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تم تحضير الخطة التوجيهية إلستصالح الشواطئ الموريتانية المحينة لسنة  ،2017بدعم
من البنك الدولي في إطار برنامج تسيير المناطق الساحلية في غرب أفريقيا ،كما استفادت
الخطــة مــن تمويــل مــن الصنــدوق االســتئماني للشــراكة من أجــل تهيئة اإلســتثمار المناخي
فــي أفريقيــا ،الــذي يديــره البنــك الدولــي .و قــد تــم إنجــاز هــذا العمــل مــن طــرف فريــق مــن
الخبراء من االتحاد الدولي لحماية الطبيعة تحت إشراف وزارة البيئة والتنمية المستدامة.
وقــد جــرت عمليــة التحديــث خــال ســنة  ،2017وتخللتهــا اجتماعــات فنيــة
بتنســيق مــن وزارة البيئــة والتنميــة المســتدامة و اختتمــت بعقــد ورشــة
عمــل وطنيــة لتقديــم الخالصــات شــاركت فيهــا كافــة األطــراف المعنيــة.
وقــد اســتند مخطــط اســتصالح الشــاطئ الموريتانــي علــى تشــخيص شــامل للســاحل ،
والمذكــرة التحليليــة المتعلقــة بتكلفــة تدهــور البيئــة الســاحلية الموريتانيــة واســتعادتها،
واســتعراض اإلطــار المؤسســي والتنظيمــي المتعلــق بــإدارة الســواحل الموريتانيــة .وردت
أبــرز رهاناتــه وتحدياتــه فــي الملحــق  .1وتصاحــب هــذا المخطــط خطــة اســتثمارية
متعــددة القطاعــات للشــاطئ الموريتانــي ( )2022-2018معروضــة فــي الملحــق .2
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 .1تحييــن مخطــط اســتصالح
الشــاطئ الموريتانــي

لقــد تــم انجــاز مخطــط اســتصالح الشــاطئ الموريتانــي وتمــت المصادقــة عليــه تقنيــا ســنة  .2005وخالل
اإلثنــي عشــر ســنة التــي مــرت منــذ ذلــك التاريــخ شــهد شــكل الشــاطئ الموريتانــي تغييــرات عميقة.
إن التطــورات المالحظــة خــال هــذا التحديــث تتطابــق إلــي حــد كبيــر مــع مــا أمكــن توقعــه خــال عمليــة
االستشــراف التــي تــم القيــام بهــا خــال الســنوات .2005-2004
وإذا كانــت رؤيــة هــذا الشــاطئ تظــل علــى الصعيــد الوطنــي دائمــا مفيــدة فــان عديــد التطــورات الحاصلــة
محليــا مــن قبيــل كثافــة التواجــد البشــري فــي بعــض القطاعــات تجعــل مــن الواضح ضــرورة رؤيــة إقليمية
أكثــر تفصيــا كمرحلــة وســطى بيــن المقاربــة الوطنيــة والتطــورات علــى مســتوي القطاعــات التــي ســيتم
تأطيرهــا مــن خــال توجيهــات اســتصالح الشــاطئ.
وعلــى الرغــم مــن أن هــذا التحييــن تــم القيــام بــه خــال فتــرة وجيــزة نســبيا فــان جميــع القطاعات شــاركت
فعــال فــي هــذا العمــل بفضــل التنســيق الــذي قامــت بــه وزارة البيئــة والتنميــة المســتدامة علــى
بشــكل َ
المســتوي المؤسســي وكــذا بفضــل التنســيق الــذي تــواله االتحــاد الدولــي للحفــاظ علــى الطبيعــة علــى
الصعيــد التقنــي.
إن هــذا التحييــن تــم إنجــازه علــي أســاس التطــورات اإلقليميــة الحاصلــة مــع مخطــط شــواطئ غــرب
إفريقيــا الــذي أعــده االتحــاد الدولــي للحفــاظ علــى الطبيعــة بمبــادرة من االتحــاد االقتصادي والنقــدي لغرب
إفريقيــا .وبهــذا العمــل تكــون ديناميــة مخطــط اســتصالح الشــاطئ الموريتانــي قــد تــم إطالقهــا فــي وقــت
حاســم بالنســبة للشــاطئ الموريتانــي الــذي يشــهد تطــورات عديــدة .وفــي الواقــع فــان القــرارات التــي يتــم
اتخاذهــا اليــوم بشــأن الشــاطئ هــي التــي ســتحدد ،ربمــا بشــكل ال رجعــة فيــه ،مســتقبل تلــك الفضــاءات
الشــاطئية والتــي هــي أيضــا فضــاءات تنمويــة.
إن هــذا التحييــن يأخــذ فــي الحســبان كل التطــورات المالحظــة منــذ  2005فــي مجــال تقييــم آثــار التغيرات
المناخيــة (انظــر الملحــق  1التشــخيص) ،وقــد تــم تصميــم هــذا المخطــط وفقــا لهــذه التطــورات التــي
تســتجيب لهــا أجــزاء االســتصالح والمتطلبــات.
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مــن الناحيــة العمليــة ،يعتمــد تعريــف الشــاطئ فــي كثيــر مــن األحيــان علــى مــا يبرره مــن أســباب ودوافع،
مــن شــاطئ «الدولــة» الــذي يقتصــر علــى المجــال البحــري العمومــي ،إلــى شــاطئ خبــراء االســتصالح
(أحــواض الحيــاة حيــث ينتشــر التأثيــر االقتصــادي للبحــر) ،أو شــاطئ خبــراء البيئة ،الذي يشــمل العناصر
الطبيعيــة المختلفــة التــي تســهم فــي ديناميــات النظــم البيئيــة البحريــة والســاحلية .وكثيــرا ما ينطلــق تعريف
الشــاطئ مــن فكــرة وظيفيــة أكثــر منهــا إقليميــة ،ويفضــي فــي الواقــع إلــى تصــور جماعــي ذي طابــع
مشــترك غالبــا ،وإن كانــت حــدوده اإلقليميــة ،علــى الجانــب البــري ،ال يتــم تحديدهــا بشــكل واضــح ،حتــى
فــي التشــريعات األكثــر تقنينــا.
إن االعتــراف بــدور الشــاطئ كفضــاء تنمــوي يســاهم بطــرق عديــدة فــي االقتصــاد الوطنــي يتماشــي مــع
االعتــراف بمختلــف المــوارد المرتبطــة بــه.
وهــذا مــا يســتدعي مراعــاة واســعة النطــاق للبعــد االجتماعــي أكثــر مــن اإلقليمــي لهــذا الشــريط الســاحلي
الــذي يظــل موزعــا ،علــى صعيــد األنظمــة القانونيــة ،بيــن القانــون العــام المطبــق علــى المجــال العمومــي
البحــري والقانــون الخــاص الــذي يُطبــق خــارج المجــال العمومــي البحــري بمفهومــه الضيــق .ففــي غــرب
أفريقيــا ،ال يــزال القانــون العقــاري العرفــي معترفــا بــه محليــا.
إن ظهــور مفهــوم خــاص يعــرف «بالقــرب مــن البحــر» يتيــح إضافــة قواعــد وإجــراءات مشــتركة لــكل
مــن الحيــز البــري والبحــري .وتهــدف هــذه القواعــد واإلجــراءات إلــى ضمــان توافــق االســتخدامات فــي
جميــع أنحــاء الشــريط الســاحلي ،وتنســيق إجــراءات االســتصالح وفقــا لضــرورات الحفــاظ علــى الوســط
الطبيعــي الهــش والحيــوي فــي آن واحــد بالنســبة لالقتصــادات الوطنيــة.
واســتنادا إلــى هــذا التصــور (المتعــدد) الوظائــف للشــاطئ ،يجــب أن يتضمــن أي تقســيم للمناطــق
االســتخدامات والفاعليــن مــن أجــل اقتــراح نظــام للوحــدات المكانيــة متطابــق مــع االعتــراف بمســؤوليات
التســيير التــي قــد تكــون موضوعــا للسياســات التعاقديــة.
