة ومتابعة وتقٌٌم وإجازة إصبلح التدهور البٌبً فً مختلؾ أشكاله.

تكلؾ الوزارة بمهمتٌن تتماٌزان فً التنظٌم الداخلً التالً :
 مهمة مشتركة (أفقٌة)  :القٌادة والتنسٌق والمتابعة والرقابة ؛
 مهمة قطاعٌة  :حماٌة الطبٌعة.
 .2.4.1المهمة األفقٌة لوزارة البٌئة والتنمٌة المستدٌمة
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الدور المنوط بوزارة البٌبة والتنمٌة المستدٌمة ،كما هو مفصل فً المرسوم رقم  /2014/057وأ بتارٌخ
 11مارس ٌ ، 2014تمثل فً إعداد ومتابعة تنفٌذ السٌاسة البٌبٌة فً جمٌع القطاعات المعنٌة .وهذا الدور
منسجم تماما مع "اإلستراتٌجٌة الوطنٌة للتنمٌة المستدٌمة" ،وٌجب أن ٌجري بالتشاور والتنسٌق مع
القطاعات المذكورة .وهو ٌمارس عبر  )1 ( :مدٌرٌة التقنٌن ورقابة الشرعٌة ؛ (  )2مدٌرٌة التخطٌط
والتنسٌق مع القطاعات والمعطٌات ؛ ( )3مدٌرٌة الرقابة البٌبٌة ؛ ( )4مدٌرٌة التلوث والطوارئ البٌبٌة.
 .3.4.1المهمة القطاعٌة لوزارة البٌئة والتنمٌة المستدٌمة
عبلوة على مهمتها األسٌاسٌة المحددة آنفا ،تتولى الوزارة قٌادة قطاع "حماٌة الطبٌعة" و"المحمٌات
والشاطا" .وٌتعلق األمر ـ فً هٌكلة الوزارة ـ بـ "مدٌرٌة حماٌة الطبٌعة" ،و"مدٌرٌة المحمٌات
والشاطا" .أما "مدٌرٌة الشإون اإلدارٌة والمالٌة" فتإمّن لوجستٌك مجموع الجهاز.
 .4.4.1المندوبٌات الجهوٌة
تكلؾ هذه المندوبٌات ـ التً أنشبت مإخرا من دون وسابل للتدخل (ال عمال وال تجهٌزات) ـ بنتفٌذ جمٌع
مهام الوزارة على مستوى الوالٌات .تخضع المندوبٌات الجهوٌة للبٌبة والتنمٌة المستدٌمة لسلطة الوالة،
وهً حاضرة فً والٌات البلد الـ ،13بما فً ذلك العاصمة نواكشوط.
 .5.1السٌاق االقتصادي
ٌتمحور االقتصاد المورٌتانً حول ثبلث قطاعات ربٌسٌة  :القطاع الرٌفً (الزراعة والتنمٌة الحٌوانٌة)،
وقطاع الصٌد ،وقطاع المعادن .ما ٌزال القطاع الرٌفً تقلٌدٌا ،وضبٌ َل االندماج فً الدوابر االقتصادٌة
العصرٌة .أما الصٌد والمعادن فانتشارٌان ،وٌإمّنان معظم محاصٌل الصادرات ،وٌساهمان كثٌرا فً
محاصٌل المٌزانٌة للبلد .وهكذاٌ ،متاز االقتصاد المورٌتانً بتبعٌة طاقٌة ،وبحساسٌة مفرطة ُتجاه تقلبات
القطاعات األولٌة لتصدٌر الحدٌد والسمك ،على وجه الخصوص .ونجم عن ذلك ضؽط قويٌ مستمر على
نسبة التبادل ،وبقا ُء اتجاهات التضخم .ومنذ مارس  ،2006دخلت مورٌتانٌا فً نادي البلدان المصدرة
ب أنّ المحاصٌل المنتظرة تدور حول  300ملٌون دوالر سنوٌا ،وفق التقدٌرات .أصبح البلد
للنفط ،وحُ سِ َ
ٌتمتع بمصدر إضافً للدخلٌ ،مكن أن ٌم ّده بمساهمة لتموٌل تنمٌته ،شرٌطة أن ٌقوم باإلصبلحات
البلزمة فً مجال الحكم الرشٌد والشفافٌة فً تسٌٌر مداخٌل النفط .إال أنّ مستوى االستؽبلل الحالً أقل
بكثٌر من التوقعات االبتدابٌة المرجوة ،وٌبلػ  20 000برمٌل ٌومٌا.
واالحتٌاطً الزراعً فً مورٌتانٌا محدود ،بل هو شدٌد الهشاشة .و"المساحة الزراعٌة المفٌدة" أقل من
 % 0,5من التراب الوطنً ؛ وحسب إحصابٌات وزارة الزراعة والتنمٌة الحٌوانٌةٌُ ،ق ّدر االحتٌاطً من
األراضً الزراعٌة القابلة لبلستؽبلل بحوالً  502 000هآ .ومع ذلك ،فإنّ قُرابة نصؾ هذا االحتٌاطً
( 220 000هآ) تتشكل من أراض قابلة لبلستؽبلل مطرٌا (دٌٌري والقٌعان المنخفضة) ،فهً إذن رهٌنة
التساقطات المطرٌة .أما األراضً الفٌضٌة (القٌعان المنخفضة و"والو") ،فتشكل حوالً  % 28من هذا
االحتٌاطً .والقٌعان المنخفضة و"والو" ،كما هو الشؤن بالنسبة لـ "دٌٌري" ،تعتمد كثٌرا على التساقطات
المطرٌة وسٌبلن المٌاه ونوعٌة المنشآت المابٌة .وٌتشكل اإلنتاج الؽذابً الوطنً من الحبوب المحلٌة
(ٌتؽٌّر إنتاجها بٌن  50 000و  166 000طن ،حسب السنوات)  :األرز (إنتاج  30 000طن فً
المتوسط سنوٌا) ،التمور (إنتاج  15 000طن فً المتوسط سنوٌا) ،اللحوم الحمراء (إنتاج 38 000
طن) ،وتربٌة الطٌور (  2 000طن) ،الحلٌب (  422 000طن) ،األسماك والخضروات .لكن طلب البلد
مستوعب على نطاق واسع من طرؾ اإلنتاج الوطنً .فعلى البلد أن
من المواد الؽذابٌة ما ٌزال ؼٌر
َ
ٌستورد حوالً  % 70من حاجٌاته من المنتجات الؽذابٌة .وعلى أساس استهبلك للحبوب ٌقدر بـ 176
كلػ/للساكن/سنوٌا ،تقدر حاجٌات مورٌتانٌا بحوالً  400 000طن سنوٌا ،مقابل إنتاج سنوي ٌبلػ
 149 000طن سنوٌا ،أي بنسبة متوسطة لتؽطٌة الحاجة من الحبوب تساوي  .% 37,3تنضاؾ إلى ذلك

26

الحاج ُة من المنتجات الؽذابٌة المختلفة ،وال سٌما السكر (
(استهبلك  7كلػ/ساكن/سنوٌا).

 30كلػ/ساكن/سنوٌا) والزٌوت النباتٌة

والمخزون الؽابً الرعوي ها ّم جدا (  1 380 000هآ ،أي  % 13من التراب الوطنً) .ومع ذلك ،فإنّ
هذا المخزون مُثقل جدا بفرط الرعً ،من جرّ اء أنّ بعض المناطق الؽابٌة الرعوٌة ال ُتستؽ ّل بسبب
النقص فً المٌاه الرعوٌة .ولقد كان تدهور الظروؾ المناخٌة منذ فترة الجفاؾ الكبٌر من  1968إلى
 1973العام َل الذي فاقم مسار التصحر .وٌق ّدر اإلنتاج الوطنً من اللحوم بـ  74 600طن سنوٌا ،مقاب َل
استهبلك سنوي قدره  50 800طن من ضمنها  9 900طن تستهلك ذاتٌا .وهكذا ،فالبلد لٌس مُكتفٌا ذاتٌا
إال فً استهبلك اللحوم الحمراء .وقد بقً النمو السنوي إلنتاج الحلٌب متواضعا فٌما بٌن  1987و1996
( % 1,2سنوٌا) ،وانخفضت واردات الحلٌب بـ  % 2سنوٌا .إال أنّ الحلٌب ٌشكل أحد األؼذٌة األساسٌة
لدى السكان سواء المنمّون منهم أو المزارعون .وتش ّكل التنمٌة الحٌوانٌة ركنا هاما جدا لؤلمن الؽذابً
فً مورٌتانٌا .وقد بٌّنت التحالٌل أنّ هذا النشاط هو األكثر مبلءمة لبلستخدام لٌس فقط بصفته عُمْ لة
تبادل ،بل بصفته عُملة ا ّدخار احتٌاطً ،وفً نفس الوقت مددا ؼذابٌا هاما ،عن طرٌق ما ٌوفر من حلٌب
وزبدة .وإذا كان إنتاج الصٌد المراقب من مرتبة  600 000طن سنوٌا مقابل مخزون إنتاجً متجدد ٌق ّدر
بـ  1 511 000طنٌ ،بقى أنّ اإلنتاج الحقٌقً أعلى بكثٌر ،كما ٌشهد على ذلك االنخفاض التدرٌجً
لمردود صٌد األعماق .إنّ الكثٌب الحاؾَّ ـ الذي ٌإمّن التوازن البٌبً للشاطا وٌحمً المناطق المنخفضة
من أن تجتاحها المٌاه المالحة ـ ٌعانً من انتزاع الرمل .وٌنجم عن ذلك لٌس فقط تهدٌ ُد التوازن البٌبً
الشاطبً باالختبلل ،بل أٌضا مخاطرُ الؽمر البحري لمدٌنة نواكشوط.
وخبلل الفترة  ،2011/2006سجلت مورٌتانٌا نموا اقتصادٌا متواصبل ،بمعدل  % 4,9حسب الداللة
الواقعٌة ،على الرؼم من أ ّنه أقل من هدؾ النمو السنوي  % 7المتوخى فً اإلطاري اإلستراتٌجً الثانً
لمكافحة الفقر .وفٌما ٌخص "الناتج الداخلً الخام" عن كل نسمة ،فٌقدر فً  2008بـ  610دوالر .ومع
ذلك ،كان هذا األداء فً االقتصاد الكلً ُم َن ّؽصا ببعض االختبلالت ،مثل ارتفاع نسبة التضخم ،وتدهور
عجز الحساب الجاري من خارج التحوٌبلت الرسمٌة ،والعجز المٌزانوي من خارج الهبات ،طٌلة الفترة.
وقد ُت ُّو ْ
ُ
تدخبلت السلطات العمومٌة فً ٌولٌو  2006بإلؽاء الدٌون متعددة األطراؾ ،وفق استنتاجات
جت
وتوصٌات قمة الثمانٌة فً كلٌنٌكلس.
 .1.5.1إسهام القطاعات
كان استؽبلل النفط بعٌدا من تقدٌرات إسهامه فً النمو االقتصادي ،بنا ًء على ملمح االستؽبلل الصادر
أثناء سنة  ،2006حٌث كان من المتوقع أن ٌكون اإلنتاج فً حدود  42000برمٌل ٌومٌا على امتداد
الفترة ( 2008-2006مع استثمار ببر شنقٌط) ،لٌبلػ ،ابتداء من  ،2009مستوى متوسط ا قدره 75000
برمٌل ٌومٌا (مع دخول منجمً "تٌوؾ" و"تٌفٌت") .فقد عرؾ اإلنتاج انخفاضا مستمرا طٌلة هذه الفترة،
لٌستقر فً مستوى أقل من  25 000برمٌل ٌومٌا .وبداللة القٌمة المضافة ،وعلى الرؼم من زٌادة سعر
النفط ،انتقلت حصة القطاع من "الناتج الداخلً الخام" من  146ملٌار أوقٌة فً  2006إلى  29ملٌار
أوقٌة فً  .2009وقد رُ و ِجع هذا اإلسها ُم بؤقل من  % 3من الناتج الداخلً الخام بسعر السوق فً
الربٌس للنمو ،بنسبة تفوق  ،% 300فً استؽبلل الذهب
 .2010وقد بقً االستخراج المنجمً المحرّ َك
َ
والنحاس .وٌعرؾ هذا النشاط نموا ضعٌفا على مستوى استؽبلل الحدٌد طٌلة الفترة  2004ـ .2010
وفٌما ٌخص القٌمة المضافة ،انتقل إسهام االستخراج المعدنً من  90,7ملٌار أوقٌة فً  2006إلى
 144,5ملٌار أوقٌة فً  ،2009أي بنسبة  % 15من الناتج الداخلً الخام.
 .2.1.5.1قطاع البناء واألشؽال العمومٌة
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كان "قطاع البناء واألشؽال العمومٌة " ضحٌة األوضاع السٌاسٌة المضطربة ،بنسبة نمو ضعٌؾ (2,1+
حقٌب المشروعات االستثمارٌة الجدٌدة فً قطاعات النقل والتنمٌة الحضرٌة والتنمٌة الرٌفٌة
 %سنوٌا) .و ة
لم تنتعش إال فً نهاٌة  .2009وقد شهد هذا القطاع قفزة فً  2010بؤكثر من .% 16
األولً
 .3.1.5.1القطاع
ّ
استمر التعاطً الجٌد لقطاعات التصدٌرالتقلٌدٌة .وهكذا ،كان من المفترض أن ٌتؤكد االنتعاش الذي
عرفه الصٌد فً  2005بنمو سنوي ٌربو  ،% 5بفضل متابعة إجراءات الرقابة وتحسٌن النوعٌة ،وكذا
ك العزلة عن المنطقة الشاطبٌة،
توسٌع حٌّز التفرٌػ .وكان من المتوقع أٌضا أن ٌشهد دفعا بواسطة ف ّ
وانعكاس ذلك على نقل المنتجات الصٌدٌة .ومن جهة أخرى ،سجلت قطاعات النشاط السابدة فً المناطق
الرٌفٌة ارتفاعا متسارعا ،على إثر ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء فً السوق شبه اإلقلٌمٌة والمحلٌة .وقد
ُ
النمو الذي تجاوز التوقعات فً نهاٌة
واالضطرابات السٌاسٌة هذا
مٌّز التقلبُ المناخً فً 2011
َ
المطاؾ ،مع  % 7 +سنوٌا طٌلة الفترة  2006ـ .2010
 .6.1تقدٌم القطاعات الباعثة للؽازات المسببة لبلحتباس الحراري
طبقا لجرد الؽازات المسببة لبلحتباس الحراري فً اإلببلغ الوطنً الثانً ،فإنّ القطاعات التً تصْ در
ؼازات االحترار فً مورٌتانٌا كما ٌلً  )1 ( :الطاقة ( )2األسالٌب الصناعٌة (  )3الزراعة (  )4استخدام
األراضً ( )5النفاٌات.
 .1.6.1قطاع الطاقة
الموارد الطاقٌة المعروفة فً مورٌتانٌا ضعٌفة الوفرة ،وتتشكل أساسا من ؼطاء ؼابً هشّ  ،ومنجم
رٌحً وشمسً ضعٌؾ االستؽبلل ،ومن مخزون هام من الموارد األحفورٌة .والطلب من الطاقة الخشبٌة
(الحطب والفحم) ،الذي ٌبلػ  1,3ملٌون م  3مكافا خشبً سنوٌا ،أعلى  2,3مرة من اإلنتاجٌة السنوٌة
لمجموع التشكٌبلت الؽابٌة الحالٌة فً البلد ،وٌربو على  10أضعاؾ إنتاجٌة الموارد الؽابٌة التً ٌمكن
النفاذ إلٌها فعلٌا على الصعٌد الثبلثً الجؽرافً والمإسسً واالجتماعً الثقافً .وما تزال الحصٌلة
الطاقٌة فً البلد تتشكل فً أزٌد من  % 80منها من الوقود التقلٌدي ذي المصدر الؽابً (الحصٌلة
الطاقٌة النهابٌة)ٌ .مثل هذا الوقود  %87من االستهبلك الطاقً النهابً للقطاع السكنً مقابل  % 9لؽاز
البوتان ،و % 3,4للكهرباء و  % 0,4لوقود االستصباح ،و ( % 0,02آثار) للطاقات الجدٌدة والمتجددة.
إنّ االستعاضة عن الوقود الؽابً للح ّد من المشاكل البٌبٌة ،وتكثٌؾ الكهربة لتحسٌن ظروؾ معٌشة
وعمل السكانٌ ،شكبلن أهم الرهانات الطاقٌة الحالٌة والمستقبلٌة فً مورٌتانٌا .وخبلل السنوات العشرٌن
الماضٌة ،تمٌز قطاعُ الطاقة بالشروع فً استؽبلل النفط فً  ،2006وبسنة مفصلٌة (  ،)1998اعتمدت
إعبلن السٌاسة الطاقٌة بوصفها األداة المرجعٌة الربٌسٌة فً مجال تنمٌة
السلطات الوطنٌة خبللها
َ
القطاع .وبعد ذلكْ ،أدخِل عد ٌد من اإلصبلحات على الصعٌد المإسسً والقانونً مكنت من فتح القطاع
أمام شركاء خصوصٌٌن فنٌٌن وإستراتٌجٌٌن.
 .2.6.1تولٌد الطاقة الكهربائٌة
ٌإمَّن انتا ُج الطاقة فً الوسط الحضري من طرؾ منتجٌْن ،هما "صوملك" و "سنٌم" على مستوى مدٌنة
ازوٌرات .ومدن الجنوب (كٌهٌدي وبوكً ورصو) ونواكشوط مربوطة بالشبكة الكهرومابٌة لمنظمة
استثمار نهر السٌنؽال .وٌشمل أسطول إنتاج الكهرباء  28محطة مجهزة بمولدات تتراوح قدرتها بٌن
 0,4و  7,7كٌلوواط .وهذه المولدات على العموم من ماركات (مان ،دورمان ،كاتربٌبلر ،سولزر،
مٌرلس ،بٌلستٌك) ،وعمرها المتوسط ٌقارب  12سنة .فً سنة  ،2000كانت الشبكة الكهربٌة تتشكل من
 445كلم من خطوط التوتر المتوسط ،و  838كلم من خطوط التوتر المنخفض ،و  417مركز تحوٌل
"توتر متوسط  /توتر منخفض" ،مشترك وعمومً ،بقدرة تحوٌلٌة تبلػ فً المجموع  81,3مٌكافولت
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آمبٌر .والشبكات متوسطة التوتر هً ذات ثبلث نواقل مربوطة على شكل مثلث ،و ُت َ
ستؽ ُّل بتوتر
كٌلوفولت و 33كٌلوفولت (الخط المؽذي لحقل إٌدٌنً ،على بعد  60كلم من نواكشوط).
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وٌجري اآلن العمل فً تشٌٌد محطة كهربابٌة سعتها  350مٌكاواط تتؽذى بالؽاز الطبٌعً ،انطبلقا من
المخزونات الهامة فً حقل "باندا" (  85ملٌار م  3من الؽاز) .وعبلوة على الموارد األحفورٌة ،تتوفر
ُضخ فً الشبكة الكهربٌة الوطنٌة مقدارُ
مورٌتانٌا على مخزون هام من الطاقات المتجددة .ومنذ َ ٌ ،2002
 %15من الطاقة المنتجة من طرؾ المحطة الكهرومابٌة لس ّد مننتالً المُقامة على ضفة نهر السٌنؽال
(بقدرة مُقامة  200مٌكاواط ،وقابلٌة إنتاج سنوي متوسط  800جٌكاواط ساعة) .وقد أنجزت هذه المحطة
فً إطار مشروع الطاقة لمنظمة استثمار نهر السٌنؽال .وقد جرى تشؽٌل محطة للطاقة الكهروشمسٌة،
فً إبرٌل  2013فً نواكشوط ،بسعة  15مٌكاواط ،فً نفس الوقت مع ضٌعة رٌحٌة بسعة  4,1مو
لصالح سنٌم فً نواذٌبو .وعبلوة على السعة المُقامة ،توجد بعض المشروعات ذات قدرة كبٌرة قٌد
الدراسة.
 .3.6.1القطاع الفرعً للصناعة التحوٌلٌة
ٌشمل التعرٌؾ المحلً للقطاع الصناعً فً مورٌتانٌا الصناعة االستخراجٌة والصناعة الصٌدٌة ،وكذا
الصناعات التحوٌلٌة .وٌمثل هذا القطاع إجمالٌا  % 21من الناتج الداخلً الخام ،مقابل  % 50للقطاع
الثالثً من ضمنها  % 20للقطاع الزراعً الرعوي .لكنّ القطاع تهٌمن علٌه الصناعة االستخراجٌة التً
تؽطً  5/4من القطاع .وحصة الصناعة التحوٌلٌة فً الناتج الداخلً الخام فً تراجع مستمرّ طٌلة
العقدٌن الماضٌٌن .وقد كان انخفاض الحصة النسبٌة للقطاع فً الناتج الداخلً الخام أكثر بروزا طٌلة
العقد األخٌر ،حٌث مثلت  % 4,8فً  2009مقابل  % 8,8فً نهاٌة .2000
 .4.6.1القطاع الفرعً للنقل
 1998بـ  37 500سٌارة (دراسة الخطة
على مستوى النقل الطرقًُ ،ق ّدر أسطول السٌارات فً
التوجٌهٌة للنقل) .وهذا األسطول ٌشمل سٌارات الخدمة بنسبة ٌ % 32قدر أنه مكون من  % 86من
ماركة مرسدس .وسٌاراته بمحرّ كات دٌٌزل بنسبة  ،% 80بعمر متوسط ٌتجاوز  12سنة .وقد تضاعفت
هذه الوضعٌة أربع مرات فً  ،2010مع انتشار قوي لمحركات دٌٌزل فً حدود  .% 98وٌقتصر نقل
السكة الحدٌدٌة على القطار المعدنً لـ "سنٌم" الذي ٌربط بٌن الزوٌرات ونواذٌبو ،بسكة وحٌدة طولها
 600كلم .أما المبلحة ،فتقتصر على عبّارة روصو التً تربط بٌن ضفتً نهر السٌنؽال.
 .5.6.1القطاع الفرعً لؤلسالٌب الصناعٌة (العملٌات الصناعٌة)
حسب جرد اإلببلغ الثانً ،فإنّ قطاع األسالٌب الصناعٌة هو األقل إصدارا للؽازات المسببة لبلحتباس
الحراري فً مورٌتانٌا ،بنسبة  % 0,1من االنبعاثات الوطنٌة .وتتمثل أهم المصادر فً السبابك الحدٌدٌة
واستخدام اإلسفلت لتعبٌد الطرق .وقد شهدت السبابك الحدٌدٌة تراجعا فً إنتاجها الوطنً ،مع توقؾ
إنتاج حدٌد الخرسانة فً  .2000أما تعبٌد الطرق ،فقد كان ضحٌة االضطراب السٌاسً الذي أخر إنجاز
2009
المشروعات الجارٌة فٌما بٌن  2005و  .2012وقد تطور التعبٌد كثٌرا بشكل بٌّن فٌما بٌن
و.2012
 .6.6.1قطاع الزراعة
التنمٌة الحٌوانٌة فً مورٌتانٌا من نمط انتشاري أساسا ،وقد قدر إسهامُها بـ  %13,6من الناتج الداخلً
الخام ،وبـ  % 77,2من القٌمة المضافة للقطاع الرٌفً فً ( 2003الجدول  .)2والبلد مكتؾ ذاتٌا من
اللحوم الحمراء ،مع إمكانٌة تصدٌر الماشٌة الحٌة إلى بلدان شبه المنطقة (اإلبل نحو المؽرب ،واألبقار
والؽنم نحو السٌنؽال ومالً على وجه الخصوص) .وٌتوفر القطاع الفرعً أٌضا على ُ
شعب أخرى
مرجوة ،من بٌنها شعبة الحلٌب ،والجلود وتربٌة الطٌور التقلٌدٌة .ومن جهة أخرى ،ما تزال وتٌرة
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اإلنتاج الزراعً رهٌنة للظروؾ المناخٌة التً تمتاز بتهطال متؽٌر جدا ،وٌإدي فً بعض األحٌان إلى
الجفاؾ.
الجدول  : 2تطور أعداد الماشٌة
األبقبس
انغُى
انسُت
2000
2005
2010

8.9026.00
11362224
14501397

1 480 312
1.586.876
1.701.112

اإلبم

انذواجٍ

4 100 000 1 268 650
1313679
4.200.000
1360306

انحًُش

انخُىل

630 000

250.000

630 000

250.000

المصدر  :مدٌرٌة التنمٌة الحٌوانٌة.2011 ،
 .1.6.6.1النشاط الزراعً
إنتاج الحبوب متؽٌر جدا ،وٌتوقؾ فً نطاق واسع على عوامل خارجٌة المنشإ ،وال سٌما التهطال .وقد
كان المردود المتوسط على مدى الفترة  358,3 : 2005/1999كلػ/هآ بالنسبة للحبوب فً الزراعة
المطرٌة ،و  3طن/هآ بالنسبة لزراعة األرز .فٌما بٌن  2000و  ،2010تؽٌر مستوى إنتاج الحبوب
(األرز ،الدخن ،الذرة الصفراء )... ،بٌن حد أدنى قدره  96,774طن فً  2005/2004إلى حد أقصى
قدره  214,798طن فً  .2009وعلى الرؼم من
ذلك ،وحتى ٌومنا هذا ،لم ٌُقم بؤي إحصاء
للمواشً .واألرقام المتوفرة فً التقرٌر لٌست
سوى تقدٌرات من لدن مصالح التنمٌة الحٌوانٌة
قوبلت بدراسات مٌدانٌة .وهذه األرقام ال تعكس
بشكل شمولً المعطٌات الحقٌقٌة للمواشً.
واإلحصاءات الرسمٌة عن المواشً منبثقة عن
قاعدة بٌانات "  1.0التنمٌة الحٌوانٌة" التً أنشؤها
المركز اإلقلٌمً "أكرٌمت" ،بدعم من استشارٌٌن
وطنٌٌن .وما ٌزال اإلنتاج الزراعً هشا ،بل
عشوابٌا ،بسبب الظروؾ المناخٌة التً تتسم
بمستوٌات تهطالٌة متؽٌرة ،تإدي فً بعض
األحٌان إلى الجفاؾ .لقد تحطم الموروث النباتً
والماشٌة الوطنٌة أثناء سنوات الجفاؾ التً
عرفتها المنطقة فً السنوات األخٌرة .وانجرّ عن
الجدول  : 4خرٌطة الفقر فً مورٌتانٌا (بٌانات )2008
ٌ
إمبلق لم ٌكن معروفا من قب ُل لدى
تلك الوضعٌة
السكان ،ونزو ٌح كثٌؾ من الرٌؾ ،نتج عنه تحضر حا ّد واستقرارٌ متسارع للبدو الرحل.
إنّ استقرار السكان والتدمٌر المتسارع للموارد الطبٌعٌة قلبا أنماط تسٌٌر واحتبلل المجال .والزراعة
نشاط تقلٌدي فً مورٌتانٌا .وبما أنها تتوقؾ جدا على وجود الماء ،فهً تتركز فً الشرق والجنوب
الشرقً من البلد ،وعلى ضفة نهر السٌنؽال.
واإلنتاج الزراعً ٌتبع لخمسة أنظمة زراعٌة كبٌرة  )1( :النظام المطري "دٌٌري" (= البذر قبل نزول
المطر) ،حساس جدا ُتجاه نظام األمطار (  56 800إلى  183 400هآ تزرع سنوٌا) ؛ (  )2نظام
الزراعة خلؾ السدود ،و القٌعان ( 14 000إلى  66 700هآ تزرع سنوٌا) ؛ (  )3نظام الفٌضان الطبٌعً
أو المراقب على ضفة النهر (  7 360إلى  38 700هآ تزرع سنوٌا) ؛ (  )4نظام الواحات (  4 751هآ
من النخٌل و  244هآ من الزراعة تحت النخٌل) ؛ (  )5الزراعة المروٌة ( 37 700هآ صافً مهٌّؤة من
ضمن حوالً  20 000هآ مزروعة سنوٌا).
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والمردود متقلب جدا ،لكن المتوسط بالنسبة للحبوب ٌبلػ  547كلػ/هآ فً النظام المطري ،و 744كلػ/هآ
فً الزراعة وراء السدود ،و  763كلػ/هآ فً الزراعة الفٌضٌة ،و  4طن/هآ فً الزراعة المروٌة بالنسبة
لؤلرز .3وبالموازاة مع ذلك ،توجد زراعة فً ضواحً المدن ،مكن استخدام مٌاه األوساخ فٌها ـ منقاة أو
من دون تنقٌة ـ من إنشاء حدابق للخضروات ،لها دور مزدوج  :تؤمٌن األمن الؽذابً للسكان ،وإٌقاؾ
تقدم التصحر.
الجدول  : 3أنماط األنظمة الزراعٌة ،والمإشرات اإلحصائٌة
نمط
المزروعات

ذرة بٌضاء

الدخن

ذرة صفراء

المإشر اإلحصائً

القمح/
الشعٌر

المجموع

دٌٌري

التقلٌدٌة

والو

الخرٌؾ

المرا َقب

المساحة (هآ)

191801

27784

6127

4000

المردودٌة (طن/هآ)

0,49

0,555

0,29

0,7

اإلنتاج (طن)

93791

15905

1753

2800

المساحة (هآ)

11253

المردودٌة (طن/هآ)

0,3

اإلنتاج (طن)

3344

المساحة (هآ)

783

المردودٌة (طن/هآ)
اإلنتاج (طن)

األرز

القٌعان

المروٌة

الفٌض

606

16676

715

5000

0,885

0,71

0,8

14794

510

4000

المساحة (هآ)

19926

المردودٌة (طن/هآ)

5,01

اإلنتاج (طن)

99733

المساحة (هآ)

467

19926

المردودٌة (طن/هآ)

2,5

5,01

اإلنتاج (طن)

1169

99733

المساحة (هآ)

203837

44927

6842

39852

9000

المردودٌة (طن/هآ)

0,48

0,67

0,33

5,01

0,76

اإلنتاج (طن)

97741

31868

2263

199466

6800

المصدر 2010 :

DPCSE/MDR,
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وفً مورٌتانٌا ،نمٌز بٌن  5أنظمة زراعٌة ،من المناسب أن تقدم وفق مواسمها ،التً تؽطً على مدى
تتابع أنماط المزروعات.
السنة
َ
الجدول  : 3فترات تنفٌذ مواسم السنة الزراعٌة
فتشة تُفُز يىاسى انسُت انضساػُت
األًَبط
انًىسى انثبٍَ
انًىسى األول
ًزٞثو ـ ٗلٔجو ( )1
ؿشذ ـ سجزٔجو ( )1
ك٤٣و١
كجوا٣وٓ/بهً ـ إثو)2 (َ٣
ًزٞثو ـ ٗلٔجو ( )1
اُو٤ؼبٕ/اُسلٝك
ٓبهً ـ إثو)2 ( َ٣
ٗلٔجو ـ كعٔجو ( )1
ٝاُٞ
٘٣ب٣و ـ كجوا٣و ( )2
اُل٤عبٕ أُواهت ٗلٔجو ـ كعٔجو ( )1
ٗلٔجو ـ كعٔجو ( )1
ؿشذ ـ سجزٔجو ( )1
أُو( ١ٝفو٣ق)
 ٞ٤ٗٞ٣ـ )1 ( ٞ٤ُٞ٣
ٓبهً ـ إثو)1 ( َ٣
ٓو)csc( ١ٝ
المصدر DPCSE,MDR, 2010 :

 .2.6.6.1القطاع الفرعً للؽابات واستخدام األراضً
فً ؼٌاب معطٌات موثوق بها ،تس َتؽ ُّل حالٌا التقارٌر الوطنٌة لتقوٌم الموارد الؽابٌة لمنظمة "الفاو"
("دراسات الموارد الؽابٌة" لسنوات  2000و  2005و  ،)2010بصفتها معطٌات مرجعٌة بالنسبة للبلد.
فً سنة  ،2010كانت األراضً الؽابٌة والمروج (األراضً العشبٌة) تمثل حوالً  % 3,3من المساحة
الكلٌة للبلد ،من ضمنها  % 0,2فقط من الؽابات .نسبة اختفاء الؽابات من أعلى النسب فً إفرٌقٌا ( 000
 10هآ/السنة فً الفترة 1990ـ ،2005و 5 000هآ/السنة فً الفترة 2005ـ .)2010وهذه النسبة السنوٌة
الختفاء األشجار على مستوى الؽابات تناهز  ،% 2أي أعلى  3مرات من المعدل فً إفرٌقٌا جنوب
الصحراء ،مقابل نسبة ازدٌاد محلً ضبٌل ،تقدر بـ  0,16م/ 3هآ/العام.
 .7.6.1قطاع النفاٌات
عرفت السٌاسة الوطنٌة للتنمٌة الحضرٌة منذ  2000منعطفا هاما ،بانطبلق "برنامج التنمٌة الحضرٌة"
الممول من طرؾ البنك الدولً والدولة المورٌتانٌةٌ .ستهدؾ هذا البرنامج عموما تؤمٌن تنمٌة منسجمة
للمدن فً منظور للتحسٌن الملموس لظروؾ معٌشة السكان .فً  ،2001أقام برنامج التنمٌة الحضرٌة
إستراتٌجٌة للتنمٌة الحضرٌة تستهدؾ تصورا مندمجا لتسٌٌر النفاٌات ،من خبلل  )1 ( :تحسٌن اإلطار
القانونً والنظامً والمإسسً لـ "النفاٌات المنزلٌة الصلبة" من أجل تسٌٌر فعال ؛ (  )2كلفة الفعالٌة
لخدمات تسٌٌر "النفاٌات المنزلٌة الصلبة" ،فً المدى القرٌب والمتوسط ،وخاصة البعٌد ؛ (  )3إدخال
التوجٌهات االجتماعٌة والبٌبٌة لؽرض التخطٌط والتنفٌذ واالستؽبلل فٌما ٌتعلق بؤنظمة وخدمات "النفاٌات
المنزلٌة الصلبة".
لقد أنجز فٌما سبق مشروعان إلنشاء مكبّات مراقبة فً نواكشوط ونواذٌبو .وعلى الرؼم من إقامة
"وكالة التنمٌة الحضرٌة" بصفتها آلٌة لتطبٌق اإلستراتٌجٌة ،فإنّ  %74من النشاطات المبرمجة فٌما بٌن
 2006/2001لم تنجز .وأمام هذه الوضعٌة ،وعبلوة على ضآلة انتشار اإلستراتٌجٌة وانعدام هٌبة
لمتابعة تنفٌذها ،قامت الوكالة ومموّ لها بتحدٌث هذه اإلستراتٌجٌة فً .2006
والقطاع الفرعً للصرؾ الصحً ٌشهد ّ
تؤخرا بالنسبة للقطاعات األساسٌة األخرى ،ألنّ األخذ فً
الحسبان لقضٌة الصرؾ الصحً حدٌث العهد نسبٌا .فمدٌرٌة الصرؾ الصحً لم تنشؤ إال فً ،2006
والمكتب الوطنً للصرؾ الصحً فً إبرٌل  .2009وقد أنجز المخطط التوجٌهً للصرؾ فً مدٌنة
نواكشوط فً  ، 2010وكان من المتوقع أن تبدأ األشؽال فً الجزء األول الذي ٌؽطً  4مقاطعات من
ضمن  9فً المدٌنة قبل نهاٌة ( 2011نحن اآلن فً  ،2014واألشؽال لما تبرمج) .وهناك  5مدن أخرى
ستكون لها مخططات توجٌهٌة.
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 .7.1تقدٌم القطاعات الهشة ُتجاه التؽٌرات المناخٌة
تبعا للسٌنارٌوهات المناخٌة ،من المتوقع أن تشهد مورٌتانٌا بشدة تعرّ ضا اجتماعٌا اقتصادٌا وبٌبٌا للمناخ.
ٌ
تؤثٌرات وخٌمة ما ٌزال ٌعوزها التوثٌق ،وال سٌما لئللمام بالكلفة االقتصادٌة
وسٌنجرّ عن هذا التعرّ ض
االجتماعٌة التً تنجم عن ذلك .وبالمقارنة مع الصدمات الناتجة عن التقلبات المناخٌة السالفة ،سٌنهارُ
االقتصاد الوطنً من جراء ذلك ،والشرابح المحرومة والتً لٌس لها ردة فعل منظمة واستباقٌة ستكون
هً األكثر تضررا ،مع تفاقم وقع الفقر.
 .1.7.1التؤثٌرات على الموارد المائٌة
التثٌرات على الموارد المابٌة ستكون بالؽة ،وستتجسد من خبلل انخفاض عام للموارد المابٌة من مرتبة
 % 10إلى  ،% 15وسٌنجم عن ذلك  )1 ( :انخفاض السٌبلن بحوالً  % 10فٌما بٌن  2000و 2020؛
( )2زٌادة التبخر بالنتح ،وتدهور نوعٌة المٌاه ؛ (  )3انخفاض المستوٌات العُمْ ِقٌَّة للمٌاه فً المنطقة
الشاطبٌة ،وملوحة هذه المٌاه ؛ (  )4انخرام نظام الودٌان ،وانخفاض قدرة السدود بسبب التهاطبلت
المتركزة ،والتشكل المتسارع للمواحل بسبب التعرٌة ؛ (  )5ستكون المٌاه السطحٌة أكثر سخونة وأقل
تهوٌة وذات مناسٌب منخفضة ،وبالتالً أقل قدرة على الح ّل والتحلٌل الحٌوي لبعض المواد الملوثة ،إلخ.
 .2.7.1التؤثٌرات على الزراعة والموارد الطبٌعٌة واألمن الؽذائً
ستتجسد التؤثٌرات من خبلل تدهور هام لؤلراضً والتعرٌة ،وكذا اتساع المنطقة القاحلة نحو جنوب
البلد .فمساحة األراضً القابلة للزراعة وطول الفصول الزراعٌة والمردودٌة فً الهكتار ستتؤثر على
نطاق واسع باتجاه االنخفاض ،وال سٌما فً المناطق القاحلة وشبه القاحلة .وهكذا ،فً أسوإ األحوال،
 .2020وعلى مستوى التنمٌة
ٌمكن أن تنخفض بالنصؾ مردودٌ ُة الزراعة المطرٌة ،من اآلن حتى
الحٌوانٌة والموارد الطبٌعٌة ،ستمتاز الوضعٌة السابدة بندرة الفضاءات الرعوٌة والموارد الشجرٌة بفعل
االحترار العام واالنتزاع المفرط من لدن البشر .إنّ تبلقً هذه العوامل سٌصٌب بشدة المستوى الحالً
لعدم األمن الؽذابً الذي هو هش من قبلُ ،وسوء التؽذٌة ،وبالتالً سٌفاقم وقع الفقر وحدوث األمراض.
 .1.7.1التؤثٌرات على البٌئة واالقتصاد الشاطئ ٌَ ٌْن
تضم المناطق الشاطبٌة فً مورٌتانٌا فً نفس الوقت أكثر من  % 30من سكان البلد ،ومعظم الصناعات،
وأهم التجارة الخارجٌة ،ومنشآت مٌنابٌة ومطارٌة هامة ،ونشاطات استخراج النفط والؽاز ،وقرابة
مجموع نشاطات الصٌد ،وكذك الحظٌرتٌن الوطنٌتٌن الكبٌرتٌن فً البلد .ومع ارتفاع مستوى البحر ،من
جهة ،وانخفاض سطح الشاطا فً بعض المواضع  ،4من جهة أخرى ،تكون المناطق الشاطبٌة شدٌد َة
الهشاشة ُتجاه أخطار الؽمر البحري والفٌضانات من جراء التؽٌرات المناخٌة والظواهر المناخٌة
القصوى .ولذلك ،فإنّ الكوارث المناخٌة التً قد تصٌب المنطقة الشاطبٌة ستصٌب النمو االقتصادي فً
مورٌتانٌا ،حٌث ٌمثل الشاطا فً نفس الوقت منظومة بٌبٌة فرٌدة والقطب الربٌسً للتنمٌة االقتصادٌة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هوامش الفصل : )4-3( 1
3
4

المسح لدى األسر والمستؽلٌن الزراعٌٌن ،موقع  ،EMEAوزارة التنمٌة الرٌفٌة.
فً بعض المواضعٌ ،كون سطح هذه المناطق الشاطبٌة أخفض من مستوى البحر.
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الفصل  : 2الجرد الوطنً للؽازات المسببة لبلحتباس الحراري
(= ؼازات الدفٌبة = ؼازات االحترار(
 .1.2مقدمة
تنص المادة ،فً الفقرة ( 1أ) والمادة  ، 12فً الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من "اال تفاقٌة اإلطارٌة لألمم
المتحدة حول تؽٌر المناخ" على أنّ كل طرؾ ملزم بؤن ٌطوّ ر ذاته وٌنشر وٌح ّدث ـ دورٌا ـ وٌضع تحت
تصرؾ مإتمر األطراؾ جُرودا وطنًة حول ا النبعاثات بشرٌة المنشإ ل ؼازات االحترار  ،بحسب
مصادرها و امتصاصها بالبوالٌع ،بالنسبة لجمٌع ؼازات االحترار ؼٌر الخاضعة لبروتوكول مونلاير،
فً حدود إمكانٌاته ،وذلك باستخدام منهجٌات مقارنة سٌُجٌزها مإتمر األطراؾ .وكذلك ،وصؾ عام
لئلجراءات المتخذة أو المزمع ة من لدن الطرؾ لتنفٌذ االتفاقٌة ،وأيّ معلومات أخرى ٌرى الطرؾ أ ّنها
مكن،
مفٌدة لتحقٌق هدؾ االتفاقٌة  ،ومن المناسب إدراجها فً "إببلغه الوطنً"  ،بما فً ذلك ،حسب اإل ا
معطٌات مفٌدة لتحدٌد اتجاهات االنبعاثات واالحترار .وتتمثل اآللٌة الربٌسٌة إلتاحة هذه المعلومات فً
"اإلببلغ الوطنً " .وقد اعتمد مإتمر األطراؾ الثانً (جنٌؾ )1996 ،الخطوط التوجٌهٌة لإل ببلؼات
عنً بالمرفق األول (القرار رقم /10المإتمر الثانً).
الوطنٌة لألطراؾ ؼٌر الم ة
وخبلل إعداد إببلؼها الوطنً االبتدابً ،أنجزت مورٌتانٌا أول جرد لؽازات االحترار فٌما بٌن -1998
 ،2000طبقا لمقاربة "فرٌق المناخ" الم ستندة إلى الخطوط التوجٌهٌة لعام  1996وعام  1996منقحة.
ُ
اإلببلغ االبتدابً تحت تصرؾ أمانة االتفاقٌة أثناء المإتمر الثامن لؤلطراؾ (نٌودلهً،
وقد وُ ضِ َع ذك
 .)2002وٌتخذ هذا الجرد من عام  1995سنة مرجعٌة.
وقد اعتمد مإتمر األطراؾ الثامن (نٌودلهً )2002 ،خطوطا توجٌهٌة جدٌدة بشؤن اإل ببلؼات الوطنٌة
بمُرفق األول (قر ار /17المإتمر الثانً) .وطبقا لهذه الوثٌقة ،أنجزت
عنً ال
المقدمة من األطراؾ ؼٌر الم ة
مورٌتانٌا جردها الثانً ل ؼازات االحترار الذي ٌتخذ  2000سنة مرجعٌة ،والحقبة 2004/1995
سلسلة زمنٌة .وقد حرر فً إطار "اإلببلغ الوطنً الثانً" وفق الخطوط التوجٌهٌة لفرٌق المناخ 1996
منقحة ،و "دلٌل الممارسات الحسنة و تسٌٌر االرتٌاب" فً الجرود الوطنٌة لؼازات االحتباس الحراري
(دلٌل الممارسات الحسنة ( ، (2000دلٌل الممارسات الحسنة  .)2003 ،وقد أنجز الجرد الوطنً فً
سنة .2007
وقد اعتمد مإتمر األطراؾ الثالث (كٌوتو )1997 ،بروتوكو َل كٌوتو ،الذي ٌش ّكل أداة ملزم ة لؤلطراؾ
فً االتفاقٌة ،وٌرؼم البلدان الصناعٌة واالقتصادات االنتقالٌة فً المُرفق األول لبلتفاقٌة بالح ّد من
ً
مقارنة بمستوٌات االنبعاثات فً
انبعاثاتها الكلٌة من ؼازات االحترار المباشرة بنسبة ال تقل عن % 5
عام  ،1990وذلك خبلل الفترة الخم اسٌة (.)2012-2008
وقد صادقت الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة على بروتوكول كٌوتو فً عام  .2005وبوصفها طرفا
بمُرفق األول ،لٌس على مورٌتانٌا التزا ٌم بتخفٌض االنبعاثات بموجب بروتوكول كٌوتو.
ؼٌر م عنً ال
والجرد الحالً جزء ال ٌتجزأ من تحضٌر "اإلببلغ الوطنً الثالث" لمورٌتانٌا ؛ وٌتخذ من ً 2010
سنة
مرجعٌة ،ومن الحقبة  2010-1990سلسلة زمنٌة ،وعام  1990سنة األساس.
 .2.2نتائج الجرد
 بالنسبة لـ : 2012
 oقُ ِّد ْ
رت االنبعاثات الصافٌة من ؼازات االحترار من منشإ بشري فً مورٌتانٌا بـ  7070,544جػ
مكافا  ،CO2أي  2,1طن مكافا / CO2عن كل ساكن ؛
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 oتبلػ االنبعاثات الخام  9252,587مكافا ( CO2أي  2,732طن/عن كل نسمة) ،على إثر سعة
امتصاص من طرؾ الكتلة الحٌوٌة ،على شكل كربون عضوي ،بلػ  2155,04جػ من CO2
فً .2012
 بالنسبة لـ : 2010
 oتق ّدر االنبعاثات الصافٌة المصححة من منشإ بشري بـ  6619,07جػ مكافً  ، CO2بدل 7565
جػ مكافا  ، CO2المُعلنة فً الجرد السابق ،أي  2,057طن مكافا  / CO2عن كل ساكن ؛
 oتبلػ االنبعاثات الخام  884,128جػ مكافا  CO2بدل  9338,727جػ مكافا ( CO2أي 2,9
طن مكافا عن كل نسمة) ،على إثر سعة امتصاص من طرؾ الكتلة الحٌوٌة ،على شكل كربون
عضوي ،بلػ  2230,06جػ من  CO2فً .2010
ٌمثل الجدول 1ـ 3ـ ملخصا عن االنبعاثات حسب الؽاز والفبة ،مقٌسة بالجٌكاؼرام (جػ) ،ولؽرض
المقارنة ٌبٌّن الجدول 1ـ  4ـ نفس الملخص بالنسبة للؽازات المباشرة مقٌسة بمكافا .CO2
الجدول : 5 .3.1م ستخرج من الجدول (ب) أو تقرٌر االنبعاث لعام  2012فً مورٌتانٌا)
سنة الجرد :

2012
انبعاثات CO2
مكافئ ( جػ )

االنبعاثات (جػ)

الفئات
المجموع الوطنً لبلنبعاثات ّوإزالتها

صافً CO2

CH4

N2O

PFC HFC

SF6

0 6.542 0.127 219.158 2214.695516

0

0

0

االنبعاثات (جػ)
NOx

CO

12.48 0.749

NMVOC

SO2

0.27 45.2

 - 1الطاقة

0.087 0.14114 2442.952097

 .1أ – نشاطات احتراق الوقود

0.087 0.13972 2440.643597

0

4E-05 0.00143

0

0

0

6.542

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45.2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 .1ب – انبعاثات متبلشٌة من الوقود

2.3085

 - 2األسالٌب الصناعٌة واستخدام المنتجات

8.86643862

0

 .2ج  -التعدٌن

2.8

0

0

 .2د – منتجات ؼٌر طاقٌة من الوقود واستخدام المذٌبات

6.06643862

0

0

 .2و ـ استخدام منتجات كبدٌل للمواد المستنفدة لؤلوزون
 - 3الزراعة والحراجة واستخدامات أخرى لؤلراضً

218.974 -237.2484693

 .3أ  -الماشٌة
 .3ب  -األراضً

218.532
-243.115136

0.04

 .3ج  -مصادر مختلطة وانبعاثات ؼٌر  CO2من
مصادر فً البر
 - 4النفاٌات

6E-07 0.04341 0.125450108

 .4ج  -ترمٌد وحرق النفاٌات فً العراء

6E-07 0.04341 0.125450108

عناصر المذكرة () 5
الخزانات الدولٌة

0.44177 5.866666667

66.248013

6.542

0

0

0

0

0.04

0.002 0.00047
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0.27

12.48 0.749

12.48 0.749
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 .1أ .3 .أ ط – الطٌران الدولً (الخزانات الدولٌة)

66.21615

0.002 0.00046

0

0

0

0

 .1أ .3 .أ ط  -المٌاه المتولدة فً المبلحة الدولٌة (الخزانات
الدولٌة)

0.031863

9E-07

0

0

0

0

3E-06

 .3.2التقوٌم الكمً حسب نمط الؽاز
كان إسهام ؼازات االحترار المباشرة فً انبعاثات  2012كما ٌلً (الشكل 1ـ2ـ) :
أ) المٌثان  % 68,03 : CH4من اال نبعاثات المباشرة ،أي  4602,323جػ مكافا  ، CO2أو بعبارة
أخرى  229,043جػ من المٌثان ،من ضمنها  %99,714آتٌة من الماشٌة ؛
ب) ثانً أكسٌد الكربون  : CO2بـ  2214,696جػ ،أو  %31,32من االنبعاثات ( الشكل.)2.2
أنشطة احتراق ال مشتعبلت األحفورية هً األعلى إسهاما فً انبعاثات CO2؛ وتمثل فً المجموع
 % 90,26من انبعاث  ، CO2يلٌها استخدام األراضً ( )%9على شكل امتصاص صافً قدره
 242,115جػ (الشكل )4.1؛
ج) أكسٌد النتروجٌن ٌ : N2Oمثل  %0,56من االنبعاثات المباشرة  ،أي  39,370جػ مكافا ،CO2
مصدراه الربٌسٌان فً مورٌتانٌا ه ما احتراق المشتعبلت األحفورية بنسبة  ،% 68,26و الحرابق
الرٌفٌة التً تؽطً بدورها  % 31,74من انبعاث  N2O؛
د) مركبات الكربون الهٌدروفليورٌة (  : )HFCتجمع  6,542جػ مكافا  ،CO2أ ي  % 0,1من
االنبعاثات المباشرة .ومصدر هذه االنبعاثات فً مورٌتانٌا هو استخدام مركب الكربون الهٌدروفلٌوري
 134أ ( )HFC134aفً التبرٌد ،وخاصة فً الصٌد الصناعً.
الجدول .4.1تحوٌل الؽازات المباشرة إلى مكافئ ( CO2مستخرج من الجدول ب فً الملحق )2

سنة

الجرد 2012

انبعاثات
مكافئ ( جػ )
CO2

االنبعاثات (جػ)
صافي CO2

CH4

N2O

HFCs

PFCs

SF6

المجموع الوطنً لبلنبعاثات ّوإزالتها

2214.696

4602.318

39.370

6.542

0

0

 - 1الطاقة

2442.952

2.964

26.970

0.000

0

0

 .1أ – نشاطات احتراق الوقود

2440.644

2.934

26.970

 .1ب – انبعاثات متبلشٌة من الوقود

2.309

0.030

0.012

الفئات

 - 2األسالٌب الصناعٌة واستخدام المنتجات

8.866

0.000

0.000

6.542

0

0

 .2ج  -التعدٌن

2.800

0.000

0.000

0.000

0

0

6.066

0.000

0.000

 .2د – منتجات ؼٌر طاقٌة من الوقود
واستخدام المذٌبات
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 .2و ـ استخدام منتجات كبدٌل للمواد
المستنفدة لؤلوزون
 - 3الزراعة والحراجة واستخدامات أخرى
لؤلراضً
 .3أ  -الماشٌة
 .3ب  -األراضً

-237.248

4598.454

12.400

4589.172

0.000

-243.115

 .3ج  -مصادر مختلطة وانبعاثات ؼٌر
 CO2من مصادر فً البر
 - 4النفاٌات
 .4ج  -ترمٌد وحرق النفاٌات فً العراء

6.542

0

0.000

0

0

0.000

5.867

9.277

12.400

0.125

0.912

0.000

0.125

0.912

0.000

0.000

0

0

عناصر المذكرة () 5
الخزانات الدولٌة
 .1أ .3 .أ ط – الطٌران الدولً (الخزانات
الدولٌة)
 .1أ .3 .أ ط  -المٌاه المتولدة فً المبلحة
الدولٌة (الخزانات الدولٌة)

66.248

0.010

0.620

66.216

0.010

0.620

0.032

0.000

0.000

0.000

0

0

 .4.2انبعاثات  CO2حسب المصدر
فً  ،2012كانت فبات مصادر  CO2األكثر إسهاما فً
مجموع انبعاثات  CO2كما ٌلً :
 األراضً الؽابٌة التً بقٌت أراضً ؼابٌة (3ب1أ)
 1712,436( :ج غ مطلقا ،أو  % 39,19من
ي
االنبعاث المطلق ) .هً ال مصدر الوح د
لبلمتصاص ،بانبعاث صاؾ قدره  426,813جػ
من  ، CO2أ ي بنسبة  % 14من صافً انبعاثات
CO2؛
 النقل الطرقي ( 1أ  3ب)  928,8 :جغ ،أي بنسبة  % 30,15من مجموع صافً  CO2؛
 صناعات الطاقة ( 1أ  619,4 : )1جغ أو  %20,08من مجموع صافً  )CO2؛
 الصناعات التحوٌلٌة والبناء ( 1أ  469,9 : )2جغ ،أي  %12من مجموع صافً  CO2؛
 القطاع السكنً وؼٌره (أ  4ب  369 : )1جغ ،أي  %13,78من مجموع صافً  CO2؛
 األراضً الم زروعة ( 3ب 191,6 : )2جغ ،أي  % 6,2من مجموع صافً .CO2
 .5.2انبعاثات المٌثان

CH4

نظرا ألهمٌة التنمٌة الحٌوانٌة فً مورٌتانٌاٌ ،شكل
التخمر المعوي و تسٌٌر فضبلت الماشٌة (السماد
المصادر الربٌسٌة
الحٌوانً= السرجٌن = الزبل)
َ
النبعاث ا لمٌثان  ،CH4ضمن  %99,72من
االنبعاثات الكلٌة من هذا الؽاز  .ففً انعدام شروط
تحول السرجٌن إلى مٌثان على نطاق واسع (نمط
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التسٌٌر الوحٌد هو الطرح فً المجابات) ٌ ،ؤتً مجموع هذا االنبعاث من التخمر المعوي  ،أي 218,53
جػ من ( CH4الشكل 1ـ ،)4أي بنسبة  % 95,41من مجموع انبعاث  CH4فً  .2012أما بالنسبة
للنفاٌات الصلبة التً تشكل مصدرا هاما النبعاث المٌثان فً اإلببلغ الوطنً الثانً فً  ،2000أعلِن أنّ
هذا المصدر النبعاث المٌثان ؼٌر موجود فً مورٌتانٌا ،ألنّ نسبة الرطوبة فٌها أقل من  %10ومحتواها
من العناصر القابلة للتخمّر ضبٌل .تنحو النفاٌات الصلبة نحو التحجر فً المكبّات ،مسببة زحمة متزاٌدة
الضرر .أما المصادر األخرى للمٌثان ،بانبعاثات أخفض  ،فتتشكل من احتراق المواد القابلة لبلشتعال،
والحرابق الرٌفٌة ،وحرق النفاٌات الصلبة فً الفضاء الحرّ .
 .6.2انبعاثات

N2O

لم تبلػ انبعاثات أكسٌد النتروجٌن  N2Oفً  2010سوى 0,127
جغ .وعلى الرؼم من هذا المستوى الضعٌؾ ،فإنّ انبعاثات N2O
هامة ،نظرا لقدرته التسخٌنٌة المرتفعة ( ٌ .)CO2 310هٌمن على
ُ
احتراق المواد القابلة لبلشتعال (بما فً ذلك
مصادر انبعاث N2O
الكتلة الحٌوٌة) :
.1 أ.3.بٌ .ساهم النقل الطرقي بـ  48,84طن (15,14
جغ مكافا  ،)CO2أ ي  % 38,43من إجمالً
االنبعاثات ؛
.3 جٌ .1.ساهم احتراق الكتلة الحٌوٌة بـ  40,34طن
( 12,5جغ مكافا  ،)CO2أي  % 31,74من مجموع انبعاثات  N2O؛
.1 أ.3.جٌ .نتج نقل السكة الحدٌدٌة  27,79طن من  8,62 ( N2Oجغ مكافا  ،)CO2أي
 %21,87من مجموع االنبعاثات ؛
.1 أ .1.تصدر صناعة الطاقة  3,91طن ( 1,21جغ مكافا  )CO2أي  % 3,08من مجموع
انبعاثات .N2O
فً مورٌتانٌا ،ال تستوفى شروط النترجة وإزالة النتروجٌن فً جمٌع المصادر ،األمر الذي ٌفسّر ؼٌاب
هذا االنبعاث فً تسٌٌر "السماد الحٌوانً" (فضبلت الحٌوانات التً ترتع فً المراعً أو التً تجتاز
المجابات تبقى فً مكانها وال تسٌَّر) ،ومعالجة النفاٌات.
 .7.2انبعاثات ؼازات احترار أخرى من ؼٌر ثانً أكسٌد الكربون
بلؽت انبعاثات ؼازات االحترار األخرى من ؼٌر ثانً أكسٌد الكربون فً  2012مجموع  58,704جغ
ُ
المركبات العضوٌة الط يارة ؼٌر المٌثانٌة" (  )covnmأو
من ؼازات االحترار  ،تسودها فً األساس "
"الهباء العضوي" ،وأحادي أكسٌد الكربون (: )CO
ٌسهم بـ  45,2جغ أي  % 77من اال نبعاثات من ؼٌر ( CO2الشكل ،)6.2
• الهباء العضوي ،الذي ا
ي التً تنتج من المواد القابلة لبلشتعال ( .2د ،).4.وخاصة
ٌؤتً أساسا من ا لمنتجات األخرى ؼٌر الطاقة
األسفلت الذي ٌمثل لوحده  %99.99من انبعاثات الهباء العضوي.
• أحادي أكسٌد الكربون  : COه و ثانً الؽازات من ؼٌر  CO2لسنة  2012الذي ينتج  12,485جغ
ُ
إنتاج أحادي أكسٌد
احتراق الكتلة الحٌوٌة ( .3ج).1.
أي  % 21,27من انبعاثات ؼٌر  .CO2وٌسود
َ
الكربون  .COهذه الفبة هً المصدر الوحٌد المؤخوذ فً الحسبان فً منهجٌة  2006التً تعتبر أنهّ
ربما ٌكون األصح أن تعتمد تقدٌرات  CO2على إجمالً الكربون دون األخذ فً االعتبار النبعاثات
الؼازات من ؼٌر  CO2؛ فهذه الؽازات ال تحتوي إال على كمٌات ضبٌلة من الكربون فً تقدٌر CO2
(فرٌق المناخ  ،2006المجلد  ،1الفصل .)7
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ننن

• تمثل انبعاثات المركبات النتروجٌنٌة ( أكاسٌد النٌتروجٌن )  0,749ج غ ،أ ي  %1,28من ا النبعاثات
من ؼٌر  CO2فً  .2012وتعزى هذه االنبعاثات إلى احتراق الكتلة الحٌوٌة ( .3ج ).1.كما هو الحال
بالنسبة لـ .CO
• ٌنبعث "عدٌم الماء الكبرٌتً" من إنتاج اإلسمنت ( .2أ ).1.؛ و هو ٌمثل  0,27جػ فقط أ ي % 0,46
من االنبعاثات من ؼٌر  CO2فً عام .2012
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 .8.2الترتٌبات المإسسٌة لتحضٌر جرد الؽازات المسببة لبلحتباس الحراري
تإمّن وزارة البٌبة والتنمٌة المستد يمة وظٌفة "نقطة الربط" مع " االتفاقٌة اإلطارٌة لألمم المتحدة حول
التؽٌرات المناخٌة" .وهكذا ،تعود المسإولٌة الكلٌة فً تحضٌر اإلببلؼات الوطنٌة فً مورٌتانٌا إلى هذه
الوزارة ،بموجب الجزء (أ) من الفقرة (  )1من المادة  ،4و الجزء (أ) من الفقرة (  )1من المادة  12من
االتفاقٌة المذكورة ( بما فً ذلك شِ ّق الجرد الوطنً لؽازات االحترار ،وفق التوجٌهات المشتركة لفرٌق
المناخ ،وقرارات مإتمرات األطراؾ التً تستهدؾ ضمان الجودة والشمولٌة وقابلٌة المقارنة) .ومن
أجل تنفٌذ جٌد لهذا الجرد ،وزعت المسإولٌات كما ٌلً :
 .1.8.2وحدة النتسٌق
تفوض مسإولٌة وزارة البٌبة إلى " وحدة تنسٌق البرنامج الوطنً لتؽٌر المناخ " ،بقٌادة نقطة الربط مع
االتفاقٌة ؛ وٌساعد "نقطة الربط" فً ذلك وحدة خفٌفة ،تتكون من مستشار فنً بارز ،ومساعدة إدارٌة،
ومحاسب ٌعمل نصؾ الوقت ،وموزع برٌد  .و"خلٌة تنسٌق البرنامج الوطنً للتؽٌرات المناخٌة" ،التً
هً وكالة تنفٌذ ،تتكون من من ممثلٌن عن المدٌرٌات المركزٌة فً الوزارة ،وٌقودها منسق (نقطة الربط
مع اتفاقٌة المناخ) .وهً تتوفر على لجنة للقٌادة ،إلعطاء التوجٌهات العامة ،برباسة األمٌن العام
للوزارة ،وتتشكل من المدٌر العام للكهرباء والطاقة المتجددة ،ومدٌر االستصبلح الترابً والعمل
الجهوي ،وممثل عن أرباب العمل المورٌتانٌٌن ،وممثل عن المجتمع المدنً .وتتوفر لجنة التنسٌق أٌضا
 )2نقاط الربط
على ما ٌلً  )1 ( :نقاط للربط فً كل وزارة لنشاطاتها صلة بالتؽٌر المناخً ؛ (
الجهوٌون المتمثلون فً المندوبٌن الجهوٌٌن ؛ (  )3خبٌر قابد بالنسبة لكل واحد من الموضوعات الكبٌرة
فً اإلببلغ الوطنً (ؼازات االحترار ،التخفٌض ،شق التؤقلم ،النشاطات المشتركة) ،وفرٌق متعدد
االختصاصات من الخبراء الوطنٌٌن والدولٌٌن.
تعتمد وحدة التنسٌق على "برنامج المتحدة للبٌبة" (الذي هو وكالة تنفٌذ بالنسبة لها) ،فٌما ٌخص الجوانب
الفنٌة واختٌار المكوّ نٌن ،من أجل القٌام بالنشاطات التالٌة :
 اإلشراؾ على تنفٌذ نشاطات تنفٌذ جرد الؽازات المسببة لبلحتباس الحراري ،ومتابعتها ؛
 إعداد وثابق الضوابط المرجعٌة ،واكتتاب القابد الموضوعاتً والخبراء المكلفٌن بالجرود ؛
 المصادقة على منتجات وتقارٌر الجرد ،والمذ ّكرات التصورٌة ،وخارطات الطرٌق،
والمنهجٌات ،والجدول الزمنً ،إلخ ؛
 إصدار التوصٌات المتعلقة بؤيّ موضوع له صلة مباشرة أوؼٌر مباشرة بجرود االنبعاثات ،من
أجل التؤكد من انسجام وحسن سٌر النشاطات الحالٌة أو المستقبلٌة ،تسهٌبل للتآزر ،إلخ ؛
 تسهٌل عمل الشبكة الوطنٌة للتشاور حول التؽٌرات المناخٌة ،المكونة من لجنة المناخ،
والشركاءالفنٌٌن والمالٌٌن ،ولجنة القٌادة ،ونقاط الربط مع الوزارات ،والقطاع الخاص،
والمجتمع المدنً ،من خبلل التحسٌس والتشبٌك ؛
 تؤمٌن مهمة السكرٌتارٌا للشبكة الوطنٌة  :لجنة المناخ ،والشركاء الفنٌٌن والمالٌٌن ،ولجنة القٌادة؛
 تؤمٌن حفظ ونشر النتابج والتقارٌر.
 .2.8.2الشركاء
فً إطار الجردُ ،تدعم وحدة التنسٌق من طرؾ مجموعة من األطراؾ المعنٌة (الشبكة الوطنٌة للتؽٌرات
المناخٌة) .تتكون هذه الشبكة من الهٌبات المنتجة للمعطٌات ومستخدمً هذه المعطٌات (نقاط الربط
القطاعٌٌن) وممثلً المجتمع المدنً والمناطق الداخلٌة (نقاط الربط الجهوٌٌن)ٌ .ضطلع نقاط الربط بما
ٌلً :
 المشاركة فً مسار التنسٌق العام لئلببلغ الوطنً ،بما فٌه جرد ؼازات االحترار الذي ٌشاركون
فٌه من خبلل البحث عن ضمان للجودة 6مح ّد ٍد جٌدا عبر رقابة النوعٌة ونظام للتحقق .وفً هذا
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اإلطارٌ ،نبؽً لمجموعة التشاور أن تعطً رأٌها حول الجرود ،والتعدٌبلت البلزمة عند
االقتضاء .وتصدر التوصٌات وتقترح مراجعة خطط العمل ،بهدؾ تحسٌن الجرود ،سواء
بالنسبة لدقة أو شمولٌة التقدٌرات ،أو جوانب الشكل والتحلٌل وتقدٌم النتابج ،أو أي نقطة أخرى
ذات صلة بالجرود .وٌشارك الشركاء فً لقاءات التشاور حول رقابة الجودة لمعطٌات النشاط
ولنتابج الجرد وتقارٌره 7؛
 توفٌر معطٌات النشاط المهمة للحسابات والتقدٌرات (على سبٌل األمثال  :بسط جرد ؼازات
االحترار ،تقوٌم التخفٌض من التؽٌرات المناخٌة ،تقوٌم الهشاشة والتؤقلم ،إلخ)ٌ .ضع الشركاء
تحت تصرؾ وحدة التنسٌق جمٌع المعلومات التً ٌتوفرون علٌها فً إطار التقنٌن الموجود
والتسٌٌر القطاعً ،عبلوة على معطٌات النشاطات الباعثة لؽازات االحترار ؛
 المشاركة فً تطوٌر ومراجعة إطار السٌاسة اإلستراتٌجٌة لمجال التؽٌرات المناخٌة ،بما فٌها
جرد وتخفٌض االنبعاثات ،وكذا إستراتٌجٌات التنمٌة النظٌفة ،وإستراتٌجٌات التؤقلم مع التؽٌر
المناخً ،إلخ ؛
 المشاركة فً حملة التحسٌس حول التؽٌرات المناخٌة ،التً ٌنبؽً تنفٌذها أثناء تنفٌذ مسار
تحضٌر تحضٌر اإلببلغ الوطنً.
جمٌع المعلومات التً تتوفر علٌها فً إطار الجرد ،مثل
تضع وحدة التنسٌق تحت تصرّ ؾ شركابها
َ
ّ
المنهجٌات ،وكذا نتابج مختلؾ الدراسات التً تمكن من إثراء المعلومات حول االنبعاثات التً شرعتها
فً إطار الجرد (تقارٌر جمع المعطٌات ،التقارٌر القطاعٌة ،إلخ).
 .3.8.2فرٌق الخبراء
ُ
فرٌق الخبراء الوطنٌٌن على أساس تعاقدي (عقد إسداء خدمة) ،وهم ستة ،مكلفون طبقا لوثٌقة
اك ُتتِب
الضوابط المرجعٌة بتقدٌر االنبعاثات فً مختلؾ فبات المصادر و االمتصاص بالبوالٌع ،على المستوى
القطاعً (قطاع الطاقة ،و قطاع األسالٌب الصناعٌة ،و قطاع الزراعة والحراجة و استخدام األراضً،
وقطاع النفاٌات) .وفً هذا اإل طار ،قام الفرٌق بجمع بٌانات األنشطة  ،وتطبٌق "أشجار القرارات" فً
مجال انتقاء المنهجٌات المناسبة فً التقوٌم ومعامبلت االنبعاث ،وتقدٌر االرتٌاب فً االنبعاثات ،بحسب
مختلؾ فبات المصادر ؛ و كذا اتخاذ التدابٌر التصحٌحٌة استجابة الحتٌاجات الجودة (ضمان الجودة
ورقابة النوعٌة) فً استكمال التقارٌر القطاعٌة.
َ
ب فً أعمال الجرد.
فرٌق الخبراء ربٌسُ فرٌق الجرد (قابد الفرٌق) ،وهو خبٌر بارز ذو تجر ة
ويقود
وكان قابد الفرٌق مكلفا بما ٌلً  )1 ( :تكوٌن الخبراء على منهجٌة وتوجٌهات تحضٌر الجرد ؛ ( )2
اإلشراؾ المباشر على أنشطة جمع وتحلٌل وتقدٌر انبعاثات ؼازات االحترار ،وبعبارة أخرى ،أنشطة
تنسٌق مسار التحضٌر للجرد ؛ ( )3كما أنّ قابد الفرٌق م كلؾ بتوجٌه الخبراء وبتقوٌم و إعادة قراءة
التقارٌر القطاعٌة ،ثم ( )4بتجمٌع وتركٌب "التقرٌر الوطنً للجرد".
 .4.8.2مسار تحضٌر الجرد
ٌتكون مسار إعداد الجرد م ن خمس مراحل ربٌسٌة ،توصؾ كما ٌلً :
 المرحلة التحضٌرٌة للجرد
َ
فرٌق خبراء الجرد ،على أساس عقود و"وثٌقة ضوابط
خبلل هذه المرحلة  ،أقامت وحدة التنسٌق
تدرٌب أوّ لٌا لؤلعضاء الجدد وتكوٌنا لتحدٌث المعارؾ ل ألعضاء الذٌن
ا
مرجعٌة" .وبعد ذلك ،نظمت
شاركوا فً إعداد الجرود السابقةٌ .تطرق هذا النشاط التكوٌنً إلى المنهجٌات المطبقة إلنجاز الجرد
وأدواتهه .وٌن َّفذ من خبلل ورشات وحصص عملٌة لصالح الخبراء ،وكذا من خبلل استشارة فردٌة فً
حال تعقد أثناء فترة الجرد.
 إعداد خطة العمل فً الجرود القطاعٌة (خرائط الطرٌق)
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فور استٌعاب أدوات الفرٌق الدولً للمناخ ،وال سٌما الخطوط التوجٌهٌة فً  ،2006عكؾ قابد الفرٌق
والخبراء على ا ستخدام شجرة القرارات  ،لتحدٌد المنهجٌات ومعامبلت االنبعاثات .وفً هذا الصدد ،كان
على لكل منهم أن ٌضع خارطة طرٌق لنشاطاته فً شؤن الجرد.
 مرحلة جمع بٌانات النشاط
هً المرحلة األولى من الجرد ،متمثلة فً جمع المعطًات من الهًبات المسإولة عن معطًات األنشطة ،
وفً استقصاء دقٌق للمصادر الوطنٌة لبٌانات ا ألنشطة التً تنبعث منها ؼازات االحترار  ،وعند
االقتضاء ،فً تكًيؾ المعطٌات الوطنٌة مع احتٌاجات الجرد .وفً حالة عدم وجود االحتمالٌْن السابقٌن،
كان ٌحق للخبٌر اللجوء إلى الرأي والحكم بالخبرة ،لملء الفراغ فً معطًات األنشطة  .وأخٌرا ،وكمبلذ
أخٌرٌ ،مكن للخبٌر استخدام المعطٌات الدولٌة بصفتها معطٌات افتراضٌة.
وفٌما ٌخص م عامبلت االنبعاث ،فهً كلها ذات طابع افتراضً ؛ فعند عدم وجود م عامبلت إقلٌمٌة ،ل ِجا
إلى الم عامبلت المستخدمة فً إفرٌقٌا.
 مرحلة تقدٌر االنبعاثات
تحت إشراؾ قابد فرٌق الجرد ،قام الخبراء باختٌار طر ائق الحساب على أساس توفر ال معطًات و تبعا
الستخدام شجر ة القرارات الواردة فً الخطوط التوجٌهٌة لـ "الفرٌق الدولً لتؽٌر المناخ" لِع ام .2006
ِص ْ
ُ
معامبلت االنبعاث من جداول المعامبلت االفتراضٌة فً نفس المصدر ؛ وهكذا ،أجرٌت
ت
ثم اس ُتخل َ
ُ
نً .
الحسابات على أساس معادالت "فرٌق المناخ" ل عام  2006التً تدمج ألول مرة ال مكوِّ نة الزم ا ة
والخطوط التوجٌهٌة لعام  2006توفر برنامج حساب ال ٌزال حتى ٌومنا هذا ؼٌر صالح لحساب
االنبعاثات من قطاع النفاٌات .وفً هذا السٌاق ،كان استخدام نموذج النفاٌات من مقاس "أكسل" األداة
األولى التً استخدمها خبراء النفاٌات .وبعد ذلك ،ضمانا لجودة الحسابات ،استخد ْ
ِمت جداو ُل الحساب
التوجٌهً لـ  .2006وأخٌراِّ ،
نظم ت نتاب ُج الحسابات فً
ة
المبسط فً الملحق  1من المجلد  5من الخطوط
الشكل الموحّ د المعتمد من طرؾ "فرٌق المناخ" ،وفق توجٌهات المجلد  1الفصل  ،8وطبقا لمتطلبات
القرار /17الصادر عن مإتمر األطراؾ الثامن (انظر المرفق)  .وأثناء مرحلة الحسابات ،وطبقا
نوعً وضمان الجودة " فً
رقبة ال ة
لتوصٌات الممارسات الحسنة فً عام  ،2000تم تطبٌق إجراءات " ا
مختلؾ عناصر الحساب .وقد كان االرتٌاب موضوع تحلٌل على مستو ًٌَْ معطًات األنشطة و م عامبلت
االنبعاث ،وفق منهجٌتٌن  :بحسب المستوى ،وبحسب االتجاه.
 مرحلة الصٌاؼة
قرٌر  )1( :تقرٌر
كان كل واحد من مختلؾ القطاعات م وضوع ثبلث مراحل ،تثبت كل واحدة منها فً ت
عن جمع المعطًات ؛ ( )2تقرٌر الجرد المإقت ؛ ( )3التقرٌر النهابً.
وقد خضع التقرٌر النهابً إلى ا لمصادقة من طرؾ الجمهور واإلدارات فً ورشة وطنٌة نظمت لهذا
الؽرض ،وحضره ا المكلؾ ببرامج "اإلببلؼات الوطنٌة" لدى "برنامج األمم المتحدة للبٌبة"  ،السٌد
"جورج مانفول".
 المراحل النهائٌة لجرد الوطنً

ٌوضح الشكل  5أدناه مسار تحضٌر التقارٌر القطاعٌة فً "جرد ؼازات االحترار".
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الشكل  : 5مسار الجرود القطاعٌة

الورشات المنظمة
نظمت وحدة التنسٌق  3ورشات وطنٌة ُكرِّ ست على التوالً لـ  )1 ( :تكوٌن الخبراء ( )2المصادقة على
التقارٌر القطاعٌة لجرد ؼازات االحترار ؛ (  )3المصادقة على التقرٌر المركب للجرد الوطنً .ضمت
هذه الورشات خبراء الجرد ونقاط الربط القطاعٌٌن ،وممثلٌن عن مختلؾ األطراؾ المعنٌة .وقد أدرجت
التعلٌقات التً أثٌرت  ،فً التقارٌر .وقد كان الجرد موضع تحدٌث ،لكً تدمج فٌه المعطٌات المتعلقة
بحقول الطاقة المتجددة المُقا َمة فً  ، 2014/2013وبعد الجرد األول فً .2012
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تركٌب وتحرٌر التقرٌر النهائً للجرد
َ
المإقت للجرد الوطنً ،بتركٌب التقارٌر القطاعٌة التً تم تقدٌم ها للمصادقة
التقرٌر
أع ّد قاب ُد فرٌق الجرد
َ
علٌها ـ كل على حدة ـ من طرؾ الجمهور واإلدارات القطاعٌة ٌ .ؽطً هذا التركٌب التحلٌل اإلجمالً
للجرد ،بما فً ذلك تحلٌل فبات المصادر الربٌسٌة واالرتٌاب ،وكذا إنتاج الملخص التنفٌذي المخصص
لصناع القرار.
نشر التقرٌر الوطنً للجرد
قامت وحدة التنسٌق من قب ُل بتكثٌر التقرٌر الوطنً للجرد فً  ،2012ونشرته إلى األطراؾ المعنٌة.
والتقرٌر الثانً أو التقرٌر المُح َّدث أ ِجٌز وتبع نفس الخطوات التً تبعها السابق .وقامت وحدة التنسٌق
بحفظ مكونات الجرد (معطٌات النشاط ،معامبلت االنبعاث" ،المرافقة ـ االستشارة ـ االستراتٌجة")،
وبنشر التقرٌر الوطنً للجرد على المستوى الوطنً ،وتقدٌمه إلى سكرٌتارٌة االتفاقٌة لنشره.
 قضاٌا منهجٌة
هو ٌؽطً أربعة قطاعات
تتمثل بنٌة الجرد الوطنً طبقا للخطوط التوجٌهٌة لفرٌق المناخ لعام  2006؛ ؾ
ربٌسٌة ،هً  )1 ( :الطاقة ؛ (  )2األ سالٌب الصناعٌة ؛ (  )3الزراعة والحراجة واستخدام األراضً ؛
( )4النفاٌات .وبعد ذلكٌ ،تفرع فً الجرد ك ٌّل من هذه القطاعات (الجدول .)1-1
وقد ق ِّد ْ
ُ
انبعاثات ؼازات االحترار المباشر ة (  ،N2O ،CH4 ،CO2مركبات الكربون
رت
الهٌدروفلٌورٌة  )HFCوؼٌر المباشرة (أكاسٌد النٌتروجٌن ،أ حادي أكسٌد الكربون ،الهباء العضوي ،
 )SO2استنادا إلى مناهج الخطوط التوجٌهٌة المنقحة فً عام  ( 1996فرٌق المناخ  ،)1997 ،وإلى
دلٌل الممارسات الحسنة و تسٌٌر االرتٌاب ( فرٌق المناخ  ،)2000 ،ودلٌل الممارسات الحسنة الستخدام
األراضً ،وتؽٌٌر استخدام األراضً و الحراجة ( فرٌق المناخ  ،)2003 ،ودلٌل جرد االنبعاثات الجوٌة
(.)2005 ، 1999 ،1996 ،CORINAIR
إنّ فبات مصادر االنبعاثات التً ٌنص علٌها "فرٌق المناخ" محدودة جدا فً مورٌتانٌا ،ألنّ معظم هذه
المصادر ؼٌر موجود أصبل فً فً مورٌتانٌا .وأحسن شاهد على ذلك هو أنّ قطاع األسالٌب الصناعٌة
ؼٌر ممثل فً مورٌتانٌا إال بثبلثة مصادر لبلنبعاث ( 2ج .2إنتاج السبابك الحدٌدٌة2 ،د .1استخدام
المزلقات2 ،و .1التبرٌد وتكٌٌؾ الهواء) .ومعطٌات النشاط محسوبة على االستهبلك اإلجمالً ،من دون
التفاصٌل المم ّكنة من إجراء تحلٌل الفبات الفرعٌة.
فً حدود اإلمكان ،استدنت معطٌات األنشطة المستخدمة فً هذا التقرٌر إلى المعطًات الوطنٌة الرسمٌة
المنشورة أو الم َُوفرة من طرؾ الهٌبات اإلدارٌة أو المنشورات اإلحصابٌة الدولٌة (قاعدة البٌانات
لمنظمة الفاو ) .وفً هذا السٌاق َ ،وضعت هٌا ُ
ات الوزارات المكلفة بالبٌبة و الزراعة والطاقة تحت
ٌ
مإسسات أخرى  ،مثل
تصرؾ الخبراء معظ َم معطًات األنشطة .وقد ساهمت فً هذا المجهود الوطنً
المكتب الوطنً لئل حصاء ،والمكتب الوطنً لؤلرصاد الجوٌة  ،و البلدٌات ،و المإسسات و الشركات
العمومٌة ،بما فً ذلك مإسسات البحث.

