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مدخل عام
؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 IIالوضعٌة المٌدانٌة
 1 2تطور التدهور فً األوساط الطبٌعٌة
 1 1 2التصحر وفقدان الموارد الطبٌعٌة الغابٌة
تنتمً مورٌتانٌا للبلدان األكثر تضررا بالقحط (الجفاؾ) ،نتٌجة النقص المتكرر والبنٌوي
فً التساقطات المطرٌة ،وما نتج عن ذلك من انزٌاح خط المطر  300مم نحو الجنوب،
والذي لم ٌعد ٌطال سوى جزء ضبٌل من التراب الوطنً (أقل من  % 5من مساحة البلد).
وتنعكس النتابج المؤساوٌة لهذه الوضعٌة بصفة جلٌة على نظم اإلنتاج الزراعً والؽابً
الرعوي ،بسبب التؽٌرات التً أصابت بنٌة التربة ،وتدهورها الطبٌعً وفقدان إمكانٌاتها
الزراعٌة .وٌنضاؾ إلى ذلك نظم االستؽبلل المنجمً والبحري والشاطبً ،والتً ال تخلو
من مساس بقضٌة أخبلقٌات البٌبة.
أ  .تدهور الموارد الغابٌة
ما انفك المخزون الؽابً فً مورٌتانٌا ٌتدهور ،حٌث وصل فً بعض المواضع إلى
وضعٌات ال رجعة منها ،بفعل التؤثٌر المتضافر لضعؾ التجدد فً الؽطاء النباتً ،والتر ّكز
المفرط للمواشً فً مناطق سبق أن صارت هشة ،والقطع المفرط لؤلشجار لحاجٌات
الطاقة الخشبٌة وتؽذٌة المواشً .وٌنضاؾ إلى ذلك اختفاء الؽابات من آالؾ الهكتارات
ألؼراض التهٌبة المابٌة الزراعٌة (وخاصة فً حوض نهر السٌنؽال وحوض كوركول)
وضعؾ الوسابل فً الحكم البٌبً (الوسابل المإسسٌة والمع ّداتٌة والمالٌة والبشرٌة التً
تتوفر علٌها اإلدارات المكلفة بتسٌٌر الموارد الؽابٌة).
ب  .تدهور األراضً
ٌ
مقلق جدا ،نظرا لقدرات البلد على
إنّ ازدٌاد حركٌة التدهور الفٌزٌابً والكٌمٌابً لؤلراضً
مواجهة تلك الوضعٌة .فالتعرٌة الرٌحٌة مستمرة ،مع ما ٌنجم عنها من حركٌة الكثبان
وزحؾ الرمال الذي ٌضر كثٌرا بالمجاالت الحٌوٌة (السكن والزراعة والتنمٌة الحٌوانٌة)،
والمنشآت القاعدٌة (الطرق المطارات السكة الحدٌدٌة إلخ).
أمّا التعرٌة المابٌة ،والتً توجد أساسا فً منطقة كٌدٌماؼا وعرضٌّا فً البراكنة ولعصابة،
ّ
وتحطم حافتً النهر ،وافتقار
تزٌد من انجراؾ التربة وحفر السواقً (الخنادق الصؽٌرة)
التربة.
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أما التدهور الكٌمٌابً ـ تحت التؤثٌر المتضافر لضعؾ التهطال وقوة التبخر ـ فٌسبّب ارتفاع
األمبلح شٌبا فشٌبا بواسطة الخاصٌة الشعرٌة ،وتملّح التربة ،والسٌما فً منطقة مصب نهر
السنؽال والشاطا .وتإدي جمٌع أنواع تدهور التربة إلى انخفاض بٌّن فً الخصوبة وما
ٌستتبع ذلك من تهدٌد لؤلمن الؽذابً للسكان.
ج  .تدهور التنوع الحٌوي
 تدهور المجموعة النباتٌة
قد ٌكون الجفاؾ الذي تعرفه ببلدنا منذ  1970من وراء اتساع نطاق الصحراء على حوالً
 150ألؾ كم مربع ،ومن وراء تؽٌر التوزٌع الجؽرافً فً المناطق الزراعٌة البٌبٌة.
فالقحط هو المسإول األول عن تدهور الؽطاء النباتً .وٌنضاؾ إلى ذلك عوامل أخرى فً
تدهور المجموعة النباتٌة والؽطاء النباتً (الرٌاح الرملٌة ،االستصبلح الزراعً ،الطلب
على الطاقة التقلٌدٌة من حطب وفحم ،الحرابق الرٌفٌة ،ضؽط المواشً).
 تدهور المجموعة الحٌوانٌة
عند اختفاء المساكن الطبٌعة للحٌوانات ،هاجرت عدة أنواع نحو أوساط أخرى بحثا عن
ظروؾ سكنٌة أكثر مبلءمة .فقد ح ٍّ
ُطمت أالؾٌ من األروقة التً كانت تمثل مبلذا للحٌوانات
خبلل فترة الجفاؾ ،وذلك لؽرض إنتاج خشب التدفبة والفحم ومعدات البناء (أعمدة ،أوتاد،
 .)...وقد أبٌدت عدة أنواع حٌوانٌة بسبب القنص الخارج على القانون والحرابق وانعدام
إجراءات الحماٌة والتسٌٌر المستدٌم للموارد الحٌوانٌة فً مورٌتانٌا.
 التدهور فً إطار المعٌشة
من النتابج الجلٌة للجفاؾ والتصحر  :التدهور العام فً إطار المعٌشة للسكان ووقوع
شرٌحة هامة فً نطاق الفاقة والعوز (وال سٌما فً الرٌؾ وأطراؾ المدن) ،والنزوح من
األرٌاؾ ،والتحضّر المتسارع.
 2 1 2حفظ وتسٌٌر التنوع الحٌوي
 التأثٌرات المتوقعة للتغٌرات المناخٌة فً المناطق الشاطئٌة
تقع مورٌتانٌا ـ فً جزء كبٌر منها ـ ضمن المنطقة القاحلة (أكثر من  % 70من مساحتها)،
وهً مع ذلك تضم منظومات شاطبٌة ذات موارد بحرٌة وبرٌّة ثمٌنة بالنسبة لتنمٌتها
المستدٌمة (التنوع الحٌوي ،األمن الؽذابً ،إمداد السكان بمداخٌل ،ومٌزانٌة الدولة) .إال أ ّنه،
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ٌ
تهدٌدات من مرتبة مناخٌة (التؽٌرات
منذ  30سنة ،تواجه إنتاجٌ َة هذه المنظومات البٌبٌة
المناخٌة) وبشرٌة (انتشار النشاطات البشرٌة والممارسات ؼٌر المستدٌمة).
وتعانً المنطقة الشاطبٌة (التً تضم أكبر تجمّعٌن حضرٌٌن فً البلد  :نواكشوط ونواذٌبو)
من ضؽطٍ متزاٌد ٌرتبط بنشاطات استكشاؾ واستؽبلل المر ّكبات الهٌدروكربونٌة ،وحركة
سٌر السفن فً عرض البحر والصٌد والتحضّر المتسارع.
وهكذا ،ما فتبت منطقة الشاطا تتعرض لتدهور قٌّمها البٌبٌة والمناظرٌة (تؽٌّر ّ
خط الشط،
هشاشة الشرٌط الرملً ،الفرط فً استؽبلل موارد الصٌد) ،ولسوء التسٌٌر للنفاٌات
والدفوق ،ولنزاعات االستؽبلل.
إال أنّ مورٌتانٌا ،وعٌا منها بالمصلحة اإلستراتٌجٌة لمنطقتها الشاطبٌة والبحرٌة ،وضعت
فً صمٌم اهتماماتها التسٌٌر المندمج لهذه المنظومات البٌبٌة الشاطبٌة التً اشتهرت بثرابها
فً الموارد الطبٌعٌة .وقد أخذت فً الحسبان أهداؾ التنمٌة المستدٌمة فً مختلؾ السٌاسات
العمومٌة وفً تسٌٌر المجاالت والموارد الطبٌعٌة (الصٌد ،النفط... ،إلخ) .وفً هذا اإلطار
بالذات ،تتمتع بوضع حمابً عدةُ مواطن حرجة بالنسبة لتكاثر الموارد الطبٌعٌة المتجددة،
وعدة مواقع بالنسبة للتنوع الحٌوي ،هً  :الحظٌرة الوطنٌة لحوض آركٌن ،ومحمٌة المجال
الحٌوي العابر للحدود ؾ منطقة دلتا نهر السٌنؽال التً تؽطً الحظٌرة الوطنٌة لجاولٌنػ
وشط طبول ،إلخ.
إنّ االستؽبلل المستدٌم للموارد الطبٌعٌة ،والتً هً متوزعة فً معظمها بٌن مختلؾ بلدان
شبه المنطقة ،سٌبقى رهٌن رإٌة مشتركة تحترم قواعد الحكم الجٌد المعتمد على مبدإ
الحٌطة ومقاربة المنظومة البٌبٌة .فهذه الرإٌة المشتركة بالذات هً التً تشكل القٌمة
المضافة لـ "البرنامج اإلقلٌمً لحماٌة المنطقة الشاطبٌة والبحرٌة فً إفرٌقٌا الؽربٌة" ،وهً
التً تمكن من التطرق لئلشكالٌات البٌبٌة التً تتجاوز الحدود الوطنٌة (مورٌتانٌا ،السٌنؽال،
الرأس األخضر ،ؼامبٌا ،ؼٌنٌا بٌساو ،ؼٌنٌا ،سٌرالٌون).
 حفظ وتسٌٌر المناطق البحرٌة والشاطئٌة
تضم مورٌتانٌا منطقة شاطبٌة وبحرٌة تؽطً من الجنوب إلى الشمال المناطق الرطبة فً
منطقة مصب النهر ،وسبخة آفطوط الساحلً وخلٌج آركٌن .فهذه الوحدة البٌبٌة الوظٌفٌة
تشمل أجزاء بحرٌة وجزرٌة وقارٌّة من التراب الوطنً .فالجزء البري ،على طول حوالً
 70كلمٌ ،ضم فً منطقته الجنوبٌة الجزء اإلقلٌمً الذي ٌشكل جزء ال ٌتجزأ من "محمٌة
المجال الحٌوي العابر للحدود" فً منطقة مصب نهر السٌنؽال ،والتً تشمل ـ عبلوة على
الحظٌرة الوطنٌة لجاولٌنػ ـ شط الطبول وجزر آفطوط الساحلً .أما الجزء البحري ،فٌمتد
على طول  720كلم من الرأس األبٌض حتى الحدود مع السٌنؽال.
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وهً تضم "منطقة اقتصادٌة حصرٌة" تخضع لتؤثٌر ظاهرة "صعود مٌاه قاع البحر" فً
شمال ؼرب إفرٌقٌا .وتؽطً هذه المنطقة ما ٌناهز  230ألؾ كلم مربع ،مع هضبة قارٌّة
مساحتها  39ألؾ كلم مربع .وفً شمال رأس تٌمرٌس ،تضم الهضب ُة القارٌة (بعرض 40
إلى  60مٌبل) منطقة ً كبٌرة من القٌعان المرتفعة  :هً  :حوض آركٌن .وٌضم الطرؾ
الشمالً من هذه الواجهة البحرٌة ـ على مستوى خلٌج الكلب السلوقً ـ موقعٌن َذ َويْ أهمٌة
بٌبٌة استثنابٌة ،أال وهما "محمٌة عجل البحر" فً الرأس األبٌض ،و"خلٌج النجم".
وتتمثل تجلٌات التؽٌرات المناخٌة فً المناطق الشاطبٌة فً االحترار ،وارتفاع مستوى
البحر ،وتؽٌر نظام الرٌاح ،وازدٌاد وتٌرة العواصؾ البرٌّة والبحرٌة .فبالنسبة الرتفاع
مستوى البحر ،فإنّ نتابج تطبٌق النماذج الجوٌة الشاملة على الظروؾ المحلٌة ،والتً ق ّدمت
فً الدراسة المنجزة فً  2008حول "الهشاشة وتقوٌم آثار تؽٌر المناخ فً المنطقة
الشاطبٌة والبحرٌة فً مورٌتانٌا" ،بٌّنت أنّ مستوى البحر سٌرتفع ب  5,8سم فً 2020
وبـ  15,5سم فً  .2015وستكون التؤثٌرات على أوساط المنطقة الشاطبٌة ـ فٌما ٌتعلق
باالرتفاع والعواصؾ ـ ستكون كما ٌلً :
-

-

حدوث ؼمر بحري من المواضع الهشة من الشاطا ؛
تسرّب بحري جوفً ٌمكن أن ٌزٌد من ارتفاع مستوى البحٌرات الجوفٌة ؛
حدوث تعرٌة قوٌة ٌمكن أن تسبب تراجع خط الشط (على سبٌل المثال :
انهٌار جانب من كهؾ عجول البحر فً الرأس األبٌض ،تسارع التعرٌة
ؼمر الجزر
جنوب مٌناء الصداقة فً نواكشوط) ،أو حتى فً بعض الحاالت
َ
َ
الصؽٌرة ،مثل ناٌر ونٌرومً والزٌرة فً الحظٌرة الوطنٌة لحوض آركٌن ؛
زحؾ الرمال على المدن والمنشآت (الطرق المبنً ..إلخ) بسبب العواصؾ
الرملٌة اآلتٌة من التربة المعراة.