وهكــذا ينتشــر مفهــوم الشــاطئ مــن خــال الوســط البــري الواقــع خــارج المجــال العمومــي البحــري وفقــا
لمبــدأ التــوازن العــام لإلقليــم الــذي يتضمــن تســييره العمومــي القرب من البحــر ،وخاصة القيــود والمخاطر
الطبيعيــة التــي يحتمــل أن تؤثــر علــى أمــن واســتدامة األنشــطة البريــة.
ويظــل الشــاطئ قبــل كل شــيء إقليمــا معقــدا يجمــع بيــن جميــع البيئــات التــي تبــرز مباشــرة وتتأثــر بقــرب
البحــر .ومــن الواضــح مــن خــال هــذا التعريــف ،الذي يســتند في المقــام األول إلــى االعتبــارات الوظيفية،
إن حــدود اإلقليــم مــن الناحيــة البريــة يتــرك تحديدهــا لــكل وضعيــة محليــة .وســوف نميــز تباعــا التشــابك
بيــن المكونــات التاليــة للجــزء البــري مــن الشــاطئ:
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المجال العمومي البحري؛
أراضي المجموعات التي تمتلك واجهة على البحر؛
أحواض الحياة حيث يتم تجهيز وتسويق منتجات البحر؛
أحواض الحياة حيث يتم تجهيز وتسويق منتجات البحر؛
المناطق الطبيعية الساحلية ومواقع الحفظ.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن التعريــف الفيزيوغرافــي الــذي يتمثــل في النظر في التشــكيالت الرســوبية الناجمة
عــن الرواســب والتشــكيل بواســطة التيــارات البحريــة ،والمرتبطــة بالتفاعــل بيــن نظامــي الترســب البــري
والبحــري (البحــر الوحلــي والحواجــز الرمليــة وأنظمــة البحيــرات والتشــكيالت الدلتائيــة والميــاه المالحــة
واألراضــي الرطبــة) التــي يرتبــط نظامهــا بشــكل خــاص بالمــد والجــزر ،ال تــزال قابلــة للتطبيــق فــي
كثيــر مــن األحيــان .وفــي حالــة موريتانيــا ،ونظــرا ألهميــة التجــاوز النواكشــوطي ،ســيؤدي هــذا االعتبــار
إلــى تعريــف أوســع نطاقــا للشــاطئ.
وتطــرح أيضــا مشــكلة التحديــد هــذه بالنســبة للجانــب البحري للواجهة الســاحلية .فتوســيع المنطقــة البحرية
الســاحلية لتشــمل المنطقــة االقتصاديــة الخالصــة برمتهــا يبــدو أمــرا مبالغــا فيــه إذا تعلــق األمــر بتحديــد
البحــر الســاحلي .غيــر أن تشــكل الجــرف القــاري وقيــاس األعمــاق الضحلــة يمكــن أن يلعــب دورا هامــا
فــي تنظيــم وديناميــة التيــارات الســاحلية ،مثــل تخزيــن وإعــادة توزيــع االحتياطيــات الرســوبية.
إن أوجــه الغمــوض المذكــورة أعــاه المتعلقــة بمفهــوم الشــاطئ يمكــن أيضــا مالحظتهــا فــي مجــاالت
أخــرى ،حيــث يكــون تنــوع الفاعليــن واألطــراف المعنيــة نتيجــة طبيعيــة ومباشــرة الختالف وتنــوع اآلراء
والمصالــح.
وقــد تــؤدي بعــض المفاهيــم مثــل تقســيم المناطــق أو مهنــة الفضــاءات إلــى تأويــات اختزاليــة للهــدف
الوظيفــي لالســتصالح .فهنــاك العديــد مــن الطــرق التــي يمكــن أن نقســم مــن خاللهــا الشــاطئ إلــى مناطق،
اعتمــادا علــى وجهــة النظــر التــي نتبنــى.
إن تحديــد مهمــة الفضــاء قصــد تحديــد أجــزاء االســتصالح يجــب أن يُحافــظ بشــكل خــاص علــى طابعــه
متعــدد الوظائــف .وعلــى الرغــم مــن أن التركيــز قــد يكــون فــي قطــاع معيــن علــى نــوع معيــن من النشــاط
أو االســتخدام أو المهنــة ،فإنــه يجــب أن يحتــرم مبــدأ التــوازن الترابــي ،وال ســيما مــن خــال احتــرام
مبــادئ التطابــق بيــن االســتخدامات.
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ييتكــون الســاحل الموريتانــي عمومــا مــن حــوض رســوبي واســع .ويتميــز جــزؤه الشــمالي بوجــود عــدد
قليــل مــن تشــكيالت الحجــر الرملــي .ولذلــك فهــو ســاحل رملي أساســا ،تحــده على قطــاع كبير مــن امتداده
تشــكيالت مــن الكثبــان الرمليــة .ويتميــز جنــوب هــذا الســاحل بدلتــا الســنغال التــي تحــدد فسيفســاء معقــدة
مــن القنــوات واألحــواض والســدود التــي تتميــز بمعــدل ملوحــة قــوي .وقــد غمــر كامــل هذا للشــاطئ خالل
آخــر تجــاوز نواكشــوطي .و ُتغطــي آثــار هــذه الحادثــة اآلن جزئيــا مــن قبــل اإلســهامات الريحيــة القادمــة
مــن الصحــراء .ويمتــد انجــراف ســاحلي قــوي علــى طــول هــذا النظــام الســاحلي من الشــمال إلــى الجنوب.

 1.3الشمال :التباين واالنفتاح في اتجاه الخارج
تتميــز المنطقــة الطبيعيــة الشــمالية بتبايــن قــوي بيــن نواذيبــو ،قطــب التنميــة االقتصاديــة والصناعيــة
والمينائيــة ،والتــي تشــكل اليــوم فضــاء لتطوير منطقة حــرة والحظيرة الوطنية لحــوض آرغين ()PNBA
الواســعة وذات األهميــة الدوليــة ،والتــي تشــكل القطــب الرئيســي للمحافظــة علــى الســواحل فــي موريتانيــا
وفــي شــبه المنطقــة.
فــي هــذه المنطقــة .التــي ترتبــط غالبــا بالنشــاط التقليــدي لصيــد األســماك مــن طــرف مجموعــة إيمراگــن،
فــإن الصيــد التقليــدي الحديــث يتطــور أيضــا بســرعة بفضــل التوســع االســتثنائي للجــرف القــاري ،مــع
نمــو قــوي فــي االحتياجــات فــي البنــي التحتيــة المرتبطــة بالتفريــغ والتجهيــز والتســويق فــي نواذيبــو ،إلــي
جانــب مــا حصــل مــن التطــورات المينائيــة.
إن المناطــق الواســعة المخصصــة مــن الجــزء البحــري للحظيرة الوطنيــة لحوض آرغين متاخمــة للمناطق
التــي تســتخدمها بشــكل كبيــر المالحــة فــي منطقــة الــرأس األبيض ،حيــث يتركز النقــل البحــري والمنجمي
والنفطــي فــي البلــد ،فضــا عــن نســبة كبيــرة من حركــة المــرور التجارية.
وقــد بــدأت القــدرة الجيــدة عــادة علــى تجهيــز المنطقــة الســاحلية تنعكــس فــي شــكل تطــورات معتبــرة .وقــد
ظلــت البنيــة التحتيــة نــادرة فــي منطقــة بقيــت منعزلــة بريــا حتــى عهــد قريــب عــام  ،2005مــع وجــود
صعوبــات كبيــرة فــي إمــدادات الميــاه .وقــد تــم فــك العزلــة عــن هــذه المناطــق النائيــة تدريجيــا مــن خــال
محــور نواكشــوط نواذيبــو ،الــذي هــو اآلن محــور رئيســي بيــن الشــمال والجنــوب ،بــل وبيــن أوروبــا
وأفريقيــا جنــوب الصحــراء.