44

الفئات

صافً )1( CO2
()2

CH4

 DAالمستوى  DA FEالمستوى

 - 1الطاقة
 – A .1أنشطة احتراق
الوقود
 - A.1 .1صناعات
الطاقة
 - A.2 .1الصناعات
التحوٌلٌة والبناء
 - A.3 .1النقل
 - A.4 .1قطاعات
أخرى
 - B .1انبعاثات متبلشٌة
من الوقود
 - B.2 .1النفط والؽاز
الطبٌعً
 - 2العملٌات الصناعٌة
واستخدام المنتجات
 - A .2الصناعة
المنجمٌة
 - A.1 .2إنتاج اإلسمنت

N2O
FE

DA

المستوى

FE

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

 - C .2الصناعة التعدٌنٌة

CS

T1

D

CS

T1

D

 - C.2 .2إنتاج السبابك
الحدٌدٌة
 - D .2منتجات ؼٌر
طاقٌة من الوقود واستخدام
المذٌبات
 - D.1 .2استخدام
المزلقات
 – F .2استخدام المنتجات
كبدٌل عن المواد المستنفدة
لؤلوزون
 - F.1 .2التبرٌد وتكٌٌؾ
الهواء
 - 3الزراعة ،والحراجة،
واستخدامات أخرى
لؤلراضً
 - A .3الماشٌة

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

 - A.1 .3التخمر المعوي
 - A.2 .3تسٌٌر السماد
الطبٌعً
 - B .3األراضً

مركبات

CS

T1

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

D

45

CS

T1

D

DA

HFC

المستوى

FE

CS

T1

D

CS

T1

D

 - B.1 .3أراض ؼابٌة

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

 - B.6 .3أراض أخرى

CS

T1

D

 - C .3مصادر مختلطة
وانبعاثات ؼٌر  CO2من
مصادر فً البر
 - C.1 .3االنبعاثات من
حرق الكتلة الحٌوٌة
 - C.3 .3استخدام
الٌورٌا
 - C.7 .3زراعة األرز

CS

T1

D

CS

T1

D

 - B.2 .3أراض
مزروعة
 - B.3 .3مروج (أراض
عشبٌة)
 - B.4 .3األراضً
الرطبة
 - B.5 .3المستوطنات

 - C.4 .3االنبعاثات
المباشرة من  N2Oمن
التربة المستصلحة
 - 4النفاٌات
 - A .4التخلص من
النفاٌات الصلبة
 – C .4ترمٌد وحرق
النفاٌات فً العراء
 - D .4معالجة مٌاه
الصرؾ الصحً والتفرٌػ

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D
CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

عناصر المذكرة () 5
ّ
الخزانات الدولٌة
 - A.3.ai .1الطٌران
الدولً (الخزانات الدولٌة)
 – A.3.di .1المٌاه
المتولدة فً المبلحة الدولٌة
(الخزانات الدولٌة)

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

CS

T1

D

اختصارات  : T1 :منهجٌة المستوى  1؛  : T2منهجٌة المستوى  2؛  : CSمعطٌات خاصة بالبلد ؛  : Dمعامل أو
معطاة افتراضٌة.
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جرى على حسابات الجرد السابق
 التصحٌح ال ُم َ
م ّكن تحدٌث الجرد من تصحٌح بعض األخطاء الحسابٌة فً تقدٌر االنبعاثات فً الجرد السابق ،على
مستوٌٌْن ،هما :
األخطاء فً معطٌات النشاط :
فً هذا اإلطار ،لوحظ خطآن فً معطٌات النشاط :
 )1المعطٌات فً فبة الصناعٌة التحوٌلٌة والبناء (الفبة الفرعٌة للصناعة ؼٌر المصنفة  :نمط الوقود
المعلن فً جرد  2010كان سابل الؽاز الطبٌعً ،بٌنما الوقود المستخدم هو ؼاز النفط .تختلؾ
القدرة الحرارٌة للوقودٌن ،من  44,2تج/جػ لؤلول إلى  47,3تج/جػ للثانً).
 )2معطٌات القطاع الفرعً للماشٌة ،ومعطٌات األنواع من خٌول وبؽال وحمٌر .وٌوضح الجدول
التالً التصحٌح المضاؾ إلى هذه المعطاة :
انجذول  .2.1انتظحُح انًجشي ػهً يؼطُبث انُشبط

ٓؼط٤بد عوك 2010
63 000
250 000

اُزصؾ٤ؼ
250 000
630 000

األخطاء فً استخدام المنهجٌة
أضاؾ تحسٌن نموذج فرٌق المناخ فً نسخته الجدٌدة تحسٌنا هاما لحساب االنبعاثات من قطاع الزراعة
والحراجة واستخدام األراضً.
 .9.2تفصٌل النتائج
 .1.9.2فئات المصادر الرئٌسٌة
ٌوصً "دلٌل الممارسات الحسنة" لفرٌق المناخ
( )2003 ،2000بالتعرؾ على الفبات الربٌسٌة ،أل ّنها
تساعد فً تحدٌد أولوٌة الجهود ،وفً تحسٌن النوعٌة
اإلجمالٌة للجرد الوطنً .وتعرَّ ؾ الفبة الربٌسٌة بؤ ّنها فبة
ذات أولوٌة فً نظام الجرد الوطنً ؛ فتقدٌرها له مفعول
بٌّن على الجرد الكلً لؽازات االحترار المباشرة فً بلد،
سواء على المستوى المطلق لبلنبعاث أو االمتصاص،
أو اتجاه االنبعاثات أو االمتصاص ،وحتى االرتٌابات
المتعلقة باالنبعاثات أو االمتصاص (فرٌق المناخ،
 .)2006وعبلوة على ذلك ،إذا حُ ضِّرت سلسلة زمنٌة
لتقدٌر االنبعاثاتٌ ،نبؽً للمسح المعمّق حول أهم الفبات
تؤثٌر االتجاهات لدى المصادر
أن ٌؤخذ فً الحسبان
َ
الفردٌة .وقد تم التعرّ ؾ على الفبات الربٌسٌة ،انطبلقا
من طرٌقتٌن  :األولى تحلل مستوى أو إسها َم كل فبة فً
المجموع الوطنً لبلنبعاثات ؛ والطرٌقة الثانٌة تحلل
اتجاه وحصة االنبعاثات من كل فبة فً المنحى المطلق
(زٌادة أو تخفٌضا) خبلل فترة الجرد.
وفً  ،2012أظهرت نتابج الجرد أنّ انبعاثات ؼازات االحترار تؤتً من سبع (  )7فبات ،وفق منهجٌة
التحلٌل بحسب المستوى ،وهً :

47



o
o
o
o

فات .3 :أ.1.التخمر المعوي
ا
قطاع "الزراعة والحراجة واستخدام األراضً" ٌض ّم ثبلث
و.3ب .1.األراضً الؼابٌة التً بقٌت أراضً ؼابٌة ،و .3أ .2.تسٌٌر السماد الحٌوانً (الشكل
2ـ 7باللون األحمر) ؛
قطاع الطاقة ،بأربع فبات (الشكل 2ـ 7باللون األصفر) :
.1أ.3.ب .النقل الطرقً ؛
.1أ .1.صناعات الطاقة ؛
.1أ .2.الصناعات التحوٌلٌة والبناء ؛
.1أ .2.قطاعات أخرى.

أمّا " طرٌقة التقوٌم حسب االتجاه" ،فتعطً ست (  )6فبات من المصادر الربٌسٌة .وهذه المنهجٌة تإكد
فبات التقوٌم حسب المستوى ،باستثناء فبة تسٌٌر السماد الحٌوانً ( .3أ ).2.وقطاع الزراعة والحراجة
واستخدام األراضً (الجدول 1ـ.)5

رمز فرٌق
المناخ

الفبة (فرٌق المناخ)

نمط
الؽاز

انبعاثات1990
Ex0
(جػ مكافا )CO2

انبعاثات
2010
Ext
(جػ مكافا
)CO2

تقوٌم
االتجاه
()TXT

%
المساهمة

المجموع
التراكمً

3.B.1.a

أراضً ؼابٌة بقٌت ؼابٌة

CO2

-555.453

-426.813

0.553

0.469

0.469

3.A.1

التخمّر المعوي

CH4

2564.801

4589.170

0.213

0.181

0.650

1.A.1

صناعات الطاقة

CO2

619.350

619.350

0.129

0.110

0.760

1.A.2

الصناعات التحوٌلٌة والبناء

CO2

424.876

424.876

0.089

0.075

0.835

1.A.4

قطاعات آخر ى

CO2

369.049

369.049

0.077

0.065

0.900

1.A.3.b

النقل الطرقي

CO2

270.977

929.818

0.048

0.041

0.941

 .2.9.2ضمان الجودة ومراقبة النوعٌة
طبقا لتوصٌات دلٌل الممارسات الحسنة (فرٌق المناخ ٌ ،)2000جب أن تكون ا لجرود الوطنٌة شفافة
ومتسقة وقابلة للمقارنة و شمولٌة ودقٌقة وموثقة جٌدا  ،وأن ٌكون االرتٌاب فٌها مقوّ ما .وٌمكن أن تإمَّن
جمٌع هذه المعاٌٌر إذا ُ
طب ْ
ُ
إجراءات ضمان الجودة ومراقبة النوعٌة.
ِّقت جٌدا
ٌعرؾ دلٌل الممارسات الحسنة ( فرٌق المناخ  )2000 ،شروط "ضمان الجودة ومراقبة النوعٌة" على
النحو التالً :
 فـ"مراقبة النوعٌة" إجراء فني لقٌاس ورقابة نوعٌة الجرد بصفة منهجٌة أثناء طور اإلعداد .
وهذا اإلجراء للرقابة األساسٌة للن وعٌة ٌنبؽً أن ٌوفر التؤ ّكدَ بانتظام وانسجام ،لتؤمٌن ال سبلمة
والدقة و الشمولٌة .و من جهة أخرى ٌ ،شمل "ضما ن الجودة " ما ٌلً  ( :أوال) نظا ٌم مخطط
ٌ
ثالث)
إجراءات ٌقوم بها أشخاص ؼٌر معنٌٌن مباشرة بتجمٌع قوابم الجرد ؛ و( ا
ثانً)
للمراجعة ؛ ( ا
إجراءات تحسٌنٌة ترصد للجرود المستقبلٌة.
 وفً إطار الجهود المستمرة إلنشاء جرد شفاؾ و موثوق به للفترة  ،2012-1990و من أجل
لإلجراءات ،
تحسٌن نوعٌته ،أع ّد فرٌق الخبراء الوطنٌٌن بالتعاون مع وحدة التنسٌق دلٌبل
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لضمان الجودة و مراقبة النوعٌة ،يؼطً ما ٌلً  )1( :التحقق من معطٌات األنشطة ،الذي ٌطبق
مباشرة عند نهاٌة مرحلة جمع المعطٌات ؛ (  )2التحقق من صحة حساب االنبعاثات ؛ ()3
التحقق من الوسابط ووحدات االنبعاثاتات ؛ ( )4التحقق من تقوٌم االرتٌابات.
لنوعً" ،الذي ٌستهدؾ ضمان جودة الجرد الوطنً  ،توبع كما تبٌِّنُ
ة
ومسار تنفٌذ "ضمان الجودة ورقابة ا
ُ
اإلجراءات المحددة فً الجدول 8ـ 1فً دلٌل الممارسات الحسنة لفرٌق المناخ  .)2001وفً هذا
ذلك
اإلطار ،كان إلشراك األطراؾ ـ ؼٌر المعنٌة مباشرة بمسار وضع الجرد الوطنً ـ فً المصادقة على
ٌ
الجرد دورٌ بالػ فً الرقابة  .وقد أعِ ّد ْ
شكلٌات لرقابة النوعٌة ،تسهٌبل للتحقق من معطٌات النشاط
ت
وتوثٌق المعطٌات ووسابط الحسابات ودقة الحسابات ،وكذا الشمولٌة والشفافٌة .وتشمل خطة " ضمان
لنوعً" أٌضا جدوال زمنٌا للنشاطاتٌ ،م ّكن من إخضاع مختلؾ مكوّ نات الجرد لرقابة
ة
الجودة ور قابة ا
لنوعً" فً إطار تعزٌز
ة
النوعٌة .وٌقرر من جهة أخرى إقامة آلٌة دابمة لـ" ضمان الجودة ور قابة ا
اإلطار المإسسً لتنفٌذ اتفاقٌة المناخ .وٌوجد فً قلب النظام وصؾٌ إلجراءات " ضمان الجودة ور قابة
ٌ
تحقٌقات فً كل طور من مسار تحضٌر الجرد الوطنً ،وستكون النتابج منذ اآلن
وتجرى
لنوعً".
ة
ا
َ
محفوظة مع الوثابق األخرى .وقد أوكلت "وحدة تنسٌق البرنامج الوطنً للتؽٌرات المناخٌة" للشبكة
َ
لنوعً" لجرد ؼازات
ة
تنفٌذ خطة " ضمان الجودة ور قابة ا
الوطنٌة للتشاور حول التؽٌرات المناخٌة
االحترار.
ومجمل القول ـ على الرؼم من تدنً نوعٌة معطٌات النشاط فً قطاع الزراعة والحراجة واستخدام
األراضً ـ أنّ شفافٌة ومصداقٌة الجرد الوطنً ت ّم تؤمٌنهما ،من خبلل  )1 ( :القدرة على البرهنة
بواسطة الوثابق المناسبة على شفافٌة مسارالجرد ؛ (  )2إضافة تحسٌنات أخرى إلى مسار الجرد
ومنتجات القاعدٌة ؛ (  )3استخدام المسار لمُقاربات متسقة م ّكنت من ا لحصول على نتابج ٌمكن مقارنتها
ه
اإلدماج المستمر لنشاطات "ضمان
بالنسبة لجمٌع فبات المصادر .وبالمقارنة مع الجرود السابقة ،فإنّ
َ
الجودة ورقابة الوعٌة" فً جرد "اإلببلغ الوطنً الثالث" ٌإمّن لهذا الجرد نوعٌة ً أفض َل.
 .3.9.2اتجاهات االنبعاثات
فٌما بٌن عامً  1990و  ،2012أظهر تطور إجمالً
ـ مقٌسا
االنبعاثات المباشرة من ؼازات االحترار
بمكافبات  CO2ـ اتجاها للزٌادة ،من  3101,84جغ فً
 1990إلى  7070,54جػ فً  ،2012؛ وهكذا ،حققت
االنبعاثات زٌادة قدرها .% 127,95
ٌظهر الشكل  8.1اختبلالت فً هذا التطور ،مع سنوات
ذات انبعاثات عالٌة ( )1999 ،1993توافق سنوات مطيرة.
الجدول  : 8.1اتجاه االنبعاثات المباشرة لؽازات االحترار فً مورٌتانٌا (( )2012/1990مقٌسة بـ جػ مكافً )CO2
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
السنة

2001

مجموع
االنبعاثات
السنة
مجموع
االنبعاثات

3101,84

3137,10

3189,72

3774,89

3653,79

3600,28

3688,44

3604,27

4200,22

4526,70

4183,52

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

4865,68

5108,92

5148,70

5324,47

5434,10

5764,91

6031,99

6362,17

6619,07

6740,03

7070,54
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4652,50

تؤتً االختبلالت مباشرة من قطاع "الزراعة والحراجة واستخدام األراضً" الذي هو رهٌن األمطار ؛
لقطاعيْ "األسالٌب
أما قطاع الطاقة ،فٌتبع وتٌرة نمو شبه منتظمة فً المُج َمل (الشكل 3ـ .)2أما بالنسبة
َ
مساهمتهما ضعٌفة فً اتجاهات انبعاث ؼازات االحترار.
الصناعٌة واستخدام المنتجات" والنفاٌات ،ؾ
 .4.9.2اتجاهات االنبعاثات بحسب الؼاز
فً السلسلة الزمنٌة من  1990حتً  ،2012زادت
انبعاثات  CO2الصافٌة بنسبة  ،%517حٌث
انتقلت من  358,947ج غ فً  1990إلى
 2214,698جغ فً .2010
وهذه الزٌادة فً انبعاثات  CO2م تؤثرة جدا بمساهمة
قطاع الطاقة  .لقد شهد هذا القطاع تضاعؾ قدرته
على انبعاث الؽازات المسببة لبلحتباس الحراري
بنسبة  ،% 693حٌث اتنقلت من  891,603جػ
فً  1990إلى  2472,804جػ فً .2012
والفبة األكثر تؤثرا بهذه الزٌادة كانت فبة صناعة
الطاقة ،بنسبة  ،% 615,73متبوعة بفبة "قطاعات
أخرى"(1أ )4بـ  ،%274,25والنقل الطرقً
(1أ3ب) بـ  .% 243,14وهكذا ،عرؾ قطاع
الزراعة والحراجة واستخدام األراضً انخفاضا
قوٌا لقدرته على امتصاص  ،CO2وال سٌما فً
فبة األراضً الؽابٌة  ،التً انتقلت من 555,45
جػ فً  1990إلى  426,18جػ فً  ،2010أي
بانخفاض قدره  .% 218,91أما القطاع الفرعً
"استخدام األراضً" فكان ضحٌة التدهور المستمر
للمنظومة البٌبٌة ،واعتماده الكلً على التهطال .فٌما
بٌن  1990و  ،2012كانت انبعاثات  CO2بنسبة
 %9,6من االنبعاثات الخام ؛ األمر الذي تجسد من
خبلل معدل سنوي بحوالً  .% 4,7أما االنبعاثات
الخام ،فكانت زٌادتها بٌن  1990و  2012بنسبة
 .%454,8وٌُفسَّر ذلك بمعطاة النشاط لـ"األراضً
المتحولة إلى ؼابات" التً تظهر احتجازا قوٌا فً
 ،2010مع رفض معظم الخبراء لهذه المعطاة،
وٌفسر كذلك بتشؽٌل تولٌد الكهرباء الذي اتسع من
 222مو فً  2010إلى  316,4مو فً .2012
وقد زادت انبعاثات المٌثان  CH4بنسبة  ،% 77,6حٌث انتقلت من  2708,320ج غ مكافا CO2
فً  1990إلي  4809,912ج غ مكافا  CO2فً عام  .2012وكانت الماشٌة المساهم الربٌسً فً
هذا التطور .وعلى الرؼم من اعتماده بشكل كبٌر على األمطار خبلل الفترة ( ،)2012/1990تؤثر
القطاع قلٌبل بالعجز ،على إثر البرامج اال ستعجالٌة للحكومة .وفٌما بٌن  1990و  ،2012انتقلت
انبعاثات المٌثان من  219,735جػ إلى  229,043جػ ،أي بزٌادة  .% 4,24تعزى هذه الزٌادة
الطفٌفة إلى جفاؾ .2011
أما انبعاثات  ،N2Oفكانت زٌادتها شدٌدة االختبلل ،نظرا لتؤثٌر المصدر الربٌسً (الحرابق الرفٌة) الذي
تتؽٌر انبعاثاته من سنة إلى أخرى (الشكل  .)12.1ولذلك ،فإنّ السنوات المطٌرة تتسم أساسا باتجاه نحو
االرتفاع ،وال سٌما  .2008وبصفة إجمالٌة ،ومن ضمن جمٌع الزٌادات فً االنتبعاثات ،كانت زٌادة
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 N2Oهً األكثر اعتداال ،بنسة ( % 13,94حٌث انتقلت من  34,575جغ مكافا  CO2فً  1990إلى
 39,392جغ مكافا  CO2فً عام  .)2012إنّ انبعاثات  N2Oتروي التطور المناخً فً مورٌتانٌا ،مع
مستوى انبعاثً ضعٌؾ فً السنوات الجافة (  ،)2011 ،2003 ،1992،1997ومستوى قوي فً
السنوات الرطبة.
 .5.9.2االرتٌاب
انبعاثات ؼازات
ٌشكل تقدٌر االرتٌاب عنصرا جوهرٌا إلضفاء طابع الكمال والشفافٌة على جرد
الطعن فً صحة تقدٌرات الجرد ،وإنما المساعدة فً تحدٌد
االحترار .ولٌس الهدؾُ من معرفة االرتٌابات
َ
ولً فً الجهود المبذولة لتحسٌن دقة الجر ود المستقبلٌة ،وتوجٌ ُه القرارات لمستقبل ٌة فً شؤن
األ ة
الخٌارات الم نهجٌة.
بٌنما بعض فبات التقدٌرات الحالٌة ،مثل تقدٌرات انبعاثات  CO2من صناعة الطاقة ،تعتبر ذات ارتٌابات
ت أو رداءتها ،أوحتى عدم
دنٌا ؛ إال أ ّنه بالنسبة لبعض فبات االنبعاثات األخرى ،فإنّ عدم وجود معطٌا ٍ
فهم كٌفٌة تولّد ا النبعاثات ٌزٌد من االرتٌاب فً التقدٌرات .وعلى الرؼم من هذه االرتٌابات ،تقترح
توجٌهات فرٌق المناخ لعام  2006تقدٌرات موضعٌة لفبة المصدر بالنسبة لكل ؼاز ،حسب إسهامه فً
االنبعاثات الكلٌة .وفً هذا السٌاقٌ ،تؤثر االرتٌاب النهابً لكل مصدر انبعاث بما ٌلً :
• االرتٌاب فً معطٌات األنشطة ؛
• االرتٌاب فً العوامل الخاصة المرتبطة بالتقدٌرات ؛
• االنبعاث التراكمً الناجم عن المصدر بالنسبة للسنة الجارٌة ؛
ي؛
• مجموع االنبعاثات فً السنة الجار ة
• باإلضافة إلى االنبعاثات التراكمٌة فً سنة األساس بالنسبة للتقوٌم بحسب االتجاه.
وقد ُق ِّدر االرتٌاب اإل جمالً فً الجرد باستخدام مقاربة من المستوى الم نهجي األول ( فرٌق المناخ ،
 .)2006وقد بلػ ال تقدٌر الكمً لبلرتٌاب اإل جمالً نحو  %16,291بالنسبة لمنهجٌة ال مستوى،
و %24,677بالنسبة لمنهجٌة االتجاهات .وٌظهر الجدول 1ـ 6أدناه وزن كل ؼاز فً هذا االرتٌاب.
الجدول 1ـ : 6تقوٌم االرتٌاب الكمً اإلجمالً فً الجرد الوطنً بحسب الؽاز ،مقٌسا بـ %
N2O
CH4
CO2
المجموع
طرٌقة التقوٌم
االرتٌاب بحسب المستوى

3,555

15,891

•0,471

•16,291

االرتٌاب بحسب االتجاه

12,687

21,156

•0,674

•24,677

فٌُبلحظ لدى ؼاز " CO2ارتٌابٌ بحسب المستوى" منخفضٌ  ،مدفوعا بمصدره ا لربٌسً "الطاقة" ،إال أنه
على مستوى االتجاه ات ٌمتلك أعلى مستوى ،نظرا للفرق بٌن السنة المرجعٌة  2012وسنة األساس
ٌظهر مثال تؤثٌر حصة أقل االنبعاثات فً تقدٌر االرتٌاب.
 .1990أما  N2Oؾ
الجدول  : 7-1تقدٌر االرتٌاب الكمً اإلجمالً فً الجرد الوطنً ،مقٌسا بـ %

طرٌقة التقوٌم
االرتٌاب بحسب المستوى
االرتٌاب بحسب االتجاه

األسالٌب الصناعٌة الزراعة والحراجة
الطاقة
واستخدام المنتجات واستخدام األراضً

النفاٌات

0,069 1,676

16.204

0.005

0,279 4,779

24.209

0.1

قطاع "الزراعة والحراجة
وٌبٌّن الجدول  7-1نتابج تقوٌم االرتٌابات بحسب كل قطاع على حدة  .ؾ
واستخدام األراضً" يحتل المستوى األول فً االرتٌاب ؛ وذلك ما ٌثبت مشاركته القوٌة فً االرتٌاب
اإلجمالً .أما بالنسبة لقطاع الطاقة  ،ونظرا للمستوى العالً لنوعٌة معطٌات نشاطه ،فبل يمثل ارتٌابه
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سوى  %1,7بالنسبة للمستوى ،و  %4,5بالنسبة ل التجاهات .والقطاعات األخرى ذات االنبعاثات
المنخفضة ال تإثر على االرتٌاب اإلجمالً .إنّ تحلٌل االرتٌاب المرتبط بفبات مصادر االنبعاث فً جرد
الؼازات مبسوط بمزٌد من التفصٌل فً الملحق .3
 .6.9.2الشمولٌة
المباشرة وؼٌر المباشرة المطلوبة من طرؾ

الجرد الوطنً جرد شامل النبعاثات ؼازات االحترار
"االتفاقٌة اإلطارٌة لؤلمم المتحدة حول التؽٌر المناخً" (،CO ،PFC ،SF6 ، HFC ،N2O ،CH4 ،CO2
 .)SO2 ،NMVOC ، NOxوعلى الرؼم من الجهد المبذول لتؽطٌة جمٌع المصادر و البوالٌع الموجودة ،ما
أساس بعدم وجود معطٌات حول النشاط لتقدٌر االنبعاث
ا
يزال الجرد ٌعانً من بعض الثؽرات المرتبطة
واالمتصاص لدى بعض المصادر ،كما هو الحال بالنسبة لقطاع الزراعة والحراجة واستخدام األراضً.
وعبلوة على ذلك ،ال وجود لبعض المصادر فً مورٌتانٌا ،وال سٌما فً قطاع األسالٌب الصناعٌة.
وعلى مستوى التحسٌنات ،بُذلت جهو ٌد لتحدٌد وتقوٌم المصادر الجدٌدة والبوالٌع التً أتٌحت لها مناهج
تقدٌر ذات مردودٌة  .وفً هذا اإلطار ،أنشبت قاعدة بٌانات وحفظت لدى "وحدة التنسٌق " ،من أجل
التحدٌثات المقبلة.
وٌبقى العٌب الرئٌسً اآلخر دائما هو انخفاض مستوى التناسب بٌن م عامبلت االنبعاث مع الظروؾ
المحلٌة للبلد ؛ فجمٌع المعامبلت المستخدمة افتراضًة .
 .10.2التصرٌح بالؽازات حسب كل قطاع على حدة
 .1.10.2قطاع الطاقة
إنّ معطٌات النشاط البلزمة لتقدٌر االنبعاثات من قطاع الطاقة تعتمد أساسا على إحصابٌات الوزارة
المكلفة بالطاقة ،وكذا على المعطٌات المتوفرة من مصالح الجمارك ،ألنّ جمٌع الوقود المستهلك على
التراب الوطنً مستورد .وٌمكن اعتبار هذه المعطٌات صحٌصة بما فٌه الكفاٌة ،تبعا لنتابج رقابة
النوعٌة .وهكذا ،ق ّدر هامش الخطإ فً هذه المعطٌات بـ  ،% 5باستثناء قطاع النقل الطرقً ،حٌث ٌبلػ
 ،%10بسبب التهرٌب المذكور من طرؾ بعض المصادر المستشارة.
 القطاع الفرعً الشتعال المشتعبلت األحفورٌة
فً مورٌتانٌا ٌ ،تكون احتراق المشتعبلت األحفورٌة من
أربع فبات ربٌسٌة ،من بٌنها اثنتان مستقرّ تان :
1( oأ )1الصناعة اطاقٌة (  % 25,15من
القطاع الفرعً) ؛
1( oأ )2الصناعة التحوٌلٌة ( )%17,27؛
1( oأ )3النقل الذي ٌشكل المصدر الربٌسً ،بـ
( %42,63فبة ذات احتراق متنقل) ؛
1( oأ )4قطاعات أخرى بـ  : %15فبة مقتسمة
بٌن االحتراق المتحرّ ك واالحتراق المستقر)
(الشكل .).2.II
والفبات األربع من مستوى تصنٌؾ الفبات الربٌسٌة فً
جرد .2012
ُ
انبعاثات كل ؼاز من مصدر
تحسب
وعلى العمومَ ،
مستقرّ  ،بضرب االستهبلك من المشتعبلت فً معامل
2ـ ،3فرٌق المناخ،
االنبعاث المطابق (المعادلة
 .)2006وفً هذا اإلطار ،وعلى أساس استخدام مخطط القرارات فً الشكل  1من الفصل  2من المجلد
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ُجرى اختٌار منهجٌة التقدٌر بمنهجٌة المستوى  .1وهذا
 2للخطوط التوجٌهٌة لفرٌق المناخ َ ٌ ،2006
االختٌار مسوّ ٌغ بؽٌاب معامبلت انبعاث خاصة بالبلد.
ٌش ّكل القطاع الفرعً الشتعال المشتعبلت األحفورٌة ـ بصفة جلٌة ـ أهم مصدر لبلنبعاثات المباشرة من
ؼازات االحترار من قطاع الطاقة ،بـ  %99,905فً  .2012وحصته فً االنبعاثات الوطنٌة المباشرة
تؽٌرت من  %28,78فً ( 1990أي  891,603جػ مكافا  )CO2إلى ( % 34,94أي
 2470,454جػ مكافا  )CO2فً  .2012وخبلل نفس السنة ،كانت االنبعاثات من اشتعال المشتعبلت
 ،CO2بـ  ،%98,79مصحوبة بنسب ضعٌفة من NO2
ـ حسب كل ؼاز على حدة ـ ٌسودها ؼاز
( )%1,09و  .)% 0,12( CH4وٌنتاسب طردٌا توزٌع هذه الؽازات مع كمٌات الوقود لكل فبة (الشكل
.)3.II
 الصناعة الطاقٌة
فً  ،2012ساهمت الصناعة الطاقٌة بـ 25,11
 %من مجموع قطاع الطاقة .ساهمت هذه الفبة بـ
 % 8,78من االنبعاث الوطنً ؛ فهً تحتل
الرتبة الرابعة فً تصنٌؾ فبات المصادر الربٌسٌة
ٌ .%268ؤتً هذا االنبعاث من فبتٌن ربٌسٌتٌن :
) (1A1aتولٌد الكهرباء الذي أصدر 462,68
جػ مكافا  ،CO2أي  %74,51من مجموع
انبعاث الفبة ،و ) (1A1Ciiصناعات طاقٌة
أخرى .شهدت الصناعة الطاقٌة تطورا سرٌعا فٌما
بٌن  1990و  ،2012حٌث انتقلت من 86,814
جػ مكافا  CO2فً  1990إلى  621جػ
مكافا  CO2فً  ،2012أي بزٌادة .%615
وقد كان هذا التطور أشد روعة فٌما بٌن 2000
و )%268 ( 2012منه أثناء الفترة
 .)% 94,27 ( 2000/1990وتؤ ّكدت هذه
الوضعٌة باتساع قطاع إنتاج الكهرباء ،وكذا إقامة
القطاع الفرعً ) (1A1Ciiفً  .2006فً
 ،2012كان  CO2ؼاز االحترار الربٌسً فً
انبعاثات صناعة الطاقة ،بـ  619,35جػ مكافا
 ،CO2أي  % 99,37من انبعاثات الفبة ،متبوعا بؽاز  NO2الذي لم ٌكن ٌمثل سوى  1,21جػ مكافا
 ،CO2أي  % 0,2؛ بٌنما كان  CH4ذا حصة ضبٌلة ،بـ  % 0,07من االنبعاثات المباشرة من الفبة
(الشكل  .)2.IIلقد شهد تطور انبعاثات ؼازات االحترار من الصناعة الطاقٌة اختبلالت طٌلة فترة
الجرد ،تبعا لتطوٌر التجهٌزات (المحطات) ومستوى التؽطٌة المكانٌة لخدمة الكهرباء العمومٌة (انظر
معطٌات النشاط) .وقبل  ،1997كان المستوى الطفٌؾ للبلنبعاثات مرتبطا بمستوى النفاذ المحدود إلى
الكهرباء ،بـ  .%6,3ومن  1997إلى  ،2002مع اتساع أسطول تولٌد الكهرباء فً مورٌتانٌا ،لوحظت
َ
ربط مدن نواكشوط وروصو
زٌادة نسبٌة النبعاثات هذه الفبة ،بحوالً  .%50وفً  ،2003فإنّ
وكٌهٌدي بالمصدر الكهرومابً من دون تحسٌن التؽطٌة خ ّفض من االنبعاثات بنسبة  %30فً ،2003
وأقل من ذلك فً  .2005وقد انتعش اتساع الشبكة الكهربٌة الوطنٌة فٌما بٌن  2006و  ،2012فً
إطار نشاطات "وكالة الكهربة الرٌفٌة" و"وكالة النفاذ الشامل للخدمات" و "صوملك" ،تنفٌذا لبرنامج
اإلطار اإلستراتٌجً لمكافحة الفقر ،الذي ٌستهدؾ زٌادة بنسبة نفاذ قدرها  % 50إلى  % 80فً الوسط
الحضري % 5 ،إلى  % 40فً الوسط الرٌفً .وقد كان لهذه البرامج مفعول مسرّ ع النبعاثات هذه
الفبة ،بما ٌزٌد على  % 40فً  ،2006و  % 30فً  ،2007و حوالً  %20فً  .2008وتبلػ
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الوتٌرة الحالٌة حوالً  %5سنوٌا (الشكل  11ـ  )5؛ وقد أثارت هذه الوضعٌة لدى الحكومة المورٌتانٌة
االهتمام بإدماج القطاع فً منظور للتنمٌة النظٌفة .وفً هذا الصدد ،أنشبت "الوكالة الوطنٌة لتنمٌة
الكهربة الرٌفٌة" ،بهدؾ تعزٌز حصة الطاقات المتجددة فً القطاع ،لبلوغ  % 15فً  ،2015و%20
ّ
محطتًْ عرفات
فً  .2020وفً إطار هذا البرنامج لتنمٌة الصناعة الطاقٌة ،شهدت السنة تشؽٌل
والمرفإ ،اللتٌْن كانتا تنتجان مجموع  25مو ؛ وهكذا ،كان البرنامج ٌشمل رإٌة للتخفٌض ،مع تشؽٌل
الضٌعة الشمسٌة لنواكشوط ،فً  .2013وفً ٌولٌو  ،2012أبرمت الحكومة المورٌتانٌة وسنٌم
وكٌنروص اتفاقا إلنشاء شركة لبناء محطة ؼازٌة بسعة  350مو .ومن المتوقع أن تكون هذه المحطة
جاهزة للتشؽٌل بٌن 2016ـ.2017
 الصناعة التحوٌلٌة
تخص الصناعة التحوٌلٌة أساسا شركات
االستخراج المعدنً ،وخاصة سنٌم و"أم.سً.أم"
وتازٌازت .وهذه الشركات ـ التً لها قدرة كبٌرة
على إنتاج ؼازات االحترار ـ لجؤت إلى استخدام
الوقود األحفوري ،لتلبٌة حاجاتها المتزاٌدة من
 ،2012ساهمت الصناعة
الطاقة .ففً سنة
الطاقٌة بـ  424,876جػ مكافا  ،CO2أي
 % 17,24من مجموع قطاع الطاقة .وبـ 6,03
 %من االنبعاثات الوطنٌة ،تحتل الصناعة
التحوٌلٌة المرتبة الخامسة فً تصنٌؾ فبات
.2010
المصادر الربٌسٌة وفق المستوى ،فً
ٌشكل ؼاز  CO2ؼاز االحترار الربٌسً فً
،% 99,68
انبعاثات الصناعة التحوٌلٌة ،بـ
متبوعا بـ  N2Oالذي ال ٌمثل سوى ،% 0,24
بٌنما حصة  CH4طفٌفة ،بـ  % 0,08من
االنبعاثات المباشرة للفبة (شكل .)6.II
انتقلت انبعاثات ؼازات االحترار من فبة الصناعة التحوٌلٌة من  113,896جػ مكافا  CO2فً 1990
إلى  426,26جػ مكافا  ، CO2أي بزٌادة حوالً  .% 274,25وٌؤتً معظم هذا التضاعؾ من اتساع
نشاط االستخراج المنجمً ،وخاصة فٌما بٌن 2004ـ ،2010مع انطبلق نشاطات شركة تازٌازت.
وفً وسط التسعٌنٌات ،كان الستخراج الحدٌد من المناجم الجدٌدة فً الكبلبه وامهودات انعكاسٌ على
تطور انبعاثات الفبة ،وكذا استؽبلل حقل النفط شنقٌط فً .2006
 النقل
ٌشمل قطاع النقل فً مورٌتانٌا ،زٌادة على النقل
الطرقً والجوي ،سكة حدٌدٌة وحٌدة تسٌّرها
"سنٌم" ،وعبّارة وحٌدة على نهر السٌنؽال (عبّارة
روصو) .فً  ،2012راكم قطاع النقل ـ من خارج
الخزانات الدولٌة ـ  1052,599جػ مكافا ،CO2
أي  % 42,57من مجموع انبعاثات قطاع الطاقة،
و % 14,89من االنبعاثات اإلجمالٌة فً
مورٌتانٌا ،محتبل بذك مع فبته الفرعٌة (  1A3bالنقل الطرقً) المرتبة الثالثة فً فبات المصادر
الربٌسٌة .فً  ،2012جاءت  % 89,88من هذه االنبعاثات من النقل الطرقً ( ،) 1A3bو % 7,76
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من نقل السكة ،وحوالً  %0,003من المبلحة .وهكذا ،قُ ّدرت خزانات الطٌران األهلً بـ %2,45
(انظر الشكل ٌ .) 2 . IIنضاؾ إلى ذلك  66,8جػ من المبلحة الدولٌة (للتذكٌر) .وفً  ،2010كان
ت من النقل ،بـ  ،% 97,6واحت ّل  N2Oالمرتبة الثانٌة ،و  CH4المرتبة
 CO2أول ؼاز احترار آ ٍ
األخٌرة فً الؽازات المباشرة ،بـ .% 0,12
وتطور االنبعاثات من النقل متباٌن جدا ،تبعا لمختلؾ
مكوّ ناته .وانتقل النقل الطرقً من  399,822جػ
مكافا  CO2فً  1990إلى  1052,599مكافا
 CO2فً  ،2010أي بزٌادة  .%242,27وٌعود هذا
االتساع أساسا إلى تضاعؾ األسطول الوطنً من
السٌارات الذي انتقل من أق ّل من  20 000سٌارة فً
 1990إلى أكثر من  170 000سٌارة فً .2010
وقد سهل هذه الوضعٌ َة االستٌرا ُد المكثؾُ للسٌارات
المستعملة "أرٌفاج".
وقد بقٌت انبعاثات نقل السكة ثابتة نتٌجة انتظام
نشاطات تصدٌر الحدٌد الخام الذي هو الؽاٌة من إنشاء هذا النمط من النقل.
أما القطاع الفرعً للطٌران األهلً (الطٌران الداخلً) ،فقد كان فً انحطاط نتٌجة تدهور البنٌة التحتٌة
وقِدَ م األسطول .فٌما بٌن  1990و  ،1997كانت شركة الخطوط الجوٌة المورٌتانٌة تؽطً  9وُ جهات
داخلٌة ،بطابرتٌن .وفً  ،1997تحطمت إحدى الطابرتٌن ،فنقصت قدرةُ الشركة بالنصؾ .وهكذا،
انخفضت انبعاثات هذا القطاع الفرعً بـ  % 40طٌلة الفترة 1998ـ ،2002وبـ  %60بٌن 2002ـ
 .2006وفً  ،2006أفلست شركة الخطوط الجوٌة المورٌتانٌة ،والشركات الصؽٌرة التً رأت النور
على إثر تحرٌر القطاع لم تستطع المواصلة ،فتوقؾ نشاط الطٌران فً  .2008واستمر هذا التوقؾ
ثبلث سنوات ،من  2008إلى ٌ ،2010لُستعاد مع الخطوط التً تؽطً المناطق المنجمٌة فً .2009
 قطاعات أخرى
فبة "قطاعات أخرى" (رمز فرٌق المناخ  )1A4 :تؽطً االنبعاثات المعزوة لنشاطات االشتعال إلنتاج
الطاقة والحرارة فً القطاعات التالٌة :



o
o
o

القطاع التجاري والمإسسً ( : )1A4aاالنبعاثات المعزوة الحتراق الوقود فً المبانً التجارٌة
والمإسسٌة (تعت َبر ؼٌر مُعت ّد بها فً مورٌتانٌا ،باستثناء جزبه الم َ
ُؽذى من طرؾ الكهرباء
العمومٌة المشمولة فً قطاع الصناعة الطاقٌة) ؛
القطاع السكنً ( : )1A4bجمٌع االنبعاثات المعزوة الحتراق الوقود فً المنازل ؛
الزراعة/الحراجة/الصناعة/تربٌة السمك ( : )1A4cفً هذه الفبة الفرعٌة ،نمٌّز بٌن ثبلثة أنماط
من االحتراق ،هً :
االحتراق من مصدر ثابت ( : )1A4c.iاالنبعاثات المعزوة للمشتعبلت المحروقة فً المضخات
وتجفٌؾ ودفٌبات البستنة واالحتراقات األخرى فً قطاع الزراعة أو الحراجة أو حتى االشتعال
الثابت فً تربٌة األسماك.
سٌارات خارجة الطرق والماكٌنات األخرى (  : )1A4c.iiاالنبعاثات المعزوة للمشتعبلت
المحروقة فً آلٌات الجرّ فً المستؽبلت الزراعٌة والؽابٌة.
الصٌد (االحتراق المتنقل) (  : )1A4c.iiiاالنبعاثات المعزوة للمشتعبلت المستخدمة فً الصٌد
السفن من كل علم التً
القاري والصٌد الشاطا وصٌد أعالً البحارٌ .جب أن ٌؽطً الصٌ ُد
َ
تزودت بالوقود فً البلد (بما فً ذلك الصٌد الدولً).
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( )1A4المستوى
تحتل فبة "قطاعات أخرى"
السادس فً فبات المصادر الربٌسٌة فً ،2012
بمجموع من ؼازات االحترار المباشرة قدره
 370,599جػ مكافا  .CO2والصٌد المتنقل هو
المصدر الربٌسً لهذه االنبعاثات ،بـ 216,682
جػ مكافا  ، CO2أي  ،%58,71متبوعا بالقطاع
السكنً بـ  141,852جػ مكافا  ، CO2أي
 .% 38,44وٌمثل قطاع النقل خارج الطرق
% 0,43
واالحتراق المستقرّ على التوالً
و( % 2,42الشكل .)10 .II
وكما فً جمٌع أشكال االحتراق ،فإنّ فبة "قطاعات
 CO2الذي ٌمثل
أخرى" ٌسودها بشكل بٌّن ؼاز
 %99,58من االنبعاثات المباشرة من هذه الفبة .أما
انبعاثات الؽازات المباشرة األخرى ،فبل تمثل سوى
 %0,18ألكسٌد
 % 0,24بالنسبة للمٌثان ،و
النتروجٌن.
وفٌما بٌن  1990و  ،2012شهت انبعاثات فبة
"قطاعات أخرى" تطورا بطٌبا جدا بالنسبة للفبات
األخرى فً الطاقة ،حٌث انتقلت من  291,07جػ مكافا
 CO2فً  ،2010أي بزٌادة حوالً  % 35طٌلة الفترة.

 CO2فً  1990إلى  369,05جػ مكافا

والقطاع السكنً هو أهم قطاع فً هذه الزٌادة ،على الرؼم من إسهامه المتواضع فً انبعاثات الفبة.
والزٌادة القوٌة فً استهبلك ؼاز البوتان فً المنازل ولّدت زٌادة فً انبعاثات القطاع السكنً ،حٌث
انتقلت من  34,52جػ مكافا  CO2فً  1990إلى  141,85جػ مكافا  CO2فً  ،2010أي بزٌادة
 .% 310,94وتبعا لوتٌرة هذا التطور ،زاد إسهام القطاع السكنً فً انبعاثات هذه الفبة بشكل بٌّن
خبلل هذه الفترة ،حٌث انتقلت من  %12فً  1990إلى  % 38,44فً  .2012أما قطاع الصٌد الذي
ٌمثل أهم مصدر فً الفبة فتقلّبت انبعاثاته طٌلة هذه الفترة ،مع اتجاه عام نحو االنخفاض ،حٌث انتقلت
من  245,98جػ مكافا  CO2فً  1990إلى  216,682جػ مكافا  CO2فً  ،2012أي بانخفاض
حوالً  .% 11,9وقد أثر هذا النهج على إسهام قطاع الصٌد فً فبة "قطاعات أخرى" ،حٌث انتقلت من
 % 84,51من االنبعاثات اإلجمالٌة للفبة فً  1990إلى  %58,71فً  .2012وبقٌت المكوّ نات
األخرى للفبة فً مستوى ضعٌؾ من اإلسهام فً االتجاه ،وكذا فً االنبعاثات (  %0,6و  .)%2,6وقد
ٌ
ثبات فً االشتعال المستقرّ فً الزراعة ،بل انخفاض طفٌؾ بؤق ّل من .%1
لوحظ
 القطاع الفرعً لبلنبعاثات الشاردة المعزوة للمشتعبلت
ُ
َ
االنبعاثات الشاردةُ من قطاع الطاقة فً
تعزى أساسا
البلد إلى نشاطات االستكشاؾ واالستؽبلل للنفط
والؽاز .وعلى الرؼم من ضعؾ إنتاج النفط فً
مورٌتانٌا ،فإنّ ممارسة استخراج هذا المنتوج
مصدر مباشر لؽازات االحترار ،نظرا لحرق الؽاز
المتب ّقً بالمشاعل .وفً  ،2012كانت االنبعاثات
اإلجمالٌة من هذه الفبة  2,35جػ مكافا ،CO2
مكوّ نة أساسا من ؼاز  CH4الذي ٌمثل % 98,25
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من االنبعاثات ،وآثار ضبٌلة من  .)% 0,48( NO2انظر الشكل .12. II
واالنبعاثات الشاردة فً مورٌتانٌا محدودة بسبب المستوى الضعٌؾ لئلنتاج النفطً الذي بدأ بـ 30 000
برمٌل ٌومٌا فً  ،2006لتهبط إلى أقل من 9 000
برمٌل ٌومٌا بٌن  2008و  .2009وعبلوة على
ُ
المعطٌات
ذلك ،وطٌلة السنة األولى ،راكمت
ت المختلفة للتخلص من الؽاز المتبقً ،بما
المكوّ نا ِ
فً ذلك تلك المتعلقة بفتح اآلبار والتجرٌب
والتحضٌر واإلنتاج .وفً هذا اإلطار ،لم تقع مقارنة
بٌن السنوات .وٌعطً تراكم السنة األولى انبعاثات
مرتفعة جدا ،تربو على  17جػ مكافا . CO2
واعتبارا لهذا الضعؾ ،وأنّ بداٌة اإلنتاج الفعلً من السنة الثانٌة ،انخفضت االنبعاثات الشاردة بشكل
بٌّن ،بـ  % 63,54فٌما بٌن  2007و ،2012حٌث انتقلت من  5,36جػ إلى  2,35جػ .انظر الشكل
.12. II

 .2.10.2قطاع األسالٌب الصناعٌة
من ضمن العملٌات المعزوة لهذا القطاعٌ ،وجد إنتاج المنتجات المعدنٌة (اإلسمنت ،الجٌر ،إلخ)
والصناعة الكٌماوٌة (إنتاج األحماض "النترٌك والكبرٌتٌك  ،"...الصناعة البتروكٌماوٌة "المٌثانول،
اإلٌتٌلٌن  ،"...والصناعة التعدٌنٌة (إنتاج المعادن الحدٌدٌة  ،)...واستهبلك مركبات الكربون الهالوجٌنٌة،
واستهبلك المُذٌبات ،والصناعة األلكترونٌة ،واإلنتاج الزراعً الؽذابً ،واستخدام منتجات كبدابل،
وصناعة واستخدام منتجات أخرى ،إلخ .وحسب "اإلببلغ الوطنً الثانً" فً  ،2000كانت أهم مصادر
االنبعاث من هذا القطاع فً مورٌتانٌا تعبٌدَ الطرق فً اإلسفلت (  ،2D4الذي كان إسهامه  44,74جػ
من "الهباء العضوي" فً  ،)2000والسبابك الحدٌدٌة (  ،)2C2حٌث قُ ّد ْ
رت االنبعاثات بـ  2,8جػ من
.CO2
 الصناعة المعدنٌة
الصناعة الوحٌدة التً توجد فً مورٌتانٌا من هذه الفبة هً إنتاج اإلسمنت ،الذي ٌعتمد بدوره على
استٌراد مادة "كلٌنكر" .تتر ّكب العملٌة من طحن هذا "الماشفٌر" (= "رماد الحدٌد الحجري" = خـُـبْث
الحدٌد) ،على أن ٌُضاؾ له قبل الطحن الجٌرُ (  )%15والجبس (  .)%5وهذان المن َتجان اإلضافٌان
خال من انبعاث  .CO2وانبعاثات  SO2اآلتً من
محلٌان .والخبلصة أنّ إنتاج اإلسمنت فً مورٌتانٌا ٍ
إنتاج اإلسمنت تق َّدرُ على أساس كمٌات اإلسمنت المُن َتج ومعامل انبعاث افتراضً قدره  0,3كلػ / SO4
لكل طن منتج (دلٌل  EMEP/CORINAIRلجرود االنبعاثات " .)8"2005 ،EEEتق ّدم انبعاثات  SO2طٌلة
فترة الجرد ،فً الجدول .18 .II
الجدول  .18 .IIانبعاثات  SO2من إنتاج اإلسمنت ( 2001ـ )2012مقٌسة بـ جػ
السنة
انبعاثات

SO2

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2001

0,086 0,086

0,086

0,086

0,130

0,134

0,180

0,210

0,210

0,270

0,270

0,270

 الصناعة الكٌماوٌة
تؽطً هذه الفبة انبعاث ؼازات االحترار الناتجة من إنتاج مختلؾ المنتجات الكٌماوٌة ؼٌر العضوٌة
والعضوٌة ؛ وفً هذا الصدد ،ال توجد صناعة كٌماوٌة فً مورٌتانٌا.
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 الصناعة التعدٌنٌة
تضم هذه الفبة انبعاثات ؼازات االحترار المنبعثة من إنتاج المعادن .والفبة الفرعٌة الوحٌدة من الصناعة
التعدٌنٌة الموجودة فً مورٌتانٌا هً السبابك الحدٌدٌة التً تنتجها شركة "صافا" ("الشركة العربٌة
للحدٌد والصلب" التً هً فرع من الشركة الوطنٌة للصناعة والمناجم "سنٌم" .وقد كان االنبعاث
اإلجمالً من السبابك الحدٌدٌة فً  2,8 : 2012جػ  .CO2ونتابج الحساب معروضة فً الجدول .II
.23
الجدول  .23 .IIنتابج انبعاث  CO2من صناعة السبابك الحدٌدٌة ( 1990ـ )2012بـ جػ :
السنة

1990

1991

1992

1993

1995

1994

1997

1996

16.386 15.908 16.440 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 CO2

السنة

2002

2.800 CO2

2003
2.800

2004
2.800

2005
2.800

2006
2.800

2007
2.800

2008
2.800

2009
2.800

1998

2000

1999

2001

2.800 15.883 14.561 15.922
2010
2.800

2012 2011
2.800

2.800

 منتجات ؼٌر طاقٌة آتٌة من المشتعبلت واستخدام ال ُمذٌبات
تؽطً هذه الفبة االنبعاثات اآلتٌة من االستخدام األول للمشتعبلت األحفورٌة بصفتها منتجات لؤلؼراض
األولٌة من ؼٌر  )1 ( :االحتراق ألؼراض الطاقة ؛ (  )2واستخدامها بصفتها وسٌط أو عامل مختزل.
وتشمل منتجات هذه الفبة المزلّقات ،وشموع البارافٌن ،واإلسفلت ،والمذٌبات.
المزلقات :
تستخدم معظ ُم المزلقات فً تطبٌقات الصناعة والنقل .وعلى وجه العمومٌ ،ستخدم فً مورٌتانٌا نمطان
من المزلقات ،هما ( :أ) زٌوت المحرّ كات والزٌوت الصناعٌة (ب) الشحوم .وتق ّدر االنبعاثات المعزوة
الستخدام المزلقات فً  2012بـ  6,066جػ  .CO2واتجاهات االنبعاثات اآلتٌة من المزلقات
معروضة فً الجدول .29 .II
الجدول  .29 .IIنتابج حساب انبعاثات  CO2اآلتً م ن المزلقات ( 1990ـ )2012بـ جػ :

السنة

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

3.423 3.254 3.258 3.265 3.258 3.265 3.714 3.264 2.762 2.543 2.372 CO2

السنة

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2000

2001
3.937

2012 2011

6,066 5,811 5.705 6.241 5.333 6.367 4.261 3.831 4.499 4.128 4.667 CO2

منتجات أخرى "إنتاج واستخدام اإلسفلت" :
فً مورٌتانٌاٌ ،دخل استخدام اإلسفلت فً تعبٌد الطرق ،وكذا فً البناء (فً األساس لمكافحة الملوحة،
وفً السقؾ لتؤمٌن المِساكة) .وانبعاثات "الهباء العضوي"  COVNMالمتبلشً من اإلسفلت المستخدم فً
تعبٌد الطرق تقدر من خبلل معامل االنبعاث االفتراضً الذي ٌساوي  320كلػ / COVNMللطن اإلسفلت
المستخدم فً تعبٌد الطرق.
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وفً  ، 2012بلؽت انبعاثات الهباء العضوي المتبلشً من استخدام اإلسفلت لتعبٌد الطرق فً مورٌتانٌا
 45,2جػ.
وحسب المربع  .2.7فً المجلد  1من الخطوط التوجٌهٌة لفرٌق المناخ ٌ ،2006نتهً الحال بانبعاثات
الهباء العضوي إلى أن تتؤكسد إلى  CO2فً الؽبلؾ الجوي .وهذه المداخٌل من ٌ CO2مكن أن تشملها
الجرود الوطنٌة ،وفق مبدإ الحساب القاعدي التالً :
مداخٌل  = CO2انبعاثات
حٌث ٌمثل  Cجزء الكربون من كتلة الهباء (افتراضً = )0,6
 12\44 x C x COVNM؛

وتقدر انبعاثثات  CO2من هذه الفئة فً  2012بحوالً  99,44جػ مكافئ

.CO2

واتجاهات انبعاثات الهباء العضوي المتبلشً من تعبٌد الطرق معروضة فً الجدول .31.II
الجدول  .31.IIنتائج حساب انبعاثات الهباء العضوي المتبلشً من تعبٌد الطرق (: )2012/1990
السنة

1990

9,600 COVNM

السنة

1991
14,976

2002

73,920 COVNM

1992
16,000

2003
51,200

1993
16,000

2004
48,000

22,400

27,200

29,760

35,840

43,776

46,080

48,000

2007

2008

2009

2010

19,200

38,400

36,288

43,200

1994
20,800

2005
38,400

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2006
30,528

2012 2011
44,200

45,200

 التبرٌد وتكٌٌؾ الهواء
 12و 115
االنبعاثات اآلتٌة من التبرٌد ناتجة من استخدام "مركبّات الكربون الكلورٌة الفلٌورٌة
َّ
ّ
َ
مسخنة ،لكنها ُمتكف ٌل بها فً
و CFC12 ( "5029و  CFC115و  )CFC5029التً لها قدرة
HFC
بروتوكول مونلاير .وطبقا للخطوط التوجٌهٌة لفرٌق المناخ ،وحدها المواد البدٌلة (وال سٌما
( )134aمركبات الكربون الهٌدروفلٌورٌة) عنٌنا فً هذا الجرد.
وتقدر انبعاثات  CO2اآلتٌة من التبرٌد فً  2012بحوالً  6,542جػ مكافئ

.CO2

وٌقدم الجدول  .36 .IIاتجاهات االنبعاثات المعزوة للتبرٌد ( 1990ـ.)2012
الجدول  .36 .IIاتجاهات االنبعاثات المعزوة للتبرٌد ( 1990ـ.)2012
السنة
جػ

مكافئ0 CO2

السنة
جػ

1990

1991
0

2002

مكافا1.642 CO2

1992
0

2003
2.371

1993
0

2004
3.185

1994
0

2005
3.877

1995
0

2006
4.466

1996
0

1997
0

1998
0

1999
0

2000

1.014 0.390

2007

2008

2009

2010

2012 2011

4.966

5.391

5.752

6.059

6,542

6,321

2001

 عوامل نشر الرؼوة
أسلوب نشر الرؼوة فً مصانع الحشاٌا (بولً ـ إٌر ـ إٌتان) فً مورٌتانٌا ،وكذا فً العزل والزوارق
الببلستٌكٌة ٌتمثل فً كلورٌد المٌثٌلٌن والماء (بدال عن  ،CFC11منذ بداٌة الصناعة  .)1992هذه الفبة
الفرعٌة ال تنتج ؼازات احترار ،أل ّنها ال تستخدم مركبات الكربون الكلورٌة الفلٌورٌة  ، CFC 9وال
المواد البدٌلة الباعثة.
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 إطفاء الحرائق
األسطول الوطنً من المطفبات ال ٌتضمن سوى المطفبات ذات الرؼوة  ABCو BCو .CO2وقد أدخ ْ
ِلت
ٌ
كمٌات ضعٌفة من المطفبات ذات المركبات الكربونٌة الهالوجٌنٌة بصفة فردٌة خبلل السنوات األخٌرة،
لكنها تبقى مهملة ،وهً تعتمد عموما على استخدام المركبات الكربونٌة الهالوجٌنٌة  1301و 1211
وفق خبراء الشركات المستشارٌن .وبالتالً ،ال ٌوجد انبعاث لـ  SF6من هذه الفبة الفرعٌة.
 صناعات أخرى واستخدام منتجات أخرى
تؽطً هذه الفبة انبعاثات سداسً فلٌورٌد الكبرٌت  ، SF6و"مركبات الكربون المشبّعة بالفلٌور" ( )PFCو
 ، NO2اآلتٌة من صناعة واستخدام التجهٌزات الكهربٌة والعدٌد من المنتجات األخرى .فاستخدام
المنتجات الكهربٌة هً الفبة الفرعٌة الموجودة فً مورٌتانٌا.
 ال ُمعدّات الكهربٌة
حسب "شركة تسٌٌر طاقة ماننتالً" (صوجم) ،من ضمن األسطول العام من الفواصل الكهربٌة ذات
( SF6أكثر من  ،)100لم تتطلب الفواصل الموجودة فً الجانب المورٌتانً ( )33أي ّ
تدخل بـ SF6
ّ
متؤخر ناتج عن
(تحدث انبعاثات  SF6فقط فً حال تكملة أو صٌانة للفواصل ،أو فً إطار انطبلق
منتجات ذات تسرّ ب ضبٌل ،بعد  40سنة من االستخدام) .وبالتالً ،ال ٌوجد انبعاث  SF6من هذه الفبة
الفرعٌة.
 صناعات أخرى

10

تؽطً هذه الفبة االنبعاثات المرتبطة بصناعة الورق وعجٌن الورق والصناعة الؽذابٌة وصناعة
المشروبات ،وصناعات أخرى ٌمكن أن تولّد انبعاثات بٌّنة من ؼازات االحترار .وحدها صناعة األؼذٌة
والمشروبات موجودة فً مورٌتانٌا .وال توجد صناعة تعتمد على استخدام الكربونات ،ما عدا الوحدات
 100غ فً كل وحدة ٌومٌا) ،حسب أكبر أصحاب
الصؽٌرة للحلوٌات قلٌلة االستهبلك (أق ّل من
الحلوٌات المقا َبلٌن .وبالتالً ،فإنّ انبعاثات  SF6مهملة فً مورٌتانٌا.
 .3.10.2قطاع الزراعة والحراجة واستخدام األراضً
تمارس
ٌؽطً قطاع "الزراعة والحراجة واستخدام األراضً" مجموع التراب الوطنً .وفً أٌامنا هذه،
َ
الزراعة فً المراكز الحضرٌة (تنمٌة األقفاص ،التنمٌة الحٌوانٌة فً ضواحً المدن ،زراعة
الخضروات ،الزراعة الؽذابٌة فً ضواحً المدن) .فً  ،2000كان حوالًْ نصؾ السكان ٌعملون فً
الزراعة والتنمٌة الحٌوانٌة ،أي .% 45,6
 انبعاثات الماشٌة
فً قطاع الزراعة ،تؤتً اتبعاثات ؼازات االحترار
أساسا من التخمّر المعوي وتسٌٌر روافد التنمٌة
الحٌوانٌة .وفً ٌخص المصادر األخرى لبلنبعاثات،
سُجِّ لت زراعة األرز بالنسبة للمٌثان ،والتربة الزراعٌة
بالنسبة لبروتوكسٌد النتروجٌن.
والمصادر األخرى لبلنبعاثات هً تلك الناتجة من حرق
فُضالة المزروعات والصفانا ؼٌر موجودة تقرٌبا فً
مورٌتانٌا .تقتلع مخلفات المزروعات من طرؾ
المنتجٌن ،وتباع للمنمٌّن بصفتها ؼذا ًء للماشٌة (فً الحقول ،أو فً أكوام قشّ ) .وفً سنة  ،2012كان
القطاع الفرعً للماشٌة ٌمثل  %67,8من مجموع االنبعاثات الوطنٌة من ؼازات االحترار ،بمجموع
انبعاث قدره  4796,74جػ مكافا  % 86,71( CO2فً  .)1990وقد ساد التخمر المعوي بصفة بٌّنة
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انبعاثات القطاع الفرعً للزراعة ،بـ  4589,17جػ مكافا  ،CO2أي  % 84,19من مجموع القطاع.
والمصدر الثانً هو تسٌٌر "السماد الحٌوانً" الذي ٌطلق حوالً  207,59جػ مكافا  ،CO2أي 3,81
 %من مجموع القطاع .وفٌما ٌخص المصادر األخرى ،فإ ّنها باستخدام سماد الٌورٌا واالنبعاثات
المباشرة لـ  NO2من التربة الزراعٌة ،بإسهام ضبٌل ٌبلػ على التوالً  0,11و  .% 0,0002ومن
األكٌد أنّ انبعاثات مزارع األرز لم تؤخذ فً الحسبان التعدٌل المترتب عن اإلضافات العضوٌة والسماد
الحٌوانً .وفبة األراضً المزروعة مشمولة فً جزء استخدام األراضً.
التخ ّمر المعوي (رمز فرٌق المناخ )3A1 :

تتوقؾ كمٌة المٌثان الناتج من التخمر المعوي على النسبة
المبوٌة للسلٌلوز الخام فً التؽذٌة .فكلما كان المحتوى من
السلٌلوز مرتفعاٌ ،كون انبعاث المٌثان مرتفعا ،بالنظر إلى
نسبته المبوٌة من اإلمداد اإلجمالً بالطاقة .فالمجترات التً
ترعى فً مجابات سٌبة تنتج أكثر من المٌثان مما إذا كانت
تؽذٌتها جٌّدة .وفً  ،2012احتلت انبعاثات المٌثان من التخمر
المعوي المرتبة األولى فً تصنٌؾ فبات المصادر الربٌسٌة
النبعاثات ؼازات االحترار فً مورٌتانٌا ،حسب مقاربة
 218,532جػ من المٌثان ،أي
المستوى ،والمرتبة الثانٌة فً هذه الفبات حسب االتجاه .وهً تبلػ
 4589,17جػ مكافا  .CO2وبالنسبة لؤلنواع الحٌوانٌة ،بما فٌها الحمٌر والخٌول ،كان أكبرُ مصدر
األبقار التً راكمت  1351,135جػ مكافا  CO2من مجموع الفبة ،مقتسمة ً بٌن
لبلنبعاث فً 2012
َ
البقرات الحلوب واألبقار األخرى ،على التوالً بـ  %15,25و  %14,19من مجموع الفبة ،متبوعة ً
باإلبل بـ  1332,52جػ مكافا  ،CO2أي  % 29,04من مجموع الفبة.
وساهمت الضؤن بـ  1007,131جػ مكافا  ،CO2أي بـ  ،% 22والماعز بـ  671,387جػ مكافا
 CO2أي  %14,63من مجموع الفبة .تجدر اإلشارة إلى اإلسهام الطفٌؾ للخٌول والحمٌر (ؼٌر
مجترة) التً ال تتجاوز على التوالً  %2,88و % 2,05من مجموع الفبة.
تسٌٌر السماد الحٌوانً (الفضبلت الحٌوانٌة)
إذا ّ
خز َن ْ
ُ
فضبلت الحٌوان فً ظروؾ الهوابٌة ٌ ،تكوّ ن
ت
CH4
ؼازان فً نظام تسٌٌر الفضبلت ،هما المٌثان
ّ
تحطم الفضبلت فً
وبروتوكسٌد النتروجٌن  ،NO2من جرّ اء
ظروؾ ال هوابٌة  .وهكذا ،وحدها المنشآت المبلبمة
(أحواض ،حُ َفرّ ،
خزانات) قادرة على تحمّل ظروؾ الحٌاة
البلهوابٌة .ومع ذلك ،فإنّ النظام االنتشاري للتنمٌة الحٌوانٌة
فً الطبٌعة (المجابات
فً مورٌتانٌا ٌَنثر الفضبلت
حُ ْكمًا من
الرعوٌة) ،فٌنتج القلٌل من المٌثان وال شًء
بروتوكسٌد النتروجٌن  .وفً  ،2012بلؽت انبعاثات المٌثان
المعزوة إلى تسٌٌر الفضبلت الحٌوانٌة  9,885جػ من  CH4أي  207,589جػ مكافا  ،CO2محتبل بذلك
 % 2,23من مجموع االنبعاثات المباشرة فً
المرتبة السابعة فً التصنٌؾ حسب المستوى ،بـ
ّ
تسٌٌر السماد الحٌوانً فً
مورٌتانٌا .فهذا المستوى الضبٌل من اإلسهام فً االنبعاث اإلجمالً ٌُصنؾ
َ
الفبة األخٌرة من فبات المصادر الربٌسٌة فً  .2012وحسب األنواعٌ ،تمثل اإلسهام فٌما ٌلً :
 .1اإلبل  3,531 :جػ أي  35,72 %من انبعاث الفبة ؛
 .2الضؤن  1,919 :جػ ،أي  % 19,41؛
 .3األبقار  1,725 :جػ ،أي  % 17,45؛
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 .4الماعز  1,407 :جػ ،أي % 14,23؛
 .5الحمٌر  0,756 :جػ ،أي  % 7,65؛
 .6الخٌول  0,548 :جػ ،أي .% 2,06
فالحاصل أنّ المجترات تسود انبعاث تسٌٌر الفضبلت الحٌوانٌة فً مورٌتانٌا (انظر الشكل .)25.II
 انبعاثات الحراجة واستخدام األراضً
جرد انبعاث وامتصاص ؼازات االحترار لم ٌتطرّ ق
فً هذا التقرٌر إال إلى األراضً المُسٌَّرة .فمن العسٌر
فً مورٌتانٌا التح ّدث عن أراض ؼٌر مُسٌّرة ،ألنّ
نمط الحٌاة (الح ّل والترحال) والتنمٌة الحٌوانٌة
(الرعً االنتشاري) الذي ٌمارسه السكان ٌجعل من
جمٌع التراب الوطنً منطقة للتدخل والفعل البشري،
ألؼراض إنتاجٌة أو بٌبٌة أو اجتماعٌة .فاألراضً
الزراعٌة والمروج والمناطق الرطبة على وجه
أراض مسٌّرةٌ ومستؽلة من طرؾ السكان،
الخصوص
ٍ
ْ
من خبلل تدخبلت للتهبٌة (التشجٌر ،وضعٌة الحظر ،البذر )... ،وتسٌٌر األراضً .وقد اتخِذت جمٌعُ
االحتٌاطات ،وال سٌما استخدا ُم مصفوفة تحوٌل استخدام األراضً ،من أجل تخفٌض خطر النسٌان
وتكرار الع ّد إلى أقصى ح ّد ممكن .فً  ،2012بلػ االنبعاث الخام لؽازات االحترار من القطاع الفرعً
الستخدام األراضً  1914,278جػ مكافا  ،CO2والصافً  243,115 -جػ ،أي بسعة إجمالٌة
لبلمتصاص  2157,39جػ من  .CO2وكان اإلسهام األكبر من طرؾ "الؽابات التً بقٌت ؼابات"- ،
 %8,18من الخام ،متبوعة ً بـ"األراضً الرطبة التً تحولت إلى أراض صالحة للزراعة" بـ 28,04
 ،%عبلوة على اإلسهام الطفٌؾ للفبات األخرى .ومن هذه الوضعٌة ٌتجلى مدى أهمٌة الؽابات فً هذا
القطاع الفرعً.
فئة األراضً الؽابٌة
جرد ؼازات االحترار فً فبة "األراضً الؽابٌة التً بقٌت ؼابٌة" ٌشمل تقدٌر تؽٌرات المخزون
الكربونً فً  5مجموعات :
 الكتلة الحٌوٌة الهوابٌة  :مشمولة فً تقدٌر االنبعاث واالمتصاص لدى الفبة ؛
 الكتلة الحٌوٌة داخل التربة ؛
 الخشب المٌت  :زٌادة على انعدام معطٌات وطنٌة حول التؽٌرات السنوٌة للمخزون الكربونً فً
الخشب المٌت وفراش الدوابّ (تربة الحظاٌر) تصدِر منهجٌة المستوى  1فرضٌة مفادها أنّ
التؽٌرات الصافٌة لمخزون الكربون فً مجموعات الخشب المٌت ( المادة العضوٌة المٌتة )
معدومة ألنّ المعادالت البسٌطة للمداخل والمخارج المستخدمة فً هذه المنهجٌة ال تم ّكن من
التقاط دٌنامٌكٌة هذه المجموعات.
 فراش الحظاٌر  :نفس الشًء ؛
 المادة العضوٌة فً التربة  :نظرا للطابع ؼٌر المكتمل للمعلومات العلمٌة واالرتٌاب الناتج عنها،
تفترض منهجٌة المستوى  1أنّ مخزون الكربون فً التربة الؽابٌة ال ٌتؽٌر تبعا لممارسات
االستؽبلل .وعبلوة على ذلك ،ال ٌلزم حساب تؽٌرات مخزون الكربون بالنسبة للتربة المعدنٌة.
وبعبارة أخرى ،فإنّ تؽٌرات مخزون الكربون العضوي معدومة .ونظرا لمحدودٌة المعطٌات
(مساحة التربة المُصرّ فة ـ أي التربة المصروؾ عنها المٌاه ـ فً الؽابات ؼٌر معروفة)،
والثؽرات على مستوى المعلومات وانعدام منهجٌة افتراضٌة ،فلٌس من الممكن تقدٌر انبعاثات
الكربون المتؤتٌة من تصرٌؾ التربة العضوٌة للؽابات ،بواسطة المستوى .1
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فً  ،2012كان االنبعاث المطلق من فبة األراضً الؽابٌة  1720,33جػ .وكانت حصٌلة انبعاثات الفبة
 434,71جػ من  CO2كاحتجاز صاؾ ؛ وهذه السعة االحتجازٌة كانت من وراء نمو الكتلة الحٌوٌةالؽابٌة ،بـ  426,813 -جػ مكافا  ،CO2كاحتجاز صاؾ  .وهكذاٌ ،ساهم تحوٌل األراضً بواسطة
التشجٌر فً هذه السعة بـ  7,897 -جػ  . CO2وهذه الفبة تلفت االنتباه إلى مستوى التدهور السرٌع
لؤلراضً فً مورٌتانٌا .وهذه الخسارة الكبٌرة ترجع إلى الحصة الكبٌرة للخسارة اآلتٌة من الحاجٌات
من خشب التدفبة (الحطب ،الفحم) الذي ٌبقى أه ّم مصدر للطاقة المنزلٌة فً الحصٌلة الطاقٌة.
فئة المروج (األراضً العشبٌة)
فً مورٌتانٌا ،تقع المروج الوطنٌة فً تصنٌؾ المجابات ؛ وتعانً هذه الفبة من فرط االستؽبلل من
جرّ اء التنمٌة الحٌوانٌة االنتشارٌة ،وتسجل عجزا سنوٌا قد ٌصل إلى ملٌون "وحدة ماشٌة استوابٌة".
ُحسبْ فً هذا
واعتبارا لتلك الحقٌقة ،تعتبر خسارة وكسب المروج للكتلة الحٌوٌة فً توازن .ولذلك ،لم ٌ َ
ُ
انبعاثات الكتلة الحٌوٌة على مستوى المروج .والمصدر الوحٌد النبعاث هذه الفبة ٌبقى االنبعاثات
الجرد
من دون  CO2الناجمة عن حرق الكتلة الحٌوٌة ،ألنّ الحرابق الرٌفٌة تمس جزءا هامّا من المجابات من
نمط الصفانا الحارة فً المنطقة الساحلٌة من مورٌتانٌا .ففً  ،2012بلؽت انبعاثات ؼازات االحترار
المباشرة من دون  CO2مجموع  21,783جػ مكافا  .CO2وٌبٌّن الجدول التالً نتابج االنبعاثات من دون
 CO2حسب كل ؼاز على حدة ،فً .2012
الؽاز
الكمٌة (بالطن)

CO

CH4

23454,52

829,93

N2O
75,78

NOx
1407,27

فئة األراضً الزراعٌة
ما ٌزال اإلنتاج الزراعً ه ّشا ،بل عشوابٌا جدا ،تبعا للظروؾ المناخٌة التً تتسم بمستوٌات تهطالٌة
متؽٌّرة تقود فً بعض األحٌان إلى القحط (فترات الجفاؾ) .وفً هذا اإلطارٌ ،بقى التحوّ ُل إلى أراض
المصدر الربٌسً النبعاث ؼازات االحترار .خبلل عام  ،2012بلػ االنبعاث الصافً من هذه
مزروعة
َ
الفبة  191,595جػ  CO2؛ وٌؤتً هذا االنبعاث أساسا من مزروعات القٌعان وال سٌما فً المناطق
المؽمورة (ظاٌه ،كٌعه ،تامورت .)... ،وٌساهم هذا المصدر فً انبعاث هذه الفبة بـ  175,645جػCO2
أي  .% 91,68والمصدر الثانً لبلنبعاث فً هذه الفبة هو تحوٌل المروج إلى أراض صالحة للزراعة،
وخاصة فً نظام الزراعة المطرٌة التً ق ّد َر ْ
ت انبعاثاتها فً  2012بـ  15,95جػ  ،CO2أي .% 8,32
فئة المناطق الرطبة
الجرد الحالً لئلببلغ الوطنً الثالث لم ٌتطرق لل َم َخ ّثات المسٌّرة أو قٌد استؽبلل "الترب" .ونظرا إلى أ ّنه
ال توجد َمخثة (بفتح المٌم والخاء ،وتشدٌد الثاء = حقل "ال ُترب") مستؽلة فً مورٌتانٌا ،فإنّ االنبعاثات
المتر ّتبة عن "المخثات التً ما تزال مخثات" لم تق ّدر فً هذا الجرد.
فئة المنشآت
ال تتوفر حالٌا فً مورٌتانٌا أيُّ معطٌات حول كسب المنشآت من الكتلة الحٌوٌة لؤلشجار والشجٌرات
والعشبٌات .ولذلك ،لم ٌُ َتم َّكن من حساب تؽٌرات مخزون الكربون فً الكتلة الحٌوٌة الحٌة لـ"المنشآت
التً ما تزال منشآت".
فئة األراضً األخرى
فً مورٌتانٌا ،هذه الفبة الفرعٌة لؤلراضً األخرى مجهولة إلى ح ّد بعٌد .وحسب مخطط القرارات
أراضً
المستخدم للتعرّ ؾ على المستوى المناسب للحساب المطابق لـ"األراضً األخرى التً ما تزال
َ
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أخرى" أو "األراضً التً تحولت إلى أراض أخرى" ،ال ٌنطبق أي مستوى للحساب فً حالة مورٌتانٌا
التً ال تتوفر على معطٌات حول األراضً التً تحولت إلى أراض أخرى.
المصادر المتراكمة ومصادر انبعاثات من ؼٌر  CO2فً األراضً
تشمل هذه الفبة انبعاثات التربة المزروعة ،بما فٌها حرق المخلفات الزراعٌة والحرابق الرٌفٌة ومزارع
األرز والتجٌٌر (التسمٌد بالجٌر) واستخدام الٌورٌا.
مزارع األرز
فً األنظمة الزراعٌة فً مورٌتانٌا ،ال
تمارس إضافة ُ األسمدة العضوٌة فً مزارع األرز ،وبالتالً فإنّ
َ
هذا االنبعاث لم ٌإخذ فً الحسبان فً هذا العمل.
االنبعاثات المباشرة من  N20المعزوة للحقول الزراعٌة
الممارسة االصطناعٌة الوحٌدة فً الزراعة فً مورٌتانٌا هً استخدام الٌورٌا ("لملٌحه") ،التً ال تتوفر
معطٌاتها ،فٌما عدا االستٌراد اعتبارا من  .2000وحسب المسإولٌن عن اإلرشاد الزراعًٌ ،وصى
بجرعة قدرها  300كلػ/هآ .وقد بلػ االنبعاث المعزوّ لهذه الممارسة فً  2012حوالًْ  5,866جػ
مكافا .CO2
االنبعاثات المباشرة من  N20الناتجة عن مخلفات الزراعة
لم ٌُقدر هذا الجزء ،ألنّ مخلفات الزراعة تستؽ ّل فً مورٌتانٌا من طرؾ الحٌوانات ؛ وحرق المخلفات
الزراعٌة لٌس ممارسة شابعة فً مورٌتانٌا.
االنبعاثات المباشرة من  N20الناتجة عن رتع الحٌوانات
لم ٌُق ّدر هذا الجزء () ،ألنّ نفاٌات وفضبلت الحٌوانات ال تستخدم بشكل مقصود إلثراء التربة ،كما ُبٌِّن
سلفا.
 .4.10.2قطاع النفاٌات
 القطاع الفرعً للنفاٌات الصلبة
اعتبارا من عام  ،2007عرفت معطٌات النشاط تحسّنا ،مع تشؽٌل مركزٌن للطمر الفنً فً نواكشوط
ونواذٌبوّ .
ٌتمثل هذا التحسّن فً معرفة الكمٌة الدقٌقة موضوع الكبّ  ،عن طرٌق الوزن المباشر عند
مدخل المكبّاتٌ .نضاؾ إلى ذلك التحسٌنُ اآلتً من البحث فً مجال تحدٌد سمات هذه النفاٌات .وهً
السمات التً تإ ّكد نسبة ضعٌفة من الرطوبة (حوالً  )% 10ال تسمح بتكوّ ن المٌثان .فالنفاٌات الصلبة
فً مورٌتانٌا إذن ال ٌمكن أن تنتج أي شًء من المٌثان .والمصدر الوحٌد المؤخوذ فً الحسبان هو
الحرق فً الفضاء الحر ،الذي هو ممارسة شابعة .وتظهر نتابج الحسابات أنّ انبعاثات هذه الفبة فً
ت بشكل بٌّن المٌثانُ الذي ٌمثل  0,912جػ
 2012بلؽت  1,04جػ مكافا ٌ .CO2سود هذه االنبعاثا ِ
مكافا  CO2أي  ،% 87,9متبوعا بـ  ، CO2بـ  0,125جػ .CO2
 القطاع الفرعً لمٌاه األوساخ
حوالً  %2من سكان نواكشوط موصولون بشبكة المجاري الجماعٌة لمحطة التنقٌة الموصوفة فً الفقرة
(ب) .وباقً السكان ( ٌ )% 98ستخدمون أنظمة الصرؾ الصحً الفردي (  %78مراحٌض %8 ،آبار
التع ّفن %14 ،التؽوّ ط فً العراء).
ّب وصو ُل الماء من مشروع آفطوط الساحلً مشاك َل فً الصرؾ الصحً السابل فً مدٌنة
وقد سب َ
ض ّخ فً باطن التربة ،ونظرا للعمق الضعٌؾ للبحٌرة،
نواكشوط .ونظرا لكون  % 98من مٌاه األوساخ ُت َ
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فإنّ الطبقة القاعدٌة تتشبع فً األحٌاء الواطبة ،مهدد ًة هذه األحٌاء بالفٌضانات المتكررة (انخفضت عتبة
اإلنذار التهطالً حالٌا إلى  10مم) ،باإلضافة إلى التآكل الملحًِّ (تمس هذه القضٌة حالٌا جمٌع البناٌات
فً المدٌنة) .وطبقا لسِ َمات التخلص من مٌاه األوساخ فً الجدول  1.6فً الفصل  6من المجلد  5من
ُ
مسطحات "مٌاه األوساخ" المإقتة (الراكدة) فً ظروؾ
الخطوط التوجٌهٌة لفرٌق المناخ  ،2006تشكل
ال هوابٌة مصدرا ؼٌر محتمل لـ .N2O / CH4
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هوامش الفصل 5( 2ـ : )10
 5ترقٌم الجداول واألشكال هو نفسه الوارد فً تقرٌر جرد ؼازات االحترار
 6توكل مهمة تنفٌذ خطة "ضمان الجودة ومراقبة النوعٌة" من طرؾ المنسقٌة إلى لجنة المناخ.
 7من المإسؾ أنه ،على الرؼم من احتجاح بعض مراقبً معامبلت االنبعاث ،ال ٌمكن أن ٌحدث أي
تحسٌن ،فً ؼٌاب اإلشراك الفعلً لهٌبات البحث.
 8منهجٌات تقدٌر انبعاثات ُ
النذر ) (NOX, COVNM, CO, SO2, NH3ؼٌر معطاة فً الخطوط التوجٌهٌة
لفرٌق المناخ لسنة .2006
 9مركبات الكربون الكلورٌة الفلٌورٌة ؼٌر مقننة ببروتوكول مونلاير ،فهً إذن ؼٌر معنٌة بالجرد.
CO2
 10ال ٌتوفر فً هذا المجلد قس ٌم خاص بهذه الفبات ،لكن ٌوجد توجٌه منهجً متعلق بانبعاثات
اآلتٌة من استخدام الكربونات فً هذه الصناعات ،فً الفصل  ،2القسم  5.2من هذا المجلد.