 البٌئة والموارد الطبٌعٌة
تتعرض "المنطقة االقتصادٌة الحصرٌة المورٌتانٌة" لتؤثٌر منظومتٌن أساسٌتٌن من
التٌارات السطحٌة  :تٌار كناري القادم من الشمال ،وتٌار ؼٌنٌا االستوابً القادم من
ً
إنتاجٌة المنظومات البٌبٌة البحرٌة ظاهرةُ
الجنوب .فعلى مستوى هذه المنطقة ،تساعد
صعود المٌاه العمٌقة (والسٌما من فبراٌر إلى ٌونٌو) ،والتً تمتاز بصعود مٌاه محٌطٌة
ؼنٌة بالمواد الؽذابٌة ،وبانزٌاح الجبهة الحرارٌة (من ماٌو إلى نوفمبر ،ثم إلى دجمبر حالٌا)
الناتجة عن تبلقً المٌاه المعتدلة الباردة (خط الحرارة  22درجة مبوٌة) والمٌاه االستوابٌة
الحارة (خط الحرارة  24درجة مبوٌة).
إنّ التجاذب بٌن هذه التٌارات فً ظروؾ طبٌعٌة خاصة (وجود قٌعان مرتفعة ،وهضبة
قارٌة عرٌضة ،وفترة حلول الكتلة الحٌوٌة من األعبلق النباتٌة بالقرب من الشاطا،
وهبوب رٌاح ساحلٌة تتجه من الشمال إلى الشمال الؽربً) تفسر ثراء هذه المنطقة البحرٌة
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من الموارد الحٌوٌة .وبالنسبة للمنظومات التً تخضع لظاهرة صعود المٌاه العمٌقةٌ" ،تباٌن
الثراء بشدة على سلم وسط ،وتتمثل المناطق األكثر إنتاجٌة بازدٌاد على شكل قطع متحركة
فً المحٌط" .وبالنسبة للمنظومات البٌبٌة فً المناطق الشاطبٌة ،تعتبر المعاشب المحارٌة
ذات النباتات بادٌة الزهر بمثابة مخزون للتنوع الحٌوي ،والكابنات الحٌة المرتبطة بها
(األسماك ،القشرٌات ،رأسٌات األرجل.. ،إلخ) ٌمكن أن تتدهور بسهولة بفعل البشر.
تشكل هاتان المنظومتان البٌبٌتان مكانا لنمو مجموع السلسلة الؽذابٌة ،منذ األعبلق الحٌوانٌة
واألجسام البلفقارٌة حتى الحلقات العلٌا (األسماك ،الثدٌٌات البحرٌة ،طٌور البحر) التً تجد
فٌها على مدار السنة ؼذا ًء وافرا.
ً
أولوٌة
وٌشكل الحفاظ على التنوع الحٌوي (الذي ما فتا ٌتعرض شٌبا فشٌبا للهشاشة)
وعنصرا جوهرٌا فً دٌمومة بعض األمبلك والمنافع التً توفرها المنظومات البٌبٌة
الشاطبٌة ،والتً من بٌنها موارد الصٌد فً هذه المنطقة االقتصادٌة الحصرٌة.
ونظرا لهذا المناخ المابً ،فإنّ المنطقة االقتصادٌة الحصرٌة تمثل مكانا لتوارد أنواع
حٌوانٌة ونباتٌة آتٌة فً نفس الوقت من أوساط معتدلة وأوساط استوابٌة  :فقد أحصً أكثر
من  300نوع فً مقبوض الصٌد ،وحوالً  170نوع قابلة للتسوٌق.
وتص ّنؾ هذه األنواع عادة إلى مجموعتٌن كبٌرتٌن  :الموارد السطحٌة وموارد األعماق.
وتوفر المخزونات األساسٌة (األخطبوط ،الجمبري ،القاعٌات الصؽٌرة ،التونٌات الكبٌرة
 1,7ملٌون طن .وهذه
والمحار) احتٌاطا للمقبوض الصٌد المسموح به من أكثر من
 1,2ملٌون طن،
الموارد تستؽل بتمام أو بإفراط (فبالنسبة الحتٌاط مسموح به بحوالً
 ،2010ملٌونا من األطنان ،بحسب
تجاوز المقبوض ،فً جمٌع شعب الصٌد سنة
المقبوضات المصرّح بها.
إنّ تنوع األنواع واإلنتاجٌة البٌولوجٌة ،اللذٌن تتوقؾ علٌهما المصاٌدٌ ،عرفان تؽٌرا
موسمٌا هاما ،تزٌده آثار االحترار المناخً واالستؽبل ُل المفرط لؤلساطٌل المحلٌة واألجنبٌة
والصناعٌة والتقلٌدٌة.
 المخاطر النفطٌة
لقد بدأ فً  2006استؽبل ُل منجم شنقٌط بعمق ٌناهز  800م (على بعد  70كلم جنوب
نواكشوط و  80كلم من الشاطا) ،وما ٌزال متواصبل بإنتاج ٌقل كثٌرا عن التوقعات
األصلٌة ( 10000برمٌل فً الٌوم فً ماٌو  ،2008مقابل  50إلى  60ألؾ برمٌل فً الٌوم
كما كان متوقعا) .وقد استكشفت مناجم نفطٌة أخرى (تٌوؾ  1؟ والشمالً  400 :ملٌون
برمٌل) وؼازٌة (بندا  500 :ملٌون مكافا برمٌل).
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إنّ الفرٌق العلمً المستقل الذي ٌقوّ م النشاطات الؽازٌة والبترولٌة فً مورٌتانٌا ،بعد أن
ذ ّكر بؤهمٌة االستؽبلل المستدٌم لمناجم المحروقات ،أنذر بكون الصٌد ٌلعب دورا ربٌسٌا فً
االقتصاد المورٌتانً ،مبرزا كون "المنافع االقتصادٌة التً توفرها المنظومة البٌبٌة البحرٌة
ٌ
مرتفعة جدا فٌما ٌتعلق بالصٌد .فالصٌد
ـ بمفهوم تقوٌم األلفٌة للمنظومة البٌبٌة فً  2005ـ
بشكلٌه الصناعً والتقلٌدي ٌوفر ما ٌقارب ثلث الدخل الوطنً وٌشكل أكبر مش ّؽل فً
البلد).
 منطقة مصب النهر
على مستوى الضفة الٌمنى لمنطقة مصب النهر ،م ّكنت استعادة االنتظام المابً فً منطقة
الحظٌرة الوطنٌة لدٌاولٌنػ من الرجوع إلى التوازن البٌبً الذي كان سابدا قبل السد  :فقد
صارت الحظٌرة وسطا ؼنٌا بالتنوع الحٌوي فً اتساع مستمر .وفً هذا المجال المستعاد،
توفر منظومة المنؽروؾ ،بفعل ثراء وسطها الحٌوي ،نفعا بٌبٌا واقتصادٌا خاصا  :تعشٌش
الطٌور ،إعادة تشكل مخزون األسماك ومناطق الرعً.... ،إلخ .وهكذا ،نشؤ عن استعادة
نمو النشاطات االقتصادٌة التً ٌستفٌد منها السكان المحلٌون :
المجموعة الحٌوانٌة والنباتٌة ُّ
الصٌد التقلٌدي لؽرض االقتٌات (  600صٌاد) ،ورعً المواشً (  123نوع عشبً) ونشاط
القطؾ لنبتة "تشانت" وشجرة "آمور" ،على التوالً لصناعة الحصاٌر ودباؼة الجهود.
إنّ المنظومات البٌبٌة البحرٌة والشاطبٌة المورٌتانٌة تضم مواقع استثنابٌة فً الحوض
الوطنً لدٌاولٌنػ (  16ألؾ هكتار) والحظٌرة الوطنٌة لحوض آركٌن (  1 200 000هآ)
وخلٌج النجم فً داخلت نواذٌبو .وتتمثل المساكن المنتجة على مستوى المنظومات البٌبة
والشاطبٌة فً المصّاب والمعاشب والمنؽروؾ ومنابت الحلفاء ،وكذا مساكن أخرى موجودة
وما تزال ؼٌر معروفة (الرمل الجٌري ،حقول المحار ،مراجٌن المٌاه الباردة  ...إلخ) .وما
تزال هذه المساكن أماكن للعبور والتكاثر والتؽذٌة لكثٌر من األنواع سوا ٌء الحٌوانٌة
والنباتٌة .وتش ّكل المعاشب و"ظاهرة صعود المٌاه العمٌقة" فً المنطقة الكابنة شمال رأس
تٌمٌرٌس مصدرا إلنتاج أوّ لً استثنابً ٌقع فً بداٌة سلسلة ؼذابٌة معقدة ٌنشؤ عنها ثرا ٌء
حٌوانً متنوع.
وتلعب الحظٌرة الوطنٌة لحوض آركٌن وخلٌج النجم دورا بٌبٌا مشهودا فً الحفاظ على
التنوع الحٌوي على المستوى الوطنً وشبه اإلقلٌمً والدولً  :فبصفتهما مسارئ لؤلسماك
ومحاضن فً بعض األوساط الحٌوٌةٌ ،ش ّكل هذان الموقعان مبلذا لئلٌواء أو العبور بالنسبة
للطٌور (وال سٌما حظٌرة آركٌن التً تشكل ملتقى شتوٌا عالمٌا لحوالً ملٌونً طابر،
وموقعا للتكاثر لنحو  40ألؾ طابر معشش) ،ومبلجا لعدة أنواع مهددة أو عطوبة :
السبلحؾ ،الدالفٌن المس ّنمة ،ثدٌٌات بحرٌة أخرى ...إلخ .وتإوي حظٌرة آركٌن أٌضا
ساكنة تتكون من الصٌادٌن التقلٌدٌٌن (حوالً  1200من إٌمراكن موزعٌن حالٌا على 7
قرى) ومنمً اإلبل.
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والظاهر أنّ أوساط المحار فً المعاشب التً توجد بها بادٌات الزهر ،والتً تؽطً المواحل
الموجودة فً قاع خلٌج آركٌن ،الظاهر أنها مسإولة عن إنتاج أوّ لً جد مرتفع فً األعماق
البحرٌة.
 2005جزءا من محمٌة
وتنتمً الحظٌرة الوطنٌة لدٌاولٌنػ إلى مر ّكب بٌبً ٌشكل منذ
المجال الحٌوي العابر للحدود فً منطقة دلتا نهر السٌنؽال (دشنت فً  2009وتؽطً أكثر
من  200ألؾ هكتار) ؛ وهً منطقة ذات تنوع حٌوي كبٌر من األنواع المصبٌّة والبحرٌة
والبرٌّة ،تشكل حظٌرة دٌاولٌنػ نواتها المركزٌة.
ومنذ بناء س ّد دٌاماٌ ،سود نبات "تٌفا" المجموعة النباتٌة فً المصب ؛ وٌتعلق األمر بنوع
ذي نتابج وخٌمة متعددة  :عابق فً وجه عبور األسماك إلى األضوات ،انخفاض المساحات
الخصبة ،إلخ .وهناك مشكلة أخرى تتعلق بالتلوث المحتمل عن طرٌق مبٌدات اآلفات
ٌطرح نفسه شٌبا فشٌبا ،من ج ّراء الطروح ؼٌر المراقبة فً المساحات الزراعٌة.
 3 1 2تسٌٌر الشاطئ
فً مورٌتانٌاٌ ،شكل الشاطا منطقة اقتصادٌة من مرتبة أولى (النفط ،الصٌد ،التبادالت عبر
الموانا ،تصدٌر مناجم الحدٌد ،النشاطات السٌاحٌة  .)...وهو منطقة بٌبٌة ذات أهمٌة
عالمٌة (منطقة حوض آركٌن) تضم أهم المناطق المحمٌة فً البلد (حظٌرة جاولٌنػ ،محمٌة
شط طبول ،المحمٌة العابرة للحدود) والمٌناءٌن المورٌتانٌٌن (مٌناء الصداقة ومٌناء
نواذٌبو).
 10/1التراب الوطنً،
إنّ أكثر من  3/2من الساكنة المورٌتانٌة ٌعٌشون على أقل من
وأكثر من  % 40من السكان ٌعٌشون فً المناطق الشاطبٌة (نواكشوط ونواذٌبو) .وتسجل
مدٌنة نواكشوط نسبة نمو سنوي بمعدل  .% 3,7فالمنطقة الشاطبٌة المورٌتانٌة تإوي ساكنة
من  694 885نسمة ،أي أكثر من ربع سكان البلد .وٌتوزع هإالء السكان على تراب
المجموعة الحضرٌة لنواكشوط (  558 195ساكن) وبلدٌات نواذٌبو (  72 337ساكن)
ونوامؽار( 4151ساكن) والعرٌة (  7496ساكن) وتكند (  12170ساكن) وامبلل ( 14129
ساكن) ،وكرمسٌن (  6408ساكن) ،ونجاكو (  8440ساكن) ،وكذا على األجزاء الشاطبٌة
من بلدٌتً بولنوار (  1268ساكن) وواد الناقة ( 10291ساكن).
لقد كان الشاطا المورٌتانً موضع تقطٌع توجٌهً إلى  17منطقة تضم تصنٌفات مختلفة :
مناطق محاذٌة للمدن ،خلجان هشة ،كثبان شاطبٌة متحركة...إلخ .فبالنسبة لكل واحدة من
هذه الوحدات ،تم تحدٌد المخاطر والتخصٌص وسبل التهٌبة.
إنّ هذه المنطقة الشاطبٌة التً ال مراء فً أهمٌتها لٌست على الرؼم من ذلك فً مؤمن من
المخاطر المرتبطة بالتؽٌرات المناخٌة .ففً الواقع ،فإنّ المنخفضات التً شٌدت فٌها أحٌاء
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وبنٌة تحتٌة تقع فً بعض األماكن فً مستوٌات تضارٌسٌة أخفض من مستوى البحر ؛ مما
ؼمر ٍٍ كبٌرة ناتجة فً نفس الوقت من االنفبلت البحري والفٌضان بسبب
ٌنتج عنه مخاط ُر
ٍ
مٌاه األمطار أٌضا .وبالنظر إلى هشاشتها القصوىٌ ،توجب الشروع فً إجراءات للتؤقلم
مع التؽٌرات المناخٌة ،لتفادي تقوٌض التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة فً المنطقة المذكورة
وفً البلد عموما.
ت لتنفٌذ تدخبل ٍ
إنّ السٌاق العام فً البلد م َُوا ٍ
ت للمحافظة على التنوع الحٌوي .وللتدلٌل على
ذلك ،فإنّ القطاعٌْن المكلفٌْن بالبٌبة والصٌد أنشآ بواسطة مقرر مشترك رقم  2346بتارٌخ
 2010/09/1لجنة للتوجٌه والمتابعة لـ "م َُوجِّ ِه التهٌبة الشاطبٌة" لخلٌج النجمة فً ناحٌة
نواذٌبو .ومن جهة أخرى ،وفً ما ٌتعلق بـ "محمٌة المجال الحٌوي العابر للحدود"ُ ،عٌّنت
كذلك هٌبات التنسٌق ،وصارت جاهزة للعمل  :اللجان الوطنٌة ،اللجنة المشتركة بٌن
البلدٌن ،والمجلس العلمً والفنً .إنّ الؽرض من التسٌٌر العابر للحدود لمحمٌة المجال
الحٌوي لمنطقة دلتا نهر السٌنؽال هو تسهٌل التعاون المشترك ،من أجل تسٌٌر الموارد
الطبٌعٌة فً هذا الفضاء المشترك بٌن مورٌتانٌا والسٌنؽال.
وبصفته عنصرا سٌاقٌا مواتٌا فً مجال التقنٌن ،تجدر اإلشارة إلى أنّ المرسوم رقم
2004ـ 094بتارٌخ  2004/11/04المتعلق بدراسة األثر البٌبً ُع ّدل وكمّل بواسطة
المرسوم 2007ـ 105بتارٌخ  ،2007/04/13من أجل أن ٌدمج فٌه التقوٌم البٌبً وٌطبق.
وفً هذا اإلطارَ ٌ ،
ُلزم الفاعلون فً القطاع الناهض للمواد الهٌدروكربونٌة ،وفق دراسة
االثر البٌبً ،بإعداد وتنفٌذ خط ٍة للتسٌٌر البٌبً ،وذلك من أجل ضمان التسٌٌر المستدٌم
لنشاطات االستكشاؾ واالستخراج والنقل للمنتجات البترولٌة.
 4 1 2المجاالت الحضرٌة والصناعٌة
تتمثل الٌو َم خصوصٌ ُة التجمّعات الحضرٌة الكبرى فً مورٌتانٌا بكونها تضم صناعا ٍ
ت
استخراجٌة كبرى ،وال سٌما الصناعات المعدنٌة  :الحدٌد فً نواذٌبو والزوٌرات ،الذهب
والنحاس فً أكجوجت ،المقالع فً مشارؾ المدن ،وكذا الصناعات التحوٌلٌة للسمك
وخاصة فً نواذٌبو ونواكشوط .ثم إنّ هاتٌن المدٌنتٌن مزوّ دتان بمنشآت حضرٌة ومنشآت
محاذٌة ج ّد نشطة ،مثل الموانا (مٌناء نواكشوط المستقل المسمى مٌناء الصداقة ،مٌناء
نواذٌبو المستقل ،موانا الصٌد التقلٌدي فً نواذٌبو ونواكشوط ،المٌناء المعدنً فً
نواذٌبو).
أما الشبكات الطرقٌة فً هذه المدن ،ففً اتساع مستمر ،ونفس الشًء بالنسبة لشبكات
الصرؾ الصحً .وتتطلب تنمٌة هذه المدن عملٌا ٍ
ت إلعادة هٌكلة بعض األحٌاء الموسومة
بالهشاشة ،وتهٌب َة مراكز المدٌنة والفضاءات الخضراء والحدابق الحضرٌة وكذا نشاطات
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أكثر عمقا فً مجال النقل الطرقً الحضري وبٌن المدن .وتتضاعؾ كذلك أنشطة مختلفة،
مثل المسالخ والمدابػ ومصانع اإلسمنت والمحطات المرفقٌة (تخزٌن وتوزٌع المحروقات).
وٌش ّكل استؽبلل الموارد المعدنٌة مصدرا لؤلضرار البٌبٌة من نمط تلوث الهواء (الؽبار فً
حالة االستؽبلل تحت الهواء الطلق) والمٌا ِه السطحٌة والجوفٌة (التلوث بمر ّكبات السٌانورٌة
فً حالة استخراج الذهب الممارس قدٌما فً منجم أكجوجت وحدٌثا فً منجم تازٌازت).
 5 1 2تسٌٌر المنتجات الكٌمٌائٌة والنفاٌات
إنّ تسٌٌر المنتجات الكٌماوٌة والنفاٌات واح ٌد من مواضٌع الساعة فً مورٌتانٌا ،وٌتناؼم مع
المتطلبات الدولٌة الجدٌدة فً مجال التسٌٌر البٌبً ومكافحة أنواع التلوث الكٌماوي.
فمورٌتانٌا طرؾٌ معنًٌّ وقد انضمت لمختلؾ االتفاقٌات واالتفاقات الدولٌة فً هذا الشؤن :
.1
.2
.3
.4
.5

"اتفاقٌة روتردام حول إجراء الموافقة المسبقة عن دراٌة" المطبّقة على بعض
المنتجات الكٌماوٌة والمبٌدات الخطرة فً التجارة الدولٌة ؛
"اتفاقٌة استوكهلم حول الملوثات العضوٌة المستعصٌة" الموقعة فً ماٌو  2001؛
"المقاربة االستراتٌجٌة للتسٌٌر الدولً للمنتجات الكٌماوٌة" (سٌكام)
اتفاقٌة بازل لمراقبة انتقال النفاٌات الخطرة عبر الحدود ،والتخلص منها،
اتفاقٌة باماكو حول حظر استٌراد النفاٌات الخطرة ورقابة حركتها عبر الحدود فً
إفرٌقٌا.

لقد عززت مورٌتانٌا ترسانتها القانونٌة ،وصادقت على اتفاقٌات أخرى تعالج تسٌٌر
المبٌدات وحماٌة النباتات :
 االتفاقٌة الدولٌة لحماٌة النباتات (منظمة الفاو) االتفاقٌة اإلفرٌقٌة حول الصحة النباتٌة (االتحاد اإلفرٌقً) االتفاقٌة المشتركة بٌن الدول األعضاء فً منظمة "السلس" حول توحٌدالمبٌدات ؛
 اتفاقٌة التنوع الحٌوي (األمم المتحدة)؛ االتفاقٌة الدولٌة لحماٌة النباتات .تحدد هذه االتفاقٌة التقنٌن فً مجال استٌرادالنباتات والمنتجات النباتٌة (مبٌدات اآلفات) ؛
 بروتوكول قرطاجنا حول درء مخاطر التقنٌات الحٌوٌة (السبلمة الحٌوٌة).ٌمتاز السٌاق المإسسً فً مورٌتانٌا بتعدد الفاعلٌن والمنظمات المإسسٌة والمتدخلٌن فً
المجال البٌبً ،وال سٌما فً تسٌٌر المنتجات الكٌماوٌة والنفاٌات :
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وزارة الداخلٌة (مدٌرٌة الحماٌة المدنٌة)  :تكلؾ بردع ومكافحة ورقابة المواد السامة
والخطرة ،والمخاطر التً ٌتعرض لها المواطن (المرسوم رقم  2002-046بتارٌخ
 )2002/03/11؛
وزارة المالٌة (المدٌرٌة العامة للجمارك)  :تكلؾ برقابة دخول وخروج المنتجات
الكٌماوٌة (المرسوم رقم  05-2000بتارٌخ  ))2000/1/10؛
وزارة الصحة (مدٌرٌة الوقاٌة الصحٌة والمركز الوطنً للسبلمة الصحٌة) :
استخدام المبٌدات ،الٌقظة ورقابة وجود "الملوثات العضوٌة المستعصٌة" (المرسوم
رقم  2000-76بتارٌخ  )2000/09/20؛
وزارة التجارة (مدٌرٌة التجارة الخارجٌة ،ومدٌرٌة حماٌة المستهلك ،والتنافس
وردع التهرٌب)  :تلعب دورا هاما فً رقابة وتسٌٌر المبٌدات (المرسوم رقم -70
 98بتارٌخ  )1998/01/10؛
المإسسة العامة لمراقبة الواردات  :تكلؾ بإحصاء جمٌع الواردات إلى مورٌتانٌا،
وال سٌما ما ٌخص المنتجات الكٌماوٌة ؛