وكمــا كان متوقعــا فــي مخطــط اســتصالح الشــاطئ الموريتانــي لعــام  ،2005فــإن نقــاط الميــاه ،التــي تــم
إنشــاؤها لبنــاء هــذا الطريــق ،هــي منشــأ المســتوطنات الموزعــة علــى طــول الطريــق ،والتــي مــا تــزال
متواضعــة ،ولكنهــا تميــل إلــى التطــور بســرعة ،واالســتفادة من الفــرص المتاحة من طــرف حركة المرور
بالمحــاور الطرقيــة .وعلــى وجــه الخصــوص ،تشــهد مدينــة الشــامي الواقعــة فــي الضواحــي الشــمالية
الشــرقية للحظيــرة الوطنيــة لحــوض آرغيــن تطــورا مذهــا .فقــد أقامــت الحظيــرة الوطنية لحــوض آرغين
هنــاك بنيتهــا التحتيــة ومقرهــا .كمــا أســفرت عمليــات اســتغالل مناجــم الذهــب فــي تازيــازت التــي تقــوم
بهــا الشــركة الكنديــة كينــروس ،عــن تدفــق ســريع للمنقبيــن عــن الذهــب والذيــن ال يتمتعــون بتأطيــر فعلي.
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إن عــدد ســكان الشــامي ،إذا مــا أخذنــا بعيــن االعتبــار المنقبيــن عــن الذهــب ،يتجــاوز اليــوم 15 000
شــخص يُقيمــون فــي ضواحــي الحظيــرة الوطنيــة.
إن الحظيــرة الوطنيــة لحــوض آرغيــن تحتــل معظــم أجــزاء المنطقــة الطبيعيــة الشــمالية ،تعبيــرا عــن
مقاربــة طوعيــة للحفــظ ،وفقــا اللتزامــات البــاد الحديثــة والدوليــة .بيــد أن هــذه الطواعيــة ،فــي ســياق
التنميــة التــي يشــهدها الشــمال الموريتانــي قــد تتأثــر وربمــا يتــم تقويضها بفعل تســارع التطــورات المتعددة
التــي تجــري اليــوم.
وقــد تأثــر هــذا الموقــع الــذي يُعــد مــن التــراث العالمــي منــذ افتتــاح طريــق يبلــغ طولــه  55كيلومتــرا يربط
بيــن مدينــة أنوامغــار وطريــق نواكشــوط ـــــ نواذيبــو  ،حيــث أدى تشــييد هــذا الطريــق إلــى إلحــاق أضرار
جســيمة بكتلــة المحــار التــي تشــكل أحــد المواقــع األثريــة الرئيســية فــي حــوض آرغين.
ويظــل االســتخدام التقليــدي للمــوارد الرعويــة النــادرة والموســمية والعابــرة المتواجــدة فــي عيــن المــكان
هــو القاعــدة فــي المناطــق النائيــة التــي فكــت عنهــا العزلــة مؤخــرا عبــر طريــق نواكشــوط ــــ نواذيبــو.
وعــاوة علــى الحفــاظ علــى تــراث بيولوجــي حيــوي للمنطقــة ،فــإن التحــدي هــو الحفــاظ علــى المنطقــة
الســاحلية الموريتانيــة األبــرز حقيقــة واألقــدم (تأتــي فــي المرتبــة الثانيــة منطقــة انجاكو)التــي تواجــه اليــوم
بشــكل مباشــر تحديــات التكامــل المتناغــم مــع األســواق وبقيــة مناطــق البــاد.
ويمكــن أن يشــكل مينــاء تانيــت الجديــد للصيــد الحــدود الجنوبيــة لهــذه المجموعــة الشــمالية .وكان مينــاء
الصيــد هــذا ،الــذي يتواجــد اآلن فــي طــور التشــغيل ،موضوعــا لمخطــط توزيــع عمرانــي صــادر عــن
الــوزارة المكلفــة بالبحريــة التجاريــة ،وفيمــا يتعلــق بإقامــة مركــز ســكاني جديــد ،يمكــن أن يشــكل مختبــرا
لكشــف مــدى قــدرة الحكومــة الموريتانيــة علــى تأطيــر التنميــة اإلقليميــة لهــذا القطــب التنمــوي الســاحلي.
وأخيــرا مــن المهــم أن نالحــظ أنــه بالنظــر إلــى التضاريــس المنخفضــة عمومــا والمســطحة والرتيبــة فــي
منطقــة حــوض آرغيــن فــإن قــرى ايمراگــن الواقعــة علــى مقربــة مباشــرة مــن الســاحل تتعــرض اآلن
لخطــر الغــرق .إن فُتــح تجويــف فــي شــمال حــوض أرغيــن (تجويــف بلعــات) شــمال رأس ســانت آن،
الــذي أدى اآلن إلــى تســرب بحــري شــبه دائــم ،يمكــن أن يكــون إشــارة إلــى حــدوث المزيــد مــن عمليــات
إعــادة تشــكيل الشــاطئ الموريتانــي .كمــا أن ارتفــاع مســتوى البحــر والعواصــف يمكــن أن تــؤدي فــي
نهايــة المطــاف إلــى تــآكل التراكمــات الرســوبية الهشــة التــي تعيــق مســارات الميــاه ،حيــث يميــل البحــر
فــي بعــض الحــاالت نحــو انخفاضــات النواكشــوطي ( 3500ـــــــ  6000ق.ح) ،ســواء كانــت نتيجــة
تجــاوز حقيقــي أو عوامــل هيدرومناخيــة أخــرى.
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 2.3الوسط :التوازن والهشاشة
تنتــج الهشاشــة فــي المقــام األول عــن االنخفــاض العــام لشــاطئ محمــي علــى طــول امتــداده فقــط مــن
طــرف شــريط ســاحلي رقيــق ،ديناميكــي ،يحــده مباشــرة مــن الشــرق شــبكة مــن المنخفضــات المالحــة فــي
آفطــوط الجنوبــي ومدينــة نواكشــوط ،ومــن الشــمال ســبخة اندرامشــه الواســعة .وتنمــو مدينــة نواكشــوط
فــي الجــزء األوســط مــن هــذا الســاحل الحســاس بشــكل خــاص ،مــع بعــض االكراهــات األخــرى علــى
جزئهــا القــاري المعــرض للريــاح وزحــف الرمــال علــى وجــه الخصــوص.
إن أول مركــز حضــري فــي البــاد هــو أيضــا عقــدة مــن التــوازن والدمــج للقــوس الســاحلي ،الــذي يربطــه
والتدفقــات الســاحلية مــع مختلــف المناطــق الداخليــة للبلــد ،بشــكل يســمح بتدفــق منتجــات البحــر والصيــد
التقليــدي ،التــي تطــور تســويقها كثيــرا بفضــل التحســن الــذي شــهدته مؤخــرا المحــاور الطرقيــة الكبــرى.