65

الفصل  .3الهشاشة والتؤقلم
 .1.3تقدٌم
تقع مورٌتانٌا جزبٌا ضمن نطاق الصحراء الكبرى ومنطقة الساحل ،وهً بلد شاسع مساحته 030 700
 1كلم ، 2وٌشهد تصحرا زاحفا ٌمس قُرابة  % 75من التراب الوطنً ،وذو ملمح بٌبً عطوبٌ جدا تجاه
التقلبات المناخٌة .وتعود هذه العطوبٌة (= الهشاشة) أساسا إلى فترات الجفاؾ المستوطن منذ بداٌة
 8إلى  10شهور.
السبعٌنٌات ،وإلى التعاقب بٌن فصل رطب قصٌر وفصل جاؾ طوٌل ٌستمر
والتجلٌات الحدٌثة للتؽٌر المناخً ،مشفوعة ً بعوامل بشرٌة متعددة ،ترسم مبلمح إقلٌم عاش خبلل عقدٌن
من الزمن انقبلبا فً نمط احتبلل المجال ،عبر النزوح من األرٌاؾ نحو الفضاءات الحضرٌة الكبرى،
مثل نواكشوط ونواذٌبو ،اللتٌْن هما على التوالً العاصمة اإلدارٌة واالقتصادٌة للبلد.
وانطبلقا من هذا االتجاه ،وعبلوة على الخٌارات اإلستراتٌجٌة المنتهجة لتثمٌن المق ّدرات االقتصادٌة فً
البلد ،تبلورت مصادرُ التنمٌة االجتماعٌة االقتصادٌة على وجه الخصوص ضمن القطاع المعدنً
والصٌد والزراعة .وفٌما بٌن  2006و  ،2009ح ّل النمو االقتصادي فً متوسط  % 3,2خارج النفط،
و % 3,7باحتساب النفط .وهذه النتابج تكاد تم ّكن من بلوغ ثلث التوقعات فً "اإلطار اإلستراتٌجً الثانً
لمكافحة الفقر" ،الذي ٌراهن على نمو .%10,7
وهذا النمو مدفوع أساسا من طرؾ القطاع الثالثً المكوّ ن من النقل والمواصبلت والتجارة والفندقة
 ،% 1,6أي حوالً نصؾ النمو المتوسط
وسابر الخدمات الخصوصٌة التً بلػ إسهامها فً النمو
اإلجمالً (.)%3,7
 1,1نقطة) ،كان العنصر
والقطاع الثانوي ،على الرؼم من دوره المحرّ ك فً النمو المنجز (إسهام
الربٌسً الذي قوّ ض هدؾ النمو فً اإلطار اإلستراتٌجً لمكافحة الفقر  .2فمقابل توقع نمو بـ %24,2
فً الفترة  ،2009-2006لم ٌَ ْن ُم القطاع إال بـ  .%4,9والواقع أ ّنه بعد الزٌادة القوٌة بؤكثر من  % 33فً
 ، 2006تحت تؤثٌر انطبلق استؽبلل النفط ،تبع القطاعُ الثانوي منحى متناقصا ،طٌلة الفترة
،2007
 %4,5 -( 2009/2007فً المتوسط) ،من جرّ اء اختبلل األداء فً قطاع النفط اعتبارا من
وسوء التعاطً فً قطاع البناء واألشؽال العمومٌة ،وال سٌما فً  2008و.2009
وكان القطاع األولًُّ (القطاع الرٌفً) األق َّل إسهاما فً النمو اإلجمالً طٌلة الفترة (  0,6نقطة) .وتعود
هذه الوضعٌة جزبٌا إلى الصعوبات المسجلة أثناء الحملة الزراعٌة فً قطاع الزراعة المروٌة فً
 ،2009على إثر مشاكل التموٌل من جرّ اء النسبة المرتفعة لمتؤخرات "القرض الزراعً" .فقد انضافت
ُ
الصعوبات إلى صعوبات أخرى مؤلوفة ،لها عبلقة بالعجز التهطالً والنقص فً نظام الريّ وضعؾ
هذه
البنٌة التحتٌة ،وكذا نقص المدخبلت والكفاءة الفنٌة واإلنتاجٌة.
 .2.3مقاربات تقوٌم الهشاشة
على وجه العموم ،تؤتً المقاربات المستخدمة فً إطار تحضٌر "اإلببلغ الوطنً الثالث" من أجل تقوٌم
هشاشة المنظومات االقتصادٌة ُتجاه التؽٌّر المناخً فً كنؾ قرارات سٌاسٌة عنٌفة وتطوعٌة وب ّناءة
اتخذت من طرؾ الحكومة .عنٌفة  :أل ّنها لم تعتمد على دراسات قبْلٌة ،وخاصة أنّ هذه الدراسات رهٌنة
التؽٌر المناخً .وتطوعٌة  :نظرا لوجاهة األهداؾ المتوخاة واالنعكاسات اإلٌجابٌة التً كانت لها على
ٌُرجى منها التشؽٌل
سكان الرٌؾ المستهدفٌن .وأخٌرا ،ب ّناءة  :نظرا لتشعّباتها وقنواتها المتعددة التً
والنشاطات االقتصادٌة المثمّنة للموارد الطبٌعٌة التً تزخر بها المنطقة.
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وهكذاٌ ،تعلق األمر ـ بالنسبة لكل قطاع على حدة ـ بالقٌام بالتحرٌات البلزمة لدعم القرار السٌاسً
المتخذ على الوجه اآلنؾ ،أو لتقدٌم العقبات والحجج المعارضة :
 زراعة القمح  :قررت السلطات العمومٌة إدخال القمح فً أنماط الزراعات المتخذة فً
مورٌتانٌا ،نظرا للمكانة الكبٌرة التً تحتلها هذه السلعة فً التؽذٌة لدى األسر المورٌتانٌة .وقد
طرح بروتوكول للبحث ٌستهدؾ معرفة التؤثٌرات والمخاطر المرتبطة بذلك القرار ،علما بؤنّ
القمح لم ٌزرع فً وسطه الطبٌعً ،وسماته البٌولوجٌة فٌما ٌخص انتشاره ٌمكن تكون رهٌنة
المناخ وتطوره.
 الحِراجة  :مع دراسة حالة منطقة العطؾ فً والٌة كوركول .لقد شكلت القٌمة البٌبٌة لهذه
المنظومة البٌبٌة لؽزا بالنسبة للسلطات العمومٌة ،لتحدٌد مق َّدراتها من الموارد الطبٌعٌة ،وأشكال
التسٌٌر المثالً والمستدٌم لصالح السكان المجاورٌن .وهذا هو موضوع "وثٌقة الضوابط
المرجعٌة" للدراسة ،التً أطلقت من أجل ذلك.
 المنظومات البٌبٌة الطبٌعٌة أو المجابات الرعوٌة فً الوالٌات الجنوبٌة الشرقٌة  :تستقبل جُ َّل
المواشً المورٌتانٌة ،وما تزال معرضة كل سنة للحرابق الرٌفٌة ،إذا لم تح ّد فترات الجفاؾ
المعاود من قدرتها على استقبال المواشً .وهكذا ،فالمعلومات المتعلقة بتؤثٌرات التؽٌر المناخً
الجاري على هذه المجابات لها قٌمة ال تق ّدر.
 مخزون "ف ّم لكلٌته" المابً  :اس ُتهدؾ من لدن السلطات العمومٌة لتزوٌد القرى المجاورة،
ولٌكون مصدرا لنشاطات أخرى ،فً إطار مبادرة تسمى "آفطوط الشرقً" .والمقاربة التً
ٌجري التحرّ ي حولها تهدؾ إلى بٌان ما إذا كان هذا المخزون ٌمكن أن ٌتحمّل جمٌع ما بُرمج له
من االستخدامات والحاجٌات من الماء ،على الرؼم من اتجاهات التؽٌر المناخً .فعلى أساس
إنشاء نموذج لما ٌُز َمع من حاجات متعددة ،مصحوبا بنسبة نمو سكانًّ معقولٌ ،توجّ ب على
ّ
الخزان والمدى الزمنً اللذٌْن
الخبٌر المكلؾ بالمسؤلة أن ٌنجز محاكاة لمعرفة شروط ملء
ٌجعبلن ذلك القرار سابؽا.
 منطقة الشاطا والمنشآت البشرٌة فً والٌة نواكشوط موضوعان وثٌقا االرتباط ،نظرا لكونهما
عرضة لنفس التؤثٌرات المناخٌة ،من صعود الملح وارتفاع مستوى البحر والفٌضانات المتكررة
من جرّ اء الطبٌعة الملحٌة للتربة وخطر زحؾ الرمال والؽمر البحري.
 نظرا للضحاٌا التً سُجِّ ْ
اعتبر قطاعُ الصحة
لت ألول مرة فً  2012من جرّ اء موجة الحرّ ،
ِ
أولوٌا ،لكنه استبعد لعدم وجود معطٌات موثوق بها ،كما صرح به الخبٌر.
 .3.3التقلب المناخً وسٌنارٌوهات التؽٌرات المناخٌة
 .1.3.3التقلب المناخً المبلحظ.
على أساس القرابن المناخٌة المنتجة من طرؾ البرنامج األولً "سٌمدكس  ،"1اعتم ْ
ِدت ثبلثة مإشرات
ربٌسٌة لتجسٌد التقلب الزمكانً واالتجاهات المناخٌة المبلحظةٌ .تعلق األمر بما ٌلً  )1 ( :دٌنامٌكٌة
الجفاؾ ،مع متؽٌرٌْن ،هما تطور التساقطات المطرٌة الكلٌة ومدى فترة الجفاؾ ؛ (  )2احترار المناخ
الذي ٌمتاز بالتطور الزمنً لدرجات الحرارة الضعٌفة  ،11وموجات الحرّ  12والبرد ؛ وأخٌرا ( )3
ْ
أنجزت نتٌج ُة
الفٌضانات وفق متؽٌّرٌْن ،هما الشدة البسٌطة لؤلمطار  13ووتٌرة األمطار الطوفانٌة  .14وقد
ّ
التوزع المكانً لهذا التقلب المناخً على أساس المناخ المرجعً أي المعتاد 1961ـ.1990
 .1.1.3.3استكناه سِ مات الجفاؾ  :التساقطات وطول فترة الجفاؾ
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ُ
معطٌات المطر فً محطات الرصد اإلجمالً منحى عاما فً االنخفاض التدرٌجً للتساقطات
تظهر
المطرٌة فً مورٌتانٌا ،ضمن نطاق ٌتراوح بٌن  0,5و  2مم سنوٌا .ومستوى الداللة اإلحصابٌة لهذا
المإشر مرتفع جدا فً معظم المحطات.
.

الشكل  : 6المجموع السنوي للتساقطات

الشكل  : 7التساقطات الكلٌة

والمجموعة التً لٌست لها داللة إحصابٌة تضم خمس محطات (أكجوجت ،بٌر أم اكرٌن ،نواذٌبو،
بوتلٌمٌت ،كٌهٌدي) التً تضم المحطات الثبلث فً الجزء القاحل جدا من مورٌتانٌا ،ومحطة كٌهٌدي
التً اختلت سبلسلها الزمنٌة بسبب تؽٌٌر موضع مقٌاس المطر (الشكل  6و .)7
وهكذا ،فاالتجاه العام ٌنحو نحو استطالة الفترة الجافة ،مصحوبة ً بداللة إحصابٌة مرتفعة جدا ،فٌما عدا
محطة روصو التً لها ارتٌاب من مستوى  .%12وهذه الزٌادة من مرتبة ٌ 47وما فً العقد فً نواذٌبو،
وٌ 23وما فً ازوٌرات ،وبٌر أم اكرٌن ،و ٌ 15وما فً أكجوجت (منطقة قاحلة جدا) .وتنحو نحو 10
أٌام فً العقد فً باقً المحطات (الشكل  8و .)9

الشكل  : 8األٌام الجافة المتوالٌة (خرٌطة)
الشكل  : 9األٌام الجافة المتوالٌة (مستطٌبلت)

 .2.1.3.3احترار المناخ
 التطور المكانً الزمانً لدرجات الحرارة المنخفضة
ٌُخ َلصُ إلى أنّ درجات الحرارة الضعٌفة تتجه نحو االنخفاض بصفة بٌّنة (  .)% 65وهذا االتجاه نحو
اللٌالً الباردة ،التً نقصت بـ  4لٌال فً العقد فً تجكجه ،و 3لٌال فً روصو
التراجع ٌمسُّ بصفة أكثر
َ
وتجكجه.
لقد نقصت األٌام الباردة بمستوى أخفض بالنسبة إلى اللٌالً الباردة ،فً ؼرب ووسط وجنوب البلد ،مع
داللة إحصابٌة تتجاوز  .% 90وٌوجد أعلى ح ّد لهذا االنخفاض فً نواذٌبو (نحو ٌومٌْن فً العقد)،
متبوعة ً بروصو (نحو ٌ 2وم فً العقد) .والمناطق األخرى تعرؾ تراجعا بحوالًْ  10أو  5أٌام فً
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القرن .أما شمال وشرق البلد ،فإنّ نتابج مإشر األٌام الباردة تعطً اتجاها ضعٌفا نحو الزٌادة (ما بٌن 1
و 5أٌام فً القرن) ،مع داللة إحصابٌة ضعٌفة (الشكل  10و.)11

الشكل  : 10م إشر اللٌالً الباردة

الشكل  : 11مإشر األٌام الباردة

الحر والبرد.
موجات
ّ
تبرز السبلسل المناخٌة تزاٌدَ هذا المإشر فً مورٌتانٌا ،على الرؼم من أنّ  6محطات تعطً اتجاهات
نحو انخفاض ضعٌؾ لموجات الحرّ  ،من دون داللة إحصابٌة .وقد لوحظ أعلى ح ّد لزٌادة موجات الحرّ
فً روصو ،بـ  5أٌام فً العقد ،متبوعة ً بالعٌون (  3أٌام) ثم كٌفه ( ٌ 2وم)  .أما بالنسبة لموجات البرد ،تبٌّن جمٌع
معطٌات المحطات اتجاهات نحو االنخفاض ،مع ثقة إحصابٌة كبٌرة ،باستثناء محطات الشمال
(الزوٌرات ،بٌر أم اكرٌن ،أكجوجت ،نواذٌبو) التً أظهرت أصؽر ال ِّنسب فً االنخفاض (الشكل .)12

الشكل  : 12موجات البرد والحر
 .3.1.3.3الفٌضانات
عرفت الشدة البسٌطة للفٌضانات ازدٌادا على مرّ المحطات ،مع ثقة إحصابٌة فً  11من الـ  13محطة.
والمحطتان ذواتا الداللة الضعٌفة هما صاحبتا النسبة الضعٌفة فً زٌادة الشدة (أطار  0,015 :مم سنوٌا،
ّ
التوزع المكانً
مع  % 70قٌمة مضافة ،تجكجه  0,032 :مم سنوٌا ،مع  % 84قٌمة مضافة) .وٌُظهر
لهذا المإشر ازدٌادا مرتفعا نسبٌا فً الشمال والشمال الؽربً من البلد ،وازدٌادا ضعٌفا فً الوسط،
ومتوسطا إلى قويّ فً الجنوب.
ولتمٌٌز األمطار الطوفانٌة ،وعلى الرؼم من الداللة اإلحصابٌة الضعٌفة ،تظهر نتابج المإشر اتجاها نحو
زٌادة ضعٌفة فً  6محطات ،من بٌنها بوتلمٌت وروصو وكٌهٌدي فً الجنوب الؽربً ،وأكجوجت
ونواذٌبو فً الشمال الؽربً ،وبٌر أم اكرٌن فً شمال البلد .وتق ّدم محطتا الجنوب الشرقً (النعمه
والعٌون) اتجاهات معدومة .ومع ذلك ،تظهرالمحطات فً وسط البلد اتجاهات نحو انخفاض ضعٌؾ
لؤلمطار القوٌة ،حٌث بلػ الرق ُم القٌاسً ٌ 0,08-وم فً تجكجه (الشكل  13 :و.)14
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وقد تمٌّزت االتجاهات العامة ،على التراب الوطنً ،بتراجع للتراكمات التهطالٌة ،وبزٌادة الفترات
الجافة .وهكذاٌ ،تؤكد ـ فٌما ٌظهر ـ احترارُ المناخ فً مورٌتانٌا ،مع انخفاض بٌّن لوتٌرة درجات الحرارة
المنخفضة وموجات البرد ،وازدٌاد موجات الحرّ .

الشكل  : 14عدد أٌام األمطار القوٌة
الشكل  : 13المإشر البسٌط لشدة التساقطات

 .2.3.3سٌنارٌوهات التؽٌر المناخً.
 .1.2.3.3المنهجٌة واختٌار سٌنارٌوهات االنبعاث ،واألفق الزمنً.
ٌعتمد استباق المناخ على أربعة تصامٌم أو فصابل من السٌنارٌوهات  15الموصوفة بالمح ِّددة ،والتً
ُ
 ،2001أ،ج) والتً تمثل مختلؾ
فرٌق المناخ (التقرٌر الخاص بسٌنارٌوهات االنبعاث،
تصورها
النظرٌات حول التنمٌة المستقبلٌة ،على أساس التطور المستقبلً المحتمل للعالم على الصعٌد الدٌمؽرافً
واالجتماعً واالقتصادي والتكنولوجً والبٌبً .ولتقوٌم الهشاشة ،اعتمِد السٌنارٌوهان (أ  )2و(ب )2
(انظر الهشاشة االجتماعٌة االقتصادٌة ،صفحة .)....
إنّ المنهجٌة المعتمدة إلنجاز محاكاة تطور المناخ وتاثٌراته على القطاعات فً مورٌتانٌا أخذت فً
الحسبان مخارج مختلؾ أدوات المحاكاة التً هً  )1 ( :التمدٌدات المستقبلٌة للتؽٌرات المناخٌة التً
ٌحاكٌها النموذج المناخً "ماجٌك نسخة  "3.5و (  )2وضع المقٌاس الخرابطً للمناخ المنتج للمعلومات
 °2,5عرضا فً  °2,5طوال ،انطبلقا من نظام حسابً
حول التؽٌرات المناخٌة على شبكة
( )SCEENGENSللتقسٌم إلى أقالٌم.
وعلى أساس المعاٌٌر الموصى بها من طرؾ "سمٌث" و"هٌوم" (  )1998وتوصٌات فرٌق المناخ ، 16
وفً انعدام التم ّكن من تخفٌض مقٌاس الخرٌطة ،حُ َّد اختٌار سٌنارٌوهات التؽٌر المناخً المنبثقة من
18
نتابج "نماذج الدوران العام"  17MCGبمعاٌٌر التمٌٌز .وفً هذا اإلطارٌ ،تح ّتم نموذج " "HAD CM3
المصمم من طرؾ "مكتب هامبرغ لؤلرصاد الجوٌة" فً المملكة المتحدة ،نظرا لقوة التمٌٌز فٌه ( °2,8
 ،)°2,8 xمتبوعا بنموذج  19ECHAM4المصمم من طرؾ "المركز األوربً فً هامبرغ" (x °2,5
 .)°2,75وقد اع ُتمِد هذان النموذجان إلنجاز هذا العمل .ونموذج "  MCGمشفوعا بـ  " ECHAM4نموذج
ص ِّم َم بصفته مشروعا مشتركا بٌن "معهد ماكس ببلنك للرصد الجوي" و"المركز األلمانً
ألمانًُ ،
لبحوث المناخ" فً هامبرغ.
 .2.2.3.3التطور المس َتبق لدرجات الحرارة.
من خبلل التطور المستبق لدرجات الحرارة فً أفق ُ ،2050تتوقع زٌادة عامة فً درجات الحرارة ،مع
حد أعلى ٌتجاوز °2م (  )ECHAM3فً صحراء المجابات الكبرى (الشمال الشرقً) .وبالنسبة لـ
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 ،ECHAM4تتوقع زٌادة فً درجات الحرارة تتجاوز °2م فً معظم التراب الوطنً ،فٌما عدا الشرٌط
الؽربً المحاذي للمحٌط األطلسً .وسٌبقى قطاع الشاطا األقل تعرّ ضا ،بؤقل من °1,5م حسب نموذج
 ،HAD CM3وأزٌد من °1,5م بقلٌل حسب نموذج  ECHAM4فً أفق .2050
الشكل  : 16درجات الحرارة  ، HADCM3فً أفق

2050

الشكل  : 15درجات الحرارة  ،ECHAM4أفق

2050

وفً أفق ٌ ،2100توقع ارتفاعٌ قوي لدرجات الحرارة فً مورٌتانٌا ،مع ارتفاع أشد بُرُ ً
وزا حسب نموذج
" "ECHAM4+MCGالذي ٌعطً حدا أعلى ٌتجاوز °4,5م فً جنوب والٌتًْ لعصابه وكٌدٌماؼا .أما نموذج
 HADCM3فٌتنبّؤ باحترار أق ّل فً أفق ٌ ،2100تراوح بٌن أٌقل من °2م فً نواذٌبو إلى أكثر من °3,5م
فً شرق البلد.
الشكل  : 18درجات الحرارة  ، HADCM3أفق
2100

الشكل  : 17درجات الحرارة  ، ECHAM4أفق
2100

 .3.2.3.3التطور المستبق للتساقطات.
ٌتنبّؤ بزٌادة األمطار
ٌنبثق من نماذج الدوران العام اتجا ٌه جلًٌ نحو تراجع األمطار .أما نموذج  ECHAM4ؾ
فً منطقة أقصى الشمال الشرقً من البلد (الشكات ولمؽٌطً) حٌث ٌقارب المتوسط السنوي أقل من 20
مم (الخرٌطة .)12 – 9
الشكل  : 20األمطار  ، HADCM3أفق 2050

الشكل  : 19األمطار  ، ECHAM4أفق 2050
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 فً أفق 2050
ٌجدر التنبٌه إلى وجود فرق كبٌر بٌن مُخرجات  ECHAM4و .HADCM3فمخرجات  ECHAM4هً األشد
تشاإما ،بتراجع أق ّل من  % 20من المعتاد المرجعً (  .)1990-1961أمّا مخرجات  ،HADCM3فؤكثر
تفاإال ،بتراجع  % 17فً مركز آدرار ،كح ّد أعلى لبلنخفاض فً أفق .2050
 فً أفق 2100
تنحو االتجاهات فً العموم نحو االنخفاض .وٌُن َتظر الح ّد األعلى فً منطقة آدرار بـ  % 70 -من المعتاد
المرجعً .ومخرجات النموذج  HADCM3أكثر تفاإال ،بـ  %25 -فً مركز آدرار ،كح ّد أعلى فً أفق
.2100
الشكل  : 22األمطار ، HADCM3
أفق 2100

الشكل  : 21األمطار ، ECHAM4
أفق 2100

 .3.3.3االتجاهات االجتماعٌة االقتصادٌة والبٌئٌة والمناخٌة
تقع مورٌتانٌا جزبٌا ضمن نطاق الصحراء الكبرى ومنطقة الساحل ،وهً بلد شاسع مساحته 1 030 700

كلم ، 2وٌشهد تصحرا زاحفا ٌمس ُقرابة  % 75من التراب الوطنً ،وذو ملمح بٌبً َعطوبٌ جدا ُتجاه
التقلبات المناخٌة .وتعود هذه العطوبٌة (=الهشاشة) أساسا إلى فترات الجفاؾ المستوطن منذ بداٌة
السبعٌنٌات ،وإلى التعاقب بٌن فصل رطب قصٌر وفصل جاؾ طوٌل ٌستمر  8إلى  10شهور.

والتجلٌات الحدٌثة للتؽٌر المناخً ،مشفوعة ً بعوامل بشرٌة متعددة ،ترسم مبلمح إقلٌم عاش خبلل عقدٌن
من الزمن انقبلبا فً نمط احتبلل المجال ،عبر النزوح من األرٌاؾ نحو الفضاءات الحضرٌة الكبرى،
مثل نواكشوط ونواذٌبو ،اللتٌْن هما على التوالً العاصمة اإلدارٌة واالقتصادٌة للبلد.
وانطبلقا من هذه االتجاهات ،وعبلوة على الخٌارات اإلستراتٌجٌة المُنتهجة لتثمٌن المق ّدرات االقتصادٌة
فً البلد ،تبلورت مصادرُ التنمٌة االجتماعٌة االقتصادٌة على وجه الخصوص ضمن القطاع المعدنً
والصٌد والزراعة .وفٌما بٌن  2006و  ،2009ح ّل النمو االقتصادي فً متوسط  % 3,2خارج النفط،
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و % 3,7باحتساب النفط .وهذه النتابج تكاد تم ّكن من بلوغ ثلث التوقعات فً "اإلطار اإلستراتٌجً الثانً
لمكافحة الفقر" ،الذي ٌراهن على نمو .%10,7
وهذا النمو مدفوع أساسا من طرؾ القطاع الثالثً المكوّ ن من النقل والمواصبلت والتجارة والفندقة
 ،% 1,6أي حوالً نصؾ النمو المتوسط
وسابر الخدمات الخصوصٌة التً بلػ إسهامها فً النمو
اإلجمالً (.)%3,7
 1,1نقطة) ،كان العنصر
والقطاع الثانوي ،على الرؼم من دوره المحرّ ك فً النمو المنجز (إسهام
الربٌسً الذي قوّ ض هدؾ النمو فً اإلطار اإلستراتٌجً لمكافحة الفقر  .2فمقابل توقع نمو بـ %24,2
فً الفترة  ،2009-2006لم ٌَ ْن ُم القطاع إال بـ  .%4,9والواقع أ ّنه بعد الزٌادة القوٌة بؤكثر من  % 33فً
 2006تحت تؤثٌر انطبلق استؽبلل النفط ،تبع القطاعُ الثانوي منحى متناقصا ،طٌلة الفترة 2009-2007
( %4,5-فً المتوسط) من جرّ اء اختبلل األداء فً قطاع النفط اعتبارا من  ،2007وسوء التعاطً فً
قطاع البناء واألشؽال العمومٌة ،وال سٌما فً  2008و.2009
وكان القطاع األولًُّ (القطاع الرٌفً) األق َّل إسهاما فً النمو اإلجمالً طٌلة الفترة (  0,6نقطة) .وتعود
هذه الوضعٌة جزبٌا إلى الصعوبات المسجلة أثناء الحملة الزراعٌة فً قطاع الزراعة المروٌة فً
ّ
لمتؤخرات "القرض الزراعً" .فقد انضافت
 ،2009على إثر مشاكل التموٌل من جرّ اء النسبة المرتفعة
هذه الصعوبات إلى صعوبات أخرى مؤلوفة ،لها عبلقة بالعجز التهطالً والنقص فً نظام الريّ وضعؾ
البنٌة التحتٌة ،وكذا نقص المدخبلت والكفاءة الفنٌة واإلنتاجٌة.
وم ّكنت سنة  2010من امتصاص هذه الوضعٌة ،بنمو الناتج الداخلً الخام بداللة حقٌقٌة قدرهُ % 5,2
( %5,7خارج قطاع النفط) ،تحت تؤثٌر النتابج الجٌدة المسجلة من طرؾ الحملة الزراعٌة وصناعات
االستخراج المعدنً والصناعات التحوٌلٌة وقطاع البناء واألشؽال العمومٌة وقطاع الخدمات .وبالداللة
االسمٌة ،استقرّ الناتج الداخلً الخام فً حدود  987ملٌار أوقٌة ،أي ما ٌعادل  2,7ملٌار ٌورو ،أي
بزٌادة ما ٌناهز  %26بالنسبة للسنة السابقة.
ولهذا الؽرض ،ونظرا النعكاس المناخٌ ،ظهر أنّ القطاع األولًَّ (نظم اإلنتاج الزراعً الرعوي) الذي
ٌشؽل أكثر من  % 60من سكان البلد ما ٌزال قلٌ َل األداء ،بإسهام فً الناتج الداخلً الخام من مرتبة
 ،%23من ضمنها  %80للتنمٌة الحٌوانٌة.
إنّ إشكالٌة الفقر ،التً هً مرتبطة على نحو بٌّن بالوضعٌة المناخٌة ،سجلت تحسنا طفٌفا بانعكاس قدره
 %42من السكان فً  ،2008مقابل  %46,7فً ( 2004المسح الدابم حول معٌشة األسر .)2008 ،ومع
ذلك ،ما تزال الظاهرة مقلقة ،بالنظر إلى استعصاء الفقر المدقع لدى ربع السكان وإلى وجود تفاوت قويّ
ٌتجلى أساسا بٌن الوسط الرٌفً والوسط الحضري.
وفً هذا اإلطار ،أظهرت حصٌلة "اإلطار الثانً لمكافحة الفقر" أنّ نسبة انعكاس الفقر سجلت وتٌرة
تراجع متوسط بـ  0,82نقطة سنوٌا ،طٌلة مدى الفترة  .2008-1990وعلى الرؼم من ذلك ،ما فتا
العدد المطلق من الفقراء فً ازدٌاد فً البلد (حوالً  1 382 200شخص فً  ،)2008على إثر النمو
ّ
بترسخه فً دوابر الفقراء.
الدٌمؽرافً المتواصل ،والنمو االقتصادي الضعٌؾ والنواقص المرتبطة
 .4.3.3التؽٌرات المناخٌة والهشاشة المستقبلٌة
اع ُتمِد تصمٌ ُم وفصاب ُل السٌنارٌوهات  A2و  B2لتقوٌم الهشاشة ،وبعبارة ّ
أدق لتكون أساسا للسٌنارٌوهات
المناخٌة ،نظرا النسجامها مع الوضعٌة الوطنٌة وقابلٌّتها لمختلؾ النماذج االستباقٌة للمناخ .وهذه
السٌنارٌوهات التً تمثل على التوالً مستقببل متشابما ومتفاببل تعتمد على فرضٌات للتنمٌة االجتماعٌة
االقتصادٌة على الصعٌد العالمً ،كما ٌلً :
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 أٌُ : )A2( 2توقع فً تصمٌم وفصٌلة السٌنارٌوهات ( )A2وضعٌة موؼِ لة فً عدم التجانس ،على
أساس من االستقبللٌة والحفاظ على الهوٌات المحلٌة .على أن تتقارب نِسبُ الخصوبة فً
المناطق ببطء ،األمر الذي ٌإدي إلى نمو سكانً مستمر .وستكون التنمٌة االقتصادٌة إقلٌمٌة
أكثر تشظٌا وأكثر بُطؤ ًً
باألساس ،بٌنما سٌكون النمو االقتصادي للساكن الواحد وتطور التقنٌات َ
منهما فً السٌنارٌوهات األخرى ؛
 ب : )B2 ( 2عالم ٌُر ّك ُز فٌه على الحلول المحلٌة فً اتجاه الدٌمومة االجتماعٌة والبٌبٌة .وهو
عالم ؼٌر متجانس ،تكون التؽٌرات التقنٌة أق َّل سرعة وأكثر تنوعا ،لكن ٌُر ّكز فٌه على المبادرة
الجمعوٌة والتحدٌث االجتماعً ،إلٌجاد حلول محلٌة ،بدل الحلول العالمٌةٌ .زداد سكان العالم
باستمرار بوتٌرة أق ّل من وتٌرة الفصٌلة (.)A2
وانطبلقا من هذه الفرضٌات ،وعلى الرؼم من االرتٌاب المرتبط بالنمْذجة المناخٌة بالنسبة لمنطقة
الساحل ،فإ ّنه من المتوقع ـ فً ؼٌاب إجراءات مناسبة للتؤقلم على الصعٌد المحلً ولتخفٌض ؼازات
االحترار على الصعٌد العالمً ـ أن تشهد مورٌتانٌا تعرّ ضا اجتماعٌا اقتصادٌا وبٌبٌا للمناخ ،بشكل قوي.
وٌُتوقع أن ٌكون هذا التعرّ ض مصدر تؤثٌرات ضارة معتبرة ،ما تزال تعانً من ضعؾ التوثٌق ،وال
سٌما من أجل اإللمام بالكلفة االجتماعٌة االقتصادٌة التً ٌُتوقع أن تنتج عنها .وسٌتعرّ ض االقتصاد
الوطنً من جراء ذلك لهزات عنٌفة إلى ح ّد االنهٌار ،والشرابح المحرومة ـ التً لٌس لها ردة فعل
منظمة واستباقٌة ـ ستكون هً األكثر تضررا ،مع تفاقم وقع الفقر.
ولهذا الؽرض ،وعبلوة على األخطار المرتبطة بهشاشة االقتصاد الوطنً ُتجاه الصدمات خارجٌة
ت
المنشإ ،ومن دون ادعاء الشمولٌة ،سٌصٌبُ تؤثٌرُ التؽٌرات المناخٌة على وجه الخصوص قطاعا ٍ
حٌوٌة من االقتصاد الوطنً ،مثل الموارد المابٌة واإلنتاج الزراعً والتنمٌة الحٌوانٌة واقتصاد الشاطا
ومنظومات البٌبة الطبٌعٌة .ومن هذه الدٌنامٌكٌة ،سٌحت ُّد النزو ُح من األرٌاؾ وٌتدهور المستوى الحالًُ
لؤلمن الؽذابً واحتٌاطًُّ امتصاص البطالة المتصاعدة .وفً نهاٌة المطاؾ ،سٌشتد الضؽط على الموارد
الطبٌعٌة لتلبٌة الحاجات األساسٌة لدى سكان األرٌاؾ.
 .1.4.3.3التؤثٌرات على الموارد المائٌة
التثٌرات على الموارد المابٌة بالؽة ،وستتجسد من خبلل انخفاض عام للموارد المابٌة من مرتبة
ستكون أ
 % 10إلى  ،% 15وسٌنجم عن ذلك  )1 ( :انخفاضُ السٌبلن بحوالً  % 10فٌما بٌن  2000و 2020؛
( )2زٌادة التبخر بالنتح ،وتدهور نوعٌة المٌاه ؛ (  )3انخفاض المستوٌات العُمْ ِقٌَّة للمٌاه فً المنطقة
الشاطبٌة ،وملوحة هذه المٌاه ؛ (  )4انخرام نظام الودٌان ،وانخفاض قدرة السدود بسبب التهاطبلت
أكثر سخونة وأق َّل
المتركزة ،والتشكل المتسارع للمواحل بسبب التعرٌة ؛ (  )5ستكون المٌاه السطحٌة َ
تهوٌة وذات مناسٌب منخفضة ،وبالتالً أق َّل قدرة على الح ّل والتحلٌل الحٌوي لبعض المواد الملوثة ،إلخ.
 2.4.3.3التؤثٌرات على أهم مصادر االعتٌاش
ُ
التؤثٌرات من خبلل تدهور هام لؤلراضً والتعرٌة ،وكذا اتساع المنطقة القاحلة نحو جنوب
ستتجسد
البلد .فمساحة األراضً القابلة للزراعة وطول الفصول الزراعٌة والمردودٌة فً الهكتار ستتؤثرُ على
نطاق واسع باتجاه االنخفاض ،وال سٌما فً المناطق القاحلة وشبه القاحلة .وهكذا ،فً أسوإ األحوال،
ٌُمكِن أن تنخفض بالنصؾ مردودٌة الزراعة المطرٌة ،من اآلن حتى .2020
وعلى مستوى التنمٌة الحٌوانٌة والموارد الطبٌعٌة ،ستمتاز الوضعٌة السابدة بندرة الفضاءات الرعوٌة
والموارد الشجرٌة ،بفعل االحترار العام واالنتزاع المفرط من لدن البشر.
فمن المتوقع أن ٌصٌب تبلقً هذه العوامل بشدة المستوى الحالًَّ النعدام األمن الؽذابً الذي هو هشٌّ من
مإشر وقع الفقر ونسبة حدوث األمراض.
قبلُ ،وسو َء التؽذٌة ،وبالتالً سٌُفاقم
َ
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 .3.4.3.3التؤثٌرات على البٌئة واالقتصاد الشاطئ ٌَ ٌْن
ُ
أكثر من  % 30من سكان البلد ،ومعظ َم الصناعات،
تضم
المناطق الشاطبٌة فً مورٌتانٌا فً نفس الوقت َ
ت مٌنابٌة ومطارٌة هامة ،ونشاطات استخراج النفط والؽاز ،وقرابة
وأه َّم التجارة الخارجٌة ،ومنشآ ٍ
مجموع نشاطات الصٌد ،وكذا الحظٌرتٌن الوطنٌتٌن الكبٌرتٌن فً البلد.
22
ومع ارتفاع مستوى البحر ،من جهة ،وانخفاض سطح الشاطا فً بعض المواضع  ،من جهة أخرى،
تكون المناطق الشاطبٌة شدٌدة الهشاشة ُتجاه أخطار الؽمر البحري والفٌضانات من جراء التؽٌرات
المناخٌة والظواهر المناخٌة القصوى .ولذلك ،فإنّ الكوارث المناخٌة التً قد تمسّ المنطقة الشاطبٌة
والقطب
االقتصادي فً مورٌتانٌا ،حٌث ٌمثل الشاطا فً نفس الوقت منظومة بٌبٌة فرٌدة
النمو
ستصٌب
َ
َ
َ
الربٌسً للتنمٌة االقتصادٌة.
َ
س ُبل التؤقلم
 .4.3مواجهة الهشاشة و ُ
ٌتطرق هذا التقوٌم للقطاعات التالٌة :
 المنشآت البشرٌة  :فً والٌة نواكشوط ؛
 المنتجات الزراعٌة من الحبوب ،واألمن الؽذابً ،والرهانات المرتبطة بإدخال زراعة القمح ؛
 التنمٌة الحٌوانٌة ،والتحدٌات المترتبة عن التؽٌر المناخً على الصحة واإلنتاج الحٌوانً ؛
 الؽابات (دراسة حالة منطقة العطؾ فً والٌة كوركول) ؛
 المنظومات البٌبٌة الطبٌعٌة فً والٌات الجنوب الشرقً ؛
 الموارد المابٌة فً َممْ َسك "فم لكلٌته" ؛
 منطقة الشاطا.
 .1.4.3المنشآت البشرٌة  :والٌة نواكشوط فً مواجهة المخاطر المناخٌة
 .1.1.4.3الهشاشة الناجمة عن موقع المدٌنة
شٌ ْ
ِّدت نواكشوط عاصمة سٌاسٌة للبلد فً  ،1960انطبلقا من قرٌَّة صؽٌرة ،تسمى "لكصر" بالدارجة
 1972ثم
المحلٌة ،على بعد أكثر من  7كلم من البحر .ومع تعاقب فترات الجفاؾ المتكرر ،فً
 ،84/1982تإوي العاصمة الٌوم قرابة مورٌتانًٍ من ضمن ثبلثة (حوالً ملٌون ساكن) .وعبر هذه
الدٌنامٌكٌة ،امت ّد ْ
ت المدٌنة سرٌعا نحو الؽرب ،بصفة ؼٌر متوقعة باتجاه البحر ،وخاصة بشؽل المنخفض
ً
جمٌع توقعات النمو الحضري الذي
مخالفة
المتملح الشاسع المعروؾ بـ "آفطوط الساحلً" (السبخة)،
َ
23
كان ٌستهدؾ بدال من ذلك توسُّع المدٌنة نحو أجزابها الشرقٌة والشمالٌة .وهكذا ،تقع مدٌنة نواكشوط
فً معظمها (حسب المعهد الجؽرافً الوطنً  )IGNبٌن  0و 4+م  ،فً مقابل مستوى "علو لموج البحر
الهابج" بمقدار  2,6 +م.
القطاعات األخرى من المدٌنة تتسع نحو الشمال والشمال الشرقً ،قبالة جبهة "آمكز" ،الذي هو مجموعة
فسٌحة من الكثبان الحمراء المتجهة من الشمال والشمال الشرقً إلى الجنوب والجنوب الؽربً .ووجود
هذه الكثبان هو الذي ٌفسر التضارٌس المرتفعة نسبٌا فً بعض أجزاء المدٌنة.
مخاطر ؼمر منطقة نواكشوط
ّ
مإخرا ارتفاعُ مستوى البحر ـ والممارسات
المذكور آنفا ـ الذي انضاؾ إلٌه
إنّ االتجا َه العمرانًَّ
َ
ت شبكة الصرؾ الصحً ،ومفعو َل التسرّ بات العدٌدة من شبكة التزوٌد
الحضرٌة ؼٌر المبلبمة ،واختبلال ِ
خطر الفٌضانات
بالماء الصالح للشرب ،وانعدا َم شبكة موثوق بها لتصرٌؾ المٌاه المطرٌة ،عوام ُل تعزز
َ
وؼمر المدٌنة.25
 ،1999فً كل خرٌؾ ،عبر
لقد تجسدت محصلة العوامل المناخٌة والبشرٌة السابقة ،وال سٌما منذ
فٌضانات حضرٌة تن ّؽص حٌاة المواطنٌن فً نواكشوط ،مسببة خسابر مادٌة كبٌرة .وهكذا ،تؽمر المٌاهُ
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َ
وطرق المرور وعدة أحٌا ٍء من المدٌنة .وعلى صعٌد متصلٌ ،نجرُّ عن اتصال البحٌرة الجوفٌة
ت
الممرّ ا ِ
26
ّ
بالقمامة المتراكمة ومٌا ِه األوساخ المنزلٌة وآبار التعفن الفردٌة خطرٌ كبٌرٌ على صحة السكان الذٌن هم
على صلة مباشرة بهذه المٌاه الملوثة على نحو فادح ،إن ؼضضنا الطرؾ عن أخطار التلوث المرتبط
بالنشاطات الصناعٌة والحِرفٌة على الشاطا.
وفً األخٌر ،ما تزال التؤثٌرات المادٌة (الفٌزٌقٌة) واالجتماعٌة االقتصادٌة والصحٌة المترتبة عن
الفٌضانات تحتاج إلى التقدٌر .فالواقع أنّ عدٌد الدراسات فً هذا المجال ٌتطرق إلى إشكالٌة الفٌضانات
ت
بصفة جزبٌة .وحسب (تٌنو161 : 2007 ،ـ 188؛ 219ـٌ ،)285جعل تؤثٌرُ الفٌضانات تهدٌدا ٍ
عرٌضة ً تحدق باالقتصاد الوطنً ،بخسابر تق ّدر بـ  325ملٌون دوالر أمرٌكً (المساحة المعرّ ضة
للؽمر  4461هآ) بالنسبة للوضعٌة الحالٌة .ومع حلول التؽٌر المناخًٌ ،توقع أن تبلػ الخسابر 3 956
ملٌون دوالر أمرٌكً فً أفق  18 +( 2020سم) و  6 330ملٌون دوالر أمرٌكً فً أفق 2050
( 60+سم) مقابل مساحة قابلة للؽمر  8745هآ.

الشكل  : 23موقع نواكشوط ،موقع ذو عوابق
مخاطر زحؾ الرمال فً منطقة نواكشوط
تتطابق منطقة نواكشوط مع طرؾ َمك َثبة أحفورٌة (مكثبة الترارزة) .وهً مؽطاة بؤشرطة كثٌبٌة قدٌمة
تعرّ ضت لبلضطراب والتحرّ ك فً نهاٌة السبعٌنٌات ،على إثر انعدام عام للنبات بسبب تناقص وعدم
انتظام األمطار ،بل كذلك بسبب توسّع المدٌنة بإفراط وفوضوٌة.
ولمواجهة هذه الدٌنامٌكٌة ،وعلى إثر المشروعات المنفذة لمواجهة الجبهة الشمالٌة والشمالٌة الشرقٌة
لزحؾ الرمال ،وخاصة ً من أجل تقوٌم وقع مشروع "تقدٌم الدعم لترمٌم وتوسعة الحزام األخضر لمدٌنة
نواكشوط" المدعوم من طرؾ منطقة "والون" والمسٌَّر من طرؾ "الفاو" ،م ّكنت البحوث التً قام بها
"ألٌز دٌون "2006 ،من رسم 27خرٌطة المناطق التً تحتاج إجراءات للحماٌة من زحؾ الرمال.
وحسب "وكالة التنمٌة الحضرٌة" (  ،)2003كما ذكر "نواصٌر ز ،"2013 ،.تعرض الس ُّد األخضر
األخٌر إلى تدهور هام من منشإ بشري ،مع اختفاء  400هآ ،وحوالً  1300هآ مهددة بالتدهور من
جرّ اء الرعً المفرط أو اكتساح العمران .وفً الواقع ،وعلى الرؼم من اإلجراءات الفعالة وذات النطاق
الواسع لمكافحة دٌنامٌكٌة زحؾ الرمال ،ما تزال هناك عقبات جمّة تتعلق بامتبلك المنشآت المنجزة من
طرؾ المجموعات المحلٌة (ألٌز دٌون 2004 ،؛ تٌنو .)2007 ،ونهاٌة المطاؾ ،ما تزال المدٌنة تحت
تهدٌد زحؾ الرمال ،على الرؼم من الجهود المنوه بها والتً نفذت فً وسط السبعٌنٌات لتثبٌت الكثبان
القارٌة.
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الشكل  : 24خرٌطة مخاطر زحؾ الرمال على مدٌنة نواكشوط
 .2.1.4.3إجراءات التؤقلم المنجزة أو قٌد اإلنجاز
 إجراءات التؤقلم المرتبطة بالفٌضانات فً المدٌنة
فً مواجهة خطر الفٌضانات ،أقٌمت مقاربات إستراتٌجٌة لتوجٌه تؤثٌراتها االجتماعٌة االقتصادٌة
والصحٌة والبٌبٌة .وهذه األخٌرة ،على وجه الخصوص ،مدرجة فً اإلستراتٌجٌة الوطنٌة للتنمٌة
المتسدٌمة (  19ـ  ،)35و"خطة العمل الوطنٌة الثانٌة من أجل البٌبة" فً أفق  ،2016وضمن "خطة
العمل الوطنٌة من أجل التؤقلم" (  66؛  )70التً تؤخذ فً الحسبان فً حقٌبتها مشروعٌْن أولوٌٌن لهما
صلة بتسٌٌر الشاطا ،من زاوٌة حماٌة المدٌنة من الؽمر البحري .28وهكذا ،ساهم إنشا ُء "المكتب الوطنً
للصرؾ الصحً" فً  2008ـ من بٌن أمور أخرى ـ فً التوجّ هات العمومٌة ،لتخفٌؾ اإلشكالٌة
المرتبطة بالفٌضانات .ومع ذلك ،تجدر اإلشارة إلى ؼٌاب رإٌة شمولٌة ،مقابل تعدد وتراكب الفاعلٌن
ٌ
إجراءات ناجعة ومستدٌمة
واالختصاصات ؛ األمر الذي ٌُ َمٌِّعُ المسإولٌات والموارد التً ٌُإمل منها
للتؤقلم.
ولهذا الؽرض ،ومن أجل ملء فراغ المعلومات فً شؤن حصٌلة تؤثٌر مختلؾ عوامل الخطر المسببة
للفٌضانات ،عبر مقاربة متعددة القطاعات ،عبّؤت الحكومة المورٌتانٌة بعثة فنٌة استكشافٌة من مكتب
 ، BGPعن طرٌق الوزارة المكلفة باإلسكان والعمران واالستصبلح الترابً ،وبدعم من حكومة نٌوزلندا.
وقد أقامت هذه البعثة طٌلة مارس  2013فً مورٌتانٌا ،بهدؾ ضبط حٌثٌات دراسة معمقة تم ّكن من :
( (ً1استٌعاب ومحاكاة جمٌع العملٌات الفٌزٌابٌة المرتبطة بمشاكل الماء والشاطا فً نواذٌبو ؛ و( (ً2
اقتراح حلول شاملة لمشاكل الماء والشاطا ؛ و( (ً3إعداد مشروع أولً للح ّل المُفضل.
ونظرا لما سبق ،تجدر اإلشارة مع ذلك إلى أنّ مبادرات مختلفة للتؤقلم ،سبق تنفٌذها أو هً قٌد التنفٌذ،
من أجل تخفٌض وقع التؽٌر المناخً واالختبلالت ذات المنشإ البشريٌ .تعلق األمر بما ٌلً :
 مشارٌع مختلفة بدعم من الشركاء الفنٌٌن والمالٌٌن ،أو على موارد الدولة  )1 ( :س ّد الثؽرات ؛
( )2تثبٌت الرمال بواسطة المِص ّدات والنبات ؛ (  )3الح ّد من النفاذ إلى الكثبان ؛ (  )4حظر
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انتزاع الرمال ،وتنطٌق آفطوط الساحلً ؛ (  )5حاجز فً جنوب المٌناء ،ومص ّد احتجاز شمال
المٌناء.
 مشروع "تؤقلم المدن الشاطبٌة مع التؽٌر المناخً" المبرمج للفترة (  )2017/2012الذي ٌزمع
اتخاذ إجراءات لحماٌة المدٌنة والمواطنٌن من تؤثٌر التؽٌرات المناخٌة .ولبلوغ هذه األهداؾ،
اعتمدت أربعة محاور للتدخل  )1 ( :االستفادة من المعلومات وتقاسمها للتمكٌن من انتهاج رإٌة
واضحة حول وضعٌة المعلومات فً مجال تؤثٌرات التؽٌر المناخً )2 ( .تقدٌم الدعم العتماد
خطة اندماجٌة للعمل ،من أجل التؤثٌر على الصفة التً ٌفهم بها مسٌّرو المجال الحضري
وٌتصورون وٌُسٌّرون المخاطر الحضرٌة )3 ( .تعزٌز القدرات من خبلل استشارة وتكوٌن
وتدرٌب مختلؾ الفاعلٌن (وزارة البٌبة والتنمٌة المستدٌمة ،القطاعات الفنٌة ،بلدٌات نواكشوط).
( )4انتهاج مقاربات متعددة الفاعلٌن واالختصاصات من أجل النهوض بمسارات الحوار
والتعاون بٌن القطاعات.
 مشروع ربط  20ملتقىً طرقٌا بشبكة الصرؾ الصحً فً مدٌنة نواكشوط (انظر المربع .)1
انًشبغ  : 1سبظ  20يهتقً طشقُب بشبكت انظشف انظحٍ
عو ٟؽلَ اٗطالم ٓشوٝع "هثػ ِٓ 20زو ٠غوه٤ب ثشجٌخ اُصوف اُصؾ ٢ك ٢اُؼبصٔخ" ّٞ٣
 25كعٔجو  ،2013ثئشواف األٓ ٖ٤اُؼبّ ُٞىاهح أُ٤بٝ ٙاُصوف اُصؾ ،٢اُس٤ل ػجل اُوؽٖٔ
ُٝل ٓؾٔلٜ٣ .لف أُشوٝع إُ ٠رقل٤ط اُصؼٞثبد اُ٘بعٔخ ػٖ أُ٤ب ٙأُطو٣خ اُواًلح ص٘بء
اُقو٣قًٝ ،نا اُؾ ّل ٖٓ رأص٤وارٜب اُسِج٤خ ػِ ٠سبً٘خ ٗٞاًشٞغٝ .ؽست اُزٞهؼبدّ ،
كئٕ شـبٍ
اُوثػ ،اُز ٢رو ّله رٌِلزٜب ثـ ٝ ٕٞ٤ِٓ 100ه٤خ ٖٓ ٓ٤ياٗ٤خ اُلُٝخ ،سز٘ز ٢ٜفالٍ  3شٜو.
٣ٝلفَ أُشوٝع أُنًٞه ك ٢إغبه األ٣ُٞٝبد أُٔ٘ٞؽخ ٖٓ غوف اُسِطبد اُؼٔ٤ٓٞخ ُِوطبع،
 2008رسٔ" ٠أٌُزت اُٞغُِ٘ ٢صوف
ثئٗشبء ٓؤسسخ ػٔ٤ٓٞخ ماد غبثغ ص٘بػ ٢ك٢
ُ
األٓ ٖ٤اُؼبّ ُٞىاهح أُ٤بٝ ٙاُصوف اُصؾ ٢ػٖ اهز٘بء هطبػٚ
اُصؾٝ ."٢ثزِي أُ٘بسجخ ،ػِٖ
ُشبؽ٘بد صٜو٣غ٤خ ثسؼخ  25غُِٖ ،زٌٔ ٖٓ ٖ٤رصو٣ق "ٓ٤ب ٙاألٝسبؿ" (أُ٤ب ٙأُسزؼِٔخ)
٤ٓٝب ٙاألٓطبه ٖٓ اُشٞاهع ٝاُسبؽبد اُؼٔ٤ٓٞخٝ .مًو ٣عب ّٕ ٓشوٝػب ُِصوف اُصؾ ٢ك٢
ٗٞاًشٞغ  7 ٝػٞاصْ ع٣ٜٞخ س٘٤لن هو٣جب ،ثؼل اسزٌٔبٍ أُوؽِخ اُزؾع٤و٣خ ُِٔقططبد
اُزٞع٤ٜ٤خ.

ً
استجابة لخطر زحؾ الرمال
 إجراءات التؤقلم
بؽضّ النظر عن وجود اختبلالت كبٌرة من منشإ بشري ،تمثل مكافحة التصحر وزحؾ الرمال ـ تؤقلما
مع التؽٌرات المناخٌة ـ أولوٌة إستراتٌجٌة فً مورٌتانٌا ،منذ إعداد "المخطط التوجٌهً لمكافحة
التصحر" فً  ،1987وإعداد "البرنامج متعدد القطاعات لمكافحة التصحر" فً  ،1992والمصادقة على
االتفاقٌة الدولٌة لمكافحة التصحر فً  ،1996واستكمال خطة العمل الوطنٌة لمكافحة التصحر فً
ٌ
إجراءات فعالة لمكافحة اتساع التصحرٌ .تعلق األمر بما ٌلً :
 .302002وفً هذا اإلطارُ ،نفذت
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مشروع "الحزام األخضر لمدٌنة
نواكشوط" ،بدعم من االتحاد اللوثري
العالمً ،من  1975إلى  ،1982م ّكن
من تثبٌت  750هآ من الكثبان القارٌة
حول نواكشوط (تفرغ زٌنه ،توجنٌن،
دار النعٌم) ،و  7هآ ،بصفة نموذجٌة،
على الشرٌط الشاطبً الذي ٌحمً
العاصمة من الؽمر البحري.
مشروع "دعم ترمٌم وتوسعة حزام
نواكشوط" الذي أُقٌم سنة  .2000وفً
هذا اإلطار ،فٌما بٌن 2000ـ،2007
ُهٌ َِّا  800هآ لتثبٌت الكثبان فً شرق
المدٌنة (منطقة توجنٌن) ،بؽبلؾ مالً
قدره  1 628 600دوالر أمرٌكً .وقد
أُمِّن تنفٌذ المشروع من طرؾ "الفاو" ،وساهم فٌه "برنامج الؽذاء العالمً" الذي وفر مواد
ؼذابٌة للعمال.
ِج على توقعات عمرانٌة فً أفق ،2020
"البرنامج الخاص بحماٌة مدٌنة نواكشوط"  :بُرْ م َ
ٌتشكل من مكوّ نتٌن هما  )1 ( :تشجٌر الكثبان القارٌة ،التفافا بالمدٌنة شرقا وؼربا ،من النقطة
الكٌلومترٌة  15على طرٌق األمل إلى النقطة الكٌلومترٌة  10على طرٌق نواذٌبو .تضم هذه
المكونة مقاطعات توجنٌن ودار النعٌم وتٌارت وتفرغ زٌنه الشرقٌة والشمالٌة ؛ (  )2استعادة
الشرٌط الشاطبً .هذا المشروع المنفذ منذ  2010على الموارد الخاصة للحكومة قام بتشجٌر
 2000هآ من الكثبان القارٌة و 150هآ من الكثبان الشاطبٌة.
ٌ
إنجازات طموحة ،مع تنفٌذ مشروع "السور األخضر العظٌم"
وفٌما ٌخص اآلفاق المستقبلٌةُ ،تن َتظر
الذي ٌبلور التزامات  11بلدا إفرٌقٌا ،والذي ٌتمركز مقرّ ه اإلقلٌمً فً نواكشوط/مورٌتانٌا.
ٌزمع هذا المشروع تهٌبة سور أخضر طوله  700كلم فً عرض  15كلم ،من دكار حتى
دجٌبوتً.
الشكل  : 25خزان فم لكلٌته

 .5.3الخٌارات وإجراءات التؤقلم فً "اإلببلغ الوطنً الثالث"
 .1.5.3تح ّمل أخطار الؽمر
ت حٌوٌة وحساسة جدا َ
ذات صلة باألخطار الكبٌرة التً تكون
تحمِل إشكالٌة تسٌٌر الماء والشاطا رهانا ٍ
نتابجها كارثٌة على المجتمعات الحضرٌة واالقتصاد الوطنً عموما .ولهذا الؽرضٌ ،جب أن تصمَّم
ٌ
إجراءات للتؤقلم ُ
ت فً المدى المتوسط
وتن َفذ
ذات طبٌعة استباقٌة ،وفق مراحل تؤخذ فً الحسبان األولوٌا ِ
والقرٌب.
ُ
إجراءات التؤقلم وفق رإٌة اندماجٌة وإجمالٌة للماء ،تكون قادرة على استٌعاب
وهكذاٌ ،جب أن تصمم
وتعزٌز المعارؾ حول التجاذبات الوثٌقة بٌن الماء والشاطا ،من جهة ،وتنفٌ ِذ مشارٌع للبنٌة التحتٌة
المادٌة لدعم دٌمومة التنمٌة االجتماعٌة االقتصادٌة فً المدٌنة ،باإلضافة إلى التكفل باألخطار المنجرّ ة
عن التؽٌّر المناخً ،من جهة أخرى.
ولهذا الؽرضٌ ،ستعرض المحوران اإلستراتٌجٌان المقترحان فٌما ٌلً التدخبلت ذات الطبٌعة
االستعجالٌة ،فً المدى المتوسط ،وتلك التً تهدؾ فً المدى البعٌد إلى إقامة بنٌة تحتٌة مادٌة (فٌزٌقٌة)
لحماٌة مدٌنة نواكشوط باستدامة (انظر المرفقات).
 .2.5.3تح ّمل خطر زحؾ الرمال
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لقد أدمِجت منذ زمن طوٌل المخاطرُ المناخٌة ُ
ذات الصلة بدٌنامٌكٌة زحؾ الرمال فً األولوٌات
ٌ
الوطنٌة ،وأن ِج ْ
منشآت هامة كان لها أثرٌ جلًٌّ فً المجال الحضري للعاصمة .وهكذاٌُ ،ستشهد
زت
بالتجربة المورٌتانٌة بوصفها مرجعا فً شبه المنطقة .ومع ذلك ،فإنّ المعركة ضد اتساع نطاق التصحر
لمّا تك َت َسبْ  .ولهذا الؽرض ،وخارج التموٌبلت اإلضافٌة التً ٌجب تعببتها لتعزٌز الحزام األخضر ،نق ِّدرُ
ُ
اتخاذ إجراءات إضافٌة ،لٌكون التسٌٌرُ المشترك للؽابات المهٌَّؤة عملٌا ،بإشراك المجموعات
أ ّنه ٌجب
المنتخبة والفاعلٌن المحلٌٌن.
سك "ف ّم لكلٌته" المائً
 .3.5.3إشكالٌة َم ْم َ
منطقة الدراسة
فً الجزء الجنوبً من
تطال منطقة الدراسة مٌا َه س ّد "ف ّم لكلٌته" والمنطقة المحاذٌة له .وهً تقع
مورٌتانٌا ،على رافد "كوركول األسود" ،قبل تبلقٌه مع وادي "كوركول األبٌض" ونهر السٌنؽالٌ .قع
الس ّد بٌن خطًْ العرض  ’50°15و  ’02°17شماال ،وخطًْ الطول  ’40°11و  ’35°12ؼربا (الشكل
.)25
300
ومناخ المنطقة من نمطٍ ساحلً ،بمعدل تهطالً
الشكل  25مكرر  :الموقع الجؽرافً
مم .31تمتاز المنطقة برطوبة نسبٌة متوسطة بحوالً
 %50سنوٌا ،وبدرجات حرارة مرتفعة (المتوسط األدنى
ّ
وبتبخر
 12و °30م ،والمتوسط األقصى  38و °44م)،
شدٌد ،بمتوسط سنوي  10,2مم ٌومٌا.
تقدر الساكنة الكلٌة فً هذه المنطقة بـ  200 000ساكن
فً ( 2011انطبلقا من تمدٌد معطٌات إحصاء ،)2011
وأهم النشاطات الممارسة هً  :التنمٌة الحٌوانٌة
والزراعة (وخاصة المروٌة والفٌضٌة) والصٌد والتجارة
الصناعة التقلٌدٌة.
تش ّكل مٌاه سد فم لكلٌته واحدا من أكبر الخزانات المابٌة
فً البلد .وتقدر بما بٌن  96ملٌون م 3لدى االرتفاع  30م
 SNNو  1 110ملٌون م  3لدى االرتفاع  36,90م  ،SNNبسعة اعتٌادٌة  500ملٌون م 3لدى االرتفاع
 33,80م .)INTERNATIONAL &al LAHMEYER( SNN
وتتكون المنظومة المابٌة من ّ
ك فم لكلٌته الذي ٌتستقبل مٌاه حوض رافد مساحته 8950
خزانٌن ،هما ممس ُ
كلم( 2الشكل  )25والقلٌ ُل من الموارد المابٌة الجوفٌة المحتواة فً المناطق المتشققة من التشكٌبلت
الصفٌحٌة .تم ّكن هذه المٌاه حالٌا من تزوٌد مدٌنة امبود بالماء الصالح للشرب ،وريّ مزارع األرز
( 1950هآ مُهٌّؤة من طرؾ صونادٌر من ضمن احتٌاطً قابل للريّ ٌبلػ  3 600هآ) ،وممارسة الصٌد
هبط الس ّد
القارّ ي بإنتاج متوقع قدره  800طن سنوٌا ،وتثبٌت منسوب البُرُ وض (أخفض منسوب) فً َم ِ
).(NET-AUDIT Audit & Conseil, 2008

هشاشة مٌاه سدّ "ف ّم لكلٌته"
3
تش ّكل مٌاه سد فم لكلٌته واحدا من أكبر الخزانات المابٌة فً البلد ،بسعة تخزٌن اعتٌادٌة  500ملٌون م
لدى االرتفاع  33,80م  .SNNو منظومته المابٌة تشمل ّ
خزانٌن ،هما ممسك فم لكلٌته الذي ٌتستقبل مٌاه
حوض رافد مساحته  8 950كلم  2والقلٌل من الموارد المابٌة الجوفٌة المحتواة فً المناطق المتشققة
الصفٌحٌة.
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تستؽ ُّل مٌاهُ الس ّد حالٌا لريّ مزارع األرز وتثبّت منسوب البُرُ وض فً وادي "كوركول" ،للتمكٌن من
ممارسة زراعة الخضروات ،فً مهبط الس ّد .وٌمارس الصٌد دابما ،لك ّنه أقل بكثٌر من الـ  400طن
المزمعة سنوٌا.
ٌم ّكن التقلب المناخً على أساس المعتاد ( 1961ـ )1990من إبراز خطرٌْن ها ّمٌْن ٌضبطان دٌنامٌكٌة
اود .وبالنسبة للسٌنارٌوهات المناخٌةَ ٌُ ،تو َّقع
المنظومة المابٌة للس ّد ،هما االحترارُ المناخً والجفاؾُ الم َُع ِ
فً جمٌع نماذج الدوران العام ) (CCMA, ECHAM4, HadCM3زٌادةٌ فً درجات الحرارة على نطاق (°1,5م ـ
°2م) فً أفق  ،2050و (°4م ـ °6م) فً أفق  ،2100وانخفاضٌ فً األمطار ٌصل  % 25و،% 30
على التوالً فً أفق  2050و .2100ونظرا لذلك ،ستتؤثر الموارد المابٌة للس ّد بالتؽٌرات المناخٌة ،من
خبلل تناقص سٌبلن المٌاه من جرّ اء انخفاض األمطار وزٌادة التبخر بالنتح (انخفاض ارتفاع الماء بـ
3
 2,6م سنوٌا) .وانطبلقا من سعة الس ّد التخزٌنٌة ،واعتبارا أنّ المسحوب الحالً ٌق ّدر بـ  138000م
(أي ٌ ،)%0,3نبؽً فً أفق  2030أن ٌبلػ المسحوب  %75من السعة االعتٌادٌة للتخزٌن .والواقع أنّ
3
المسحوب المعروؾ سٌبلػ  358م
سنوٌا ،من ضمنها  2ملٌون م  3سنوٌا االشكل  : 26تقلب ملء السد كل  3سنوات
تمثل حاجٌات مشروع آفطوط
الشرقً ،و  356,8م  3سنوٌا لضٌعة
السكر .وفً نهاٌة المطاؾ ،ومع
32
االستخدامات الحالٌة التً ستتكثؾ
تحت الطؽط الدٌمؽرافً ،من جهة،
والحاجٌات المزمعة إلنجاز
المشروعات 33التنموٌة الهامة
المذكورة آنفاٌ ،جب أن تكون الحٌطة
سٌدة الموقؾ ،فً سبٌل دٌمومة
المشروعات االستثمارٌة المبرمجة
والمحافظة على الموارد المابٌة للس ّد والمنظومات البٌبٌة ووسابل االعتٌاش لدى السكان األصلٌٌن.
اإلجراءات المقترحة للتؤقلم
اعتمِد محوران ،هما  )1( :إنشاء إطار للتشاور ،من أجل تؤمٌن التعاٌش السلمً بٌن المستخدمٌن (0,84
ملٌون دوالر أمرٌكً ؛  1دوالر أمرٌكً =  300أوقٌة) و( )2تحسٌن نظام ملء الس ّد (  3ملٌون دوالر
أمرٌكً) (الجدول .)2
إنشاء إطار للتشاورٌ .تعلق األمر بإنشاء لجنة للتشاور ـ على مستوى الحوض الرافد ـ تجمع جمٌع
الفاعلٌن وال سٌما صناع القرار والمسٌّرٌن والمستخدمٌنٌ .نبؽً ،من بٌن أمور أخرى ،أن تإمّن هذه
اللجنة التعاٌش السلمً بٌن مختلؾ االستخدامات التً تؽذي فً الؽالب مصالح متخالفة .سٌم ّكن هذا
اإلطار أٌضا من تحدٌد مفاتٌح التقاسم للمٌاه ،بٌن فبات االستؽبلل ،ومن األخذ فً الحسبان لحاجٌات
هبط الس ّد .والتدخبلت المراد إنجازها هً  )1 ( :إنشاء وتعرٌؾ مهمة الهٌبة
المستؽلٌن فً َمصعِد و َم ِ
التشاورٌة ؛ ( )2إقامة إستراتٌجٌة لبلتصال ؛ ( )3تزوٌد الهٌبة التشاورٌة بوسابل للتسٌٌر.
اقترح ما ٌلً  )1( :تحسٌنُ المعلومات حول الموارد لتخفٌؾ المسحوب حالٌا أو
تحسٌن نظام ملء السدِ .
مستقبلٌا من مٌاه السد ؛ (  )2تحسٌنُ نظام سٌبلن المٌاه فً الحوض الرافد ؛ (  )3استعادة حوض تخزٌن
الس ّد.
 .5.4.3الرهانات المرتبطة بإدخال زراعة القمح فً مورٌتانٌا
منطقة الدراسة  :والٌة البراكنة
تقع والٌة البراكنه فً أقصى الجنوب المورٌتانً ،بٌن خطًْ العرض  °16,10و °18,56شماال ،وخطً
الطول  °12,35و °14,96ؼربا .وتمتد على مساحة  30 000كلم.2
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35

التربة والنبات

ٌوجد فً لبراكنه عدة أنماط من التربة متداخلة فٌما بٌنها : 36
 تربة الرمال العمٌقة ،فً المنطقة الصحراوٌة الساحلٌة صالحة للتهٌبة الؽابٌة الرعوٌة ؛
 تربة الطمً ذات القوام المتوسط والدقٌق ،فً الحوض الرافد لوادي "كتشً" ؛
 تربة عمٌقة ذات طبٌعة رملٌة ،فً المنطقة الساحلٌة ،من نمط  :االحتٌاطً الؽابً الرعوي ؛
 التربة الطمٌٌة على طول ضفة النهر ،باحتٌاطً زراعً كبٌر.
اإلنتاج الزراعً
ٌقدر االحتٌاطً الزراعً فً والٌة البراكنة بـ  81 800هآ ،بـ  49 700هآ للزراعة المروٌة19 100 ،
هآ للفٌض ،و  13 000هآ فً الزراعة المطرٌة .وهكذا ،تبلػ تمثل األراضً القابلة للريّ حوالً %38
من االحتٌاطً الوطنً فً وادي نهر السٌنؽال ،الذي ٌق ّدر بـ  130 000هآ.
ٌبلػ اإلنتاج المتوسط من الحبوب ( 2005ـ 18 579 )2010طن ،أي حوالً  % 10من اإلنتاج الوطنً
من الحبوب ،الذي ٌق ّدر فً الفترة بـ  182 362طن .وقد كان إسهام مختلؾ األنظمة الزراعٌة فً هذا
اإلنتاج كما ٌلً  :الري (  ،)%40وراء السدود وفً القٌعان (  ،)%22دٌٌري (  ،)%19والو ( ،)%18
الفٌض المراقب (.)%1
إدخال زراعة القمح
ٌؤتً هذا اإلدخال فً إطار التوجّ هات العمومٌة لعصرنة
القطاع الزراعً .وفً هذا الصدد ،اعتمِد على محورٌن
أساسٌن ،هما  )1 ( :النهوض بزراعة األرز المروٌة ،على
 45 000هآ ،على األقل ؛ (  )2النهوض بالشراكة بٌن
القطاعٌن العمومً والخصوصً ،لتسهٌل إدخال القمح
والفول السودانً وقصب السكر ،37من بٌن أمور أخرى.
لقد م ّكنت اختبارات البحث التنموي فً مجال زراعة القمح
برسم الحملة خارج الموسم البارد  2011/2010ـ حسب
القطاع المعنً ـ من إجازة جدوى الزراعة ،فً الشروط
الزراعٌة المناخٌة المحلٌة.