فٌما ٌتعلق بالتشرٌع المورٌتانً ،فقد ُنشر العدٌد من النصوص القانونٌة األساسٌة بالنسبة
لتقنٌن وتسٌٌر المنتجات الكٌماوٌة :
 القانون رقم  45-2000المتضمن القانون اإلطاري للبٌبة بتارٌخ  2000/07/27؛
 القانون رقم  042-2000المتعلق بحماٌة النباتات بتارٌخ  2000/07/26؛
 المرسوم رقم  062-2002المتضمن تطبٌق القانون  00-042بتارٌخ 2000/07/26
المتعلق بحماٌة النباتات ؛ تشكل هذه النصوص االمتداد المنطقً لنصوص سلفت
بشؤن تسٌٌر المنتجات الكٌماوٌة ،لكنها بقٌت مهجورة بسبب عدم تطبٌقهاٌ .تعلق
األمر بمدونة السبلمة الصحٌة (األمر القانونً رقم  2008-84بتارٌخ  10سبتمبر
 )1984ومدونة الماء (األمر القانونً رقم  144-85بتارٌخ  .)1985/07/4وفً
ذات اإلطار المتعلق باالنسجام فً التسٌٌر البٌبًٌ ،حدد المرسوم رقم  / 2006-86و
أ صبلحٌات وزٌر البٌبة وتنظٌم اإلدارة المركزٌة لقطاعه .وٌؤتً لٌعزز الجهاز
القابم وٌعوض المرسوم رقم  99-028بتارٌخ ٌ 20ولٌو  1999والذي ٌعطً
صبلحٌة تسٌٌر المنتجات الكٌماوٌة والنفاٌات إلى الوزارة المكلفة بالتنمٌة الرٌفٌة
واالستصبلح الرٌفً.
لقد صادقت مورٌتانٌا على عدة اتفاقٌات حول التقنٌن وتوحٌد المبٌدات فً دول السلس .وفً
ؼمرة الجوانب النظامٌةٌ ،وجد كذلك قانون ٌتعلق بحماٌة النباتات والمنتجات النباتٌة ٌؤخذ
فً الحسبان أبعا َد اإلنتاجٌة واستخدام هذه المواد.
جمٌع الجوانب
وٌشكل الٌو َم القانونُ اإلطاري للبٌبة أداة للتبلقً تعزز كذلك بصفة عملٌة
َ
المتعلقة بالبٌبة إجماال وخصوصا ،وتبسط وتبرهن على الجوانب المتعلقة بالتنظٌم المنهجً
واستخدام وإنتاج المنتجات الكٌماوٌة والنفاٌات.
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 6 1 2التلوث ومخاطر الكوارث
ٌندرج تسٌٌر المخاطر والكوارث فً األجندة السٌاسٌة لؤلمم المتحدة فً موضوع التسٌٌر
البٌبً ،وال سٌما فً مجال درء الكوارث .وقد اعتمد المإتمر الدولً المنظم فً "كوب" فً
الٌابان  2005تسٌٌرا مشتركا لهذه اإلشكالٌة لتنزٌلها إلى خطة عمل ممكنة فً أفق - 2005
 2015لتمكٌن الدول من مواجهة األخطار والتقلبات الطبٌعٌة التً تحكم المجال األرضً
لبٌبتها.
أدرجت مورٌتانٌا على ؼرار بلدان أخرى هذه القضٌة
وفً هذا الفضاء التفكٌري والعملًَ ،
فً صمٌم سٌاستها العامة فً مجال التنمٌة المستدٌمة والبٌبة.
تمتد خرٌطة المناطق الهشة والمعرضة ألخطار الكوارث فً مورٌتانٌا على محور شاطا
ً
نهر السٌنؽال ،وتتشابك وتنشعب على محور نواكشوط النعمة ؛ مما
األطلسً وتمتد
محاذٌة َ
ٌهدد بلدتً مقطع لحجار وبومدٌد بالفٌضان ،معرضا إٌاهما ألخطار كوارث طبٌعٌة من
هذا النوع.
ومن المإسؾ أنّ إجراءات السبلمة التً اتخذت عند االقتضاء إ ّنما هً إجراءات بعدٌة،
بدل أن تكون إجراءات وسٌاسات لدرء المخاطر والكوارث .فهذا التسٌٌر القطاعً ٌثبّط
التدخبلت ،وٌح ّد من فعالٌة السٌاسة التسٌٌرٌة للمخاطر والكوارث التً هً شدٌدة االرتباط
بإجراءات االحتراز وإعداد خطة استعجالٌة تراعً فً نفس الوقت السبلمة والوقاٌة.
 7 1 2التأقلم مع التغٌرات المناخٌة
 التصحر وانخفاض اإلنتاجٌة النباتٌة والحٌوانٌة
ٌشكل التصحر ونتابجه الشك َل األبرز فً انعكاس التؽٌرات المناخٌة على المنظومات البرٌّة
فً مورٌتانٌا .وفً الواقعٌ ،نشؤ عن اختفاء النبات انتقا ُل الرمال وظاهرة األراضً السٌبة
حسب جٌولوجٌة المكان.
وانخفاض
ت الرعوٌ َة ،والموار َد المالٌة
وتطال اآلثا ُر السلبٌة للتؽٌرات المناخٌة  :المجابا ِ
َ
ّ
وتفاحش
ب فً مفهوم المجال الحٌوي،
َ
احتٌاطً اإلنتاج ،وزٌاد َة الحمولة الحٌوانٌة ،والتصل َ
التجمّعات السكنٌة ؛ مما ٌضٌّق المجال الرعوي وٌسبب انخفاض البحٌرة الجوفٌة أو اختفا َء
مصادر مابٌ ٍة أو نقاطٍ مابٌ ٍة طبٌعٌة أخرى.
َ
وفٌما ٌتعلق بنظم اإلنتاج ،فإنّ أش ّدها هشاشة وتضررا تلك التً هً رهٌنة مٌاه األمطار،
والسٌما الزراعة البعلٌة.
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ومما تعانً منه إنتاجٌة الحٌوان كونُ تنمٌة المواشً أظهرت منذ  1950وهنا ُتجاه القحط
 1969و
لدى األبقار على وجه الخصوص ،والتً نقص تعدادها بحوالً الثلث فٌما بٌن
 .1975وهكذا ،فإنّ نقص الكئل إثر الجفاؾ تسبب فً نقص األداء لدى الماشٌة.
وعلى إثر نفوق الحٌوانات على نطاق واسع ،وتدهور القدرة المابٌة ،انج ّر عن نزوح
المنمٌن من األرٌاؾ
وأسرهم تكوّ نُ مجموعات اقتصادٌة اجتماعٌة عطوبة .وهكذا ،فإنّ
ٍ
تؽٌرا عمٌقا اعترى نظم اإلنتاج ،أال هو تراجع نظم الترحال (اإلبل والضؤن) لصالح
األنواع الحٌوانٌة األقل حركٌة (األبقار والماعز) تسبب فً تراجع االنتجاع مكانٌا وزمانٌا،
وفً انخفاض الفصل التقلٌدي بٌن تنمٌة الماشٌة والزراعة ،وفً استقرار األشخاص ،بل
واستقرار الحٌوانات حول التجمّعات ؛ مما نشؤ عنه ظهور نظام ٌسمى "التنمٌة المحاذٌة
للمدن".
 احترار البحر وتغ ٌّر المنظومات البٌئٌة البحرٌة والشاطئٌة
سٌكون الحترار البحر نتٌج َة تؽٌّر المناخ نتاب ُج هامة على تشكٌل األنواع التً تعمر
منظومات البٌبة البحرٌة والشاطبٌة .وهكذاٌ ،مكن أن تح ّل على سبٌل المثال أنوا ٌع بحرٌة
محضة مح َّل بعض األنواع الشاطبٌة.
انهٌار دورة الحٌاة لبعض األنواع ،وكذا اختفاء وسطها
وبصفة عامة ،سٌسبب هذا االحترار
َ
الحٌوي .إن المصاٌد وموارد الصٌد التً تمثل الٌوم أكثر من  % 12,5من الناتج الداخلً
الخام الوطنً ،ستتعرض هً األخرى لآلثار السٌبة للتؽٌرات المناخٌة من خبلل اضطراب
األوساط الحٌوٌة لبعض األنواع ،والندرة فً بعض المستعمرات البٌولوجٌة .وٌمكن أن
ٌتجسد ذلك فً هبوط النمو االقتصادي ،وفً خسارة الكثٌر من العمبلت (نقص
الصادرات) ،وزٌادة نسبة البطالة.
خرابط :
 النظم الزراعٌة : فداحة تدهور التربة ألسباب بشرٌة التهطال السنوي العوابق البٌبٌة. 2 2تطور عوامل التدهور
 2 1 2العوامل الطبٌعٌة
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هً فً األساس عوامل من مرتبة مناخٌة .وفً الواقع ،فإنّ التقلبات المناخٌة التً حدثت منذ
السبعٌنٌات تشكل أحد األسباب الربٌسة للتصحر .وهذه العوامل مخرّبة بقدر ما هً
عشوابٌة ،وبقدر ما ٌستعصً التحكم فٌها من طرؾ مورٌتانٌا.
ومن بٌن هذه العوامل نذكر ما ٌلً :
 ضعؾ التهطال ؛
 التؽٌر البٌّن فً هذا التهطال مكانٌا وزمانٌا ؛
 شدة األمطار التً ٌنجر عنها تدهور فٌزٌابً للتربة والتً تتفاقم نتٌجة قلة الكثافة فً
الؽطاء النباتً ؛
 درجات الحرارة المرتفعة التً ٌنشؤ عنها تبخر مفرط ؛
 الرٌاح الحارة (الهرمتان) ،لما لها من أضرار وخٌمة على المٌاه السطحٌة ،ورطوب ِة
التربة ،وحالة النبات ،وزحؾ الرمال ،وكذا حركٌة الرٌاح وانتقال الكثبان.
وفً مواجهة تدهور المناخ ،تبقى مورٌتانٌا عاجزة لوحدها ،وٌقتصر تدخلها على إقامة
وسابل لتخزٌن مٌاه األمطار ،ومكافحة التدهور المابً للتربة ،أو تكٌٌؾ بعض األنواع
الزراعٌة األقل حساسٌة ُتجاه التقلبات المناخٌة.
وهناك عوامل أخرى مرتبطة بتؽٌر المناخ لها صلة باالحترار وارتفاع مستوى البحر
وزٌادة وتٌرة العواصؾ .فالمنطقة االقتصادٌة الحصرٌة المورٌتانٌة ـ نظرا لكونها تشكل
واألعبلق واألنواع السمكٌ ِة العلقٌة ـ شدٌدةُ
حدا حٌوانٌا بالنسبة لؤلنواع التً تعمر األعماق،
ِ
الحساسٌة تجاه تؽٌر عوامل الضؽط الطبٌعٌة (انظر الفقرة حول اآلثار المتوقعة للتؽٌرات
المناخٌة فً المناطق الشاطبٌة).
إنّ تؽٌر هذه العوامل على الصعٌد المحلً ٌمكن أن ٌنجر عنه تدهور المساكن والتنوع
الحٌوي ،وفقدانُ وخسارةُ المجاالت المستصلحة على إثر التعرٌة أو زحؾ الرمال .وعلى
الصعٌد اإلقلٌمًٌ ،قود تقلب عوامل الضؽط الطبٌعٌة إلى تؽٌرات فً الكتلة الحٌوٌة لؤلنواع
السمكٌة وال سٌما تلك الموجودة فً المناطق الطرفٌة  :فتؽٌّر ظروؾ هذه األنواع ٌمكن أن
ٌسبب اختفاءها .وهكذا ،فإنّ تؽٌر توزٌع األنواع فً المستعمرات السمكٌة سٌكون له
ٌ
تؤثٌرات مضرة
انعكاسٌ بٌّنٌ (إٌجابً أو سلبً) على اقتصاد البلد .وٌمكن أن ٌكون له كذلك
بالمجموعات البٌبٌة والمنظومات البٌبٌة.
 2 2 2العوامل البشرٌة
وشؽل المجال ،فرط
ٌمكن أن ٌقع الفعل المباشر لئلنسان وفق أشكال متعددة  :سوء تهٌب ِة
ِ
استؽبلل الموارد الطبٌعٌة (الماء ،التربة ،الؽطاء النباتً  ...إلخ).
 % 5من المساحة
وفً مورٌتانٌا ،حٌث تمثل األراضً الصالحة للزراعة أقل من
اإلجمالٌةٌ ،كتسً تدهور التربة طابعا حرجا .فالتثمٌن المعمّم للتربة ألؼراض زراعٌة
من دون األخذ فً الحسبان لسماتها الفٌزٌابٌة الكٌماوٌة ،أو لقدراتها وهشاشتهاٌ ،عرض
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األراضً إلى تدهور فٌزٌابً وكٌمٌابً ٌصعب انعكاسه .وٌجدر التذكٌر بؤنّ اتساع
الزراعة ٌحدث ؼالبا على حساب الؽطاء الشجري وال ُ
ش َجٌْري.
ومن جهة أخرىٌُ ،ق ّدر أنّ الضؽط المستمر على الكتلة الحٌوٌة الشجرٌة لؽرض
استهبلك الطاقة المنزلٌة ٌتلؾ الؽطاء الشجري بسرعة تبلػ ضعفً سرعة تج ّدد هذا
الؽطاء .ولقد كانت ؼابات آمور أهم الضحاٌا لهذا االستؽبلل المفرط لخشب التدفبة.
ُ
ومنطق اإلنتاج الزراعً ضؽطا لم ٌسبق له مثٌل على الوسط
ولقد مارست دٌنامٌ ُة
الطبٌعً  :تعرٌة التربة ،نقص الخصوبة ،انحسار المساحات الرعوٌة ،افتقار التنوع
الحٌوي ،الحرابق الرٌفٌة ،تلوث المجاري المابٌة... ،إلخ.
إنّ عدم جعل السكان الرٌفٌٌن مسإولٌن عن تسٌٌر مواطنهم ٌشكل هو اآلخر عامبل
اجتماعٌا اقتصادٌا للتسٌٌر المستدٌم للموارد والمحافظة على البٌبة .فؽٌاب إشراك فعلًّ
للسكان فً تحدٌد وتنفٌذ ومتابعة البرامج التنموٌة ،وؼٌابُ استراتٌجٌة للتحسٌس
وإشاعة طرابق المحافظة على الموارد الطبٌعة وحماٌة الوسط الطبٌعً – بشكل مبلبم
– تش ّك ُل تحدٌات ٌجب أن ترفع ،وذلك بالنسبة لئلدارة العمومٌة والسكان المستهدفٌن.
وعبلوة على ذلكٌ ،جدر التنبٌه إلى أنّ وضعٌة الفقر والفاقة لدى سكان األرٌاؾ تقود
إلى ممارسات معادٌة للبٌبة أو إلى هدر الموارد الطبٌعٌة (القطع المفرط لؤلشجار،
القنص... ،إلخ) .وإذا اجتمع هذا السلوك مع هشاشة المنظومات البٌبٌة ،فإ ّنه ٌعزز
التصحر.
ومع االتجاه العام فً االحترار المرتبط بظاهرة تؽٌر المناخ العالمً ،والتدهور المحلً
لحالة األوساط الناجم عن حاالت العدوان المتعدد (طروح الزٌوت والمواد
الهٌدروكربونٌة ،طروح السمك فً البحر ،والشبابك والعلب واألوانً ،انتشار
االستكشاؾ واالستؽبلل النفطً فً البحر) ،حدث اضطرابٌ فً سٌر المنظومات البٌبٌة
البحرٌة .وعبلوة على عوامل الضؽط المرتبطة بتؽٌر المناخ (االحترار وؼٌر ذلك)،
تتعرض المجموعات البٌبٌة الشاطبٌة الضطرابا ٍ
ت منشإ بشري ،فرضها الصٌ ُد،
ت ذا ِ
والمنشآت الشاطبٌة ،والعمران ،واستكشاؾ واستخراج النفط.
وفٌما ٌتعلق بالصٌد ،فإنّ االتجاه األبرز هو أنّ معظم مخزونات الصٌد مستؽلًّة بتمام
طاقتها أو بإفراط (رأسٌات األرجل ،األسماك السطحٌة.. ،إلخ) .حتى أنّ المقبوض
(الكمٌة المصٌدة) من العمقٌات الصؽرى فً  2010بلػ للمرة األولى مستوى المقبوض
المسموح به ،أي  1,2ملٌون طن .ثم إنّ نشاطات الصٌد بالشبابك الجٌبٌة تض ّر بالبٌبة،
بفعل أهمٌة مقبوضها من األفراد الفتٌة (  % 10من مقبوضات الصٌد بالشبابك الجٌبٌة
فً األعماق هً من األفراد الفتٌة) ،وطروحها فً البحر (وال سٌما مصاٌد الجمبري
التً ٌمكن أن تتجاوز مؤخوذاتها العرضٌة .)% 80
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إنّ المنطقة الشاطبٌة ال تعانً فقط من خلل انتزاع مواردها (األسماك ،الرمل ،النفط،
إلخ) ؛ بل هً كذلك موضع منشآت شاطبٌة ؼٌرت بعمق من مظهرها وانتظام سٌرها.
وٌوجد فً هذا المضمار مثاالن صارخان ،هما تشٌٌد مٌناء الصداقة فً المٌاه العمٌقة
قرب مدٌنة نواكشوط ،وسد دٌاما المضاد للملوحة فً مصب نهر السنؽال  .وٌعزى
تشابه هاتٌن المنشؤتٌن إلى كونهما ساهمتا فً تخفٌض كمٌة العبور الرسوبً على طول
ّ
وموضع
الشط .فسرعان ما أصبح المٌناء موضع تراكم للرسوب فً جزبه الشمالً،
َ
تعرٌة كثٌفة فً جزبه الجنوبً .أما الس ّد ،فقد ؼٌّر االنتظام الهٌدرولوجً للمصبّ ،
وانج ّر عن ذلك جفاؾ المُنشعب األدنى ،وتراج ُع األسماك المصبٌّة (الجمبري
والبوريّ ) وانتشا ُر النباتات المكتسحة المواتً لنموّ الطفٌلٌات المسإولة عن بعض
األمراض المابٌة (دنؾ الكبد لدى البقرٌات ،المبلرٌا والبلهارٌسٌا لدى اإلنسان) .وقد
عملت الحظٌرة الوطنٌة لجاولٌنػ على تبلفً اآلثار السٌبة لهذا الس ّد.
ولقد كان اتساع النمو العمرانً للمنطقة الشاطبٌة وراء اعتداءات متعددة على شكل
ٌ
تلوث مزمنٌ بسبب الصناعات السمكٌة (مصانع معالجة
تلوث أو أضرار .وقد تولد
وطحٌن السمك...إلخ) التً تسكب فً البحر مٌاه ؼسٌل السمك ،من دون معالجتها،
وذلك بسبب ؼٌاب شبكة للصرؾ الصحً .وهذه المٌاه ملٌبة بالبكتٌرٌا ،وٌمكن أن
ُ
والضؽط على
تلوث النباتات واألسماك والمحار .وسٌتفاحش كذلك احتبل ُل التربة
 2011على المحور الطرقً
المنطقة الشاطبٌة ،بسبب إنشاء مقاطعة فً ٌونٌو
نواكشوط نواذٌب ،وإقامة عاصمتها فً الحدود المباشرة للشامً الذي ٌشكل الحد البرّي
شرقا للحظٌرة الوطنٌة لحوض آركٌن.
والتلوث بالمواد الهٌدروكربونٌة ناتج عن اإللقاء فً البحر لتفرٌػ الزٌوت الوسخة،
وعن تسرّب المازوت من خزانات حطام السفن (فً نواذٌبو) وسكب منتجات تفرٌػ
الصوابٌر .وٌشكل استكشاؾ واستخراج البترول فً عرض البحر كذلك مصدرا كمونٌا
للتلوث بالزٌوت الهٌدروكربونٌة .وفً منظور االستدامةٌ ،جب أن ٌراعً اتساع
القطاع الناهض للمواد الهٌدروكربونٌة الضمانة الوحٌد َة المتمثلة فً احترام الفاعلٌن
المعنٌٌن لخطة التسٌٌر البٌبً المنبثقة عن دراسة األثر البٌبً لمشروعاتهم .وفً
ٌ
تاثٌرات وخٌمة على شبه
العرضً فً عرض البحر
مورٌتانٌاٌ ،مكن أن ٌكون للتلوث َ
المنطقة .وفً الواقع ،فإنّ االنسٌاق الشاطبً (التٌارات السابدة) ٌقع باتجاه الشمال إلى
الجنوب ،ولذلك فإنّ الدفوق فً الشمال المورٌتانً (الرأس األبٌض) ستنعكس من دون
َ
والدفوق فً المنطقة الجنوبٌة ستإثر دون رٌب على
تؤخر بالػ على خلٌج آركٌن،
المنافع االقتصادٌة للمنظومات البٌبٌة البحرٌة للبلدان المجاورة.
 3 2اإلطاران المإسسً والقانونً
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فً مجال تسٌٌر الموارد الطبٌعة ،تجدر اإلشارة إلى وجود خبلفات متفاوتة الحدة بٌن
الممارسات التقلٌدٌة والقانون الموصوؾ بالعصري.
وفً البداٌة ،فً المجال العقاري ،جاء األمر القانونً  127-83بتارٌخ ٌ 5ونٌو 1983
المتضمن اإلصبلح العقاري والمجالً لٌدخل ترتٌبا ٌهدؾ إلى حماٌة المجال الحٌوي
للتجمعات الرٌفٌة ،لكن من دون أن تحدد الحدود والوضع القانونً وحتى المخاطر التً
ٌمكن أن تنج ّر عنه.
والظاهر أنّ حدود المجال الحٌوي ال ٌمكن أن تقرر بصفة موحدة لجمٌع التجمّعات،
أل ّنه تطبٌقا لمبدإ عدم انتهاك "الحرٌم" فً المذهب المالكًٌ ،جب أن ٌحدد هذا المجال
وفقا للمسافة التً تفصل ك ّل تجمّع عن مصادر تموٌنه بالحطب والمرعى والماء.
وقد نتج عن هذا الوضع عد ُم تحدٌد أيّ مجال حٌوي إلى ح ّد الساعة ،فٌما عدا الحالة
الخصوصٌة ج ّدا لـ "عٌن الرضا" فً مقاطعة أالك .ولم ٌمنع ذلك التجمعات الرٌفٌة من
اعتبار أنّ لها مجاال ال ٌقبل االنتهاك ،تنافح عنه محٌلة إلى القوانٌن المعمول بها.
ٌ
نزاعات كثٌرة ،ألنّ المنمٌّن الرحل ٌتمسكون بمبدإ مقدس
وقد نجم عن هذه الوضعٌة
آخر ٌخوّ لهم حق العبور الذي ٌشكل وسٌلة ضرورٌة لممارسة النفاذ الحر إلى الموارد
الطبٌعة.
وتطال هذه الوضعٌة مجاالت أخرى تتصل بحماٌة البٌبة.
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تمكين الناس من إدارة الموارد الطبيعية في بيئتيم

آنيا ،خاصة الغابات وىي المعترف بيا

أساسا .أ يضا ،يجب أن يعط ى للمجتمع المحمي ممكية الغابات التي يقومون بإنشائيا ضمن
برامج مكافحة التصحر (قضية حيازة األراضي التي لم تحل).
وبالمثل ،وعمى الرغم من أن نظام المياه محدد بفعل السمطة التشريعية ،يبقى القانون التقميدي
يعطي كذلك بعض القواعد ال ستخدام المياه ،حتى لو كان ت الممكية الخاصة لممياه بعض
االحيان منصوص عمييا (المادة  22وغيرىا من األمر  .)127/83ىذه الممكية الخاصة ال
تزال غير معروفة عموما من الناحية العممية واألفراد لدييم فقط حق االنتفاع ،يبقى الماء
بموجب القانون التقميدي مورد للمجتمع.
اليوم ،ال يمكن إنكار أن الحق ىو المحرك لسياسات اإلدارة البيئية.

يعمل عمى تسويل

االعتماد والتنفيذ .لكن الحماية القانونية ليست كافية وحدىا لمحد من التدىور البيئي.

وانما

العمل عمى ايجاد مسؤولية ودمج حقيقيين لمسكان الم عنيين.
ثالثا .تطور االتجاهات االستراتيجية في مجال الحكامة البيئية
 .1.3تطور االطار المؤسسي ،القانوني والتنظيمي
 .1.1.3تطور االطار المؤسسي
ينبغي أن تدرج االستراتيجيات و السياسات المتعمقة بالحكامة البيئية في المدى ،مع

نواة

مؤسسية مستقرة وذاكرة مؤسسية تمكن من ا ألرشفة ورسممة المكتسبات ،عمى الرغم من حركة
الموارد البشرية.
لألسف  ،في موريتانيا ،مع االحتفاظ فقط بالسنوات العشر األخيرة ،يتصف اإلطار المؤسسي
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للمرتبة األولى (أي أنو يتكون من اليياكل الو ازرية المسؤولة عن تحديد السياسة البيئية للبالد
وضمان المتابعة و التنفيذ) بعدم استقرار النواة بفعل العديد من التغييرات في الت شكيالت
الو ازرية للبالد.
تتحد ا لعديد من اليياكل الو ازرية في ال زمن أو تتقاسم في أنحاء مختمفة من سياسة البالد
البيئية:
أ)  -و ازرة البيئة؛ ب)  -و ازرة التنمية الريفية والزراعة ،ج)  -و ازرة المياه والغابات وال قنص
والصيد والبيئة؛ د)  -و ازرة البيئة ،ه ـ)  -الو ازرة المنتدبة لدى الوزبر االول المكمفة بالبيئة
والتنمية المستدامة (  )MDEDDالوزارة الم كمفة بالمناجم والطاقة واالقتصاد البحري.
كل قطاع وزاري  ،ال ظيار خطواتو ،يبمور سياساته واستراتيجياته القطاعية ذات األىمية
البيئية وفقا لمسؤولياتو والقواعد التي تنظم ىيكمو وتشغيمو.
ي من الم الحظات اليامة حول نقاط القوة والضعف
يظير تقرير التحميال ت المؤسسية العد د
لالطار المؤسسي.
نقاط القوة المؤسسية الرئيسية في موريتانيا ىي :أ) وجود اليياكل المركزية والالمركزية التي
تتمثل ميمتيا في وضع وتنفيذ و متابعة وتقييم المجاالت الناجمة عن السياسات الوطنية في
الغابات ،ب) وجود اليياكل
مجال الحكامة البيئية وادارة الموارد الطبيعية بالعالقة مع المياه و ـ
الالمركزية المكونة من الجماعات المحمية ( الواليات ،البمديات والبمديات الريفية) التي ال تزال
ىشة ،ج) المؤسسات غير الحكومية الناشطة في مجال إدارة البيئة والموارد الطبيعية
(المنظمات غير الحكومية  ،الجمعيات والقطاع الخاص  ،الخ ).وال سيما من أجل الحفاظ
عمى المناطق ذات االىتمام الدولي ،د) وكاالت التعاون (الثنائية والمتعددة األطراف) النشطة
في مجال إدارة البيئة والموارد الطبيعية.
نقاط الضعف الرئيسية وفقا لمترتيب العممي ىي اساسا:
 عدم وجود االتصاالت والمعمومات والتحسيس فيما يتعمق بأدوار ومسؤوليات مختمف
الفاعلين المؤسسيين المعنيين؛
 االفتقار إلى تضافر الجيود في مجال التدخالت واالخذ باالعتبار المشاكل البيئية
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 عدم وجود آلية حقيقية

ي
لحكم ة البيئية و التسيير المستد م
لتسيير الطبيعة االفقية ل ا

لمموارد الطبيعية ،بالرغم من وجود الو ازرة المنتدبة لدى الوزير االول المكمفة بالبيئة
والتنمية المستدامة.
في ىذه الحالة ،تجب إضافة وفرة من السياسات واالستراتيجيات القطاعية المتعمقة بالبيئة
قياس لتعدد الىياكل
ا
(االستغالل الم عدني البحري واالستغالل الزراعي الغابوي الرعوي ،الخ).
الو ازرية .وفرة أل ن موريتانيا تعمل عمى تذليل (منذ إنشاء الو ازرة المنتدبة لدى الوزير االول
المكمفة بالبيئة والتنمية المستدامة وتنفيذ مخطط العمل الوطني لمبيئة ) المصادر المحتممة
لتنازع االختصاص بين الجيات المؤسسية الفاعمة.
تشكل كل ىذه النتائج تحديات حقيقية لل و ازرة المنتدبة لدى الوزير االول المكمفة بالبيئة
والتنمية المستدامة لقياس حجم العمل الذي ينتظرنا من اجل حكامة بيئية جيدة من خالل
تعريف وتنفيذ مخطط العمل الوطني لمبيئة (الجزء الثاني) ( )2016 - 2012مرتك از عمى
االستراتيجية العشرية لألمم المتحدة في مجال مكافحة التصحر  /تدىور الموارد الطبيعية
)(SD – UNCCD, 2008-2018
وجود قطاع وزاري مكمف بالبيئة (الو ازرة المنتدبة لدى الوزير االول المكمفة بالبيئة والتنمية
المستدامة) يجب ان يسمح باالخذ بعين االعتبار بشكل أفضل لمطابع االفقي الذي تتصف
ي لمموارد الطبيعية.
بو الحكامة البيئية والتسيير المستد م
 .2.1.3تطوير اإلطار القانوني والتنظيمي
منذ االعتراف بيا في

 ،1970تمتزم موريتانيا بحزم

في تعزيز قدراتو ا لمكافحة تدىور

األراضي والتصحر بشكل افضل  ،وفقدان الموارد الطبيعية في جميع الفئات.