وهــو أيضــا مينــاء ،نشــأ فــي ظــل ظــروف مــن اإلكراهــات الهامــة بفعــل االنجــراف الســاحلي ،ولكــن
نشــاطهما يــزال يشــهد نمــوا قويــا( 400.000طــن فــي عــام  1987إلــى  3.851.434طــن فــي عــام
 ،2015وهــو نمــو ســنوي متوســط يبلــغ  56.448 - %9,52 +وحــدة مقابلــة لعشــرين قدمــا -فــي عــام
 1988إلــى حوالــي  116.828وحــدة مقابلــة لعشــرين قدمــا ،أي بزيــادة قدرهــا +%12.5
ومــع ذلــك ،فــإن هــذه الواجهــة الســاحلية الهشــة تتشــكل جنــوب نواكشــوط بمعــزل عــن محــور طريــق
نواكشــوط ـــــ روصــو ،الــذي تقــوم مــن خاللــه مجموعــة مــن الهوائيــات المنتظمــة إلــى حــد مــا بتوزيــع
الولــوج إلــى الشــاطئ كل  30كلــم ،الشــيء الــذي يتيــح الوصــول إلــى العديــد مــن األقطــاب الســاحلية
الصغيــرة .يضــاف إلــى ذلــك أن نمــو هــذه األقطــاب الســاحلية ،الــذي تــم اقتراحــه فــي مخطــط اســتصالح
الشــاطئ الموريتانــي لعــام  ،2005سيشــكل اليــوم محفــزا للبعــض .والواقــع أن المحــور الثالــث مــن
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اإلســتراتيجية األخيــرة لــوزارة الصيــد اواالقتصــاد البحــري للفتــرة  2019-2015ورؤيــة قطــاع الصيــد
فــي أفــق عــام  2030يركــزان علــى هــذه األقطــاب التنمويــة المتكاملــة ،موزعــة علــى طــول الشــاطئ فــي
انســجام مــع الهوائيــات المذكــورة أعــاه ،والتــي تشــكل مجموعــة تســعي لتنظيــم عمليــات االســتيطان فــي
الشــاطئ الموريتانــي .وكمؤشــر علــى ذلــك ،فــإن الكيلومتــر ،28الــذي لــم يكــن يشــمل فــي عــام 2005
ســوي مركــز للتدريــب علــى صيــد األســماك وعــدد قليــل مــن المســاكن ،يغطــي اآلن حوالــي  3كلــم مــن
الخــط الســاحلي ،تضــم وحــدات صناعيــة صغيــرة لمعالجــة األســماك وإنتــاج دقيــق وزيــت الســمك.
كمــا أن تأثيــر المحــور الطرقــي ،الــذي أصبــح اليــوم يمتلــك بعــدا هامــا يتســم بكونــه عابــرا للحــدود وعابرا
للقــارات إلــي جانــب ربــط الطريــق المســفلت المتجــه نحــو نواذيبــو ،ســيظل قويــا مــع تطــور األقطــاب
التنمويــة الصغيــرة عنــد تقاطعــات الهوائيــات المؤديــة إلــى شــاطئ البحــر.
وســيظل الحفــاظ علــى هــذه المنطقــة الوســطى بأكملهــا فــي مواجهــة المخاطــر الرئيســية للتدخــل البحــري
فــي نواكشــوط و  /أو فــي منطقــة آفطــوط الســاحلي يعتمــد علــى القــدرة علــى احتــواء ديناميــات االحتــال
الفوضــوي للشــاطئ الــذي يحفــزه بقــوة النمــو الحضــري ،وســهولة الولــوج إلى هذا الســاحل عبر الشــاطئ.
إن الحفــاظ علــى التــوازن بيــن الفضــاءات المشــتركة بيــن األقطــاب والتــي يتــم الحفــاظ عليهــا فــي وضعهــا
الراهــن وتلــك التــي هــي محــل تدابيــر حظــر صارمــة ،والتنمية المخططــة ورقابــة األقطاب الســاحلية ،كل
ذلــك يشــكل التحــدي الرئيســي لهــذه المنطقــة .ويرتبــط هــذا التحــدي بصفــة خاصــة بالحفــاظ علــى النباتــات
الســاحلية التــي وإن كانــت نــادرة إال أنهــا ضروريــة لتحقيــق االســتقرار فــي تشــكيالت الكثبــان الرمليــة
الحيــة .ومــن المرجــح أن تتأثــر هــذه األخيــرة تأثــرا مباشــرا بآثــار المســتوطنات البشــرية ،بمــا فــي ذلــك
النمــو المتناثــر ،والمنتشــر مــع ذلــك ،لمــزارع صغيــرة مســتقرة لتربيــة الحيوانــات ال يخضــع تســييرها
للمبــادئ التقليديــة لتربيــة المواشــي المتنقلــة التــي تتكيــف مــع موســمية وهشاشــة تجديــد المــوارد الرعويــة.
فيمــا يتعلــق بنواكشــوط ،وخاصــة فــي كامــل القطــاع الــذي يمتــد مــن المدينــة شــماال إلــى المطــار ،يخشــى
أن تحــدث خصخصــة حقيقيــة للشــاطئ .فقــد تــم منــح العديــد مــن االقتطاعــات ،وبعضهــا أحيانــا مســاحته
كبيــرة جــدا ،علــى طــول هــذا الطريــق .ونظــرا للتطــورات الديمغرافيــة المتوقعــة فــي نواكشــوط ،وارتفــاع
مســتويات المعيشــة لســكان المناطــق الحضريــة ،فــإن الطلب علــى الفضاءات الســاحلية ألغــراض ترفيهية
ســيزداد ،وهــذا التطــور تعرقلــه عمليــة الخصخصــة الجاريــة .مــا لم يتــم احترام المجــال البحــري العمومي
والحفــاظ علــى الولــوج إلى الشــاطئ.

 3.3الجنوب :نقطة اإلتصال اإلقليمية للدلتا السفلي
المنطقــة الجنوبيــة عبــارة عــن محــور مفصلــي بيــن الوســط النهــري لــوادي الســنغال والوســط البحــري،
بيــن الســاحل والصحــراء ،بيــن المناطــق النائيــة الزراعيــة الرعوية المســتصلحة في وادي النهــر والمجمع
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المعقــد لألراضــي الرطبــة واألراضــي ذات الكفــاءة الزراعيــة المنخفضــة فــي الدلتــا الســفلي .وقــد انعكــس
قــرب القطــب الحضــري واالقتصــادي لســان لويــس فــي الســنغال علــى الحضــور القــوي للمتدخليــن
الســنغاليين ،وال ســيما فــي قطــاع صيــد األســماك.
وعلــى الرغــم مــن أن الظــروف المناخيــة والبيئيــة تســهل نســبيا قــدرة التشــكيالت النباتيــة علــى الصمــود،
نجــد فــي قطــاع نجاكــو إكراهــات حساســية للشــاطئ تشــبه تمامــا تلــك الموجــودة فــي المنطقــة الوســطي.
هــذه الصعوبــات ،التــي تــم تحديدهــا عــام ُ ،2005تطــرح اليــوم بحــدة ،الشــئ الــذي يتطلــب الحاجــة إلــى
نقــل بعــض الســكان كمــا أعربــت عــن ذلــك الحظيــرة الوطنيــة لدياولينــغ.
فــي هــذه المنطقــة الجنوبيــة ،يتســم رهــان االســتصالح باإلقليميــة ،ويهــدف إلــى إدمــاج هــذه المناطــق
فــي إدارة أوســع )1( :أرخبيــل مــن المناطــق الرطبــة ،بعضهــا محمــي ،يتوجــب تثمينــه؛ ( )2المــوارد
المتنوعــة والمتكاملــة مــن البيئــة البحريــة والقاريــة ،التــي تشــكل أســاس االقتصــاد الريفــي.
ويجــب أن يســمح تأميــن حظيــرة دياولينــغ ،مــن خــال إدارة يشــارك فيهــا الســكان بنشــاط ،بفعــل فــك
العزلــة المســتقبلي ،ربــط دلتــا الســفلي بالنمــو االقتصــادي الــذي سـيُصاحب تقويــة التدفقــات علــى مســتوى
المناطــق الحدوديــة كرمســين وروصــو .إن الحفاظ علــى حصص المياه المخصصة الســتعادة النظام البيئي
للدياولينــغ ،يعتبــر بمثابــة صيانــة ســليمة للمنشــآت المائيــة ومقاومــة فعالــة للتيفــا (النباتــات الغازيــة) ،يجب
أن يجعــل مــن الممكــن الحفــاظ علــى الجهــود المبذولــة للتخفيــف مــن اآلثــار الناجمــة عــن إنشــاء ســد دياما.