الشكل  : 27تموقع منطقة الدراسة

لقد أجر ٌَ ْ
ُ
اختبارات اإلدخال فً مختلؾ والٌات البلد  : 38البراكنه والترارزه على مستوى منطقة النهر،
ت
والعصابه فً الشرق ،وتكانت فً المركز ،وإٌنشٌري وآدرار فً الشمال .وقد م ّكنت الحملة االختبارٌة
 2011/2010من استثمار  2 054هآ ،من ضمنها  1 095هآ فً الزراعة المروٌة.
وق ِّد ْ
رت المساحات المحصودة بـ  1 557هآ ( 706هآ مروٌة ،و 581هآ مطرٌة).
لمحة عن الشهاشة المحلٌة الجارٌة
تـُطـُـرِّ َق إلى هشاشة منظومات إنتاج الحبوب من منظور إدخال زراعة القمح تجاه االختبلل المزمن
لؤلمن الؽذابً فً مورٌتانٌا .ونظرا لذلك ،فإنّ أه ّم المح ّددات النعدام األمن الؽذابً ٌمكن أن ٌُعبّر عنها
من خبلل المإشرات التالٌة :
 بصفة إجمالٌةٌُ ،خلَصُ إلى أنّ القطاع الزراعً ما ٌزال عطوبا جدا ،وضعٌؾ اإلنتاج ،ال سٌما
أ ّنه ال ٌؽطً سوى حوالً  % 30من الحاجٌات الوطنٌة فً سنة معتادة التهطال .وهذه الوضعٌة
 %36من اإلنتاج الوطنً فً
حساسة بقدر ما أنّ المزروعات المطرٌة وزراعة دٌٌري (
 )2011/2010عشوابٌة جدا ،تبعا للظروؾ الجوٌة .بلؽت تلك المزروعات  12 250طن فً
 ،2004/2003و  97 741طن فً  ،2011/2010أي بزٌادة بحوالً  % 697,89؛
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 احتٌاطً زراعً فً الزراعة المروٌة ناقص االستخدام  :حوالً  42 000هآ مهٌّؤة ،وأق ّل من
 20 000هآ مستثمرة سنوٌا ،مع احتٌاطً قابل للتهٌبة ٌقدر بما بٌن  100 000ـ  135 000هآ.
ّ
وتعطل بٌّن فً منافع المنظومات البٌبٌة ،مشفوعا بقلة موارد المٌاه
 تدهور هام للبٌبة اإلنتاجٌة،
السطحٌة.
 نسبة مرتفعة لزٌادة الطلب على الحبوب ،مع ارتفاع النمو السكانً بحوالًْ
 ،% 2,6وثقل
الواردات فً المٌزان التجاري .وٌتطلب العجز فً حصٌلة الحبوب اللجو َء سنوٌا إلى الواردات
والعون الؽذابً بالنسبة أله ّم الحبوب .تستورد مورٌتانٌا فً المعتاد ما ٌناهز  %70من حاجٌاتها
الؽذابٌة  :القمح ( ،)%73,7األرز ( ،)%26الدخن والذرة البٌضاء والذرة الصفراء ( .)%0,3وقد
 %32,94إلى  ،%71,85خبلل
انتقلت حصة الواردات الزراعٌة فً مجموع الواردات من
السنوات الثبلثٌن األخٌرة (ملمح األمن الؽذابً فً مورٌتانٌا ،ج إ م ،السلس ،شركة السٌنؽال
وإفرٌقٌا الؽربٌة ،إبرٌل  .)2008وأه ّم المواد الؽذابٌة المستوردة هً القمح والسكر واألرز
َ
ُ
ُ
واردات األرز ثابتة.
واردات القمح منذ  ،1980بٌنما بقٌت
ت
ثبلث مرّ ا ٍ
والحلٌب .وقد تضاعفت
 وما ٌزال النفاذ إلى الموارد الؽذابٌة ضعٌفا ،نظرا النعكاس الفقر الذي هو أه ّم العوامل المحددة.
ٌمسّ الفقر  %42من المورٌتانٌٌن ( 2,975ملٌون) فً ( 2008المسح الدابم حول ظروؾ معٌشة
األسر ،)2008 ،مقابل  %46,7فً  .2004وٌُسجّ ل اتجاهٌ نحو زٌادة الفقر فً الوسط الرٌفً،
بنسبة  % 59,4فً  .2008أما بالنسبة لـ"مسوح األمن الؽذابً فً مورٌتانٌا" (مفوضٌة األمن
الؽذابً وبرنامج الؽذاء العالمًٌ ،)2009 ،وجد قراب ُة  420 821شخص فً حالة انعدام األمن
الؽذابً .إنّ هشاشة هذا النفاذ إلى الموارد تتؤثر بانعكاس الفقر الذي ٌمس  %42من المورٌتانٌٌن
( 2,9ملٌون) فً ( 2008المسح الدابم حول ظروؾ معٌشة األسر ،)2008 ،مقابل  %46,7فً
 ،2004مع اتجا ٍه نحو زٌادة الفقر فً الوسط الرٌفً ( % 59,4فً .)2008
جراء التؽٌرات المناخٌة
الهشاشة المستقبلٌة من ّ
األخطار البٌوفٌزٌائٌة .حسب م ُْخرجات النموذج ٌُ ،CCMAB2MESنتظر أن تزٌد درجة الحرارة المتوسطة
فً منطقة الدراسة بـ °2م فً أفق  ،2050وبـ 3ـ°4م فً أفق  .2100وبالنسبة للوضع التهطالًٌُ ،توقع
زٌادة محسوسة ،تبعا لمخرجات النماذج (  ،)CCMAB2 MES, ECHAMB2MES, HadCMB2 MESالتً تتوقع على
التوالً فً أفق  2050انخفاضا بـ  ،% 20و 10ـ ، %20و  .%10وفً أفق ٌ ،2100توقع النموذج
 CCMAB2 MESانخفاضا للتهطال بـ  % 20ـ  .% 30وٌظهر بالتمدٌد أنّ درجات الحرارة المتوسطة الشهرٌة
ستتراوح بٌن 27ـ°34م فً أفق  ،2050وبٌن 28ـ°36م فً أفق  .2100أما درجات الحرارة القصوى
المتوسطة ،فالمتوقع أن تتراوح بٌن 33ـ°40م فً أفق  ،2050وبٌن 35ـ°42م فً أفق  .2100ومن
المتوقع ـ فً ؼٌاب إجراءات مناسبة لتخفٌض ؼازات االحترار والتؤقلم مع التؽٌر المناخً ـ أن ٌنجرّ عن
ٌ
تؤثٌرات سلبٌة بالؽة على منظومات اإلنتاج واألمبلك والمنافع
االتجاهات المناخٌة المذكورة آنفا
المنظومٌة البٌبٌة وتوفر الموارد المابٌة.
المخاطر االجتماعٌة االقتصادٌة وهشاشة اإلنتاج الزراعً
ظهر مخرجات النموذج البٌومناخً DSSSATv
 حالة األرز المروي فً منطقة الساحل الؽربً  :ت
انخفاض المردودٌة بـ  % 4فً أفق  2050و  .2080وهكذا ،فإنّ زراعة األرز ـ الذي هو
4.0
َ
من نباتات المنطقة الحارة من نمط  C3ـ سٌستفٌد من زٌادة تركٌز  CO2كمخصّب ،مع تحمّل
ارتفاع درجات الحرارة ،حٌث إنّ الماء لٌس عامبل مثبّطا.39
 حالة القمح المروي فً البراكنه المزروع خارج الموسم البارد .فً الظروؾ التجرٌبٌة خبلل
َ
ُبلحظة بٌن 2ـ4
الحملة الزراعٌة  2011/2010فً الزراعة المروٌّة ،تراوحت المردودٌة الم
ْ
طنّ  ،بٌنما تبلػ المردودٌة االحتٌاطٌة لصنؾ القمح القاسً "كرٌم"  6طن/هآ .وقد أجرٌت مقاربة
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تقوٌم التؤثٌر المستقبلً على زراعة القمح ،بالتشبٌه مع ردة الفعل لدى مزروعات أخرى من نمط
 C3ذات استقبلب مشابه ،نظرا النعدام نموذج بٌومناخً متاح.
ُ
فترات القٌظ مع المراحل الحرجة للقمح ،التً هً اإلنبات
ومع احترار المناخ ،ستتطابق
والمراحل النباتٌة األولى ،وكذلك خبلل امتبلء الحبّ  .وفً هذه الظروؾ ،ستعرؾ زراعة القمح
ان السنابل فً نهاٌة الدورة وانخفاضا قاسٌا فً المردودٌة  ،وال سٌما فً
وض َج َع َ
نضجا سرٌعاَ ،
أفق  ،2100مع درجات حرارة أعلى من °30م .وبالتحلٌل التماثلًٌُ ،خلَصُ إلى أنّ زراعة
القمح من نمط ج  ،3خبلفا لؤلرز الذي هو من نباتات المنطقة الحارّ ة ،على الرؼم من أ ّنه ـ فً
الظروؾ المثالٌة لتركٌز  CO2ـ سٌتؤثر سلبٌا تجاه ارتفاع الحرارة.
 التؤثٌرات على الزراعات الٌابسة  .حسب منظمة "الفاو" (الرسالة األلكترونٌة "المناخ الؽذابً"،
دجمبر  ،)2008فإنّ تؤثٌر التؽٌرات المناخٌة على احتٌاطً إنتاج الحبوب فً الزراعة المطرٌة
فً أفق  2050سٌكون بالؽا بالنسبة للمعتاد ( 1961ـ .)1990وانطبلقا من هذه التوقعات،
سٌكون انخفاض اإلنتاج فٌما بٌن  %20و .%50
 التؤثٌرات على األمن الؽذائً  .ستكون الرهانات الؽذابٌة فً أفق  2050و  2100وثٌقة االرتباط
بالتزاٌد المتسارع للسكان المورٌتانٌٌن ،بنسبة نمو دٌمؽرافً تقارب  ،%2,6وبطلب على الحبوب
أسرع من تطور اإلنتاج الزراعً .وهكذاٌ ،ق ّدر أن ٌبلػ عدد السكان  3 542 000ساكن
ٌتطور
َ
فً  ،2011و 4 742 000ساكن فً  ،2025و 7 085 000ساكن فً  ،2050وأخٌرا 10 434 000
ساكن فً  ،DESA( 2100األمم المتحدة.)2011 ،وعلى أساس استهبلك سنوي متوسط  160كلػ
عن الفرد سنوٌا ،من المتوقع أن ٌبلػ الطلب على الحبوب  1 133 600طنّ فً أفق ،2050
و 1 669 440طن فً أفق .2100
وتؤمٌنا للتؽطٌة الحالٌة لـ  %30من الحاجٌات من الحبوبَ ،تع َتم ُد بنٌة المنظومة اإلنتاجٌة على الزراعة
المروٌة بنسبة حوالً  ،%50والنظام المطري "دٌٌري" بـ  ،%35و"والو" الطبٌعً والمراقب /صونادٌر
بـ  .%15وٌعادل هذا التوزٌعُ إنتاجا كلٌا خاما بحوالً  136 000طن فً الزراعة المروٌة ،و  60 000ـ
 98 000طن فً "دٌٌري" ،و حوالً  40 000طن فً األنظمة اإلنتاجٌة األخرى .وإذا اعتبرنا أنّ زراعة
دٌٌري ،وفً مقٌاس أخفض ،زراعات القٌعان والفٌض ،تقع فً هامش التوسٌعات المحتملةٌ ،نبؽً أن
تولى األهمٌة للتحكم فً الماء ،من أجل تخفٌؾ انعدام األمن الؽذابً .وٌجب كذلك أن تولى أهمٌة خاصة
لتعزٌز القدرات فً القطاع الستشفاؾ نموذج لسلوك القمح المزروع ،كما هو الحال بالنسبة لزراعة
الحبوب األخرى ،من أجل استباق التؤثٌر المناخً ،وبالتالً المساهمة فً أهداؾ األمن الؽذابً ومكافحة
الفقر.
إجراءات التؤقلم المقترحة للزراعة
ضبط خٌارات التؤقلم  .إنّ االستطبلع اآلنؾ لوضعٌة القطاع الزراعً من منظور هشاشته وخٌارات
التؤقلم الجارٌة تن ُّم عن عدة تحدٌات ٌجب رفعها الستدامة التنمٌة فً مواجهة التؽٌرات المناخٌة ،التً
أصبحت تتجلى هنا وهناك ،ومن األكٌد أ ّنها ستؽٌّر
ملمح النظم الزراعٌة فً مورٌتانٌا .والواقع أنّ
َ
ُ
حٌث تزاٌ ُد اإلنتاج وضمانُ
التحدي الجوهري للزراعة خبلل العقود المقبلة سٌكون األمن الؽذابً من
الجودة والتوازنُ البٌبً .وفً هذا الصددٌ ،تحتم اختٌار نماذج مستقبلٌة لئلنتاج وتوجٌ ُه البحث الزراعً،
بصفتهما من أولوٌات فً التنمٌة والسٌادة االقتصادٌة النسبٌة .وهكذا ،فإنّ عدم مبلءمة السٌاسات
واإلستراتٌجٌات االستشرافٌة ،فً اآلفاق المذكورة ،سٌزٌد من خطر إنهاك القطاع الذي لن ٌتم ّكن من
مواصلة اإلنتاج وتلبٌة الحاجٌات المتصاعدة لدى السكان.
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ت لتخفٌؾ
ومع ذلك ،فمن الجلًّ أنّ إستراتٌجٌة القطاع الرٌفً ـ التً تدمج على وج ٍه أكٌد استجابا ٍ
انعكاسات التقلب المناخً الحالً ـ تؽضّ الطرؾ عن البعد المرتبط بالتؽٌرات المناخٌة وتؤثٌراتها
المستقبلٌة على زراعة الؽد.
ومن المفترض أنّ هذا التفاوت فً البرمجة منجرّ عن االتجاه التدرٌجً للتؽٌر المناخً واألولوٌة
الممنوحة حالٌا من طرؾ ص ّناع القرار والمزارعٌن للتكٌّؾ مع الحاجٌات الحالٌة من األمن الؽذابً.
ُ
اربة
أحسن أدا ًء فً المستقبلٌ ،مكن أن تكون
وفً هذا المنظور ،ومن أجل زراعة
َ
التموٌبلت الٌوم م َُو ِ
وؼٌر مبلبمة ومصدر ّ
تؤخر فً امتبلك التقنٌات المستحدثة ،وفً امتبلك إجراءات استباقٌة أخرى حول
تؤثٌر التؽٌرات المناخٌة.
وبالتالً ،وعبلوة على التقنٌات المستهدفة فٌما ٌلً ،تدمج اإلستراتٌجٌة العشرٌة المقترحة للتؤقلم محورا
أولوٌا لتعزٌز حكم القطاع ،من اعتماد رإٌة جدٌدة للقطاع ،انطبلقا من معرفة الرهانات والمعطٌات
العلمٌة األكٌدة 40فٌما ٌتعلق بالتؽٌرات المناخٌة (انظر المرفقات).
نجرة عن التؽٌر المناخً
 .5.5.3التنمٌة الحٌوانٌة والتحدٌات ال ُم ّ
لمحة عن الهشاشة
على الرؼم من سنوات الجفاؾ الخطٌرة التً اجتاحت موارد الكئل والماء وأهلكت الماشٌة خبلل
السبعٌنٌات والثمانٌنٌات ،ما تزال التنمٌة الحٌوانٌة نشاطا اقتصادٌا هاما .وقد بلػ إسها ُم القطاع فً القٌمة
الوطنٌة المضافة للسنة  2001حوالً  % 25من الناتج الداخلً الخام (الفاو.)2001 ،
ٌمكن التمٌٌز بٌن ثبلث أنظمة فً التنمٌة الحٌوانٌة  )1 ( :التنمٌة الحٌوانٌة من أجل الحلٌب فً ضواحً
المدن  :انتشر هذا النمط حول المراكز الحضرٌة وعلى طول المحاور الطرقٌة ؛ (  )2التنمٌة الحٌوانٌة
تمارس أساسا فً منطقة الضفة ،مع انتجاع قصٌر المدة أثناء موسم الزراعة ؛ (  )3التنمٌة
المستقرّ ة :
َ
االنتشارٌة السابدة .وهكذا ،تمتلك مورٌتانٌا مٌزات هامة  )1 ( :احتٌاطًّ أكٌد من المواشً واللحوم
مستؽل بشكل سٌا ،على الرؼم من وجود أسواق واعدة فً بلدان المؽرب العربً و"االتحاد االقتصادي
ت لنشاطات التنمٌة الحٌوانٌة ؛ (  )3وجود
والنقدي فً ؼرب إفرٌقٌا" ؛ (  )2وجود احتٌاطً طبٌعً م َُوا ٍ
سبلالت حٌوانٌة متؤقلمة مع الظروؾ المناخٌة ،إلخ .وعلى الرؼم من أهمٌة القطاع وإسهامه فً مكافحة
الفقر وفً تخفٌؾ انعدام األمن الؽذابً ،ال توجد أي قاعدة بٌانٌة موثوق بها تم ّكن من معرفة تعداد
الماشٌة.41
وعلى صعٌد اإلنتاج الحٌوانً ،ما تزال الهشاشة َمسُود ًة من طرؾ الطابع العشوابً للتهطال والجفاؾ
المعاود منذ بداٌة السبعٌنٌات واتساع نطاق التصحّ ر والضؽط البشري ؼٌر المستدٌم على الموارد
الطبٌعٌة ( انظر التقرٌر حول هشاشة المنظومات البٌبٌة فً الجنوب الشرقً من مورٌتانٌا) .وهكذا ،فإنّ
المراعً الطبٌعٌة التً هً مستطابة فً بعض المواضع ال ٌمكن أن ُتستؽ ّل طٌلة السنة بسبب نقص نقاط
الماء الدابمة وتوزٌعها المكانً.
(1961ـ،)1990
والواقع أنّ التحلٌل على أساس قٌاسًٍّ للتقلب المناخً اعتمادا على المعتاد المرجعً
تراج َع التهطا ُل فً المنطقة
ٌُظهر ما ٌلً  :أنّ فترات الجفاؾ الموسمً زادت بحوالً  10أٌام كل عقد ؛
َ
الزراعٌة البٌبٌة الشرقٌة بحوالًْ 1,5ـ 2مم /سنوٌا فً منطقة النهر والمنطقة الساحلٌة الؽربٌة ،وأخٌرا بـ
.)2013
 0,5ـ  1,5مم سنوٌا فً المنطقة القاحلة (تحلٌل المناخ فً اإلببلغ الوطنً الثالث،
واالتجاهات تنحو كذلك نحو احترار المناخ وزٌادة الشدة البسٌطة لؤلمطار (التراكم التهطالً منسوبا إلى
عدد األٌام المطٌرة فً السنة).
هذا وإنّ فترات الجفاؾ المتكرر مع ما ٌرافقها من كوارث كانت دورٌا مح َّل خطط استعجالٌة تستنزؾ
الموارد العمومٌة ،على حساب ّ
تدخبلت فً مجال التنمٌة والتؤقلم مع التؽٌر المناخً .وفً هذا اإلطار
42
بالذات ،وُ ضِ َع ْ
ت خطة استعجالٌة تسمى "أمل  "2012لصالح عالم الرٌؾ ،وعلى وجه الخصوص
القطاع الفرعً للتنمٌة الحٌوانٌة ،بؽبلؾ مالً ٌبلػ  45ملٌار أوقٌة .وٌؤتً البرنامج المذكور على إثر
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برنامج استعجالً آخر ،هو "البرنامج االستعجالً الخاص" الذي كلؾ  9ملٌارات أوقٌة (خطاب الوزٌر
األول أمام البرلمان  :الحصٌلة والبرنامج .)2012
وعلى صعٌد الصحة الحٌوانٌة المتصل بما سبق ،تتجه الجهود المبذولة منذ عشرات السنٌن إلى
 1993لم تعد
االرتخاء ،على الرؼم من األخطار المرتبطة بالتؽٌّر المناخً .فالواقع أ ّنه منذ إصبلح
المصالح البٌطرٌة تتوفر على الوسابل العقبلنٌة للتدخل مٌدانٌا ،والظاهر أنّ االستعاضة بالبٌطرٌٌن
الخصوصٌٌن ما تزال ؼٌر كافٌة.
وفً هذا اإلطار ،إذا كان الطاعون البقري ت ّم القضاء علٌه ،فإنّ عدة أمراض معدٌة أخرى قد انتشرت
على نحو مقلق ؛ ٌتعلق األمر بـ"التهاب حافة الربة البقري المُعدي" و"الحمى القبلعٌة" وطاعون
المجترّ ات الصؽٌرة ،وحمى وادي الرفت ،التً ظهرت بشكل مقلق فً هذه السنوات األخٌرةٌ .رتبط
عامل انتقال حمى وادي الرفت بشكل قوي بالتؽٌّرات المناخٌة ،وال سٌما األمطار الطوفانٌة التً َه َم ْ
ت
على المناطق الصحراوٌة (آدرار ،إٌنشٌري ،تكانت) حٌث ٌنتشر البعوض الحامل للفٌروس.
والسكان المُعرّ ضون لحمى وادي الرفت هم المنمّون وعمّال المسالخ والجزارون والبٌطرٌون ؛ وتتؽٌر
األعراض تبعا للعمُر والنوع المصاب .ولدى الؽنم والبقر واإلبل والجاموس األهلًٌ ،تجلى المرض فً
اإلجهاض لدى اإلناث الحوامل ،وفً الوفٌات الكثٌرة من الصؽار .ونسبة انتشار المرض فً قطعان
الؽنم المصابة ٌقارب  ،%100وٌمكن أن تبلػ نسبة النفوق  %95لدى الخراؾ دون األسبوع ،وحوالًْ
 40إلى  %60لدى الخراؾ المفطومة ،و  5إلى  %30لدى الضؤن البالؽة .وخبلل الظهور األخٌر
للمرض فً آدرار وإٌنشٌري فً  ،2011سُجِّ ْ
لت خسابر اقتصادٌة كبٌرة .وبعد حاالت النفوق المسجَّ ل،
األسواق ُ
ُ
تز َّود انطبلقا من نواكشوط
امتنع سكان المناطق المنكوبة عن استهبلك اللحوم واأللبان ،وكانت
ومراكز حضرٌة أخرى ،ونبذ بعض الرعاة قطعانهم.
ُ
التؤثٌرات المذكورة آنفا وتسبّب
وفً نهاٌة المطاؾ ،ومع مخرجات استباق المناخٌُ ،توقع أن تتعمّق
خسابر فادحة على صعٌد اإلنتاج الحٌوانً واألمن الؽذابً ،بؽضّ النظر عن الصحة البشرٌة .ومن ناحٌة
أخرى ،تتو ّقع السٌنارٌوهات المناخٌة احترار المناخ بحوالً °2م فً أفق  ،)ECHAM4( 2050وأكثر
من °4,5م فً أفق  )ECHAM4( 2050؛ وٌُتوقع فً أفق  2050أن ٌشهد التهطال تراجعا بٌن  17و
 % 20بالنسبة للمعتاد المرجعً (. )ECHAM4, HADCM3
إجراءات التؤقلم ذات األولوٌة فً مجال التنمٌة الحٌوانٌة
تشمل خٌارات تؤقلم القطاع مع التؽٌر المناخً ثبلثة محاور ،هً  )1 ( :تحسٌن تؽذٌة الماشٌة والتسٌٌر
المستدٌم للمجابات الرعوٌة ؛ (  )2التحسٌن الوراثً للسبلالت المحلٌة والنهوض بتربٌة الدواجن لدى
األسر ؛ ( )3النهوض بالتقنٌات اللطٌفة ،دعما لبلستثمارات المادٌة (انظر المرفقات).
 .6.5.3القٌمة البٌئٌة لمنطقة العطؾ المعرضة
منطقة الدراسة
تمتد منطقة العطؾ على نحو طول  100كلم وعرض  50كلم ،وهً مشمولة تقرٌبا بٌن ّ
خطًْ العرض
 ’30°15و  °16شماال ،وخطًْ الطول  ’20°13و  ’50°12ؼربا .وهً تقع بٌن مقاطعتًْ كٌهٌدي
ومقامه ،فً منطقة "دٌٌري" (منطقة بٌن نهر السٌنؽال وكوركول) .وٌح ّدها من الؽرب قرٌة "تٌتٌان"
ومن الشمال الطرٌق الواقً من الحرابق والرابط بٌن "تٌتٌان" وقرٌة الح ّداد ،ومن الشرق الح ّد الطبٌعً
المتشكل من المرتفعات الجبلٌة "برباراك" و"داو" ،ومن الجنوب المسالك الرابطة بٌن قرى "نٌما"
و"سٌفً" و"ٌومانٌٌري" و"دولول" و"داو" و" تاؼا" (الشكل .)24
الهرْ مِتان باتجاه الشمال الشرقً إلى الجنوب الؽربً،
ومناخ المنطقة من نمط ساحلً ،تحت تؤثٌر رٌاح ِ
والرٌاح الموسمٌة التً تهبّ فً فصل الخرٌؾ .والهواء فٌها جاؾّ معظ َم السنة ،والرطوبة النسبٌة أق ّل
إجماال من  .% 30ودرجة الحرارة القصوى قرٌبة من  30إلى °40م فً المتوسط ،والتبخر شدٌد حٌث
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ٌبلػ ما بٌن  400و 650مم شهرٌا .ومتوسط التهطال المبلحظ فً المنطقة كان  320مم سنوٌا فٌما قبل
 ،1970ومن مرتبة  210مم فٌما بٌن  1971ـ  ،2010أي بتراجع . 43 % 30

الشكل  : 28مخطط منطقة العطؾ فً كوركول
الرهانات المرتبطة بالتقلب المناخً وعوامل خطورة أخرى
تحت تؤثٌر التدهور المناخً منذ بداٌة السبعٌنٌات ،مع انخفاض بحوالً  % 30من المتوسط التهطالً،
تشكل منطقة العطؾ منطقة ؼابٌة رعوٌة حٌث تتركز المواشً فً الفصل الجاؾ ،ومخزونا رعوٌا
للمنمٌّن أثناء فترة الشدة البٌنٌة (نهاٌة المصٌؾ وبداٌة "الخرٌؾ") .والتقلب المبلحظ على شكل مإشر
مناخً ٌإ ّكد هذا االتجاه نحو انخفاض مستوى التساقطات المطرٌة واحترار منطقة الدراسة.
مربع  : 2ملخص التقلب المناخً المبلحظ فً منطقة العطؾ
 تراجع فً التهطال 1 :مم ـ  1,5مم ؛
44
لٌال فً
 انخفاض وتٌرة درجات الحرارة المنخفضة (تكرار اللٌالً الباردة )  3 :ـ ٍ 4
العقد ؛
45
 زٌادة وتٌرة األٌام الحارة  :من مرتبة ٌوم واحد قابظ فً العقد ؛
 موجات الحر  : 46اتجاه ضعٌؾ نحو االرتفاع ،بـ  5موجات فً القرن ؛
 موجات البرد  : 47اتجاه نحو التناقص المتسارع ،من مرتبة  4إلى  5متتالٌة فً العقد.
وبالموازاة مع هذه العوامل المناخٌة ،فاقم تزاٌ ُد السكان من الضؽط على المخزون ،بحثا عن األراضً
ّب
الصالحة للزراعة ،وال سٌما فً المنخفضات الرطبة شدٌدة الهشاشة من الناحٌة البٌبٌة .وهكذا ،سب َ
االستصبل ُح من أجل الحراثة ـ مصحوبا بتقنٌات زراعٌة ؼٌر مبلبمة ـ تدهورا سرٌعا لؤلراضً التً
ِنب َذ ْ
ت سرٌعا فٌما بع ُد ،بؽضّ النظر عن كثافة القنص ؼٌر القانونً للحٌوانات المتوحشة وتحطٌم مواطنها
ومساكنها.
وفً نهاٌة المطاؾ ،تتمثل هشاشة منطقة العطؾ تجاه الظروؾ االجتماعٌة االقتصادٌة والمناخ فٌما ٌلً:
 التدهور المستمر للموارد الؽابٌة والتنوع البٌولوجً ،من جرّ اء الصروؾ المناخٌة واالستؽبلل
الطابش ،على خلفٌة من ندرة الموارد الطبٌعٌة وتعدد الفاعلٌن المستؽلٌن ،مع حاجٌات متزاٌدة
وواقع اصطراعً فً معظم األحٌان ؛
 التدهور المتزاٌد لؤلراضً والتربة تجاه التعرٌة (المابٌة والرٌحٌة) ،والحرابق الرٌفٌة وفرط
االستؽبلل ،مع عبء ماشٌة منتجعة فً تزاٌد ،وزحؾ الرمال ،واالستصبلح الفوضوي
ألراض جدٌدة قلٌلة المبلءمة للحراثة ؛
ٍ
 النقص فً نقاط المٌاه الرعوٌة ،وسوء توزٌعها ،وسوء صٌانتها فً الؽالب ،والتسٌٌر الطابش
للفضاءات الرعوٌة ؛
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 النقص البارز فً استثمار الموارد المابٌة الجوفٌة لتحسٌن اإلنتاج ؛
 المإازرة المالٌة ناقصة لتعزٌز اإلنتاج الحٌوانً (التسمٌن) والزراعً (زراعة الخضروات)
والؽابً (شعبة المنتجات الؽابٌة ؼٌر الخشبٌة) الذي ٌُوفر مصادر جوهرٌة للدخل لدى األسر
الرٌفٌة والحضرٌة ؛
 القدرة المالٌة والفنٌة والتنظٌمٌة لدى الفاعلٌن ال تقوى على تؤمٌن التسٌٌر المستدٌم واالستثمار
المبلبم للموارد الطبٌعٌة ؛ والقدرة الشرابٌة ضعٌفة لدى األسر على المستوى المحلً.
الهشاشة المرتبطة بالتؽٌرات المناخٌة
التطور المستبق للمناخ
ستنضاؾ إلى التقلبات المناخٌة الحدٌثة النتاب ُج المنتظرة للتؽٌّر المناخً .وحسب السٌنارٌوهات المناخٌة
نحو تراجع االرتفاع التهطالً على مستوى منطقة الدراسة (األشكال :
المعتمدة ،سٌكون االتجاهُ َ
 2050بنسبة  %12إلى  %15بالنسبة للمعتاد المرجعً
18ـ : )20انخفاض األمطار فً أفق
 1990/1961؛ تراجع األمطار بـ  % 7إلى  %8بالنسبة للفترة المرجعٌة .وسٌكون التراجع أكثر
حدة ،من مرتبة  % 10إلى  %15بالنسبة لنموذج .HadCM3
تشٌر المنتجات المنبثقة من النماذج إلى ارتفاع بٌّن لدرجات
أمّا فًما ٌخص تطور درجات الحرارة ،ؾ
الحرارة فً منطقة العطؾ .وفً أفق ٌ ،2020توقع نموذج  ECHAM4 A2زٌادة °1,9م ،وأكثر بقلٌل من
°2م بالنسبة لنموذج  .ECHAM4 B2ومخرجات  HadCM3أكثرُ اعتداال بالنسبة لـ  ،CCMAوتتوقع فً أفق
 2050زٌادة فً درجات الحرارة من مرتبة °1,6م بالنسبة للسٌنارٌو  A2و °1,7م للسٌنارٌو .B2
 ،CCMAبـ °3,6م فً
وأخٌرا ،فً أفق ٌُ ،2100توقع أن تزداد درجات الحرارة ،حسب نموذج
السٌنارٌو  A2و°4م فً السٌنارٌو . B2
التؤثٌرات المرتبطة بالتؽٌرات المناخٌة
ٌُتوقع من تؤثٌرات التؽٌرات المناخٌة على منطقة العطؾ أن تصٌب المنظومات البٌبٌة الطبٌعٌة
والتوازنات االجتماعٌة االقتصادٌة .والجدول التالً ٌعطً لمحة عن ذلك :
المخاطر التؤثٌرات
 نضوب المجاري المابٌة واألضوات ،وزحؾ الرمال علٌها ؛
 تدهور الموارد النباتٌة ؛
 النزاعات االجتماعٌة ؛
 اضطراب الروزنامة الزراعٌة ؛
الجفاؾ
والتش ّمس
 انخفاض إنتاجٌة األراضً الزراعٌة ،وخسارة فً المحصول ؛
القوي
 انتشار أمراض المزروعات واآلفات الزراعٌة ؛
 انخفاض إنتاج وإنتاجٌة المواشً ؛
 خسارة فً االمواشً ؛
 تزاٌد الحرابق الرٌفٌة.
ّ
تحطم البنٌات التحتٌة االجتماعٌة االقتصادٌة ؛

 خسارة فً األرواح البشرٌة والممتلكات ؛
الفٌضانات
 خسارة فً األنواع النباتٌة والحٌوانٌة ؛
واألمطار
 انتشار األمراض المنتقلة عبر الماء ؛
العاصفة
ّ
تحطم المزروعات فً القٌعان والسهول ؛

 وعورة مناطق اإلنتاج الزراعً.
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االتجاه

مرتفع
إلى
متوسط

ضعٌؾ
إلى
متوسط

إنّ فترات الجفاؾ المتكرر فً السنوات السبعٌنٌات والثمانٌنٌات ـ والتً تفاقمت بضؽط بشري ٌنافً
االستدامة ـ تسببت فً تحطٌم عام للؽطاء النباتً فً منطقة العطؾ .لقد لوحظ أنّ أشجارا تعمر المنطقة
تلفت وهً قابمة على سوقها ،بسبب نقص الماء ،مرفوقا استؽبلل فوضوي للحطب والفحم ،وفرط الرتع،
التدهور
واالستصبلح المقصود لحاجٌات اإلنتاج الزراعً ،والحرابق الرٌفٌة .وكانت النتابج المحسوسة
َ
المتسارع لؤلوساط الطبٌعٌة واالتساع المدهش للتصحر ،على إثر استؽبلل الموارد الؽابٌة المعروفة فً
َ
منطقة العطؾ استؽبلال من نمط منجمً (المصدر" BSA :مإسسة بوعماتو ش.م.)".
ولذلكٌ ،توقع أن تتسارع هذه االتجاهات بفعل التؽٌرات المناخٌة ،وزٌادة انعكاس الفقر ،فً ؼٌاب
إجراءات مناسبة للتؤقلم والتسٌٌر المستدٌم للموارد.
التوجهات اإلستراتٌجٌة للتؤقلم
فً صدد الموضوع المدروس ،وعلى أساس مبلحظة تدهور الموارد الطبٌعٌة ،من جهة ،واالتفاقٌات
الدولٌة المصادقة علٌها ،من جهة أخرى ،أقامت مورٌتانٌا إستراتٌجٌات مختلفة تؤخذ فً الحسبان
الرهانات المرتبطة بتؤثٌر التؽٌرات المناخٌة على الموارد والمنظومات البٌبٌة الطبٌعٌةٌ .تعلق األمر على
وجه الخصوص باإلطار اإلستراتٌجً لمكافحة الفقر ،واإلستراتٌجٌة الوطنٌة للتنمٌة المستدٌمة،
وإستراتٌجٌة تنمٌة القطاع الرٌفً ،واإلطار اإلستراتٌجً لبلستثمار للتسٌٌر المستدٌم لؤلراضً.
اإلطار اإلستراتٌجً لمكافحة الفقر
ٌ ،2000ولً ـ بموجب خطة عمله الثالثة
اإلطار اإلستراتٌجً لمكافحة الفقر ،الذي أعِ ّد فً
 2015/2011ـ أهمٌة للبٌبة والتسٌٌر المستدٌم للموارد الطبٌعٌة وتخفٌض وقع التؽٌرات المناخٌة ،وال
سٌما ضمن محورٌْه  2و  ،4الم َُع ْنونٌْن على التوالً بـ "ترسٌخ النمو فً الدابرة االقتصادٌة للفقراء"،
و"تحسٌن الحكم وتعزٌز القدرات" .وٌنبثق هذا التوجّ ه ـ من بٌن أمور أخرى ـ من مبلحظة أنّ مداخٌل
السكان المُعدمٌن فً األرٌاؾ وثٌقة االرتباط بمنافع وسلع المنظومات البٌبٌة الطبٌعٌة .وفً هذا اإلطار،
وحسب "اإلطار اإلستراتٌجً الثالث لمكافحة الفقر" ،فإنّ عدم أخذ البٌبة فً الحسبان فً سٌاسات التنمٌة
االقتصادٌة ،بوصفها رأسمال طبٌعً ،تجسّد عا َم  2008بكلفة اقتصادٌة للتدهور البٌبً بلؽت حوالًْ 85
ملٌون أوقٌة ،أي حوالً  %17من الناتج الداخلً الخام.
اإلستراتٌجٌة الوطنٌة للتنمٌة المستدٌمة
اع ُتم ْ
ِدت "اإلستراتٌجٌة الوطنٌة للتنمٌة المستدٌمة" فً  2006من طرؾ الحكومة .وخطة عملها الثانٌة
التً تؽطً الفترة  2016/2012تهدؾ من بٌن أمور أخرى إلى األخذ فً الحسبان للرهانات المرتبطة
بمكافحة التصحر والتسٌٌر المستدٌم للموارد الطبٌعٌة (المحور الموضوعاتً  ،)1من جهة ،ومن جهة
أخرى ،إلى مكافحة آثار التؽٌّر المناخً (المحور الموضوعاتً .)3
إستراتٌجٌة تنمٌة القطاع الرٌفً (أفق )2025
اعتمدت مورٌتانٌا مإخرا ـ فً فبراٌر  2013ـ إستراتٌجٌة لتنمٌة القطاع الرٌفً ،مصحوبة ً بقانون
للتوجٌه الزراعً الرعوي ،وخطة عمل لتطوٌر التنمٌة الرٌفٌة واإلنتاج الزراعً فً أفق  .2025من
جهة أخرىُ ،تد ِم ُج اإلستراتٌجٌ ُة المذكورة المتطلبات المرتبطة بالتؽٌرات المناخٌة وتسٌٌر الموارد
الطبٌعٌة.
اإلطار اإلستراتٌجً لبلستثمار للتسٌٌر المستدٌم لؤلراضً
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"اإلطار اإلستراتٌجً لبلستثمار للتسٌٌر المستدٌم لؤلراضً" ،الذي أعِ َّد ٌ ،2009هدؾ إلى االستجابة
للتحدٌات البٌبٌة التً تنجم من تدهور األراضً ،وبالتالً انخفاض االحتٌاطً الزراعً الؽابً الرعوي.
ٌهدؾ اإلطار على وجه الخصوص إلى ما ٌلً :
 إدماج التسٌٌر المستدٌم لؤلراضً كمكوّ نة فً السٌاسات واإلستراتٌجٌات التنموٌة ،وتخصٌص
الموارد المناسبة لها ،من كبح جماح االتجاهات الحالٌة لتدهور األراضً
 تؤمٌن التنسٌق الناجع لمجموع المتدخلٌن فً مجال التسٌٌر المستدٌم لؤلراضً ؛
 القٌام بتدخبلت لصالح التهذٌب والتكوٌن حول التسٌٌر المستدٌم لؤلراضً.
إجراءات التؤقلم فً منطقة الدراسة
ٌتمثل الهدؾ من هذه اإلستراتٌجٌة واإلجراءات الموصى بها فً درء وتخفٌض وقع التؽٌرات المناخٌة
على حماٌة منطقة العطؾ وانتهاج تنمٌة اقتصادٌة اجتماعٌة فٌها.
وإستراتٌجٌة التؤقلم مع التؽٌر المناخً المقترحة لمنطقة العطؾ تهدؾ فً الدرجة األولى إلى النهوض
بـ"منطقة المجال الحٌوي " مصحوبة بتدخبلت فً مكافحة التصحر والمحافظة على المجموعتٌن
الحٌوانٌة والنباتٌة ،عبر أعمال البذر والتشجٌر واالستعادة الطبٌعٌة المإازرة وتهٌبة الؽابات ومراعاة
قدرة المجاباب الرعوٌة على التحمّل ،ووضعٌة الحظر والحراسة (انظر المرفقات).
 .7.5.3منظومات البٌئة الطبٌعٌة فً والٌات الجنوب الشرقً المورٌتانً
هشاشة المنظومات البٌئٌة
ٌضم محٌط منطقة الدراسة ثبلث والٌات محاذٌة لمالً (الحوضٌن والعصابه) تنتمً للمنطقة الساحلٌة
القاحلة .والمنطقة المذكورة ـ على الرؼم من أ ّنها متصحرة فً أكثر من  %75منها ،فً جزبها الشمالً ـ
تسجّ ل أفضل تهطال فً جزبها الجنوبً ،مقارنة ً بالتوزٌع المكانً الزمانً للتهطال على المستوى
الوطنً.
فالواقع أنّ المتوسط التهطالً السنوي فً والٌات الشرق مشمول بٌن خطً المطر  100مم و  400مم
سنوٌا ؛ ومن خبلل التحلٌل القٌاسً اعتمادا على المعتاد ( 1961ـٌ ،)1990وضح تقلبُ هذا المإشر
تراجعا للتهطال على نطاق من  1,5إلى  2م سنوٌا (التحلٌل المناخً لئلببلغ الوطنً الثالث.)2013 ،
وٌتشكل سكان المنطقة فً معظمهم من منمٌّن ٌمارسون التنمٌة االنتجاعٌة كنشاط أساسًٌ ،ساهم بحدود
 % 80من دخولهم ،متبوعا باإلنتاج الزراعً "الٌابس" فً النظام المطري أو وراء السدود.
والمخزون الرعوي فً منطقة الدراسة مستطابٌ  ،مع إنتاج  %59,56من الكتلة النباتٌة القابلة لبلستهبلك
على المستوى الوطنً ،أي  5 469 516طن من المواد الجافة (الفاو .)2001 ،والعامل المحدد فً
اختبلل التوازن فً منظومات البٌبة الطبٌعٌة ٌكمن فً تقلب التهطال وفً الجفاؾ المتكرر المسجّ ل منذ
بداٌة السبعٌنٌات .باإلضافة إلى سوء توزٌع نقاط الماء الذي ٌإثر سلبا على التسٌٌر الرشٌد للموارد
الطبٌعٌة  /الرعوٌة واألراضً عموما ،وال سٌما أثناء فترات العجز التهطالً أو الشدة البٌنٌة.
وٌنبؽً اإلشارة ،قبل ذلك ،إلى االضطراب الشدٌد فً المنظومات البٌبٌة الطبٌعٌة ،والتصحر الزاحؾ
تدرٌجٌا ،واللذٌْن ٌتجلٌان فٌما ٌلً :
 كوارث متكررة تصٌب المواشً واألمن الؽذابً ،وتكون مح َّل خطط خاصة للعون ،تموّ لها
ُ
السلطات العمومٌة ،من أخل تخفٌؾ االنعكاسات المناخٌة ،والتالً المحافظة على االحتٌاطً
الرعوي فً مورٌتانٌا ؛
 تفاقم ظاهرة زحؾ الرمال ،وتدهور الؽطاء النباتً ومنافع المنظومات البٌبٌة ؛
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 تلؾ مختلؾ األوساط الحٌوٌة التً تشكل محاضن ومواطن ومساكن للعدٌد من األنواع النباتٌة
النادرة والوحوش والطرابد المهددة باالنقراض ؛
 استقرار السكان وتؽٌّر نظام التنمٌة الحٌوانٌة التقلٌدي الذي ٌعتمد على االنتجاع ،إلخ.
وفً نفس اإلطار ،وعبلوة على تؤثٌر التؽٌّر المناخً ،وعلى أساس محاكاة تعتمد على نموذجًْ الدوران
العام  ECHAM4و ٌ ،HadCM3وقع أن تشهد التساقطات تراجعا بـ  %10فً أفق  2050إلى  % 55فً
أفق  .2100وفٌما ٌتعلق باحترار المناخٌ ،توقع أن ٌمتاز تطور درجات الحرارة بزٌادة °2م فً 2050
و°4,5م فً  ،2100حسب النموذج  .ECHAM4وبالنسبة لـ ٌ ،ECHAM4توقع أن ٌكون هذا التطور
°1,5م و°3,5م.
وفً نهاٌة المطاؾ ،وعبلوة على التقلب المناخً والتؽٌّر المناخً ،وفً ؼٌاب إجراءات مناسبة للتؤقلم،
ُ
المنظومات البٌبٌة تدهورا شدٌدا ،مع ما سٌنجرّ عن ذلك من نتابج على السلسلة الؽذابٌة
ٌتوقع أن تشهد
والظروؾ االقتصادٌة االجتماعٌة ووقع الفقر ،مع أنّ تلك الظروؾ هشة جدا من قب ُل لدى مجموعة تمثل
¼ من ساكنة البلد.
إجراءات التؤقلم
تتنزل إجراءات التؤقلم الموصى بها الستدامة منافع وسلع المنظومات البٌبٌة ،من منظور الرعً ،تحت
محورٌن ،هما  )1 ( :التحكم فً المٌاه السطحٌة والجوفٌة الستعادة االحتٌاطً الرعوي واستثماره
باستدامة ؛ (  )2النهوض بالتقنٌات التً تستهدؾ االستعادة المإازرة للمنظومات البٌبٌة ،ومراقبتها
التشاركٌة (انظر المرفقات).
 .8.5.3قطاع الشاطئ
الشاطئ المورٌتانً ومنطقة الدراسة
ّ
الشط المورٌتانً بٌن مصبّ نهر السٌنؽال جنوبا والرأس األبٌض شماال ،على أكثر من  720كلم
ٌمتد
(فً مسلك الطابر) .وٌمتاز بإطار مادي (فٌزٌقً) متنوع وشدٌد الهشاشة ،وببٌبة حٌوٌة ؼنٌة ومتنوعة،
وتر ّكز قوي للنشاط االجتماعً االقتصادي .وعلى الصعٌد التضارٌسً ،للقوس الشاطبً المورٌتانً
رتابة فً الظاهر ،إال أ ّنه فً الواقع ذو أشكال متنوعة ،كما ٌلً ،من الشمال إلى الجنوب (المخطط
التوجٌهً لتهٌبة الشاطا المورٌتانً: )2005 ،
 فً شمال رأس تٌمرٌس ،فً منطقة نواذٌبوٌ ،كون
ّ
الشط صخرٌا على مستوى شبه جزٌرة الرأس
األخضر (أحجار رملٌة كلسٌة) ،ورملٌا محارٌا فً
خلٌج الكلب السلوقً .وفً منطقة حوض آركٌن،
ّ
الشط بوجود مواحل وسهام شاطبٌة
ٌمتاز شكل
رملٌة .وفً جنوب رأس تٌمرٌسٌ ،سود على
مستوى الشط االنخفاضُ والرمل.
الشكل  : 29الحظٌرة
 فً جنوب "شطبول" ،تكون ضفة المحٌط رملٌة
وتتكا على مجموعة تشمل الكثبان الشاطبٌة
المتحركة الحالٌة ،وتشكٌبلت رملٌة تتطور من
الجنوب نحو الشمال.

الوطنٌة لدٌاولٌنػ

وعلى الصعٌد المناخًٌ ،خضع الشاطا المورٌتانً لتعاقب ثبلث أنظمة من الرٌاح  )1( :النكباء البحرٌة
(الشمال الؽربً ـ الجنوب الشرقً) ؛ و(  )2النكباء القارّ ٌة  ،وتسمى أٌضا الهرمتان (الشمال الشرقً ـ
الجنوب الؽربً) ؛ ( )3الرٌاح الموسمٌة التً تحمل التساقطات السنوٌة.
وفً عُرض البحرٌ ،بلحظ ثبلثة أنماط من الكتل المابٌة  )1 ( :المٌاه الباردة المالحة من تٌار "كاناري"
والتً تتقارب فً الفصل البارد (ٌناٌر ـ فبراٌر) ؛ (  )2مٌاه تٌار ؼٌنٌا ،ساخنة قلٌلة الملوحة ،تصعد حتى
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الرأس األبٌض فً الفصل الحارّ (من ٌونٌو إلى أكتوبر) ؛ (  )3مٌاه األعماق ،باردة ومتوسطة الملوحة،
 UPWELLINGالتً ٌكثفها اشتداد الرٌاح النكباء
تصعد إلى السطح عبر ظاهرة "صعود المٌاه العمٌقة"
(الشمال الؽربً) ،وال سٌما من فبراٌر إلى ٌونٌو.
ُ
والبحٌرات
إنّ الموارد المابٌة محدودة جدا على مستوى الشاطا ،حٌث السٌبلنُ السطحً منعدم تقرٌبا،
ٌ
مالحة .و مع ذلكٌ ،زخر الشاطا المورٌتانً بثراء بٌبً ال ٌق ّدر ،حٌث إ ّنه ٌض ّم أه ّم المحمٌات فً البلد،
والتً هً  :الحظٌرة الوطنٌة لحوض أركٌن ومحمٌة الرأس األبٌض التابعة ،والحظٌرة الوطنٌة لدٌاولٌنػ
ومحمٌة شطبول.
وعلى الصعٌد البشري واالجتماعً االقتصادي ،تجسدت فترات الجفاؾ المتكرر منذ بداٌة السبعٌنٌات
باستقرار مكثؾ للسكان الرُّ حل .وتوجه هذا االستقرار على وجه الخصوص نحو أه ّم المراكز الحضرٌة
التً هً ونواذٌبو ونواكشوط اللتٌْن تضمّان حوالًْ  127 258و  911 487ساكن ،أي أكثر من % 30
من سكان البلد (المصدر  :المكتب الوطنً لئلحصاء.47)2011 ،
وٌرتبط هذا الحراك الهجري بتر ّكز الفرص االقتصادٌة على مستوى الشاطا الذي ٌطفح بالموارد
الطبٌعٌة والمنجمٌة (الصٌد الصناعً والحرفً ،الموارد الؽازٌة والنفطٌة ،الصناعات ،المصالح،
التجارة ،إلخ .).وبالنسبة للقطاع الفرعً للصٌدٌ ،ق ّدر االحتٌاطً الصٌدي بحوالً  1,6ملٌون طن سنوٌا،
والمقبوض من مرتبة  700 000طن/سنوٌا ،مخصصة أساسا للتصدٌر ،مع مساهمة فً حدود بـ
25ـ %30من مٌزانٌة الدولة.
ونظرا للطابع اإلستراتٌجً للمنطقة فً اقتصاد البلد ،ومن أجل القٌام بتقوٌم الهشاشة على وجه حسن،
فإنّ مجال التدخل لهذا التقوٌم مقصور على نواكشوط ومصبّ النهر (الشكل .)29
تقوٌم الهشاشة تجاه التؽٌر المناخً
 الهشاشة الحالٌة
مخاطر الفٌضانات
حسب معطٌات المعهد الجؽرافً الوطنً ( IGNفرنسا)ٌ ،قع موقع نواكشوط ،فً معظمه ،بٌن  0و 4+م
بالنسبة لمستوى ارتفاع الموج فً أقصى الم ّد قدره  2,16 +م  .ونظرا لذلك ،ولهشاشة الشرٌط الشاطبً
واالستؽبلل الفوضوي للشاطا وإنشاء بنٌة تحتٌة ؼٌر مبلبمة ؼالبا ،فإنّ جزءا هاما من المدٌنة هشٌّ ،
ت المنشإ البحري
نظرا لتعرّ ضه لمخاطر الفٌضانات بالؽمر البحريٌ .نضاؾُ إلى هذه الظاهرة ذا ِ
الفٌضانات المتكررة عقب األمطار الصٌفٌة ،والتً تمس بعض مناطق السباخ التً ُ
ُ
شٌِّدت علٌها أحٌا ٌء
مثل "صوكوجٌم ب س" و السبخه والمٌناء ،وأجزاء من لكصر وتفرغ زٌنه ودار النعٌم .وتجدر اإلشارة
تآزر عوامل الخطر هذه متج ٍّل من قب ُل من خبلل كوارث كبٌرة فً السنوات ( ،1987 ،1950
إلى أنّ
َ
 .)1997 ،1992وفٌما ٌتعلق بمدٌنة نواذٌبو ،فاألخطار أقل ح ّدة ،نظرا ألنّ المدٌنة َم ِقٌ ٌَّة ،وأقصى الم ّد ال
ٌدخل إلى خلٌج الكلب (أق ّل من  0,2م فً المتوسط) ،مع مدى علو الموج بحوالً  2م .والتٌارات هنا
ضعٌفة أٌضا (من  5إلى  25سم باتجاه الجنوب والجنوب الؽربً).
تفاقم التعرٌة الشاطئٌة
ّ
فً نواكشوطٌ ،متاز الشاطا بتطور ّ
عقب تؽٌرات مرفولوجٌة بٌّنة ،من جرّ اء تشٌٌد مٌناء
الشط،
خط
َ
ّ
وتضخم فً شماله .وٌُتوقع أن تتسع
الصداقة .وتتجسد هذه التؽٌرات من خبلل تعرٌة فً جنوب المٌناء
هذه التعرٌة رُ وٌدا روٌدا .وحسب دراسات الخبرة ،قد تتسارع وتٌرة تراجع الٌابسة ،وٌمت ّد تؤثٌر المٌناء
حتى النقطة الكٌلومترٌة  28جنوبا .وفً نفس المنحى ،فإنّ مدى التعرٌة ٌزداد تبعا لكون الشرٌط الكثٌبً
الواقع خلؾ مُتكسَّر األمواج است ِؽ َّل على نطاق واسع وصار هشا فً مواضع مختلفة ،فصار مفتوقا .49
وخبلفا لذلك ،فإنّ تلك الظاهرة فً نواذٌبو أقل ح ّدة ،مع وجود قٌعان ثابتة جدا حولها ،وفً خلٌج
كانصادو حٌث ٌقع جز ٌء من المنشآت المٌنابٌة.
التعرٌة الرٌحٌة وخطر زحؾ الرمال
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فً نواكشوط ،عرّ ضت تعرٌة المنظومة الكثٌبٌة وال َّد ْوسُ المدٌنة َ إلى ظاهرة زحؾ الرمال المرتبطة
بتحرٌك الرٌاح للرمل من األشرطة الكثٌبٌة التً تحٌط بالمدٌنة .وزحؾ الرمال ٌمس أساسا األجزاء
الشمالٌة الشرقٌة والشرقٌة من المدٌنة .وفً نواذٌبو ،فإنّ الجزء الشمالً من المدٌنة مهدد على الدوام
بزحؾ الرمال .وٌتعلق األمر أساسا باألحٌاء الطرفٌة "ف ّم الباز" و" النٌمروات".
الهشاشة االقتصادٌة االجتماعٌة
أصبح مجال الشاطا المورٌتانً قطبا تنموٌا هاما فً البلد ،وال سٌما فً إطار الصٌد الذي ٌساهم بحدود
25ـ %30من مٌزانٌة الدولة ،وبـ  %10 - 6فً الناتج الداخلى الخام ،وٌوفر أكثر من  30 000وظٌفة
(أي  %36من القطاع العصري فً البلد).
إال أ ّنه ٌش ّكل فً نفس الوقت بٌبة ه ّشة جدا ،عُرضة لضؽط متصاعد ٌهدد التوازن البٌبً والموارد.
وتعزى هذه الوضعٌة فً معظمها إلى فترات الجفاؾ المتكرر فً عقد السبعٌنٌات والثمانٌنٌات وما
رافقها على نطاق واسع من هجرة السكان الرُّ حَّ ل واستقرارهم ؛ فؤصبح الرحل الٌوم ٌمثلون  %10من
مجموع سكان البلد .فعلى سبٌل اإلٌضاح ،كانت نواكشوط فً  1977تإوي  135 000ساكن ،وهً
الٌوم َت ُع ّد أكثر من  900 000ساكن.
الهشاشة المستقبلٌة
ٌُتوقع أنّ التؤثٌر الكامن للتؽٌرات المناخٌة سٌزٌد من هشاشة المنطقة الشاطبٌة ،وال سٌما أنّ جمٌع
المإشرات وجمٌع نماذج التنب ِّإ تإ ّكد اشتداد هذا االتجاه .فخطر الفٌضانات سٌزداد مع اتساع المناطق
المعرّ ضة فً أفق . 2100
وفً الواقع ،وعلى أساس االحترار العام (التقرٌر الخاص حول سٌنارٌوهات االنبعاث  SRES A2 :و SRES
ُ
 ،)B2اع ُت ِب َر ْ
ثبلث مستوٌات لتقدٌر المستوى البحري (منخفض ،متوسط ،مرتفع) .وٌتوقع فً أفق
ت
 2050أن ٌتؽٌر المستوى المنخفض بٌن  6,12سم  SRES B2و  6,62سم  .SRES A2أمّا المستوى المرتفع،
فٌبلػ  25,41سم  ،SRES B2و  26,09سم  .SRES A2وسٌكون هذا الفرق محسوسا على نحو أكثر فً أفق
 ،2100مع فرق حوالً  4سم للمستوى المنخفض (  12,88سم  SRES B2و 16,85سم  ،)SRES A2وأكثر
من  10سم فً المستوى المرتفع ( 65,15سم  SRES B2و  77,37سم .)SRES A2
الجدول  : 3توقع ارتفاع مستوى البحر فً أفق  2050و2100

استفبع يستىي انبحش

انسُُبسَى
2050
B2MES
A2MES

2100

يُخفض

يتىسظ

يشتفغ

يُخفض

يتىسظ

يشتفغ

6,12
6,62

13,82
14,44

25,41
26,09

12,88
16,85

32,68
40,25

65,15
77,37

 أهم التجارب فً التؤقلم على الشاطئ
سدّ الثؽرات
أنجزت أشؽال سد الثؽرات فً الشرٌط الكثٌبً الشاطبً على مستوى الـ 11موضعا شمال مٌناء الصداقة
من طرؾ شرٌكة "آكرٌنك ،شركة مؽفلة االسم" ،فً االرتفاع  4م فً إحداثٌات  ، IGNمع منصة عرضها
 10م بٌن مٌناء الصٌادٌن وفندق األحمدي.
مشروع التؤقلم مع التؽٌر المناخً والشاطئً
"مشروع التؤقلم مع التؽٌر المناخً والشاطبً" ُم َم َّو ٌل من طرؾ "التؤقلم األولوي اإلستراتٌجً" التابع
لصندوق البٌبة العالمٌة ،وبرنامج األمم المتحدة للتنمٌة ،وهولندا .وٌقع الموقع المعتمد على مستوى
الشرٌط الكثٌبً الشاطبً بٌن المرفإ وسوق السمك .وٌتعلّق األمر بس ّد قطاع الثؽرات ،والتثبٌت
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المٌكانٌكً للكثٌب الشاطبً وتشجٌره ،من أجل استعادة التنوع البٌولوجً القدٌم ،والمساهمة فً حماٌة
مدٌنة نواكشوط (.)www.accc-africa.org
قام المشروع بسلسلة من النشاطات ،منها  )1 ( :التثبٌت المٌكانٌكً والتثبٌت لـ  50هآ من الشرٌط
الكثٌبً ،بؤنواع محلٌة ،مثل تامارٌكس (الطرفاء) وآترٌبلكس ونِترارٌا ؛ (  )2س ّد منطقتٌن من الثؽرات
ّ
 )3إنتاج  35 000نبتة فً
الشط ؛ (
عن طرٌق محاصرة الرمل بحواجز توضع بالموازاة مع خط
المشاتل ،إلخ.
البرنامج الخاص بحماٌة مدٌنة نواكشوط
أنشا "البرنامج الخاص بحماٌة مدٌنة نواكشوط" سنة  ،2010بتموٌل من مٌزانٌة الدولةٌ ،تمحور حول
مكوّ نتٌْن  )1( :الحزام األخضر لمدٌنة نواكشوط ؛ ( )2حماٌة الشاطا .فـ"مكوّ نة الحزام األخضر" ـ التً
اكتملت ـ تستهدؾ حماٌة التوسعة الشمالٌة والشمالٌة الؽربٌة من المدٌنة ضد تهدٌد زحؾ الرمال على
مساحة  200هآ (التثبٌت المٌكانٌكً والبٌولوجً) .أمّا مكونة "حماٌة الشاطا" فتستهدؾ تؤمٌن الشاطا
المحاذي للمدٌنة من التعرٌة الشاطبٌة ومخاطر الؽمر البحري  )1 ( :س ّد أكبر الثؽرات بحواجز مدعّمة
وتشجٌر الكثبان على مساحة  500هآ ؛ (  )2م ّد حاجز الحماٌة إلى جنوب مٌناء نواكشوط على طول 2
كلم ؛ ( )3وتثبٌت/تشجٌر الشرٌط الكثٌبً على طول  15كلم.
مشروع "تؤقلم المدن الشاطئٌة مع التؽٌر المناخً"
مشروع "تؤقلم المدن الشاطبٌة مع التؽٌر المناخً" ،الذي هو فً طور التنفٌذ ،ثمرة للتعاون المورٌتانً
األلمانًّ  .وهو ٌق ّدم الدعم لوزارة البٌبة فً تخطٌط وتنسٌق وتنفٌذ حماٌة مدٌنة نواكشوط من أخطار
التؽٌر المناخً.
تجارب أخرى على الشرٌط الكثٌبً
ٌ
على مقربة من "ترجٌت فاكانص" من الناحٌة الجنوبٌة ،فً ناحٌة سوق السمك ،أن ِج َز ْ
تجربة فً
ت
التثٌبت المٌكانٌكً للشرٌط الشاطبً ،مع حواجز من أشجار "بروزوبٌس" من طرؾ مشروع الحزام
األخضر لمدٌنة نواكشوط ( 2002و ،)2006على إثر ؼمر بحري حدث فً .2002
لقد أنجزت المنظمة ؼٌر الحكومٌة "بوفٌكس" تجربة بالشبابك الببلستكٌة السوداء لتوفٌر موا ّد بدٌلة عن
النبات .والموا ّد المستخدمة فعالة ،لكنها ال تتحلل حٌوٌا ،فٌنجر عن ذلك عابق ٌرتبط باستخدامها على
نطاق واسع ،بسبب خطر التلوث.
ٌ
تجربة أنجزها متدرِّ بٌ من جامعة " َرٌْنْ " بتموٌل من
والتثبٌت المٌكانٌكً بحواجز من حصاٌر "تٌفا"
"الحصٌلة االستشرافٌة" ،وهً مكوّ نة بحثٌة فً المرحلة األولى من "البرنامج اإلقلٌمً للحماٌة البحرٌة
والشاطبٌة فً إفرٌقٌا الؽربٌة" (2004ـ.)2007
 خٌارات التؤقلم بالنسبة للشاطئ
بالنسبة للشاطا ،اع ُتمِد خٌاران للتؤقلم ( ّ
 )1المحافظة على
ٌتنزالن إلى خٌارات فرعٌة) ،وهما ( :
الدفاعات الطبٌعٌة لمدٌنة نواكشوط (الكثٌب الشرٌطً) ،وتؤمٌن قطاعات المدٌنة التً تقع فً المناطق
المعرّ ضة للفٌضانات (  4خٌارات فرعٌة) ؛ (  )2حماٌة واستعادة "المنؽروؾ" فً الحظٌرة الوطنٌة
لدٌاولٌنػ .وللمزٌد من التفاصٌل ،انظر المرفقات).
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هوامش الفصل  11( 3ـ : )49
ٌ 11عبر عن درجات الحرارة الضعٌفة بمإشرٌن " )1 ( :اللٌالً الباردة"  :نسبة اللٌالً التً تكون فٌها درجات الحرارة
الدنٌا أقل من الرقم المبوي العاشر و )" (2األٌام الباردة"  :النسبة المبوٌة لؤلٌام التً تقل فٌها درجات الحرارة القصوى
عن الرقم المبوي العاشر.
 12موجة الح ّر  :العدد السنوي من األٌام التً من ضمنها على األقل  6أٌام متتابعة تتجاوز فٌها درجة الحرارة القصوى
الرقم المبوي التسعٌن.
 13الشدة البسٌطة لؤلمطار  :تمثل الترا كم التهطالً السنوي مقسوما على عدد أٌام المطر فً السنة.
 14وتٌرة األمطار الطوفانٌة ٌ :طابق مإشر المطر القوي عدد أٌام التراكم التهطالً الذي ٌتجاوز العتبة التً ٌحددها
المستخدم (فً حالة بلدنا  40 :مم فً الشمال ،و 60مم فً الجنوب).
 15أ : 1عالم مستقبلً بنمو اقتصادي سرٌع جدا ،وبنمو سكانً ضعٌؾ ،مع االستجبلب السرٌع لتقنٌات جدٌدة أكثر فعالٌة.
أ : 2عالم موؼِ ٌل فً عدم التجانس ،على أساس من تؤ ّكد الهوٌات الثقافٌة اإلقلٌمٌة ،مع التركٌز على القٌم العابلٌة والتقالٌد
المحلٌة ،وبنمو سكانً مرتفع ،وانشؽال أق ّل بالتنمٌة االقتصادٌة السرٌعة.
ب : 1عالم متقارب ،بهٌاكل اقتصادٌة سرٌعة التطور وتنزع نحو الشكل البلمادي ،وإدخال التقنٌات النظٌفةٌ .قع التركٌز
على الحلول العالمٌة الموجّهة نحو الدٌمومة االجتماعٌة والبٌبٌة.
ب : 2عالم ٌُر ّك ُز فٌه على الحلول المحلٌة فً اتجاه الدٌمومة االجتماعٌة والبٌبٌة.
 16توصٌة فرٌق المناخ  :على المستخدمٌن أن ٌتصوروا وٌطبقوا مختلؾ السٌنارٌوهات لتقوٌم االنعكاسات عندما تؽطً
هذه السٌنارٌوهات نطاقا من المناخات المحتملة مستقببل ،بدل تصور سٌنارٌو وحٌد مإسس على أفضل تقدٌر.
 17نماذج "مناخ الكوكب" ـ وتسمى "نماذج الدوران العام" ـ هً وحدها األدوات الموثوق بها التً توجد حالٌا لمحاكاة ر ّد
فعل المنظومة المناخٌة العالمٌة على على زٌادة تراكٌز الؽازات المسببة لبلحتباس الحراريٌ .تعلق األمر بنماذج ثبلثٌة
األبعاد للؽبلؾ الجوي والمحٌط ،تستخدم تؤثٌر تؽٌّرات تكوٌن الؽبلؾ الجوي على مناخ الكوكب.
 18هذا النموذج المشفوع مُص َّم ٌم من طرؾ مركز البحث "مركز هادلً للهٌبة البرٌطانٌة للرصد".
 19نموذج "  MCGمع  " ECHAM4نموذج ألمانًُ ،
ص ِّم َم بصفته مشروعا مشتركا بٌن "معهد ماكس ببلنك للرصد
الجوي" و"المركز األلمانً لبحوث المناخ" فً هامبرغ.
 20توجد فرضٌات تدعم تركٌز ؼازات االحترار على الصعٌد العالمًٌ .تعلق األمر بما ٌلً :
 : A1عالم مستقبلً بنمو اقتصادي سرٌع جدا ،وبنمو سكانً ضعٌؾ ،مع االستجبلب السرٌع لتقنٌات جدٌدة وأكثر فعالٌة،
على أساس من التقارب االقتصادي والثقافً وتعزٌز القدرات ،مع االنخفاض الجوهري للفروق اإلقلٌمٌة فً دخل الساكن
الواحد .فً هذا العالمٌ ،بحث الناس عن الثراء الشخصً ،بدل جودة البٌبة.
 : B1عالم متقارب ،بهٌاكل اقتصادٌة سرٌعة التطور وتنزع نحو الشكل البلمادي ،وإدخال التقنٌات النظٌفة .سٌقع التركٌز
على الحلول العالمٌة الموجّهة نحو الدٌمومة االجتماعٌة والبٌبٌة ،بما فً ذلك الجهود المتشاور علٌها فً شؤن التنمٌة
التكنولوجٌة السرٌعة ،وتنامً الشكل البلمادي لبلقتصاد ،والمزٌد من اإلنصاؾ.
ٌ 21فترض السٌنارٌو  A2أنّ تراكٌز  CO2ستبلػ  834جزء فً الملٌون فً  ،2100بٌنما ٌ B2توقع  601جزء فً
الملٌون ،بالمقارنة مع المستوى العالمً لـ  CO2فً  1990الذي كان  354جزء فً الملٌون.
 22فً بعض المواضعٌ ،كون سطح هذه المناطق الشاطبٌة أخفض من مستوى البحر.
 23الجزء الشرقً من المدٌنة ٌتمثل فً بلدٌتًْ توجنٌن ودار النعٌم .وتحتل معظ َمه كثبان آمكرز الحمراء.
 24حسب نتابج اإلببلغ الوطنً الثانً حول التؽٌر المناخً فً مورٌتانٌاٌُ ،توقع أن ٌبلػ ارتفاع مستوى البحر  5,8سم إلى
 15,5سم فً أفق .2050
 25سُجِّ ْ
لت  11ثؽرة على طول الشرٌط الشاطبً (بسبب انتزاع الرمل ألؼراض النمو الحضري) .ونجم عن استكمال
أشؽال مٌناء الصداقة اخبل ٌل فً الحصٌلة الرسوبٌة البحرٌة على طول الشط .وٌجدر التنبٌه كذلك إلى خفق البحٌرة الجوفٌة
.
التً تقارب السطح ،والتً ٌرسوعلٌها جزء من المدٌنة
ٌ 26قدر حالٌا أنّ  %90من مٌاه األوساخ والطروح تنصب مباشرة فً البحٌرة.
 27أجرٌت دراسات قبْلٌة من طرؾ "الفاو" منذ حوالً عشرٌن سنة (  ،)1984لتحدٌد المناطق ذات الخطر والمناطق
المهددة.
 28تعزٌز الشرٌط الكثٌبً وحماٌته من الؽمر البحري ،بإقامة مص ّد ؼرب المدٌنة.
 29مشروع "تؤقلم المدن الشاطبٌة مع التؽٌرات المناخٌة" بتموٌل من صندوق البٌبة العالمٌة والٌونسكو وبرنامج األمم
المتحدة للتنمٌة ( 2009ـ ،)2012والمنظمة ؼٌر الحكومٌة "بوفٌكس" (التثبٌت المٌكانٌكً بشباك ببلستٌكٌة سوداء لمعالجة
الثؽرات على الشرٌط الشاطبً) ،ومشارٌع استعادة الشرٌط على موارد الدولة ( 2002و ،)2006إلخ.
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 30كانت "خطة العمل الوطنٌة من أجل مكافحة التصحر" مح ّل مراجعة فً دجمبر  ،2012من أجل مبلءمتها مع األهداؾ
اإلستراتٌجٌة والمٌدانٌة لخطة اإلطار العشري (2008ـ )2018التفاقٌة األمم المتحدة حول مكافحة التصحر.
 31كان معدل التهطال  400مم فً هذه المنطقة الساحلٌة فً نهاٌة الستٌنٌات.
 32فً الحصٌلة اإلجمالٌة فً أفق  ، 2030لم ٌإخذ فً الحسبان الحاجٌات المرتبطة بتؤثٌر كمٌات الماء المحتجز قبل
السدود التِبللٌة والعتبات .وسٌزداد الطلب على الماء لمزارع الخضروات الواقعة وراء السدّ ،بسبب استقرار السكان.
( 33أ) مشروع آفطوط الشرقً  :لتزوٌد أكثر من  500بلدة بالماء الصالح للشرب ،لصالح حوالً  170 000شخص ؛
(ب) مشروع السكر  :إنتاج السكر من القصب ،وإقامة مصنع للتكرٌر (ٌإمّل إنتاج  106 000طن من السكر ،بحاجٌات
من الماء تبلػ  356,08م 3سنوٌا).
 34تمتاز إجراءات التؤقلم الموصى بها بالتطابق مع الخٌارات اإلستراتٌجٌة المعتمدة فً اإلطار اإلستراتٌجً لمكافحة الفقر
 )1معرفة وتعببة وحماٌة
(2011ـ )2015لبلوغ أهداؾ األلفٌة للتنمٌةٌ .تعلق األمر على وجه الخصوص بما ٌلً ( :
الموارد المابٌة (المحور  )1بإقامة برنامج للتسٌٌر المندمج للموارد المابٌة ؛ (  )2تحسٌن النفاذ إلى الماء الصالح للشرب
(المحور  ،)2بهدؾ وطنً ٌبلػ  %52فً  2010و  %68فً  2015؛ (  )3تحسٌن حكم القطاع (المحور  )3لدعم
التموٌبلت فً القطاع وإقامة أدوات قانونٌة ونظامٌة.
" 35البراكنه فً أرقام" ،من منشورات "المكتب الوطنً لئلحصاء"(الطبعة  .)2008اإلببلغ الوطنً األول حول التؽٌرات
المناخٌة فً مورٌتانٌا.2001 ،
 36تصنٌؾ الترب  :خرٌطة الوحدات الزراعٌة الطبٌعٌة (الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة.)1981 ،
 37خبلل السنوات الخمس المقبلةٌُ ،زمع ما ٌلً  )1 ( :تهٌبة  20 000هآ فً لبراكنه لزراعة القمح والبطاطس والبصل
وال ِفصّة (البرسٌم) ؛ (  )2تهٌبة  11 000هآ فً كوركول لقصب السكر واستخراج  126 000طن من السكر المصفى
ومشتقاته (اإلٌتانول ،األعبلؾ ،إلخ).
 38القمح القاسً " َكرٌم "  :فصٌلة مستجلبة .المردودٌة االحتٌاطٌة  6 :طن/هآ .الوزن  1 000 :حبة 37 :ـ 39غ.
المردودٌة المحتملة من القش  9 :طن/هآ ،مقاومة للصدإ (الشقِران) والتع ّفن بفطر سبتورٌا .septoriose
 39تقوٌم التؽٌرات المناخٌة فً الزراعة  :دراسة حالة إفرٌقٌا الؽربٌة .د .بٌنوا صٌر وصٌدو تراوري ،المركز اإلقلٌمً
أكرٌمت  /السلس  /انٌامً ،النٌجرن ماٌو .2009
 40دراسات قاعدٌة  :استكناه سِ مات األنظمة اإلنتاجٌة ومستوى تؤقلمها ،أخذا فً الحسبان لبلتجاهات المناخٌة (مإشرات
الهشاشة) ؛ تقوٌم تؤثٌر التؽٌرات المناخٌة على اإلنتاج الزراعً ؛ التع ّرؾ على ُسبُل التؤقلم مع التؽٌرات المناخٌة،
وترتٌبها.
 41حسب اإلحصابٌات المنشورة من طرؾ وزارة التنمٌة الرٌفٌةٌ ،بلػ تعداد الماشٌة فً تقدٌرات 1 724 927 : 2011
من األبقار 1 810 858 ،من الؽنم  1 369 828 ،من اإلبل 880 000 ،من الخٌول والحمٌر ،و  15 255 483من
 4 200 000من الدواجن المحلٌة (تقدٌرات
الدواجن بما فٌها تلك الموجودة فً التنمٌة شبه الصناعٌة ،من ضمنها
.)2007
 42بمقتضى "خطة أمل  : "2012بُرم َِج ْ
ت ع ّدةُ مكوّ نات فً ّ
شق "التزوٌد بالموا ّد الؽذابٌة وحماٌة الموارد الطبٌعٌة"  :فتح
أكثر من  1000حانوت ،وخاصة فً الوسط الرٌفً ،و  278حانوت فً نواكشوط (  8,7ملٌار أوقٌة) ؛ التوزٌع المجّ انً
للمواد الؽذابٌة على األسر ضحاٌا الجفاؾ (  5,2ملٌار أوقٌة) ؛ مكونة األعبلؾ (  22ملٌار أوقٌة) ؛ مكوّ نة الصحة
الحٌوانٌة ( 160ملٌون أوقٌة) ؛ مكوّ نة اآلبار الرعوٌة ( 507ملٌون أوقٌة).
 43لٌس فً منطقة العطؾ أي محطة رصدٌة وال أي مركز لقٌاس التهطال .وأقرب محطة هً محطة كٌهٌدي ،التً بلػ
منحى تراجعها  2-مم سنوٌا.
" 44اللٌالً الباردة"  :النسبة المابوٌة للٌالً التً تكون فٌها درجات الحرارة الدنٌا أقل من الرقم المبوي العاشر.
" 45األٌام الباردة"  :النسبة المبوٌة لؤلٌام التً تقل فٌها درجات الحرارة القصوى عن الرقم المبوي العاشر.
 46موجة الح ّر  :العدد السنوي من متتالٌات األٌام (من ضمنها على األقل  6أٌام متتابعة) التً تتجاوز فٌها درجة الحرارة
القصوى الرقم المبوي التسعٌن.
 47التوقعات الدٌمؽرافٌة (2001ـ ،)2015المكتب الوطنً لئلحصاء،
 48انظر  :التقلّب والسٌنارٌوهات المناخٌة ،صحفة ...
 49الثؽرات على طول الشرٌط الشاطبً.
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الفصل  .4تو ّقعات االنبعاثات من ؼازات االحترار ( 1961ـ)1990
تقدٌم
بوصفها من مجموعة البلدان ؼٌر المعنٌة بالمرفق  ،1لٌست مورٌتانٌا ملزمة بتخفٌض انبعاثات ؼازات
االحترار .إال أنّ السٌاسات الوطنٌة فً مجال التنمٌة عموما وفً مجال حماٌة البٌبة على وجه
الخصوص تشمل عدة تدخبلت وإجراءات تساهم نتابجها بصفة مباشرة أو ؼٌر مباشرة فً تخفٌؾ التؽٌر
المناخً.
النور عدةُ تدخبلت فً مكافحة التؽٌّر المناخً ،أو هً مبرمجة ،إال أ ّنها
وأثناء الخمسٌة األخٌرة ،رأت
َ
ً
لؤلسؾ لٌست لها صلة بالوثابق اإلستراتٌجٌة التً ق ِّد َم ْ
وخاصة اإلببلؼٌْن
ت من قب ُل من طرؾ مورٌتانٌا،
الوطن ٌٌَْن السابقٌْن.
وفً هذا الصدد ،عرؾ قطاع الطاقة إنجاز عدة تدخبلت فً مجال النهوض بالطاقات المتجددة (محطة
نواكشوط الشمسٌة ،توزٌع أكثر من ُ 3 000ع َّدة شمسٌة من طرؾ "وكالة النفاذ الشامل إلى الخدمات"،
الحقول الرٌحٌة فً نواذٌبو والشامً ،)... ،وكذا مشارٌع أخرى جارٌة (تمٌٌع ؼاز البترول ،محطة
نواكشوط  120مو) أو مبرمجة (توسٌع التولٌد بـ"ؼاز النفط الم َُسال" ،لبلوغ  750مو).
أمّا قطاع "الزراعة والحراجة واستخدام األراضً" ،فٌعرؾ تدخبلت تشمل احتٌاطٌا لتخفٌض االنبعاث.
وفً هذا اإلطار ،نذكر مشروع حماٌة نواكشوط ،واستمرار التلقٌح الصناعً للتحسٌن الوراثً للسبلالت
البقرٌة.
إنّ تعزٌز هذه التدخبلت وتدعٌمها ٌضٌؾ إسهاما وطنٌا من دون إلزام فً مكافحة التؽٌرات المناخٌة.
تستهدؾ هذه الدراسة تقوٌم القدرات فً مجال تخفٌض انبعاثات ؼازات االحترار المنفذة من قبلُ ،وكذا
القدرات المبرمجة فً اإلستراتٌجٌات الوطنٌة للتنمٌة ،أو المبرمجة فً إطار السلوك الجٌّد فً مجال
استثمار هذا االحتٌاطً من "الوحدات المثبتة
مكافحة التؽٌر المناخً .وسٌس ّه ُل هذا اإلبراز لصناع القرار
َ
ت استثمار مختلؾ اإلجراءات
فً تخفٌض االنبعاثات" التً لمّا تثمَّنْ فً سوق التنمٌة النظٌفة ،وامكانٌا ِ
التخفٌضٌة فً إطار "التدخبلت الوطنٌة فً التخفٌض المناسب".
 .1.4المقاربات المنهجٌة