وقد وضعت

ليذه الغاية عدة نصوص قانونية خاصة وصادقت عمى عدد من المعاىدات واالتفاقيات
االقميمية والدولية في ىذا المجال.
تتضمن النصوص القانونية بشكل خاص تعريف القدرات والصالحيات لمفاعمين االساسيين،
التنظيم ات الخاصة بالنفاذ لممصادر والم حافظة عمى ا لموارد الطبيعية واالستخدام االمثل ليا.
تترجم ىذه الترسانة القانونية والتنظيمية االرادة الحقيقية لتحسين حكام ة قطاع البيئة بالمعنى
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الكبير ،ومع ذلك ،شكمت تدريجيا  ..........التشكيالت الو ازرية لمبمد  .كما ىو الحال مع
المؤسسات ،ىناك أيضا مجموعة كبيرة من النصوص القانونية والتنظيمية ،التي

ينبغي أن

تكون نظيفة .يعتبر استمرار إعادة قراءة المدونات البيئية والمعدنية  ..الخ ميمة من اجل
إزالة كافة االمور التي يمكن أن تؤدي إلى تنازع االختصاص بين الفاعلين المؤسسيين
ال يزال ىناك عمل ميم

يرتكز عمى الجوانب التالية  :أ)  -تكييف اإلطار القانوني

والتنظيمي ( انشئ بالفعل) مع أحكام اال ستراتيجية الالمركزية وجعل الفاعمين المحميين
مسؤولين اثناء وضعىا وتنفيذ ىا ب)  -توحيد جميع األحكام القانونية والتشريعية المتعمقة
بالتنمية الريفية وتسيير الموارد الطبيعية ج) – وتعم ـيم الترسـانة القانونية والتشريعية د) -
تطوير النصوص التطبيقية التي تسمح بالتنفيذ الفعال للسياسات واالستراتيجيات المرتبطة
بالقضايا البيئية.
 .2.3تطوير استراتيجيات التدخل

لقد تطورت استراتيجيات التدخل المطبقة في موريتانيا من اجل ا لبيئة بالعالقة مع التوجـيات

الدولي أو اإلقميم ـي  :أ)  -استراتيجية التدخل
المستوى ـ
ـ
األيديولوجية والتنفيذية الجارية عمـى
ـ
الحصري ،ب) – المقاربة المجتمعية ،ج)  -المقاربة التشاركية والتمديدات في مسألة تسيير
االراضي والالمركزية وجعـل الفاعمين المحميين مسؤولين  ،د)  -مقاربة تدمج القضايا الشاممة
والتنمية المستدامة.
سادت استراتيجية التدخل الحصري الموروثة من الحقبة االستعمارية خالل العشرين سنة
األولى من االستقالل فعميا حتى أواخر السبعينات .وىي تقابل ما يسمى ب "دولة الرفاه"،
يض الوسائل المالية خالل سنوات الثمانينات .
وفقدت تدريجيا األرض تمشيا مع تخف
برزت ىذه القيود األساسية في موريتانيا كما في غيرىا ويتعمق األمر ب:
 االفتقار إلى المشاركة الفعالة لسكان الريف؛
 الرؤية القطاعية لظاىرة التصحر التي أدت إلى التركيز عمى استراتيجيات التشجير
وليس عمى تسيير األراضي؛
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 الم ارهنة عمى متابعة اإلستراتيجية بسبب التكاليف المالية المترتبة عمى اإلجراءات
التي اتخذت فيما يتعمق بموارد الدولة،
ىن عمى استدامة اإلجراءات المتخذة
 الم ار ة

كشكل من أشكال تعبئة

مل
اليد العا ة

واإلشراف عمى العمميات.
تيدف المقاربة المسماة مجتمعية ،التي تم تبريرىا بفعل م حدودية إستراتيجية التدخل
الحصري ،إلى الحد من التكمفة المالية لمعمميات واستدامة االنجازات

بفعل مشاركة

الفاعمين والمستفيدين المحميين وجعميم مسؤولين  .وكانت ىذ ه المقاربة التي نجحت في
العديد من بمدان المنطقة ،محدود ة الفاعمية في موريتانيا من جراء التأخير في اإلجراءات
المؤسسية والقانونية في مجال الالمركزية وحيازة األراضي ،وجعل المجموعات المحمية
والفاعمة المحميين مسؤولين.
أخيرا ،في موريتانيا ،كما ىو الحال في أماكن أخرى من أفريقيا جنوب الصحراء ،برزت
المقاربة التشاركية كبديل موثوق لجميع المقاربات التي سبقتيا من حيث الحكام ة والتسيير
البيئي المستدام .لألسف فقد أعاق ىذا النيج ضعف القدرات الفنية والتنظيمية لمشعب
(وخاصة في المناطق الريفية) ،ومستوى اإلعداد والتطبيق الميداني لمنصوص في مجال
الالمركزية وتمكين الفاعمين المحميين  ،بما في ذلك السكان المقيمين

بمحاذاة المناطق

المتدىورة.
 .3.3الدروس المستفادة من االستراتيجيات السابقة وآفاق المستقبل
 - 1.3.3الدروس األساسية المستفادة
قامت الجميورية اإلسالمية الموريتانية منذ عشرين عاما ،باإلجراءات الالزمة لمتسيير
المستدام لمموارد الطبيعية.

دق عمى مختمف
ص ة
لبيئي والم ا
لقد كان إعداد المدونة ا ة

االتفاقيات الدولية حول التغير المناخ ي والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر،
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من بين

أمور أخرى ،مبادرات تيدف إلى عقمنة تسيير القدرات

وضمان استدامة رأس المال

الطبيعي والنظم البيئية.
مجموعة أوسع من األدوات

للتخطيط و التسيير ،منيا اإلستراتيجية الوطنية لمتنمية

المستدامة (  ،)SNDDوخطة العمل الوطنية لمبيئة (الجزء األول) و مختمف مشاريع الدعم
لممحافظة عمى الموارد الطبيعية وتنمي ىا والمناطق ذات األىمية الدولية ( القائمة) ،تم
إعدادىا وستكون تقريبا فعالة.
لكن تنفيذ معظم ىذه المبادرات عموما لم ترق إلى مستوى التوقعات ،ألن الطموحات
كانت كبيرة ،ولكن أيضا ال تزال القدرة عمى التنفيذ

والتسيير والمتابعة والتقييم محدودة

لمغاية ،السيما من حيث الموارد البشرية والمالية.
لقد تم إعداد وثيقة المشروع خطة العمل الوطنية لمبيئة ( الجزء األول ،)2011 - 2007
عمى شكل مصفوفة عممياتية عمى ىيأة  ، .........صياغة خطة العمل الوطنية لمبيئة
(الجزء األول ) تمت عمى  . ........وأي نشاط مرتبط بأي درجة مع البيئة بالمعنى
األوسع يجد لو نقطة ارتباط واطار مرجعي وشرعي في خطة العمل الوطنية لمبيئة ( الجزء
األول) .ونتيجة لذلك ،تميزت خطة العمل الوطنية لمبيئة ( الجزء األول ) بحزمة كبيرة من
محاور األعمال ،واألىداف والنتائج المتوقعة (و

طبعا مؤشرات األداء) ،واألنشطة

الم برمجة .اختزلت ىذه الحزمة كثي ار إمكانية الرؤية حول التنفيذ.
تفتقر خطة العمل الوطنية لمبيئة ( الجزء األول ) إلى البساطة والوضوح وأيضا للواقعية،
خصوصا إذا ما أخذنا في االعتبار الفترة الزمنية (  5سنوات) والموارد المالية المنتظرة
(حوالي  29870000دوالر أمريكي) لتنفيذه ا.
ترافق تنفيذ خطة العمل الوطنية لمبيئة (

الجزء األول ) مع غياب اإلطار القانوني

والتشغيمي حقا للتشاور والتحكيم من أجل التسيير المندمج لمبيئة ( غياب تفعيل
وىيئاتو الفرعية) .تقوم إدارة البرمجة والتنسيق والمعمومات البيئية
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DPCIE

CNED

التابعة لمو ازرة

المنتدبة لدى الوزير األول المكمفة بالبيئة والتنمي ة المستدامة

MDEDD

بمعب الدور

الرئيسي في إطار مؤسسي معطل .وتضمن بكفاءة أو عدميا اإلنعاش ،التنسيق ،المتابعة
والتقييم لتنفيذ خطة العمل الوطنية لمبيئة (
الضرورية لىذه المسؤولية :

الجزء األول ) دون االستفادة من الوسائل

الوسائل المؤسسية والقانونية والمالية والمادية والموارد

البشرية.
االيجابي حول صياغة خطة العمل الوطنية لمبيئة ( الجزء األول ) ىي
ة
ئيسي
النقطة الر ة
تم فصلىا مع اإلطار االستراتيجي لمكافحة الفقر لمفترة ( .)2010-2006من خالل ىذا
التمفصل ،اعتبرت موريتانيا من بين ال بمدان ،حيث القضايا البيئية
مأخوذة عمى نطاق واسع في

مختمفة الطبيعة

الوثيقة اإلطار للسياسة االقتصادية لمبالد (اإلطار

االستراتيجي لمكافحة الفقر (الثاني .)2010-2006
تمت إعاقة عممية تنفيذ خطة العمل الوطنية لمبيئة ( الجزء األول ) بشكل كبير بغياب
التعريف المسبق:
 لمنيجية تنفيذ البرنامج؛
 ألطر التشاور والتوجيو والتنسيق

والمتابعة والتقييم (متعددة القطاعات ومتعددة

الفاعمين)؛
 إلجراءات وأدوات المتابعة والتقييم الداخمية؛
 ألدوار ومسؤوليات الجيات الفاعمة المؤسسية المختمفة (

الو ازرات الرئيسية

المختمفة)؛
لمكان والتوقعات من الجيات الفاعمة األخرى (المجتمع المدني والشركاء في
 ل ة
التنمية ،الخ ).؛
 لموسائل (المؤسسية والبشرية والتقنية والمالية) الضرورية لتنسيق ومتابعة التنفيذ.
لم تشارك القطاعات الو ازرية ذات

صل الوثيقة مع قضايا البيئة والتنمية المستدامة
ال ة

(الصناعات والمعادن والبترول والطاقة والثروة السمكية واالقتصاد البحري  ،الخ) بنشاط في
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عممية تنفيذ خطة العمل الوطنية لمبيئة ( الجزء األول) .والنتيجة ىي وجود مشكمة في التوافق
والتآزر والتنسيق بين أدوات السياسة المختمفة وبين نظم المعمومات و المتابعة :خطة العمل
الوطنية لمبيئة  ،مدونة المعادن ،مدونة النفط ،نظام المعمومات والتسيير البيئي (و ازرة المعادن
ف
والصناعات) ،نظام متابعة الصحة ،صحة الوسط البحري وتموث المحيطات للو ازرة الم كلة
بالثروة السمكية واالقتصاد البحري ،نظام
والبيانات ( و ازرة النفط والطاقة) ،نظام

متابعة اآلثار البيئية إلدارة

جيولوجيا البترول

المتابعة والتقرير إل دارة المتابعة و االستراتيجيات

والسياسات (.)DSSP / MAED
باإلضافة إلى ذلك ،لم تكن خطة العمل الوطنية لمبيئة ( الجزء األول ) ممزمة لمقطاعات
قد بقيت كل و ازرة أكثر ارتباط بوثيقة السياسة البيئية المصممة خصيصا ليا.
الو ازرية ،ف
اإلطار االستشاري والتوجيو ي شبو القطاعي (أو بين الو ازرات وأكثر) لم يعمل حقيقة  ،ألنو
مصمم بطريقة غير مصنفة وغير مؤسسية .وىو نفس الشيء بالنسبة لشبكة نقاط االتصال
التابعة لخطة العمل الوطنية لمبيئة

عمى مستوى مختمف اليياكل القطاعات الدولية وغير

الدولية .في المجمل ،فقد أثر نقص وسائل التنسيق والطابع غير المؤسسي وغير الالئق ليا
(بين القطاعات المعنية بالتسيير البيئي) وتسيير القضايا البيئية بشكل عام ولخطة العمل
الوطنية لمبيئة عمى وجو الخصوص عمى فعالية تنفيذ خطة العمل الوطنية لمبيئة األولى.
 - 2.3.3اآلفاق المستقبمية
تم تصميم خطة العمل الوطنية لمبيئة (الجزء الثاني) من خالل تعمم الدروس من خطة العمل
الوطنية لمبيئة (الجزء األول) .ويحدد في المنظور لتمويل م وريتانيا بإطار متسق لألنشطة من
اجل الحكامة البيئية الجيدة بشكل عام ولمكافحة تدىور الموارد الطبيعية.
وسيتم تسييل تعبئة موارد خارجية كبيرة الزمة لتنفيذ خطة العمل الوطنية لمبيئة

(الجزء

الثاني) عبر التزام سياسي متفق عميو من خالل بيان السياسة البيئية والتنمية المستدامة
( )DPSEDDفي مارس  ،2011سيسيل المصادقة عمى خطة العمل الوطنية لمبيئة (الجزء
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الثاني) والفاعمية المالحظة عمى مستوى الفريق المعني بالبيئة والتنمية المستدامة ( )GTEDD
إنشاء شراكة ناجحة حول مختمف جوانب التسيير البيئي.
ينبغي أن تسمح خطة العمل الوطنية لمبيئة (الجزء الثاني) من وضع إطار متماسك لجميع
التدخالت التي تسيم في تحقيق أىداف السياسة البيئية لمبمد وااللتزامات العديدة المتخذة في
سياق تنفيذ االتفاقيات الدولية التي ص ادقت عمييا ال دوةل  .ميزانية برنامج البيئة والتنمية
المستدامة المصممة عمى أنيا برنامج وطني وضعتو الحكومة مفتوح للمساىمات المتأتية من
التعاون الثنائي والمتعدد األطراف  ،المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وكذلك تمويل
من الجيات المانحة ( ........انظر أيضا وثيقة "ميزانية برنامجي" ل .)MDEDD
المقاربة ـبرنامج الم ختارة ليذه العممية ىو لجعميا متناسقة ومتكاممة لجميع أو جزء من أنشطة
القطاع من خالل المشاركة بين

الفاعمين للرؤية وأدوات التشاور  ،القيادة ،المتابعة ،وحتى

التمويالت الجماعية.
لمتكيف مع وتيرة عمميات التغيير ،يجب أن تكون ىذه المقاربات معالجة مع آجال استحقاق
متوسطة وطويل المدى ،مع توفير المرونة الكافية لمتكيف مع واقع النتائج والتجميات .غالبا
ما تنقسم إلى مراحل ،وتمكن من النقد والمواكبة مع بعض فرصة لمنجاح في المسائل اليامة
لىذا القطاع .كما أنيا تساعد عمى كسر زخم المشاريع "الحكم الذاتي  /المستقل" التي تجعل
بعض األحيان استدامة االستثمارات وصيانتيا

غير محققة  ،وتلتقط خطوة بخطوة الخبرة

الوطنية .ولكن المقاربة برنامج ال تعني اختفاء المشاريع ،بل تجعل من الممكن لجيودىم أن
تتحد .باإلضافة إلى ذلك ،يتيح البرنامج المرونة في التمويل بين

الشركاء الفنيين والماليين

الذين أحيانا يمكن أن يكونوا بديال عن بعضيا البعض في حالة توقف غير مقصود ومنتظم
في التمويالت الخاصة بيم.
مسمسل تحديث االستراتيجيات في القطاع البيئي ىو نتيجة لعممية التشاور والتفاوض بين
موريتانيا وشركائيا في التنمية ،مع األخذ في االعتبار بجدية جميع االلتزامات التي تعيدت
بيا الحكومة .سيمكن (  )PSEDDو خطة العمل الوطنية لمبيئة (الجزء الثاني) من تنشيط
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وتحديد ىذا التعاون لضمان التنفيذ الفعال لو ودمجه في أنشطة لمو ازرة المنتدبة لدى الوزير
التنمي المستدامة.
األول المكمفة بالبيئة و ة
ينبغي أن يسمح  PSEDDموريتانيا من إعادة تأسيس االرتباط بين

اإلطار السياسي

والتشريعي القطاعي المتقدم والقدرة المؤسسية لمحكومة المكمفة بضمان التطبيق والذي ال يزال
معتبر غير كاف تماما.

يجب أن يفضي إلى التسيير المستدام لمموارد الطبيعية والبيئية
الجزء الثالث) ،ومعالجة

(األولوية المعبر عنيا في اإلطار االستراتيجي لمكافحة الفقر

التحديات الناجمة عن تغير المناخ الوشيك ،عمى أىمية التنوع البيولوجي في التسيير الحالي
لمموارد الطبيعية ( نذىب إلى تثمين الموارد السمكية) وضمان تطوير وتشغيل المناطق
المحمية في البالد .سيمكن  PSEDDبمناسبة االنتقال من المقاربة "مشروع" إلى المقاربة
"برنامج" ،من تدعيم ،عمى المستوى الوطني واألمد البعيد ،الترابط
البيئة/التسيير المستديم لمموارد الطبيعية

الداخمي لقطاع

والروابط بين القطاعات ،و يوفر إطا ار يمكن من

إسيام الشركاء الدوليين بشكل أفضل ويجعميم أكثر توجييا وكفاءة في االستخدام.
اليدف الرئيسي من البرنامج ىو دعم جيود القطاع العام والمجتمع المدني (بما في ذلك
القطاع الخاص) في تطوير التسيير المستدام لمموارد الطبيعية والبيئية ضمن األبعاد الثالثة
اإليكولوجية واالقتصادية واالجتماعية.

يعني انو عمى ىذا البرنامج

أن يطبق (بدون

 ) ..........اإلطار القانوني والتنظيمي الحالي وتنفيذ اإلصالحات المؤسسية ،باالعتماد
عمى نتائج المراجعة المؤسسية التي أجريت في عام  )RISE ( 2010وتكملتيا الحالية عمى
مستوى التسيير اإلقميمي والمحمي لىذا القطاع .كما سيتم إعداد ىذا البرنامج بالرجوع إلى
المبادرات الجارية خطة العمل الوطنية لمبيئة (الجزء الثاني) واإلطار االستراتيجي لمكافحة
الفقر (الجزء الثالث) وأيضا إقامة روابط مع البرامج المشتركة بين القطاعات المجاورة مثل
الحكم الرشيد والالمركزية ،التنمية الزراعية في المناطق الريفية

 ....الخ .ينبغي كذلك أن

الرامج المنفذة حاليا من طرف الشركاء الفنيين والماليين الرئيسيين
يأخذ في االعتبار جميع ب
اآلخرين الميتمين بالقطاع البيئي والمحافظة عمى الطبيعة .سيتشكل أخي ار باالعتماد عمى
كافة المكاسب والخبرات في الماضي.
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 .4.3وصف لمنهجية إعداد خطة العمل الوطنية لمبيئة (الجزء الثاني)
لقد مكنت المصادقة من قبل الحكومة عمى االستراتيجيات الوطنية لمتنمية المستدامة وخطة
العمل الوطنية لمبيئة من إيجاد إطار توجييي واضح إلدخال التغييرات الضرورية في النمط
الحالي لمتسيير ا لبيئي ( :ا) جمع الجيود التي بذلت بالفعل في التسيير المستدام للبيئة ،من
خالل تعزيز اإلطار المؤسسي الجديد لمتنسيق والمتابعة المناسبة( ،ب) الشروع في األعمال
لبيئي .
الوطني ل ة
ة
ذات األولوية عمى النحو المحدد في خطة العمل
تدابير مثل التنسيق والرقابة عمى تشريعات القطاعات المعنية ،و متابعة درجة تطور الحالة
البيئية من خالل نظام معمومات فعال و تعزيز القدرات للقطاعات المعنية أمر ال عنى عنو
إلرساء القواعد األساسية لمتسيير المستدام لمبيئة.
رؤية جديدة للظروف المناسبة لمتخطيط وصقل آليات التنفيذ والمتابعة والتقييم لخطة العمل
لبيئي أصبح ضرورة حتمية إذا أردنا الوصول إلى معالجة كل متطمبات
الوطني ل ة
ة

التسيير

البيئي الجيد ،وكذا التحديات الجديدة الكبرى ذات ألىمية وخاصة المخاطر المرتبطة
باستكشاف واستغالل موارد جديدة (حقول النفط والموارد المعدنية).
الوطني للبيئية،
ة
عمى سبيل التنسيق والمواءمة ،ولتنفيذ في المستقبل أكثر فاعمية لخطة العمل
دب لدى الوزير األول المكمفة ب البيئة والتنمية المستدامة  ،باالشتراك مع
فإن الو ازرة ال منت ة
لبيئي
شركائيا المؤسسيين تريد إقامة إطار للتنظيم وسياق للتخطيط ،لخطة العمل الوطنية ل ة
(الجزء الثاني) يتضمن رؤية وأدوات تشغيمية واستراتيجيات.
وتستند عممية صياغة وتنفيذ

لبيئي (الجزء الثاني) عمى الدروس
خطة العمل الوطني ة ل ة

لبيئي (الجزء األول).
الوطني ل ة
ة
المستفادة طوال السنوات الماضية ،وخاصة خطة العمل
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لبيئي (الجزء الثاني) والمصادقة
وتنقسم المقاربة المعتمدة في إعداد خطة العمل الوطنية ل ة
عمييا إلى أربعة ( )4خصائص ومراحل مرتبطة عضويا.
المرحمة األولى :تقييم االحتياجات من الموارد البشرية وتعبئة الخبرات الالزمة (ما بين يوليو
وأكتوبر )2011
لبيئي
 وضع إطار تنظيمي لمتشاور والتنسيق لعممية إعداد خطة العمل الوطني ة ل ة
(الجزء الثاني) والمصادقة عمييا في (يوليو  )2011؛
لبيئي (الجزء الثاني) يوليو
 تحديد  15مسألة للبحث متعمقة بخطة العمل الوطنية ل ة
)2011؛
 تحـديد صفات بعض من الموارد البشرية ( رؤساء فرق واستشاريين وطنيين) يوليو
2011؛
 إعداد الشروط المرجعية لمدراسات الموضوع اتية واكتتاب استشاريين وطنيين لمدعم
(بدء من يوليو )2011
 إعداد الشروط المرجعية واكتتاب استشاري دولي (لمتابعة ضمان اتساق الدراسات
لبيئي وانعاش المجموعات
الموضوع اتية واستكمال إعداد خطة العمل الوطني ة ل ة
الموضوعاتية) ،بدء من نوفمبر .2011
المرحمة الثانية :تقييم الوضع