إن القــراءة التــي كانــت ســائدة فــي عــام  ،2005يجــب أيضــا أن تراجــع اآلن .ومــن المتوقــع حــدوث
اســتصالحات هامــة فــي الشــاطئ الجنوبــي .األول يتعلــق بنشــاط الغــاز فــي عــرض البحــر الــذي تقــوم بــه
الشــركة األمريكيــة كوســموس للطاقــة .وســيتمثل هــذا النشــاط فــي تركيــب كاســر أمــواج بطــول كيلومتــر
واحــد فــي البحــر إلــى  8كيلومتــرات مــن الشــواطئ علــى يميــن الحــدود الموريتانيــة الســنغالية ،وذلــك
إلنشــاء مرافــق عائمــة للغــاز الطبيعــي المســال التــي تبــدو احتياطاتــه مهمة .وبمــوازاة ذلك ،هناك مشــروع
مينــاء اســتراتيجي متعــدد الوظائــف فــي األراضــي الحــرة بيــن شــات الطبــول وندجاغــو .المعلومــات التــي
تــم جمعهــا حــول هــذا المشــروع شــحيحة ومــع ذلــك ،فــإن هــذا اإلنجــاز المرتبــط بعــدة أهــداف اقتصاديــة
(صيــد األســماك ،والمحروقــات ،والمالحــة فــي نهــر الســنغال )... ،يمكــن أن يشــكل عنصــرا هيكليــا مهمــا
للغايــة ،ليــس فقــط فــي الجــزء الموريتانــي مــن الدلتــا الســفلي ،ولكــن أيضــا بالنســبة لجميــع النظم الســاحلية
لمحميــة المحيــط الحيــوي العابــر للحــدود لدلتــا الســنغال .والدينامكيــة الســاحلية لهــذا الفضــاء هــي فــي
الواقــع حساســة للغايــة أمــام أي اضطــراب .ويبــدو أن تطــور الحافــة المائلــة المالحــة فــي كامــل الدلتــا
الســفلي تمــت مالحظتــه مــن قبــل مختلــف الجهــات الفاعلــة المحليــة ،ويمكــن أن يكــون ذلــك عائــدا فــي
جــزء منــه إلــى افتتــاح تجويــف ســان لويــس.
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منــذ عــام  ،2005اتضحــت وتأكــدت نتائــج التغييــر التــي يرتكــز عليهــا مجمــل التحليــل .ولــذا
فــإن نتائــج التغييــرات المناخيــة المالحظــة منــذ عــام  2005ال تــؤدي إلــى تغييــر جوهــري فــي
مخطــط اســتصالح الشــاطئ الموريتانــي .وعليــه فقــد اقتــرح المخطــط عــام  2005اتخــاذ تدابيــر
للتكيــف والتأقلــم أغلبهــا مــا زال مطروحــا علــى جــدول األعمــال .وقــد تكــون الحاجــة الملحــة إلــى
اتخــاذ بعــض المقتضيــات هــي مــا يتوجــب التركيــز عليــه اليــوم .وعلــى الرغــم مــن اعتمــاد األمــر
القانونــي المتعلــق بالشــاطئ لعــام  ،2007فــإن بعــض األدوات الرئيســية لتمريــر وتوجيــه خيــارات
التنميــة الســاحلية ،اســتنادا إلــى نهــج يقــوم علــى مبــدأ الحيطــة واالســتباقية ،لــم يتــم وضعهــا موضع
تنفيــذ .ويترتــب علــى ذلــك محليــا القيــام بتنميــة شــبه حضريــة فــي منطقــة الشــاطئ ،ســتؤدي إذا مــا
اســتمرت إلى تعرض االســتثمارات الســاحلية للخطر ،وســتزيد المخاطر شــمال وجنوب نواكشــوط.
ويتضمــن مخطــط اســتصالح الشــاطئ الموريتانــي الرهانــات الرئيســية لمقاربــة التنمية المســتدامة،
والتكيــف مــع التغيــرات المناخيــة والحــد من المخاطر الســاحلية المطبقــة على الشــاطئ الموريتاني.
ويشــتمل هــذا المخطــط علــى العناصــر الجديــدة المتعلقــة بالتغيــرات المناخية والتي أصبحــت آثارها
التــي تــم توقعهــا واإلعــان عنهــا فــي مخطــط اســتصالح الشــاطئ الموريتانــي لعــام  2005باديــة
للعيان.
• التحــدي اإلنســاني واالجتماعــي :ويتعلــق األمــر بالعمــل فــي أحســن الظــروف علي تلبيــة الطلب
االجتماعــي المرتبــط بالشــاطئ فــي أبعــاده المختلفــة  :الثقافيــة والترفيهيــة ،وتلــك المرتبطــة
بالهويــة ،وإرســاء إطــار عمــل للوقايــة مــن المخاطــر الطبيعيــة يضمن تأمين الســكان واألنشــطة
البشرية.
• التحــدي االقتصــادي :يتعلــق األمــر بتأميــن االســتثمارات والحفــاظ علــى الظــروف الالزمــة
لتحقيــق تنميــة منســجمة ومتوازنــة ومســتدامة للقطاعــات الرئيســية لالقتصــاد الســاحلي :الصيــد
التقليــدي والســاحلي والســياحة وتربيــة المواشــي ،التجــارة ،األنشــطة المنجميــة.
• الرهــان البيئــي :يهــدف إلــى التوفيــق بيــن االســتخدامات المنافســة للمنطقــة الســاحلية ،وال ســيما
فــي أكثــر أجزائهــا حساســية وأهميــة لحفظ التنــوع البيولوجــي ،واإلمكانــات البيولوجيــة البحرية
والســاحلية .ويجــب أن تــؤدي الكثافــة المتوقعــة لالســتيطان البشــري للشــاطئ واالســتثمارات
فــي الوقــت الراهــن إلــى النظــر بصــورة أوضــح إلــى أهميــة الــدور الــذي تؤديــه التشــكيالت
والنظــم البيئيــة الطبيعيــة ،فضــا عــن الخدمــات البيئيــة التــي تقدمهــا .و ُتســهم النظــم الطبيعيــة
الســاحلية مســاهمة مباشــرة فــي أمــن الســكان والبنيــة التحتيــة للتنميــة االقتصاديــة.
• رهــان التكامــل المتناغــم للشــاطئ  :فــي الســياقين الوطنــي واإلقليمــي علــى أســاس توطيــد
التــوازن اإلقليمــي والربــط الفعــال لهــذه المجموعــة الســاحلية ( )1مــع بقيــة مناطــق البلــد؛ ()2
مــع البلــدان المجــاورة.
إن مراعــاة مبــدأ الحيطــة يتطلــب مقاربــة اســتباقية الســتصالح الشــاطئ ،تتجلــى فــي هــذا المخطط.
بيــد أنــه وبالنظــر إلــى التطــورات الملحوظــة واالســتيطان التدريجــي للمناطــق التــي ظلــت غيــر
مشــغولة فــي عــام  ،2005يتوجــب وجــود مســتوى وســطي مــن التخطيــط اإلقليمــي بيــن الوطنــي
والمحلــي .يتعلــق األمــر بالمســتوي اإلقليمــي ،الــذي يمكــن أن يتمثــل فــي الواليــات ،ولكــن مــع تقييد
التــوازن بيــن الواجهــات الســاحلية لواليــة انشــيري واتــرارزه مــن جهــة ،والحاجــة إلــى اعتبــار
الدلتــا الســفلى كيانــا إقليميــا واحــد .وســتتمثل الحــدود اإلقليميــة األكثــر وظيفيــة فــي اعتبــار الحــدود
الجنوبيــة للمنطقــة الشــمالية علــى مســتوى شــمال تانيــت ،والحــدود الجنوبيــة للمنطقــة الوســطى
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جنــوب القطــب التنمــوي لگويشــيش (الـــ كلــم  93جنــوب نواكشــوط).