ْ
خدمت ثبلث ُة نماذج للحساب :
من أجل تحلٌل التخفٌض فً مورٌتانٌا ،اس ُت
 .1منهجٌة "فرٌق المناخ  ،"2006بالنسبة لقطاعات الطاقة ،واألسالٌب الصناعٌة واستخدام
المنتجات ،والنفاٌات ؛
" .2أداة مٌزان الكربون  "EX-ACTالمنتهجة من طرؾ "الفاو" بالنسبة لقطاع الزراعة والحِراجة
واستخدام األراضً ؛
 .3نموذج "لٌب  "LEAPلتحلٌل القطاع الفرعً للطاقة المنزلٌة.
 منهجٌة "فرٌق المناخ "2006
"النموذج البرمجً لفرٌق المناخ  "2006عبارة عن جدول حسابً مخصص لجرود ؼازات االحترار
حسب "منهجٌة فرٌق المناخ  "2006المنتهجة من طرؾ "وحدة الدعم الفنً لفرٌق المناخ" فً "هاٌاما"
بالٌابان .والهدؾ من هذا البرنامج المعلوماتً هو تنفٌذ جرود ؼازات االحترار من المستوى  1و  2من
المنهجٌة المنشورة فً الخطوط التوجٌهٌة لفرٌق المناخ  2006للجرود الوطنٌة لؽازات االحترار الكاملة
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أو بالنسبة للفبات المتمٌّزة أو مجموعات الفبات .وأه ّم مجوعات المستخدمٌن المستهدفٌن هم مر ّكبو
الجرود الراؼبون فً تطبٌق منهجٌة فرٌق المناخ  2006للمعطٌات االفتراضٌة (منهجٌات المستوى ،)1
والمكوّ نون والمتدرّ بون على التركٌب الوطنً لجرود ؼازات االحترار ،لؽرض اإلببلغ الوطنً للبلدان
األطراؾ ؼٌر المعنٌة بالمرفق  1من االتفاقٌة ،والتً لها موارد محدودة من دون ُن ُ
ظمها الذاتٌة للجرد.
 "2006نشاطا نشاطا ،مع إرفاق كل نشاط
سٌم ّكن النموذج من نشر أوراق من فبة "فرٌق المناخ
بمعطٌاته الخاصة بمُعامِبلت االنبعاث .وعبلوة على ذلكٌ ،وجد الكثٌر من الوظابؾ األخرى ذات الصلة
بإدارة قاعدة البٌانات ،بما فً ذلك رقابة النوعٌة ومعطٌات اإلٌراد/اإلصدار ،وكذا تقارٌر المعطٌات
واالتجاهات.
وقد م ّكنتنا النسخة  2.0.4510.17184بتارٌخ  7ماٌو  2012ـ التً أضافت أدا ًء جٌدا للنسخة السابقة
انسجام وقابلٌ ٍة للمقارنة مع
وال سٌما فً تقدٌر االنبعاثات واتجهاتها ـ من تقوٌم جهد التخفٌض ،بكل
ٍ
ّ
الجرد .وفً هذا اإلطار ،وفً منظور مستقبلً لئلستراتٌجٌات القطاعٌة ،مكن تمدٌ ُد معطٌات النشاط فً
الجرد من استخبلص اتجاهٌْن فً تطور القطاعات المستهدفة بالتقوٌم ،بتنفٌذ أو من دون تنفٌذ إجراءات
ُ
جري تقوٌ ُم جهد تخفٌض االنبعاثات من ؼازات االحترار فً قطاعات "الطاقة واألسالٌب
تخفٌضٌة .وقد أ ِ
الصناعٌة واستخدام المنتجات" والنفاٌات فً مورٌتانٌا باستخدام البرنامج المعلوماتً لفرٌق المناخ
.2006
وبتمٌٌزه بٌن النشاطات المزمعة فً اإلستراتٌجٌات القطاعٌة والخٌارات اإلضافٌة ،م ّكن التقوٌ ُم من
استخبلص اإلجراءات ذات المرتبة األولى فً األولوٌة.
وقد اس ُت ْخ ِد َم ْ
ت سبلس ُل المعطٌات حتى أفق  ،2030باستخدام نفس معامبلت االنبعاث المستخدمة فً
الجرد ،من أجل المزٌد من المقارنة.
وفً اإلببلؼٌن األولٌْن ،اس ُت ْخ ِد َم نموذج "لٌب" فً قطاع الطاقة ،واق ُتصِ ر استخدامُه هذه المرة فً القطاع
الفرعً للطاقة المنزلٌة.
 نموذج "أكس ـ ْ
آكت  " EX-ACTال ُمن َتهج من طرؾ "الفاو"
من أجل الحصول على بٌانات حول االتجاهات المستقبلٌة النبعاث وامتصاص ؼازات االحترار من
قطاع الزراعة والحراجة واستخدام األراضً على المستوى الوطنً ،وعلى إثر اعتماد وتنفٌذ سٌاسات
ً
مقارنة مع الوضعٌة القاعدٌة (فً ؼٌاب تلك اإلجراءات) ،اخترنا استخدا َم "أداة
وإجراءات التخفٌض
ٌ
ّ
ُسوغ ببساطة استخدامه وفعّالٌته ،ألنه ٌشمل موارد
مٌزان الكربون  ."EX-ACTإنّ اختٌار هذه األداة م َّ
(جداول وخرابط) تساعد على الحصول على المعلومات البلزمة لتشؽٌل النموذج .وزٌادة على ذلك ،فهو
ٌ ّتسق تماما مع سٌاق بلدنا الذي ٌمتاز بؽٌاب معطٌات موثوق بها حول الموارد الؽابٌة ومُعامِبلت
االنبعاث واالمتصاص .وهو ال ٌتطلب سوى كمٌّة دنٌا من المعطٌاتٌ ،مكن الحصول علٌها لدى
مطوِّ ري المشروع.
إنّ البرنامج المعلوماتً "أكس ـ آكت" أداة مستحدثة من طرؾ ثبلثة من أقسام "الفاو" ،وخاصة باستخدام
الخطوط التوجٌهٌة للجرود الوطنٌة لؽازات االحترار المو ّفرة من طرؾ "فرٌق الخبراء الحكومٌٌن حول
تطور المناخ" (فرٌق المناخ) ،والمكمّلة بمنهجٌات أخرى ،من أجل أن ٌعترؾ به المجتمعُ العلمً .وهو
ٌستهدؾ توفٌر تقدٌرات قبْلٌة لتؤثٌر المشروعات الؽابٌة على انبعاث واحتجاز ؼازات االحترار ،عبر
حصٌلة الكربون .وهو نظام مإسس على استخدام التربة ،وٌقٌس تطور مخزون الكربون فً التربة،
ولكن أٌضا انبعاثات المٌثان واألوكسٌد النتري ،معبّرا عنها بـ "طن مكافا ثانً أكسٌد الكربون" فً
الهكتار وفً السنة.
والهدؾ األساسً من "أكس ْ
آكت" هو توفٌر تقدٌر لحصٌلة الكربون ،مع مقارنة سٌنارٌوهٌْن ،أحدهما
ٌعتمد ممارسات بدٌلة تتعلق باستخدام وتسٌٌر التربة ،واآلخرـ وهو السٌنارٌو المرجعً ـ تبقى فٌه
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الممارسات الجاري استخدامها هً نفسها .وبالتالًٌ ،مثل "أكس ْ
آنت" منهجٌة مُك ٌَّ َف ًة تم ّكن من تقوٌم
حصاٌل الكربون فً البرامج االستثمارٌة الجدٌدة .وٌمكن أن تساعد هذه األداة أٌضا فً التعرّ ؾ على
تؤثٌر مختلؾ النشاطات فً مختلؾ المشروعات فٌما ٌتعلق بالتخفٌض ،وفً توفٌر معاٌٌر تمٌٌزٌة فً
انتقاء نشاطات المشروع.
 تحدٌد السٌنارٌوهات
ٌتعلق األمر بسٌنارٌو تنمٌة البلد الذي ٌتوقع أن ٌحدث وفق اإلستراتٌجٌات القطاعٌة ،من دون األخذ فً
الحسبان لجانب التؽٌر المناخً .وٌعتمد هذا السٌنارٌو على فرضٌة مفادها أنّ الحكومة ستنفذ جمٌع
اإلستراتٌجٌات الواردة فً إطار وثابق السٌاسة المعتمدة بالنسبة للقطاعات .وتستهدؾ هذه الوثابق َ
أفق
 2020بالنسبة ألؼلبٌة القطاعات موضوع التقوٌم.
ٌستهدؾ سٌنارٌو التخفٌض األخذ فً الحسبان لمكوّ نة التؽٌر المناخً فً اإلستراتٌجٌات التنموٌة
القطاعٌة ،مع التركٌز على حماٌة البٌبة ،بما فٌها تخفٌض انبعاث ؼازات االحترار .وهذا األخذ فً
تثمٌن جهد تخفٌض ؼازات االحترار ،بما فً ذلك االحتجاز ،ضمانا لتنمٌة متقشفة فً
الحسبان سٌطال
َ
ت تخفٌض ؼازات االحترار المحتواةَ
شؤن الكربون .وفً هذا اإلطار ،سٌؤخذ التقوٌ ُم فً الحسبان مكوّ نا ِ
من قب ُل فً اإلستراتٌجٌات القطاعٌة ،مع تدعٌم هذا الجهد بواسطة نشاطات إضافٌة (إجراءات،
مشروعات).
 .2.4توقعات االنبعاثات فً السٌنارٌو المرجعً
حسب السنارٌو المرجعً ،سٌنتقل االنبعاث اإلجمالً من ؼازات االحترار فً مورٌتانٌا من 5891,5
جػ مكافا  CO2فً  2010إلى  13916,976جػ فً  ،2030أي بما ٌربو على الضعؾ
(ُ .)%136,22تعزى هذه الزٌادة أساسا إلى قطاعًْ "الزراعة والحراجة واستخدام األراضً"
( )%141,23والطاقة ( ،)%125حتى وإن شهد قطاع النفاٌات أكبر تطور ،بـ .%269,44
الجدول رقم  : 5اتجاه انبعاثات ؼازات االحترار فً 2010ـ( 2030السٌنارٌو المرجعً)

اٗجؼبصبد ثٌٔبكئ ( CO2جػ)

انفئبث

2030
2025
2020
2015
2010
مجموع االنبعاثات واالمتصاص الوطنً
13916.976 12193.190 10704.784 6371.396 5891.513
 1الطاقة
4264.285 3864.391 2333.256 1953.791 1895.782
27.878
25.592
25.819
20.155
 2األسالٌب الصناعٌة واستخدام المنتجات 15.564
 3الزراعة والحراجة واستخدام األراضً 9556.981 8240.497 8290.920 4374.195 3961.806
 4النفاٌات
67.832
62.71
54.789
23.256
18.361

وهذا التطور السرٌع فً االنبعاثات ٌرتبط أساسا بانبعاثات  CO2التً انتقلت من  1567,6جػ فً
 2010إلى  7070,2جػ فً  ،2030أي بتضاعؾ قدره  4و ( 2/1الشكل .)...وترجع هذه الوضعٌة
إلى طموح مورٌتانٌا إلى االنتقال من مصاؾّ البلدان المستوردة للطاقة لتكون بلدا مص ِّدرا للطاقة ،وفق
اإلستراتٌجٌة القطاعٌة ،وعلى وجه الخصوص ش ّقًْ الكهرباء و"ؼاز النفط الم َُسال" ،على الرؼم من أنّ
االتجاه المتصاعد لتدهور التشكٌبلت الؽابٌة ( 5000 -هآ سنوٌا) الذي ٌنتقل من مستوى االحتجاز إلى
مستوى االنبعاث الصافً فً  .2030وٌبقى تطور المٌثان متواضعا جدا بالنسبة لتطور  ،CO2حٌث
انتقل من  204,014جػ فً  2010إلى  326,718فً  ،2030أي بزٌادة حوالً  .%60وفً هذا
التقدٌرٌ ،بلػ المٌثان أكثر من  %95آتٌة من التخمّر المعوي لدى الماشٌة ،الذي هو هشّ ج ّدا تجا َه
أكثر بُطؤ ً ً ،فً ؼٌاب مشروعات لتحسٌن ظروؾ تنمٌته .وٌعرؾ شبه
الصروؾ المناخٌة ،وسٌكون ُّ
نموه َ
أكسٌد النتروجٌن زٌادة أكثر أهمٌة وفق السٌنارٌو المرجعً ،انتقاال من  0,067جػ فً  2010إلى
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 0,121جػ فً  ،2030أي بزٌادة .%81
وٌ َ
ُعزى هذا التطور للمكانة الجٌّدة التً تحتلّها
الطاقة فً انبعاثات ( NO2حوالً .)% 40
 .1.2.4توقع االنبعاثات من قطاع الطاقة فً
السٌنارٌو المرجعً
ُ
انبعاثات ؼازات االحترار من قطاع
ستعرؾ
الطاقة تطورا سرٌعا وفق السٌنارٌو
الشكل  : 32تطور انبعاثات التخمّر المعوي
المرجعً ،انتقاال من  1895,782جػ مكافا
 CO2فً  2010إلى  4264,285جػ مكافا  CO2فً  2030؛ أي بنموّ  .%125وتعزى هذه الزٌادة
 621,27 ( 2010جػ مكافا
أساسا إلى فبة تولٌد الكهرباء التً بلؽت ثبلثة أضعاؾ انبعاثاتها فً
 ،)CO2لتبلػ  2558,01جػ مكافا  CO2فً  ،2030متجاوزة بذلك فبة النقل التً ش ّكلت بدورها
الركن الثانً فً هذه الزٌادة ،بؤق ّل بقلٌل من التضاعؾ ،انتقاال من  1006,16جػ مكافا  CO2فً
 2010إلى  1998,21جػ مكافا  CO2فً  ،2030أي بزٌادة .%98
أمّا فبة الصناعة التحوٌلٌة واالستخراجٌة ،فستتؤثر كثٌرا باالستشراؾ اإلستراتٌجً مع االستعاضة
الجارٌة عن تولٌد الكهرباء اعتمادا على الفٌول ألؼراض االستخراج بالتولٌد المشترك بـ"ؼاز النفط
المسٌّل" الذي سٌعطً المزٌد من النظافة فً هذه الفبة .والحاصل أنّ هذا الجزء من احتٌاطً التخفٌض
فً مورٌتانٌا ٌعتبر آمنا .وعلى صعٌد الطاقة المتجددة ،وحسب السٌنارٌو المرجعًُ ،تتوقع زٌادة طفٌفة
فً القدرة على تفادي انبعاثات ؼازات االحترار ،على إثر دخول س ّد "فٌلو" حٌّز االستؽبلل ،والذي تبلػ
حصة مورٌتانٌا منه  ،% 15أي  9مٌكاواط ،وتشؽٌل المشارٌع الجارٌة أو المزمعة ،وال سٌما الحقلٌْن
الرٌحٌٌن فً نواكشوط ،والمحطتٌن الشمسٌتٌن فً كٌفه.
وسٌنتقل هذا التفادي من سعة  159,74 -جػ مكافا  CO2فً  2010إلى أكثر من  784جػ مكافا
CO2فً  ،2030حسب السٌنارٌو المرجعً .وما تزال حصة الطاقة المتجددة متواضعة جدا بالنسبة
لهدؾ الوثٌقة اإلستراتٌجٌة للقطاع الذي ٌستهدؾ إنتاج  %20من الطاقة المتجددة فً  ،2020والتً
اعتمد علٌها السٌنارٌو التخفٌضً.
 .2.4.4تو ّقع االنبعاثات من "قطاع األسالٌب الصناعٌة واستخدام المنتجات" فً السٌنارٌو المرجعً
حسب سٌنارٌوهات الخط القاعدي ،سٌتبع تطورُ النشاطات الوتٌر َة الحالٌ َة لتنمٌة القطاع ،وفق
اإلستراتٌجٌات الجارٌة .وفً هذا اإلطار ،ال ٌُحت َمل أيُّ تعدٌل سوى تعدٌل فبة السبابك الحدٌدٌة ،الذي لن
ٌكون فً صالح تخفٌض االنبعاثات ؛ إال أ ّنه لتلبٌة الطلب المتزاٌد فً سوق منتجات "األشؽال العمومٌة
والبناء" ،وال سٌما حدٌد الخرسانة ،سٌكون هذا الخٌارُ أكثر اقتصادٌة ،لك ّنه ٌجب أن ٌؤخذ فً الحسبان
معاٌٌر النظافة األكثر مبلءمة.
ومن هذا المنظور ،ستنتقل انبعاثات "قطاع األسالٌب
الصناعٌة واستخدام المنتجات" من  15,6جػ مكافا
 CO2فً  2011إلى  54,2جػ مكافا  CO2فً
 ،2030مع العودة إلى إنتاج حدٌد الخرسانة ،أو 26,2
جػ مكافا  CO2من دون هذا اإلجراء ،أي بزٌادة
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الشكل  : 31تطور انبعاثات ؼازات االحترار ـ السٌنارٌو المرجعً

 % 248فً الحالة األولى ،أو  % 68فً الحالة الثانٌة.
الجدول  : 6توقع االنبعاثات من قطاع األسالٌب الصناعٌة واستخدام المنتجات فً السٌنارٌو المرجعً
الفئة
ٓ 2D1يُوبد )(CO2
 2A1إٗزبط اإلسٔ٘ذ )(SO2
 2F1اُزجو٣ل )( (HFCثٌٔبكئ )CO2
 2C2إٗزبط اُسجبئي اُؾل٣ل٣خ )(CO2
 2D4ؿ٤و مُي "( "COVNMاألسلِذ)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

6.443
0.270
6.321
2.8
44.202

6.783
0.270
6.542
2.8
45.200

6.950
0.270
6.731
2.8
47.974

7.116
0.270
7.047
2.8
50.749

7.283
0.270
10.072
2.8
53.523

7.449
0.270
12.149
2.8
56.298

7.615
0.285
12.771
2.8
41.600

7.782
0.285
14.105
2.8
44.374

7.948
0.285
15.240
2.8
47.149

8.115
0.285
14.904
2.8
49.923

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

8.281
0.300
14.618
2.8
52.698

8.447
0.300
14.375
2.8
44.800

8.614
0.300
14.169
2.8
47.574

8.780
0.300
13.994
2.8
50.349

8.947
0.300
13.845
2.8
53.123

8.947
0.315
13.845
2.8
55.898

9.279
0.315
13.610
2.8
48.000

9.446
0.315
13.519
2.8
50.774

9.612
0.315
14.481
2.8
53.549

9.779
0.315
15.299
2.8
56.323

الفئة
ٓ 2D1يُوبد )(CO2
 2A1إٗزبط اإلسٔ٘ذ )(SO2
 2F1اُزجو٣ل ) (HFCثٌٔبكئ CO2
 2C2إٗزبط اُسجبئي اُؾل٣ل٣خ )(CO2
 2D4ؿ٤و مُي "( "COVNMاألسلِذ)

وفٌما ٌخص الؽازات ؼٌر المباشرة اآلتٌة من قطاع األسالٌب الصناعٌة واستخدام المنتجات ،تبلحظ
زٌادةٌ طفٌفة بالمقارنة مع زٌاد ِة الؽازات المباشرة ،بـ  ،% 27,4بالنسبة للهباء العضوي المنبعث من
تعبٌد الطرق ،و  %16,6بالنسبة لـ  SO2المنبعث من طحن "كلٌنكر" .وستتؤثر وتٌرة هذا التطور
باإلطار اإلستراتٌجً لمكافحة الفقر ،الذي ٌح ّفز قطاع األشؽال العمومٌة والبناء ،والصناعات الصؽٌرة
ُ
ؼازات احترار.
والمتوسطة ،والتً ال تنبعث من معظمها

 .3.2.4تو ّقع االنبعاثات من قطاع "الزراعة والحراجة واستخدام األراضً"
ٌؽطً هذا القطاع ثبلث فبات  :التنمٌة الحٌوانٌة واألراضً الؽابٌة والمروج.
القطاع الفرعً للتنمٌة الحٌوانٌة
القطاع الفرعً للتنمٌة الحٌوانٌة هو المصدر الربٌسً النبعاثات ؼازات االحترار فً مورٌتانٌا ،بؤزٌد
من  4394جػ مكافا  CO2فً .2000
وبالنسبة للتوقعات فً ( 2030حسب السٌنارٌو المرجعً)ٌُ ،ظهر التمدٌ ُد زٌادة االنبعاثات من جمٌع
ؼازات االحترار ،خبلل الفترة ،على الرؼم من تخفٌض االنبعاثات من األبقار الحلوبة بفضل التحسٌنات
الوراثٌة الجارٌة .وستكون هذه الزٌادات من مرتبة  % 54,64بالنسبة للسنة المرجعٌة ،حٌث تنتقل من
مستوى  4396جػ مكافا  CO2فً  ،2010لتبلػ  6798جػ مكافا  CO2عن التخمّر المعوي.
القطاع الفرعً للؽابات
قبل تحلٌل نتابج مختلؾ السٌنارٌوهات ،تجدر اإلشارة إلى أنّ حصٌلة اإلجراء الذي ٌستهدؾ مكافحة
تدهور الؽابات قد اع ُت ِب ْ
رت " ُم ْنعدِمة" فً هذا العمل .فهناك تعادل بٌن حصٌلة االنبعاثات المتر ّتبة عن
تدهور الؽابات وبٌن االحتجاز لدى األجزاء ؼٌر المتدهورة من الؽابات والؽروس.
سٌنارٌو من دون إجراءات (جػ
مكافا )CO2

2010

2015

1052,11

5115,34
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2020

2025

10 230,68

15 346,03

2030
20 461,37

ونظرا لذلكٌُ ،ستخلص من النتٌجة (الجدول والرسم أعبله) أ ّنه ،فً حالة السٌنارٌو المرجعً ،وإذا لم
ٌُ ّتخذ أيُّ إجراء تخفٌضً من اآلن حتى  ،2030ستكون حصٌلة الكربون سلبٌة ج ّدا ،م ّت ً
ث
سمة بانبعا ٍ
مستمرٍّ وتدرٌجًٍّ لـ ٌ CO2بلػ حتى  20ضعفا لقٌمته المسجلة فً  ،2010و  38ضعفا لقٌمته فً السنة
 CO2هو اإلزالة المستمرّ ة للؽابات،
المرجعٌة  .2000والسبب الربٌسً لهذه الزٌادة فً انبعاثات
ً
مصحوبة بتشجٌر ضعٌؾ.
القطاع الفرعً للمروج
ُفترض أنّ
ٌتمثل بنا ُء وضعٌة مرجعٌة فًِ إنجاز مستوى "من دون مشروع" .وفً السٌنارٌو المرجعًَ ٌ ،
أيَّ سٌاس ٍة أو إجرا ٍء لم ٌُ ّتخذ بهدؾ تخفٌض االنبعاثات على مستوى المروج.
لقد م ّك َن تحلٌ ُل نتابج االنبعاثات من ؼازات
االحترار فً "اإلببلغ الوطنً الثالث حول
التؽٌرات المناخٌة" مِنْ التعرّ ؾ على أه ّم
مصادر انبعاثات ؼازات االحترار .فقطاع
"المروج التً بقٌت مروجا" لٌس باعثا
لؽازات االحترار ،وٌشكل مصدرا ربٌسٌا
لبلحتجاز ( 9674,3597 -جػ من .)CO2
والمصدر الوحٌد النبعاث ؼازات االحترار
من فبة المروج هو الحرابق الرٌفٌة.
وقد وُ ضِ َع السٌنارٌو المرجعًُّ من دون
إجراءات تخفٌضٌة ،وفق تمدٌد خطً،
اعتبارا من السنة األساسٌة لئلببلغ الوطنً
ُظهرُ خسارة مستمرّ ة بالنسبة
الثالث ،وهو التمدٌد الذي ٌ ِ
لـ"المروج التً بقٌت مروجا" طٌلة الـ  20سنة المقبلة،
بوتٌرة  15592,5هآ سنوٌا ،أي  %21,1بالنسبة
للوضعٌة فً سنة  .2010تعود هذه الخسارة فً
معظمها إلى انخفاض الؽطاء النباتً من جرّ اء العوامل
المناخٌة والبشرٌة.

الشكل  : 34اتجاهات انبعاثات ؼازات االحترار من
الحر (2011
حرق النفاٌات الصلبة فً الفضاء
ّ
ـ)2030

وعلى إثر هذا التدهور ،سوؾ تنحسر مساحة "المروج
التً بقٌت مروجا" شٌبا فشٌبا ،فتنخفض كمٌة CO2
الشكل  : 33االنبعاثات التراكمٌة لؤلرضً الؽابٌة بمكافئ  CO2فً السٌنارٌو المرجعً-
المحتجزة .وهكذا ،ستبقى األراضً المتدهورة
َ
sc.réf.
CO2
متدهورة ،بكثافة نباتٌة ضعٌفة وانخفاض فً احتجاز الكربون .وعلى الرؼم من انخفاض
ً
بالوعة ،على الرؼم من أنّ سعة
المحتجز ،ما تزال فبة "المروج التً بقٌت مروجا" على العموم
االحتجاز انخفضت.

 .4.2.4توقعات المعطٌات فً قطاع النفاٌات ،حسب السٌنارٌو المرجعً
فً ؼٌاب انبعاث المٌثان من النفاٌات فً مورٌتانٌا ،وحسب المستوى الضعٌؾ من قابلٌة االنبعاث من
هذا القطاع ،تكفلت السلطات الوطنٌة بالجمع والتفرٌػ ،على الرؼم من أنّ كلفتهما تتجاوز ملٌار أوقٌة
سنوٌا ومحاصٌل البلدٌة ما تزال متواضعة جدا (أقل من الثلث)ٌ .نضاؾ إلى ذلك إشكالٌة ُ تحجّ ر
النفاٌات الصلبة التً تثقل المدن والمكبّات المهٌَّؤة (طفح مكبّ نواكشوط فً أقل من ست سنوات).
وأمام هذه اإلشكالٌةٌ ،رى المسإولون فً المجموعة الحضرٌة لنواكشوط أنّ االستمرار فً نمط التسٌٌر
الحالً ؼٌر ممكن .وهكذاٌ ،رى الخبراء فً الشركة المكلفة بجمع وتنفٌذ النفاٌات الصلبة فً نواكشوط
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"بٌدزونو" ٌُجمعون على أنّ استدامة موقع التفرٌػ تتطلب توسٌعه ،وستكون كلفة االستثمارات باهظة
بالنسبة للمجموعة الحضرٌة ،من دون إسهام حقٌقً من لدن السكان .وفً هذا اإلطارٌُ ،توقع أن
ٌضطرب النظام الحالً فور حلول  ،2016مع طفح الحرق فً الفضاء الحرّ إذا بقٌت وضعٌة الزحمة
فً نفس المنحى.
ستستمرّ االنبعاثات فً سٌنارٌو الطفح بنفس الوتٌرة فً سٌنارٌو الوضع الراهن حتى  ،2016عند انتهاء
العقد الحالً مع "بٌدزورنو" .وفً الفترة االنتقالٌة بٌن التعاقدٌْن ،سٌعود الحرق فً الفضاء الحرّ ـ فً
أحسن الحاالت ـ إلى المستوى الذي كان علٌه قبل تشؽٌل مركز الطمر الفنً .وستنتقل االنبعاثات من
حوالً  1جػ مكافا  CO2فً  2016نحو الضعفٌْن فً  2017و 3( 2018و 3,3جػ مكافا CO2
على التوالً) وثبلثة أضعاؾ فً  2019بـ  4,7جػ ،وأربعة أضعاؾ فً  6,5 ( 2020جػ) ،وحتى
 %800فً  ،2022بـ  9,5جػ مكافا .CO2
وٌرى معظم الخبراء أنّ هذا االنتقال لن ٌمكن تفادٌه ،فً ظروؾ فٌها المكبّات مكتظة من قب ُل والمواقع
الوسٌطة محدودة شٌبا فشٌبا (ٌوجد حالٌا مكبٌّ وسٌط واحد فً نواكشوط) ،والعبء االجتماعً بدأ الكبلم
علٌه ـ فً نفس الوقت ـ على مستوى بٌدزورنو.
ُ
االضطرابات المرتبطة بالحركات االجتماعٌة لدى العمال ،وبتؤثٌر انعدام شبكة
ٌنضاؾُ إلى ذلك
تصرٌؾ مٌاه األمطار فً فصل األمطار (استحالة النفاذ إلى بعض األحٌاء فً نواكشوط ،مثل السبخه
والمٌناء ،)... ،والتقدٌر المخفض لكتلة النفاٌات فً العقود (علما بؤنّ نسبة تولٌد النفاٌات المنزلٌة فً عقد
"بٌدزورنو" ُتق َّدر بـ  0,4كلػ للساكن فً الٌوم فً نواكشوط) .والحاصل أنّ هذا التقدٌر المنخفض ٌسبب
خبلفا بٌن وكالة التنمٌة الحضرٌة وبٌدزورنو حول نسبة الجمع ومستوى النظافة الذي ما فتا ٌتؤ ّكد فً
مدٌنة نواكشوط.

الشكل ( 35أ) و(ب)  :ؼازات االحترار المنبعثة من حرق النفاٌات الصلبة فً  2011و2030

وابتداء من  ،2022ستستقرّ الوضعٌة فً تطور مكافا لتطور التحضّر العمرانً ،بنسبة تطور % 2,6
سنوٌا (الشكل  .)4وستعرؾ انبعاثات جمٌع ؼازات االحترار زٌادة أ ُ ِّسٌَّة فٌما بٌن  2016و  ،2022مع
كل األضرار المصاحبة ،وكذا التؤثٌر الحتمً على الصحة العمومٌة ،حٌث ستنتقل من  1,1جػ مكافا
 CO2فً  2016إلى  8,2جػ مكافا  CO2فً  ،2022أي بزٌادة .% 734
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 CO2الذي سٌنقص ،خبلفا
وستكون الزٌادة المتناسبة طردٌا من ؼازات االحترار بارزة فً ؼاز
للسٌنارٌو السابق .ففً السٌنارٌو السابق ،سٌزٌد  ،CO2حٌث سٌنتقل من  %13,44من انبعاثات حرق
النفاٌات فً الفضاء الحرّ فً  2011إلى  % 74فً  ،2030بٌنما سٌتراجع االنبعاث الطردي من ؼاز
المٌثان بؤكثر من الثلثٌن ،حٌث سٌنتقل من  %86,55فً  2011إلى  %26فً  .2030ستكون هذه
الوضعٌة نتٌج َة زٌادة ممارسة الحرق فً ظروؾ التؽٌّر التدرٌجً لتكوٌن النفاٌات تحت تؤثٌر التقنٌن
والتنمٌة االقتصادٌة االجتماعٌة .وفً هذا اإلطار ،ستزداد المكوّ نات النسٌجٌة والورقٌة (الورق والورق
ال ُم َق َّوى) بشكل أكثر فٌما بٌن  2016و  ،2030بصفتها بدٌبل عن الببلستٌك المحظور منذ اآلن فً
مورٌتانٌا.

 .3.4توقعات االنبعاثات فً سٌنارٌو التخفٌض .
حسب سٌنارٌو التخفٌض ،سٌنتقل االنبعاث
اإلجمالً من ؼازات االحترار فً مورٌتانٌا من
 CO2فً  2010إلى
 5891,5جػ مكافا
 8542,218جػ فً  ،2030أي بزٌادة .%47,83
ُتعزى هذه الزٌادة أساسا إلى قطاع "الزراعة
والحراجة واستخدام األراضً" ،وال سٌما القطاع
الشكل  36أ  :تطور انبعاثات ؼازات االحترار

الشكل  36ب  :تطور االنبعاثات حسب الؽاز فً سٌنارٌو التخفٌض
سٌنارٌو التخفٌض
الشكل  : 37تطور انبعاثات ؼازات االحترار  ،فً سٌنارٌو التخفٌض

الفرعً للتنمٌة الحٌوانٌة الذي سٌبقى نشاطا لبلعتٌاش ٌعتمد على االنتجاع ،مع عدم التم ّكن من رقابة
تؽذٌته.
وٌعكس قطاع الطاقة زٌادة طفٌفة (  ،)%16طبقا لهدفه اإلستراتٌجً المتمثل فً بلوغ  % 20من تولٌد
الكهرباء من الطاقة المتجددة فً  .2020وكما هو متوقع فً فرضٌة السٌنارٌو ،ستكون السنة 2020
آخر أجل للدخول فً حٌّز التنفٌذ أله ّم الخٌارات التخفٌضٌة (الطاقة المتجددة وقطار الجنوب) التً
ُ
انبعاث الطاقة ـ فٌما
ستعطً أخفض مستوى فً انبعاث القطاع .وبعد ذلك ،وحسب نمط التنمٌةٌ ،ستعٌد
بٌن  2020و  2030ـ وتٌر َة زٌادة شبٌهة بالوتٌرة الحالٌة .وٌبقى إسها ُم قطاعًْ النفاٌات واألسالٌب
 %58ـ ٌتجاوز
الصناعٌة ضعٌفا ،أل ّنهما ضعٌفًْ االنبعاث .وقطاع "األساٌب الصناعٌة" ـ بزٌادة
المستوى اإلجمالً ،بٌنما قطاع النفاٌات ـ مع الترمٌد ومن دون اعتبار انبعاث الترمٌد (الذي ٌنتمً
النبعاث الطاقة) ـ ٌنتقل من  18,36جػ مكافا  CO2فً  2010إلى  28,27جػ مكافا  CO2فً
 ،2030أي بزٌادة .%43
وبؤزٌد من  %90من مصدر المواشًٌ ،مثل المٌثان أول مساهم فً تطور انبعاثات ؼازات االحترار فً
نفسها فً
فرض القابلٌ ُة الطفٌفة الخفاض االنبعاث من التنمٌة الحٌوانٌة َ
سٌنارٌو التخفٌض .وهكذاَ ،ت ِ
تشكٌلة ؼازات االحترار ،مُفضٌة ً إلى نسبة تؽٌر طفٌؾ فً المٌثان ،متبوعا بإسهام شبه أكسٌد
ِصصِ هما فً االنبعاث اإلجمالً.
ضعؾ ح َ
النتروجٌن ،على الرؼم من َ
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وٌمثل  CO2أه ّم ؼاز فً جُ هد تخفٌض االنبعاثات فً
مورٌتانٌا .وترجع هذه األهمٌّة إلى إسهام الخٌارات فً
قطاع الطاقة والقطاع الفرعً لؤلراضً الؽابٌة.

 .1.3.4توقع االنبعاثات من قطاع الطاقة
ٌُ َتو َّقع فً سٌنارٌو التخفٌض فً قطاع الطاقة زٌاد ُة
 ،%95انتقاال من
االنبعاثات الخام من القطاع بحوالً
 2255,52جػ مكافا  CO2فً  2010إلى 4011,55
الشكل  : 40نسبة الطاقات المتجددة
جػ مكافا  .CO2ومن الواضح أنّ هذا النمو أقل من النمو
الشكل  : 38نسبة الطاقات المتجددة
فً السٌنارٌو القاعدي ،وال سٌما أ ّنه ٌؤخذ فً الحسبان
 10مرات،
الزٌادة المذهلة لبلنبعاث المتفادَ ى عن طرٌق إدخال مصادر متجددة ،والذي سٌتضاعؾ
انتقاال من  159,74-جػ مكافا  CO2فً  2010إلى  1799,03-جػ مكافا .CO2
ٌحت ّل قطاع الطاقة المرتبة الثانٌة فً انبعاث ؼازات االحترار فً مورٌتانٌا .وفً هذا اإلطار ،منح تقوٌ ُم
التخفٌض المزٌدَ من األهمٌة لهذا القطاع ،بتقسٌمه إلى ثبلث مكوّ نات  )1( :الطاقة المتجددة ؛ ( )2الطاقة
المنزلٌة ؛ ( )3الطاقة التقلٌدٌة (الطاقة المتعارؾ علٌها).
مرحلة 2020
ؾ على مشروعٌْن ،أحدهما فً كٌفه (  6مٌكاواط) واآلخر فً تجكجه
 المحطات الشمسٌة ُ :تعُرِّ َ
( 6مو) .وستبلػ االنبعاثات
تراكم عمر
التفادي
خٌار
المتفاداة وفق التراكم خبلل ُعمُر
التجهٌزات
تراكم الفترة
 2020السنوي
المنشآت فً هاتٌن المحطتٌن
99.57807
43.81435
الشمسً تراكم الفترة
تبلػ  99,55807جػ مكافا
تراكم عمر
345.204
189.8622
 ،CO2كما هو مُبٌَّن فً الجدول الرٌحً التجهٌزات
 8التالً.
الجدول  : 8االنبعاثات المتفاداة فً مشروعٌن من الطاقة المتجددة

 المحطات الرٌحٌة ُ :تعُرّ ؾ على مشروعٌْن ،أحدهما فً نجاكو (  20مو) ،واآلخر فً الشامً
( 32مو) .وستبلػ االنبعاثات المتفاداة وفق التراكم خبلل عمر المنشآت فً هاتٌن المحطتٌن
 345,204جػ مكافا  ،CO2كما هو مبٌّن فً الشكل .9
خٌار 2023
التفادي السنوي
تراكم الفترة
تراكم عمر التجهٌزات

الشمسً
6.307
50.45289
157.6653

الجدول  : 9االنبعاثات المتفاداة بالمحطة الشمسٌة
بتامشكط

وٌبلحظ أٌضا أنّ نسبة إنتاج الطاقة الكهرومابٌة (  )%18تنخفض كثٌرا ،بٌنما الطاقة الرٌحٌة ()%61
ب طاقة التكنولوجٌات المُقامة.
والشمسٌة ( )% 20تزٌد كثٌرا .وٌبٌّن الشكل  38التالً ن َِس َ

مرحلة 2023
 المحطات الشمسٌة  :فٌما بٌن  2023و ،2026سٌُمكِن إقامة محطة شمسٌة  10مو فً أطار،
ومحطة شمسٌة  4مو فً عوٌنات الزبل ،ومحطة شمسٌة  5مو فً تامشكط ،حٌث العجز
الطاقًُّ ها ّم .وستبلػ االنبعاثات المتفاداة وفق التراكم خبلل عمر المنشآت فً هذه المحطات
 157,6653جػ مكافا  ،CO2كما هو مبٌّن فً الجدول  10التالً.
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 المحطات الرٌحٌة  :س ُتقام محطتان رٌحٌتان ابتدا ًء من  ،2024ومحطة  30مو فً نواذٌبو،
ومحطة  21مو فً منطقة أطار حتى أفق  .2027وستبلػ
الجدول  : 10االنبعاثات المتفاداة بمحطة نواذٌبو
االنبعاثات المتفاداة وفق التراكم عبر عمر المنشآت فً هذه
الرٌحً
خٌار 2024
المحطات ستبلػ  359,8752جػ مكافا  ،.CO2كما هو
17.994
التفادي السنوي
مبٌّن فً الجدول  10أدناه.
125.9563
تراكم الفترة
التراكم العمري

359.8752

()%13
وٌبلحظ أٌضا أنّ نسبة إنتاج الطاقة الكهرومابٌة
تنخفض كثٌرا ،بٌنما الطاقة الرٌحٌة ( )%65والشمسٌة ( )% 22تزٌد كثٌرا.
ب طاقة التكنولوجٌات المُقامة.
وٌبٌّن الشكل  39التالً ن َِس َ

الشكل  : 39نسبة الطاقات المتجددة

مرحلة 2027
 محطة شمسٌة  :ابتدا ًء من  ،2027سٌكون فً الزوٌرات محطة شمسٌة (  31مو)ٌ .مكن أن
تؽطً هذه المحطة حاجٌات المدٌنة ،وفً نفس الوقت جزءا من حاجٌات "سنٌم" .إنّ جمٌع هذه
المواقع مواتٌة إلقامة محطات شمسٌة .وستبلػ االنبعاثات المتفاداة وفق التراكم خبلل ُعمُر
المنشآت فً هذه المحطة  240,647جػ مكافا  ،CO2كما هو مبٌّن فً الجدول  11التالً.
الجدول  : 11االنبعاثات المتفاداة بمحطات "سنٌم"

خٌار 2027
التفادي السنوي
تراكم الفترة
تراكم عمر التجهٌزات

االنبعاثات المتفاداة
9.626
38.502
240.647

الجدول  : 12االنبعاثات المتفاداة

خٌار 2028

الرٌحً

التفادي السنوي
تراكم الفترة
تراكم عمر التجهٌزات

8.892
26.67697
177.8464

 محطة رٌحٌة  :ابتداء من  2028وحتى  ،2030ستقام محطة رٌحٌة فً نواكشوط قدرتها 26
مو .وستبلػ االنبعاثات المتفاداة وفق التراكم عبر عمر المنشآت فً هذه المحطة 177,8464
جػ مكافا  ،CO2كما هو مبٌّن فً الجدول .12
وٌبلحظ أٌضا أنّ نسبة إنتاج الطاقة الكهرومابٌة (  )%11تنخفض كثٌرا ،بٌنما الطاقة الرٌحٌة ()%61
ب طاقة التكنولوجٌات المُقامة.
والشمسٌة ( )%26تزٌد كثٌرا .وٌبٌّن الشكل  40التالً ن َِس َ
 .3.3.4توقع االنبعاثات من قطاع الطاقة التقلٌدٌة (الطاقة المتعارؾ علٌها).
فً القطاع الفرعً للطاقة التقلٌدٌة ،تقترح أربعة خٌارات تخفٌضٌة ،هً :
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الخٌار ( : )1استبدال "ؼاز النفط ال ُمسال" بـ"الفٌول"
خفض إنتا ُج الكهرباء بالمحطات الؽازٌة كثٌرا من استخدام "الفٌول" المتبقً فً الصناعة الطاقٌة فً
مورٌتانٌا .وٌبٌّن الجدول  13أدناه انخفاضا بٌِّنا فً االنبعاثات ،اعتبارا من  2016وحتى  .2030وٌرجع
هذا االنخفاض إلى التخلص من "الفٌول" فً الصناعة الطاقٌة واستخدام "ؼاز النفط المُسال" فً
المحطات الكهربٌة.
انجذول  : 13تىقغ االَبؼبثبث يٍ انظُبػت انطبقُت (سُُبسَى انتخفُض) بـ "جؾ"
االَبؼبثبث
CO2
CH4
N2O

2011
619.61
0.0209
0.0039

2012
619.35
0.0208
0.0039

2013
657.67
0.0223
0.0042

2014
695.99
0.0239
0.0045

2015
734.317
0.02538
0.00483

2016
1081.18
0.03336
0.00604

2017
1119.5
0.03488
0.00635

2018
1157.82
0.03641
0.00665

2019
1196.14
0.03793
0.00696

2020
1234.47
0.03946
0.00726

االَبؼبثبث
CO2
CH4
N2O

2021
2088.53
0.0435
0.00608

2022
2107.69
0.04427
0.00624

2023
2126.86
0.04503
0.00639

2024
2146.02
0.04579
0.00654

2025
2165.18
0.04655
0.00669

2026
2184.34
0.04732
0.00685

2027
2203.5
0.04808
0.007

2028
2222.66
0.04884
0.00715

2029
2241.82
0.0496
0.0073

2030
2260.98
0.05036
0.00746

الخٌار ( : )2إخضاع قطاع النقل الطرقً لمعاٌٌر فنٌة
تجدر اإلشارة إلى أنّ النقص البارز فً جمع المعطٌات من القطاع الفرعً للنقل الطرقً تعود إلى
ضعؾ مستوى المعطات حول األسطول الوطنً من السٌارات فً حركة المرور .ولؽرض جرد هذه
السٌارات ،نعتبر أنّ االستهبلك المعزو للنقل الطرقً من طرؾ "المورٌتانٌة إلٌداع النفط" و"المإسسة
المورٌتانٌة للمحروقات" والمخصص للموزعٌن لؽرض النقل ٌُس َتهلك كلٌا من طرؾ القطاع .أما وضعٌة
األسطول ،فتق ّدر بآراء الخبراء.
ٌتمثل "إخضاع قطاع النقل الطرقً لمعاٌٌر فنٌة" فً تطبٌق ح ّد أدنى من المعاٌٌر الفنٌة على السٌارات
الموجودة فً حركة المرور ،بواسطة تقنٌن صارمٌ ،طال ما ٌلً  )1 ( :عصرنة أدوات المعاٌنة الفنٌة،
وتعمٌم هذه المعاٌنة على جمٌع السٌارات الموجودة فً حركة المرور ؛ (  )2وضع ح ّد ل ُعمُر السٌارات
المستعملة التً تستورد (  )3وضع إتاوة مقابل عدم مراعاة االنبعاث البلبق أو االنبعاث الم ْفرط ،وفق
مبدإ "من ٌلوث ٌدفع" .سٌم ّكن هذا الخٌار من تخفٌض انبعاثات ؼازات االحترار من القطاع الفرعً
للنقل الطرقً ،الذي سٌنتقل من  911,104جػ مكافا  CO2فً  2010إلى  16636,1جػ مكافا
 ،CO2أي بزٌادة حوالً  %80كما فً الجدول .14
الجدول  : 16توقعات االنبعاثات من النقل الطرقً الخاضع لمعاٌٌر فنٌة (الخٌار ( )1جػ)
االنبعاثات
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
CO2
CH4
N2O

االنبعاثات
CO2
CH4
N2O

2018

2019

2020

895.4

929.8

976.4

1023

1070

1005.8

1048.8

1091.9

1134.9

1177.9

0.054

0.055

0.057

0.059

0.061

0.0575

0.0598

0.062

0.0643

0.0666

0.047

0.049

0.051

0.054

0.056

0.0529

0.0551

0.0574

0.0597

0.0619

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2021

2022

1220.9

1263.9

1306.9

1350

1393

1436

1479

1522

1565

1608

0.0688

0.0711

0.0733

0.0756

0.0779

0.0801

0.0824

0.0847

0.0869

0.0892

0.0642

0.0665

0.0687

0.071

0.0732

0.0755

0.0778

0.08

0.0823

0.0846

الخٌار ( : )3إنجاز مشروع قطار الجنوب
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فً إطار تخطٌط استؽبلل ُفوسْ َف ْ
ات "بوفال" و"لُ َّبٌْره" المُتوقع أن ٌبدأ نشاطه فً ٌُ ،2015ز َمعُ إقامة سكة
حدٌدٌة تربط بٌن نواكشوط وكٌهٌدي ،لنقل خامات المنجم .وبعد ذلك ،سٌمدد هذا الربط إلى سٌلبابً ،فً
اتجاه الحدود مع مالً .وسٌبلػ الطول النهابً لهذه السكة  810كلم .والحاصل أنّ دراسة الجدوى لهذا
المشروع قد أن ِج َز ْ
ت ،لكنّ ذلك كان على أساس قاطرة تعمل بالدٌٌزل.
استهبلك الوقود األحفوري فً القطاع الفرعً للنقل ،وال
إنّ تشؽٌل وسٌلة النقل هذه سٌُخ ِّفض بشكل بٌِّن
َ
سٌما االستهبلك فً النقل الطرقًٌ .ق ّدر هذا االنخفاض بحوالً  ،%19مفسحا المجال لتلطٌؾ انبعاثات
القطاع التً انتقلت ـ كما فً الجدول  15ـ من  911,104جػ مكافا  CO2فً 2010إلى 1388,45
جػ مكافا  ، CO2أي بزٌادة حوالً  .%52,4وسٌكون التخفٌؾ اإلضافً لهذا الخٌار بحوالً % 28
من انبعاث القطاع الفرعً.
الجدول  : 16توقعات االنبعاثات من النقل الطرقً الخاضع لمعاٌٌر فنٌة ،مع تشؽٌل قطار الجنوب (جػ)
االنبعاثات
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
CO2
CH4
N2O

االنبعاثات
CO2
CH4
N2O

2020

895.38

929.82

976.38

1023

1069.52

1005.83

1048.84

1091.86

1134.87

1177.89

0.0539

0.0554

0.0574

0.0593

0.06123

0.05749

0.05975

0.06202

0.06428

0.06655

0.047

0.0488

0.0513

0.0538

0.05622

0.05287

0.05513

0.0574

0.05966

0.06192

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

1063.5

1096.95

1130.41

1163.87

1197.32

1230.78

1264.24

1297.69

1331.15

1364.6

2030

0.06052

0.06229

0.06405

0.06581

0.06757

0.06933

0.07109

0.07285

0.07461

0.07637

0.0559

0.05767

0.05943

0.06119

0.06295

0.06471

0.06647

0.06823

0.06999

0.07175

الخٌار ( : )4كهربة قطار الجنوب.
هذا الخٌار إضافً تماما ،من أجل المزٌد من
النظافة فً هذا القطاع الفرعً ،وسٌم ّكن من
القضاء على االنبعاث من قطار الجنوب .وٌبٌّن
َ
ثبات االنبعاثات الممكن تفادٌها فً
الجدول 16
حالة كهربة قطار الجنوب ،حتى أفق .2030
الشكل  : 41تطور انبعاثات ؼازات االحترار  ،سٌنارٌو التخفٌض ،األسالٌب الصناعٌة
واستخدام المنتجاتواستخدامالمنتجات – PIUPالشكل

الجدول  : 16توقعات االنبعاثات القابلة للتفادي بكهربة قطار الجنوب (جػ)
االنبعاثات
CO2
CH4
N2O

2021
79.658
0.0045
0.0307

2022
79.658
0.0045
0.0307

2023
79.658
0.0045
0.0307

2025
79.658
0.0045
0.0307

2024
79.658
0.0045
0.0307

2026
79.658
0.0045
0.0307

2027
79.658
0.0045
0.0307

2028
79.658
0.0045
0.0307

2029
79.658
0.0045
0.0307

2030
79.658
41
0.0045
0.0307

 .4.3.4توقعات االنبعاثات من قطاع الصناعة
فً السٌنارٌو التخفٌضً ،سٌنفذ إجراءان للتخفٌض  )1 ( :إدخال وسٌلة نقل عمومً تعمل بالكهرباء
( تراموي فً مدٌنة نواكشوط ،أو إنجاز مشروع قطار الجنوب بمقاس كهربابً) ؛ (  )2اإلجراء الثانً
نظامً ،وٌستهدؾ استخدام "المواد المستنفدة لؤلوزون" فً نظم بروتوكولها.
الجدول  : 17توقع انبعاثات ؼازات االحترار من قطاع األسالٌب الصناعٌة واستخدام المنتجات ،وفق سٌنارٌو التخفٌض

الفبة
 2D1مزلقات )(CO2
 2F1التبرٌد والتكٌٌؾ (  / HFCمكافا

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

7.628 7.551 7.471 7.387 7.449 7.283 7.116 6.950 6.783 6.443

)CO2

14.196 14.636 13.625 12.435 11.938 9.961 7.008 6.731 6.542 6.321
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الفبة
 2D1مزلقات )(CO2
 2F1التبرٌد والتكٌٌؾ (  / HFCمكافا

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

8.214 8.170 8.123 8.073 8.019 7.963 7.902 7.839 7.772 7.701

)CO2

13.634 13.058 12.380 12.500 12.641 12.807 13.003 13.233 13.503 13.821

الخٌار  : 1كهربة مشروع الس ّكة (قطار الجنوب)
فً إطار تخطٌط استؽبلل فُوسْ َف ْ
ات "بوفال" و"لُ َّبٌْره" المُتوقع أن ٌبدأ نشاطه فً ٌُ ،2015ز َمعُ إقامة سكة
حدٌدٌة تربط بٌن نواكشوط وكٌهٌدي ،لنقل خامات المنجم .وبعد ذلك ،سٌمدد هذا الربط إلى سٌلبابً ،فً
اتجاه الحدود مع مالً .وسٌبلػ الطول النهابً لهذه السكة  810كلم .والحاصل أنّ دراسة الجدوى لهذا
المشروع قد أن ِج َز ْ
ت ،لكنّ ذلك كان على أساس قاطرة تعمل بالدٌٌزل.
ٌتمثل اإلجراء التخفٌضً المقترح فً برمجة قطار كهربابً بدل قطار "الدٌٌزل" المُز َمع .وسٌم ّكن هذا
الخٌار من تفادي استهبلك أكثر من  25000طن من الوقود األحفوري ،وبعبارة أخرى تخفٌض كمٌة
كبٌرة من الؽازات المسببة لبلحتباس الحراري.
وعلى صعٌد استخدام المزلّقات ،سٌخ ّفض هذا اإلجراء من استهبلكها .وسٌتجسد هذا التخفٌض فً
االستهبلك من خبلل انخفاض ملموس فً انبعاث ؼازات االحترار المرتبطة بهذا النشاط ،كما فً الشكل

().
سٌضٌؾ اإلجرا ُء تخفٌضا تراكمٌا قدره  11,8جػ مكافا  CO2طٌلة الفترة ( 2011ـ ،)2030مع ح ٍّد
أعظمًٍّ ٌبلػ  1,6جػ سنوٌا فً  .2030وهذه اإلضافة ال تؤخذ فً الحسبان االستخدام الذاتً لقوة القاطرة
التً ستق َّدرُ فً قطاع الطاقة ،بوصفها تخفٌضا بتفادي استخدام الوقود األحفوري مثل الدٌٌزل.
الخٌار  : 2تقنٌن استخدام المواد المستنفدة لطبقة األوزون
ٌتمثل هذا الخٌار فً تفعٌل مكتب األوزون ،أو فً تحوٌل صبلحٌاته إلى هٌبة أخرى .سٌتجسّد هذا
التفعٌ ُل من خبلل معاٌٌر وطنٌة متطابقة مع "االتفاقات متعددة األطراؾ" ،وتقنٌن جمٌع استخدامات هذه
الؽازات .وستضطلع مدٌرٌ ُة التلوث فً وزارة البٌبة بدور كبٌر فً هذا التفعٌل.
سٌم ّكن هذا اإلجراء من تخفٌض تسرّ ب هذه الؽازات أثناء االستخدام ،والتً تش ّكل حالٌا أكثر من 16
 %من االستهبلك .وسٌضٌؾ هذا اإلجراء تخفٌضا تراكمٌا طٌلة الفترة 2011ـ 2030بحوالً 13,7
جػ مكافا  .CO2وٌوضح الشكل () التخفٌض المضاؾ باإلجراء إلة ؼازات االحترار.
وسٌكون اإلجراء أولوٌا ،مع توسٌع النفاذ إلى خدمات التبرٌد التً ستحسّن النفاذ إلى الكهرباء ،فً إطار
السٌاسة الطاقٌة الجدٌدة.

 .5.3.4توقع انبعاثات قطاع "الزراعة والحراجة واستخدام األراضً"
الزراعة والتنمٌة الحٌوانٌة
وحده التلقٌح الصناعً ُتعُرِّ ؾ علٌه ،بوصفه تقنٌة حٌوٌة مختارة فً البلد للشروع فً برنامج للتحسٌن
 30إلى
الوراثً الذي ٌُراد منه الوصول إلى أفضل إنتاجٌة لؤلبقار الحلوبة ،مع نجاح الحمل بنسبة
 %40فً المتوسط.
بشٌر هذه التقنٌة ،مع تنفٌذ ثبلث حمبلت
وهكذا ،كان مشروع تسٌٌر "المجابات وترقٌة التنمٌة الحٌوانٌة"
َ
متتالٌة شملت والٌات الترارزه والبراكنه وكوركول.
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ولدٌمومة هذه المكتسبات ،نفذت مدٌرٌة التنمٌة الحٌوانٌة للمرّ ة األولى ،منذ  ،2010حملة وطنٌة للتلقٌح
الصناعً فً والٌات الترارزه والبراكنه وكوركول والعصابه والحوض الؽربً والحوض الشرقً.
وٌُستخلَص من حصٌلة هذا النشاط أنّ نتابجه ما تزال ضبٌلة حتى اآلن ،بل ال عبرة بها بالنظر إلى تعداد
المجترّ ات التً ٌُعزى لها انبعاث الؽازات المسببة لبلحتباس الحراري.
والواقع أنّ حمبلت التلقٌح الصناعً المنفذة م ّكنت حتى اآلن من الحصول على األقل على  600رأس
من األبقار الهجٌنة من الجٌل األول ،بٌنما تبلػ إحصابٌات المواشً  1 379 417من اإلبل1749076 ،
من األبقار و 15 987 790من الؽنم.
وهكذا ،اق ُترح ما ٌلً :
 تحسٌن وتوسٌع إدخال الجٌنات حسنة األداء،
حسب اإلمكان ،إلى المجترّ ات األخرى (اإلبل
والؽنم) ؛
ّ
ّ
 استخدام نقل األجنة ،كتقنٌة حٌوٌة أخرى ،تمكن
من كسب الوقت.
وما تزال نتٌجة هذا الخٌار متواضعة ج ّدا بالنظر إلى
انبعاثات القطاع ،لك ّنه ٌشكل خطوة جبارة على طرٌق
عصرنة وتنمٌة القطاع.

الشكل  : 43تطور االنبعاثات التراكمٌة لتربة الؽابات ـ سٌنارٌو
التخفٌض

ومن هذا المنظور المتمثل فً التنفٌذ الجزبً للبرنامج الوطنً للتلقٌحٌ ،نتقل انبعاث المٌثان من المواشً
من  4283جػ مكافً  CO2فً  2010إلى  6643,7جػ مكافً  ،CO2أي بزٌادة ( %55,12الشكل)..

الؽابات
قبل تحلٌل نتابج مختلؾ السٌنارٌوهات ،تجدر اإلشارة إلى أنّ حصٌلة اإلجراء الذي ٌستهدؾ مكافحة
تدهور الؽابات قد اع ُت ِب ْ
رت ـ فً هذا العمل ـ " ُم ْنعدِمة" .فهناك تعاد ٌل بٌن حصٌلة االنبعاثات المتر ّتبة عن
تدهور الؽابات وبٌن االحتجاز لدى األجزاء ؼٌر المتدهورة من الؽابات والؽروس.
فٌنقلب االتجاه
وفً السٌنارٌو مع إجراءات تخفٌضٌة ،كانت حصٌلة الكربون إٌجابٌة على نحو بٌّن،
الحالً باحتجاز حجم من ٌ CO2قارب  1,5مرة من الحجم فً السٌنارٌو من دون إجراءات التخفٌض
(السٌنارٌو المرجعً) فً ٌ .2030مكن أن تكون هذه الحصٌلة أكثر أهمٌّة ،إذا أخذنا فً الحسبان نتٌجة
إجراء مكافحة تدهور األراضً التً أصبحت بالوعة ،بدل أن تكون مصدرا فً حالة السٌنارٌو
المرجعً .وٌعود الفضل فً هذه الحصٌلة اإلٌجابٌة إلى انخفاض إزالة الؽابات والزٌادة البٌّنة فً جهود
التشجٌر وإعادة التشجٌر.
وفً هذا المنظور ،سٌنقلب اتجاهُ االنبعاث ابتدا ًء من  2015لٌبلػ ذروته فً  ،2030وسٌنتقل تراكم
االحتجاز من  11140,98 -جػ مكافا  CO2فً  2020إلى  29483,04 -جػ مكافا  CO2فً
 .%164,64وتبقى هذه الوضعٌة تحت الهدؾ
 ،2030أي بزٌادة احتٌاطً االحتجاز بحوالً
اإلستراتٌجً لدى الحكومة ،والمتمثل فً زٌادة الؽطاء الؽابً الوطنً بحوالًْ  % 10فً أفق .2020
المروج (= األراضً العشبٌة = المراتع).
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ٌستخلص من تحلٌل النتابج (الجدول  )4أنّ حصٌلة انبعاث وامتصاص  CO2فً سٌنارٌو التخفٌض كانت
سلبٌة بشكل بٌّن ،مع احتجاز حجم من  CO2قدره  773388طن مكافا  CO2من اآلن وحتى .2030
وتعود هذه الحصٌلة السلبٌة إلى زٌادة المساحات المشجرة.
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الجدول  : 18تسوٌػ الخٌارات المنتقاة لتخفٌض ؼازات االحترار

الخٌارات
البذر الستعادة التربة
المتدهورة
الحظر والتشجٌر
التسٌٌر العقبلنً للمجابات الرعوٌة

المسوؼات
ِّ
عرفت منطقة الصحراء الكبرى على ؼرار بقٌة
البلد تدهورا شدٌدا للؽطاء النباتً ،على إثر
الجفاؾ األخٌر ،فاتسع نطاق التصحر ،على
نحو سرٌع .وهذه العملٌة التً تستهدؾ استعادة
الوسط الطبٌعً ستساهم فً مكافحة التصحر.
واألنواع المختارة متؤقلمة مع مناخ المناطق
المستهدفة.
توجد ،فً المنطقة الساحلٌة ،مجابات متدهورة
جدا ،وال سٌما حول اآلبار أو القرى ،نظرا
لفرط الرعً .والوضع فً حالة الحظر ٌحمً
النبتات الفتٌة من أسنان المواشً ،وٌسهّل
استعادة المناطق المحمٌة .إال أ ّنه ٌجب أن
ٌحظى بقبول الجمٌع ،وأن ٌعتمد على جهاز من
الحرّ اس والعقوبات ،كما هو الحال فً النظم
التقلٌدٌة .وفً المساحات المحظورةٌ ،مكن أن
ُتجرى استعادة مإازرة .وٌتوقؾ اختٌار األنواع
فً نفس الوقت على أهمٌتها السبللٌة وقدرتها
على احتجاز الكربون.
الموارد الرعوٌة مشاعة فً مورٌتانٌا.
وانعدام التسٌٌر العقبلنً أي "التسٌٌر الرعوي"
ؼٌر المبلبم ٌتجلى ؼالبا فً العبء الحٌوانً
وفرط الرعً ،من دون استراحة كافٌة ،أي
وجود الكثٌر من الحٌوانات أثناء فترة طوٌلة أو
فً خض ّم اإلنبات النشط .األمر الذي ٌسبب
تدهور المجابات ،نظرا للعبء الحٌوانً
والبشري.
تمثل مبلءمة تعداد المواشً والثقل الحٌوانً مع
عرض الكئل ،ومع شروط استدامة المنظومة
البٌبٌة ،ضرورة فً مناطقنا الرعوٌة.
ٌجب اعتماد صٌػ تكتفً بتقصٌر زمن اإلقامة
بدل التعداد ؛ وتلك طرٌقة ؼٌر مباشرة لتخفٌض
ُ
محاوالت تخفٌض عدد
العبء .لقد باءت بالفشل
الحٌوانات بقوة السلطة أو بٌع.
ٌراد التؤثٌر على سلوك القطٌع ،لتحسٌن
المردودٌة ،عن طرٌق تخفٌض الضؽط على
الموارد الؽابٌة.

التؤثٌرأت
االستعادة االصطناعٌة للسهول العشبٌة
على مستوى المناطق المستهدفة ستساهم
فً زٌادة احتجاز  CO2الذي ٌبلػ –
 298جػ مكافا ( CO2انظر الجدول).
األنواع التً ٌراد استخدامها لها نمو
سرٌع ،وهً بالتالً فعالة الخضرار
األراضً المتدهورة .واألشجار
والشجٌرات المنتشرة لها استخدامات
معددة .فهً توفر للسكان المحلٌٌن مزاٌا
اقتصادٌة ،وال سٌما لصناعة الفحم
واألثاث والحظاٌر والبناء والمساوٌك،
والعدٌد من األشٌاء الحرفٌة ،عبلوة على
سعة احتجاز لـ  CO2تقدر بـ 149 -
جػ مكافا ( CO2انظر الملحق .)2

سٌم ّكن التسٌٌر الجٌد للمجابات من تجدٌد
المجابات المتدهورة ،من خبلل االستعادة
ٌ CO2قدر
التً تم ّكن من احتجاز
بحوالً  325جػ مكافا ( CO2انظر
الجدول .)9

ستولّد هذه المجموعة من الخٌارات سعة احتجاز فً المروج ما فتبت فً ازدٌا ٍد طٌلة فترة التقوٌم ،لتبلػ
 30-جػ مكافا  CO2فً .2030
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الشكل  : 44انبعاثات ؼازات االحترار المنبعثة من حرق
النفاٌات الصلبة فً .2030

 .6.3.4توقع االنبعاثات من قطاع النفاٌات
فً السٌنارٌو التخفٌضً لقطاع النفاٌات ،ت ّم اعتماد مصدرٌن
لبلنبعاث ،هما الحرق فً الفضاء الحرّ  ،الذي سٌخ َّفض فً
نهاٌة المطاؾ إلى أدنى ح ّد على إثر التثمٌن ،والترمٌد لؽرض
ب فً قطاع الطاقة.
إنتاج الطاقة ،والذي ٌنبؽً أن ٌُح َت َس َ

اتجاه االنبعاثات من الحرق فً العراء
فً منظور أكثرٌة واقعٌة ،ستستمرّ االنبعاثات من الحرق فً العراء فً هذا السٌنارٌو بنفس الوتٌرة فً
سٌنارٌو الطفح فٌما بٌن  ،2020 / 2011إال أ ّنه،
الشكل  : 45اتجاه انبعاثات ؼازات االحترار المنبثقة من حرق النفاٌات الصلبة فً
مع تشؽٌل نظام الترمٌد ،سٌستعٌد االنبعاث المجرى
الفضاء الحر 2030/2011 ،ـ السٌنارٌو 3
الطبٌعً للتح ّكم فً التسٌٌر ،كما فً السٌنارٌو
األول.
ٌبٌّن الشكل  45المستوى المنخفض لبلنبعاث من
حرق النفاٌات فً العراء المزمع طٌلة فترة التعاقد
مع "بٌدزرنو" .وعند نهاٌة التعاقد ،ومع مراكز
طمر ج ّد مشبّعة وتجهٌزات عمرها المتوسط 10
سنوات ،لن ٌمكن تفادي الطفح ،وال سٌما أنّ تحدٌث
اإلستراتٌجٌة ٌخلو من إنشاء مراكز للطمر خبلل
هذه الفترة .وسٌضاعؾ االنبعاث أ ِّس ًٌّا ،منتقبل من
 0,4جػ مكافا  CO2فً  2016إلى  5,8جػ
مكافا  CO2فً  ،2020أي بزٌادة .% 1500

اتجاه اانبعاثات ؼازات االحترار المنبعثة من الترمٌد الطاقً للنفاٌات لنفاٌات
الصلبة  2030/2011ـ السٌنارٌو 3

وخبلل هذه الفترة ،والتفافا على انعكاسات هذا
الطفح ،ومع المستوى الحالً للوعً بؤهمٌّة مكافحة
التؽٌّر المناخً ،سٌكون لتشٌٌد وإقامة وحد ٍة للترمٌد
ألؼراض طاقٌة نفعٌ فً إطار تثمٌن النفاٌات،
وسٌُخ ِّفضُ بشكل بٌّن حج َم هذه النفاٌات ؛ األمر
الذي سٌجعل عمر مراكز الطمر قاببل لبلستهبلك
واإلخماد ،وسٌكون جع ُل كلف ِة الجمع والمعالجة فً
متناول المواطن حبل أولوٌا.
ستجعل هذه المنشؤة الجدٌدة التح ّك َم فً التسٌٌر فً المستوى الحالً ،بل فً مستوى أكثر فعالٌة .وعلى
أساس هذه المعطاة الجدٌدة ،ستعود االنبعاثات إلى حدود  1,5جػ مكافا  CO2فً  ،2021وستتطور
بانتظام بنسبة نمو سنوٌة بحوالً .%1,75
أثناء هذه الفترة ،ستكون انبعاثات ؼازات االحترار من الحرق فً الفضاء الحرّ َمسُودَ ة بالمٌثان الذي
ٌمثل  % 87,6من هذه االنبعاثات ،متبوعا بثانً أكسٌد الكربون بـ  .%12,4أما شبه أكسٌد النتروجٌن ،فٌبقى نادرا
جدا ،بـ  % 0,02من انبعاثات حرق النفاٌات فً الفضاء الح ّر فً مورٌتانٌا.