الحالي وتحديد اآلفاق المستقبمية (ما بين يوليو 2011

ونوفمبر )2011
 تحديد رؤساء الفرق واالستشاريين الوطنيين واعداد  15دراسة موضوعاتية كقاعدة
لبيئي (الجزء الثاني)
الوطني ل ة
ة
إلعداد خطة العمل
لبيئي (الجزء الثاني) (يوليو
 حصر وتقييم مدى تنفيذ خطة العمل الوطنية ل ة
 /أغسطس )2011
 تقييم االحتياجات وصياغة وجيات نظ ر القطاعات الفرعية (أكتوبر /
نوفمبر )2011
 إعداد التقارير القطاعية والموضوع اتية (أكتوبر  /نوفمبر).
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 تحميل التآزر والتوافق في التقارير القطاعية والموضوع اتية من قبل الخبير الدولي
 تحميل مقارن لمتقارير الموضوع اتية (منتصف نوفمبر -.منتصف ديسمبر
عام )2011
 الخالصة وتنسيق التقارير القطاعية والموضوع اتية (منتصف ديسمبر -
نياية ديسمبر)
لبيئي (الجزء الثاني) الوثيقة األولية
 تجميع واعداد خطة العمل الوطنية ل ة
(منتصف ديسمبر  -نياية ديسمبر .)2011
لبيئي (الجزء الثاني)
الوطني ل ة
ة
المرحمة الثالثة :المشاركة واثراء خطة العمل
لبيئي (الجزء
 تنظيم ثالث ورشات جيوية لممشاركة واثراء خطة العمل الوطنية ل ة
الثاني) الوثيقة األولية
 الورشة الجيوية األولى في ....................
 الورشة الجيوية الثانية في .......................
 الورشة الجيوية الثالثة في ...........................
 األخذ في االعتبار المالحظات المقدمة خالل الورشات الجيوية واعداد خطة
لبيئي (الجزء الثاني) الوثيقة األولية (من قبل فريق من الخبراء
العمل الوطنية ل ة
االستشاريين تحت إشراف الخبير الدولي)؟ منتصف يناير  - 2012نياية يناير
2012
لبيئي (الجزء الثاني) والمصادقة
المرحمة الرابعة :م لتقى وطني لمناقشة خطة العمل الوطنية ل ة
عمييا
لبيئي (الجزء الثاني)
 تنظيم وعقد ممتقى وطني لمناقشة خطة العمل الوطني ة ل ة
والمصادقة عمييا (النصف الثاني من يناير .)2012
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لبيئي (الجزء الثاني) حول ثمانية (  )8محاور موضوعاتية
تتمحور خطة العمل الوطنية ل ة
وسبعة ( )7محاور مستعرضة عمى النحو التا لي:
 .Iالمحور الموضوع اتي :مكافحة التصحر  /التسيير المستدام لمموارد الطبيعية
 .IIالمحور الموضوع اتي :التسيير المستدام لمتنوع البيولوجي والمحافظة عميو
 .IIIالمحور الموضوع اتي :التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية
 .IVالمحور الموضوع اتي :إدارة المناطق الساحمية
 .Vالمحور الموضوع اتي :شعبة الطاقة الخشبية
 .VIالمحور الموضوع اتي :الفضاء الحضري والصناعي
 .VIIالمحور الموضوع اتي :إدارة المواد الكيميائية والنفايات
 .VIIIالمحور الموضوع اتي :التموث ومخاطر الكوارث
 .IXالمحور المستعرض :المتابعة والتقييم وآليات التسيير
 .Xالمحور المستعرض IEC :نظام المعمومات البيئي
 .XIالمحور المستعرض :التقييم البيئي
 .XIIالمحور المستعرض :اإلطار القانوني
 .XIIIالمحور المستعرض :المواصفات واإلطار المعياري
 .XIVالمحور المستعرض :اإلصالحات المؤسسية
 .XVالمحور المستعرض :تعبئة التمويال ت
رابعا .اإلطار السياسي ،المؤسسي والقانوني لخطة العمل الوطنية لمبيئية (الجزء الثاني)
 .1.4اإلطار السياسي
قررت حكومة الجميورية اإلسالمية الموريتانية ،عمى أساس النتائج المالحظة بالنسبة لتدىور
دق عمى اتفاقية مكافحة التصحر (  )CCDعمى المستوى
ص ة
الموارد الطبيعية و مسألة الم ا
لبيئي
الدولي ،الشروع في عممية المشاركة والتشاور المؤدية إلى إعداد خطة العمل الوطنية ل ة
لبيئي
(الجزء الثاني) (بناء عمى المكاسب والدروس المستخمصة من خطة العمل الوطنية ل ة
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(الجزء األول) الذي يجب أن يكون متسق ،تآز ار ومتقارب مع اإلطار االستراتيجي الوطني
لتحقيق أىداف األلفية اإلنمائية والحد من الفقر (

اإلطار االستراتيجي لمكافحة الفقر )

والالمركزية التي ترسي في األجل الحكم الرشيد.
لبيئي (الجزء الثاني) ىي:
الوطني ل ة
ة
األطر السياسة لخطة العمل
 .1عمى الصعيد الوطني
 إستراتيجية لتحقيق األىداف اإلنمائية لأللفية؛
 إستراتيجية لمحد من الفقر؛
 اإلستراتيجية الوطنية لمتنمية المستدامة
 واالستراتيجيات القطاعية للمياه والغابات والطاقة وال م عادن والصيد واالقتصاد
البحري والالمركزية وتمكين التجمعات المحمية.
 .2عمى الصعيد الدولي
 اتفاقية مكافحة التصحر

واإلستراتيجية العشرية لألمم المتحدة من اجل مكافحة

التصحر وتدىور األراضي


جميع االتفاقيات والمعاىدات الدولية واإلقميمية التي صادقت عمييا موريتانيا والمتعلقة
بالبيئة.

 .2.4األطر المؤسسية والقانونية
 .1.2.4اإلطار المؤسسي
لبيئي (الجزء الثاني) من األحكام القانونية
يتألف اإلطار المؤسسي لخطة العمل الوطنية ل ة
المتعمقة بتحديد واجبات وميام ووظائف الو ازرة المنتدبة لدى الوزير األول المكمفة بالبيئة
والتنمية المستدامة والمؤسسات العامة األخرى ونعني بذلك:
 الو ازرة المكمفة بالمياه والغابات والقنص والصيد
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 الو ازرة المكمفة بالزراعة والثروة الحيوانية
كمف بالمعادن والطاقة والمياه
 الو ازرات الم ة
 الو ازرات المكمفة باالقتصاد والمالية والتعاون الدولي
كمف بالتعميم الوطني والبحث والتعميم العالي
 الو ازرات الم ة
 و ازرة اإلدارة اإلقميمية والالمركزية
 الو ازرة المكمفة بالعمران واالستصالح الترابي
 الو ازرة المكمفة بالشؤون االجتماعية واألسرة والتضامن الوطني.
في إطار مؤسسي من الدرجة األولى ،ينبغي أن تضاف م جم وعات تدخل مؤسسية في مجال
البيئة.
 .2.2.4اإلطار القانوني
 النصوص الوطنية
الوعي بأىمية القضايا البيئية الذي أتكد منذ أوائل التسعينات لم يترجم بتغيير معياري إال مع
ظيور القانون اإلطار بشأن البيئة الذي اعتمد في يونيو  2000من قبل البرلمان.
عند النزول من المستوى الدستوري إلى المستوى التشريعي فان المؤثر ىو تشتت النصوص
المتعمقة بالموارد الطبيعية .وقد تم إعادة صياغة بعض

ىا عدة مرات.

كما ىو الحال

للنصوص المتضمنة مدونة الحياة البرية ومدونة الغابات.
وقد قامت موريتانيا بإعداد العديد من النصوص القانونية المنظم ة لمنفاذ إلى ا لموارد الطبيعية
والم حافظة عمييا واستخدام عناصرىا المختمفة.
 النصوص الوطنية
 oالقانون  045-2000بتاريخ  ........... 2000/07/26لمبيئة
 oالقانون  006/97المتعمق بالقنص
 oالقانون  55-2007المتضمن مدونة الغابات
 oالمرسوم رقم  2007/037المتعلق بالساحل
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 oالقانون رقم  044-2000المتضمن مدونة الم ارعي في موريتانيا
 oالقانون رقم  042/2000بتاريخ  00/07/26المتعلق بحماية النباتات
 oالقانون رقم  016-98بتاريخ  19يوليو  1998المتعمق بالتسيير التشاركي
لمواحات
 oالمرسوم رقم  136/84بتاريخ  6يونيو  1984المتضمن نظام المؤسسات
المصنفة
 oقانون رقم  030-2005بتاريخ  2/2/2005الذي يمغي ويحل محل المرسوم
رقم  144/85بتاريخ  1985/04/07المتضمن مدونة المياه
 oالقانون رقم  025-2000بتاريخ  2000/01/24المتضمن مدونة األسماك
 oالقانون رقم  026-2009الم عدل لبعض أحكام القانون رقم 011-2008
بتاريخ  27أبريل  2008المتضمن مدونة الم عادن ،والمرسوم الم طبق لو
 oالقانون رقم  009-95بتاريخ  95/01/31المتضمن المدونة التجارية
 oالمرسوم رقم 83-127

بتاريخ  1983 / 05/06قانون أ مالك الدولة

والعقارات
 oاألمر القانوني رقم  2004/094بتاريخ  04نوفمبر  2004المتعمق بدراسة
األثر البيئي
 oاألمر القانوني رقم  2007/105الم عدل والم كمل بعض أحكام األمر القانوني
براسات األثر البيئي
رقم  094-2004المتعمق د
 oاألمر القانوني رقم  062/2002المتضمن تنفيذ القانون رقم 2000/042
بتاريخ  2000/07/26المتعمق بحماية النباتات.
اإلطار القانوني الدولي
لقد صادقت موريتانيا عمى عدد من االتفاقيات المتعمقة بالبيئة بما في ذلك االتفاقية اإلطارية
بشأن التغير المناخي ،واتفاقية فينا لحماية طبقة األوزون وبروتوكول مونتلاير بشأن المواد
المستنفدة لطبقة األوزون واتفاقية التنوع البيولوجي واالتفاقية الدولية لمكافحة التصحر واتفاقية
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بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة ،واتفاقية ستوكيولم بشأن المموثات العضوية
الثابتة واتفاقية رامسار و CITESالخ.
تمتمك موريتانيا ترسانة قانونية مواتية ألنشطة الحكامة البيئية الجيدة .ومع ذلك ،فإن البيئة
لبيئي (الجزء الثاني)
القانونية تحتاج إلى تعزيز من أجل التنفيذ الفعال لخطة العمل الوطنية ل ة
خصوصا لنظام الالمركزية .ولتسييل تنفيذ ىذه الخطة من ىذا المنظور لزاما عمينا التوفيق
بين جميع األحكام القانونية والتشريعية المتعمقة بالتنمية الريفية والالمركزية.
في النياية ،لمنع سوء الفيم المحتمل والمتعمق بتنفيذ النصوص ،تستحق ىذه الترسانة
القانونية أن تعمم بالمغة الوطنية.
خامسا :مواءمة خطة العمل الوطنية للبيئية (الجزء الثاني) مع ..........
في سياق التنمية المستدامة ،البيئة ليست قطاع أو مجموعة من القطاعات .البيئة ىي
باألحرى مجموعة من المجاالت المتصمة بالموارد الطبيعية ،و اإلطار المعيشي لمسكان
(كافة األنواع) واإلنسان.
مجال الموارد الطبيعية

مجال اإلنسان

مجال االطار المعيشي
لبيئي (الجزء الثاني) جميع الجوانب المتعمقة بالحكامة البيئية
تتضمن خطة العمل الوطنية ل ة
والتسيير المستدام لمموارد الطبيعية .المسمسل المتكامل النطالق السياسة ،اإلستراتيجية
العممية من اجل الحكامة البيئية والتسيير المستدام لمموارد الطبيعية يشمل عمى سبعة (
خطوات تعريفية مميزة ،ولكنيا مرتبطة عضويا:
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)7

الخطوة  :1تحديد وتنفيذ فعال لمسمسل متعددة القطاعات ومتعددة الفاعمين حي من اجل
الحكامة البيئية والتسيير المستدام لمموارد الطبيعية؛
الخطوة  :2إنشاء الرؤية عمى القضايا واألىداف والمقاربة في الحكامة البيئية والتسيير
المستدام لمموارد الطبيعية؛
الخطوة  :3تقييم الوضع الحالي واالحتياجات في مجال الحكامة البيئية وتسيير الموارد
الطبيعية؛
الخطوة  :4صياغة برامج في مجال الحكامة البيئية وتسيير الموارد الطبيعية؛
الخطوة  .......... :5وتخطيط واالستثمارات؛
الخطوة  :6البحث عن الشركاء والتمويل،
الخطوة  :7تنفيذ البرامج والمشاريع ومتابعة وتقييم األىداف والنتائج المتوقعة.
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الخطوات التعريفية
المسمسل المتكامل النطالق السياسة ،اإلستراتيجية العممية من اجل الحكامة البيئية والتسيير المستدام
لمموارد الطبيعية

الخطوة 5

 ..........وتخطيط
واالستثمارات
والتمويالت

البرامج

الخطوة 4

صياغة البرامج
و المشاريع

الخطوة 3

الوضع الحالي
وتقييم

االحتياجات

الخطوة 2

إنشاء الرؤية حول
القضايا واألهداف
خ.ع.و.م.ت

الخطوة 1

تنفيذ مسمسل

متعددة القطاعات
ومتعددة الفاعمين

االنطالقة العممية والفنية

المسمسل السياسي والمؤسسي

الخطوة 7

الخطوة 6

تنفيذ البرامج ،التنسيق ومتابعة التنفيذ
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تعبئة الشراكة والتمويالت

السياسات

والمقاربة لـ
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الرؤية العامة واألهداف اإلستراتيجية لخطة العمل الوطنية للبيئية (الجزء الثاني)
األهداف اإلستراتيجية
الهدف االستراتيجي  :1التحسين المستديم

المؤشرات

اآلثار المتوقعة
أ.م .1.1.سكان المناطق المصابة بالتصحر

م .1.1.تزايد عدد السكان المشاركين بنشاط

لظروف ومستوى معيشة السكان في المناطق

وتدىور المصادر الطبيعية تم إعالميم بشكل

في التسيير المستديم لممصادر الطبيعية

المصابة بتدىور المصادر الطبيعية في

تام وتحضيرىم وتمكينيم ودمجيم في التسيير

لبيئتيم

موريتانيا

المستديم لممصادر الطبيعية لبيئتيم ،وحصموا
عمى عوائد مادية جوىرية تمكنيم من التخفيف
من مستوى الفقر
أ.م .2.1.سكان المناطق المصابة بالتدىور

م .2.1.تزايد المستوى المتوسط لمعائد لكل

البيئي أصبحوا اقل ىشاشة عمى المستويين

ساكن في المناطق المصابة بالتدىور البيئي

االقتصادي والبيئي

م .3.1.تزايد مساحات األراضي التي تمت
المحافظة عمييا وترميميا واستصالحيا
وسيرت بطريقة مستديمة مع مشاركة سكان
المناطق المستيدفة

الهدف االستراتيجي
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 :2ترميم المصادر

أ.م .1.2.إنتاجية األنظمة البيئية المتدىورة

م .1.2.تزايد القدرات النباتية والحياة البرية في

تحسنت بشكل ممموس بفعل أنشطة الحماية

المناطق التي تمت معالجتيا

الطبيعية (الكتمة الخشبية) المتدىورة

والترميم والتسيير المستديم لألراضي واألنظمة

والمحافظة عمييا مع المشاركة الفعالة

البيئية المصابة

والمستديمة لسكان المناطق المصابة

أ.م .2.2.سكان المناطق المصابة بتدىور

م .2.2.تزايد أعداد التجمعات أو التعاونيات

األراضي واألنظمة البيئية أصبحوا ميتمين

الريفية المشكمة  .....والنشطة في مجال

ومسؤولين ومدمجين دائما في أنشطة مكافحة

التسيير المستديم لمموارد الطبيعية

التصحر وترميم البيئة المتدىورة
أ.م .3.2.مكافحة التصحر وتدىور األراضي

م .3.2.المقاربة التشاركية ،تسيير األراضي

في الشاطئ والمساحات الحضرية والريفية

والتنمية المحمية اعتمدت كنيج لمتسيير

أصبحت مدمجة في مشاكل تسيير األراضي

المستديم لمبيئة

والتنمية المحمية واالستصالح الترابي
اليدف االستراتيجي

 ....... :3القدرات

أ.م .1.3.التسيير المستديم لألراضي واألنظمة م .1.3.تزايد المساحات الغابوية والزراعية

النباتية والحياة البرية لألراضي واألنظمة

المتدىورة يساىم في حماية التنوع البيولوجي

الترابية والبحرية المتدىورة والمساىمة في

أ.م .2.3.احتجاز الكربون يساىم في التخفيف م .2.3.تزايد القدرات النباتية والحياة البرية في

المحافظة عمى التنوع البيولوجي والحد من
التغيرات المناخية

من وطأة التغيرات المناخية

المرممة بشكل دائم
المناطق المتدىورة والتي تعرضت لممعالجة

اليدف االستراتيجي  :4تعبئة الوسائل المالية أ.م .1.4.مختمف الشركاء الفنيين والماليين تم م .1.4.تزايد وثائق المشاريع والشراكة من
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والفنية والتكنولوجي الضرورية لمكافحة

اطالعيم من اجل مكافحة التصحر وتدىور

التصحر وتدىور األراضي والبيئة البحرية

األراضي

وتكييف اإلطار المؤسسي ،القانوني

أ.م .2.4.التمويالت الضرورية لتنفيذ األنشطة م .2.4.تزايد الوسائل المالية المعبأة لدعم

والتشريعي

اجل مكافحة التصحر وتدىور األراضي

والحكامة البيئية الجيدة

األنشطة

أ.م .3.4.الحكامة البيئية الجيدة تم تنفيذىا

التكنولوجي والمعرفة
ا
م .3.4.نقل

وكذلك  ...........في مسمسل تنفيذ خطة

م .4.4.المسمسل المتعدد القطاعات والفاعمين

العمل الوطنية لمبيئة (الجزء الثاني)

 :..........وحدة تنسيق ومتابعة تنفيذ

تنفيذ

خطة العمل الوطنية لمبيئة (الجزء الثاني)
........
نصوص القوانين والتشريعات تمت مراجعتيا
والمصادقة عمييا
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 2 6األهداف العملٌة والنتائج المتوخاة من خطة العمل الوطنٌة للبٌئة (المرحلة )2
الخطوات المنهجٌة إلعداد وتنفٌذ خطة العمل الوطنٌة من أجل الخطة 2
 1 2 6المرحلة األولى  :انطالق مسار متعدد القطاعات والفاعلٌن على مقاس تعدد االختصاصات والقضاٌا البٌئٌة
النتائج المتوخاة
األهداف العملٌة
 1.1إنشاء هٌبة لتنسٌق الخطة تكتسً طابع المشروعٌة وتكون جاهزة
الهدف العملً  : 1التحدٌد والتنفٌذ
لتؤمٌن دور المحفز فً إعداد وتنفٌذ ومتابعة وتقوٌم الخطة
الفعلً لمسار متعدد بحٌث ٌكتسً طابعا
مؤسسٌا من أجل حكم بٌئً جٌد،
والتسٌٌر المستدٌم للموارد الطبٌعٌة
النتٌجة  : 2.1إنشاء مسار للتشاور متعدد القطاعات والفاعلٌن ٌتسم
بالجاهزٌة ،وذلك على المستوى الوطنً والجهوي (الوالٌة) والمحلً
(المقاطعة) من أجل إعداد وتنفٌذ ومتابعة الخطة 2

النتٌجة  : 3.1إقامة قدرة وطنٌة جاهزة لقٌادة الخطة تكون قاطرتها لدى
الوزارة المكلفة بالبٌبة

 2.2.6المرحلة الثانٌة  :خلق رؤٌة وتنمٌة القدرات الوطنٌة
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مؤشرات األداء
المؤشر  : 1.1إنشاء لجنة وطنٌة للبٌبة والتنمٌة المستدٌمة تتسم
بالمشروعٌة
المؤشر  : 2.1.1تؤمٌن وسابل سٌر أعمال اللجنة بصفة مستدٌمة
من خبلل مٌزانٌة الدولة وإسهام الشركاء الفنٌٌن والمالٌٌن عبر
البرامج والمشارٌع
المؤشر  : 1.2.1إنشاء مجموعات متعددة القطاعات والفاعلٌن،
معترؾ بها قانونٌا ،و ذات بنٌة محددة وجاهزة للعمل (على
المستوى الوطنً والجهوي والمحلً) حول نواة تتشكل من
أشخاص ٌمثلون على األقل  :أ) الهٌبات المكلفة بالبٌبة والمٌاه
والؽابات .؟؟؟؟ ب) مختلؾ القطاعات أو الفاعلٌن الذٌن لهم صلة
وثٌقة بالقضاٌا البٌبٌة (الزراعة ،المعادن الطاقة ،والتهذٌب ،المٌاه،
مجموعة محلٌة ،م غ ح... ،إلخ) مع توسٌع ذلك إلى القطاع
الخاص والمجتمع المدنً
المؤشر  : 2.2.1إنشاء أربعة عشر مجموعة عمل موضوعاتٌة
قطاعٌة ومتعددة االختصاصات تكون جاهزة لتمثل واجهات البٌبة
مع قطاعات الزراعة والمٌاه والؽابات والمٌاه والمعادن والصناعة
إلخ)
المؤشر  : 3.1إعداد برنامج عمل لتنجٌز الخطة ،والمصادقة علٌه
وفق نهج تشاركً مناسب
المؤشر  : 2.3.1إنجاز المرافقة السٌاسٌة للخطة
المؤشر  : 3.3.1تنسٌق إستراتٌجٌة الخطة مع سابر
االستراتٌجٌات الوطنٌة ،وال سٌما إستراتٌجٌة تخفٌض الفقر،
وبلوغ أهداؾ األلفٌة للتنمٌة ،واالستراتٌجٌات المتعلقة بالتنوع
البٌولوجً والتؽٌر المناخً واإلستراتٌجٌة الوطنٌة للتنمٌة
المستدٌمة ،إلخ