بالنســبة للمناطــق الســاحلية التــي تخضــع لديناميــات ملحوظــة مــن االســتيطان واالحيــاء أو للوقايــة
مــن المخاطــر الســاحلية الخاصــة وذات األولويــة ،فيجــب إعــداد وثائــق تفصيليــة للتخطيــط .وهــذه
الوثائــق ،التــي تســمى توجيهــات اســتصالح الشــاطئ ( )DALمُلزمــة للدولــة وللغيــر .و ُتوجــد
تفاصيــل إضافيــة فــي الفصــل  7مــن التنفيــذ .وهكــذا ،فــإن نظــام اإلطــار العــام لمخطــط اســتصالح
الشــاطئ الموريتانــي يتــم ترســيخه عــن قــرب مــن خــال أداة يكــون تنفيذهــا محفــزا لعمليــات
التشــاور علــى مســتويين ›1‹ :بيــن القطاعــات وبيــن الــوزارات؛ ‹ ›2الدولــة مــع الجهــات المعنيــة
األخــرى (المجموعــات المحليــة والمجتمع المدني والقطاع الخاص) .ويتم تقســيم مخطط اســتصالح
الشــاطئ الموريتانــي إلــى مخططــات اســتصالح إقليميــة متقابلــة.
ينبغي أن تكون حلول االستصالح المعتمدة على كل مستوى قابلة للتغيير قدر اإلمكان.
ويتمحور مخطط استصالح الشاطئ الموريتاني حول:
توجهات إستراتيجية ؛
تأهيــل الشــاطئ أو تحديــد مناطــق توجيه الفضاء حســب األدوار التي تقابلها أجزاء االســتصالح
ومتطلباتــه .ويجمــع هــذا التقســيم المتناســق بيــن مراعــاة المهــارات والقيــود الجيومورفولوجيــة،
وديناميكيــات التنميــة القابلــة للتحديــد وكذلــك التقســيم اإلداري قدر المســتطاع ؛
أدوات ومقتضيات التنفيذ؛
برنامــج األنشــطة ذات األولويــة ،المكــون مــن قبــل خطــة االســتثمار الســاحلية المتعــددة
القطاعــات؛
نظام المتابعة والتقييم.
إن مخطــط اســتصالح الشــاطئ الموريتانــي وثيقــة ذات نطــاق عــام .ويتنــاول الفصــل المتعلــق
بإجــراءات التنفيــذ مراعــاة أحــكام المخطــط مــن طــرف مختلــف اإلدارات التي تتمتــع باختصاصات
فــي مجــال اســتصالح الشــواطئ و  /أو المناطــق الواقعــة بالقــرب مــن البحــر.
ويتماشــى مخطــط اســتصالح الشــاطئ الموريتانــي مــع االســتراتيجيات والسياســات القطاعيــة
المختلفــة التــي ُتنفذهــا موريتانيــا.
مخطــط اســتصالح الشــاطئ الموريتانــي هــو أداة لتســيير ممتلــكات الســاحل :مــن أجــل تجنــب أي
خطــر لتملــك «خــاص» للشــاطئ ،يجــب أن ترتبــط الممتلــكات البحريــة الخاصــة والعامــة بمفهــوم
الملكيــة المشــتركة لجميــع الفاعليــن المتواجديــن علــى هــذه المنطقــة .ويجــب علــى جميــع الفاعليــن
أو المــاك أو مســتخدمي االعتمــاد أو المهنييــن والمنتخبيــن واإلدارييــن االعتراف بالدور األساســي
للدولــة فــي التســيير والتحكيــم الالزميــن لحفــظ هــذه الملكيــة العموميــة غيــر القابلــة للتصــرف.
وبالفعــل فــإن ديناميكيــة «خصخصــة» الشــاطئ تتعلــق علــى وجه الخصوص بمســاحات المجــال البحري
العمومــي ( ،)DPMالتــي هــي ،بحكــم تعريفهــا ،غيــر قابلــة للتصــرف وغيــر قابلــة للتقــادم ،وتــدار مــن
قبــل الــوزارة المكلفــة بالبحريــة التجاريــة ،وينبــع حفظهــا فــي المقــام األول و بــكل بســاطة مــن تطبيــق
التشــريعات القائمة.
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الشاطئ الموريتاني :تنمية مرنة وإستراتيجية تقوم على تخصيص معقلن للمساحة والموارد.
فــي موريتانيــا ،شــهد معــدل التحضــر ارتفاعــا مــن  22,7فــي المائــة فــي عــام  1977إلــى  48,3فــي
المائــة فــي عــام  ،2013أي بمعــدل الضعــف فــي  36عامــا .ووفقــا لتوقعــات ُ
شــعبة الســكان فــي األمــم
المتحــدة ،فمــن المتوقــع أن تصبــح موريتانيــا بلــدا حضريــا إلــى حــد كبيــر بحلــول عــام  .2025وفــي ذلــك
األفق ،سـيُصبح عدد الســكان  4 690 927نســمة و 5.278.457نســمه في عام ( 2030إســتراتيجية
النمــو المتســارع  )2015ونظــرا لوجــود المــدن الرئيســية فيــه ،فــان الخــط الســاحلي سيســتقبل فــي عــام
 2030أكثــر مــن  70فــي المائــة مــن الســكان .وســيضاف إلــى ذلــك األشــخاص العابــرون أو المهاجريــن
مــن البلــدان المجــاورة .وســتتركز فــي الشــاطئ والمناطــق القريبــة مــن البحــر المرافــق المينائيــة ،ومعظــم
المرافــق الصناعيــة واالقتصاديــة فــي البلــد ولذلــك فــإن اســتصالح الشــاطئ يمثل بالنســبة لموريتانيــا رهانا
اســتراتيجيا وحيويــا يعتمــد عليــه مجمــل آفــاق التنميــة للقــرن الحــادي والعشــرين.

 1.5تعزيز تسيير موحد ومتناغم للشاطئ يستجيب لخصوصياته
نتيجــة ألســباب تاريخيــة ،ومرتبطــة بالعزلــة التــي شــهدها حتــى عهــد قريــب جــزء كبيــر مــن الشــاطئ،
وبوجــود مناطــق خاصــة (الحظيــرة الوطنيــة لحــوض آرغيــن علــى وجــه الخصــوص) ،فــإن التصــور
الموحــد والمتكامــل والوظيفــي لهــذا الخــط الســاحلي لــم يتطــور فــي موريتانيــا فــي وقــت مبكــر .ومــع
ذلــك ،فــإن القــوس الســاحلي يلعــب دورا أساســيا فــي الخدمــة والتكامــل مــن أجــل تطويــر مجمــوع المناطق
الداخليــة للبلــد .ومــن خــال القــوس الســاحلي تســعي مختلــف المناطــق إلــى االتجــاه نحــو الخــارج ،ســواء
فــي اتجــاه المجــال شــبه اإلقليمــي المرتبــط بالمحــور المغــرب العربــي ــــــ غــرب أفريقيــا ،أو نحــو الــدول
البعيــدة ،وال ســيما أوروبــا.
ويتبنــي مخطــط اســتصالح الشــاطئ الموريتانــي الدعــوة إلــى االعتــراف بمجمــوع الشــاطئ ككيــان
إقليمــي وظيفــي ،مــن خــال تطويــر أوجــه التكامــل بيــن مختلــف المناطــق الجغرافيــة الطبيعيــة ،ولكــن
أيضــا مــن خــال انتشــار الهويــات علــى أســاس االعتــراف بالمهــن ،ونقــاط القــوة ،والقيــود المحــددة
لــكل منطقــة .وسيســهم بنــاء القــدرات ومهــارات المجتمعــات الســاحلية فــي ظهور هــذه الهويــة ،المبنية
علــى معالــم مختلفــة.
بالنســبة للســكان ومــن خــال التوطيــن (أكثــر مــن  %98مــن ســكان البــاد مســتقرون) ،واالمتــاك
الناجــح ألقطــاب االســتيطان الســاحلي بوصفهــا «أماكــن للحيــاة»ُ ،تــدار و ُتنظــم وفقــا لتلبيــة الحاجــات
الحيويــة االجتماعيــة واالقتصاديــة ،والولــوج إلــى الخدمــات والمعــدات ،والحــد مــن المخاطــر ،مــع
التنميــة طويلــة األجــل للجماعــات المحليــة الوظيفيــة والمتمتعــة بــاإلدارة المحليــة.