النفاٌات الصلبة (التثمٌن الطاقً عن طرٌق الترمٌد)
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فور تشؽٌل الم َُرمِّد ،سٌتطلب التثمٌنُ التحك َم فً دابرة الجمع ،ضمانا ألعلى مردودٌة للم َُرمِّد .وفً هذا
اإلطار ،ستكون انبعاثات هذا النشاط من مستوى تنفٌذه الذي ٌبدأ بحصة  % 40من النفاٌات الصلبة ،أي
حوالً  65طن ٌومٌا بانبعاث بحوالًْ  98جػ مكافا  CO2فً ٌ .2021زداد هذا االنبعاث بنسبة سنوٌة
قدرها  % 1,7فٌما بٌن  2021و  ،2023لٌبلػ  101,34جػ مكافا  co2فً .2023
سٌزداد هذا االنبعاث سرٌعا فً  ،2024مع انتقال الترمٌد إلى نحو  %50من مجموع النفاٌات الصلبة،
منتجا بذلك  128,78جػ مكافا  ،co2أي بزٌادة حوالً  .% 27,1وسٌتطور هذا االنبعاث فٌما بٌن
 2024و  ،2030بنسبة نمو سنوي  % 6,1فً المتوسط ،لٌبلػ ذروته فً  ،2030بـ  141,35جػ
مكافا .co2
وأثناء فترة الترمٌد ،وكما أنّ الترمٌد ٌجري فً نفس الوسط
وتحت ظروؾ ثابتة ،سٌكون توزٌع االنبعاثات ثابتا ،مع
هٌمنة  co2الذي ٌبلػ مجموعه  % 98,33من االنبعاثات
اآلتٌة من الترمٌد .وشبه أكسٌد النتروجٌن والمٌثان هامشٌان
تماما فً انبعاث الترمٌد ،حٌث ٌبلؽان على التوالً 1,66
 %و( % 0,001الشكل .)49= 9
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الشكل  : 47انبعاثات ؼازات االحترار اآلتٌة من
حرق النفاٌات الصلبة فً 2030

الفصل  : 5إجراءات تخفٌض التؽٌرات المناخٌة
 .1.5تقدٌم
بوصفها من مجموعة البلدان ؼٌر المعنٌة بالمرفق  ،1لٌست مورٌتانٌا ملزمة بتخفٌض انبعاثات ؼازات
االحترار .إال أنّ السٌاسات الوطنٌة فً مجال التنمٌة عموما وفً مجال حماٌة البٌبة على وجه
الخصوص تشمل عدة تدخبلت وإجراءات تساهم نتابجها بصفة مباشرة أو ؼٌر مباشرة فً تخفٌؾ التؽٌر
المناخً.
وأثناء السنوات العشرٌن الماضٌة ،امتاز قطاع الطاقة بانطبلق استؽبلل النفط فً  ،2006وبسنة مفصلٌة
( )1998اعتمدت خبللها السلطات الوطنٌة "إعبلن السٌاسة الطاقٌة" بوصفه أهم أداة مرجعٌة فً مجال
تنمٌة القطاع .ومنذ ذلك الوقت ،أدخِل عد ٌد من اإلصبلحات على الصعٌد المإسسً والقانونً م ّكنت من
فتح القطاع أمام شركاء خصوصٌٌن فنٌٌن وإستراتٌجٌٌن.
وتهدؾ هذه اإلستراتجٌة إلى بلوغ نسبة كهربة حضرٌة تبلػ  %80فً  2015ورٌفٌة تبلػ  %40فً
نفس الفترة (من دون أن ٌكون ذلك التزاما).
ونظرا لموقعها الجؽرافً ،تمتلك مورٌتانٌا قدرة كبٌرة على إنتاج الطاقات المتجددة .وٌشكل استخدام هذه
الموارد الطاقٌة تفادٌا مباشرا النبعاثات الؽازات المسببة لبلحتباس الحراري .وتهدؾ اإلستراتٌجٌة
الحالٌة إلى زٌادة حصة الطاقة المتجددة فً الحصٌلة الطاقٌة الوطنٌة ،لتبلػ  % 20فً .2020
وفً هذا اإلطار ،فإنّ قطاع الطاقة هو أول قطاع مرجوّ لتخفٌض وتٌرة تطور االنبعاثات فً مورٌتانٌا.
وٌحتل "الزراعة والحراجة واستخدام األراضً" المكانة األولى فً انبعاثات ؼازات االحترار ،حسب
الجرد الوطنً للؽازات المسببة لبلحتباس الحراري ،نظرا للتدهور المستمر فً الؽطاء النباتً والقدرة
الضعٌفة على عصرنة الزراعة بما فٌها التنمٌة الحٌوانٌة.
وٌُعزى هذا النقص فً القدرة إلى عدم انتظام األمطار (الجفاؾ المعاود) وكذا إلى ضعؾ نظام التنمٌة
الحٌوانٌة االنتشارٌة ،وانعدام الدعم المالً للفاعلٌن لتحسٌن نظام تسٌٌر القطعان المنتجعة.
وفً هذا اإلطار ،ال ٌمكن الكبلم عن تخفٌض انبعاثات التخمّر المعوي (أكثر من  %80من انبعاثات
القطاع) فً تنمٌة حٌوانٌة ال تكاد تإمّن حاجتها الذاتٌة من الؽذاء ،من خبلل تؽذٌة هزٌلة بقشّ ضحٌ ٍة
للرتع المفرط طٌلة  9شهور فً السنة (وجود نسبة قوٌة من السلٌلوز).
إنّ ضعؾ الجهد فً تخفٌض االنبعاثات من القطاع ٌكمن فً تزاٌد قدرة إعادة التش ّكل للؽطاء النباتً
(التشجٌر وإعادة التشجٌر ،ووضعٌة الحظر) ،وكذا النهوض بالتكثٌؾ فً القطاع الفرعً للتنمٌة
الحٌوانٌة ،من خبلل التحسٌن الوراثً.
أما قطاعًْ النفاٌات واالسالٌب الصناعٌة ،على الرؼم من ضعؾ مستواهما فً االنبعاثات حسب الجرد،
فهما ٌشكبلن جهدا هاما نسبٌا فً تخفٌض االنبعاثات ،فً تآزر مباشر مع قطاع الطاقة ،عبر التثمٌن
الطاقً للنفاٌات الصلبة (الترمٌد) والتح ّكم فً استهبلك المزلقات ومنتجات التبرٌد (المواد المستنفدة لطبقة
األوزون) فً قطاع "األسالٌب الصناعٌة واستخدام المنتجات".
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وٌجدر التذكٌر بؤنّ هذا التقوٌم ال ٌتطرق إال للتطوع ،ولٌس التزاما من لدن مورٌتانٌا لتنفٌذ إجراءاتها
التخفٌضٌة .وفً هذا اإلطارٌُ ،مٌّز التقوٌ ُم بٌن النشاطات المشمولة من قب ُل فً اإلستراتٌجٌات الجارٌة
والمبرمجة ،وبٌن مقترحات التصرفات الجٌدة.
 .2.5النتائج اإلجمالٌة لتقوٌم التخفٌض
ْ
خدمت ثبلث ُة نماذج فً الحساب :
من أجل تحلٌل التخفٌض فً مورٌتانٌا ،اس ُت
 منهجٌة "فرٌق المناخ  ،"2006بالنسبة لقطاعات الطاقة و"األسالٌب الصناعٌة واستخدام
المنتجات" ،والنفاٌات ؛
" أداة مٌزان الكربون  "EX-ACTالمنتهجة من طرؾ "الفاو" بالنسبة لقطاع الزراعة والحراجة
واستخدام األراضً ؛
 نموذج "لٌب  "LEAPلتحلٌل القطاع الفرعً للطاقة المنزلٌة.
وقد طال تقوٌم التخفٌض  19إجرا ًء تؽطً جُ هْدَ تخفٌض تراكمً النبعاثات ؼازات االحترار بحوالً
 40327,813جػ مكافا  CO2فً أفق  ،2030أي أنّ وتٌرة تطور االنبعاثات ستنخفض برتبة
.%40,62
ٌضم قطاع الطاقة أكبر عدد من اإلجراءات ،بـ  10مشارٌع ٌبلػ جه ُدها اإلجمالً للتخفٌض 9640,124
جػ مكافا  ، CO2أي  % 23,9من الجهد الوطنً .وفً مجال الطاقة ،تعتبر  8مشروعات ذات أولوٌة
فً التصنٌؾ ،من ضمنها  6فً الطاقة المتجددة ،داخلة ً فً إطار هدؾ إستراتٌجٌة القطاع (  % 20من
الطاقة المتجددة فً  .)2020تبلػ هذه المجموعة من المشارٌع مجموع  6708جػ مكافا  .CO2وٌتعلق
المشروعان اآلخران بإجراء قطار الجنوب وكهربته ،بجهد تخفٌضً  2931,65جػ مكافا .CO2
وباألخذ فً الحسبان للسعة التخفٌضٌة ل ُعمُر الطاقات المتجددةٌ ،مثل جهد تخفٌض انبعثات ؼازات
االحترار من قطاع الطاقة  % 41,76من تطور انبعاثات القطاع ،والتً من ضمنها  % 31,72آتٌة من
الطاقات المتجددة .وتجدر اإلشارة إلى أنّ هذا التخفٌض ال ٌشمل عملٌة تدارك الؽاز بالمشاعل فً مجال
استؽبلل المواد الهٌدروكربونٌة المطبق فً حقل النفط المورٌتانً "شنقٌط".
أمّا قطاع "الزراعة والحراجة واستخدام األراضً" ،فٌض ّم  7مشروعات سعتها التراكمٌة 30270,996
جػ مكافا  ، CO2أي  % 75,06من الجهد الوطنً
الشكل  : 48االنبعاثات المقارنة فً السٌنارٌوهات ـ قطاع
للتخفٌض طٌلة الفترة  2010ـ  .)2030وهناك
مشروعان من ضمن ستة لهما نفس المرتبة األولى فً الطاقة 4
األولوٌة الوطنٌة ،على إثر القٌمة المضافة بفضل ما
ٌولدان من تنمٌة وحفظ الموارد الطبٌعٌة ،وال سٌما فً
مجال تثبٌت السكان فً مواطنهم األصلٌة ومكافحة
الفقرٌ .بلػ الجهد التخفٌضً لقطاع "الزراعة
والحراجة واستخدام األراضً"  % 27,43من تطور
االنبعاثات القطاعٌة .وٌبقى معتدال إذا ما قُورن
بهشاشة القطاع (انحطاط التشكٌبلت الؽابٌة).
وال ٌشمل قطاع "األسالٌب الصناعٌة والمنتجات"
سوى مشروعٌن ،سعتهما التراكمٌة  30,5جػ مكافا
 ، CO2أي  % 0,08من الجهد الوطنً للتخفٌض.
وتقنٌن استخدام "المواد المستنفدة لطبقة األوزون" هو
المشروع الوحٌد من مرتبة أولى فً األولوٌات.
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وعلى الرؼم من إلحاح التحكم فً تسٌٌر النفاٌات الصلبة وال سٌما فً المدن الكبرى ،وإلحاح إقامة نظام
للصرؾ الصحًٌ ،بقى قطاع النفاٌات ضبٌ َل االنبعاث ،مع تحجّ ر النفاٌات الصلبة ،نظرا لضآلة نسبة
الرطوبة فٌها وعدم معالجة مٌاه األوساخٌ .ضم القطاع مشروعا واحدا من مرتبة أولى فً األولوٌة
الوطنٌة ،بجهد تخفٌضً بحوالً  386,193جػ مكافا  ،CO2أي  % 0,96من الجهد الوطنً للتخفٌض.
 % 40,59من تطور
إنّ ضعؾ القدرة االنبعاثٌة فً قطاع النفاٌات ٌعطً قٌمة كبٌرة لهذا الجهد ،بـ
االنبعاثات القطاعٌة.
 .1.2.5قطاع الطاقة
ٌؽطً تقوٌ ُم جه ِد قطاع الطاق ِة القطاعات الفرعٌة ،تبعا لنموذج فرٌق المناخ ،أخذا فً الحسبان لـ ( )1
إنتاج الطاقة (  )2والطاقة المتجددة والفعالٌة الطاقٌة (  )3وقطاع المنازل (  )4وقطاع الطاقة (  )5وقطاع
النقل.
وبإٌجاز ،فإنّ المشارٌع المق ّدمة فً مجال الطاقة مؤخوذة مباشرة من اإلستراتٌجٌات القطاعٌة ،أو محددة
كتكملة لؤلهداؾ المتوخاة فً هذه اإلستراتٌجٌات ،مع األخذ فً الحسبان للقدرات الوطنٌة فً مجال
التنمٌة وتعببة الموارد ،ألنّ احتٌاطً مورٌتانٌا من الطاقة المتجددة على وجه الخصوص أعلى بكثٌر من
هذا التقدٌر.
المشروع
الرٌحً EOLMA

الطاقة
المتجددة

الطاقة
التقلٌدٌة
(الطاقة
المتعارؾ
علٌها)

تعزٌز البرنامج
( 129مٌكاواط)
المرحلة ( 1نجاكو  20مو ،الشامً  32مو)
المرحلة ( 2نواذٌبو  30مو ،أطار  21مو)
المرحلة ( 3نواكشوط  26مو)
استخدام الكهروشمسً المر ّكز فً المحطات
الشمسٌة ( 62مو)
المرحلة ( 1كٌفه  6مو ،تجكجه  6مو)
المرحلة ( 2أطار  10مو ،عوٌنات الزبل  4مو،
تامشكط  5مو)
المرحلة ( 3الزوٌرات  31مو)
المجموع الفرعً
استبدال ؼاز النفط المسال بالفٌول
إخضاع قطاع النقل لمعاٌٌر فنٌة
إنجاز قطار الجنوب
كهربة قطار الجنوب (الوقود المتفادى)
المجموع الفرعً
مجموع الطاقة

تخفٌض 2030

تخفٌض مدة
التجهٌزات

تكلفة
(مٌ .ورو)

-1725.714

-4107.328

180.6

-910.617
-649.531
-165.567

-1655.667
-1623.827
-827.834

72.8
71.4
36.4

-200.063

-658.032

217

-70.049

-127.361

42

-68

-80.662

-201.655

66.5

-68

-49.352
-1925.777
-2585.061
-2197.635
-2038.955
-892.695
-7714.346
-9640.123

-329.016
-4765.360

108.5
397.6
2
1.4
811
200
1014.4
1412

-68
-331.62
-220
-212
-100
20
-512
-843.62

الكلفة/الكسب

-42.54
-42.54
-42.54

تظهر مقارنة سٌنارٌو َهًْ قطاع الطاقة تشابها حتى  ،2015بسبب ضعؾ اإلدماج القطاعً ألهداؾ
ومقدار الموارد المالٌة ونقل
التخفٌض .إنّ السٌاسات واإلجراءات التً ستنفذها مورٌتانٌا ستتبع وتٌرة
َ
التكنولوجٌا المخصصة لها ،أخذا فً الحسبان لكون التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة وكذا استبصال الفقر
ٌش ّكبلن أولوٌات لدى الحكومة .أخذا لهذه الحقٌقة فً الحسبان ،تتؤسس الفرضٌة األساسٌة لتخفٌض
 CO2الذي ٌم ّكن من جعل كلفة
ؼازات االحترار فً قطاع الطاقة على ترتٌب األولوٌة فً تنزٌل
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التخفٌض مثلى .ومن هذا المنظور ،سٌكونُ الستبدال "ؼاز
النفط المسال" بـ"الفٌول" (المازوت) فً تولٌد الكهرباء
المبرمج من قب ُل لٌبدأ فً  2016وإخضاع النقل لمعاٌٌر
فنٌة وقعٌ ضعٌؾٌ فٌما بٌن  2015و  .2020وفٌما بٌن
 2021و  ،2030تؤتً الخٌارات األخرى ـ وال سٌما
الخٌارات ذات التنزٌل المتوسط (الطاقة المتجددة) ـ
لتعزٌز الفارق بٌن السٌنارٌوهٌْن ،لٌبلػ ذروته فً ،2030
بفرق  .% 78وٌقدر تراكم جهد قطاع الطاقة بـ 9,64
ملٌون طنّ مكافا  ،CO2أي  % 24من الجهد الوطنً
843
للتخفٌضٌ ،مكن إنجازه باستثمار أساسً قدرع
ملٌون ٌورو.

الشكل  : 49تراكم تخفٌض االنبعاثات فً الطاقة حسب الخٌارات
فً 2030

ومن دون اعتبار الكلفة المباشرة للتدخبلت التنموٌة،
ُ
ت الكلفة ،مع سعة
ستقلبُ
اإلجراءات التخفٌضٌة معطٌا ِ
مرتفعة لرجوع االستثمار وفترة للتدخبلت تتجاوز أفق التقوٌم .وستن ِت ُج هذه الوضعٌة ُ تقوٌما للكلفة/الربح
من  220 -دوالر أمرٌكً بالنسبة لـ"ؼاز النفط المُسال" إلى  20 +دوالر أمرٌكً بالنسبة لكهربة قطار
الجنوب.
ُ
خٌارات قطاع النقل ،بـ  ،% 43,95متبوعا بالصناعة التً
وٌهٌمن على المجموع التراكمً لفترة التقوٌم
ستشهد انتقاال من استخدام "الفٌول" إلى الكهرباء المعتمدة على ؼاز النفط المسال .أما الطاقات المتجددة،
فستراكم فً أفق  2030حوالًْ  %16من جهد التخفٌض ( الشكل .).....والواقع أنّ التراكم عبر الطاقات
المتجددة ٌتجاوز  %40من جهد التخفٌض ؛ والمإسؾ أ ّنه ال ٌساهم إال بصفة ضبٌلة فً فترة التقوٌم،
نتٌجة ّ
تؤخر التقوٌم.
 .2.2.5قطاع األسالٌب الصناعٌة واستخدام
المنتجات

الشكل  : 50االنبعاثات المقارنة للسٌنارٌوهات ـ األسالٌب الصناعٌة

تقتصر حصة قطاع "األسالٌب الصناعٌة واستخدام
 2010على
المنتجات" من االنبعاث الوطنً فً
 14,51جػ مكافا  ، CO2أي  % 0,194من
االنبعاث الكلً فً البلد .وترتبط حصة انبعاثاته
باستخدام المنتجات ،وخاصة " البدابل الفلٌورٌة عن
المواد المستنفدة لطبقة األوزون " بـ % 40,1
والمزلّقات بـ  .% 29و ُت َمث ُل حصة األسالٌب
الصناعٌة بالسبابك الحدٌدٌة التً ال تمثِل سوى 14
 %من انبعاثات القطاع.
ُ
االنبعاثات الناجمة عن قطاع األسالٌب الصناعٌة ،نظرا لتزاٌد السكان
ومع ذلك ،من المتوقع أن تزداد
والحاجات االقتصادٌة االجتماعٌة ،الذي ٌستتبع بدوره ارتفاع الطلب على المنتجات الصناعٌة أو الح َِرفٌة
التً هً مصدرٌ لبلنبعاث.
وبالرجوع إلى اإلستراتٌجٌات القطاعٌة ،تستخلَص أربعة خٌارات لتخفٌض انبعاثات قطاع "األسالٌب
الصناعٌة واستخدام المنتجات" ،إال أ ّنه على إثر التشاور مع األطراؾ المعنٌة ،واعتمادا على معاٌٌر
تصنٌؾ األولوٌات ،اعتمِد اثنان من هذه الخٌارات ،هما :
 تقنٌن استخدام " البدابل الفلٌورٌة عن المواد المستنفدة لطبقة األوزون "  :بجهد تخفٌضً بحوالً 13,7جػ مكافا  CO2فً الفترة  2011ـ  2030؛
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 كهربة قطار الجنوب ٌ :حوي جهدا تخفٌضٌا خاصا باستخدام المزلقات بحوالً  11,8جػ مكافا CO2طٌلة الفترة  2011ـ .2030
وهذا الخٌار األخٌر مشروط باندماجه فً مقترح قطاع الطاقة ،نظرا لجهده التخفٌضً الستهبلك الوقود
األحفوري فً القطاع الفرعً للنقل.
وبـ  27,5جػ مكافا ٌ ، CO2ساهم قطاع األسالٌب الصناعٌة فً تخفٌض ؼازات االحترار فً مورٌتانٌا
بـ  % 0,1خبلل الفترة  2010ـ  .2030وال تشمل كلفة االستسثمار األساسً للتخفٌض فً قطاع
األسالٌب الصناعٌة سوى كلفة تقنٌن استخدام " البدابل الفلٌورٌة عن المواد المستنفدة لطبقة األوزون "
(ٌ 120 000ورو) ،أخذا فً الحسبان أنّ إدماج قطار الجنوب وكهربته حاصل سلفا فً قطاع الطاقة.
 .3.2.5قطاع الزراعة والحراجة واستخدام األراضً
أظهر الجرد الوطنً لؽازات االحترار أنّ قطاع "الزراعة والحراجة واستخدام األراضً" مصدر
( % 69,34أي  5209,929جػ من ضمن  7510,255جػ مكافا  )CO2من مجموع االنبعاثات
الصافٌة من ؼازات االحترار فً  .2010فقد انخفضت هذه االنبعاثات حتى  4581,292جػ مكافا
 CO2أي  % 64,79من مجموع االنبعاثات التً تم جردها فً  .2012وٌمثل كذلك قطاع "الزراعة
والحراجة واستخدام األراضً" المصدر الوحٌد لبلمتصاص عن طرٌق الكتلة الحٌوٌة فً األراضً
الؽابٌة والمروج ،على شكل كربون عضوي ٌق ّدر بـ  2230,06جػ من  CO2فً  ،2010وبـ 2155,04
جػ من  CO2فً .2012
قطاع "الزراعة
وتبقى المواشً المصدر األول فً
والحراجة واستخدام األراضً" ،بـ  % 68من انبعاث
القطاع فً  2012؛ وكان االنبعاث الخام من ؼازات
االحترار من القطاع الفرعً الستخدام األراضً بـ
 1914,278جػ مكافا  ،CO2واالنبعاث الصافً -
 243,115جػ ،أي بسعة إجمالٌة لبلمتصاص بـ
 2157,39جػ من .CO2

الشكل  : 51االتبعاثثات المقارنة للسٌنارٌوهات  ،الحراجة
واستخدام األراضً

وقد كان أكبر إسهام من طرؾ "الؽابات التً بقٌت
ً
متبوعة باألراضً
ؼابات" ،بـ  % 68,15من الخام،
الرطبة المتحولة إلى أراض صالحة للزراعة ،بـ
 ،% 28,07عبلوة على إسهام ضبٌل من الفبات األخرى .وتظهر هذه الوضعٌة مستوى األهمٌة التً
تحتلها الؽابات فً القطاع الفرعً .وتعزى هذه الوضعٌة إلى التدهور المستمر فً الؽطاء النباتً ،على
إثر العجز المتكرر للتهطال وللضؽط القوي المتزاٌد على الموارد.
قلب االتجاه ،بنشاطات للمحافظة واالستعادة ،من دون األخذ فً الحسبان
تستهدؾ إستراتٌجٌة القطاع َ
لهذا النوع من التدخبلت فً تخفٌض ؼازات االحترار.
ٌض ّم قطاع "الزراعة والحراجة واستخدام األراضً" البالوعة الوحٌدة الحتجاز ؼازات االحترار فً هذا
اإلطار .وطبقا للتوجّ هات اإلستراتٌجٌة القطاعٌة ،بُرم َِج ْ
ت سبعة خٌارات فً سٌنارٌو التخفٌض ،بجهد
إجمالً  30,27ملٌون طن مكافا  ،CO2أي  % 75,1من الجهد الوطنً للتخفٌضٌ .مكن إنجاز هذا
الجهد بكلفة استثمار أساسٌة ضعٌفة تعادل  40,5ملٌون ٌورو ،على الرؼم من أنّ تقوٌم الكلفة/الربح
تضعه تحت الطاقة ،بكلفة طنّ من  ،CO2من  33-دوالر أمرٌكً للحظر واستعادة المجابات الرعوٌة فً
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المنطقة الساحلٌة إلى  492 +دوالر أمرٌكً لبرنامج تحسٌن تسٌٌر المواشً .وتحتل األراضً الؽابٌة
 % 97,5من هذا الجهد ،بثبلثة خٌارات ،بٌنما تؽطى المروج  % 2,45والمواشً  % 0,05فقط.
 .4.2.5القطاع الفرعً للتنمٌة الحٌوانٌة
المصدر األول النبعاث ؼازات االحترار بؤضعؾ سعة
ما ٌزال القطاع الفرعً للتنمٌة الحٌوانٌة
َ
تخفٌضٌة ،نظرا لهشاشة الفاعلٌن فٌه وطابع االعتٌاش لهذا النشاط المعتمد على االنتجاع .ففً هذه
الظروؾ ،سٌكون من الصعب التفكٌر فً تحسٌن تؽذٌة الماشٌة باللجوء إلى المزروعات الكلَبٌِة
واألعبلؾ المر ّكبة ،تخفٌضا النبعاث التخمر المعوي .وفً هذا اإلطار ،وطبقا لئلستراتٌجٌة الجارٌة،
سٌكون من الممكن توسٌع نشاط التحسٌن الوراثً لبلوغ الهدؾ المتمثل فً تخفٌض ؼازات االحترار.
سٌقود هذا الخٌار إلى إسهام ضعٌؾ ،أل ّنه سٌكون مقصورا على التنمٌة الحٌوانٌة فً ضواحً المدن،
والتً ال تمثل سوى أق ّل من  % 10من الرأسمال الوطنً .وفٌما بٌن  2010و ،2030سٌكون لهذا الخٌار
جهد  14,565جػ مكافا  ،CO2بكلفة استثمارٌة أساسٌة بحوالً  4,3ملٌون ٌورو ،والكلفة/الربح العلٌا
بحوالً ٌ 492ورو لطن مكافا .CO2
وهكذاٌ ،م ّكننا تحلٌ ُل الوضعٌات الناتجة عن تمدٌد االنبعاثات فً الفترة  2030/2010من تؤكٌد أنّ مدى
السٌاسات واإلجراءات المنفذة حتى اآلن لٌس دابما كافٌا لمناهضة نموّ انبعاثات ؼازات االحترار
المتر ّتبة عن نشاط التنمٌة الحٌوانٌة.
ونظرا لبُط ِء وتع ّق ِد تطبٌق السٌاسات واإلجراءات البلزمة لتخفٌؾ التؽٌرات المناخٌة ،قد ال ٌكون من
التشاإم اإلشارة إلى أنّ انبعاث ؼازات االحترار سٌستمرّ فً التزاٌد إلى اللحظة التً سٌكون فٌها هذا
االنبعاث مح َّل أولوٌة مطلقة وٌشه ُد مستوى هامّا من التموٌل والتنفٌذ.
 .5.2.5القطاع الفرعً لؤلراضً الؽابٌة
فً السٌنارٌو المصحوب بإجراءات تخفٌضٌة ،كانت حصٌلة الكربون إٌجابٌة على وجه بٌّن ،قالبة ً
االتجا َه الحالً ،باحتجاز حجم من ٌ CO2ناهز  1,5ضعؾ للحجم فً السٌنارٌو من دون إجراءات
تخفٌضٌة (السٌنارٌو المرجعً) فً  .2030وٌمكن أن تكون هذه الحصٌلة أكثر أهمٌة ،إذا أُخ َِذ فً
الحسبان نتٌجة ُ إجراء مكافحة تدهور الؽابات التً ؼدت بالوعة للكربون بد َل أن تكون مصدرا فً حالة
السٌنارٌو المرجعً .وٌرجع السبب فً هذه الحصٌلة اإلٌجابٌة إلى الح ّد من اختفاء الؽابات والزٌادة البٌّنة
فً جهود التشجٌر وإعادة التشجٌر.
أما فً السٌنارٌو المصحوب بإجراءات تخفٌضٌة إضافٌة ،فكانت الحصٌلة إٌجابٌة أٌضا ،مع زٌادة طفٌفة
بالنسبة للسٌنارٌو مع إجراءات .وٌمكن أن تكون هذه الوضٌة أكثر أهمٌة ،إذا ما اعتمِد خٌارٌ أكثرُ تفاإال
 ،2030وال سٌما أنّ البلد
باالعتماد على تعمٌم انتشار البوتان لدى جمٌع األسر من اآلن حتى أفق
سٌكون منتجا للؽاز اعتبارا من .2014
الجدول  : 19تكالٌؾ االحتجاز فً الحراجة
القطاع

المواشً
الحراجة

التخفٌض
2030

المشروع
الزراعة والحراجة واستخدام األراضً
برنامج تحسٌن تسٌٌر المواشً
التشجٌر وإعادة التشجٌر لؽرض استعادة الؽابات المصنفة
المحافظة على الؽابات واألراضً الؽابٌة
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الكلفة
(ملٌون
ٌورو)

الكلفة/الكسب

-14.565

4.3

492

-16103.07

18

1.5

-11464.42

6

-8

المروج

حماٌة المنظومات البٌبٌة الطبٌعٌة ومكافحة التدهور
تجدد األوساط المتدهورة من خبلل البذر الجوي
حظر وإعادة تشكٌل المجابات فً األوساط فً المنطقة الساحلٌة
تسٌٌر حركة القطعان فً المنطقة الساحلٌة
مجموع قطاع الزراعة والحراجة واستخدام األراضً

-1915.552

5

84

-298.440

3

43

-149.670

1.2

-33

-325.279

3

127

-30270.996

3
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 التشجٌر وإعادة التشجٌر
 6200هآ سنوٌاٌ ،م ّكن هذا اإلجراء من

فً إطار الخٌار الموصوؾ بالواقعً والذي ٌستهدؾ تشجٌر أو إعادة تشجٌر
تعوٌض الخسارة السنوٌة من التشكٌبلت واألراضً الؽابٌة التً تق ّدر بحوالً  5 000هآ سنوٌا وفق تقارٌر

دراسات "الفاو" فً  2010و  .2015وستتوجّ ه الجهود على وجه الخصوص نحو استعادة الؽابات
المصنفة وإنشاء ؼروس على شكل حقول من أشجار الصمػ.
سٌضٌؾ هذا الخٌار جهدا تخفٌضٌا ٌبلػ  16103,07جػ مكافً  ،CO2أي  % 53,2من جهد قطاع
"الزراعة والحراجة واستخدام األراضً" بكلفة استثمار أساسً  18ملٌون ٌورو ،عبلوة على ضعؾ
كلفة التنزٌل  abattementبالنسبة لكلفة الخفض فً حال المواشً (ٌ 1,5ورو  /طن مكافا .)CO2
 إزالة األشجار
ٌهدؾ هذا الخٌار إلى تخفٌض النسبة السنوٌة الختفاء األشجار بـ  ،% 50أخذا فً الحسبان لتزاٌد حاجة
السكان إلى الؽذاء ،وال سٌما أنّ البلد ٌستورد  3/2من حاجاته الؽذابٌة من الخارجٌ .ثبّت هذا الخٌار
اختفاء األشجار فً  2 600هآ سنوٌا ،بدل  5300هآ سنوٌا حسب تقدٌرات الخبراء (تقارٌر دراسات
"الفاو" فً  2010و .)2015ومن هذا المنظور ،سٌنخفض االنبعاث المرتبط باختفاء األشجار بـ ،% 50
أي بتراكم على مدى فترة التقوٌم بحوالً  11464,42جػ مكافا ٌ .co2مثل هذا التخفٌضُ % 37,87
من جهد تخفٌض قطاع "الزراعة والحراجة واستخدام األراضً" .وسٌمكن إنجازه بكلفة استثمار أساسً
 6ملٌون ٌورو ،وتنزٌل قدره قدره ٌ 8-ورو  /طن مكافا .CO2
 تدهور الؽابات
ٌستهدؾ هذا اإلجراء التخفٌضً حفظ وتخزٌن الكربون عن طرٌق مكافحة تدهور الؽابات ،لتخفٌض
تدهور الؽابات إلى نسبة تدهور أق ّل من  % 25بالنسبة للسٌنارٌو المرجعً .وإلنجاز ذلكٌ ،جب تعببة
وسابل لوجستٌة لدى المصالح الؽابٌة ،تؤمٌنا ألفضل حماٌ ٍة وتسٌٌر للؽابات واألراضً الؽابٌة.
وسٌضٌؾ هذا اإلجرا ُء جهدا تخفٌضٌا قدره  1915,552جػ مكافا  ،CO2أي  % 6,33من الجهد
وسٌُمْ كِنُ إنجازه بكلفة استثمار أساسً 5
التخفٌضً لقطاع "الزراعة والحراجة واستخدام األراضً"َ .
ملٌون ٌورو ،وكلفة/ربح ٌ 84ورو  /طن مكافا .CO2
 .6.2.5القطاع الفرعً للمروج
فً السٌنارٌو مع إجراءات تخفٌضٌة ،كانت حصٌلة انبعاث وامتصاص  CO2سالبة بشكل بٌّن ،باحتجاز
حجم من ٌ CO2بلػ  773388 -طن مكافا  ،CO2من اآلن وحتى  .2030وٌرجع السبب فً هذه
الحصٌلة السالبة إلى زٌادة المساحات المشجّ رة عبر ثبلثة خٌارات ،هً :
 الخٌار  : 1البذر الجوي ٌ .طال الخٌار التخفٌضً  10 000هآ سنوٌا فً مجال الصحراء
الكبرى .وسٌُقام ببذر جوي فً األراضً المتدهورة ،تسهٌبل الستعادة الوسط الطبٌعً على
مستوى المناطق الوعرة ،وال سٌما فً والٌات إٌنشٌري وتكانت والترارزه .وستساهم االستعادة
CO2
المصطنعة للسهول العشبٌة  steppesعلى مستوى المناطق المستهدفة فً زٌادة احتجاز
الذي ٌبلػ  298-جػ مكافا  ،CO2أي  % 38,59من جهد المروج .وبكلفة استثمار أساسٌة تعادل
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 3ملٌون ٌورو ،سٌكون لهذا الخٌار تنزٌ ٌل قدره ٌ 84ورو  /طن مكافا  ،CO2على إثر تعببة
الموارد التً تولّدها.
 الخٌار  : 2وضعٌة الحظر والتشجٌر  .توجد المنطقة المعنٌة فً معظم المنطقة الساحلٌة التً
تخضع لتدهور قوي للتربة بسبب الجفاؾ وفرط الرعً والتعرٌة الرٌحٌة .سٌُقام بحظر 5 000
هآ فً المناطق المتدهورة ،مصحوبا بعدد من اإلجراءات الفنٌة  :البذر المباشر والؽرس.
لؤلنواع المراد استخدامها نمُوٌ سرٌع ،وبالتالً فعا ٌل الخضرار األراضً المتدهورة .ولؤلشجار
ٌ
استخدامات متعددة .وهً توفر للسكان المحلٌٌن مزاٌا اقتصادٌة ،وال سٌما
والشجٌرات المنتشرة
صناعة الفحم واألثاث والسٌاجات والبناء والمساوٌك وأشٌاء ح َِرفٌة مختلفة ،عبلوة على سعة
احتجاز  CO2تقدر بـ  149 -جػ مكافا  ،CO2أي  % 19,35من جهد المروج .وبكلفة استثمار
أساسٌة ضعٌفة قدرها  1,2ملٌون ٌورو ،سٌكون لهذا اإلجراء إضافة كبٌرة فً مجال الخبرة
والمهارة ،وكذا إضافة للمنظومة البٌبٌة والمحافظة على التنوع البٌولوجً .وله بذلك كلفة تنزٌل
ضعٌفة ،بـ ٌ 33-ورو /طن مكافا  ،CO2على إثر التحسٌن الذي ٌضٌفه على المجابات الرعوٌة.
 الخٌار  : 3التسٌٌر العقبلنً للمجابات الرعوٌة  :من خبلل إعداد خطط لتسٌٌر المجابات بهدؾ
تؤقلم العبء الحٌوانً مع مق ّدرات األراضً .والواقع أنّ التسٌٌر الجٌّد للمجابات سٌم ّكن من
استعادتها وزٌادة إنتاجٌتها والتسٌٌر المستدٌم للموارد الرعوٌة .وفً هذا السٌاقٌ ،لزم مكافحة
الحرابق الرٌفٌة وتؤمٌنُ متابع ِة الموارد الرعوٌة ،وال سٌما تؽٌر اإلنتاج من الكتلة الحٌوٌة الكلبٌة
خبلل السنة ،تؤمٌنا لتخطٌطٍ ج ٌّ ٍد لحركة المواشً .سٌمْ كِن إنجاز هذه المتابعة عن طرٌق التفسٌر
الدوري للصور اآلتٌة من األقمار الصناعٌة ،مع
انشكم  : 51االَبؼبثبث فٍ قطبع انُفبَبث
تحقٌقات مٌدانٌة.
وسٌم ّكن التسٌٌر الجٌد للمجابات من استعادة المجابات
المتدهورة من خبلل زٌادة التجدد الذي ٌم ّكن من احتجاز
ٌ CO2قدر بحوالً  325جػ مكافا  .CO2وبكلفة استثمار
أساسٌة  3ملٌون ٌوروٌ ،تطلب هذا اإلجراء تعببة وسابل
هامة فً االتصال واالنتشار ،عبلوة على حضور مٌدانً
دابم ؛ األمر الذي سٌخفض حاصل الكلفة/الربح الذي سٌكون
من مرتبة ٌ 127ورو  /طن مكافا .CO2
 .7.2.5قطاع النفاٌات
فور تنفٌذ خٌار
فً السٌنارٌو التخفٌضً ،سٌُتح ّكم فً انبعاث ؼازات االحترار من قطاع النفاٌاتَ ،
الترمٌد .وسترجع االنبعاثات إلى حدود حوالًْ  1,2جػ مكافا  CO2فً  ،2011وستتطور بانتظام بنسبة
نمو سنوي بحوالً  .% 1,75وسٌبلػ تراكم جهد التخفٌض فً أفق  2030حوالًْ –  386,193جػ
مكافا  .CO2وسٌكون لهذا الخٌار كلفة استثمار أساسً  111ملٌون ٌورو ،وتنزٌ ٌل ٌ 12ورو/طن مكافا
.CO2
 .3.5العقبات والعوائق
فً الوضع الراهنٌ ،جب لزوما أن ٌُع َمد إلى رفع العراقٌل التً ٌمكن أن تعٌق بلوغ األهداؾ الخاصة
تع ّد محددة،
المحددة لئلببلغ الوطنً بصفته وثٌقة إستراتٌجٌة وطنٌة .وقد ت ّم التعرّ ؾ على سبع عوابق َ
وٌتوجب رفعها ،وهً :
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النقص فً األخذ فً الحسبان للتؽٌرات المناخٌة على مستوى السٌاسات والبرامج والمشروعات
القطاعٌة ؛
نقص اإلعبلم والتحسٌس حول التؽٌرات المناخٌة ؛
النقص فً القدرات الوطنٌة فً مجال التؽٌرات المناخٌة ،والنقص فً البحوث حول هذه
الجوانب وفً نقل تكنولوجٌات المناخ ،والمعارؾ حول المنظومات البٌبٌة واالجتماعٌة ذات
الصلة بالمناخ ؛
النقص فً تنظٌم النفاذ إلى تموٌبلت التؽٌرات المناخٌة ،واستخدام هذه التموٌبلت ؛
النقص على مستوى إشراك القطاع الخصوصً فً مكافحة التؽٌرات المناخٌة ،وفً استؽبلل
فرص التنمٌة النظٌفة التً ٌطرحها هذا المشكل ؛
النقص على مستوى معرفة المناخ المورٌتانً وآفاقه ذات الصلة بالتؽٌرات المناخٌة ؛
النقص فً إدماج التؽٌرات المناخٌة على مستوى السٌاسات والتدخبلت التنموٌة.

فمن دون األخذ فً الحسبان لهذه العوابق ،سٌواصل البلد العمل فً الفوضى التامة ،من دون قدرة على
ّ
التنظم من أجل االستفادة من الفرص المتاحة فً هذا اإلطار ،وذلك على
تحدٌد كمٌة انبعاثاته وال على
الرؼم من تعدد التقنٌنات والخٌارات السٌاسٌة .وإذا لم تتجاوز هذه العراقٌل بالتوصل إلى إقامة
إستراتٌجٌة وطنٌة للتخفٌض تشمل الحقٌبة الحالٌة وربما أكثر منها ،فلن ٌكون من الممكن النفاذ إلى
التموٌبلت وال امتبلك رإٌة وطنٌة واضحة فً هذا المجال.
 .4.5المصادر الكمونٌة للتموٌل
ٌجب على البلد أن ٌتكفل بادبا باإلجراءات التخفٌضٌة األكثر مردودٌة بالنسبة للمجموعة الوطنٌة ،مع
كلفة تنزٌل سالبة ،وال سٌما الخٌارات ذات الطابع النظامً ،كما ٌبٌّنه الرسم التالً .فهذا النوع من
الخٌارات ٌنتمً لئلجراءات التً ال ٌُندَ م علٌها ،وهو ٌؽطً أكثر من  % 24من الجهد الوطنً .وبالنسبة
لئلجراءات بكبٌر كلفة استثمار أساسٌة أو بتنزٌل موجب ،فلٌس لمورٌتانٌا أي إلزام بالتخفٌض.
وفً هذا اإلطارٌ ،مكن للبلد أن ٌعتمد على شركابه فً التنمٌة لتعببة الموارد المالٌة وكذا فً نقل
التكنولوجٌات المناسبة ،وال سٌما عبر آلٌات "االتفاقات متعددة األطراؾ" .ومن هذا المنظورٌَ ،قترح
ت مشارٌع لكل واحد من الخٌارات المذكورة ،على شكل "مذكرة
التقوٌ ُم الحالً فً المرفقات بطاقا ِ
ّ
التعرّ ؾ على مشروع" ،مع ترك الباب مفتوحا أمام كل حامل مشروع ،وال سٌما "التدخبلت الوطنٌة
للتخفٌض المناسب" و"آلٌات التنمٌة النظٌفة".
إنّ مصادر تموٌل المشروعات التخفٌضٌة متعددة .فالتموٌبلت ٌمكن أن تجدها الدولة المورٌتانٌة ،بإدماج
مكوّ نات التخفٌض فً النشاطات التنموٌة المبرمجة سلفا .وهكذا ،مع الشركات متعددة الجنسٌة ،فً إطار
الشراكة بٌن القطاعٌن العمومً والخصوصً ،والبنك الدولً والبنك اإلفرٌقً للتنمٌة فً إطار مشروع
"مرفق الطاقة" وال سٌما مشروع "دزرتك"  DESERTECالذي ٌمتد حتى أفق  2015والذي ال ٌمكن النفاذ
 5مٌكاواط .وبالنسبة
إلى تموٌله إال بإقامة قدرة كهربٌة فً البلد من مصدر متجدد ال تقل عن
للمشروعات المبرمجة من قب ُل فً اإلستراتٌجٌات القطاعٌة ،سٌكون من األنسب إدما ُج عمل التخفٌض
فً كلفة االستثمار.
وفً هذا اإلطار ،سٌكون لقطار الجنوب (على سبٌل المثال) أكبر حصة من تموٌل التخفٌض ،وتكون
التسهٌبلت الممنوحة من طرؾ الحكومة لبلستثمار الخصوصً وال سٌما فً قطاع الصناعة
االستخراجٌة قادرة على إضافة تموٌل ،عبلوة على الوضعٌة الجٌدة لمشروع السكة الحدٌدٌة فً إطار
الربط القاري مع محطة نهابٌة على الحدود مع بلد معزول (مالً) .وبتجربتها الطوٌلة فً مجال تسٌٌر
السكة الحدٌدٌة فً المنطقة الصحراوٌة ،من المتوقع أن تستؤنؾ "سنٌم" البحث لدى شركابها عن
التموٌل.
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 .5.5تصنٌؾ خٌارات التخفٌض
تحضٌرا لمجموعة التشاور ،استلم الشركا ُء المشاركون نسخة معلقا علٌها من نتٌجة تحلٌل
الكلفة/الفرصة ،وتصنٌؾ الخٌارات حسب التنزٌل (انظر الشكل السابق) .وقد جُ مِّعت نتٌجة ُ هذا التحلٌل
المنجز بالتشاور مع األطراؾ المعنٌة على شكل خمسة معاٌٌر أساسٌة لتقوٌم الخٌارات التً حُ ِّد ْ
دَت على
أساس قابلٌة المقارنة واالنسجام.






المعاٌٌر البٌئٌة  :قُ ِّدر هنا المدى المحتمل لتخفٌض ؼازات االحترار ،عبلوة على قلة التلوث
المضاؾ ؛
المعاٌٌر التكنولوجٌة  :قوِّ ْ
مت هذه المجموعة من المعاٌٌر من خبلل الحاجة التكنولوجٌة
للخٌارات واألعباء التً تولّدها ؛
المعاٌٌر االجتماعٌة  :تجمع بٌن السكان المستفٌدٌن ودرّ المداخٌل ؛
معاٌٌر التكفل المإسسً  :على أساس القدرات المإسسٌة على حسن القٌام بتنفٌذ الخٌار
التخفٌضً ،وكذا تؤمٌن العملٌات البلزمة فً مجال جمع المعلومات والرقابة والترخٌص ،إلخ ؛
المعاٌٌر المالٌة  :تم ّكن هذه المجموعة من تقوٌم نسبة الكلفة/الفعالٌة بتحدٌد التكالٌؾ المتوسطة
والهامشٌة ،ونفقات االستثمار ومصارٌؾ االستؽبلل والكلفة اإلضافٌة الظرفٌة وتكالٌؾ زابدة.
والجوانب المتعلقة باالقتصاد الكلً مؤخوذة فً الحسبان ،وكذا القدرة على تعببة الموارد.

ٌعطً الجدول  20التالً نتٌجة تصنٌؾ إجراءات التخفٌض المقترحة مع االعتداد بإسهاماتها استجابة ً
لمإشرات التنمٌة المستدٌمة.
الشكل  : 20نتٌجة تصنٌؾ اإلجراءات التخفٌضٌة
معاٌٌر بٌئٌة

معاٌٌرتكنولوجٌة

معاٌٌر تنموٌة
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الحمل المإسسً

استبدال "ؼاز النفط المسال" بـ"الفٌول"
التشجٌر وإعادة التشجٌر الستعاة الؽابات المصنفة
الطاقة الرٌحٌة ـ المرحلة ( 1نجاكو  20مو ،الشامً  32مو)
الطاقة الرٌحٌة ـ المرحلة ( 2نواذٌبو  30مو ،أطار  21مو)
الطاقة الرٌحٌة ـ المرحلة ( 3نواكشوط  26مو)
إخضاع قطاع النقل لمعاٌٌر فنٌة
الطاقة الشمسٌة/المرحلة ( 1كٌفه  6مو ،تجكجه  6مو)
الطاقة الشمسٌة/المرحلة ( 2أطار  10مو ،عوٌنات الزبل  4مو ،تامشكط 5مو)
الطاقة الشمسٌة /المرحلة ( 3الزوٌرات  31مو)
المحافظة على الؽابات واألراضً الؽابٌة
تقنٌن المواد المستنفدة لطبقة األوزون
حماٌة المنظومات البٌبٌة الطبٌعٌة ومكافحة التدهور
التجدٌد المإازر لؤلوساط المتدهورة من خبلل البذر الجوي
وضعٌة الحظر وإعادة تشكٌل المجابات فً المنطقة الساحلٌة
تسٌٌر حركة القطعان فً المنطقة الساحلٌة
إنجاز قطار الجنوب
حرق النفاٌات الصلبة ألؼراض الطاقة فً نواكشوط

المجموع
التموٌل

إجراءات وخٌارات التخفٌض
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 .6.5الخٌارات السٌاسٌة
فً إطار اإلجراءات السٌاسٌة ،وعلى الرؼم من تعدد الهٌبات النظامٌة والمإسسٌة المسٌّرة لمختلؾ
قطاعات انبعاث ؼازات االحترار فً مورٌتانٌا ،تبقى المبلحظة األولى على التقوٌم الحالً على الصعٌد
التنظٌمً هً ؼٌاب إطار للتشاور الوطنً والتداخل اإلداري المتعدد ،بل وحتى صراع المصالح بٌن
الهٌبات التً ٌجب أن تنسق جهودها لتعزٌز النشاطات الوطنٌة لتخفٌض انبعاث ؼازات االحترار كؤول
أداة لمكافحة التؽٌرات المناخٌة .وفً هذا اإلطار ،من المستبعد الكبلم عن إقامة إستراتٌجٌة وطنٌة
متشاور علٌها ومعززة ٌعرؾ فٌها كل أحد ما ٌفعل كل أحد.

الشكل  : 53تصنٌؾ الخٌارات
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الفصل  : 6معلومات أخرى
 .6.1تقدٌم
صادقت مورٌتانٌا على االتفاقٌة اإلطارٌة لؤلمم المتحدة حول التؽٌر المناخً ؛ وطبقا لترتٌبات المادتٌن 4
و 12من االتفاقٌة وتوجٌهات القرار  17الصادر عن مإتمر األطراؾ الثامن ،عكفت مورٌتانٌا ـ بوصفها
ت تتعلق بتنفٌذ االتفاقٌة المذكورة على الصعٌد
طرفا فً االتفاقٌة ـ على إببلغ مإتمر األطراؾ معلوما ٍ
الوطنً وشبه اإلقلٌمً واإلقلٌمً والعالمً.
وفً هذا الصدد ،شرعت مورٌتانٌا ـ عبلوة على إلزاماتها ـ فً تحضٌر "إببلؼها الوطنً الثالث" حول
التؽٌّرات المناخٌة ،بصفته وثٌقة إستراتٌجٌة مإهلة لبلتفاقٌة.
وفً هذا السٌاق ،فإنّ المعلومات التً تع ّد مفٌدة لتطبٌق االتفاقٌة والتً كانت موضع معالجة فً هذا
اإلببلغ تشمل ما ٌلً :






إدماج التؽٌرات المناخٌة ؛
الحاجة من نقل التكنولوجٌا ؛
البحث والمبلحظة المنهجٌة ؛
تهذٌب وتكوٌن تحسٌس الجمهور ؛
التعرّ ؾ على الصعوبات والنواقص المسجلة والموارد المالٌة والوسابل الفنٌة والقدرات البلزمة
لمعالجة ذلك.

 .2.6إدماج التؽٌرات المناخٌة
ٌشكل إدماج التؽٌر المناخً فً السٌاسات القطاعٌة أحد التحدٌات الهامة المطروحة على "خلٌة تنسٌق
البرنامج الوطنً للتؽٌرات المناخٌة" التً أنشبت سنة  2009بواسطة المقرر  1364بتارٌخ  24مارس
 .2009وإلنجاز هذا اإلدماج بنجاح ،كان ٌنبؽً أن تستدعً السٌاسات البٌبٌة جمٌع السلطات العمومٌة،
وذلك على جمٌع مستوٌات القرار.
 .1.2.6إدماج التؽٌرات المناخٌة فً اإلستراتٌجٌات الشاملة
تتمثل أه ّم وثابق الضبط والتخطٌط فً "اإلطار اإلستراتٌجً لمكافحة الفقر" و"خطة العمل الوطنٌة
للبٌبة" التً تتسق مع "اإلستراتٌجٌة الوطنٌة للتنمٌة المستدٌمة".
"اإلطار اإلستراتٌجً لمكافحة الفقر"
قبل المرحلة الثالثة من هذا اإلطار ،كان موضوع التؽٌر المناخً مشموال فً مصطلح "البٌبة" الذي كان
أهم األهداؾ المرشحة للتسجٌل فً األولوٌات الوطنٌة لدى القطاع الوزاري المكلؾ بهذا الشؤن .وبفضل
"اإلطار اإلستراتٌجً الثالث لمكافحة الفقر" ،سُجِّ َل دفعٌ بٌّنٌ لصالح المجموع ؛ وقد أفضت هذه النتٌجة
إلى تسجٌل بُعد التؽٌر المناخً فً جمٌع األطر الوطنٌة للضبط والتخطٌط ،وكذلك فً فً أطر البرمجة
لدى الشركاء الفنٌٌن والمالٌٌن ،وحتى بعض اإلستراتٌجٌات القطاعٌة ( التحالؾ العالمً ضد التؽٌر
المناخً.)2013 ،
خطة العمل الوطنٌة للبٌئة
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كان لـ"خطة العمل الوطنٌة للبٌبة" المعتمدة فً  2002خمس ُة محاور ؼاب عنها التؽٌر المناخً بصفة
جلٌة .وبفضل مراجعتها فً  ،2011لتؽطً الفترة  ،2016/2012اتكؤت "خطة العمل الوطنٌة للبٌبة"
على "اإلطار اإلستراتٌجً لمكافحة الفقر" فً طوره الثالث ،مستهدفة ً بهذه المناسبة وألول مرة التؽٌر
المناخً فً محاورها المشتركة الثبلثة األولى ،من ضمن محاورها السبعة (المحور الموضوعاتً
الثالث :مكافحة التؽٌرات المناخٌة).

 .2.2.6إدماج التؽٌرات المناخٌة فً اإلستراتٌجٌات القطاعٌة
فً إطار "اإلطار اإلستراتٌجً الثالث لمكافحة الفقر" ،وحدها اإلستراتٌجٌات التالٌة أدمجت التؽٌر
المناخً :
"خطة العمل الوطنٌة لمكافحة التصحر"
تهدؾ هذه الخطة التابعة لوزارة البٌبة (دجمبر  )2012ـ فً هدفها المٌدانً  3ـ أن تكون لها السلطة
على المستوى العالمً فً مجال المعلومات الفنٌة والتقنٌة فٌما ٌتعلق بالتصحر وتدهور األراضً
وتخفٌؾ آثار الجفاؾ .وفً هذا الصدد ،تنهض الخطة فً نتٌجتٌْها المتوخاتٌْن  1و  4بمتابعة الظروؾ
البٌوفٌزٌابٌة والهشاشة المرتبطة بها فً البلد ،وكذا التجاذب بٌن التؤقلم مع التؽٌرات المناخٌة (الجفاؾ)
وإعادة األراضً المتدهورة إلى سابق حالها فً المناطق المتؤثرة.
اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لؤلمن الؽذائً فً أفق 2015ـ2030
فً هدفها الخصوصً األول ،تنهض اإلستراتٌجٌة باالقتصاد الرٌفً وفً ضواحً المدن لٌكون ذا
مردودٌة على المستوى االقتصادي االجتماعً ،ومتنوعا ومتؤقلما مع التؽٌرات المناخٌة ،وتستهدؾُ فً
نتٌجتها "ن  : " 2مورادَ طبٌعٌة مثمّنة من خبلل أفضل تسٌٌر ٌتؤقلم مع التؽٌرات المناخٌة ،وفً شعبة
اللحوم الحمراء زٌاد َة إنتاجٌة المواشً ،تؤقلما مع الخطر المناخً.
البرنامج الوطنً لبلستثمار الزراعً واألمن الؽذائً (2012ـ)2015
هذا البرنامج ـ الذي هو امتداد لـ"البرنامج الفصل للتنمٌة الظراعٌة فً إفرٌقٌا"على المستوى الوطنً
وٌتسق مع اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لؤلمن الؽذابً ـ ٌ ّتكا مباشرة على محاور "اإلطار اإلستراتٌجً الثالث
عنوان "مكافحة التؽٌر المناخً
لمكافحة الفقر" ،وٌشمل عدة برامجٌ .حمل البرنامج األول للنتٌجة الثانٌة
َ
والتصحر من خبلل استعادة وحفظ خصوبة التربة".

إال أنّ قطاع التنمٌة الرٌفٌة ـ الذي نشاطاته المٌدانٌة رهٌنة للتؽٌر المناخً ـ لم تكن له
العناٌة بإدماج التؽٌر المناخً فً "قانون التوجٌه الزراعً" فً ٌناٌر  ،2012وال سٌما فً
إستراتٌجٌتها الجدٌدة "إستراتٌجٌة التنمٌة الزراعٌة" أثناء نشاطه األخٌر فً الصٌاؼة
واستشارة الجمهور المندرجتٌْن فً إطار مسار تحدٌث اإلستراتٌجٌة (فبراٌر .)2012
 .3.2.6إدماج التؽٌرات المناخٌة فً السٌاسات المحلٌة
مفهوم التنمٌة المحلٌة موجود بالفعل ،ولو أنّ أدواته ما تزال ؼاببة .إنّ حضور هٌبات مثل "كولد آرت"
فً العصابه وكوركول منذ أكثر من سنة ٌمكن أن ٌنهض بالتخطٌط المحلً ،بل قد ٌسهّل أوحتى ٌدعم
هذه المبادرة .والهٌبات البلدٌة فً أٌامنا هذه تطلب أي نظام للتخطٌط المحلً ٌمكنه أن ٌتوقع التؽٌرات
العشوابٌة للمناخ .وٌجدر التذكٌر بؤنّ هذا اإلدماج ما ٌزال منعدما.
البرنامج الجهوي لمكافحة الفقر
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تشكل "البرامج الجهوٌة لمكافحة الفقر" إطارا لتحدٌد األهداؾ الجهوٌة للح ّد من الفقر وتحسٌن ظروؾ
ٌ
فروق فً مقاربتها للقضاٌا البٌبٌة التً ال
معٌشة السكان .وٌتجلى من تمحٌص الموجود من هذه البرامج
تشكل فً أؼلب األحٌان موضوعا سابدا .وترجع هذه الوضعٌة إلى عدم أخذ اإلشكالٌة البٌبٌة فً الحسبان
على مستوى "علبة األدوات" التً قامت مقام الدلٌل المنهجً إلعداد "البرامج الجهوٌة لمكافحة الفقر".
خطة التنمٌة الجمعوٌة فً الواحات
لمّا ٌُد َمجْ فً هذه الخطط بُعْ ُد "التؽٌر المناخً".
 .4.2.6إدماج التؽٌرات المناخٌة فً التشرٌع
باستثناء المقررٌْن المنشبٌن لـ "لجنة المناخ" (مقرر  /2846ك د ب) بوصفها هٌبة لقٌادة للتؽٌر المناخً،
ولـ"خلٌة تنسٌق البرنامج الوطنً حول التؽٌرات المناخٌة" (مقرر  /1364و م ب ت م) ،ال ٌوجد أي
نص آخر تشرٌعً أو نظامً ٌتطرق للتؽٌر المناخً.
 .3.6الحاجٌات من نقل التكنولوجٌا.
إنّ مجموع القطاعات التً طالها اإلببلغ الوطنً الثالث فً مورٌتانٌا هشة ـ بدرجات مختلفة ـ تجاه
التقلب والتؽٌرات المناخٌة .ولذلك ،فمن الحصافة أن تحتاط سٌاسات وإجراءات التؤقلم والتخفٌض ،عبر
استجبلب تكنولوجٌات مناسبة ،من أجل إرساء قواعد تنمٌة اقتصادٌة مستدٌمة ومكافحة الفقر.
وفً هذا اإلطار ،شمِلت ثبلثة قطاعات لتحدٌد وتقوٌم الحاجة من نقل التكنولوجٌات الرشٌدة بٌبٌا ،سواء
بالنسبة لمكوّ نة التؤقلم أم مكوّ نة تخفٌؾ التؽٌرات المناخٌة .وٌتعلق األمر بالقطاعات التالٌة :
 القطاع الزراعً الرعوي ،فً التؤقلم ؛
 قطاع الطاقة ،من خبلل القطاع الفرعً للصناعات الطاقٌة ؛
 قطاع " الزراعة والحراجة واستخدام األراضً" ،من خبلل القطاع الفرعً للؽابات.
 .1.3.6تقنٌات القطاع الزراعً الرعوي
 .1.1.3.6القطاع الفرعً للزراعة
 الفصائل المتح ّملة والرزم التقنٌة المرافقة
إدخال وترقٌة أنواع أو فصائل متؤقلمة
ٌش ّكل انتقا ُء وتعمٌ ُم أصناؾ أو أنواع محسّنة ومتؤقلمة مع التقلب والتؽٌرات المناخٌة محورا أساسٌا فً
إجراءات التؤقلم ،استجابة ً لتوجّ هات وأهداؾ سٌاسة األمن الؽذابً.
تكثٌؾ وتنوٌع المزروعات المروٌة
إنّ زراعة الحبوب المروٌة ،عبلوة على ضعؾ أدابها ،معرّ ضة لآلثار المستقبلٌة للتؽٌرات المناخٌة التً
سوؾ تفاقم عوابق اإلنتاج الزراعً .وفً هذا اإلطار ،نق ّدر أنّ التؤقلم مع التؽٌرات المناخٌة فً
المستقبل ،وحتى مع التقلب المناخً الحالًٌ ،جب أن ٌعمل على تكثٌؾ وتنوٌع زراعة الحبوب المروٌة.
المكافحة المندمجة لآلفات الزراعٌة
ٌش ّكل التسٌٌر المندمج لآلفات الزراعٌة إستراتٌجٌة ً للتدخل ،لها ـ فً نفس الوقت ـ مردودٌة وتحترم
البٌبة ،وتستدعً مجموعة من التقنٌات والطرابق الزراعٌة والبٌولوجٌة والكٌماوٌة لمكافحة الكابنات
الضارة ،بصفة منسجمة حسب المستطاع ،من أجل حفظ تعداد هذه الكابنات فً مستوٌات ال تسبب فٌها
خسابر اقتصادٌة.
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 تقنٌات الري والتح ّكم فً الماء وترشٌده
أفضل التقنٌات المستخدمة فً تسٌٌر أنظمة الري
تتولد عن الظروؾ الحالٌة الستخدام الموارد المابٌة خسابرُ هامة على طول سلسلة الريّ  .وفً هذا
اإلطار ،توجد تقنٌات فعالة للرفع من نجاعة الري ،عن طرٌق اعتماد أنظمة للري المتموضع واستخدام
الطاقات المتجددة (الرٌحٌة والشمسٌة).
تشٌٌد سدود مائٌة صؽٌرة ،وتهٌئة القٌعان
ٌقود تدهور مماسك الماء من جرّ اء العوامل المناخٌة والبشرٌة إلى إفقار األراضً الزراعٌة الؽابٌة
الرعوٌة .ومن أجل تخفٌؾ اآلثار الوخٌمة لهذه العوابق التً ستتكثؾ مع التؽٌرات المناخٌةٌ ،جدر
تصمٌ ُم وتنفٌذ برامج تستهدؾ تهٌبة السدود الصؽٌرة الماسكة وإعادة تؤهٌل األحواض ،لتحسٌن استقطاب
مٌاه السٌبلن.
 تقنٌات التسٌٌر المستدٌم لؤلراضً
ٌمكن إلستراتٌجٌات وممارسات التسٌٌر المستدٌم لؤلراضً أن تم ّكن المزارعٌن ومجتمعاتهم أن ٌكونوا
أكثر مقاومة للتؽٌر المناخً ،بزٌادة اإلنتاج الحٌوانً ،مع المحافظة على التربة والمٌاه ،وعن طرٌق
تعزٌز األمن الؽذابً واستعادة الموارد اإلنتاجٌة الطبٌعٌة (تٌر آفرٌكا.)2009 ،
التسٌٌر المستدٌم لخصوبة التربة
ٌستهدؾ االستخدام األمثل والمستدٌم لمخزون العناصر الؽذابٌة فً التربة واألسمدة المعدنٌة والتحسٌنات.
تقنٌات "حفظ المٌاه والتربة  /وحظر واستعادة التربة" والحراجة الزراعٌة
تستهدؾ تقنٌات "حفظ المٌاه والتربة  /وحظر واستعادة التربة" والزراعة الحراجٌة ـ جمٌعا ـ رقاب َة
َ
ّ
التبخر ،وبالتالً
وتخفٌض الطلب من
وحفظ الماد ِة العضوٌة والخصابص الفٌزٌابٌة للتربة،
التعرٌة
َ
االستجابة للهواجس األساسٌة التً ستنجرّ عن التؽٌرات المناخٌة.
مولد حمض الكبرٌتٌك  :تقنٌة جدٌدة إلعادة تؤهٌل التربة الملحٌة الصودٌة
تستهدؾ هذه التقنٌة إزالة الملوحة سرٌعا من التربة ،مع تحسٌن تفاذٌة التربة وتضامّها ،اللذٌْن ٌسهبلن
ؼسل التربة .ولهذا الؽرض ،نقترح اختبار هذه التقنٌة فً طور البحث التنموي عن طرٌق البحث
الزراعً (المركز الوطنً للبحوث والتنمٌة الزراعٌة).
تهٌئة الحقول وفق منحنٌات المستوى
هً تقنٌة للتؤقلم مع التؽٌرات المناخٌة تم ّكن من حفظ رطوبة التربة ومكافحة التعرٌة .وبالتالً تتٌح
فرصة البذر لوقت طوٌل بعد مطر قوي.
 توقع وتخفٌؾ األزمات
بنوك الحبوب
تتجسد الهشاشة الفادحة للزراعة تجاه التؽٌرات والتقلب المناخً عبر التعاقب الموسمً لئلنتاج الجٌد
طوبٌن من مواجهة عجز اإلنتاج المرتبط بالمخاوؾ
والرديء .وسٌم ّكن انتشار بنوك الحبوب
السكان َ
َ
الع ِ
المناخٌة ،وتحسٌن الظروؾ المعٌشٌة للسكان فً مواجهة انعدام األمن الؽذابً.
تحسٌن المتابعة الرصدٌة الزراعٌة واإلنذار المب ّكر
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إنّ آلٌات المزاوجة بٌن التسٌٌر الزراعً والمتابعة الرصدٌة الزراعٌة والتنبإ بالمناخ الموسمً ُت َم ّكنُ ـ
من جهة ـ من إتحاؾ عالم الرٌؾ بآراء وإرشادات رصدٌة زراعٌة تم ّكنهم من أمثل تخطٌط للنشاطات
الزراعٌة ،لتحسٌن اإلنتاج ولوضع مإشرات تحت تصرؾ صناع القرار لتزوٌد جهاز اإلنذار المبكر،
من جهة أخرى.
األمطار المستحثة
أ ّد ْ
ت صعوبة التزوٌد بالمٌاه بسبب الجفاؾ المزمن بالكثٌر من البلدان عبر العالم إلى اللجوء إلى األمطار
المستحثة ببذر الؽٌوم إلحداث التساقطات المطرٌة.
 .2.1.3.6القطاع الفرعً للتنمٌة الحٌوانٌة
تحسٌن تؽذٌة المواشً ك ّما وكٌفا
 بذر المراعً الطبٌعٌة
ستم ّكن استعادة الفضاءات الرعوٌة من خبلل ؼرس األشجار وبذر األنواع الكلبٌة المتؤقلمة فً المناطق
شجٌ ِْرٌة وعشبٌة بقٌمة ؼذابٌة عالٌة ،وذلك عن طرٌق
القاحلة من تحسٌن تؽذٌة المواشً ،بتوفٌر مراعً َ
البذر المباشر.
 تنمٌة المزروعات الكلئٌة
من خبلل إدخال واستخدام أنواع كلبٌة مناسبة (اللوبٌاء ،بسلة أنؽوال ،القطانً الكلبٌة) ،وباعتماد
ممارسات زراعٌة واستؽبلل مناسبٌ ،ستطٌع المزارع المنمًّ أن ٌحسّن الجراٌة الؽذابٌة على الماشٌة.
 معالجة الكئل الخشن ،وصناعة الكتل الؽذائٌة متعددة األؼذٌة
إنّ إدخال تقنٌات معالجة وتحسٌن الكئل الخشن وال سٌما القشّ الطبٌعً وقش األرز ،بواسطة الٌورٌا ـ
مشفوعا بتوفٌر كتل متعددة األؼذبٌة ـ ٌمكن أن ٌتؤ ّكد بوصفه أسلوبا وجٌها لتحسٌن تؽذٌة المواشً ،وال
سٌما أثناء فترة الشدة البٌنٌة.
السلو َجة (تخزٌن الؽبلت فً األهراء)
 تقنٌات
َ
ٌش ّكل قطعُ التبن (القش) فً الوقت المناسب والسلوجة طرقا قد تستحق أن تنتشر ،حٌث إ ّنها تم ّكن من
زٌادة بٌّنة لقٌمة األعبلؾ المنتجة .وبذلك ،ستم ّكن هذه التقنٌة من تخفٌض اإلشكالٌة المرتبطة بتؽذٌة
المواشً فً فترة الشدة البٌنٌة ،وبالتالً تثبّت ولو قلٌبل أداء التنمٌة الحٌوانٌة فً فترة الشدة البٌنٌة.
 رقابة الرتع
إنّ إستراتٌجٌة توفٌر المٌاه السطحٌة من خبلل تعمٌق األضوات وحفر اآلبار الرعوٌة ،وال سٌما فً
الفضاءات الرعوٌة ناقصة االستؽبلل ،تستحق أن تدعم فً السٌاق الحالً للتؽٌرات المناخٌة.
والواقع أنّ التخزٌن الجٌد لمٌاه األمطار الوابلة ٌمكن أن ٌعٌن السكان الرعوٌٌن على التسٌٌر األمثل
لموارد الرتع ،عن طرٌق إحٌاء امتدادات رعوٌة جدٌدة ،وبالتالً التسٌٌر األمثل للعبء الحٌوانً.
التحسٌن الوراثً للسبلالت المحلٌة والنهوض بتربٌة الطٌور لدى األسر
 تقنٌات التلقٌح الصناعً
سٌمرّ أحد اإلجراءات المتخذة لصالح مردودٌة التنمٌة الحٌوانٌة عبر تحسٌن األداء الفنً لدى المواشً،
من خبلل تحسٌن االحتٌاطًّ الجٌنً للسبلالت الحٌوانٌة .وفً هذا اإلطار ،أقامت مصالح التنمٌة
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الحٌوانٌة برنامجا للتحسٌن الوراثً ذي النواة المفتوحة لدى األبقار (ضٌعة إدٌنً ،على طرٌق األمل،
شرق نواكشوط) .ونظرا لوجاهة هذه التقنٌة ،واستجابة ً للتؤثٌرات المناخٌة المستقبلٌة ،اقترح دع ُم هذا
البرنامج وتوسٌعه ،لتحسٌن إنتاجٌة المواشً.
النهوض بتربٌة الطٌور لدى األسر
ٌش ّكل إدخال وتنمٌة الدواجن لدى األسر منفذا هاما لتحسٌن ظروؾ المعٌشة لدى األسر ذات الدخل
الضعٌؾ من ضحاٌا التؽٌرات المناخٌة .وعبلوة على ذلكٌ ،م ّكن على وجه الخصوص من أن ٌإثر على
النساء فً األرٌاؾ ،من خبلل تدخبلت تحسٌنٌة متشاور علٌها ؛ وٌمكن بذلك نافذة إلدماج النساء فً
النهوض بالتنمٌة الحٌوانٌة الخفٌفة عموما.
 .3.1.3.6تقنٌات لقطاع الطاقة
تولٌد الطاقة الكهربائٌة من الموارد الطبٌعٌة المتجددة
تحتضن مورٌتانٌا احتٌاطٌا هاما لتولٌد الكهرباء انطبلقا من الموارد الطبٌعٌة .وٌتعلق األمر على وجه
الخصوص باالحتٌاطً الرٌحً والشمسً والكهرومابً .ومع ذلك ،فإنّ ما أقٌِم من "التقنٌات الرشٌدة
بٌبٌا" (  4,4مو رٌحً/سنٌم ،و  15مو كهرباء مابٌة/ماننتالً/منظمة استثمار نهر السٌنؽال ،ومإخرا
حوالً  15مو رٌحً فً نواكشوط) ٌحتل حصة ضبٌلة فً العرض الوطنً من الطاقة.
ك الجاري لتنمٌة الصناعات المتجددة بإقامة شراكة خصبة بٌن
ب الحِرا ُ
ونظرا لذلك ،اقترح أن ٌ َُوا َك َ
القطاعٌْن العمومً والخصوصً ،وتنقٌة بٌبة اإلنتاج والتسوٌق ،من خبلل ِم َنح عمومٌة ـ من بٌن أمور
أخرى ـ لتخفٌض كلفة االستثمار التً ما تزال مرتفعة بالنسبة للطاقة التقلٌدٌة انطبلقا من الموارد
األحفورٌة.
تولٌد الكهرباء من الوقود األحفوري األقل تلوٌثا ،والفعالٌة الطاقٌة
 تولٌد الطاقة من الؽاز الطبٌعً
على إثر اكتشاؾ مخزونات بحرٌة من الؽاز الطبٌعً فً حقل "باندا" فً عُرض البحر المحاذي
لنواكشوط تقدر بـ  1,2ملٌار م ٌ ،3جري اآلن تصمٌ ُم الطور األول من مشروع المحطة الثنابٌة
"ؼاز/زٌت الفٌول الثقٌل" فً نواكشوط ،بسعة  120مو.
ستم ّكن المحطة المذكورة ـ التً ٌمكن أن تشتؽل بالؽاز والفٌول الثقٌل على حد السواء ـ من مضاعفة
سعة اإلنتاج الحراري اإلجمالً المتاح حالٌا على مستوى صوملك ؛ األمر الذي سٌم ّكن من تؽطٌة
الحاجٌات من الطاقة الكهربابٌة لمدٌنة نواكشوط على المدى القصٌر والمتوسط ،وكذا على المدى البعٌد
مع وسابل إنتاجٌة أخرى.
إنّ موضوع نقل "التقنٌات الرشٌدة بٌبٌا" فً هذا اإلطار سٌتمثل فً مرافقة الحراك الجاري بتقنٌات
لطٌفة لصالح الفاعلٌن فً القطاع.
 تقنٌات الدورة المر ّكبة
تجمع محطات ال ُتربٌنة الؽازٌة ذات الدورة المركبة عدة دورات ترمودٌنامٌة فً مجهود لتحسٌن النجاعة
الطاقٌة ،عن طرٌق دمج تربٌنة ؼازٌة مع تربٌنة بخارٌة إلنتاج الكهرباء .وعلى الصعٌد البٌبً ،تنتج
ً
مقارنة بالمحطات الكهربابٌة
"محطات ال ُتربٌنة الؽازٌة ذات الدورة المركبة" كهربا ًء قلٌلة الكربون،
ُ
االنبعاثات الملوثة حتى  % 50بالنسبة لنفس
المستخدمة للفٌول ،حٌث تنخفض جدا ـ من جراء ذلك ـ
الكمٌة من الكهرباء الموفرة.
 الفعالٌة الطاقٌة (القطاع الصناعً والسكنً)
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تتمثل الفعالٌة أو النجاعة الطاقٌة فً تخفٌض استهبلك الكهرباء ،مقابل إسداء خدمة مساوٌة .وحسب
معطٌات صوملكٌ ،شكل تنفٌذ برنامج وطنً للفعالٌة الطاقٌة والتحكم فً الطاقة إحدى األولوٌات
اإلستراتٌجٌة ،من أجل االستجابة للطلب من الطاقة ،وتحسٌن فعالٌة ونجاعة أسطول اإلنتاجٌ .فترض أن
ٌم ّكن مثل هذا البرنامج من توفٌر ما ٌصل إلى  % 45من الوسابل اإلنتاجٌة الجدٌدة.
تقنٌات من أجل قطاع "الزراعة والحِراجة واستخدام األراضً"  /القطاع الفرعً للؽابات
لحراجة الوضع الحالً للؽابات واألراضً الؽابٌة والمكانة الهامة التً
تجد تلك التقنٌات تسوٌؽها ،نظرا َ
تحتلها هذه التشكٌبلت الؽابٌة فً تزوٌد السوق الوطنٌة بالوقود الخشبً (تؽطٌة الحاجة الوطنٌة بحدود
 ،)% 70وفً االقتصاد الوطنً.
 التهٌئة الؽابٌة من أجل المحافظة على الكربون
ٌ
خٌارات ،مثل :
على صعٌد تقنٌات المحافظة ،توجد
 التحكم فً اختفاء الؽابات ؛ حماٌة الؽابات الواقعة فً مخزونات ؛ تعدٌل نظم االستؽبلل ؛ التحكم فً االختبلالت ذات المنشإ البشري (الحرابق ،اجتٌاح الطفٌلٌات ،إلخ) .فً إطار هذهتقترح سٌاسة لتثبٌط اختفاء الؽابات والمساعدة فً االستعادة.
الممارسة الؽابٌةَ ،
 التهٌئة الؽابٌة من أجل تثبٌت وتخزٌن الكربون
من ضمن ممارسات التثبٌت والتخزٌنٌ ،وجد :
 تعزٌز المنظومات البٌبٌة الؽابٌة ،بواسطة زٌادة المساحة أو الكتلة الحٌوٌة ،ومحتوى التربة منالكربون فً الؽابات الطبٌعٌة ؛
 والؽروس ،وكذا التخزٌن فً المنتجات الخشبٌة المستدٌمة.وفً إطار هذه الممارسة الؽابٌة ،تقترح سٌاسة إلنشاء ؼابات .ستم ّكن هذه السٌاسة من زٌادة كمٌة
ّ
المخزن فً النبات.
الكربون
التهٌئة من أجل استبدال الكربون
تهدؾ إلى زٌادة انتقال الكربون من الكتلة الحٌوٌة الؽابٌة إلى منتجات مختلفة ،وبالتالً إٌقاؾ استهبلك
الطاقة ومشتقات الوقود األحفوري ومشتقات اإلسمنت ومواد بناء أخرى ؼٌر خشبٌة.
وفً إطار هذه الممارسة الؽابٌة ،تقترح سٌاسة للتهٌبة تتمحور حول استبدال الكربون .وتوفر هذه
السٌاسة أفاقا مُثلى على المدى البعٌد فً مجال التخفٌض.
 .4.6البحث والرقابة المنهجٌ ٌْن
 .1.4.6الرقابة المنهجٌة
الرقابة الرصدٌة
الرقابة األرضٌة :
تتكون الشبكة الوطنٌة للرقابة األرضٌة من ثبلث شعب أساسٌة ،هً  :شبكة الرصد الشامل ،وشبكة
المحطات البحرٌة ،والشبكة التهطالٌة.
شبكة محطات الرصد الشامل
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ٌستؽل "المكتب المورٌتانً لؤلرصاد الجوٌة"
شبكة من محطات الرصد الشامل ،تتكون من 10
محطات تلقابٌة و 4محطات تقلٌدٌة (الخرٌطة : 1
شبكة محطات الرصد الشامل) تؽطً جمٌع
عواصم الوالٌات اإلدارٌة ،ما عدا والٌة البراكنه.
تخضع اثنتان
ومن ضمن المحطات التلقابٌة،
لتسٌٌر وكالة "آسكنا" ألؼراض المبلحة الجوٌة ؛
ٌتعلق األمر بمحطتًْ نواكشوط ونواذٌبو
(المصدر  :المكتب المورٌتانً لؤلرصاد الجوٌة،
.)2014
الشكل  : 54شبكة التجهٌزات الرصدٌة.