األهداف العملٌة
الهدف العملً  : 2خلق رؤٌة ووعً
بإشكالٌة ورهانات وأهداف ومقاربات
الحكم البٌئً والتسٌٌر المستدٌم للموارد
الطبٌعٌة فً مورٌتانٌا
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مؤشرات األداء
النتائج المتوخاة
إعداد الحجج للمناصرة فً شؤن الحكم البٌبً والتسٌٌر المستدٌم للموارد
المؤشر  : 1.2.1نشر وثابق المناصرة وتوزٌعها على نطاق
الطبٌعٌة فً مورٌتانٌا ،وإجازتها ونشرها على المستوى الوطنً من
واسع.
خبلل حمبلت لئلعبلم واإلنعاش والتحسٌس تستهدؾ الفاعلٌن الوطنٌٌن
المؤشر  : 2.1.2مستوى مشاركة الفاعلٌن الوطنٌٌن فً تدخبلت
والدولٌٌن
مكافحة تدهور البٌبة ،والتصحر ،والتسٌٌر المستدٌم للموارد
الطبٌعٌة (اتخاذ القرار ،الخٌارات االسترتٌجٌة ،االستثمار
البشري)
إعداد وتنفٌذ إستراتٌجٌة لبلتصال حول الحكم البٌبً والتسٌٌر المستدٌم
مؤشر  1.2.2نشر وثٌقة اإلستراتٌجٌة وتطبٌقها عبر مختلؾ
لؤلراضً المتدهورة وخطة العمل الوطنٌة للبٌبة 2
دعامات االتصال
مؤشر  : 2.2.2إقامة اتصال تفاعلً وحوار بٌن الفاعلٌن بصفة
مستدٌمة عبر مضاعفة اجتماعات اإلعبلم واالتصال والبرمجة
المشتركة
مؤشر  :1.3.2أخذ الخطة فً الحسبان (مع إمكانٌة المتابعة)
النتٌجة  : 3.2الترسٌخ السٌاسً لرهانات وإشكالٌات الحكم البٌبً
واألطر القطاعٌة للنفقات على المدى المتوسط ،وبرامج االستثمار
والتسٌٌر المستدٌم للموارد الطبٌعٌة ؛ وأخذ الخطة فً الحسبان بصفة
العمومً ،أو برامج العمل األولوي.
فعلٌة فً السٌاسات الوطنٌة والقطاعٌة فً مورٌتانٌا ،وال سٌما تلك
المتعلقة بتخفٌض الفقر ،وتنمٌة الزراعة والؽابات والمعادن والصٌد وعالم مؤشر  2.3.2إدماج الخطة فً الخطط المحلٌة للتنمٌة
الرٌؾ عموما.
مؤشر  3.3.2إدماج الخطة فً مشروعات وبرامج التعاون من
أجل تنمٌة مورٌتانٌا
مؤشر  : 4.3.2التبلقً والتآزر بٌن الخطة واالستراتٌجٌات
الدولٌة الخاصة (تسٌٌر التنوع الحٌوي ،تسٌٌر الكوارث واآلفات
الطبٌعٌة ،تسٌٌر النفاٌات السامة والخطرة والمشعة ،التلوث
الجوي ،المٌاه اإلقلٌمٌة والدولٌة  ،إلخ) واإلقلٌمً (السلس ،منظمة
استثمار نهر السٌنؽال ،إلخ)
مؤشر  :1.4.2إجازة وثابق التشخٌص السٌاسً واالستراتٌجً
النتٌجة  : 4.2تشخٌص الوضعٌة المٌدانٌة فً مجال الحكم البٌبً (على
والمإسسً والنظامً
الصعٌد السٌاسً واالستراتٌجً والمإسسً والنظامً) وتدهور الموارد
الطبٌعة (نمط وعمق التدهور ،المناطق والساكنة المتضررة ،إلخ)
مؤشر  : 2.4.2إجازة وثابق التقوٌم لوضعٌة تدهور الموارد
الطبٌعٌة والمنظومات البٌبٌة حسب المناطق البٌبٌة الدٌمؽرافٌة
مؤشر  : 1.5.2وثٌقة الضوابط المرجعٌة أو دفتر التحمبلت
النتٌجة  : 5.2التعاقد حول التكفل بمكونة "اإلنعاش و التحسٌس" مع
لؤلطراؾ التً فوضت إلٌها خدمات الدعم التنظٌمً واإلنعاش
هٌبات متخصصة (منظمة ؼٌر حكومٌة من قطاع البٌبة ,,,إلخ)
وتحسٌس الفاعلٌن
مؤشر : 2.5.2عقود إسداء خدمات الدعم التنظٌمً واإلنعاش

الهدف العملً  : 3تنمٌة قدرات الفاعلٌن
الوطنٌٌن من خالل التكوٌن فً مجال
الحكم البٌئً والتسٌٌر المستدٌم للموارد
الطبٌعٌة والمناطق المتدهورة

النتٌجة  : 1.3التعرؾ على الحاجٌات من تعزٌز القدرات لدى مختلؾ
فبات الفاعلٌن الوطنٌٌن ،وتقوٌمها عبر "تدقٌق تشاركً لحاجٌات تعزٌز
القدرات من خبلل التكوٌن"

وتحسٌس الفاعلٌن
مؤشر  : 1.1.3وثٌقة الضوابط المرجعٌة للتدقٌق التشاركً
للحاجٌات من تعزٌز القدرات لدى الفاعلٌن من خبلل التكوٌن
مؤشر  : 2.1.3تقرٌر التدقٌق التشاركً للحاجٌات من تعزٌز
القدرات لدى الفاعلٌن من خبلل التكوٌن

مؤشر  : 1.2.3معجم وحدات التكوٌن ٌستجٌب للحاجٌات
النتٌجة  : 2.3إعداد وتنفٌذ وحدات تربوٌة قاعدٌة لتكوٌن مختلؾ فبات
المتعرؾ علٌها والمعدة والمنشورة .الرزم التربوٌة المتضمن
الفاعلٌن استجابة للحاجٌات من تعزٌز قدرات الفاعلٌن الوطنٌٌن
للوحدات القاعدٌة للتكوٌن
مؤشر  : 2.2.3الدورات التً أنجزت لتكوٌن الفاعلٌن (ملتقٌات،
ورشات ،تدرٌبات تطبٌقٌة ،رحبلت دراسٌة ،إلخ)
مؤشر  : 1.3.3وثٌقة الضوابط المرجعٌة (أو دفتر التحمبلت)
النتٌجة  :3.3التعاقد فً شؤن التكفل بمكونة "تعزٌز القدرات وتكوٌن
لؤلطراؾ التً فوضت إلٌهم خدمة تكوٌن الفاعلٌن.
الفاعلٌن" ،مع هٌبات متخصصة فً التكوٌن التطبٌقً المتعلق بالبٌبة
مؤشر  : 2.3.3عقود إسداء خدمة تكوٌن الفاعلٌن
 2.3.6المرحلة الثالثة  :تقوٌم الحاجٌات فً شأن الحكم البٌئً ومكافحة التصحر والتسٌٌر المستدٌم للموارد الطبٌعٌة والتنوع الحٌوي فً مورٌتانٌا
مؤشرات األداء
النتائج المتوخاة
األهداف العملٌة
مؤشر :اإلطار القانونً والمإسسً لتبعٌة الهٌبة
الهدف العملً  : 4تقوٌم الحاجٌات إلقامة النتٌجة  : 1.4تحدٌد وتقوٌم حاجٌات من أجل تنفٌذ هٌب ٍة لتنسٌق الخطة
مؤشر  :مهمة وتشكٌل وطرٌقة عمل الهٌبة
تكتسً صبؽة المإسسٌة والمشروعٌة والجاهزٌة ،فً حضن الوزارة
قدرة وطنٌة لقٌادة الخطة 2
مإشر  :اإلجراءات العملٌة للتكفل المالً بتسٌٌر الهٌبة
المكلفة بالبٌبة
مؤشر :التشكٌلة (الفاعلٌن) والبنٌة (المجموعات الموضوعاتٌة)
النتٌجة  : 2.4تحدٌد وتقوٌم الحاجٌات لتنفٌذ مسار تشاوري متعدد
مؤشر  :اإلطار القانونً والمإسسً وطرٌقة سٌر العمل
القطاعات والفاعلٌن من أجل إعداد وتنفٌذ ومتابعة الخطة 2
مؤشر  :اإلجراءات العملٌة للتكفل المالً بسٌر المسار التشاوري
مؤشر  :تحدٌد الموضوعات حسب مستوٌات اإلعبلم لدى الفاعلٌن
الهدف العملً  : 5تقوٌم الحاجٌات لخلق النتٌجة  : 1.5تحدٌد وتقوٌم الحاجٌات فً مجال اإلعبلم والتحسٌس
؛ التعرؾ على الوسابل البلزمة (المإسسٌة والبشرٌة والمادٌة
الفاعلٌن المإسسٌٌن وؼٌر المإسسٌٌن حول التسٌٌر البٌبً ،ومكافحة
رؤٌة وتعزٌز القدرات لدى الفاعلٌن
التصحر ،وتدهور األراضً ،والتسٌٌر المستدٌم للموارد الطبٌعٌة والتنوع والمالٌة) وتقوٌمها.
مؤشر :استرتٌجٌة اإلعبلم واالتصال والتحسٌس (األطراؾ
الحٌوي والخطة ... ،2إلخ
المعنٌة واألدوار المختلفة)
مؤشر :التعرؾ على الوسابل البلزمة (المإسسٌة والبشرٌة
والمادٌة والمالٌة) وتقوٌمها
مؤشر  :تحدٌد الضوابط المرجعٌة للدراسات التشخٌصٌة
النتٌجة  : 2.5تقوٌم الحاجٌات من أجل تشخٌص الوضعٌة المٌدانٌة فً
لؤلوضاع المٌدانٌة
مجال الحكم البٌبً (على الصعٌد السٌاسً واالستراتٌجً والمإسسً
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مؤشر :تحدٌد الوسابل المإسسٌة والفنٌة والبشرٌة والمالٌة البلزمة

والنظامً) ،وتدهور الموارد الطبٌعٌة (أنماط ومدى التدهور ،المناطق
والسكان المتضررون ..إلخ) والمنظومات البٌبٌة
النتٌجة  : 3.5تحدٌد وتقوٌم الحاجٌات فً مجال تكوٌن مختلؾ الفبات من مؤشر  :تحدٌد موضوعات التكوٌن حسب الفاعلٌن المستهدفٌن
مؤشر  :التعرؾ على الوسابل البلزمة (المإسسٌة والبشرٌة
الفاعلٌن المإسسٌٌن وؼٌر المإسسٌٌن
والمادٌة والمالٌة) وتقوٌمها
مؤشر  :استراتٌجٌة اإلعبلم واالتصال والتحسٌس (األطراؾ
المعنٌة واألدوار المختلفة)
مؤشر  :أنماط ومدى التدهور ،المساحات المعنٌة ،أنماط المعالجة
النتٌجة  : 1.6تحدٌد المساحات المراد حفظها أو استعادتها ،وتحدٌد
الهدف العملً  : 6تقوٌم الحاجٌات فً
المناسبة ،التموقع
مجال حفظ واستعادة األراضً المتدهورة مناحً اإلنتاج الزراعً الؽابً الرعوي المراد النهوض به (...؟؟؟؟)
مؤشر  :الوسابل المإسسٌة والفنٌة والبشرٌة والمالٌة البلزمة
مؤشر  :إطار التدخبلت (األطراؾ المعنٌة والشركاء البلزمون
مؤشر :المساحات المعنٌة ،نمط التدخبلت المناسبة ،التموقع،
الهدف العملً  : 7تقوٌم الحاجٌات فً النتٌجة  : 1.7تحدٌد المساحات المعنٌة بالحراجة الخصوصٌة
األطراؾ المعنٌة
والجمعوٌة ،وبالتسٌٌر المستدٌم للموارد الطبٌعة (الحراجة الزراعٌة،
مجال حفظ وتسٌٌر الموارد الطبٌعٌة
مؤشر  :الوسابل المإسسٌة والفنٌة والبشرٌة والمالٌة البلزمة
المتدهورة باستدامة (المنظومات البٌئٌة تهٌبة وتسٌٌر الؽابات الطبٌعة..)،إلخ
مؤشر  :اإلطار العملً (األطراؾ المعنٌة والشركاء البلزمون)
الغابٌة والحراجٌة الرعوٌة)
وستراتٌجٌات التدخل (المقاربة التشاركٌة ،تسٌٌر المواطن ،التنمٌة
المحلٌة ،إلخ)
مؤشر  :جدول المإشرات الفٌزٌابٌة والبٌوفٌزٌابٌة واالجتماعٌة
النتٌجة  : 1.8تحدٌد المإشرات الفٌزٌابٌة والبٌوفٌزٌابٌة ،واالجتماعٌة
الهدف العملً  : 8تقوٌم الحاجٌات فً
واالقتصادٌة
مجال تعزٌز القدرات لدى مصالح الرقابة واالقتصادٌة لمتابعة التطور وفق ترتٌبات اتفاقٌة ؟؟
والمتابعة لتنفٌذ الخطة 2
مؤشر :اإلجراءات العملٌة إلصدار التقارٌر ،نمط ووتٌرة تقارٌر
النتٌجة  : 2.8تحدٌد نظام المتابعة التقوٌمٌة على المستوى الوطنً
المتابعة والتقوٌم الذاتً على المستوى الوطنً والمحلً ،التقوٌم
والمحلً
المستقل ،إلخ
مؤشر  :الفاعلٌن فً نظام المتابعة والتحقٌق
النتٌجة  : 3.8تحدٌد الوسابل المإسسٌة والبشرٌة والمادٌة البلزمة
مؤشر  :اإلطار القانونً والمإسسً وكٌفٌة سٌره
مؤشر :اإلجراءات العملٌة للتكفل المالً بالهٌبات والمصالح
المعنٌة
 4.2.6المرحلة  : 4صٌاغة برامج عمل فرعٌة على أساس المحاور الموضوعاتٌة ومتعددة االختصاصات المعتمدة فً الحكم البٌئً فً مورٌتانٌا
البرنامج الفرعً  :1حفظ واستعادة األراضً المتدهورة
المحور الموضوعاتً  :مكافحة التصحر /التسٌٌر المستدٌم للموارد الطبٌعٌة
المحور الموضوعاتً  :شعبة الطاقة الخشبٌة
مؤشرات األداء
النتائج المتوخاة
األهداف العملٌة
النتٌجة  :1.9استعادة الرأسمال اإلنتاجً لـ  %50على األقل من مساحة مؤشر  :الزٌادة فً المساحة المعالجة والمستعادة (بالهكتار)
الهدف العملً  : 9استعادة الرأسمال
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اإلنتاجً لألراضً المتدهورة والمعرضة
للتعرٌة المائٌة والرٌحٌة ،من أجل
تحسٌن احتٌاطها الزراعً الغابً
الرعوي

الهدف العملً  :10تسمٌد واستعادة
األراضً المتدهورة من أجل زٌادة
محتواها من المواد العضوٌة وخصوبتها

الهدف العملً  :11تنفٌذ برامج كبرى
للمحافظة على الموارد الطبٌعٌة والبٌئة
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األراضً المتدهورة بسبب التعرٌة المابٌة والرٌحٌة ،وذلك من خبلل
تدخبلت ؟؟ فً المناطق الرٌفٌة المتضررة فً والٌات الوطن ،والسٌما
فً والٌات الجنوب والوسط ذات االحتٌاطً الزراعً الؽابوي الرعوي
المرتفع
النتٌجة  : 2.9استعادة الرأسمال اإلنتاجً لـ  %50على األقل من مساحة
األراضً المتدهورة بسبب التعرٌة المابٌة والرٌحٌة ،وذلك من خبلل
تدخبلت ؟؟ فً المناطق الرٌفٌة المتضررة
النتٌجة  :3.9استعادة وتؤهٌل مناطق االستؽبلل المعدنً  .النهوض
بؤسالٌب االستؽبلل المعدنً التً تحترم البٌبة
النتٌجة  :4.9زٌادة مردودٌة اإلنتاج الزراعً الؽابً الرعوي فً
المناطق المعالجة على المستوى الرٌفً .إٌقاؾ مسار التوسع فً المساٌل
واألراضً الجرداء فً أهم مناطق البلد
النتٌجة  :5.9استحداث تعاون وشراكة فً شؤن إشكالٌة التعرٌة المابٌة
والرٌحٌة بٌن الوزارات المكلفة بالبٌبة والمٌاه والؽابات والعمران
واإلسكان والمعادن والصٌد والزراعة والتجمعات اإلقلٌمٌة وسكان
المناطق المعنٌة
النتٌجة  :1.10استعادة الرأسمال اإلنتاجً لـ  % 50على األقل األراضً
ذات الخصوبة الهابطة وذلك من خبلل تدخبلت منسقة للتسمٌد ،والوضع
فً حالة استراحة ،والحظر ،ودوران الزراعات ،إلخ (وال سٌما فً
المناطق الزراعٌة والرعوٌة ذات االستؽبلل المكثؾ)
النتٌجة  :2.10زٌادة المردودٌة فً اإلنتاج الزراعً الؽابً الرعوي فً
المناطق المعالجة على المستوى الرٌفً ؛ وتثبٌط المسار التوسعً
لؤلراضً المنهكة بالزراعة والحرابق والتعرٌة الرٌحٌة والمابٌة ،فً أهم
المناطق المعنٌة
النتٌجة  : 3.10إقامة تعاون وشراكة فً شؤن إشكالٌة فقدان خصوبة
األراضً بٌن وزارات البٌبة والمٌاه والؽابات والتنمٌة الحٌوانٌة
والزراعة والمجموعات اإلقلٌمٌة والسكان فً المناطق المعنٌة
النتٌجة  : 1.11قلب االتجاه الحالً فً تدهور الموارد الطبٌعة والبٌبٌة
وذلك بصفة مستدٌمة

مؤشر :الزٌادة فً اإلنتاج الزراعً الؽابً الرعوي

مؤشر :األداء ،وإقامة إطار ومسار متعدد القطاعات والفاعلٌن ؛
مشاركة ومسإولٌة الفاعلٌن الرٌفٌٌن
مؤشر  :الزٌادة فً المساحة المعالجة والمستعادة
مؤشر  :زٌادة اإلنتاج الزراعً الؽابً الرعوي

مؤشر  :األداء ،وإقامة إطار ومسار متعدد القطاعات والفاعلٌن ؛
مشاركة ومسإولٌة الفاعلٌن الرٌفٌٌن
مؤشرات:
 .1تحدٌد (أو تحدٌث) وتنفٌذ البرنامج الوطنً للتثبٌت المٌكانٌكً
والبٌولوجً للكثبان
 .2تحدٌد (أو تحدٌث) وتنفٌذ البرنامج الوطنً الستخدام الطاقات

البدٌلة عن الحطب والفحم
 .3تحدٌد (أو تحدٌث) وتنفٌذ البرنامج الوطنً للبرنامج الوطنً
للتخلص من النباتات المابٌة
 .4تحدٌد (أو تحدٌث) وتنفٌذ البرنامج الوطنً للتشجٌر وحماٌة
الؽابات.
 .5تحدٌد (أو تحدٌث) وتنفٌذ البرنامج الوطنً لحماٌة المناطق
الرطبة ومخزون الحٌوانات المتوحشة (عبلوة على الحظٌرتٌن
الوطنٌتٌن لجاولٌنػ وحوض آركٌن والمحمٌة الطبٌعة لشط طبول،
ٌضم البلد مناطق رطبة هامة ومخزونات ٌمكن أن تهٌؤ وتصنؾ
من أجل حماٌة التنوع الحٌويٌ .تعلق األمر ببحٌرة آالك وبحٌرة
مال وبحٌرة فم لكلٌته بحٌرة أركٌز وتامورت النعاج وتامورت
محمودة والمخزون الؽابً فً العطؾ واحتٌاطً الحٌوانات فً
العاكر وتٌلمسً وقلب الرٌشات
 6تحدٌد (أو تحدٌث) وتنفٌذ البرنامج الوطنً للؽرس الحراجً
الستهبلك والتصدٌر (أشجار الصمػ وأنواع أخرى منتجة
البرنامج الفرعً  : 2المحافظة والتسٌٌر المستدٌم للموارد الطبٌٌعة
المحور الموضوعاتً  :المحافظة والتسٌٌر المستدٌم للتنوع البٌولوجً
المحور الموضوعاتً  :التأقلم وتخفٌض التغٌرات المناخٌة
المحور الموضوعاتً  :تسٌٌٌر الشاطئ
النتائج المتوخاة
األهداف العملٌة
الهدف العملً  :12التهٌئة والتسٌٌر النتٌجة  : 1.12النهوض بمقاربات وظروؾ أفضل مشاركة للسكان
المستدٌم والتشاركً والالمركزي للغابات والقطاع الخاص فً التسٌٌر المستدٌم للموارد الطبٌعة النباتٌة والحٌوانٌة
الطبٌٌعة والمناطق ذات النفع القنصً
للمناطق المتدهورة ذات النفع القنصً
النتٌجة  : 2.12إعداد وتنفٌذ الخطط المجازة والتهٌبة والتسٌٌر التشاركً
للؽابات الطبٌعة والمناطق ذات النفع القنصً ،للتآزر مع تسٌٌر المواطن
والتنمٌة المحلٌة
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مؤشرات األداء
مؤشر  :مبلءمة اإلطار المإسسً والقانونً والنظامً (مدونة
الؽابات ،مدونة البٌبة ترتٌبات الولوج إلى الموارد واإلقطاع
العقاري،إلخ)
مؤشر  :اعتماد المقاربة التشاركٌة ومقاربة تسٌٌر المواطن.
رسوخ التدخبلت فً إشكالٌات التنمٌة المحلٌة وتهٌبة المجال.
مؤشر  :إعداد وإجازة خطط التهٌبة والتسٌٌر التشاركً على
المستوى الوطنً والمحلً
مؤشر  :الزٌادة فً المساحات المهٌؤة والمسٌّرة باستدامة ،مع
مشاركة السكان
مؤشر  :زٌادة اإلنتاجٌة للنبات الطبٌعً ،حماٌة الحٌوانات
والمنظومات الطبٌعٌة ،وحفظ التنوع الحٌوي
مؤشر  :نشر وتوزٌع المعلومات العلمٌة والتكنولوجٌة المتعلقة