بالنســبة للمؤسســات ،ومــن خــال االعتــراف مــن قبــل جميــع القطاعــات بضعــف وهشاشــة الشــاطئ،
وتعــدد وظائفــه وخصائــص اســتصالحه ،والتــي تشــمل )1( :الدمــج الصريــح لهــذا الفضــاء فــي
االســتراتيجيات القطاعيــة ؛ ( )2إنشــاء آليــات تضمــن التنســيق بيــن مختلــف القطاعــات (ال ســيما فيمــا
يتعلــق بالمعــدات ،ولكــن أيضــا للحفــاظ علــى الغطــاء النباتــي الطبيعــي وحمايتــه ،أو الوقايــة الفعالــة
مــن التلــوث).
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ويتطلــب البحــث عــن التماســك والتــآزر بيــن مختلــف المناطــق الطبيعيــة فــي القــوس الســاحلي أخيــرا
االعتــراف بالــدور الهيكلــي للمناطــق المحميــة فــي ميــزان الخــط الســاحلي ومــوارده والنظــر فيــه مــن
خــال تســيير نشــط وتشــاوري ألطرافــه مــع الســكان ،واســتباق التهديــدات ،والربــط بيــن المحافظــة علــى
النظــم البيئيــة الســاحلية وتثمينهــا.
كمــا أن التحــدي المتمثــل فــي االعتــراف بتخصيــص المســاحات واســتخدامها ينطبــق أيضــا علــى الحيــز
البحــري ،وال ســيما البحــر .ويــؤدي تعــدد االســتخدامات بيــن أنــواع مختلفــة مــن الصيــد والطــرق البحريــة
واســتغالل النفــط إلــي ضــرورة اســتصالح فضــاء بحــري متصــل ومُتناغــم مــع مقتضيــات اســتصالح
الشــاطئ.

 2.5استباق التغييرات
بعــد التنقــات الســكانية الكبيــرة التــي شــهدتها الســنوات األخيــرة ،والتــي غيــرت بشــكل عميــق صــورة
موريتانيــا ،اجتماعيــا واقتصاديــا علــى حــد ســواء ،ســتحدث تحــوالت أخــرى مــع احتمــال تعزيــز القــدرة
االســتثمارية والتجهيزيــة للبلــد المرتبطــة بعائــدات المعــادن والنفــط والغــاز.
إن االنتشار التدريجي أو تدعيم أقطاب النشاط على الشاطئ يجب أن يتم استباقه وأن يصاحبه:
وضع خطط تفصيلية على مستوى القطاع عند الضرورة ( )DAL؛
نظام رسمي لمتابعة مدي احترام توجيهات االستصالح ؛
الرصد المبكر وتحديد هوية المستوطنات الجديدة.

 :3.5تخصيص الفضاء لألنشطة بشكل واضح ومناسب
ينبغــي أن تســتند التنمية المســتدامة لألنشــطة الســاحلية علــى الفصل والخصيــص األمثل للفضاءات
األنشــطة االقتصاديــة ،فــي المجــال البحــري الشــاطئ و فــي الشــريط الســاحلي.
وفي البحر اإلقليمي ،يتم هذا الفصل عن طريق:
التقاسم الفعلي لمناطق صيد القاع ،وأسماك السطح الساحلية ،وأسماك السطح البحرية؛
تقاســم مناطــق صيــد الجــرف بيــن الوحــدات الصناعيــة والوحــدات التقليديــة .ويجــب احتــرام
وتطبيــق حظــر الصيــد بشــباك الجــر فــي قــاع أقــل مــن  20متــرا؛
تنظيــم المجــال البحــري المخصــص لمنطقــة الصيــد ،وعمليــات النفــط البحريــة وفــي األنشــطة
المعدنيــة والنقــل ،مــع األخــذ فــي االعتبــار المناطــق المحظــورة لســامة األنشــطة االســتخراجية
البحريــة؛
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تنظيــم المجــال البحــري بشــكل يأخــذ فــي الحســبان القيــود المتعلقــة بمجــاالت خاصة مثــل الحظيرة
الوطنيــة لحــوض آرغيــن؛
وضــع عالمــات علــى طــرق المنافــذ فــي الموانــئ تســمح بفصــل التدفقــات الــواردة والصــادرة
وأنــواع الســفن المختلفــة.
ويجــب توســيع نطــاق هــذا الفصــل المكانــي للمناطــق البحريــة ليشــمل المنطقــة االقتصاديــة
الخالصــة لموريتانيــا مــن خــال خطــة اســتصالح بحريُ ،تقــام بجانب مخطط اســتصالح الشــاطئ
الموريتانــي .وإذا كان االختصــاص الشــاطئي يتبــع حاليــا لــوزارة البيئــة والتنميــة المســتدامة فــإن
االختصــاص البحــري يتبــع لــوزارة الصيــد واالقتصــاد البحــري .إن تطويــر مخطــط االســتصالح
المكانــي البحــري يتطلــب جمــع هاتيــن المؤسســتين اللتيــن يتوجــب عليهمــا فــي كل األحــوال أن
تتعاونــا علــى نحــو وثيــق ،وأن تعمــا معــا مــن أجــل أن يــدار المجــال البحــري العمومــي ،المكــون
األساســي للشــاطئ ،أيضــا مــن قبــل وزارة الصيــد واالقتصــاد البحــري .وهــذه المســألة ذات صلــة
أيضــا بالمناطــق المحميــة البحريــة والســاحلية.
على الشريط الساحلي
إن تأميــن االســتثمارات يتطلــب مراعــاة منهجيــة واستشــرافية للمخاطــر الطبيعية والبشــرية المنشــأ
وكــذا حساســية المجتمعــات المحليــة أثنــاء إنشــاء البنــي التحتيــة مــن أجــل الحــد مــن تعرضهــا
لألخطــار المعروفــة والمتوقعــة أو المرتقبــة .ويتعلــق األمــر أيضــا بالحــد من تطور االســتخدامات
المتنافســة للخــط الســاحلي فــي نفــس المناطــق .ويجــب أن ُتركــز جهــود التنميــة الســاحلية علــى مــا
يلــي:
حماية المناطق المحجوزة بين األقطاب الساحلية في األجزاء الحساسة من الشاطئ؛
تحســين وتعزيــز االســتصالح الحضــري والطــرق وطــرق المواصــات والخدمــات األساســية
والصــرف الصحــي وإدارة النفايــات والســيطرة علــى آثــار األنشــطة البشــرية فــي األقطــاب
الســاحلية؛
التقليــل إلــى أدنــى حــد مــن التأثيــرات علــى النظــم الطبيعيــة المرتبطــة بالطــرق وحركــة المــرور،
وذلــك مــن خــال اســتصالح وتجهيــز مواقــع عبــور الحاجــز.