شبكة المحطات البحرٌة
ُتش ّؽل حالٌا  3محطات تلقابٌة للرصد البحري حالٌا على الجزء المورٌتانً من الشاطا األطلسً :
محطة مُقامة فً مٌناء نواكشوط ،وأخرى جنوب مٌناء نواكشوط (النقطة الكٌلومترٌة  ،)144والمحطة
الثالثة فً نواذٌبو(كنصادو) .وهناك مشروع قٌد اإلنجاز إلقامة ثبلث محطات بحرٌة .األمر الذي سٌم ّكن
من اإلرسال التلقابً للمعطٌات من طرؾ األقمار الصناعٌة عبر خٌار "ج س م" .وإحدى هذه المحطات
البحرٌة مزودة برادار (تلك المزمعة فً المٌناء المنجمً فً نواذٌبو) ؛ األمر الذي سٌزٌد دقة القٌاسات
حول الوسابط الرصدٌة.
شبكة المراكز التهطالٌة
ٌش ّؽل حوالً  150مركز تهطالً "سٌبٌا" ،و 400مقٌاس مزارع قٌد االختبار.
 الرقابة الفضائٌة :
ٌُ ْن َجز استقبال المعطٌات اآلتٌة من األقمار الصناعٌة فٌما ٌرتبط بالرقابة الرصدٌة بواسطة محطتٌن
أرضٌتٌن تسٌّران اشتراكا بواسطة برتوكول بٌن المكتب الوطنً لؤلرصاد الجوٌة ووكالة آسكنا (محطة
"الرقابة اإلفرٌقٌة للبٌبة من أجل التنمٌة المستدٌمة"  ،50ومحطة "التحضٌر الستخدام الجٌل الثانً من
أقمار الرصد فً إفرٌقٌا" .)51وتؤتً إقامة المحطتٌن المذكورتٌن آنفا ثمرة للشراكة بٌن مورٌتانٌا واالتحاد
األوربً (المنظمة األوربٌة الستؽبلل أقمار الرصد الجوي  )52التً م ّكنت من تعزٌز قدرات الفاعلٌن
الوطنٌٌن مع مختلؾ مستوٌات تفسٌر الوسابط الرصدٌة.
المراقبة من العلو  :توقفت فً مورٌتانٌا منذ  1993المراقبة الجوٌة فً طبقة "تروبوسفٌر" (الطبقة
السفلى من الؽبلؾ الجوي) ألؼراض الرصد الجوي ،نظرا النعدام المستهلكات .وكانت هذه المراقبة
تجرى فً محطات النعمه وكٌفه تجكجه وأطار وبٌر أم أكرٌن ،المحسوبة ضمن المنظومة العالمٌة
لمراقبة المناخ العالمً.
مراقبة الوارد المائٌة
الموارد المائٌة السطحٌة
تإمَّن متابعة الموارد المابٌة السطحٌة من طرؾ مدٌرٌة االستصبلح الرٌفً التابعة لوزارة التنمٌة
الرٌفٌة.
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المراقبة األرضٌة
تسٌّر "مدٌرٌة االستصبلح الرٌفً" حالٌا ثبلث محطات ب َُحٌْرٌة ،لقٌاس ارتفاع الماء والمناسٌب
والتهطال ،تتوزع فً جنوب التراب الوطنً على طول نهر السٌنؽال ،كما ٌلً  :روصو ،كٌهٌدي،
بوؼً ،جسر لكصٌبه ،أضاة كنكوصه .وبالتعاون مع منظمة استثمار نهر السٌنؽال ،من المزمع أن ٌُعزز
هذا األسطول بـ  5محطات بُحٌْرٌة ،لتوسٌع نطاق المراقبة .وتنجز مراقبة َملء ونضوب السدود
ومماسك الماء بتقنٌات بدابٌة ،بل ذاتٌة بسبب عدم التوفر على مقٌاس لقراءة ارتفاع المٌاع ٌستجٌب
للمعاٌٌر .وتتوفر المدٌرٌة حالٌا على بنك من المعطٌات التً تؽطً الفترة  ،2012/1976ما عدا محطتًْ
روصو ولكصٌبه ،حٌث ٌوجد بنك المعطٌات منذ  6سنوات فقط (2007ـ.)2012
المراقبة الفضائٌة
فً إطار التعاون مع لجنة االتحاد اإلفرٌقً ،واالتحاد األوربً (أمتسات) ،والدعم الفنً من طرؾ منظمة
ٌ
محطة أرضٌة الستقبال المعطٌات من األقمار الصناعٌة ،من أجل
السلس (آكرٌمت) ،أُقٌمت فً 2011
تعزٌز ق ُدرات المدٌرٌة فٌما له صلة بالمتابعة المنهجٌة للموارد.
الموارد الهٌدرولوجٌة
تنجز مراقبة ومتابعة الموارد الهٌدرولوجٌة موضعٌا ،لؽرض استكشاؾ واستؽبلل أهم البحٌرات الجوفٌة
َ
(بنشاب ،وبولنوار ،وبحٌرة اظهر) .وأهم الفاعلٌن المعنٌٌن بهذا المجال  :المركز الوطنً للموارد
المابٌة ،والشركة الوطنٌة للماء.
 .2.4.6البحث العلمً
ما ٌزال البحث العلمً فً بداٌاته األولى ،وتجدر اإلشارة إلى وجود بضع تدخبلت ومبادرات ما تزال
خجولة على مستوى الهٌبة الوطنٌة لؤلرصاد الجوٌة ،والمعهد الوطنً لبحوث الصحة العمومٌة ،وجامعة
نواكشوط ،والمعهد المورٌتانً لبحوث المحٌطات والصٌد .وهكذاٌ ،قام ببعض النشاطات فً إطار
مشارٌع وبرامج تنموٌة ،بدعم من الشركاء الفنٌٌن والمالٌٌن ،لتفتح بذلك مجاال للبحث العلمً المرتبط
بالتؽٌرات المناخٌة .ومن ضمن هذه المبادراتٌ ،مكن تسجٌل ما ٌلً :
المكتب الوطنً لؤلرصاد الجوٌة
 مشروع المناخ والصحة  :بدأ هذا المشروع عام  ،2011وهو ٌهدؾ إلى معرفة وضعٌةاألمراض الحساسة تجاه العوامل المناخٌة مثل حُ مّى وادي الرفت ،وإلى إنشاء نموذج للترابط
بٌن المناخ والمطٌات الوبابٌة ،وبالتالً استباق حدوث هذه األمراض ،وتخفٌض وقعها على
الصحة العمومٌة.
 "المستقبل المناخً لمورٌتانٌا فً أفق 2050ـ : "2100مشروع بحثً جار فً مجال البحثالمناخً ،تقوم به " م دٌرٌة المناخ والتنمٌة" (المكتب الوطنً لؤلرصاد الجوٌة) ،من أجل إنتاج
 2050و  ،2100بواسطة الجمع بٌن
سٌنارٌوهات مناخٌة على الصعٌد الوطنً ،فً أفق
المإشرات المناخٌة وم ُْخ َر َجات النماذج.
المعهد الوطنً لبحوث الصحة العمومٌة
َ
شروط ظهور وانتشار
تحلّل مبادرة "الهشاشة الصحٌة والبٌبٌة لؤلحٌاء األقل حظا فً مدٌنة نواكشوط"
األمراض فً الوسط الحضري الساحلً .وقد أن ِج ْ
زت هذه المبادرة فً إطار برنامج "المركز الوطنً
للخبرة البحثٌة شمال/جنوب" ،والدعم المالً لـ"الصندوق السوٌسري للبحث العلمً" ،و"المدٌرٌة
السوٌسرٌة للتنمٌة والتعاون".
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المعهد المورٌتانً لبحوث المحٌطات والصٌد
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نظرا ألهمٌة الموارد الصٌدٌة فً االقتصاد الوطنً ومكافحة الفقر ،تقوم هذه الهٌبة المركزٌة للبحث
الوطنً ببرامج بحثٌة فً مجال "المناخ والموارد" ما تزال ؼٌر مربوطة بالتؽٌر المناخً.
مبادرات أخرى
ٌ
مشروعات مختلفة منفذة بدعم من الشركاء الفنٌٌن والمالٌٌن ـ من بٌن أمور أخرى ـ االعتبارات
طالت
المرتبطة بالتؽٌرات المناخٌة ووقعها على المنظومات البٌبٌة والتنمٌة االقتصادٌة االجتماعٌة فً البلد.
ٌتعلق األمر بما ٌلً :
 الدراسة البٌبٌة للشاطا المحاذي لنواكشوط الذي ٌضم مختلؾ مخاطر الؽمر البحري ،مع ارتفاعمستوى البحر ،لكن أٌضا تدهور الشرٌط الكثٌبً الشاطبً ،من جرّ اء الممارسات البشرٌة
الخاطبة ألؼراض السكن .مُوّ لت هذه الدراسة من طرؾ "برنامج التنمٌة الحضرٌة" لصالح
قطاع البٌبة ؛
 مشروع التؤقلم مع التؽٌرات المناخٌة فً المنطقة الشاطبٌة (مورٌتانٌا/برنامج األمم المتحدةللتنمٌة) ،إلخ.
 .5.6التهذٌب والتكوٌن وتحسٌس الجمهور
تعً الهٌبات المكلفة بمتابعة ظاهرة التؽٌرات المناخٌة أنّ بُعْ دَ التهذٌب والتكوٌن وتهذٌب الجمهور ال
ٌمكن االلتفاؾ علٌه ،مع إلمام جٌّد بظاهرة التؽٌرات المناخٌة .والواقع أنّ هذا البعد ٌإثر على سلوك
ت لتقوٌم إلشكالٌة التؽٌر
األفراد والفاعلٌن العمومٌٌن والخصوصٌٌن ،بتوعٌتهم وإنذارهم وم ّدهم بؤدوا ٍ
المناخً ،وبمناسبة إلدماجها فً الحٌاة الٌومٌة والمستقبل.
النشاطات المنجزة
فً مورٌتانٌا ،منذ المصادقة على "االتفاقٌة اإلطارٌة لؤلمم المتحدة حول التؽٌر المناخً" ،بُذلت جهود
هامة فً هذا المنحى ،من خبلل التكوٌن والتحسٌس حول مختلؾ الجوانب المتعلقة بالتؽٌرات المناخٌة،
لصالح الفاعلٌن العمومٌٌن والخصوصٌٌن والمجتمع المدنً.
حصٌلة نشاطات التكوٌن والتحسٌس
ت على المدى القصٌر والمتوسط والبعٌد.
است ِؽ َّل لهذا الؽرض مجموعُ النشاطات المتضمنة إجراءا ٍ
وٌتعلق األمر بما ٌلً :
حصٌلة النشاطات التكوٌنٌة والتحسٌسٌة السابقة
وُ جِّ َه ْ
ت نشاطات التحسٌس والتكوٌن الماضٌة إلى فرق مٌدانٌة ،استجابة ً لحاجات ماسة للدراسة والتحلٌل
فً المراحل التحضٌرٌة لئلببلؼات الوطنٌة.
نت ٌ
 ففً إطار اإلببلغ الوطنً االبتدائً  ،كوِّ ْفرق من الخبراء فً ثبلث ورشات موضوعاتٌة
حول إجراءات إنجاز جرود ؼازات االحترار ،وفق الخطوط التوجٌهٌة لفرٌق المناخ المنقحة فً
عام  ،1996وحول تحلٌل التخفٌض ،وحول تقوٌم الهشاشة والتؤقلم.
 وفً إطار البرنامج الوطنً للتؤقلم  ،نظِ َم ْت ورشتان حول آلٌة التنمٌة النظٌفة والهشاشة
وإجراءات التؤقلم.
 وفً إطار المرحلة الثانٌة  2حول تقوٌم الحاجٌات التكنولوجٌة ،نظمت ورشتان أخرٌان بهدؾتعزٌز القدرات.
حصٌلة النشاطات التكوٌنٌة والتحسٌسٌة فً المدى القصٌر
وُ جِّ ْ
ُ
النشاطات لصناع القرار المكلفٌن بإعداد السٌاٌات التنموٌة وأعضاء مجموعات العمل
هت تلك
الموضوعاتٌة المكلفٌن بتحدٌد البرامج والوسابل .وفً المجموع ،أن ِجزت النشاطات التالٌة :
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ورشتان وطنٌتان لصالح صناع القرار حول إشكالٌة التؽٌرات المناخٌة ؛
 12ورشة على المستوى الجهوي لتحسٌس الجمهور فً عاصمة كل والٌة ؛
 12ورشة لتكوٌن نقاط الربط الجهوٌٌن فً كل عاصمة والٌة ؛
ورشتان للتشاور حول الحاجٌات والخٌارات التكنولوجٌة ؛
 5ورشات الستعراض نتابج الدراسات الموضوعاتٌة ؛
 3ورشات لبلستشارة حول القطاعات والمناطق الهشة فً البلد ؛
 3ورشات حول ترتٌب األولوٌات فً القطاعات الهشة ؛
ورشة تحسٌسٌة لصالح المدرسٌن فً التعلٌم الثانوي ؛
ورشتان لئلعبلم لصالح هٌبات الدولة والصناعٌٌن والمنظمات ؼٌر الحكومٌة المعنٌة باآللٌة
الجدٌدة للتموٌل.

وخبلل اإلببلغ الوطنً الثانً ،وعلى إثر الحاجة المعبّر عنها من طرؾ الخبراء فً شؤن الممارسات
الجٌّدة فً جرود ؼازات االحترار ،وفً شؤن تقوٌم االرتٌاب ،استشع ْ
ِرت أهمٌة تعزٌز القدرات للرفع من
مستوى مجموعة الخبراء حول الطرابق الجدٌدة المكرّ سة بالقرار  17لمإتمر األطراؾ الثامن ؛ فنظمت
ورشة تكوٌنٌة لذلك الؽرض .وقد نظمت كذلك  3ورشات موضوعاتٌة ،ؼطت ما ٌلً :
 الطرابق الجدٌدة إلنجاز الجرود ؛
 تحلٌل التخفٌض ؛
 تقوٌم الهشاشة والتؤقلم ؛
 تكملة فً التكوٌن حول دلٌل الممارسات الجٌدة لفرٌق المناخ فً مجال جرود الؽازات المسببة
لبلحتباس الحراري.
وبخصوص اإلببلغ الوطنً الثانً ،نظِ م مث ُل ذلك من اللقاءات واالستشارات ،من أجل توعٌة الجمهور
والفاعلٌن االقتصادٌٌن حول رهانات التؽٌر المناخً ،بل وصناع القرار حول إدماج هذا الموضوع فً
السٌاسات واإلستراتٌجٌات الوطنٌة للتخطٌط .وخبلل نفس اإلببلغ الوطنً الثانً ،شاركت مورٌتانٌا فً
عدة ورشات شبه إقلٌمٌة ،فً برٌتورٌا ودكار ،نظمت من طرؾ "أندا" و"ٌونٌتار" و"برنامج دعم
اإلببلؼات الوطنٌة".
اآلفــــاق
ٌ
معلومات
وفا ًء بتنفٌذ االتفاقٌة ،ومن أجل إنجاز العمل الفنً على وجه مهنً ،من المطلوب أٌضا أن تق َّدم
حول الجوانب التالٌة :








مستوى التحسٌس واالستٌعاب للقضاٌا المرتبطة بالتؽٌر المناخً والسٌاسة العامة فً مجال مجال
التهذٌب والتكوٌن وتحسٌس الجمهور حول التؽٌر المناخً ؛
التهذٌب فً مجال التؽٌر المناخً فً التعلٌم األساسً و الثانوي والعالً ؛
مبادرات وحمبلت وبرامج اإلعبلم العمومً المنفذة أو المبرمجة ؛
برامج التكوٌن المنفذة أو المزمعة ؛
مراكز اإلعبلم حول التؽٌرات المناخٌة ؛
اإلطار المإسسً والقانونً لمشاركة الجمهور ونفاذه إلى اإلعبلم ؛
التعاون الدولً الذي ٌنهض بالتهذٌب والتكوٌن وتحسٌس الجمهور حول التؽٌر المناخً.

وأثناء اإلببلغ الوطنً الثالث ،سوؾ تع َنى الحملة ُ التحسٌسٌة حول التؽٌر المناخً بالتحدٌث المنتظم
لمحتوى موقع اإلٌنترنت المتعلق بالتؽٌر المناخً ،من أجل تصوّ ر وإضافة معلومات حول التؽٌرات
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المناخٌة ،حسب االقتضاء ،وكذا وضع المعالم والتفاعل والتنسٌق مع المواطنٌن وتعببتهم حول التؽٌر
المناخً ،بصوت شفاؾ ومنسجم ومسٌطر وموثوق به.
النشاطات المبرمجة للتكوٌن والتحسٌس
المدى القصٌر
وُ جِّ َه ْ
ت ورشة وطنٌة للتحسٌس حول التؽٌرات المناخٌة لصناع القرار المعنٌٌن بمسار التخطٌط الوطنً
فً مجال البٌبة (مدٌري البرمجة فً الوزارات) والمنظمات ؼٌر الحكومٌة الناشطة فً مجال البٌبة،
والمجموعات المحلٌة والجمهور العرٌض.
المدى المتوسط












القٌام بحمبلت للتحسٌس ونشر محتوى االتفاقٌات من خبلل ورشات جهوٌة ووطنٌة ؛
تكوٌن العمال والعلمٌٌّن والمربٌّن والعمال الفنٌٌن وعمال اإلدارة ؛
تؤمٌن التكوٌن المستمر للخبراء الوطنٌٌن ؛
توسٌع اإلطار الجؽرافً للحملة التحسٌسٌة إلى جمٌع البلدٌات ؛
تكوٌن المسٌّرٌن والعمال المكلفٌن بجمع وتحلٌل المعطٌات ؛
إشراك المإسسات الوطنٌة مثل "سنٌم" فً مشاكل التلوث الجوي عن طرٌق استخدام تقنٌات أقل
تلوٌثا والطاقات النظٌفة بٌبٌا ؛
فً المستقبل ،الترجمة إلى العربٌة لجمٌع الوثابق التً ٌراد توزٌعها أثناء الورشات ؛
مضاعفة وزارة البٌبة للقاءات واستخدام جمٌع وسابل االتصال المتاحة لتؤمٌن تحسٌس الجمهور
العرٌض ؛
خلق منتدى للتؽٌر المناخً ٌتكون من محاضرٌن وخبراء وطنٌٌن ومدرسٌن من جمٌع
المستوٌات (االبتدابً والثانوي واألصلً والمهنً والجامعً) ؛
إعداد برنامج للتهذٌب واإلعبلم وتحسٌس الجمهور ؛
تحسٌس الهٌبات التً تحوز معطٌات ومعلومات متعلقة بالتؽٌرات المناخٌة.

المدى الطوٌل
تتوجه نشاطات المدى الطوٌل لتبلمٌذ المدارس والثانوٌات والطبلب الجامعٌٌن .وفً إطار اإلستراتٌجٌة
الشاملة للتكوٌن على المدى الطوٌل :






لم ٌنجز حتى الٌوم أي أداة تربوٌة ممهدة إلشكالٌة التؽٌرات المناخٌة .إنّ مثل تلك األداة ٌمكن أن
ٌكون موضوع تحسٌس المكوِّ نٌن فً مجال التؽٌرات المناخٌة لصالح المدرسٌن فً الجامعات
ومدارس المهندسٌن والتكوٌن التربوي .وهذه المبادرة جدٌدة تماما بالنسبة لمورٌتانٌا ،وستإخذ
فً الحسبان فً اإلببلغ الوطنً الثالث ؛
سٌنشؤ إطار للتشاور وصٌاؼة مقترحات ملموسة ،إلدخال بُعد التؽٌر المناخً فً الكتاب
المدرسً .ف َبعْ دَ تحوٌل هذه األداة إلى درسٌ ،توقع أن تم ّكن هذه األداة من دٌمومة نشاط التهذٌب
والتكوٌن والتحسٌس ،وأن تإمّن توسٌعه إلى الجمهور العرٌض ؛
ستنشر دورٌة ،على األقل مرة فً السنة ،من أجل تقوٌم نتٌجة أو تؤثٌر نشاطات التهذٌب
والتكوٌن وتحسٌس الجمهور العرٌض ؛
إدماج األطراؾ المعنٌة فً شبكات ،وتحقٌق البلمركزٌة.

 .6.6الصعوبات والنواقص
 .1.6.6العوائق والصعوبات المرتبطة بتحضٌر اإلببلغ الوطنً
على الصعٌد القانونً والنظامً
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بعض النصوص التطبٌقٌة لمدونة البٌبى لم تر النور حتى اآلن .فمن المفترض أن تدمج هذه النصوص
بشكل صرٌح جوانب التؽٌرات المناخٌة ،وخاصة انبعاثات الؽازات المسببة لبلحتباس الحراري.
على الصعٌد المإسسً






"وحدة تنسٌق البرنامج الوطنً للتؽٌرات المناخٌة" ـ التً هً الهٌبة الوطنٌة المكفلة بتنفٌذ
االتفاقٌة ـ ؼٌر مزودة بوسابل بشرٌة ومالٌة ومُع ّداتٌة كافٌة للوفاء بمهمتها على وجه صحٌح ؛
ال توجد خبلٌا بٌبٌة فً جمٌع القطاعات الوزارٌة المعنٌة بإشكالٌة التؽٌر المناخً ؛
الطابع الفتً جدا لقطاع البٌبة ؛
التموقع المإسسً لقطاع البٌبة الذي أقٌم وزارة منتدبة ثم وزارة كاملة فً سبتمبر  2013؛
النقص فً وسابل التسٌٌر.

على الصعٌد الفنً













ضعؾ قدرة الهٌبات المنتجة والحابزة لمعطٌات النشاط ؛
النقص على مستوى المنهجٌات والبرامجٌات ؛
الصعوبات الفنٌة للتعرّ ؾ على التكنولوجٌات المناسبة وفً تقدٌر الكلفة ؛
معامبلت االنبعاث المستخدمة افتراضٌة ؛
النموذج المختار إلعداد سٌنارٌوهات التؽٌر المناخً ضعٌؾُ األداء ؛
ٌُحْ َسبُ أنّ
َ
النقص فً استعداد األشخاص المرجعٌٌن المخولٌن من طرؾ الهٌبات لدراسات التؽٌرات
المناخٌة الخاصة بقطاعاتهم الذاتٌة ؛
النقص فً جودة المعطٌات ؛
النقص فً الخبرة الفنٌة الوطنٌة سواء كمّا أو كٌفا ؛
نقص وحتى انعدام نموذج وطنً ٌشكل عابقا أمام الوصول إلى نتٌجة موثوق بها ؛
الطابع البدابً لنظم جمع ومعالجة ونقل المبلحظات ؛
عدم تلقابٌة عمل المحطات ؛
البٌبة ـ وال سٌما التؽٌر المناخً ـ لمَّا ُتعتبر مادة مستقلة فً التعلٌم فً مورٌتانٌا.

على الصعٌد المالً
تتلخص النواقص على الصعٌد المالً فٌما ٌلً :





عدم تموٌل المشروعات البحثٌة فٌما ٌتعلق بالتؽٌرات المناخٌة ؛
عدم مساهمة الدولة فً مشروعات التؽٌر المناخً ؛
الدراسات المنجزة منذ اإلببلغ الوطنً االبتدابً ،وفً إطار "خطة العمل الوطنٌة للتؤقلم" لم
تفض إلى صٌاؼة مشارٌع ذات أولوٌة وٌمكن تسوٌقها فً مجال التؽٌرات المناخٌة ؛
ِ
التموٌبلت الممنوحة فٌما سبق للبلد مقصورة حتى اآلن على الدراسات وتعزٌز القدرات ،ولٌست
موجهة نحو إنجاز مشروعات ملموسة مٌدانٌا.

 .2.6.6الحاجات من تعزٌز القدرات
ٌحتل ّ
شق تعزٌز القدرات مكانة أولوٌة فً تنفٌذ "االتفاقٌة اإلطارٌة لؤلمم المتحدة حول التؽٌرات
المناخٌة" ،واالتفاقٌات األخرى فٌما بعد "رٌو" .هذه األولوٌة بارزة أٌضا فً السٌاسات واإلستراتٌجٌات.
ٌ
ثؽرات ٌجب ملإها قبل التوفر على الكفاءة والخبرة
وعلى الرؼم من هذه اإلرادة السٌاسٌة ،ما تزال توجد
الوطنٌتٌن البلزمتٌن للقٌام بمبادرات ناجحة ومستدٌمة فً مجال التؽٌرات المناخٌة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هوامش الفصل ( 6هامش واحد) :
138

ٌ 53توفر المعهد المورٌتانً لبحوث المحٌطات والصٌد على باخرة للبحث إلجراء أخ ٍذ دوري للعٌّنات.
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الملحقات
بطاقات مشارٌع مقترحة للتموٌل
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قائمة الخٌارات واإلجراءات التخفٌضٌة ذات األولوٌة
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

قائمة الخٌارات واإلجراءات التخفٌضٌة ذات األولوٌة
استبدال "ؼاز النفط المسال" بالفٌول
التشجٌر وإعادة التشجٌر الستعاة الؽابات المصنفة
الطاقة الرٌحٌة ـ المرحلة ( 1نجاكو  20مو ،الشامً  32مو)
الطاقة الرٌحٌة ـ المرحلة ( 2نواذٌبو  30مو ،أطار  21مو)
الطاقة الرٌحٌة ـ المرحلة ( 3نواكشوط  26مو)
إخضاع قطاع النقل لمعاٌٌر فنٌة
الطاقة الشمسٌة/المرحلة ( 1كٌفه  6مو ،تجكجه  6مو)
الطاقة الشمسٌة/المرحلة ( 2أطار  10مو ،عوٌنات الزبل  4مو ،تامشكط  5مو)
الطاقة الشمسٌة /المرحلة ( 3الزوٌرات  31مو)
المحافظة على الؽابات واألراضً الؽابٌة
تقنٌن المواد المستنفدة لطبقة األوزون
حماٌة المنظومات البٌبٌة الطبٌعٌة ومكافحة التدهور
التجدٌد المإازر لؤلوساط المتدهورة من خبلل البذر الجوي
وضعٌة الحظر وإعادة تشكٌل المحابات فً المنطقة الساحلٌة
تسٌٌر حركة القطعان فً المنطقة الساحلٌة
إنجاز قطار الجنوب
حرق النفاٌات الصلبة ألؼراض الطاقة فً نواكشوط
برنامج تحسٌن تسٌٌر المواشً
كهربة قطار الجنوب (الوقود المتفادَ ى)

تقترح قابمة المشارٌع هذه بموجب الحقٌبة األولوٌة فً اإلببلغ الوطنً الثالث ،وخطة العمل من أجل
التخفٌض ،فً البلد .وٌرجى من حاملً المشارٌع التخفٌضٌة أن ٌترجموا مشارٌعهم إلى "مذ ّكرات
إعبلمٌة" وتقدٌمها لنقطة الربط مع اتفاقٌة المناخ ،من أجل تسجٌلها فً برنامج "التدخبلت الوطنٌة
المناسبة فً التخفٌض".
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بطاقات مشارٌع التؤقلم
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القطاع /المجال
عنوان المشروع
جهة اإلشراؾ
واألطراؾ المعنٌة
الهدؾ اإلجمالً
الهدؾ الخاص

اإلجراءات
المقترحة

المدة والموقع
المتابعة التقوٌمٌة /
المإشرات

المخاطر  /العوابق
المٌزانٌة

البطاقة  : 1الزراعة /اإلنتاج الزراعً  /التقنٌات المبلئمة
الزراعة  /القطاع الفرعً لئلنتاج الزراعً
إدخال زراعة متحمّلة للتؽٌر المناخً :
 المكونة  : 1إدخال أو ترقٌة فصابل متؤقلمة مع التؽٌرات المناخٌة وتنفٌذالحزمة التكنولوجٌة المرافقة.
 المكونة  : 2النهوض بتقنٌات الري المبلبمة للتؽٌرات المناخٌة (الريبالتقطٌر ،استخدام المضخات الشمسٌة والرٌحٌة).
وزارة التنمٌة الرٌفٌة /المعهد الوطنً للبحوث والتنمٌة الزراعٌة  /مدٌرٌة البحث
والتكوٌن واإلرشاد  /منظمات وشبكات المزارعٌن /المجتمع المدنً  /القطاع الخاص.
جعل الزراعة أكثر عصرنة ،من خبلل تحسٌن اإلنتاجٌة والمنافسة فً السوق الوطنٌة
واإلقلٌمٌة والدولٌة (إطار مكافحة الفقر.)2015/2011 ،
التحسٌن المستدٌم إلنتاج الحبوب ـ فً ظل التقلب والتؽٌرات المناخٌة ـ من أجل
المساهمة فً أهداؾ األمن الؽذابً.
 انتقاء وخلق فصابل أكثر تبكٌرا ومقاومة للجفاؾ والحرارة المرتفعة،ومتحمّلة لؤلمراض ؛
 التخطٌط األمثل لزمن البذر ؛ تكثٌؾ المزروعات المروٌة ،والتنوٌع الزراعً ؛ التزوٌد األمثل بالماء ونظم الري ؛ المحافظة على الموارد الوراثٌة النباتٌة فً الزراعة (المساهمة فً برامجالبحث واالنتقاء على المستوى الدولً) ؛
 تطوٌر وإقامة نماذج بٌومناخٌة لمحاكاة سلوك المزروعات تجاه التؽٌراتالمناخٌة ؛
 تحسٌن نقل المعارؾ إلى المزارعٌن ؛ تؤمٌن التكوٌن لمختلؾ الفاعلٌن المتدخلٌن فً المجال.البرنامج العشري ،فً مناطق إنتاج الحبوب المروٌة والجافة.
 عدد الفصابل المحسنة المحصول علٌها والمختبرة فً الوسط الواقعً ؛ عدد الفصابل المحسنة المعتمدة من طرؾ المنتجٌن ؛ نسبة زٌادة اإلنتاجٌة واإلنتاج ؛ انعكاس التقنٌات الجدٌدة على تكلفة اإلنتاج والتسٌٌر المستدٌم للموارد المابٌةوحماٌة المزروعات ؛
 االنعكاس على األمن الؽذابً وظروؾ حٌاة المزارعٌن ؛ عدد الباحثٌن وعمال التؤطٌر ،وقدرات المنتجٌن المكوّ نٌن. ضعؾ القدرات البحثٌة ،وال سٌما فً مجال التؽٌرات المناخٌة ؛ نقص التؤطٌر ؛ صعوبات مرتبطة بتعببة الموارد والقدرة على االمتصاص ؛ عدم انفتاح المنتجٌن على المستجدات التقنٌة ؛ الكوارث (الجفاؾ الحاد ،اجتٌاح الجراد ،إلخ). 6.500.000دوالر أمرٌكً
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البطاقة  : 2الزراعة /اإلنتاج الزراعً  /السدود المائٌة والقٌعان
الزراعة  /القطاع الفرعً لئلنتاج الزراعً

القطاع /المجال
عنوان المشروع
جهة اإلشراؾ
واألطراؾ المعنٌة

تهٌبة سدود مابٌة صؽٌرة وقٌعان
وزارة التنمٌة الرٌفٌة  /المنظمات القروٌة  /المجتمع المدنً

جعل الزراعة أكثر عصرنة ،من خبلل تحسٌن اإلنتاجٌة والمنافسة فً السوق
الوطنٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة (إطار مكافحة الفقر.)2015/2011 ،
التحسٌن المستدٌم إلنتاج الحبوب من أجل المساهمة فً أهداؾ األمن الؽذابً،
بإنجاز  100س ّد صؽٌر.
 التحكم فً المٌاه السطحٌة واستثمارها لتسهٌل تنمٌة المزروعاتالمروٌة ،والري التكمٌلً للمزروعات المطرٌة ،واستعادة التوازنات
البٌبٌة ؛
 تشٌٌد سدود مابٌة صؽرى ؛ تهٌبة قٌعان ،والتحكم فً مٌاه السٌبلن ؛ -إعادة التؤهٌل والتسٌٌر المستدٌم للموارد الطبٌعٌة.

الهدؾ اإلجمالً
الهدؾ الخاص

اإلجراءات
المقترحة

 5سنوات  /المناطق الزراعٌة الؽابٌة الرعوٌة المناسبة ،على امتداد التراب الوطنً.
المدة والموقع
 عدد السدود المنجزة الجاهزة ؛ إنتاجٌة وإنتاج مماسك المٌاه ؛المتابعة التقوٌمٌة /
 مساحة المواقع المهٌّؤة ؛المإشرات
 وجود النشاطات اإلنتاجٌة المنظمة حول السدود ؛ وضعٌة البٌبة /المنظومات البٌبٌة فً المناطق المهٌّؤة ؛ مستوى األمن الؽذابً وظروؾ معٌشة السكان المستفٌدٌن.فترات الجفاؾ المتكرر ؛
المخاطر  /العوابق
صعوبة تعببة الموارد والقدرة على االمتصاص.
 40.000.000دوالر أمرٌكً
المٌزانٌة

انبطبقت  : 3انضساػت  /اإلَتبج انضساػٍ  /يىنذ حًض انكبشَتُك
القطاع /المجال
عنوان المشروع
جهة اإلشراؾ
واألطراؾ المعنٌة
الهدؾ اإلجمالً
الهدؾ الخاص
اإلجراءات المقترحة
المدة والموقع
المتابعة التقوٌمٌة /

الزراعة  /القطاع الفرعً لئلنتاج الزراعً
إدخال مولد حمض الكبرٌتٌك
وزارة التنمٌة الرٌفٌة  /المعهد الوطنً للبحوث والتنمٌة الزراعٌة /
مدٌرٌة البحث والتكوٌن واإلرشاد  /منظمات وشبكات المزارعٌن /
المجتمع المدنً  /القطاع الخاص.
جعل الزراعة أكثر عصرنة ،من خبلل تحسٌن اإلنتاجٌة والمنافسة
فً السوق الوطنٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة (إطار مكافحة الفقر،
.)2015/2011
التحسٌن المستدٌم إلنتاج الحبوب ـ فً ظل التؽٌرات المناخٌة ـ من
أجل المساهمة فً أهداؾ األمن الؽذابً.
 القٌام باختبارات فً محطة التجرٌب ؛
 نشر نتابج االختبارات فً وسط واقعً.
 3سنوات  /ضفة النهر (المصبّ ).
 انخفاض نسبة األمبلح فً مركب التربة ؛
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المإشرات

المخاطر  /العوابق
المٌزانٌة

 مستوى المردودٌة الزراعٌة ؛
 تكلفة التقنٌة ،واالنعكاس على أسعار الحبوب (النجاعة) ؛
 دٌمومة التقنٌة.
ضعؾ القدرة فً البحوث الزراعٌة
 1.500 000دوالر أمرٌكً.

البطاقة  : 4الزراعة /التنمٌة الحٌوانٌة  /البنٌة التحتٌة
القطاع /المجال
عنوان المشروع
جهة اإلشراؾ
واألطراؾ المعنٌة
الهدؾ اإلجمالً

الهدؾ الخاص

اإلجراءات المقترحة

المدة والموقع
المتابعة التقوٌمٌة /
المإشرات

المخاطر  /العوابق
المٌزانٌة

الزراعة /القطاع الفرعً للتنمٌة الحٌوانٌة
تعزٌز المنشآت الرفٌة من أجل التسٌٌر الرشٌد والمستدٌم للمواشً
والمراعً.
وزارة التنمٌة الرفٌة ـ المجموعات المحلٌة ،المجتمعات القاعدٌة،
المجتمع المدنً ،المصالح البلمركزٌة للدولة.
تحسٌن النفاذ إلى الماء ،طبقا إلستراتٌجٌات التؤقلم مع التؽٌرات
المناخٌة وتوجٌهات إستراتٌجٌة القطاع الرٌفً ( 1هدفان أساسٌان
للتنمٌة الرٌفٌة واإلنتاج الحٌوانً  )1 ( :التزاٌد المستدٌم والتوزٌعً
للقٌمة المضافة للقطاع ؛ و (  )2تخفٌض هشاشة السكان الذٌن
ٌعتاشون من التنمٌة الرفٌة ،وال سٌما فً المناطق الرٌفٌة).
تعمٌق  50أضاة فً المناطق القاحلة ،وحفر  150ببر بؤنظمة
للنزح تستخدم الطاقة الشمسٌة.
 تعمٌق األضوات والمماسك ؛ حفر اآلبار ؛ تنظٌم المستفٌدٌن ؛ الرقابة الصحٌة والبٌبٌة ؛ تسٌٌر المواد الطبٌعٌة. 4سنوات ـ المنطقة الزراعٌة الؽابٌة الرعوٌة.
 عدد اآلبار المنجزة ؛ عدد األضوات المعمّقة ؛ وجود نشاطات إنتاجٌة منظمة حول األضوات واآلبار ؛ المراعً الجدٌدة المستثمرة. تعببة الموارد ؛ الثؽرات البٌروقراطٌة وسوء الحكم. 11.000.000دوالر أمرٌكً

انبطبقت  : 5انضساػت  /انتًُُت انحُىاَُت  /انتهقُح انظُبػٍ
القطاع /المجال
عنوان المشروع
جهة اإلشراؾ
واألطراؾ المعنٌة
الهدؾ اإلجمالً

الزراعة /القطاع الفرعً للتنمٌة الحٌوانٌة
تحسٌن أداء المواشً بتقنٌات التلقٌح الصناعً
وزارة التنمٌة الرفٌة ،المجموعات المحلٌة ،المجتمعات القاعدٌة،
المجتمع المدنً ،المصالح البلمركزٌة للدولة.
المساهمة التوجهات اإلستراتٌجٌة لتطوٌر التنمٌة الحٌوانٌة التً
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الهدؾ الخاص
اإلجراءات المقترحة
المدة والموقع

تستهدؾ  )1( :التزاٌد المستدٌم والتوزٌعً للقٌمة المضافة للقطاع ؛
و (  )2تخفٌض هشاشة السكان الذٌن ٌعتاشون من التنمٌة الرفٌة،
وال سٌما فً المناطق الرٌفٌة.
تحسٌن األداء اإلنتاج للمواشً.
 اختبارات فً وسط واقعً على مواشً مثبّتة ؛
 تسٌٌر التؽذٌة ؛
 المتابعة الصحٌة ؛
 متابعة أداء التقنٌات الحٌوانٌة.

المتابعة التقوٌمٌة /
المإشرات

 5سنوات  /المناطق الزراعٌة الرعٌوٌة
 مستوى أداء التقنٌة فً إنتاجٌة المواشً ؛ نجاعة التقنٌة ؛ -مستوى التقبّل من لدن المنمٌّن.

المخاطر  /العوابق
المٌزانٌة

ستحدد
 4 000 000دوالر أمرٌكً

انبطبقت  : 6انضساػت  /انتًُُت انحُىاَُت  /تحسٍُ اإلَتبجُت
القطاع /المجال
عنوان المشروع
جهة اإلشراؾ
واألطراؾ المعنٌة
الهدؾ اإلجمالً
الهدؾ الخاص
اإلجراءات المقترحة
المدة والموقع
المتابعة التقوٌمٌة /
المإشرات

المخاطر  /العوابق

المٌزانٌة

الزراعة  /القطاع الفرعً للتنمٌة الحٌوانٌة
استعادة المراعً الطبٌعٌة
وزارة التنمٌة الرفٌة ،المجموعات المحلٌة ،المجتمعات القاعدٌة،
المجتمع المدنً ،المصالح البلمركزٌة للدولة.
تؤمٌن المحافظة على المراعً المتحمّلة
إعادة تؤهٌل الؽطاء النباتً بإدخال أنواع مناسبة
 بذر المجابات ؛ تحسٌن إنتاجٌة القطٌع ؛ ؼرس فسابل ونبتات فتٌة. 3سنوات
 نسبة تؽطٌة التربة ؛ عدد رإوس الماشٌة فً المناطق المعاد تؤهٌلها ؛ التنوع الحٌوي الحٌوانً والنباتً ؛ عدد الحٌوانات التً ترتاد نقطة السقً. انخفاض التنوع الحٌوي (إقامة مراع منتظمة ،دخولاألعشاب الضارة وأنواع مكتسحة منافسة لؤلنواع المحلٌة) ؛
 األضرار التً تسببها المواشً أثناء اإلقامة ؛ دخول أعشاب ضارة وحشرات ضارة وأمراض ومفترسات؛ نقصان وسوء ّتوزع التهطال ،فٌنجرّ عن ذلك انخفاض
البحٌرة الجوفٌة ؛
 صعوبات فً شراء البذور أو الشتبلت ؛ زحؾ الرمال على مناطق المراعً ؛ التقري الفوضوي وتر ّكز السكان الرٌفٌٌن. 7.500 000دوالر أمرٌكً
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انبطبقت  : 7انضساػت  /انتًُُت انحُىاَُت  /انًضسوػبث انكهئُت
القطاع /المجال
عنوان المشروع
جهة اإلشراؾ
واألطراؾ المعنٌة
الهدؾ اإلجمالً
الهدؾ الخاص

إلجراءات المقترحة

المدة والموقع
المتابعة التقوٌمٌة /
المإشرات

المخاطر  /العوابق
المٌزانٌة

الزراعة  /القطاع الفرعً للتنمٌة الحٌوانٌة
النهوض بالمزروعات الكلبٌة المروٌة
وزارة التنمٌة الرفٌة ،المجموعات المحلٌة ،المجتمعات القاعدٌة،
المجتمع المدنً ،المصالح البلمركزٌة فً الدولة.
المساهمة التوجهات اإلستراتٌجٌة لتطوٌر التنمٌة الحٌوانٌة التً
تستهدؾ  )1( :التزاٌد المستدٌم والتوزٌعً للقٌمة المضافة للقطاع ؛
و (  )2تخفٌض هشاشة السكان الذٌن ٌعتاشون من التنمٌة الرفٌة،
وال سٌما فً المناطق الرٌفٌة.
النهوض باألداء اإلنتاجً للمواشً.
 تؤمٌن تكاثر البذور الكلبٌة لنباتات ( bourgou, dolique,;  )Stylosanthes, niébé fourrager, pois d’angole, etc.إلخ.
 تؤمٌن انتشار واسع للفصابل الكلبٌة ؛ تؤمٌن تكوٌن مختلؾ الفاعلٌن المتدخلٌن فً نشر الفصابل ؛ زٌادة اإلنتاج الكلبً بفضل اعتماد هذه الممارسة من طرؾالمنتجٌن ؛
 تلقٌن المنمٌّن كٌفٌة إدماج الكئل المزروع ـ على أفضل وجهـ فً تعلٌؾ الحٌوانات ؛
 تلقٌن المزارعٌن المنمٌن كٌفٌة إدماج المزروعات العلفٌةفً استراحة التربة ودوران المزروعات ؛
 التحسٌس ونشر النصوص المتعلقة بالتنمٌة الحٌوانٌة.  5سنوات ـ ضفة نهر السٌنؽال  /السدود  /المناطق الرطبة. كمٌات البذور المنتجة حسب الفصابل ؛ عدد المتجٌن ووكبلء المصالح الفنٌة المكوّ نٌن ؛ عدد المنتجٌن الذٌن اعتمدوا األنواع المختارة ؛ اإلنتاج المنجز حسب الفصٌلة. صعوبات تتعلق بتعببة الموارد ؛ حكم القطاع ؛ منافسة المزروعات الؽذابٌة. 5.400.000دوالرأمرٌكً.

البطاقة  : 8الصناعة  /الصناعات الطاقٌة
القطاع /المجال
عنوان المشروع
جهة اإلشراؾ
واألطراؾ المعنٌة

الصناعة  /السٌاسات واإلستراتٌجٌات
إعداد إستراتٌجٌة وطنٌة للتحكم فً الطاقة.
وزارة المعادن والنفظ والطاقة  /وزارة الشإون االقتصادٌة والتنمٌة
 /الوزارات القطاعاعٌة المكلفة بالبٌبة والتجارة والمالٌة ،إلخ.
تتطلب اإلشكالٌة المشتركة للطاقة إشراك طٌفا عرٌضا من
المتدخلٌن .وفً هذا الصددٌُ ،فترض أن تنسَّق صٌاؼة اإلستراتٌجٌة
المقترحة من طرؾ لجنة من مستوى عال ةتخضع لوصاٌة الوزارة
األولى.
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الهدؾ اإلجمالً

الهدؾ الخاص

اإلجراءات المقترحة

المدة والموقع
المتابعة التقوٌمٌة /
المإشرات

المساهمة فً األهداؾ األساسٌة المحددة فً مورٌتانٌا فً المجال
الطاقً ،طبقا لتوجٌهات اإلطار اإلستراتٌجً لمكافحة الفقر
.2015/2011
------المحور  1من إطار مكافحة الفقر  :تسرٌع النمو ،وتثبٌت إطار
االقتصاد الكلً  /تنمٌة البنٌة التحتٌة المساندة للنمو /تحسٌن وتنوٌع
إنتاج الطاقة.
المحور  : 2ترسٌخ النمو فً الدابرة االقتصادٌة للفقراء ،إلخ.
تحسٌن رإٌة البلد فً مجال التح ّكم فً الطاقة ؛
خلق بٌبة مناسبة لتؽٌٌر المقٌاس فٌما له صلة بتنمٌة الطاقات
المتجددة والفعالٌة الطاقٌة.
 .1تشخٌص وضعٌة التحكم فً الطاقة ؛
 .2وضع اإلجراءات المزمعة فً السٌاق الدولً ؛
 .3إعداد إستراتٌجٌة الطاقة (المحاور اإلستراتٌجٌة واإلطار
المنطقً) ؛
 .4إعداد خارطة طرٌق لتنفٌذ محاور تنمٌة التحكم فً الطاقة ؛
 .5تحدٌد خطة لتدخل مختلؾ المانحٌن و"الشركاء المالٌٌن
والفنٌٌن" المحتملٌن (الحكومة ،البنك الدولً ،البنك اإلفرٌقً
للتنمٌة ،القطاع الخصوصً ،إلخ) من أجل تنفٌذ خارطة
الطرٌق اإلساراتٌجٌة.
سنتان  /التراب الوطنً
تقرٌر اإلستراتٌجٌة المعتمد من طرؾ الحكومة ومختلؾ الفاعلٌن
التشرٌعٌٌن والخصوصٌٌن والمجتمع المدنً ،إلخ.

المخاطر  /العوابق

 ضعؾ القدرات الوطنٌة ؛ -موثوقٌة وانسجام ،بل ؼٌاب المعطٌات المجموعة فً القطاع.

المٌزانٌة

 3.000.000دوالر أمرٌكً.
البطاقة  : 9قطاع "الزراعة والحراجة واستخدام األراضً"  /الؽابات  /التشجٌر

القطاع /المجال قطاع الزراعة والحراجة واستخدام األراضً  /القطاع الفرعً للؽابات
عنوان المشروع التشجٌر وإعاد التشجٌر الستعادة الؽابات المصنفة ولمحاربة تدهور األراضً.
وزارة التنمٌة الرفٌة ـ المجموعات المحلٌة ،المجتمعات القاعدٌة ،المجتمع المدنً،
جهة اإلشراؾ
واألطراؾ المعنٌة المصالح البلمركزٌة للدولة.
المساهمة فً توجٌهات "خطة العمل الوطنٌة الثانٌة من أجل البٌبة" التً تستهدؾ
تحسٌن تحمّل المنظومات البشرٌة والمنظومات البٌبٌة والمنظومات الببٌة الزراعٌة ،فً
الهدؾ اإلجمالً
مواجهة التدهور المترتب عن التؽٌرات المناخٌة وممارسات االستؽبلل المنجمً
للموارد الطبٌعٌة.
تحسٌن تثبٌت وتخزٌن الكربون عن طرٌق إنشاء ؼابات من خبلل التشجٌر وإعادة
الهدؾ الخاص
التشجٌر لـ  6 200هآ سنوٌا.
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اإلجراءات
المقترحة






جرد الؽابات واألراضً الؽابٌة ،ورسم خرابط لها ،وال سٌما الؽابات المصنفة
وحقول أشجار الصمػ ؛
تنظٌم السكان المحلٌٌن فً هٌبات وتؤمٌنهم وجعلهم مسإولٌن عن استعادة وتسٌٌر
الؽابات واألراضً الؽابٌة ،وتسٌٌرها العقبلنً والمستدٌم ؛
تشجٌر وإعادة تشجٌر الؽابات واألراضً الؽابٌة المتدهورة ،بوتٌرة ٛ 6 200آ
س٘٣ٞب ،ثٞاسطخ ٗٞاع ؿبث٤خ ماد هٔ٤خ اهزصبك٣خ (هزبك اُصٔؾ اُؼوثٝ ،٢ؿ٤وٙ؛)
تكٌٌؾ النصوص القانوٌنٌة الموجودة مع الواقع المٌدانً ،بشكل ٌإمّن الجهود المقوم
بها ؛
تعزٌز القدرات لدى الهٌبات القاعدٌة وهٌبات الدعم المكلفة بتسٌٌر الموارد الؽابٌة
ومتابعتها التقوٌمٌة ؛
إعداد قواعد التسٌٌر المناسب الستؽبلل أمثل للموارد الؽابٌة ؛
تطوٌر وتنفٌذ نشاطات مدرة للدخل ترتبط بتسٌٌر اُـبثبد ٝاالهاظ ٢اُـبث٤خ.

 20سنة ـ الوالٌات الؽابٌة الرعوٌة الثمانٌة فً البلد ،التً هً  :الترارزه ،البراكنه،
المدة والموقع
كوركول ،كٌدٌماؼا ،العصابه ،تكانت ،الحوضان.
 نسبة إعادة التشجٌر والتشجٌر ؛
المتابعة التقوٌمٌة /
 نسبة إنتاج وإنتاجٌة الكتلة الحٌوٌة ؛
المإشرات
 نسبة احتجاز الكربون ؛
 نسبة اٌُوث ٕٞأُزلبك.ٟ
العوابق المالٌة :
 تعببة الموارد  :بالنسبة لبلد من "البلدان األقل تق ّدما" ،لٌس بالضرورة تموٌ ُل برنامج
ؼابً من هذا الحجم على نفقة الدولة أولوٌة ً مطلقة .وكذلكٌ ،صعب أن ٌتصور
اآلن تموٌ ُل القطاع الخصوصً ؛
 التكالٌؾ االبتدابٌة المرتفعة لنشاطات التشجٌر وإعادة التشجٌر ،وحماٌة المنجزات،
وتسٌٌر البرنامج (التسٌٌر ،الرواتب ،إلخ) ،وال سٌما أنّ المصالح الؽابٌة للدولة فً
حالة ؼٌر مواتٌة تتسم بنقص شدٌد فً الوسابل اللوجستٌة والموارد البشرٌة (قلة
التعداد تتطلب لزوما اكتتابا جدٌدا تعزٌزا للقدرات).
العوابق المإسسٌة والسٌاسٌة :
 اإلطار العام للسٌاسات (بما فٌها السٌاسات ؼٌر الؽابٌة) لٌس مبلبما لتنمٌة قطاع
الحراجة ؛
المخاطر  /العوابق
 نقص القدرات لدى المصالح الؽابٌة فً الدولة والمإسسات الوطنٌة والخصوصٌة
المعنٌة بتنفٌذ هذا البرنامج الوطنً ؛
 نقص القدرات لدى نسٌج منظمات المستؽلٌن لؤلراضً الؽابٌة ؛
 البحث واإلشاد والتعمٌم ناقصة الوجاهة ؛
 األمن العقاري.
العوابق المرتبطة القدرات وتقاسم المعلومات :
 انعدام الٌد العاملة الماهرة ؛
 انعدام البنٌة التحتٌة القاعدٌة ؛
 الكلفة الباهظة للصفقات ؛
 النقص فً المعلومات  /النفاذ إلى المعلومات.
 20.000.000دوالر أمرٌكً
المٌزانٌة
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انبطبقت  : 10قطبع "انضساػت وانحشاجت واستخذاو األساضٍ"  /انغبببث  /انًحبفظت
القطاع /المجال قطاع "الزراعة والحراجة واستخدام األراضً"  /القطاع الفرعً للؽابات
المحافطة على الؽابات واألراضً الؽابٌة ،بواسطة محاربة اختفاء
عنوان المشروع
االشجار والؽابات.
وزارة التنمٌة الرفٌة ـ المجموعات المحلٌة ،المجتمعات القاعدٌة ،المجتمع
جهة اإلشراؾ
واألطراؾ المعنٌة المدنً ،المصالح البلمركزٌة للدولة.
المساهمة فً توجٌهات "خطة العمل الوطنٌة الثانٌة من أجل البٌبة" التً
تستهدؾ تحسٌن تحمّل المنظومات البشرٌة والمنظومات البٌبٌة
الهدؾ اإلجمالً
والمنظومات الببٌة الزراعٌة ،فً مواجهة التدهور المترتب عن التؽٌرات
المناخٌة وممارسات االستؽبلل المنجمً للموارد الطبٌعٌة.
تخفٌض النسبة السنوٌة الختفاء الؽابات بـ  % 50بالنسبة للسنة المرجعٌة،
الهدؾ الخاص
والعون فً استعادة األراضً المتدهورة.
 جرد الؽابات واألراضً الؽابٌة ،ورسم خرابط لها ،وال سٌما الؽابات
المصنفة وحقول اشجار الصمػ ؛
 تنظٌم السكان المحلٌٌن فً هٌبات وتؤمٌنهم وجعلهم مسإولٌن عن
استعادة وتسٌٌر الؽابات واألراضً الؽابٌة ،وتسٌٌرها العقبلنً
والمستدٌم ؛
 اختبار جملة من التقنٌات العصرٌة والتقلٌدٌة للمحافظة على الؽابات
واألراضً الؽابٌة (وضعٌة الحظر ،البذر ،التشجٌر ،أشؽال التربة،
اإلجراءات
التخصٌب ،النظم المضادة للتعرٌة ،إلخ) ؛
المقترحة
 تكٌٌؾ النصوص القانوٌنٌة الموجودة مع الواقع المٌدانً ،بشكل ٌإمّن
الجهود المقوم بها ؛
 تعزٌز القدرات لدى الهٌبات القاعدٌة وهٌبات الدعم المكلفة بتسٌٌر
الموارد الؽابٌة ومتابعتها التقوٌمٌة ؛
 إعداد قواعد التسٌٌر المناسب الستؽبلل أمثل للموارد الؽابٌة ؛
 تطوٌر وتنفٌذ نشاطات مدرة للدخل ترتبط بتسٌٌر اُـبثبد ٝاالهاظ٢
اُـبث٤خ.
 20سنة ـ الوالٌات الؽابٌة الرعوٌة الثمانٌة فً البلد ،التً هً  :الترارزه،
المدة والموقع
البراكنه ،كوركول ،كٌدٌماؼا ،العصابه ،تكانت ،الحوضان.
 نسبة إعادة التشجٌر والتشجٌر ؛
المتابعة التقوٌمٌة /
 نسبة إنتاج وإنتاجٌة الكتلة الحٌوٌة ؛
المإشرات
 نسبة احتجاز الكربون ؛
 نسبة الكربون المتفادى.
العوابق المالٌة :
 تعببة الموارد  :بالنسبة لبلد من "البلدان األقل تق ّدما" ،لٌس بالضرورة
تموٌ ُل برنامج ؼابً من هذا الحجم على نفقة الدولة أولوٌة ً مطلقة.
المخاطر  /العوابق
وكذلكٌ ،صعب أن ٌتصور اآلن تموٌ ُل القطاع الخصوصً ؛
 التكالٌؾ االبتدابٌة المرتفعة لنشاطات التشجٌر وإعادة التشجٌر،
وحماٌة المنجزات ،وتسٌٌر البرنامج (التسٌٌر ،الرواتب ،إلخ) ،وال
سٌما أنّ المصالح الؽابٌة للدولة فً حالة ؼٌر مواتٌة تتسم بنقص شدٌد
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المٌزانٌة

فً الوسابل اللوجستٌة والموارد البشرٌة (قلة التعداد تتطلب لزوما
اكتتابا جدٌدا تعزٌزا للقدرات).
العوابق المإسسٌة والسٌاسٌة :
 اإلطار العام للسٌاسات (بما فٌها السٌاسات ؼٌر الؽابٌة) لٌس
مبلبما لتنمٌة قطاع الحراجة ؛
 نقص القدرات لدى المصالح الؽابٌة فً الدولة والمإسسات
الوطنٌة والخصوصٌة المعنٌة بتنفٌذ هذا البرنامج الوطنً ؛
 نقص القدرات لدى نسٌج منظمات المستؽلٌن لؤلراضً الؽابٌة ؛
 البحث واإلشاد والتعمٌم ناقصة الوجاهة ؛
 األمن العقاري.
العوابق المرتبطة القدرات وتقاسم المعلومات :
 انعدام الٌد العاملة الماهرة ؛
 انعدام البنٌة التحتٌة القاعدٌة ؛
 الكلفة الباهظة للصفقات ؛
 النقص فً المعلومات  /النفاذ إلى المعلومات.
 7.000.000دوالر أمرٌكً.

انبطبقت  : 11قطبع "انضساػت وانحشاجت واستخذاو األساضٍ"  /انغبببث  /حًبَت انًُظىيبث انبُئُت
انطبُؼُت
القطاع /المجال
عنوان المشروع
جهة اإلشراؾ واألطراؾ
المعنٌة
الهدؾ اإلجمالً

الهدؾ الخاص

اإلجراءات المقترحة

قطاع "الزراعة والحراجة واستخدام األراضً"  /القطاع الفرعً
للؽابات
حماٌة المنظومات البٌبٌة الطبٌعٌة ومكافحة تدهور الؽابات
واألراضً الؽابٌة.
وزارة التنمٌة الرفٌة ـ المجموعات المحلٌة ،المجتمعات القاعدٌة،
المجتمع المدنً ،المصالح البلمركزٌة للدولة.
المساهمة فً توجٌهات "خطة العمل الوطنٌة الثانٌة من أجل
البٌبة" التً تستهدؾ تحسٌن تحمّل المنظومات البشرٌة
والمنظومات البٌبٌة والمنظومات الببٌة الزراعٌة ،فً مواجهة
التدهور المترتب عن التؽٌرات المناخٌة وممارسات االستؽبلل
المنجمً للموارد الطبٌعٌة.
إبطاء تدهور الؽابات ـ وحتى قلب تدهورها ـ بواسطة المحافظة
والتسٌٌر العقبلنً والمستدٌم للؽبلبات واألراضً الؽابٌة.
 جرد الؽابات واألراضً الؽابٌة ،ورسم خرابط لها ،وال سٌما
الؽابات المصنفة وحقول اشجار الصمػ ؛
 تنظٌم السكان المحلٌٌن فً هٌبات وتؤمٌنهم وجعلهم مسإولٌن
عن استعادة وتسٌٌر الؽابات واألراضً الؽابٌة ،وتسٌٌرها
العقبلنً والمستدٌم ؛
 اختبار جملة من التقنٌات العصرٌة والتقلٌدٌة للمحافظة على
الؽابات واألراضً الؽابٌة (وضعٌة الحظر ،البذر ،التشجٌر،
أشؽال التربة ،التخصٌب ،النظم المضادة للتعرٌة ،إلخ) ؛
 تكٌٌؾ النصوص القانوٌنٌة الموجودة مع الواقع المٌدانً،
بشكل ٌإمّن الجهود المقوم بها ؛
 تعزٌز القدرات لدى الهٌبات القاعدٌة وهٌبات الدعم المكلفة
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بتسٌٌر الموارد الؽابٌة ومتابعتها التقوٌمٌة ؛
 إعداد قواعد التسٌٌر المناسب الستؽبلل أمثل للموارد الؽابٌة
 تطوٌر وتنفٌذ نشاطات مدرة للدخل ترتبط بتسٌٌر
ٝاالهاظ ٢اُـبث٤خ.
 20سنة ـ الوالٌات الؽابٌة الرعوٌة الثمانٌة فً البلد ،التً هً :
الترارزه ،البراكنه ،كوركول ،كٌدٌماؼا ،العصابه ،تكانت،
الحوضان.
 نسبة اختفاء األشجار والؽابات ؛
 نسبة إنتاج وإنتاجٌة الكتلة الحٌوٌة ؛
 نسبة احتجاز الكربون ؛
 نسبة الكربون المتفادى.
العوابق المالٌة :
 تعببة الموارد  :بالنسبة لبلد من "البلدان األقل تق ّدما" ،لٌس
بالضرورة تموٌ ُل برنامج ؼابً من هذا الحجم على نفقة
الدولة أولوٌة ً مطلقة .وكذلكٌ ،صعب أن ٌتصور اآلن تموٌ ُل
القطاع الخصوصً ؛
 التكالٌؾ االبتدابٌة المرتفعة لنشاطات التشجٌر وإعادة
التشجٌر ،وحماٌة المنجزات ،وتسٌٌر البرنامج (التسٌٌر،
الرواتب ،إلخ) ،وال سٌما أنّ المصالح الؽابٌة للدولة فً حالة
ؼٌر مواتٌة تتسم بنقص شدٌد فً الوسابل اللوجستٌة
والموارد البشرٌة (قلة التعداد تتطلب لزوما اكتتابا جدٌدا
تعزٌزا للقدرات).
العوابق المإسسٌة والسٌاسٌة :
 اإلطار العام للسٌاسات (بما فٌها السٌاسات ؼٌر الؽابٌة)
لٌس مبلبما لتنمٌة قطاع الحراجة ؛
 نقص القدرات لدى المصالح الؽابٌة فً الدولة
والمإسسات الوطنٌة والخصوصٌة المعنٌة بتنفٌذ هذا
البرنامج الوطنً ؛
 نقص القدرات لدى نسٌج منظمات المستؽلٌن لؤلراضً
الؽابٌة ؛
 البحث واإلشاد والتعمٌم ناقصة الوجاهة ؛
 األمن العقاري.
العوابق المرتبطة القدرات وتقاسم المعلومات :
 انعدام الٌد العاملة الماهرة ؛
 انعدام البنٌة التحتٌة القاعدٌة ؛
 الكلفة الباهظة للصفقات ؛
 النقص فً المعلومات  /النفاذ إلى المعلومات.
 5 000 000دوالر أمرٌكً.

اُـبثبد

المدة والموقع
المتابعة التقوٌمٌة /
المإشرات

المخاطر  /العوابق

المٌزانٌة

البطاقة  : 12برنامج التؤقلم المستدٌم لمدٌنة نواكشوط تجاه مخاطر الفٌضانات
بطاقة االستثمارات المادٌة على المدى البعٌد
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األهداؾ الخاصة

تؤمٌن مدٌنة نواكشوط من التؽٌر المناخً ومختلؾ الممارسات البشرٌة ؼٌر
المبلبمة
الخٌار  : 1صٌؽة "ال ُمنخفض المستصلح بالتفرٌػ" (بكلفة  1,2ملٌار دوالر
أمرٌكً) .تجهٌزات تصرٌؾ المٌاه نحو المحٌط  0,1 :ملٌار دوالر أمرٌكً ؛
محطة الضخ  0,1 :ملٌار دوالر أمرٌكً ؛ تجهٌزات التصرٌؾ بواسطة المجاري
 0,5 :ملٌار دوالر أمرٌكً ؛ تعزٌز الشرٌط الكثٌبً الشاطبً  0,5 :ملٌار دوالر
أمرٌكً.
الخٌار  : 2صٌؽة "بحٌرة مائٌة جوفٌة" (  2,2ملٌار دوالر أمرٌكً)  .تعزٌز
الشرٌط الكثٌبً الشاطبً  0,5 :ملٌار دوالر أمرٌكً ؛ محطة الضخ والتصرٌؾ:
 1ملٌار
 0,2ملٌار دوالر أمرٌكً ؛ تجهٌزات التصرٌؾ بواسطة المجاري:
دوالر أمرٌكً ؛ محطة الضخ والتنقٌة  0,5 :ملٌار دوالر أمرٌكً.

الخٌارت/البدائل
والتكالٌؾ
تقدٌرات الكلفة
تقرٌبٌة ()% 50 ±

الخٌار  : 3صٌؽة "بحٌرة مائٌة جوفٌة للري الجوفً للكثبان الصحراوٌة" ( 2,2
ملٌار دوالر أمرٌكً) .تعزٌز الشرٌط الكثٌبً الشاطبً  0,5 :ملٌار دوالر أمرٌكً
؛ محطة الضخ والتصرٌؾ  0,2 :ملٌار دوالر أمرٌكً ؛ تجهٌزات التصرٌؾ
بواسطة المجاري  1 :ملٌار دوالر أمرٌكً ؛ محطة الضخ والتنقٌة  0,5 :ملٌار
دوالر أمرٌكً .لم تدمج تكالؾ تجهٌزات الري فً هذا التقدٌر.
الخٌار " : 4بحٌرة عذبة على مستوى الشاطئ" ( 2,5ملٌار دوالر أمرٌكً).
تعزٌز وتوسٌعة الشرٌط الكثٌبً الشاطبً  1 :ملٌار دوالر أمرٌكً ؛ محطة التنقٌة
والضخ  0,5 :ملٌار دوالر أمرٌكً ؛ تجهٌزات التصرٌؾ بواسطة المجاري 1 :
ملٌار دوالر أمرٌكً.
الخٌار " : 5إعادة تشٌٌد مدٌنة نواكشوط"
 الصٌؽة " : .1.5ردم آفطوط الساحلً" (  3,5ملٌار دوالر أمرٌكً) .تعزٌز الشرٌط الكثٌبً الشاطبً  0,5 :ملٌار دوالر أمرٌكً ؛ كلفة الردم:
 1ملٌار دوالر أمرٌكً ؛ إعادة بناء المساكن  1 :ملٌار دوالر أمرٌكً ؛
شبكة الصرؾ الصحً  1 :ملٌار دوالر أمرٌكً ؛
 الصٌؽة  : .2.5تسوٌة الكثبان الصحراوٌة وإعادة البناء فً داخلاألراضً"( 2,7ملٌار دوالر أمرٌكً)ٌ .فترض هذا الخٌار هجر المناطق
الواطبة من المدٌنة .كلفة أشؽال التسوٌة  0,2 :ملٌار دوالر أمرٌكً ؛
إعادة بناء المساكن  1 :ملٌار دوالر أمرٌكً ؛ شبكة الصرؾ الصحً 1 :
ملٌار دوالر أمرٌكً ؛ كلفة حزام أخضر  0,5 :ملٌار دوالر أمرٌكً.
الخٌار " : 6العبور االصطناعً للرمل" بواسطة الكنس أو الضخ أو النقل
الطرقً ( 4ملٌار دوالر سنوٌا) ؛

الخٌار  " : 7إعادة تشٌٌد المٌناء فً أعالً البحار" ( 1ملٌار دوالر أمرٌكً).
 "السلطة العلٌا للماء والشاطا" والقطاعات الوزارٌة ؛جهة اإلشراؾ
 الفاعلون الخصوصٌون والجمعوٌون ؛واألطراؾ المعنٌة
 الشركاء الفنٌون والمالٌون. تعببة الموارد ؛المخاطر والعوائق
 -حكم القطاع.
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البطاقة  : 13تدخبلت التاقلم لمكافحة زحؾ الرمال
التؤقلم مع مخاطر زحؾ الرمال
التؤمٌن المستدٌم للمجاالت الحضرٌة لمدٌنة نواكشوط ،على الجبهة
المالٌة الشرقٌة والشمالٌة.
األهداؾ الخاصة
 تدعٌم وتوسعة الحزام األخضر لمدٌنة نواكشوط ؛ إقامة تجهٌزات تجدٌدٌة إلشراك الفاعلٌن المحلٌٌن وجهلهماإلجراءات المقترحة
مسإولٌن عن التسٌٌر المستدٌم للمنشآت الؽابٌة.
 وزارة البٌبة ؛ المجموعات الحلٌة ؛جهة اإلشراؾ
 السور األخضر العظٌم ؛واألطراؾ المعنٌة
 الشركاء الفنٌون والمالٌون. تعببة الموارد ؛ حكم القطاع ؛المخاطر والعوابق
 مشاركة المجتمعات الحضرٌة ؛ خطر الجفاؾ.برنامج عشري ـ  2.500.000دوالر أمرٌكً.
المٌزانٌة والمدة
البطاقة  : 14إجراءات لتح ّمل سدّ "فم لكلٌته" المائً
إجراءات تؤقلمٌة لمٌاه سدّ " ف ّم لكلٌته"
إنشاء وتحدٌد مهمة الهٌبة :
إنشاء وتحدٌد مهمة التشاور من أجل تسٌٌر المٌاه.
إقامة إطار للتشاور
من أجل تؤمٌن
التسٌٌر المستدٌم
للموارد المائٌة
والتعاٌش السلمً
بٌن بٌن المستؽلٌن.

إعداد نصوص من أجل تسٌٌر الموارد المابٌة فً المنطقة (االتفاقٌات المحلٌة).
إقامة إستراتٌجة لبلتصال :
 تنظٌم منتدٌات للفاعلٌن حول تسٌٌر الموارد ،والتسٌٌر المستدٌم للمواردالمابٌة ،إلخ.
 إقامة شبكة للتشاور بٌن الفاعلٌن ؛ دعم المبادرات الجمعوٌة فً مجال االتصال.تزوٌد هٌبة التشاور بوسابل التسٌٌر

 2,84ملٌون
دوالر أمرٌكً.

 نشر وتعمٌم النصوص المعتمدة ؛ تكوٌن أعضاء الهٌبة التشاورٌة حول النصوص النظامٌة والمعمول بها ؛ التكفل بتسًٌر الهٌبة من طرؾ الدولة أو بفرض إتاوات على استخدامالموارد الطبٌعٌة من طرؾ المستؽلٌن.
تحسٌن معرفة الموارد المابٌة :
 دراسة هٌدرولوجٌة وهٌدروجٌولوٌجٌة تهدؾ إلى ا قتراح مخطط تهٌبة155

تحسٌن نظام ملء
الس ّد :
 3مبلٌٌن دوالر
أمرٌكً

للموارد المابٌة للحوض الرافد ؛
 إعداد أدوات للتسٌٌر  :تشخٌص شبكة المراقبة للمٌاه السطحٌة والجوفٌة،ومعرفة أبعادها (مقاٌٌس الخرابط ،مقاٌٌس المطر ،متابعة الخصابص
الفٌزٌابٌة والكٌمٌابٌة ،شبكة قٌاس العمق ،إلخ) ،إعداد قاعدة بٌانات حول
الموارد المابٌة فً الحوض ،مشفوعة بـ"نظام معلومات جؽرافٌة" ،بهدؾ
خلق نموذج رٌاضً حول ملء السد ؛
 تكوٌن العمال  :وكٌبلن من المدٌرٌة الجهوٌة لوزارة المٌاه والصرؾالصحً حول أدوات تسٌٌر المٌاه الجوفٌة ،ووكٌبلن من المدٌرٌة الجهوٌة
للتنمٌة الرٌفٌة/وزارة التنمٌة الرٌفٌة حول أدوات تسٌٌر المٌاه السطحٌة.
تحسٌن نظام جرٌان مٌاه السٌبلن فً الحوض الرافد
 تسٌٌر مٌاه السدود  :تحدٌد جدول زمنً إلطبلق المٌاه من المماسك (فًحوالً  15سبتمبر من كل سنة) ؛
 استعادة أحواض الودٌان  :تحسٌس السكان حول تنظٌؾ الوادي قبل بدءفصل األمطار .ومكافحة زحؾ الرمال على حوض الوادي ،إلخ.
استعادة حوض التخزٌن للسد
 مكافحة تكوّ ن الوحل  :إعادة تؤهٌل الحزام األخضر المقام كمص ّد للرٌاح؛ تنظٌؾ حواؾّ الحوض التخزٌنى للس ّد أثناء فترة المٌاه المنخفضة ؛ -تحدٌث أدوات التسٌٌر  :منحنى تعٌٌر ارتفاع/حجم السد.