النتٌجة  :3.12تعزٌز حماٌة الموارد الؽابٌة والحٌوانٌة ،والزٌادة فً
الموجود من رأسمال الموارد

النتٌجة  :4.12استنهاض السكان الرٌفٌٌن والقطاع الخاص للتسٌٌر
المستدٌم للموارد الؽابٌة والحٌوانٌة ومجاالت النفع القنصً ،ولحماٌة
التنوع البٌولوجً

:13
الهدف العملً
نواكشوط من الفٌضانات

حماٌة مدٌنة

النتٌجة  :5.12النهوض بالتعاون والشراكة فً شان إشكالٌة التهٌبة
والتسٌٌر المستدٌم للموارد الطبٌعٌة ،فٌما بٌن وزارات البٌبة والمٌاه
والؽابات والزراعة والمعادن والصٌد والتجمّعات اإلقلٌمٌة وسكان
المناطق المعنٌة
النتٌجة  : 1.13تحدٌد واعتماد وتنفٌذ خٌار الحماٌة للمدٌنة

الهدف العملً  :14رصد وحماٌة الشاطئ النتٌجة  :1.14تحدٌث ومتابعة المخطط التوجٌهً لتهٌبة الشاطا
المورٌتانً
النتٌجة  :2.14تعزٌز مرصد الشاطا
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باالستؽبلل العقبلنً للموارد الؽابٌة والحٌوانٌة (بما فً ذلك
الخرابط ونظام المعلومات الجؽرافٌة)؛ النهوض بالتعاون الدولً
فً مجال تسٌٌر الموارد الطبٌعة
مؤشر :برنامج استعادة وتؤهٌل المنظومات البرٌة والشاطبٌة
والبحرٌة والمتدهورة تطبٌقا لئلستراتٌجٌة الوطنٌة للتنوع الحٌوي
؛ البنك الوطنً لحفظ البذور
مؤشر  :تنفٌذ خطط تسٌٌر وحماٌة المناطق الخاضعة لتهٌبة
تشاركٌة (المتابعة الحراجٌة ،القطع االنتقابً ،الطرق الواقٌة من
الحرابق تعهد وحفظ التشكٌبلت  ،إلخ)
مؤشر :النهوض بالمشاتل القروٌة والتشجٌر الجمعوي والقروي
والفردي والخصوصً
مؤشر  :المشاركة الفعالة للسكان والقطاع الخاص فً جمٌع
مراحل مسار صنع القرار المتعلق بإعداد خطط التهٌبة والتسٌٌر
مؤشر :الترتٌبات المإسسٌة والقانونٌة والنظامٌة التً تحدد وتم ّكن
من نفاذ السكان والقطاع الخاص إلى الموارد ،واالستؽبلل
ألؼراض اقتصادٌة طبٌة واجتماعٌة ثقافٌة
مؤشر  :النهوض بالمقاوالت المحلٌة الصؽرى والمتوسطة
الناشطة فً استؽبلل الؽابات ،وال سٌما بالنسبة لشعب المنتجات
الؽابٌة ؼٌر الشجرٌة.
مؤشر :األداء ،وإقامة إطار ومسار متعدد القطاعات والفاعلٌن ؛
مشاركة ومسإولٌة الفاعلٌن الرٌفٌٌن
مؤشرات :
 إعداد وإجازة دراسة الجدوى
 إنجاز وتسلم أشؽال التهٌبة والحماٌة
المؤشرات :
 تحدٌث المخطط الشروع فً مسار تهٌبة الشاطا ترمٌم الشرٌط الرملًمإشر :
 جهوزٌة المرصد

الهدف العملً  : 15التعاون الدولً ونقل النتٌجة  : 1.15إبراز واستؽبلل التآزر القابم مع المبادرات الدولٌة لفابدة
التنوع الحٌوي ،وتخفٌض التؽٌرات المناخٌة والتؤقلم معها
التكنولوجٌات والمهارات ،واإلشراف
على مسار اإلعداد والتنفٌذ لخطط التهٌئة النتٌجة  :2.15النهوض بالشراكة بٌن الشمال والجنوب والتعاون شبه
والتسٌٌر التشاركً للموارد الغابٌة
اإلقلٌمً (السلس) ،والبحث التنموي وتجرٌب اإلجراءات الفنٌة
والحٌوانٌة ومجاالت النفع القنصً
والتكنولوجٌة البدٌلة
النتٌجة : 3.15تعزٌز قدرات هٌبات التؤطٌر والفاعلٌن المستفٌدٌن على
الصعٌد البشري والفنً والتنظٌمً والمالً

البرنامج الفرعً  :3تنفٌذ االتفاقات المتعددة األطراف واالستراتٌجٌات الخاصة فً الشأن البٌئً
المحور الموضوعاتً :الفضاءات الحضرٌة والصناعٌة
المحور الموضوعاتً :تسٌٌر المنتجات الكٌماوٌة والنفاٌات
المحور الموضوعاتً  :التلوث ومخاطر الكوارث
النتائج المتوخاة
األهداف العملٌة
النتٌجة  : 1.16المتابعة المبلبمة لتنفٌذ اتفاقٌة الحفاظ على التنوع
الهدف العملً  :16تنفٌذ االتفاقات
البٌولوجً فً مورٌتانٌا
األخرى المتعددة األطراف (اتفاقٌات،
بروتوكوالت معاهدات ،إلخ) فً مجال
البٌئة

النتٌجة  :2.16المتابعة المبلبمة لتنفٌذ مورٌتانٌا التفاقٌة التجارة الدولٌة
المتعلقة بالمواد الكٌماوٌة ،واتفاقٌة الملوثات العضوٌة المستعصٌة
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 تكوٌن وتحدٌث قاعدة البٌانات عن الشاطا
مإشر  :النهوض بالتعاون الدولً فً مجال تسٌٌر الموارد
الطبٌعٌة
مؤشر :النهوض بالتعاون الدولً فً شؤن تسٌٌر الموارد الطبٌعٌة
مؤشر  :توسٌع شبكة الشركاء الفنٌٌن
مؤشر :تبادل الخبرات واألسالٌب الحسنة
مإشر  :مختلؾ التكوٌنات الموضوعاتٌة لصالح الفاعلٌن على
أساس الحاجٌات المعبر عنها
مإشر :تحسٌن القدرة التنظٌمٌة للفاعلٌن والمستفٌدٌن
مإشر :الزٌادة النوعٌة والكمٌة للوسابل البشرٌة والتكنولوجٌة
المعبؤة
مإشر  :رفع العوابق المالٌة عن المشاركة الفعالة للفاعلٌن
الرٌفٌٌن والمجموعات اإلقلٌمٌة المعنٌة فً المناطق المستهدفة

مؤشرات األداء
مؤشر  :التقارٌر الوطنٌة لمتابعة بروتوكول قرطاجنا حول درء
مخاطر التقنٌات الحٌوٌة
مؤشر :التقارٌر الوطنٌة لمتابعة المبادرة الدولٌة فً شؤن التصنٌؾ
مؤشر  :التقارٌر الوطنٌة لمتابعة اإلستراتٌجٌة العالمٌة لحماٌة
النباتات ،والمتعلقة باتفاقٌة التنوع البٌولوجً
مؤشر :التقارٌر الوطنٌة لمتابعة النفاذ إلى الموارد وتقاسم المنافع
مؤشر  :التشرٌع والقواعد اإلدارٌة والقانونٌة ؛ إطار التشاور
والعمل متعدد القطاعات ومتعدد الفاعلٌن
مؤشر :التقارٌر الوطنٌة لمتابعة االتفاقٌة حول التجارة الدولٌة
بالمنتجات الكٌماوٌة
مؤشر :التقارٌر الوطنٌة لمتابعة اتفاقٌة الملوثات العضوٌة
المستعصٌة
مؤشر  :التشرٌع والقواعد اإلدارٌة والقانونٌة ؛ إطار التشاور
والعمل متعدد القطاعات ومتعدد الفاعلٌن

النتٌجة  :3.16المتباعة المناسبة لتنفٌذ مورٌتانٌا لبلتفاقٌة اإلطارٌة لؤلمم
المتحدة حول التؽٌرات المناخٌة – بروتوكول كٌوتو
النتٌجة  :4.16المتابعة المناسبة لتنفٌذ اتفاقٌة بازل حول انتقال النفاٌات
الخطرة عبر الحدود ،واتفاقٌة باماكو حول حظر االستٌراد إلى إفرٌقٌا،
ورقابة حركة المواد الخطرة عبر الحدود وتسٌٌرها ،فً إفرٌقٌا
النتٌجة  :5.16المتابعة المبلبمة لتنفٌذ مورٌتانٌا التفاقٌة رامسار حول
المناطق الرطبة
النتٌجة  :6.16المتابعة المبلبمة لتنفٌذ مورٌتانٌا التفاقٌة فٌنا ،وبروتوكول
مونلاير حول حماٌة طبقة األوزون
النتٌجة  :7.16المتابعة المبلبمة لتنفٌذ مورٌتانٌا التفاقٌة مكافحة التصحر
الهدف العملً  : 17تنفٌذ االستراتٌجٌات
العالمٌة واإلقلٌمٌة الخاصة فً مجال
البٌئة

النتٌجة  : 1.17معالجة النفاٌات المتحللة حٌوٌا وؼٌر المتحللة حٌوٌا،
ونفاذ السكان الحضرٌٌن والرٌفٌٌن بصفة مستدٌمة إلى المنشآت الصحٌة
ذات الجودة (السبلمة الصحٌة وتسٌٌر النفاٌات.

النتٌجة  :2.17حماٌة وحفظ الرأسمال البٌبً وتسٌٌر التنوع الحٌوي
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مؤشر  :التقرٌر الوطنً لمتابعة المإشرات الممٌزة للتؽٌرات
المناخٌة  /بروتوكول كٌوتو
مؤشر :التشرٌع والقواعد اإلدارٌة والقانونٌة ؛ إطار التشاور
والعمل متعدد القطاعات ومتعدد الفاعلٌن
مؤشر  :التقارٌر الوطنٌة للمتابعة
مؤشر  :التشرٌع والقواعد اإلدارٌة والقانونٌة ؛ إطار التشاور
والعمل متعدد القطاعات ومتعدد الفاعلٌن.
مؤشر  :التقارٌر الوطنٌة للمتابعة
مؤشر  :التشرٌع والقواعد اإلدارٌة والقانونٌة ؛ إطار التشاور
والعمل متعدد القطاعات ومتعدد الفاعلٌن
مؤشر  :التقارٌر الوطنٌة للمتابعة
مإشر  :التشرٌع والقواعد اإلدارٌة والقانونٌة ؛ إطار التشاور
والعمل متعدد القطاعات ومتعدد الفاعلٌن
مؤشر  :التقارٌر الوطنٌة للمتابعة
مؤشر  :التشرٌع والقواعد اإلدارٌة والقانونٌة ؛ إطار التشاور
والعمل متعدد القطاعات ومتعدد الفاعلٌن
مؤشر :تصمٌم وتمٌٌز وإقامة منظومات مناسبة لتسٌٌر النفاٌات
مؤشر :تصمٌم وتطبٌق المعاٌٌر فً تجهٌزات تصرٌؾ البراز فً
المساكن ،وتصرٌؾ النفاٌات الصلبة.
مؤشر :محطات المراقبة النتشار المواد المضرّة بالمٌاه السطحٌة
(الشاطبٌة ،النهرٌة ،إلخ) والجوفٌة.
مؤشر  :برامج البحث للكشؾ المبكر عن األخطار الكامنة ؛
الطرابق والتقنٌات المناسبة فً مجال معالجة وتسٌٌر النفاٌات
مؤشر :اإلجراءات الفعالة ضد التفرٌػ العشوابً فً الوسط
الطبٌعً للدفوق والمواد الصناعٌة ؼٌر المعالجة.
مؤشر  :معرفة سمات وأنماط النفاٌات المنزلٌة والصناعٌة
والحٌوٌة الطبٌة
مؤشر  :التشرٌع والقواعد اإلدارٌة والقانونٌة ؛ إطار التشاور
والعمل متعدد القطاعات ومتعدد الفاعلٌن.
مؤشر  :حماٌة المنظومات البٌبٌة الطبٌعٌة
مؤشر :تحسٌس السكان جٌدا حول أهمٌة التنوع الحٌوي
والمحافظة علٌه

النتٌجة  :3.17درء وتسٌٌر الكوارث واآلفات الطبٌعٌة

النتٌجة : 4.17التسٌٌر الفعال للنفاٌات السامة والخطرة والمشعة

النتٌجة  :5.17التوازن المناخً وتسٌٌر التلوث الجوي

51

مؤشر :زٌادة النفاذ إلى الموارد الجٌنٌة فً الزراعة والطب ؛
التوزٌع العادل والمنصؾ لمنافع التنوع الحٌوي.
مؤشر  :برنامج استعادة وتؤهٌل المنظومات البٌبٌة المتدهورة،
تطبٌقا لبلستراتٌجٌة الوطنٌة للتنوع الحٌوي.
مؤشر  :البنك الوطنً لحفظ البذور
مؤشر  :التشرٌع والقواعد اإلدارٌة والقانونٌة ؛ إطار التشاور
والعمل متعدد القطاعات ومتعدد الفاعلٌن.
مؤشر :خرابط األخطار الكامنة والظاهرة
مؤشر  :إنشاء وجاهزٌة المرصد الوطنً للكوارث واآلفات
الطبٌعٌة
مؤشر :التحلٌل المعمق للهشاشة
مؤشر :إعداد وتنفذ خطط الطوارئ وتسٌٌر األخطار (بما فً ذلك
آلٌات التنسٌق)
مؤشر  :اعتماد اإلطار اإلستراتٌجً ؟؟؟ لخطة العمل الوطنٌة ؟؟؟
مؤشر :جاهزٌة خطة "بولمار" (التلوث البحري)
مؤشر  :التشرٌع والقواعد اإلدارٌة والقانونٌة ؛ إطار التشاور
والعمل متعدد القطاعات ومتعدد الفاعلٌن.
مؤشر  :التحرٌر والتحدٌث المنتظم والنشر لسجل المنتجات
السامة والمواد الخطرة التً تمر فً التراب الوطنً
مؤشر :مراقبة آثار المواد على الصحة البشرٌة والتؤثٌر على
البٌبة.
مؤشر  :إعداد أو تحدٌث النظم المتعلقة بتسٌٌر انتقال النفاٌات
السامة والخطرة والمشعة عبر الحدود.
مؤشر  :التشرٌع والقواعد اإلدارٌة والقانونٌة ؛ إطار التشاور
والعمل متعدد القطاعات ومتعدد الفاعلٌن.
مؤشر  :النظام الوطنً الفعال لجرد ؼازات االحترار ؛ والبٌان
الوطنً حول التؽٌرات المناخٌة
مؤشر  :تعزٌز القدرات لدى مختلؾ القطاعات المعنٌة بمسار
التؽٌرات المناخٌة
مإشر  :تنفٌذ آلٌات جدٌدة منبثقة عن التؽٌرات المناخٌة  :؟؟ ،آلٌة
التنمٌة النظٌفة ،سوق الكربون ،إلخ
مؤشر  :التشرٌع والقواعد اإلدارٌة والقانونٌة ؛ إطار التشاور

النتٌجة  : 6.17التسٌٌر المستدٌم للمٌاه اإلقلٌمٌة والدولٌة

النتٌجة  :7.17أخذ البٌبة والتنمٌة المستدٌمة فً الحسبان فً تخطٌط
السٌاسات الوطنٌة والقطاعٌة والحضرٌة والرٌفٌة
النتٌجة  :8.17األخذ الفعلً فً الحسبان إلستراتٌجٌة الحماٌة البٌبٌة
والتنمٌة المستدٌمة فً إستراتٌجٌات االستؽبلل النفطً والمعدنً
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والعمل متعدد القطاعات ومتعدد الفاعلٌن.
مؤشر  :تعزٌز الدور الذي تضطلع به مصالح قطاع البٌبة فً
المبادرات شبه اإلقلٌمٌة المتعلقة بتسٌٌر المٌاه والشواطا
مؤشر  :تنمٌة وإقامة برنامج لمتابعة ورقابة نوعٌة المجاري
المابٌة والشواطا ،من أجل درء مخاطر التلوث وزحؾ الرمال
مؤشر  :إعداد وتنفٌذ برنامج لحماٌة الشاطا والحواؾّ الهشة
للمجاري المابٌة
مؤشر  :إعداد وتنفٌذ المعاٌٌر فً تقنٌن الصٌد البحري والقارّ ي.
مؤشر  :النهوض ببرامج البحث من أجل دراسة تؤثٌر تلوث المٌاه
على األنواع الصٌدٌة.
مؤشر  :تنظٌم وتعزٌز القدرات لدى الصٌادٌن والفاعلٌن اآلخرٌن.
مؤشر  :التشرٌع والقواعد اإلدارٌة والقانونٌة ؛ إطار التشاور
والعمل متعدد القطاعات ومتعدد الفاعلٌن.
مؤشر  :مراجعة ومبلءمة المخططات التوجٌهٌة للتهٌبة
الحضرٌة
مإشرات :
 تعمٌم دراسة األثر البٌبً فً االستراتٌجٌات والبرامج
التنموٌة طبقا للقانون اإلطاري للبٌبة
 إقامة نظام للرقابة المستمرة على تؤثٌر نشاطات
االستؽبلل المنجمً عموما والنفطً على وجه
الخصوص.

جزء البرنامج رقم  :4تقوية القدرات الوطنية لمتابعة وتنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية لمبيئة،

مالحظات وتقييم اآلثار والتأثيرات عمى البيئة في موريتانيا

محور عرضي :متابعة وتقييم و ميكانيزمات تسيير خطة العمل الثانية لمبيئة
محور عرضي :معمومات تهذيب ،اتصاالت ونظام المعمومات البيئية

محور عرضي :التقييم البيئي
األهداف العممية

النتائج المنتظرة

مؤشرات قياسية

الهدف العممي  :18تعريف

نتيجة  :1-18أنشئت المجنة

مؤشرات :المجنة الوطنية لمبيئة

وتنفيذ بنيات ،أعضاء و

ميكانيزمات لإلشراف ،لمتنسيق

الوطنية لمبيئة والتنمية المستديمة

لتعمل عمى اإلشراف عمى

والتنمية المستديمة(ل,و,ت,م)

ولمتابعة تنفيذ أنشطة لمو ازرة

األنشطة وتنسيقيا

القانون ,,,,,الخاص بمدونة البيئة

المكمفة بالبيئة

أنشئت واتخذت شرعيتيا من

مؤشرات :الوسائل الوظيفية ليذه

المجنة مضمونة بشكل دائم عبر
ميزانية الدولة ومساىمة الشركاء
الفنيين والماليين عبر البرامج

والمشاريع()le REDD
نتيجة  :2-18أنشئت لدى
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مؤشرات :أنشئت الوحدة أو أعيد

الو ازرة المكمفة بالبيئة وحدة

عممياتية لتنسيق ومتابعة-تقرير

تفعيميا وبدأت عمميا

تنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية

لمبيئة وخصصت ليا وسائل
مالئة لمقيام بوظا ئفيا
م

نتيجة  :3-18الفاعمين الدوليين

م ؤشرات :المجموعات متعددة

وغير الدوليين لمطرق متعددة

القطاعات أنشئت و معترف بيا

القطاعات ومتعددة الفاعمين

شرعيا ،بنيويا ووظيفيا(عمى

وآليات التشاور وصناع القرار

الم ستوى الوطني ،الجيوي

المستوى الوطني ،الجيوي

مؤشرات :المجموعات

محددين و وظيفيين عمى
واإلقميمي

واإلقميمي)

الموضوعية لمعمل القطاعي

أنشئت وتعمل لتترجم تداخل

البيئة مع قطاعات الزراعة ،الماء
والغابات ،المياه ،المعادن الصيد

و الصناعة...
نتيجة  :4-18ضمان المتابعة

مؤشرات :العوامل البيوفيزيائية و

الوطنية ،الجيوية واإلقميمية

االجتماعية االقتصادية وتفاعميا

لتطوير الظروف البيوفيزيائية
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بشكل أحسن

واالجتماعية االقتصادية وكذلك

اليشاشة المصاحبة

طرق القرار محسنة

مؤشرات :آلية المركزية(حتى

مستوى التجمعات المحمية)
متابعة ممحقة بعضو تنسيق
وطني

مؤشرات :إجراءات جمع و

تجريد ،معالجة ،تنفيذ ونشر

معمومات عن تنفيذ البرنامج
مؤشرات :إجراءات التقييم

الداخمي والخارجي وتحميل
وتحويل مباحث البرنامج عمى

رأس المال المنتج لممخططات

الحيوية ،االقتصادية االجتماعية
والثقافية( المتابعة الداخمية

يضمنيا عضو المحاسبة في
الو ازرة المكمفة بالبيئة ،اإلجراء
سيشرف عميو و ازرة البيئة،

والمتابعة الخارجية أنجز تطبقا

إلجراءات الشركاء الفنيين
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والماليين المتدخمين

مؤشرات :نظام متابعة تأثيرات
البرنامج وضعت ونسقت بواسطة
وحدات المتابعة والتقييم لمخطة

الوطنية لمبيئة عمى مستوى و ازرة
البيئة
الهدف العممي  :19مراقبة وتقييم نتيجة  :1-19إنشاء نظام

مؤشرات :تقارير قطاعية عن

اآلثار والتأثيرات لألنشطة المنجزة معمومات كمصادر أولية(الحالة

الحالة الراىنة وتقييم الحاجات

لمبيئة

الراىنة) و تطور لمظروف
البيوفيزيائية و االجتماعية

مؤشرات :شباك مؤشرات التأثير
والقياس لتنفيذ خطة العمل

االقتصادية

الوطنية الثانية لمبيئة

نتيجة  :2-19التداخل بين

مؤشرات :تداخل بين التأقمم مع

العوامل وآثارىا معروفة

التغيرات المناخية و التخفيف من
الجفاف و تأجيل حالة المناطق

المتدىورة المعروفة
نتيجة  :3-19تعاون عممي

مؤشرات :آلية فعالة لتقاسم

وفني وتقاسم المعارف

المعارف( بما فييا المعارف

التقميدية) وضعت عمى عدة
مستويات
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مؤشرات :شبكات ومؤسسات
عممية مقتدرة في مجال تدىور

البيئة ستساعد عمى تنفيذ
األنشطة
نتيجة  :4-19النظام الوطني

مؤشرات :شباك المؤشرات

لالختبار القياسي ولتقييم تنفيذ

متجانس

خطة العمل الثانية لمبيئة وضعت وضعت تأثيرات وقياسات لتنفيذ
خطة العمل

عمى.........................