البطاقة  : 15برنامج التؤقلم فً منطقة الشاطئ
تدخبلت مستعجلة فً المدى القرٌب والمتوسط
ثبلث مكوّ نات  )1 ( :تحسٌن حكم إشكالٌة الماء والشاطا ،مع إقامة "سلطة علٌا" تابعة للوزارة األولى ؛
( )2تعزٌز المعلومات حول المسارات الفٌزٌابٌة التً تإسس لمخاطر الفٌضانات ؛ (  )3تنفٌذ مشروع
الصرؾ الصحً لمدٌنة نواكشوط (المكتب المورٌتانً للصرؾ الصحً) ،ومتابعة المبادرات الجارٌة
الستعادة أو حماٌة الشرٌط الشاطبً لتخفٌض مخاطر الفٌضانات من جرّ اء األمطار والؽمر البحري.
المكونة  : 1تحسٌن حكم إشكالٌة الماء والشاطئ
إقامة "سلطة علٌا للماء والشاطا" تابعة لوصاٌة الوزارة األولى ،من أجل تنسٌق السٌاسة
واإلستراتٌجٌات الوطنٌة المرتبطة بخطر الفٌضانات فً المدٌنة ،بالتعاون مع مختلؾ القطاعات
والمجتمع المدنً والقطاع الخصوصً والشركاء الفنٌٌن والمالٌٌن .وفً هذا اإلطار ،سٌكون من البلزم
على وجه الخصوص تزوٌ ُد "السلطة العلٌا للماء والشاطا" باألدوات القانونٌة الوجٌهة ،من أجل التسامً
على التقوقعات القطاعٌة التً تشكل أحد أه ّم مكامن الضعؾ المإسسً ،وذلك من أجل أفضل نجاعة
للتدخبلت المطلوبة بقصد "التسٌٌر المندمج للموارد المابٌة".
المكونة  : 2تعزٌز المعلومات حول المسارات الفٌزٌائٌة المرتبطة بالفٌضانات
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تحت رعاٌة السلطة العلٌا ،وعبلوة على النواقص فً وضعٌة المعلومات المتعلقة بإسهام مختلؾ عوامل
ٌ
الخطر الكمونً للفٌضاناتٌ ،جب أن تطلق
دراسات  55الستٌعاب مختلؾ المسارات الفٌزٌابٌة التً تنجرّ
55
عنها المخاطر المذكورة  .ومن أجل ذلك ،ال بد من توثٌق االعتبارات التالٌة :
 الخرٌطة الهٌدروجٌولوجٌة لباطن التربة فً نواكشوط ؛ المسارات الهٌدروجٌولوجٌة ،مع نموذج رٌاضً مُجاز ؛ خرٌطة عمقٌة للمنطقة النشطة من الشاطا تحت البحري.المكونة  : 3الصرؾ الصحً لمدٌنة نواكشوط (المكتب المورٌتانً للصرؾ الصحً) ،واستعادة أو
حماٌة الشرٌط الشاطئً
الحاصل أنّ هذه المكونة ـ التً تدخل فً إطار الصرؾ الصحً لدى وزارة المٌاه والصرؾ الصحً،
منذ  2011ـ هً اآلن متقدمة على صعٌد الجدوى ،مع مخطط توجٌهً للصرؾ الصحً لمدٌنة
نواكشوط أعٌد تحدٌثه (المكتب امورٌتانً للصرؾ الصحً) .وفً هذا اإلطار ،سٌنفذ الخٌار المعتمد
للصرؾ السابل فً مدٌنة نواكشوط ،عبر شبكتٌن منفصلتٌن  :شبكة لتصرٌؾ مٌاه األوساخ وشبكة لمٌاه
األمطار مقصورة على المناطق التً تشهد حركة قوٌة للسٌارات ،والمناطق الواطبة القابلة للؽمر،
ومناطق المٌاه الراكدة ،باستثمار ٌق ّدر بـ  0,25573ملٌار دوالر أمرٌكً خارج الرسوم (  1د =
 300,52أوقٌة).
وعلى صعٌد آخر ،وفً انتظار تنفٌذ حلول مستدٌمة وباهظة لتؤمٌن مدٌنة نواكشوط ،تشمل المكوّ نة
ت للتؤقلم ،مثل اإلجراءات الجارٌة الستعادة وحماٌة الشرٌط الكثٌبً الذي ٌشكل الحصن الوحٌد
إجراءا ٍ
ضد الؽمر البحري ( 0,25ملٌار دوالر أمرٌكً).
البطاقة  : 16برنامج التؤقلم لتؤمٌن مدٌنة نةاكشوط
اإلجراءات على المدى الطوٌل
 المكونة " : 1بولدر" (ال ُم َ
نخفض ال ُمستصلح بالتفرٌػ) ،بكلفة  1,2ملٌار دوالر أمرٌكً.
ٌندرج بدٌل "بولدر" فً إطار البحث عن حل عاجل لمشكلة األحٌاء الواطبة فً نواكشوط التً تتعرّ ض
للفٌضانات ،مع مراقبة لمستوى البحٌرة الجوفٌة بواسطة ضخ مستمر ،عبلوة على تعزٌز الشرٌط
الساحلً .ومن هذا المنظور الذي سٌُختبر على شكل نموذجً لتقوٌم جدواه ،تجمَّعُ المٌاه وتوجّ ه نحو آبار
مجهزة بمضخات لتصرٌؾ الماء نحو البحر ،من أجل تخفٌض مستوى البحٌرة المالحة .وٌرتبط خطر
جدوى هذا الخٌار بعدم معرفة عمل النسق الهٌدروجٌولوجً للشاطا .والواقع أنّ نفاذٌة باطن التربة
ووجود طبقات ؼٌر نفاذة ٌشكبلن وسابط جوهرٌة لفعالٌة تلك المنظومة .فإذا كان باطن التربة ؼٌر نفاذ
بما فٌه الكفاٌة ،فلن تسٌل المٌاهُ الجوفٌة نحو المصارؾ واآلبار .أما إذا كان باطن التربة نفاذا جدا ،فإنّ
مٌاه البحر ستتسرب سرٌعا لتح ّل مح ّل المٌاه المفرّ ؼة .وهكذا ،ستكون منظومة التصرٌؾ فعالة فقط إذا
كان لباطن التربة نفاذٌة متوسطة .لذلك ،من البلزم إطبلق برنامج من اإلجراءات للحصول على
معلومات حول بنٌة باطن التربة فً نواكشوط وتكوٌنه وسماته الهٌدروجٌولوجٌة .وعبلوة على ذلك ،من
المشاكل التً ٌتوجب حلها زحؾُ الرمال على منظومة التصرٌؾ .وفً هذا اإلطارٌ ،مكن تصور
تجرٌب حلول تقنٌة ،على سبٌل المثال طرد منتظم للماء من المصارؾ أو استخدام مرشحات .وأخٌرا،
ٌجب أن ٌقدر التاثٌر البٌبً لهذا الخٌار على منظومة البٌبة البحرٌة ،لدعم جدوى مشروع التؤقلم.
مكونة " : 2التصرٌؾ إلى البحٌرة المائٌة الجوفٌة" ( 2,2ملٌار دوالر أمرٌكً).
 ال ّ
عبلوة على تعزٌز الشرٌط الكثٌبً الشاطبً ٌ ،جب أن ٌصمم التصرٌؾُ بحٌث ٌم ّكن من جمع مٌاه
األوساخ والمٌاه المطرٌة فوق ماء البحٌرة المالحة .فسٌكون عندنا هنا منظومتان للتصرٌؾ " :منظومة
عمٌقة" لتصرٌؾ البحٌرٌة الجوفٌة تحت األحٌاء الواطبة ،و"منظومة سطحٌة" تجمع المٌاه ؼٌر البحرٌة،
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التً ستوجّ ه إلى محطة للتنقٌة .وانطبلقا من هذه المحطةٌ ،مكن للمٌاه المعالجة أن تتسرّ ب فً التربة،
ّ
بالتبخر .وٌجب أن ٌجري هذا التسرّ ب فً مكان بعٌد من المدٌنة لتفادي صعودها إلى
تفادٌا لخسارة الماء
السطح فً المنطقة العمرانٌة .وٌمكن البحث عن أماكن مناسبة للتسرب فً الكثبان المنتمٌة لمجال
الصحراء الكبرى .وهكذا ،نخلق مناطق رطبة فً هذه الكثبان التً ٌمكن بعدب ٍذ أن تؽرس .وستتن ّقى المٌاه
المتسربة فً التربة بشكل أكثر فً الرمال ،لتوجه نحو استخدامات أخرى .فالواقع أ ّنه إذا كانت البحٌرة
العذبة المتسربة فً الكثبان مستمرة فً التضخم ،سٌإول بها الحال إلى ؼمر المناطق العمرانٌة الواقعة
فً تجاوٌؾ الكثبان .وهكذاٌ ،بدو أنّ إعادة استخدام المٌاه المتسربة ضرورة.
ري الكثبان الصحراوٌة " ( 2,2ملٌار
مكونة  : 3الصٌؽة المتمثلة فً "بحٌرة مائٌة جوفٌة ل ّ
 ال ّ
دوالر أمرٌكً).
هذا الخٌار تعدٌل للخٌار السابق الذي ٌتمثل فً تثمٌن المٌاه المٌاه المتسربة فً الكثبان الصحراوٌة ،وال
سٌما بالري الجوفً بالتقطٌر ،على جذور النباتات .وهذه التقنٌة تر ّشد الماء كثٌرا ،فتجتنب التبخر من
ُّب مخلفات التبخر التً تجعل التربة ؼٌر صالحة للنبات .ومن المتوقع أن تم ّكن من خلق حزام
جهة وترس َ
أخضر حقٌقً حول نواكشوطٌ ،كون مقاوما لفترات الجفاؾ.
المكونة " : 4بحٌرة عذبة على مستوى الشاطئ" ( 2,5ملٌار دوالر أمرٌكً).

ّ
ٌتٌح تعزٌز وتوسٌعة الشرٌط الكثٌبً الشاطبً إمكانٌات لخلق بحٌرة من المٌاه العذبة تحت الشرٌط
الكثٌبً الشاطبً ،شرٌطة تخفٌض مستوى البحٌرة المالحة تحت المدٌنة ،بما فٌه الكفاٌة ،بواسطة
تجهٌزات مناسبة (المنشآت ،وتصرٌؾ وضخ المٌاه األجاج) .وهكذاٌ ،مكن للتربة على مرّ الزمن أن تفقد
تركٌز الملح المرتفع فٌها .وٌمكن أن ٌشمل هذا الخٌار تعدٌبل مع مزاٌا للريّ الجوفً للشرٌط الشاطبً،
مع خطة للماء العذب الجوفً (لم تعتبر الكلفة فً التقدٌرات األولٌة).
المكونة " : 5ترحٌل األحٌاء المهددة فً مدٌنة نواكشوط"

ّ
تعتمد البنٌة التحتٌة الموصوفة آنفا لتسٌٌر الماء على مبدإ تخفٌض البحٌرة المالحة بواسطة الضخ ،لكن
جدوى هذا المبدإ ما تزال تحتاج اإلثبات .وقد ٌتجلى أنّ هذا النظام سٌكون باهظا جدا .ولهذه األسباب،
ٌمكن تصور خٌارات بدٌلة لمواجهة مشاكل الفٌضانات .وفٌما ٌلً صٌؽتان تتطلبان إعادة تشٌٌد جزء
كبٌر من المدٌنة ،مع منظومة لجمع الماء وتصرٌفه.
 الصٌؽة " : .1.5ردم آفطوط الساحلً" ( 3,5ملٌار دوالر أمرٌكً) ؛ الصٌؽة  : .2.5تسوٌة الكثبان الصحراوٌة وإعادة البناء فً داخل األراضً " ( 2,7ملٌار دوالرأمرٌكً)ٌ .فترض هذا الخٌار هجر المناطق الواطبة من المدٌنة.
المكونة " : 6العبور االصطناعً للرمل" بواسطة الكنس والضخ أو النقل بالشحن (  4ملٌار

ّ
دوالر سنوٌا) ؛

جنوب مٌناء الصداقة مشكلة إضافٌة عبر تحطم الشرٌط الكثٌبً وتفاقم خطر
تشكل التعرٌة
َ
ُ
محاوالت مكافحة هذه المشكلة بواسطة هٌاكل صلبة (كثبان،
الفٌضان .وقد باءت بالفشل
كتل إسمنتٌة ،إلخ) .فالحماٌات الصلبة تم ّكن فقط من انتقال منطقة التعرٌة ؛ فالمشكلة ال تفتؤ
تتفاقم من سنة إلى أخرى .وهذه الحماٌات تتطلب عبلوة على ذلك صٌانة متزاٌدة ،بقدر ما
ّ
الشط بالتٌار.
تنجرؾ طلٌعة
وٌتمثل الحل الوحٌد فً جعل الرمل ٌعبر من الشمال نحو الجنوب بوسابل اصطناعٌة .وكمٌة الرمل
المراد انتقالها كبٌرة ،من مرتبة  1ملٌون م  3سنوٌاٌ .مكن أن تستخدم وسابل مختلفة للعبور  :الضخ ،أو
الكنس أو النقل بالشحن .وٌمكن استخدام جزء من الرمل المتراكم شمال المٌناء لتعزٌز الشرٌط الكثٌبً
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جنوب المٌناء .وستم ّكن دراسة تؤخذ فً الحسبان مختلؾ االستخدامات الممكنة للرمل المتراكم من
معرفة وسٌلة العبور األكثر اقتصادا.

البطاقة  : 17النهوض بتقنٌات تؤقلم اإلنتاج النباتً
اإلجراءات المقترحة
 اٗزوبء ٝفِن كصبئَ ًضو رجٌ٤وا ٓٝوبٓٝخ ُِغلبف ٝاُؾواهح أُورلؼخٓٝ ،زؾ ِّٔخ
ُألٓواض 56؛
 اُزقط٤ػ االٓضَ ُيٖٓ اُجنه ؛
 رٌض٤ق أُيهٝػبد أُو٣ٝخٝ ،اُز٘٣ٞغ اُيهاػ ٢؛
 اُزي٣ٝل األٓضَ ثبُٔبء ٗٝظْ اُو ١؛
 أُؾبكظخ ػِ ٠أُٞاهك اُٞهاص٤خ اُ٘جبر٤خ ك ٢اُيهاػخ ٝأُسبٔٛخ ك ٢ثوآظ اُجؾش
ٝاالٗزوبء ػِ ٠أُسز ٟٞاُل ٢ُٝ؛
 رط٣ٞو ٝإهبٓخ ٓ٘ظٓٞبد ٔٗٝبمط ُِٔواهجخ ٝاُزٞهّغ ٝاإلٗناه ٝ ،كٝاد ُِؼ ٕٞك ٢ارقبم
اُوواهٌُٔ ،بكؾخ ٓ ْٛواض ٝآكبد أُيهٝػبد اُز٣ ٢قش ٠ػِٜ٤ب ٖٓ اُي٣بكح ػلكا
ٝشلحًٓ ،غ ؽص ٍٞاُزـ٤واد أُ٘بف٤خ ؛
 رؾسٗ ٖ٤وَ أُؼبهف إُ ٠أُياهػ.ٖ٤
النشاطات
 تعزٌز القدرات البحثٌة (التؽٌرات المناخٌة ،إنشاء النماذج البٌولوجٌة ،انتقاء الفصابل،
إلخ) ؛
 القٌام بؤعمال البحث فً أوساط مراقبة ومن طرؾ الفبلحٌن (البحث التشاركً) ؛
 إببلغ مكتسبات البحث وتعمٌم التقنٌات المبلبمة ؛
 المتابعة التقوٌمٌة.
المسإولٌات وشراكة التنفٌذ
وزارة التنمٌة الرٌفٌة  /المعهد الوطنً للبحوث والتنمٌة الزراعٌة
المزارعٌن /المجتمع المدنً  /القطاع الخاص.

 /منظمات وشبكات

المتابعة التقوٌمٌة والمإشرات
 عدد الفصابل المحسنة المحصول علٌها والمختبرة فً وسط واقعً ؛
 عدد الفصابل المحسنة المعتمدة من طرؾ المنتجٌن ؛
 نسبة زٌادة اإلنتاجٌة واإلنتاج ؛
 انعكاس التقنٌات الجدٌدة على تكلفة اإلنتاج والتسٌٌر المستدٌم للموارد المابٌة وحماٌة
المزروعات ؛
 االنعكاس على األمن الؽذابً وظروؾ حٌاة المزارعٌن.
المخاطر والعوائق
 عدم توفر القدرات البشرٌة المإهلة فً المجال ؛
 عدم انفتاح المنتجٌن على المستجدات التقنٌة ؛
 الكوارث (الجفاؾ الحاد ،اجتٌاح الجراد ،إلخ) ؛
 العوابق الجٌنٌة وتوفر التجهٌزات البلزمة للبحث.
المٌزانٌة  2 500 000 :دوالر أمرٌكً.
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البطاقة  : 18التحكم فً المٌاه السطحٌة لتحسٌن تسٌٌر وتثمٌن المٌاه المطرٌة،
ولتسهٌل تنمٌة المزروعات المروٌة ،والري التكمٌلً للمزروعات المطرٌة،
واستعادة التوازنات البٌئٌة.
اإلجراءات المقترحة
 تشٌٌد سدود مابٌة صؽرى ؛
 تهٌبة القٌعان والتحكم فً مٌاه السٌبلن ؛
 إعادة التؤهٌل والتسٌٌر المستدٌم للموارد الطبٌعٌة.
النشاطات
 دراسات التصور والجدوى ؛
 أشؽال الهندسة ؛
 االستثمار الزراعً (المزروعات المروٌة) ونقل التكنولوجٌات المبلبمة ؛
 حماٌة الحواؾّ بؽرس أنواع محلٌة ؛
 تعزٌز القدرات لدى المستفٌدٌن ومختلؾ اإلجراءات المرافقة ؛
 حماٌة وتؤمٌن المجاالت المهٌّؤة ؛
 إقامة الهٌبات التسٌٌرٌة ؛
 المتابعة التقوٌمٌة.
المدة والموقع  :المناطق الزراعٌة والؽابٌة الرعوٌة المواتٌة على امتداد التراب الوطنً.
المسإولٌات والشراكات  :وزارة التنمٌة الرٌفٌة  /المنظمات القروٌة  /المجتمع المدنً.
المتابعة التقوٌمٌة والمإشرات
 مساحة المواقع المهٌّؤة ؛
 إنتاجٌة وإنتاج المماسك المابٌة ؛
 وضعٌة البٌبة والمنظومات البٌبٌة فً المناطق المهٌّؤة ومساحة الكثبان المثبتة ؛
 مستوى األمن الؽذابً وظروؾ معٌشة السكان المستفٌدٌن.
المخاطر والعوائق
 الجفاؾ المتكرر ؛
 صعوبة تعببة الموارد.
المٌزانٌة  5 500 000 :دوالر أمرٌكً.

البطاقة  : 19النهوض بتقنٌات المحافظة على خصوبة وإنتاجٌة األراضً
اإلجراءات المقترحة
 تطوٌر مشارٌع "ؽلظ أُ٤بٝ ٙاُزوثخ ٝ /ؽظو ٝاسزؼبكح اُزوثخ" (اسزؼبكح األهاظ٢
أُزلٞٛهح ،ؽٔب٣خ أُٞاهك اُطج٤ؼ٤خ ،رؾس ٖ٤إٗزبع٤خ اُزوثخ ،رؾس ٖ٤كفَ اُسٌبٕ
أُسزٜلك.)ٖ٤
ثبُؾواعخ اُيهاػ٤خ ٝإهبٓخ ٓص ّلاد ُِو٣بػ ػِ ٠شٌَ ٝاعٜبد ،ؽ ٍٞأُ٘بغن
 اُٜ٘ٞض ِي
اُيهاػ٤خ ؛
 ؽٔب٣خ أُ٘بغن اُيهاػ٤خ ٖٓ ارسبع ٗطبم اُزصؾو.
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النشاطات





إٗغبى ٓ٘شآد صـ٤وح (ٓضَ األشوغخ اُؾغو٣خ ٝاُؾٞاعي أُو ّشؾخ ٗ ٝصبف اُجلٝه،
إُـ)ٝ ،إهبٓخ ٗظٔخ ٓعبكح ُِزؼو٣خ ؛
إػبكح اُزشغ٤و ٝفِن ٓشبرَ صـ٤وح ؛
رضج٤ذ اٌُضجبٕ ؛
أُزبثؼخ اُزو٤ٔ٣ٞخ.

المتابعة التقوٌمٌة والمإشرات
 ػلك أُشآد أُ٘غيح ؛
ٓ سبؽخ األهاظ ٢أُسزؼبكح ؛
 ػلك األٓزبه اُقط٤خ ٓص ّلاد اُو٣بػ اُ ُٔوبٓخٝ ،أُسبؽبد أُضجخ ٌٓبكخ ُيؽق اُوٓبٍ ؛
ٓ سز ٟٞاإلٗزبع٤خ ٝاإلٗزبط اُيهاػ.ْٖ٤٤
المخاطر والعوائق
 اُغلبف أُزٌوه ؛
 صؼٞثخ رؼجئخ أُٞاهك.
المٌزانٌة  1 500 000 :كٝاله ٓو.٢ٌ٣

البطاقة  : 20توقع وتخفٌض األزمات الؽذائٌة
اإلجراءات المقترحة
 تحسٌن المتابعة الزراعٌة الرصدٌة وتعزٌز مصالح اإلنذار المبكر ؛
 النهوض ببنوك الحبوب ؛
 تسٌٌر العون الؽذابً الموجه لتخفٌض الهشاشة المستقبلٌة  :التسٌٌر السلٌم والمنتج
للعون الؽذابً.
النشاطات
 إعداد ونشر المعلومات الرصدٌة التخاذ القرار (إعبلم وتحسٌس صناع القرار
والسكان) ؛
 تشٌٌد مخازن ؛
 تشكٌل مخزونات أمنٌة ،وتؤمٌن التوفر الدابم للمواد الؽذابٌة ؛
 تسٌٌر المخزونات ؛
 إقامة لجان التسٌٌر ؛
 تكوٌن أعضاء لجان التسٌٌر ؛
 المتابعة التقوٌمٌة ؛
 استهداؾ وتنظٌم أشؽال "الؽذاء مقابل العمل"  ،من أجل تؤقلم أفضل مع التؽٌرات
المناخٌة.
المدة والموقع  :المناطق الزراعٌة الرعوٌة .
الكلفة  600 000 :دوالر أمرٌكً
المسإولٌات والشراكات  :وزارة التنمٌة الرٌفٌة  /مفوضٌة االمن الؽذابً  /المنظمات واللجان
القروٌة  /المجتمع المدنً.
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المتابعة التقوٌمٌة والمإشرات








ػلك كٝهاد أُقيٗٝبد ؛
ػلك أُقبىٕ أُزٞكوح ؛
ًٔ٤خ اُؾجٞة أُٞظٞػخ ؛
ػلك ػعبء اُِغبٕ أٌُٗٞخ ؛
ٓسز ٟٞاُلهخ ك ٢اُزٞهؼبد اُوصل٣خ اُيهاػ٤خٝ ،عٜبى اإلٗناه أُجٌو ؛
ٗسجخ رقل٤ط اٗؼلاّ االٖٓ اُـنائ ٢؛
ػلك أُ٘شآد أُؼبك رأِٜ٤ٛب  ٝأُشّ٤لح ُزؼي٣ي اُزأهِْ.

المخاطر والعوائق
ٗ وص أُٞاهك أُبُ٤خ ؛
 ػلّ رغلك أُقي( ٕٝث٘ي اُؾجٞة).
المدة  6 :سنوات
المٌزانٌة  10 :مبلٌٌن كٝاله ٓو.٢ٌ٣

البطاقة : 21
برنامج تحسٌن تؽذٌة المواشً والتسٌٌر المستدٌم للمجابات الرعوٌة
إنّ تحسٌن النظام الؽذابً فً التنمٌة الحٌوانٌة ـ وال سٌما فً الفصل الجاؾ حٌث تكون القٌمة البروتٌنٌة
أو الطاقٌة للمراعً الطبٌعة على وجه العموم مُعٌقة لنظم اإلنتاج الرعوي ـ ٌشكل مكونة جوهرٌة للتؤقلم
مع التؽٌر المناخً ،من أجل المحافظة على األداء اإلنتاجً للمواشً ،والمساهمة فً تسٌٌر الموارد
الطبٌعٌة .وفً هذا الصدد ،اعتم ْ
ِدت اإلجراءات التؤقلمٌة التالٌة على أساس النهوض بحركٌة المواشً :
تنمٌة المزروعات الكلبٌة (العلفٌة) ؛ وبذر المراعً الطبٌعٌة ؛ ومعالجة الكئل الخشن وصناعة الكتل
السلو َجة (تخزٌن الؽبلت فً األهراء) وحفظ التبن ؛ ورقابة الرتع
متعددة العناصر الؽذابٌة ؛ وتقنٌات
َ
وحماٌة المراعً من الحرابق الرٌفٌة ؛ ومكافحة االستؽبلل المفرط لؤلنواع الشجرٌة.
 رقابة الرتع  :إنّ إستراتٌجٌة توفٌر المٌاه السطحٌة ـ من خبلل تهٌبة األضوات ومختلؾ المناطق
ُ
تستحق أن
المواتٌة ،وحفر اآلبار الرعوٌة وال سٌما فً الفضاءات الرعوٌة ناقصة االستؽبلل ـ
تدعم فً السٌاق الحالً للتؽٌرات المناخٌة .والواقع أنّ التخزٌن الجٌد لمٌاه األمطار الوابلة ـ
والتً هً نادرة وشدٌدة فً الؽالب ـ ٌمكن أن ٌعٌن السكان وال سٌما الرعوٌٌن على التسٌٌر
األمثل لموارد الرتع ،عن طرٌق إحٌاء امتدادات رعوٌة جدٌدة ،وبالتالً التسٌٌر األمثل للعِبْ ء
الحٌوانً.
 بذر المراعً الطبٌعٌة  :ستم ّكن استعادة الفضاءات الرعوٌة من خبلل ؼرس األشجار وبذر
األنواع الكلبٌة المتؤقلمة فً المناطق القاحلة من تخفٌض التدهور المستمر للمجابات الذي ٌولد
امتدادات شاسعة جرداء تخضع للتعرٌة الرٌحٌة والمطرٌة.
 تنمٌة المزروعات الكلئٌة  :من خبلل إدخال واستخدام أنواع كلبٌة مناسبة (اللوبٌاء ،بسلة أنؽول،
القطانً الكلبٌة) ،وباعتماد ممارسات مناسبة فً الزراعة واالستؽبللٌ ،ستطٌع المزارع أو
المزارع المنمًّ أن ٌحسّن الجراٌة الؽذابٌة على ماشٌته .وأنواع النباتات الكلبٌة المتاحة عدٌدة،
وتوجد تقرٌبا فً جمٌع المناطق البٌبٌة المناخٌة.
إنّ إدخال تقنٌات معالجة
 معالجة الكئل الخشن ،وصناعة الكتل متعددة العناصر الؽذائٌة :
وتحسٌن الكئل الخشن وال سٌما القشّ الطبٌعً ومخلفات األرز بواسطة الٌورٌا ـ مشفوعا بتوفٌر
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كتل متعددة األؼذبٌة ـ ٌمكن أن ٌتؤ ّكد حسب الظروؾ بوصفه أسلوبا وجٌها لتحسٌن تؽذٌة
المواشً ،وال سٌما أثناء فترة الشدة البٌنٌة.
السلو َجة وحفظ التبن ٌ :ش ّكل قطعُ التبن (القش = "لحشٌش" بالدارجة) فً الوقت
 تقنٌات
َ
ّ
ّ
المناسب والسلوجة طرقا قد تستحق أن تعمَّم ،حٌث إنها تمكن من زٌادة بٌّنة فً قٌمة األعبلؾ
المنتجة .وبذلك ،ستم ّكن هذه التقنٌة من تخفٌض اإلشكالٌة المرتبطة بتؽذٌة المواشً فً فترة
الشدة البٌنٌة ،وبالتالً تثبّت ولو قلٌبل أداء التنمٌة الحٌوانٌة فً فترة الشدة البٌنٌة.
اإلجراءات المقترحة
 تعزٌزالمنشآت الرٌفٌة للتسٌٌر الرشٌد والمستدٌم للمواشً والمراعً (تعمٌق  50أضاة أو حوضا
ماسكا فً المناطق القاحلة ،إقامة  150ببر مع نظام للنزح ٌستخدم الطاقة الشمسٌة) ـ  4سنوات
ـ المنطقة الزراعٌة الؽابٌة الرعوٌة ـ  11 000 000دوالر أمرٌكً.
 استعادة المراعٌة الطبٌعٌة ـ  3سنوات ـ  600 000دوالر أمرٌكً.
 النهوض بالمزروعات العلفٌة المروٌة ـ  5سنوات ـ منطقة الضفة  /السدود /المناطق الرطبة ـ
 400 000دوالر أمرٌكً .
 معالجة الكئل الخشن وصناعة كتل متعدد العناصر الؽذابٌة (سٌحدد).
السلو َجة وحفظ التبن (سٌحدد).
 تقنٌات
َ
 رقابة الرتع وحماٌة المراعً من الحرابق الرٌفٌة ومكافحة االستؽبلل المفرط لؤلنواع الشجرٌة
(سٌحدد).
 إرشاد وتؤطٌر المجتمعات الرٌفٌة.
األطراؾ المعنٌة  :وزارة التنمٌة الرٌفٌة ،المجموعات المحلٌة ،المجتمعات القاعدٌة ،المجتمع المدنً،
المصالح البلمركزٌة فً الدولة.
المتابعة التقوٌمٌة والمإشرات :
 عدد اآلبار واألضوات المُهٌّؤة ؛
 وجود النشاطات اإلنتاجٌة المنظمة حول اآلبار واألضوات ؛
 المراعً المستثمرة الجدٌدة ؛
 مساحة المراعً المعاد تؤهٌلها ،ونسبة تؽطٌة التربة ؛
 مساحة المزروعات العلفٌة المستثمرة ؛
 عدد رإوس المواشً فً المناطق المعاد تؤهٌلها ؛
 إنتاجٌة المواشً ؛
 التنوع الحٌوي فً المجموعتٌن الحٌوانٌة والنباتٌة ؛
 عدد الحٌوانات التً ترتاد نقطة السقً ؛
المكونة ؛
 عدد المنتجٌن ووكبلء المصالح الفنٌة
َّ
 عدد المنتجٌن الذٌن اعتمدوا التقنٌات المُر َشد إلٌها.
المخاطر والعوائق
 تعببة الموارد ؛
 حكم القطاع ؛
 نقص التساقطات المطرٌة ،وتوزٌعها مكانٌا وزمانٌا ،وانخفاض البحٌرة الجوفٌة ؛
 زحؾ الرمال على مناطق المراعً.
المدة  5 :سنوات
المٌزانٌة  12 :مبلٌٌن دوالر أمرٌكً.
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البطاقة  : 22التحسٌن الوراثً للسبلالت المحلٌة والنهوض بتربٌة الطٌور فً المنازل
اإلجراءات المقترحة
 تحسٌن أداء المواشً ،بتقنٌات التلقٌح االصطناعً ـ  5سنوات ـ المناطق الراعٌة الرعوٌة.
 النشاطات  )1( :تجارب فً وسط واقعً على مواشً مستقرة ؛ ( )2تسٌٌر التؽذٌة ؛ ()3
المتابعة الصحٌة ؛ ( )4تؤطٌر المنمٌن ؛ ( )5متابعة أداء التقنٌات الحٌوانٌة.
 النهوض بتربٌة الطٌور فً المنازل ـ سنتان ـ المناطق الزراعٌة الرعوٌة ـ الكلفة  :ستحدد.
النشاطات  )1( :تسٌٌر التؽذٌة والصحة ؛ ( )2إدخال حٌوانات السباق.
األطراؾ المعنٌة  :وزارة التنمٌة الرٌفٌة ،المجموعات المحلٌة ،المجتمعات القاعدٌة ،المجتمع المدنً،
المصالح البلمركزٌة فً الدولة.
المتابعة التقوٌمٌة والمإشرات  )1( :مستوى أداء التقنٌة على إنتاجٌة المواشً ؛ ( )2نجاعة التقنٌة ؛
( )3مستوى القبول من لدن المنمٌن.
المخاطر والعوائق )1( :تعببة الموارد ؛ ( )2حكم القطاع ؛ ( )3نقص التساقطات المطرٌة ،وتوزٌعها
مكانٌا وزمانٌا ،وانخفاض البحٌرة الجوفٌة ؛ ( )4زحؾ الرمال على مناطق المراعً.
المٌزانٌة  5 000 000 :دوالر أمرٌكً

البطاقة  : 23النهوض بالتقنٌات اللطٌفة دعما لبلستثمارات المادٌة
تدمج هذه المكونة مختلؾ اإلجراءات المشتركة الداعمة للمكونات التؤقلمٌة السابقة .وهً تشمل )1 ( :
تعزٌز نظام اإلعبلم حول اإلنتاج والصحة الحٌوانٌة ؛ (  )2تعزٌز قدرة التدخل لدى مصالح الصحة
الحٌوانٌة ؛ ( )3اإلرشاد حول المدونة الرعوٌة ،ودعم تنفٌذها.
ٌهدؾ تعزٌز نظام اإلعبلم حول اإلنتاج والصحة الحٌوانٌة والقدرة على التدخل على وجه الخصوص ما
ٌلً :
 ملء الثؽرات فً معرفة تعداد المواشً (عمل جاري) ،من أجل تخطٌط أفضل ،وإرساء سٌاسة
مستدٌمة للثروة الحٌوانٌة ،وتطوٌر المعلومات حول االحتٌاطً الجٌنً للسبلالت المحلٌة وقدرتها
على التؤقلم ؛
 تعزٌز جهاز المتابعة ألهم األمراض المعدٌة ،والتً من ضمنها "حمى وادي الرفت"  57شدٌدة
االرتباط بالتؽٌر المناخً .ولهذا الؽرضٌ ،جب أن توسع الدراسات الوبابٌة ،للتمكٌن من رسم
خرٌطة وبابٌة ،وإقامة جداول زمنٌة للوقاٌة من األمراض السابدة بالنسبة لكل نوع ،تبعا ألنظمة
التنمٌة الحٌوانٌة والظروؾ البٌبٌة المناخٌة وفبات الحٌوانات.
 تعزٌز التعمٌم للمدونة الرعوٌة ،من أجل النهوض بحركٌة المواشً ،وتقدٌم الدعم للتنفٌذ
المشترك إلجراءات التؤقلم مع التؽٌرات المناخٌة ،وتسٌٌر الموارد الطبٌعٌة وتخفٌض النزاعات
الكامنة بٌن مختلؾ مستؽلً المنظومات البٌبٌة الرعوٌة الزراعٌة.
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البطاقة  : 24النهوض بالنشاطات التح ُّملٌة للتؤقلم
المخاطر والتؤثٌرات

إجراءات التؤقلم وترتٌبها )(1, 2, 3


المخاطر  :الجفاؾ والتشمّس القوي
(اتجاه مرتفع إلى متوسط)
التؤثٌرات :
 جفاؾ المجاري المابٌة
واألضوات  /زحؾ الرمال علٌها
 تدهور الموارد النباتٌة ؛
 تدهور المجموعتٌن الحٌوانٌة
والنباتٌة واألراضً ،إلخ ؛
 النزاعات االجتماعٌة ؛
الزراعً
ة
 اضطراب الزوزنامة
 انخفاض إنتاجٌة األراضً
الزراعٌة ،وخسارة فً المحصود
 انتشار األمراض وآفات
المزروعات ؛
 انخفاض إنتاج وإنتاجٌة
المواشً؛
 فقدان المواشً ؛
 تفاقم الحرابق الرٌفٌة.

انًخبطش  :انفُضبَبث واأليطبس
انؼبطفت (ارغب ٖٓ ٙظؼ٤ق إُ٠
ٓزٞسػ) :
 تحطم البنٌة التحتٌة االجتماعٌة
االقتصادٌة ؛
 خسارة فً األرواح البشرٌة
والممتلكات ؛
 فقدان األنواع الحٌوانٌة والنباتٌة؛
 انتشار األمراض المنتقلة عبر
الماء ؛
 تحطم المزروعات فً القٌعان
والسهول ؛


















التسٌٌر الرشٌد للماء ،وأشؽال "حفظ المٌاه
والتربة/وحظر واستعادة التربة" 1؛
التحسٌس وإقامة إستراتٌجٌة لبلتصال وتسٌٌر
النزاعات 2/؛
التحسٌن بواسطة البحث عن المقاومة الجٌنٌة
للجفاؾ لدى األنواع 1/؛
الحماٌة من الكابنات الضارة واألنواع المكتسحة2/
دعم التنمٌة الحٌوانٌة التقلٌدٌة بواسطة تعزٌز
المنشآت الرعوٌة والقدرات وتزاٌد اإلنتاجٌة
وتحسٌن االحتٌاطً الجٌنً ،ودعم تنظٌم المهنٌٌن
فً شعبة التتنمٌة الحٌوانٌة ،ومكافحة األوببة
الحٌوانٌة ،وإقامة ٌقظة صحٌة  2/؛
إنشاء ممرات بٌبٌة ،وتسٌٌر حرابق الؽابات
والمخاطر الصحٌة  1/؛
استخدام أنواع جدٌدة محسّنة تبلبم سٌاق الوسط1/
تجمٌع وحفظ مٌاه السٌبلن ؛
تنمٌة المنظومات الزراعٌة الؽابٌة الرعوٌة
المندمجة جٌّدا واإلنتاجٌة 2/؛
الحكم الرشٌد للموارد الطبٌعٌة  2/؛
استعادة وتؤهٌل الؽابات ،واختٌار أنواع متؤقلمة
جٌّدا مع الظروؾ المناخٌة الجدٌدة  1/؛
تحسٌن القدرة على التؤقلم لدى المجموعات
المعتمدة على الؽابة ،من أجل تخفٌض هشاشتها
تجاه آثار التؽٌرات المناخٌة وتنوٌع
المزروعات.1/
اإلعبلم والتحسٌس واالتصال  3 /؛
إقامة نظام لئلنذار السرٌع 1/؛
تهٌبة األحواض الرافدة ،واستخدام األشرطة
الحجرٌة المدعومة بالنبات .1/
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الكلفة
(بآالؾ
الدوالرات)
1 000

عوائق لدى
التؤقلم

200
500
300

2000

1000

التموٌل ـ
تؤخر تنفٌذ
األشؽال ـ
إشراك
السكان.

500
800
400
2000
700

300
1000
1500

التنظٌم،الموارد
البشرٌة
والمالٌة
للدراسات
جعلمواقع
اإلٌواء
صالحة
للحٌاة.



وعورة مناطق اإلنتاج

الزراعً.

البطاقة  : 25برنامج تؤقلم المنظومات البٌئٌة الطبٌعٌة
المكونة  : 1التسٌٌر واالستعادة المستدٌمة للمنظومات الببٌئٌة


التثمٌن والتسٌٌر المستدٌم للمجال الرعوي

إنّ تحسٌن توفر المٌاه السطحٌة من خبلل تعمٌق األضوات وحفر اآلبار ألؼراض الرعً ،وال ٌما فً
المجاالت الرعوٌة ناقصة االستؽبللٌ ،شكبلن إستراتٌجٌات ذات أولوٌة فً سٌاق التقلب والتؽٌر
المناخً .وفً الواقع ،من طبٌعة هذه اإلجراءات أن تدعم ـ من بٌن أومور أخرى ـ الفاعلٌن الرعوٌٌنئل
فً سبٌل التسٌٌر المستدٌم للموارد الرعوٌة بواسطة دٌمومة واستدامة امتدادات رعوٌة جدٌدة ،وبالتالً
التسٌٌر األمثل للعبء الحوانً.


تنمٌة المزروعات الكلئٌة

اعتمد النهوض بالمزروعات الكلبٌة المتؤقلمة مع الظروؾ البٌبٌة المناخٌة (اللوبٌاء ،قطانً أنؽول،
القطانً الكلبٌة ،إلخ) فً منظور لتحفٌز توفر الكئل الجٌد ،وتخفٌض الضؽط على الموارد الطبٌعٌة فً
الفصل الجاؾ .ومن أجل ذلكٌ ،زمع تهٌبة أضوات وأحواض ماسطة للمٌاه المطرٌة أو أحواض
صؽرى ،إلخ ،مع نظم للري الجاذبً ،بالموازاة مع تؤطٌر المزارعٌن المنمٌن.
المكونة  : 2رقابة وترقٌة تقنٌات االستعادة المإازرة للمنظومات البٌئٌة


بذر المراعً الطبٌعٌة والمنشآت التشاركٌة لوضعٌات الحظر
ستساهم اسعادة الفضاءات الرعوٌة من خبلل ؼرس االشجار وبذر األنواع الكلبٌة المتاٌقلمة فً
المناطق القاحلة فً استعادة المنظومات البٌبٌة وتؽذٌة المواشً .وتتوخى نفس األهداؾ كذلك من
خبلل تهٌبة مناطق محظورة تسٌّر باالشتراك مع الفاعلٌن المحلٌٌن ،عبلوة على تجربة مشروع
"التنوع الحٌوي بٌن موراتانٌا والسٌنؽال" ،بتموٌل من صندوق البٌبة العالمٌة.



حًبَت انًشاػٍ يٍ انحشائق انشَفُت واالستغالل انًفشط نألَىاع انشجشَت
سٌساعد تؤثٌر التؽٌر المناخً مع االحترار المتوقع فً نشوب حرابق رٌفٌة ،وبالتالً فً تدهور
ُ
المنظومات البٌبٌة وفقدان التنوع الحٌوي .ولهذا الؽرضٌ ،جب أن َ
التدخبلت السٌادٌة التً
تعزز
تقوم بها السلطات العمومٌة .وٌجب أن تعطى األولوٌة لتؤطٌر المجتمعات المحلٌة ،من أجل
وضع حدود الطرق الواقٌة من الحرابق ،بوسابل وتقنٌات فً متناولهم.



تؼًُى انًذوَت انشػىَت

من شؤن استٌعاب هذه األداة من طرؾ المجتمعات الرعوٌة أن تعزز التعاٌش بٌن مختلؾ الفاعلٌن فً
مجال الموارد الطبٌعٌة ،فً سٌاق التؽٌر المناخً ،وعقلنة استؽبلل المراعً.
المدة  6 :سنوات
المٌزانٌة  15 :ملٌون دوالر أمرٌكً.
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األهداؾ الخاصة

البطاقة  : 26التحكم فً المٌاه السطحٌة والجوفٌة
من أجل التسٌٌر واالستعادة المستدٌم للمنظومات البٌئٌة
 تعمٌق  50أضاة وحفر  100ببر مع نظام للنزح ٌستخدم الطاقةالشمسٌة ؛
 تهٌبة  100هآ لتطوٌر المزروعات العلفٌة ،مع مرحلة نموذجٌةعلى  10هآ ،على مستوى المناطق الرطبة المعاد تؤهٌلها.

اإلجراءات المقترحة

 تثمٌن المجال الرعوي وتسٌٌره المستدٌم (تعمٌق األضوات ومماسكالماء ،حفر اآلبار ،تنظٌم المستفٌدٌن ،تسٌٌر الموارد الطبٌعٌة) ؛
كلبً (تهٌبة األراضً ،مع نظام للريّ الجاذبً،
 تنمٌة المزروعات ال ةتكثٌر البذور الكلاٌة ،تؤطٌر المزارعٌن المنمٌّن).

جهة اإلشراؾ واألطراؾ
المعنٌة
المتابعة التقوٌمٌة /
والمإشرات

وزارة التنمٌة الرفٌة ،المجموعات المحلٌة ،المجتمعات القاعدٌة ،المجتمع
المدنً ،المصالح البلمركزٌة للدولة.
 عدد اآلبار المنجزة ؛ عدد األضوات واألحواض الماسكة والسدود الصؽرى المنجزة ؛ جدٌد المراعً المثمّنة ؛ مساحة المزروعات الكلبٌة (العلفٌة) ؛ عدد المزارعٌن المنمٌّن والوكبلء الفنٌٌن المكونٌن ؛ عدد المنمٌّن المزارعٌن الذٌن ْتبنوا األنواع المعتمدة ؛
 -التؤثٌر على الموارد الطبٌعٌة.

المخاطر والعوائق

 تعببة الموارد ؛ -النواقص البٌروقراطٌة وسوء الحكم.

المدة

 5سنوات

المٌزانٌة

 5مبلٌٌن دوالر أمرٌكً.

البطاقة  : 27مراقبة وترقٌة التكنولوجٌات المتعلقة باالستعادة المإازة للمنظومات البٌئٌة
 ترمٌم الؽطاء النباتً ،بإدخال أنواع مناسبة ؛األهذاف انخبطت
 النهزض بتسٌٌر الموارد الطبٌعٌة ،وفق روح المدونة الرعوٌة واألاإلٗزبعُِٞٔ ٢اش ٢؛
اإلجشاءاث انًقتشحت

 بذر المراعً الطبٌعٌة ؛ التهٌبة التشاركٌة للمساحات المحظورة ؛ ،واالستؽبلل المفرط لؤلنواع
 حماٌة المراعً من الحرابق الرٌفٌةالشجرٌة ؛
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اء

 تعمٌم المدونة الرعوٌة ؛جهت اإلششاف واألطشاف ٝىاهح اُز٘ٔ٤خ اُوك٤خ ـ أُغٔٞػبد أُؾِ٤خ ،أُغزٔؼبد اُوبػل٣خ ،أُغزٔغ
أُلٗ ،٢أُصبُؼ اُالٓوًي٣خ ُِلُٝخ.
انًؼُُت
انًتببؼت انتقىًَُت /
 نسبة تؽطٌة التربة ؛
 عدد رإوس الماشٌة فً المناطق المعاد تؤهٌلها ؛
وانًؤششاث
 التنوع البٌولوجً الحٌوانً والنباتً.
انًخبطش وانؼىائق

-

تعببة الموارد ؛
النواقص البٌروقراطٌة وسوء الحكم ؛
الجفاؾ والخسابر الناجمة عن المواشً أثناء فترة إقامة المنشآت ؛
زحؾ الرمال على مناطق المراعً ؛
مساهمة المجتمعات الرٌفٌة واستٌعاب اإلجراءات التؤقلمٌة.

انًذة

 4سنوات

انًُضاَُت

 2 500 000دوالر أمرٌكً.

البطاقة  : 28خٌارات تاقلم الشاطئ
المحافظة على الدفاعات الطبٌعٌة لنواكشوط (الشرٌط الكثٌبً) وتؤمٌن قطاعات المدٌنة الوقعة فً
مناطق معرضة للفٌضانات.
المكونة  : 1إعادة تشكٌل واستعادة المنظومة البٌئٌة فً الشرٌط الكثٌبً.
ُ
إجراءات التؤقلم تدخبلت لس ّد الثؽرات الموجودة فً الشرٌط الكثٌبً ،وللتثبٌت المٌكانكً للكثبان
تشمل
وتثبٌتها البٌولوجً بواسطة أنواع نباتٌة محلٌة متؤقلمة مع الظروؾ البٌبٌة المناخٌة فً البلد ،ولتؤمٌن
مدٌنة نواكشوط من الفٌضانات .وبالموازاة مع ذلك ،اعتمِد ٌ
شق تحسٌسً لدعم اإلجراءات المزمعة.
المكونة  : 2مكافحة الفٌضانات
تتمثل األهداؾ المنشودة فً تخفٌض أخطار الؽمر فً بعض أحٌاء المدٌنة (المناطق الواطبة المعرضة
للؽمر) ،مع إقامة تجهٌزات لتصرٌؾ المٌاه المطرٌة ومٌاه األوساخ نحو البحر أو الكثبان القارٌة ،عبر
دراسات للجدوى الفنٌة والتؤثٌر البٌبً واالجتماعً.
المكونة  : 3إقامة جهاز للمراقبة
ّ
الشط .والظاهر أ ّنه
هذا الخٌار جوهري ،نظرا إلى أنّ الشبكة الحالٌة مهجورة وال سٌما على مستوى منطقة
تزم معرفة سلمٌة صلبة ومتابعة صارمة لتطور الشاطا المورٌتانً ،من أجل المحافظة على موارده
الطبٌعٌة ،وخاصة من أجل انسجام وعقلنة سٌاسات تهٌبته.
المكونة  : 4إعبلم وتكوٌن وتحسٌس الفاعلٌن المعنٌٌن
تهدؾ اإلجراءات المعتمدة إلى تعزٌز دٌمومة المكتسبات ذات الصلة بتدخبلت تثبٌت الكثبان الشاطبٌة
ومكافحة أخطار الفٌضانات.
المدة  5 :سنوات.
المٌزانٌة  13 :ملٌون دوالر أمرٌكً.
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البطاقة  : 29حماٌة واستعادة "المنؽروؾ" فً الحظٌرة الوطنٌة لجاولٌنػ
 المكونة  : 1حماٌة واستعادة المنؽروؾ فً الحظٌرة الوطنٌة لدٌاولٌنػ.
تعانً األنواع التً تعمر ؼابة المنؽروؾ فً الحظٌرة الوطنٌة لدٌاولٌنػ من اآلثار المتضافرة للجفاؾ
والتؽٌرات المناخٌة .وٌظهر تحلٌل وضعٌة المنؽروؾ فً الحظٌرة حصو َل تراجع مقلق لؤلنواع العامرة،
على إثر الجفاؾ واآلثار األخرى للتؽٌرات المناخٌة .وعلى الرؼم من هذا التدهور القوي ،ما تزال ؼابة
ْ
تلعب دورا هاما فً المحافظة على التنوع
بٌرت" و"مٌدٌنه" تضم أنواع عامرة
المنؽروؾ فً "
البٌولوجً الشطًّ .
مخزون مجال حٌوي عابر للحدود" ؛
ومن جهة أخرى ،صنفت منظمة الٌونسكو مإخرا هذه المنطقة "
َ
األمر الذي ٌجعل منها إطارا مناسبا للتعاون ،فً سبٌل حماٌة واستعادة المنؽروؾ.


المكونة  : 2إعبلم وتكوٌن وتحسٌس الفاعلٌن المعنٌٌن ،من أجل االستعادة والتسٌٌر المستدٌم
للمنظومات البٌبٌة فً منؽروؾ الحظٌرة الوطنٌة لدٌاولٌنػ.

المدة  4 :سنوات
المٌزانٌة  3 :ملٌون دوالر أمرٌكً.
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بطاقة  : 30خٌارات وإجراءات التؤقلم االستعجالٌة وذات األولوٌة بالنسبة للشاطئ
األهداؾ الخاصة  /المتدخلون  /المٌزانٌة
التقدٌرٌة (دوالر أمرٌكً)
الخٌار  : 1المحافظة على الدفاعات الطبٌعٌة لنواكشوط (الشرٌط الكثٌبً) وتؤمٌن المناطق المعرضة للفٌضانات
الخٌار  : 1.1تجدٌد واستعادة المنظومة البٌئٌة فً الشرٌط الكثٌبً
انهذف انخبص  : 1اسزؼبكح اُشو٣ػ
ٌنتظر أن تس ّد الثؽرات الـ  18على مستوى الشرٌط الكثٌبً.
اٌُض٤ج.٢
ٝىاهح اُج٤ئخ ٝاُز٘ٔ٤خ اُو٣ل٤خ ـ ٓقزِق
النشاطات :
اُوطبػبد اُٞىاه٣خ ـ اُوطبع اُقصٞص٢
( )iإنجاز الدراسات الفنٌة ؛
ـ أُغزٔغ أُلٗ ٢ـ أُغزٔؼبد أُؾِ٤خ ـ
( )iiتنفٌذ أشؽال الهندسة.
اُشوًبء اُل٘ٝ ٕٞ٤أُبُ.ٕٞ٤
 1 200 000دوالس أيشَكٍ.
ٌنتظر أن ٌشجر الشرٌط الكثٌبً بؤنواع محلٌة متؤقلمة (استعادة المنظومة
الهدؾ الخاص  : 2تثبٌت الشرٌط
البٌبٌة لشرٌط).
الكثٌبً بؤنواع محلٌة متؤقلمة
ٝىاهح اُج٤ئخ ٝاُز٘ٔ٤خ اُو٣ل٤خ ـ ٓقزِق
اُوطبػبد اُٞىاه٣خ ـ اُوطبع اُقصٞص ٢النشاطات  )1 ( :إنجاز دراسات فنٌة لجدوى استعادة المنظومة البٌبٌة
ـ أُغزٔغ أُلٗ ٢ـ أُغزٔؼبد أُؾِ٤خ ـ للكثٌب الشطً ؛ (  )2تثبٌت الشرٌط الكثٌبً  :أضؽال التثبٌت المٌكانٌكً
والبٌولوجً.
اُشوًبء اُل٘ٝ ٕٞ٤أُبُ.ٕٞ٤

النتائج المنتظرة والنشاطات االستئناسٌة

 6 155 000دوالس أيشَكٍ

الخٌار  : 2.1مكافحة الفٌضانات فً الوسط الحضري
الهدؾ الخاص  : 1إنجاز شبكة
لتصرٌؾ المٌاه المطرٌة فً األحٌاء
المعرضة للفٌضانات.
وزارة المٌاه والصرؾ الصحً ؛ وزارة

المإشرات ووسائل التحقق






اُلهاسبد اُل٘٤خ
روو٣و أُزبثؼخ ٝاُزوْ٣ٞ
ػلك اُضـواد أُسلٝكح
اُج٘٤خ اُزؾز٤خ ٝأُ٘شآد اُجشو٣خ
أُؾٔ٤خ.





اُلهاسبد اُل٘٤خ
روو٣و أُزبثؼخ ٝاُزوْ٣ٞ
ػلك األٓزبه اُقط٤خ ٓٝسبؽبد اٌُضجبٕ
اُشبغئ٤خ أُضجّزخ
اُج٘٤خ اُزؾز٤خ ٝأُ٘شآد اُجشو٣خ
أُؾٔ٤خ.



 اُلهاسبد اُل٘٤خ
 روو٣و أُزبثؼخ ٝاُزوْ٣ٞ
 ػلك األٓزبه اُقط٤خ ٖٓ األٗبث٤ت
ٝه٘ٞاد اُزصو٣ق
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األهداؾ الخاصة  /المتدخلون  /المٌزانٌة
التقدٌرٌة (دوالر أمرٌكً)
وزارة البٌبة والتنمٌة المستدٌمة ؛ وزارة
الداخلٌة والبلمركزٌة ،الشركاء الفنٌون
والمالٌون.
 8 500 000دوالر أمرٌكً.
الخٌار  : 3.1إقامة جهاز للمراقبة والمتابعة.
الهدؾ الخاص  : 1إقامة جهاز للمراقبة ٌنتظر أن ٌُقام نظا ٌم لئلنذار المبكر والمتابعة التقوٌمٌة ،الستٌعاب :
 اُظٞاٛو أُ٘بف٤خ اُوصٓٝ ،ٟٞسز ٟٞاُجؾ٤وح اُغٞك٤خ أُبُؾخ،والمتابعة.
ٝاهرلبع ٓسز ٟٞاُجؾوٝ ،اُزؼو٣خ اُشبغئ٤خ ؛
 ك٘٣بٓ٤ٌ٤خ أُقيٗٝبد اُص٤ل٣خ ٝاُز٘ٞع اُؾ ١ٞ٤اُجؾوٝ ١اُشبغئ ٢؛وزارة البٌبة ،وزارة الصٌد واالقتصاد
 اُزِٞس اُجؾو ١أُورجػ اُ٘شبغبد اُص٘بػ٤خ ٝأُ٘غٔ٤خ.البحري ،المكتب المورٌتانً لؤلرصاد
الجوٌة.
النشاطات  )1 ( :تكثٌؾ الشبكة الرصدٌة للمراقبة المنهجٌة (إقامة شبكة
لتصوٌر علو الموج" ،ج ب س" تفاضلً" ،تٌودولٌت" والصور من األقمار
 400 000دوالر أمرٌكً.
الصناعٌة) ؛ (  )2متابعة مخزونات السمك والتعرّ ؾ على تؤثٌر التؽٌر
المناخً على مختلؾ األنواع ؛ ( )3إقامة جهاز لقٌاس الملوحة والخفق على
مستتوى البحٌرة الجوفٌة ؛ ( )4متابعة المجموعتٌن الحٌوانٌة والنباتٌة ؛ ()5
تعزٌز قدرات الفاعلٌن المعنٌٌن.
الخٌار  : 4.1إعبلم وتكوٌن وتحسٌس جمٌع الفاعلٌن المعنٌٌن.
الهدؾ الخاص  : 1تعزٌز قدرات
 30وكٌبل حول إشكالٌة
ٌ نتظر أن ٌكوّ ن سنوٌا ما ال ٌقل عن
المجتمع المدنً تجاه األخطار المناخٌة
الشرٌط الكثٌبً وتؤمٌن مدٌنة نواكشوط وتقنٌات اإلعبلم والتهذٌب
المحدقة بمدٌنة نواكشوط.
واالتصال بالجمهور العرٌض.
ٌ نتظر أن ٌجهّز ما ال ٌقل عن " 4م نظمات غ ٌر ح كومٌة" وتدعم،
وزارة البٌبة ؛ الوزارة المكلفة بالعبلقات
من أجل تؤطٌر السكان.

النتائج المنتظرة والنشاطات االستئناسٌة
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المإشرات ووسائل التحقق
 اُج٘٤خ اُزؾز٤خ ٝأُ٘شآد اُجشو٣خ
اُ ُٔصوّف ػٜ٘ب.

 ػلك أُؾطبد اُ ُٔوبٓخ  ٝكٝاد ٓزبثؼخ
اُل٘٣بٓ٤ٌ٤خ اُص٤ل٣خٝ ،اُزِٞس،
ٓٝزبثؼخ اُجؾ٤وح ؛
 اُزوبه٣و اُلٝه٣خ ُِٔزبثؼخ اُزو٤ٔ٣ٞخ ؛
 ػلك اُلبػِ ٖ٤أُؼ٘ ٖ٤٤أٌُ َّ.ٖ٤ٗٞ

-

األدلة والدعابم التربوٌة ؛
تقرٌر المتابعة والتقوٌم ؛
عدد المنظمات ؼٌر الحكومٌة
الناشطة فً الشبكة.
التدقٌق فً قدرات المنظمات ؼٌر

األهداؾ الخاصة  /المتدخلون  /المٌزانٌة
التقدٌرٌة (دوالر أمرٌكً)
مع البرلمان والمجتمع المدنً ؛ منتدى أو
ٌ نتظر أن تتحسن قدرات المنظمات ؼٌر الحكومٌة ،من خبلل
تجمّع المنظمات ؼٌر الحكومٌة.
اندماجها فً شبكات ،حول إشكالٌة الشرٌط الكثٌبً وتؤمٌن
المٌزانٌة  13 230 000 :دوالر
نواكشوط.
أمرٌكً.
النشاطات  )1 ( :تصمٌم وحدات تربوٌة للتكوٌن ؛ (  )2القٌام بحصص
التكوٌن ومتابعتها ؛ (  )3اإلشراؾ على خدمات المنظمات ؼٌر الحكومٌة
لصالح السكان ،وتقوٌم تلك الخدمات ؛ (  )4دعم وتشبٌك المنظمات ؼٌر
الحكومٌة الناشطة فً المجال.
الخٌار  : 2حماٌة واستعادة المنؽروؾ فً الحظٌرة الوطنٌة لدٌاولٌنػ.
الخٌار  : 1.2استعادة المنؽروؾ فً الحظٌرة الوطنٌة لدٌاولٌنػ
الهدؾ الخاص  : 1حماٌة و استعادة ٌنتظر أن تر ّقى السلع والخدمات المنظومٌة للمنؽروؾ على نحو مستدٌم،
المنؽروؾ فً الحظٌرة الوطنٌة تجاه التؽٌر المناخً والضؽط البشري.
لدٌاولٌنػ.
وزارة البٌة ،مختلؾ القطاعات الوزارٌة ،النشاطات  )1 ( :تحدٌد حدود منطقة التدخل ،تحدٌد وتنفٌذ تقنٌة استعادة
المنؽروؾ ( )2إنجاز ؼروس المنؽروؾ ( )3تعزٌز حماٌة المنؽروؾ.
المجموعات المحلٌة ،الشركاء الفنٌون
والمالٌون.
 7 150 000دوالر أمرٌكً.
الخٌار  : 2.2إعبلم وتكوٌن وتحسٌس جمٌع الفاعلٌن المعنٌٌن
ٌنتظر أن ٌكوّ ن سنوٌا ما ال ٌقل عن  30وكٌبل من المنظمات ؼٌر الحكومٌة
الهدؾ الخاص  : 1تكوٌن وكبلء
حول إشكالٌة حماٌة واستعادة المنؽروؾ فً الحظٌرة الوطنٌة لدٌاولٌنػ ؛
المنظمات ؼٌر الحكومٌة حول إشكالٌة
حماٌة و استعادة المنؽروؾ فً الحظٌرة ٌنتظر أن يكوّ ن ما ال ٌقل عن  30وكٌبل من الم نظمات غٌر الحكومٌة حول
تقنٌات اإلعبلم والتهذٌب واالتصال ؛
الوطنٌة لدٌاولٌنػ.
وزارة البٌبة ،مختلؾ الوزارات المعنٌةٌ .نتظر أن ٌجهز ما ال ٌقل عن منظمتٌن ؼٌر حكومٌتٌن ،وتدعما فً تؤطٌر
السكان ،كل سنتٌن ؛

النتائج المنتظرة والنشاطات االستئناسٌة
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المإشرات ووسائل التحقق
الحكومٌة ؛
 تحقٌقات حول استٌعاب السكانالمإطرٌن من طرؾ المنظمات ؼٌر
الحكومٌة.

 أُزبثؼخ اُزو٤ٔ٣ٞخ ؽ ٍٞرطٞه اُز٘ٞعاُجُٞٞ٤ع ٢؛
 ث٘ي أُؼِٓٞبد ؛ -ػلك اٌُٜزبهاد أُؾٔ٤خ ٝأُسزؼبكح.

-

األدلة والدعابم التربوٌة ؛
تقرٌر المتابعة والتقوٌم ؛
عدد المنظمات ؼٌر الحكومٌة
الناشطة فً الشبكة.
التدقٌق فً قدرات المنظمات ؼٌر

النتائج المنتظرة والنشاطات االستئناسٌة

األهداؾ الخاصة  /المتدخلون  /المٌزانٌة
التقدٌرٌة (دوالر أمرٌكً)

ٌنتظر أن تتحسن قدرات المنظمات ؼٌر الحكومٌة ،من خبلل اندماجها فً
شبكات ،حول استعادة المنؽروؾ فً الحظٌرة الوطنٌة لدٌاولٌنػ .

 6 130 000دوالر أمرٌكً.

النشاطات  )1( :تصمٌم وحدات تربوٌة للتكوٌن للمنظمات ؼٌر الحكومٌة.
تكوٌن وكبلء المنظمات ؼٌر الحكومٌة (تقنٌات الحماٌة واالستعادة) ؛ ( )2
تكوٌن وكبلء المنظمات ؼٌر الحكومٌة فً تقنٌات اإلعبلم والتحسٌس
واالتصال فٌما ٌخص الجمهور العرٌض ؛ (  )3اإلشراؾ على خدمات
المنظمات ؼٌر الحكومٌة لصالح السكان ،وتقوٌم تلك الخدمات.

المإشرات ووسائل التحقق
الحكومٌة ؛
 رؾو٤وبد ؽ ٍٞاسز٤ؼبة اُسٌبٕأُؤغو ٖٓ ٖ٣غوف أُ٘ظٔبد ؿ٤و
اُؾٌ٤ٓٞخ.

البطاقة  : 31خبلصة الحاجٌات من تعزٌز القدرات الفردٌة
انؼىائق وانُىاقض وَقبط انضؼف
 عدم اهتمام المواطنٌن بالمشاركة
فً مسار تنفٌذ اتفاقٌة المناخ.





 ضعؾ المستوى التعلٌمً وثقل
التقالٌد
 ضعؾ القدرات لدى الهٌبات
العمومٌة والخصوصٌة
والمنظمات ؼٌر الحكومٌة فً
اقتناص الفرص المتاحة من

انتذخالث راث األونىَت
انحبجُبث يٍ تؼضَض انقذساث
تحٌسٌس السكان حول المخاوؾ المناخٌة األساسٌة  تحسٌن وتكثٌؾ برامج تحسٌس الجمهور ؛
 إنجاز أعمال تحسٌسٌة (نقاشات ،مطوٌات ،أفبلم
المعرّ ضٌن لها ؛
بٌبٌة ،أشرطة مصورة ،إلخ) تستهدؾ المجموعات
إعبلم وتهذٌب السكان حول الممارسات الحسنة فً
العطوبة تجاه التؽٌرات المناخٌة ؛
مجال التسٌٌر المستدٌم لؤلراضً ،من أجل التؤقلم
 تعمٌم الوثابق الهامة حول التؽٌر المناخً.
وتخفٌض التؽٌر المناخً.

 تحسٌس وتكوٌن وإعبلم صناع القرار والفنٌٌن فً القطاع
العمومً والخصوصً حول الرهانات والفرص
والمزاٌا التً ٌتٌحها تنفٌذ االتفاقٌة ،وال سٌما آلٌة
التنمٌة النظٌفة ؛
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 التعرؾ على برنامج للتحسٌس واإلعبلم والتكوٌن،
وتنفٌذه ،من أجل التمكٌن من تؽطٌة عدد كبٌر من
صناع القرار والفنٌٌن ؛
 تكوٌن واكتتاب المختصٌن فً مختلؾ مجاالت

طرؾ االتفاقٌة وبروتوكول
كٌوتو.

 اإلعبلم والتحسٌس حول هشاشة البلد تجاه التؽٌرات
المناخٌة ،وحول خطة العمل الوطنٌة للتؤقلم.
 وضع مدرّ سٌن مُلمٌّن بقضاٌا التؽٌرات المناخٌة
تحت تصرؾ مإسسات التعلٌم العمومً
والخصوصً.

التؽٌرات المناخٌة.
 بسط وإدخال التؽٌر المناخً فً البرامج المدرسٌة
والجامعٌة ؛
 تخصص مدرّ سٌن فً بعض الوحدات التربوٌة الفنٌة
حول التؽٌرات المناخٌة.

البطاقة  : 32الحاجٌات من تعزٌز القدرات للموارد المالٌة
انؼىائق وانُىاقض وَقبط انضؼف
 نقص الوسابل البشرٌة والمالٌة
والمع ّداتٌة لـ"خلٌة تنسٌق
البرنامج الوطنً للتؽٌرات
المناخٌة" لحسن القٌام بمهمتها.
 ضعؾ مستوى تموٌل المشارٌع
المتعلقة بالتؽٌر المناخً.
ظؼق االسز٤ؼبة إلعواءاد
رصٔ ْ٤غِجبد اُزٔ ٍ ١ٞك ٢إغبه
آُ٤بد االرلبه٤خٓ ،ضَ ص٘بك٣ن اُزأهِْ
أُ٘بفٝ ٢آُ٤خ اُز٘ٔ٤خ اُ٘ظ٤لخ.
المٌزانٌة



انحبجُبث يٍ تؼضَض انقذساث
تخصٌص ما ٌكفً من موارد لخلٌة التنسٌق




 تعببة الدولة لموارد على قدر مشارٌع التؽٌر المناخً ؛
 تعزٌز القدرات من أجل أفضل معرفة للهٌبات المالٌة
الثنابٌة ومتعددة األطراؾ ،وإلجراءاتها التموٌلٌة ؛
 استٌعاب أدوات وآلٌة سوق الكربون.

 1.000.000كٝاله ٓو٢ٌ٣
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انتذخالث راث األونىَت
تزوٌد خلٌة التنسٌق بالموارد البشرٌة والمالٌة المطلوبة
لتسٌٌرها الفعال ؛
الدعم المالً للخلٌة ،من خبلل مشارٌع التعزٌز المإسسً
والفنً.
إدراج موارد مالٌة كافٌة فً مٌزانٌة الدولة لصالح مسار
تنفٌذ اتفاقٌة المناخ ؛
تكوٌنات حول آلٌات وإجراءات التموٌل من لدن الشركاء
الثنابٌٌن ومتعددي األطراؾ.

البطاقة  : 33الحاجٌات من تعزٌز القدرات الفنٌة والبشرٌة
انحبجُبث يٍ تؼضَض انقذساث
انؼىائق وانُىاقض وَقبط انضؼف

 ضعؾ القدرة لدى الخبراء الوطنٌٌن  استٌعاب دلٌل وبرنامج "فرٌق المناخ" لحساب
الجرود من طرؾ الخبراء الوطنٌٌن ؛
لوضع جرود ؼازات االحترار

 معامبلت االنبعاث ؼٌر مبلبمة للسٌاق  استحداث معامبلت انبعاث محلٌة ؛
الوطنً أو اإلقلٌمً.
 إعداد وتنفٌذ برنامج وطنً للتكوٌن والتخصص فً
التؽٌرات المناخٌة.









تحكم ضعٌؾ فً المعطٌات الوطنٌة
فً القطاعات المرتبطة بالتؽٌرات
المناخٌة ؛
نقص أو انعدام المعطٌات فً بعض
القطاعات ،مثل الزراعة (شؽل
األراضً بالحراثة ،نمط الؽروس،
إلخ) ؛
انعدام قواعد البٌانات على المستوى
الجهوي (البلمركزي)
محدودٌة القدرة على النفاذ إلى صور
األقمار الصناعٌة والصور الجوٌة
بصفتها مصادر للبٌانات على
المستوى الوطنً.
نقص الوسابل المُع ّداتٌة للجمع والحفظ
(قواعد بٌانات ؼٌر حاسوبٌة).








اقتناء معطٌات موثوق بها فً إعداد سٌنارٌوهات 
التؽٌر المناخً ؛

إعداد وتنفٌذ إستراتٌجٌة وطنٌة على المدى الطوٌل 
لجمع وتحلٌل وحفظ المعطٌات ،لتحسٌن تحضٌر
جرود ؼازات االحترار ؛
الجرود القطاعٌة (الؽابات ،العملٌات الصناعٌة،

النفاٌات) ؛
البحث والمراقبة المنهجٌة (مصالح الرصد الجوي
وعلم المناخ والهٌدرولوجٌا ،على وجه الخصوص)
؛
تكوٌن الفاعلٌن حول جمع وحفظ المعطٌات ؛
تشكٌل قاعدة بٌانات موثوق بها.
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انتذخالث راث األونىَت
الوضع تحت تصرؾ الخبراء لدلٌل إلنجاز جرود ؼازات
االحترار ،وتحدٌد معامبلت انبعاث خاصة بمورٌتانٌا ؛
التكوٌن المستمر للخبراء الوطنٌٌن المكلفٌن بجرود ؼازات
االحترار فً مجال تحدٌد معامبلت االنبعاث ومعامبلت
التحوٌل ،تفادٌا الستخدام معطٌات افتراضٌة.
تعزٌز وتكثٌؾ التكوٌنات حول الخطوط التوجٌهٌة وأدلة
وبرامج "فرٌق المناخ".
إقامة جهاز لجمع وتحلٌل وحفظ المعطٌات ؛
إقامة نظام لتسٌٌر قواعد البٌانات ؛
إقامة شبكات مثلى للمراقبة المنهجٌة والمتابعة (مصالح
الرصد الجوي وعلم المناخ والهٌدرولوجٌا ،على وجه
الخصوص) ؛
تنظٌم تكوٌنات حول حفظ المعطٌات.







نقص المعلومات حول إستراتٌجٌات  تعزٌز تحمّل المجتمعات الرٌفٌة ،من أجل تمكٌنهم
التؤقلم األمثل مع المناخ المتؽٌر ،وتحسٌن األمن
التؤقلم مع التؽٌر المناخً لدى
الؽذابً.
المجتمعات الرٌفٌة.
 التكوٌن فً مجال تصمٌم المشارٌع
ضعؾ قدرة الفاعلٌن على صٌاؼة
المشروعات القابلة لبلنتقاء ،وال سٌما
فً مجاالت تدخل صندوق البٌبة
العالمٌة.
ؼٌاب مراكز البحث المتخصص التً  تعزٌز القدرات لدى هٌبات البحث العلمً والبحث
التنموي فً مختلؾ المجاالت المرتبطة بالتؽٌرات
تعنى بقضٌة التؽٌر المناخً.
المناخٌة ؛
ضعؾ قدرة الباحثٌن الوطنٌٌن فً
 تقدٌم الدعم لتخصص الباحثٌن.
مجال التؽٌرات المناخٌة

 إعداد فهرست للتكنولوجٌات والمعارؾ والخبرات
والممارسات فً مجال التسٌٌر المستدٌم لؤلراضً ،وكذا
نشرها لدى المستؽلٌن.
 تكوٌن الفاعلٌن حول إعداد المشارٌع وإجراءات التموٌل







 انعدام االنتظام فً المبلحظات
المنهجٌة
 النقص فً إعداد آلٌات التوقع المناخً
والهٌدرولوجً
المٌزانٌة

تعزٌز القدرات لدى المصالح الرصدٌة
والهٌدرولوجٌة ،دعما لتنفٌذ خطة العمل الوطنٌة
للتؤقلم.
 4.000.000كٝاله ٓو٢ٌ٣
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تنمٌة شراكة مع الجامعات ومراكز البحث حول التؽٌر
المناخً  :تبادل الطبلب وتحسٌن خبرة الباحثٌن ؛
إسناد مِنح وتدرٌبات للتكوٌن المتخصص فً التؽٌر المناخً؛
تزوٌد المإسسات الجامعٌة ومراكز البحث بالوسابل الفنٌة
والمالٌة ؛
تطوٌر البحث فً إنشاء النماذج ؛
إدخال وحدات تربوٌة للتكوٌن فً مجال التؽٌرات المناخٌة،
صٌْن بكل مجال فً
والتسٌٌر المستدٌم لؤلراضً الخا ّ
المدارس المهنٌة والجامعة.
تزوٌد المكتب الوطنً لؤلرصاد الجوٌة بموارد كافٌة إلنجاز
برنامج منسجم للمراقبة المنهجٌة ؛
الدعم المالً لتعزٌز النشاطات المرتبطة بالمراقبة المنهجٌة.

انبطبقت  : 34انحبجُبث يٍ تؼضَض انقذساث انًُهجُت
انؼىائق وانُىاقض وَقبط انضؼف
 ضعؾ القدرة المحلٌة على التؤقلم
مع التؽٌر المناخً
 انعدام الروح المدنٌة لدى السكان
فً شؤن تطبٌق النصوص النظامٌة

انحبجُبث يٍ تؼضَض انقذساث
 اُؾبع٤بد ٖٓ رؼي٣ي اُولهاد
 اسز٤ؼبة عٔ٤غ اُلبػِ ٖ٤أُ٤لاُٗ ٖ٤٤إلسزوار٤غ٤بد
ٝاُجوآظ أُورجطخ ثبُزـ٤و أُ٘بف ٢؛
 إعداد البرامج المحلٌة للتؤقلم مع التؽٌر المناخً.
تعمٌم النصوص التشرٌعٌة والنظامٌة

انتذخالث راث األونىَت






 صعوبة النفاذ إلى التقنٌات النظٌفة  التحكم فً الفرص المتاحة من طرؾ بروتوكول
كٌوٌتو
بسبب كلفتها ،وال سٌما تقنٌات
استخدام الطاقات البدٌلة والطاقات
المتجددة.






 ضعؾ األخذ فً الحسبان للتؽٌرات  إدماج التؽٌرات المناخٌة فً السٌاسات واإلستراتٌجٌات 
التنموٌة .
المناخٌة فً إعداد وتنفٌذ السٌاسات

واإلستراتٌجٌات التنموٌة.
 5.000.000 دوالر أمرٌكً
 المٌزانٌة
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إعبلم وتهذٌب وتحسٌس مجموع الفاعلٌن المحلٌٌن حول
التؽٌرات المناخٌة ؛
نشر وتعمٌم إستراتٌجٌات وبرامج التؽٌرات المناخٌة ؛
تعزٌز القدرات المحلٌة للتؤقلم مع التؽٌرات المناخٌة.
ورشات تحسٌسٌة لتطبٌق النصوص التشرٌعٌة والنظامٌة
لحماٌة البٌبة ،من طرؾ المصالح الفنٌة.
تعمٌم البرنامج البٌبً وبرنامج التؽٌرات المناخٌة فً
مقررات التعلٌم األساسً.
القٌام بنشاطات للترقٌة واإلرشاد ؛
تكوٌن الصناع التقلٌدٌٌن المحلٌٌن حول صناعة التقنٌات
النظٌفة ؛
نشاطات البحث التؤقلمً ؛
رفع الحواجز المإسسٌة والتقنٌنٌة.
تحسٌس وإعبلم صناع القرار حول التؽٌرات المناخٌة ؛
إدماج قضاٌا التؽٌرات المناخٌة فً الخطط والبرامج
واإلستراتٌجٌات التنموٌة.
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الملحقات (

):

 55التقرٌر النهابً المإقت للجنة الخبرة النٌٌرالندٌة فً مورٌتانٌا  :إشكالٌة الماء والشاطا/الفٌضانات فً نواكشوط ،مارس .2013
ٌ 56شمل هذا الشق أشؽال البحث التنموي حول زراعة القمح والنمذجة البٌولوجٌة لمسار نمو المزروع والمردوٌة.
57إنّ ظهور حمى وادي الرفت فً إفرٌقٌا الشرقٌة ( والذي هو شدٌد االرتباط بالتساقطات القوٌة التً تحصل أثناء أطوار االحترار المرتبط بظاهرة
"النٌنٌُّو ـ التذبذب الجنوبً") قد م ّكن ـ بنجاح ـ من إنشاء نماذج للتو ّقع ومنظومات لئلنذار المب ّكر بواسطة صور من األقمار الصناعٌة ومعطٌات حول
التوقعات الرصدٌة والمناخٌة .وٌتمثل الهدؾ من ذلك فً كشؾ األمراض اإلنتانٌة فً طور مب ّكر وإرساء إجراءات مناسبة لتفادي األوببة.
 58تشكل تهٌبة أضاة "محموده" فً الحوض الشرقً مشروعا كمونٌا للتنفٌذ النموذجً لهذا اإلجراء التؤقلمً .اهـ
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