مؤشرات :تقارير التقدم بقياس

يدل عمى نظام التقرير prais

 -5-2-6المرحمة  :5تقييم تكمفة عمميات تخطيط االستثمارات وتمويالت خطة العمل الوطنية الثانية
لمبيئة ...................قيد االنجاز ستنتهي بعد الورشات الجهوية و حصيمة اجتماع تبادل اآلراء

بين الوزارة المكمفة بالبيئة والشركاء الفنيين والماليين في المسودة  3لخطة العمل الوطنية الثانية لمبيئة
تكاليف عمميات تخطيط االستثمارات
العمميات

التكاليف
(1000
دوالر)
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تخطيط االستثمارات
السنة

تعريف وتنفيذ فعمي لمطرق

متعددة القطاعات ومتعددة
الفاعمين
مجموع المرحمة 1
إنشاء رؤية

تنمية قدرات فاعمين وطنيين عن

طريق التكوين

مجموع المرحمة 2
تقييم الحاجات عن طريق وضع
قدرات وطنية لإلشراف عمى خطة

العمل الوطنية الثانية

تقييم الحاجات بإنشاء رؤية

وتقوية قدرات فاعمين بواسطة

التكوين

تقييم الحاجات من ناحية حفظ

وترميم البيئة المتدىورة

تقييم الحاجات من ناحية تقييم

وتسيير مستديم لمموارد الطبيعية(

النظام البيئي الغابوي والرعوي)
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1

2

3

4

5

مالحظات

المتدىور
تقييم الحاجات من ناحية تقوية

قدرات الخدمات رصد ومتابعة

نتفيذ خطة العمل الوطنية لمبيئة

مجموع المرحمة 3
جزء البرنامج :1
العمميات

التكاليف
(1000
دوالر)

إنشاء رأس مال منتج من
األراضي المتدىورة والخاضعة

لمتعرية المائية و الريحية بيدف
تحسين القدرة الزراعية الرعوية
إصالح وترميم تربات متدىورة
بيدف تزايد محتواىا من المواد

العضوية وخصوبتيا

إنشاء رأس مال منتج من

األراضي المتدىورة .............
بيدف تحسين محتواىا الزراعي
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تخطيط االستثمارات
1

2

3

4

السنوات
5

مالحظات

الغابوي
ترميم التنوع البيولوجي ورأس

المال المنتج ألراضي متنوعة

التدىور بيدف تحسين قدراتيا
الزراعية الرعوية و متعمقة
بالصيد

مجموع جزء البرنامج 1
جزء البرنامج :2
العمميات

التكاليف
(1000
دوالر)

تييئة وتسيير مستديم ،تشاركي و
المركزي لغابات وطنية ومناطق

متدىورة وذات صيد ميم

تعاون دولي ،نقل التكنولوجيا

والمعرفة و السيطرة عمى طرق

إنجاز وتنفيذ مخططات تييئة و
تسيير تشاركي لموارد نباتية

وحيوانية ومجاالت ميمة من
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تخطيط االستثمارات
1

2

3

4

السنوات
5

مالحظات

ناحية الصيد
مجموع جزء البرنامج 2
جزء البرنامج 3
العمميات

تخطيط االستثمارات

التكاليف
(1000
دوالر)

1

2

3

4

السنوات
5

مالحظات

تنفيذ معاىدات أخرى متعددة

الجوانب(اتفاقيات ،بروتوكوالت،
معالجات )....خاصة بالبيئة
تنفيذ استراتيجيات عالمية واقميمية
خاصة بالبيئة
مجموع جزء البرنامج 3
جزء البرنامج 4
العمميات

التكاليف
(1000
دوالر)

تعريف تنفيذ بنيات ،أعضاء و

ميكانيزمات اإلشراف ،التنسيق
ومتابعة تنفيذ األنشطة
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تخطيط االستثمارات
1

2

3

4

السنوات
5

مالحظات

مالحظات وتقييم آثار وتأثيرات
األنشطة المنجزة لمبيئة

مجموع جزء البرنامج 4
جزء مجموع المرحمة 4
المجموع العام

تخطيط تمويالت(لإلنجاز)
مصادر التمويل

التكاليف
(1000
دوالر)

- 1تقدير التمويالت
الوطنية
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1

2

تخطيط التمويالت السنوات
5 4
3
مالحظات

- 2اإللحاح عمى

التمويالت الدولية

 -6-2-6المرحمة  :4البحث عن الشراكة والتمويالت

الهدف العممي  :20تحريك الموارد(خاصة المالية) الضرورية لصالح تنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية لمبيئة عبر الشراكة الفعمية بين الشركاء الوطنيين والدوليين
نتيجة  -1-20ضمان الشرط الضروري لتحريك الموارد ولمشراكة الفنية والمالية

 مؤشرات قياسية :إرساء سياسة وطنية) (DSRPودولية( التعاضد مع المبادرات الدولية لمبيئة ومع االستراتيجيات الخاصة بالبيئة في خطة العمل الوطنية
الثانية لمبيئة
نتيجة  -2-20تمت المراحل األربعة المميزة لمخطوة المنيجية لتحريك التمويالت و لمشراكة الفنية والمالية
 مؤشرات قياسية:
المرحمة األولى :تمويل الدراسات التكميمية

قبل كل بحث عن التمويل ،المانحين أو الشركاء ،يمزم في كل المشاريع لجزء برامج خطة العمل الوطنية الثانية لمبيئة:
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 دراسة الجدوائية التقنية واالقتصادية
 دراسة المردودية االقتصادية والمالية
 دراسة التأثيرات البيئية واالجتماعية االقتصادية
إنجاز دراسات تكميمية-احتمال تحيين تكاليف البرنامج
 البدء بالدراسات المتعمقة بالمشاريع ذات األولوية
المرحمة الثانية :تصنيف المشاريع في أربعة أصناف:

 مشاريع ذات مردودية عمى المدى القصير والمتوسط)(PR
 مشاريع ليست ليا مردودية عمى المدى القصير و المتوسط)(PNR
 مشاريع ذات تأثيرات بيئية ممموسة وقابمة لمقياس)(PIE
 مشاريع ليا تأثيرات اجتماعية اقتصادية ممموسة وقابمة لمقياس)(PISE

المرحمة الثالثة:استيداف مصادر مالية ومانحين وشركاء ماليين
تصنيف مصادر التمويل
الوطنية
 -الدولة(ميزانية االستثمار)1 1
 -الدولة((PPTE et assimilé2 1
64

أصناف مشاريع خطة العمل الوطنية الثانية لمبيئة
PISE
PIE
PNR
PR

 -الدولة(قروض ).......3 1
 -تجمعات المركزية4 1
 -مجتمع مدني/منظمات غير5 1
حكومية
 -القطاع الخاص الوطني6 1
 -القطاع الخاص و PPP7 1
 - 2الدوليين
 -العون العمومي في التنمية(تعاون1 2
متعدد الجوانب) صندوق البيئة/

االتحاد األوربيFEA/UE ،
 -عون عمومي في التنمية(التعاون2 2
الثنائي) الوكالة الفرنسية لمتنمية،
التعاون االلمانيSNV ،

-3-2تعاون ال مركزي
 - 4-2قطاع خاص أجنبي

MDP/

 -5-2قطاع خاص أجنبيPPP/

MC4
FEM
GEF
PNUD
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 - 3إقميمي CEWAC
المرحمة الرابعة :صياغة ،تعيد و متابعة عريضة مالية و تشاركية

 يتم التخمي عن مشاريع ليست ليا مردودية وليس ليا تأثير بيئي ممموس أو تأثيرات اجتماعية اقتصادية ممموسة ألنيا ليست واضحة الرؤية
 المشاريع ذات تأثيرات بيئية ممموسة وقابمة لمقياس) (PIEو المشاريع التي ليا تأثيرات اجتماعية اقتصادية ممموسة وقابمة لمقياس) (PISEو المشاريع التي
ليست ليا مردودية عمى المدى القصير و المتوسط) (PNRأو اجتماعية اقتصادية مسجمة في برنامج االستثمار العمومي لمدولة و إطارات النفقات عمى
المدى القصير والمتوسط)(CDMT
 بالنسبة لممشاريع الموضوعية لخطة العمل الوطنية الثانية لمبيئة ،فإن و ازرة البيئة ىي التي ستضمن إتقان إنجاز الدراسات( المذكورة أعاله) واخضاعيا
لطمب التمويل عبر ميزانية استثمار الدولة
 عمى العكس ،بالنسبة لممشاريع القطاعية الخاصة بخطة العمل ىذه ،حيث أن كل و ازرة قطاعية( و ازرة البترول ،المعادن ،الصيد و االقتصاد البحري،
الصناعة )...تضمن إتقان إنجاز الدراسات( المذكورة أعاله) بالتعاون مع الو ازرة المكمفة بالبيئة واخضاعيا لطمب التمويل عبر ميزانية استثمار الدولة
 أما تمويل المشاريع التي ليست ليا مردودية عمى المدى القصير و المتوسط ( (PNRو المشاريع ذات التأثيرات البيئية ممموسة وقابمة لمقياس) (PIEو
المشاريع التي ليا تأثيرات اجتماعية اقتصادية ممموسة وقابمة لمقياس) (PISEعبر صناديق  PPTEفستمر حتما بتسجيل مشاريعيا في  DSRPو إطارات
النفقات عمى المدى القصير والمتوسط)(CDMT

نتيجة  -3-20إنشاء خبرة وطنية في مجال تحريك الموارد والشراكة
 مؤشرات القياس :ورشات و ممتقيات إلعالم وتكوين فاعمين وطنيين لمسيطرة عمى طرق ومعايير النفاذ إلى المصادر المحتممة لتمويل قطاع البيئة
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نتيجة  -4-20وضع موارد مالية ،فنية وتكنولوجية في متناول موريتانيا ذات صمة بخطة العمل الوطنية الثانية لمبيئة
 مؤشرات :توسيع مستوى تعدد التمويالت والشراكة جاىز بالنسبة لمكافحة التصحر ولتدىور البيئة

 مؤشرات:أخذ في الحسبان خطة العمل ىذه في السياسات واإلجراءات الوطنية والدولية لصالح التنمية ،لخفض الفقر ،لمحكامة البيئية ولمتنمية المستديمة
 -7-2-6المرحمة  :7تنفيذ ،تنسيق ومتابعة تنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية لمبيئة
أ -إرساء سياسة لخطة العمل الوطنية الثانية لمبيئة
تسجل خطة العمل الوطنية الثانية لمبيئة ،في المقام األول ،في إطار اإلستراتيجية العشرية ،اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر(  )SD UNCCDالتي تشكل

مرجعا لألىداف اإلستراتيجية و العممياتية و لمنتائج المنتظرة

رؤيتيا و أىدافيا العامة تتفق مع التنمية المستديمة ،أىداف األلفية لمتنمية والتقميل من الفقر في موريتانيا

كما تترجم إعادة تبني السياسات القطاعية في موريتانيا بالمقارنة مع إطار السياسة واإلستراتيجية الوطنية الخاصة باإلطار االستراتيجي لمكافحة الفقر واإلستراتيجية

الوطنية لمتنمية المستديمة .كما تأخذ في الحسبان السياسات القطاعية في عالقتيا الوثيقة مع البيئة :خطة العمل القطاعية الماء والصرف الصحي ،وثيقة سياسة و
استراتيجيو تنمية القطاع الريفي ،وبشكل خاص تجانس السياسات الغابوية وتسيير البيئة في الدول األعضاء في مكافحة الجفاف في الساحل...

تشكل خطة العمل الوطنية الثانية لمبيئة أحسن إطار لتجمع ،لبنيات ،لتجانس أنشطة مكافحة تدىور البيئة التسيير المستديم لمموارد الوطنية في موريتانيا ل:
 خفض تكاليف صفقات لمحكومة ،نظام األمم المتحدة و الشركاء اآلخرين والمانحين الثنائيين والمتعددة األطراف تأكيد التنسيق بين الحكومة و الوكاالت/الصناديق/البرامج تعطيل تعقيد قواعد اإلجراءات و تكرار وثائق السياسة البيئية حذف تباين و تكاثر وثائق البرنامج -تحسين المساءلة والشفافية عمى مستوى الموارد والنتائج
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 تحسين بشكل نيائي اآلثار ،التأثيرات وديمومة ثمار عون التنميةب -آلية تنسيق وتسيير خطة العمل الوطنية الثانية لمبيئة
ب -1-المستوى السياسي:
تنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية لمبيئة تدخل في مقاربة برنامج التشاور و التشارك إلشراف و تنفيذ اإلستراتيجية العشرية ،اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر(

)SD UNCCDعمى مستوى الجميورية اإلسالمية الموريتانية

عمى مستوى السياسة ،ىذا التنفيذ يسجل في اإلطارات المؤسسية الوطنية لميكانيزمات التنسيق الخاصة لمحكومة لمتابعة المسائل البيئية من جية و لخفض الفقر

وىشاشة السكان(أىداف األلفية لمتنمية) من جية أخرى

صاحب تنفيذ عمل خطة العمل الوطنية الثانية لمبيئة عبر المجنة الوطنية لمبيئة والتنمية المستديمة( )CNEDDبوصفو عضو متعادل التمثيل يقع تحت وصية

الو ازرة المكمفة بالبيئة ،ىذه المجنة تخصص سمطة وطنية لمبيئة تعمل لصالح الجمعية العامة و أمانة دائمة في الو ازرة المكمفة بالبيئة

تكون المجنة الوطنية لمتنمية المستديمة أول إطار لمتشاور والتنسيق متعدد القطاعات ومتعدد الفاعمين في خطة العمل الوطنية الثانية لمبيئة لموريتانيا ،تخصص

شرعية سياسية ،مؤسسية ،قانونية و تنظيمية

تقبل المجنة الوطنية لمتنمية المستديمة برنامج العمل وتقارير التنفيذ الخاضعة لعضوىا التنفيذي(األمانة الدائمة)

مكتب األمم المتحدة وعبر المنسق المقيم لبرنامج األمم المتحدة يضمن التداخل بين الحكومة وشركاء فنيين وماليين لموريتانيا فيما يتعمق بتنفيذ اإلستراتيجية العشرية

واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر

الموارد الضرورية لقيام ىذه المجنة بوظائفيا ستأتي من مخصصات الدولة ومساىمات متوقعة من شركاء في التنمية ،كما يجب أن تستفيد من وسائل مبادرة خفض

انبعاث قطع الغابات وتدىورىا( )REDD+5بالنظر إلى مجال نشاطيا األوسع من REDD+

ب -2-المستوى العممي:
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األمانة الدائمة لمجنة الوطنية لمتنمية المستديمة تكون أول بنية عممية لتنسيق وتنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية لمبيئة عمى المستوى الوطنين ىذه األمانة العامة

بوصفيا تدير قروض لمجنة الوطنية لمتنمية المستديمة  ،تساعد عمى التسيير المحاسبي و ألشخاص الدعم ،و األىم أن ىذه األمانة سواء كانت كيان مرئي و
تخصص وسائل رزق بوصفيا بنية عممية(بشرية ،لوجستيكية و مالية)

األمانة الدائمة تدعم مجموعات العمل متعددة القطاعات ومتعددة الفاعمين التي تشكل إطارات دائمة لمتشاور ألخذ وتنفيذ الق اررات و لتنفيذ ومتابعة تنفيذ خطة العمل

الوطنية الثانية لمبيئة

مجموعات العمل ىذه ستركز أيضا عمى المواضيع البيئية ،خاصة التداخل بين و ازرة البيئة والو ازرات األخرى(الزراعة ،المياه و الغابات ،المعادن ،الصيد،

الطاقة)...

األمانة الدائمة التي توجة األمانة الدائمة لمجنة الوطنية لمتنمية المستديمة ستوضع عمى رأس الوحدة الوطنية لتسيير البرنامج( )UNGPالمكمفة بدفع ومتابعة وتقييم

تنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية لمبيئة عمى األرض

ىذه الوحدة( )UNGPفي مأموريتيا العامة يضمن التنسيق األستراتيجي والفني ألنشطة الوحدات الجيوية( )URGPو اإلدارية( )UDGPلتنفيذ ومتابعة وتقييم
تجميع النتائج ستدعم عمى الميدان بمصالح المركزية ل MDSEDD

يترأس الوالي الوحدة الجيوية لتسيير البرنامج( )URGPوتضمن في مأموريتيا تضمن االتصال بين المستويات االستراتيجية والعممية ،المتابعة الفنية لمتنفيذ ،تحميل
مطابقة الممفات ،وصول المعمومات لمسمطات اإلدارية ،أخذ المصالح الفنية الجيوية لمسؤوليتيا ،برامج ،مشاريع ومنظمات غير حكومية لممنطقة ،رؤساء التجمعات

اإلقميمية أو األمناء العامون لمجان المحمية لمتنمية( .)CCDتضمن األمانة العامة بواسطة رئيس المصمحة الجيوية لمبيئة ،الذي تتمثل مأموريتو في تنسيق البرامج،
تنفيذ األنشطة لموصول إلى نتائج عمى المستوى الجيوي و تحريك إجراءات المتابعة والتقييم.

تضم الوحدة الجيوية لتسيير البرنامج في طاقميا مسؤول ،وىو إطار بمستوى عال لو خبرة في مجال البيئة

الوحدات الجيوية والمحمية لتسيير البرنامج) (URGP, ULGPتكون بوصفيا المييمن ،لجان محمية لمتنمية ) (CCDتضمن تنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية
لمبيئة .يتمثل دورىا في دفع ،تنسيق ،ودعم تنفيذ البرنامج بما فيو قبول الممفات مع توضيح أو تنوير مجموعات الدعم االستشاري التي تتكون من مجموع البرنامج،
مصالح فنية لمبيئة وأخرى لممنظمات غير الحكومية
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المجمس القروي لمتنمية( )CVDسيكون البديل عن لمجان المحمية لمتنمية) (CCDعمى مستوى القريات ويضم ممثل عن تجمعات التنمية المحمية وأشخاص
يشكمون مصادر ،أعضاء ىذا المكتب يتم اختيارىم باالتفاف أو االنتخاب

ب -3-نمط التسيير:

لضمان التعاضد والتداخل الضروري في عدة حاالت من خطة العمل الوطنية الثانية لمبيئة ،فإن أنماط من التسيير متوازية(تحتاج لمتدقيق) يمكنيا أن تطبق مع

قبول لمجنة الوطنية لمبيئة والتنمية المستديمة ،الوكالة أو الشريك يمزمو أن يقيم مع و ازرة البيئة تقارير معنوية ومالية تبعا لمخطط المتابعة والتقييم واخضاعيا ليذه

المجنة

األمانة الدائمة لمجنة الوطنية لمبيئة والتنمية المستديمة) (CNEDDستضمن و ستأخذ في الحسبان كل األبعاد األخرى المرتبطة بالتنفيذ نجاح أنماط التسيير

الموزعة فيما بينيا ،إنشاء ميزانيات مختمفة ،المحاسبة ،االتصاالت و الحسابات

األمانة الدائمة لمجنة الوطنية لمبيئة والتنمية المستديمة ووحداتيا الوطنية ،الجيوية و اإلدارية لتسيير برنامج خطة العمل الخاصة بالبيئة ستساىم بدعم من وحدات

مينية في :

 المساعدة عمى الحكم الرشيد في المجال البيئي ومكافحة تدىور البيئة البرية والبحرية ،بما فييا أنشطة االتصاالت ،اإلعالم و التحسيس بتحديات وأىدافىذه الخطة
 الحث عمى اإلمكانيات التنظيمية و الفنية لمقطاع الخاص واستعماالت السكان لممصادر الطبيعية ،ووضع أطر تنظيمية وتشاور عمى المسائل(مجموعاتموضوعية قطاعية)
 تنظيم و متابعة أنماط النفاذ و استغالل األراضي و الموارد النباتية والحيوانية ،المتعمقة بالصيد ،المائية لتصحيح أو تخفيف التطبيقات السيئة دعم مجمس السكان والقطاع الخاص لضمان أحسن تسيير مستديم لمموارد إنشاء ،تسيير و نشر قاعدة معمومات لمقياسات و لمتأثيرات تنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية لمبيئة -إنجاز تقارير لممتابعة والتقييم
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 تنسيق وانجاز دراسات ضرورية تنسيق ومتابعة تنفيذ استراتيجية تحريك الشراكة والتمويالتاألمانة الدائمة لمجنة الوطنية لمبيئة و التنمية المستديمة) (CNEDDستيتم وتسير في تطبيق برنامجيا عمى السكان األكثر فق ار و األكثر انحباسا من الناحية
الجغرافية ،كما ستيتم أيضا بالسكان وبالمناطق و اإلحياء وبتنميتيا االقتصادية وستأخذ في الحسبان المسائل البيئية العالقة.
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