 4.5حماية وظائف النظم البيئية الطبيعية للشاطئ
إن تأميــن منطقــة تنميــة الشــاطئ يتطلــب إتبــاع نهــج شــامل للحفــاظ علــى الوظائــف الطبيعيــة للنظــم البيئية
الساحلية:
فــي مجــال الوقايــة مــن مخاطــر التداخــل البحــري ،التــي تطبــع شــاطئا منخفــض االرتفــاع تــم
تحديــد شــكله بفعــل التجــاوزات البحريــة القديمــة ،وال ســيما مــن خــال الحفــاظ علــى الديناميــات
الرســوبية الطبيعيــة للشــاطئ الخلفــي والحاجــز؛
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فــي مجــال المحافظــة علــى قــدرة تجديــد المــوارد الســمكية :الحفــاظ علــى النظــم البيئيــة الهشــة فــي منطقــة
ارتفــاع منســوب البحــر ومناطــق التكاثــر (حضانــات الميــاه الضحلــة) ،التحكــم فــي ضغــط الصيــد وتعديله
علــى مختلــف شــرائح المــوارد؛
فــي مجــال الحفــاظ علــى القــدرة البيولوجيــة للبيئــة البحريــة الســاحلية :مكافحــة التلــوث ،والحفــاظ علــى
األعمــاق ،والحمايــة مــن الصيــد بشــباك الجــر فــي الميــاه الضحلــة؛
فــي مجــال الحفــاظ علــى المواقــع المميــزة والمناظــر الطبيعيــة الســاحلية :مــن خــال التســيير الســليم
للنفايــات الصلبــة والعائمــة ،التحكــم وتخطيــط المبانــي؛
فــي مجــال الحفــاظ علــى عالــم األحيــاء فــي الشــاطئ واإلمكانيــات المرتبطــة بــه ،وخاصــة الســياحية ،مــن
خــال تحديــد مناطــق التوقــف الخاصــة بالطيــور المهاجــرة والمحافظــة عليهــا ،والحفــاظ علــى  /إعــادة
تأهيــل النظــم البيئيــة المعقــدة للدلتــا الســفلى (الطيــور المهاجــرة ،الحيتانيــات ،الثدييــات الحيوانيــة).
إن اآلليــة التــي تنتظــم حــول المنطقتيــن المحميتيــن ال يمكــن أن تكــون كافية بحــد ذاتها ،وبين هــذه المناطق
ذات الوضــع الخــاص ،يجــب أن يكــون النهــج اإلرادي للحفــاظ علــى البيئــات الطبيعيــة ،وخاصــة الغطــاء
النباتــي الطبيعــي ،هــو أســاس أي عمليــة تخطيــط محليــة يــراد لهــا أن ُتفضــي إلــى نتائــج مســتدامة.

 5.5تعزيز وإضفاء الصبغة االحترافية على قطاعات النشاط بالشاطى
 1.5.5الصيد البحري
يتــم تنظيــم آفــاق تنميــة الصيــد البحــري وفــق الرؤيــة اإلســتراتيجية لقطــاع الصيــد فــي أفــق عــام ،2030
والتــي تهــدف إلــى الحفــاظ علــى المــوارد ،ومراقبــة الكميات المصــادة عند التفريــغ بمصاحبة آلية التســيير
عبــر الحصــص ،والتنميــة المضبوطــة للصيــد التقليــدي والشــاطئي فــي إطــار تســيير إقليمــي ،وخلــق قيمــة
مضافــة وفــرص عمــل مــن خــال إنشــاء أقطــاب تنمويــة متكاملــة علــى طــول الشــاطئ .وتحقيقــا لهــذه
الغايــة ،ستســتند الحكامــة الشــاملة للقطــاع علــى منطــق التســيير المســتدام وإدمــاج القطــاع فــي االقتصــاد
الوطنــي المبنــي علــى عــدة مســتويات:
اســتصالح مصايــد األســماك والمحافظــة علــي كميــات الســحب بمســتويات تتــاءم مــع تجــدد المخــزون
(مــن خــال خطــط االســتصالح والرصــد والتحكــم فــي مجهــود الصيــد)؛
تحقيــق أقصــى قــدر مــن الزيــادة علــى القيمــة المضافــة للمنتجــات التــي يتــم جمعهــا مــن خــال إضفــاء
الطابــع المهنــي وتطويــر أنشــطة التحويــل ،ووضــع الظــروف الصحيــة ،ومعالجــة األســماك عنــد التفريغ،
والتحويــل بشــكل متطابــق مــع معاييــر التصديــر؛
تحسين الظروف والبنيا التحتية للتفريغ قصد تةويع متوازن لضغط الصيد على جميع المناطق
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القابلة لالستغالل في الجرف ،مع تغليب المعالجة المناسبة لألسماك عند التفريغ؛
الحفــاظ علــى الفصــل الصــارم بيــن مناطــق الصيــد والولوج إلــى الموارد بيــن الوحــدات الصناعية
والتقليديــة؛
التحســین الملحــوظ النتقائیــة تقنیــات الصيــد الصناعــی ،وخاصــة ســفن الجمبري ،مــن أجل تجنب
تــآکل مخزونــات القــاع عــن طریــق الصيــد العرضــي المفــرط وغیــر المقنــن وســيئ التقييــم.

 2.5.5السياحة
تستند التنمية المستدامة في هذا القطاع على ما يلي:
إدراج المنتجــات الســياحية الســاحلية ضمــن إطــار تكاملــي وتعاوني مــع المنتجــات القائمة األخرى
(الســياحة الصحراويــة) ،مــع تســليط الضــوء علــى تنــوع وخصوصيــة العــرض الوطنــي ؛
تطويــر منتجــات متخصصــة تركــز علــى اإلمكانــات الخاصة بالشــاطئ (الســياحة البيئية ،الســياحة
العلميــة لرؤيــة الحيــاة البريــة ،التــراث األثــري)؛
تطويــر أنشــطة ســياحية تتماشــى مــع القــدرة االســتيعابية للنظــم البيئيــة الطبيعيــة ،والصعوبــات
المتعــددة التــي تعتــرض إقامــة البنيــة التحتيــة فــي البيئــة الصحراوية .ويجــب بالضــرورة أن تكون
الطاقــة االســتقبالية مبنيــة علــى مجموعــة واســعة مــن الحلــول ،بــدءا مــن اإلقامــة فــي الخيــام إلــى
االقامــات الصغيــرة التــي يجــب إن تكــون بعيــدة عــن الشــاطئ ،اعتمــادا علــى الكفــاءة الجيوتقنيــة
للمواقــع .وينبغــي أن تقــام البنــاءات القريبــة مــن الشــاطئ علــى أعمــدة وركائــز؛
إضفــاء الطابــع المهنــي علــى الفاعليــن فــي القطــاع (خاصــة فــي مجــال تأويــل الطبيعــة) التــي
تتكيــف مــع التطــور النوعــي عــادة للطلــب؛
اســتصالح وتجهيــز المســاحات الســاحلية شــبه الحضريــة ،تحســبا للطلــب المتزايــد للســكان فــي
المناطــق الحضريــة ،والســماح لجميــع الفئــات الســكانية بالولــوج إلــى جميــع األنشــطة الترفيهيــة
الســاحلية ،فــي ظــل ظــروف صحــة ونظافــة مقبولــة .وعلــى كل حــال ،يجــب اســتبعاد خصخصــة
المجــال البحــري العمومــي ،وكــذا منافــذ ذلــك المجــال .ويعتبــر مــن الضــروري وجــود مخطــط
خــاص بالمجــال البحــري العمومــي مرتبــط مــع مخطــط اســتصالح الشــاطئ الموريتانــي؛
إطــار آمــن للمســتثمرين ،يأخــذ فــي االعتبــار )1( :اآلفــاق الواقعيــة لتنميــة القطــاع؛( )2ظــروف
إنشــاء البنــى التحتيــة التــي تحتــرم الصعوبــات المرتبطــة بالمخاطــر الطبيعيــة والجيوتقنيــة؛ ()3
الولــوج المتميــز للخدمــات والتجهيــزات مــن خــال التخطيــط الســتصالح المواقــع المخصصــة
للمســتوطنات ،وتقليــص جاذبيــة المســتوطنات «التلقائيــة» .يتوجــب وضع دفتر التزامــات للفاعلين
الذيــن يحصلــون علــى ســند ملكيــة لقطــع أرضيــة موجــودة فــي مناطــق قريبــة مــن البحــر أو
اقتطاعــات اســتيطان ضمــن المجــال البحــري العمومــي.
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 3.5.5األنشطة المينائية والصناعية
ينبغي أن يستند تطوير األنشطة المينائية والصناعية على ما يلي:
بــذل جهــود للتحكــم فــي عمليــات التصريــف مــن خــال تحديــد مناســب ألبعــاد محطــات معالجــة
النفايــات الســائلة ،والصيانــة الدوريــة لهــذه المرافــق ومتابعتهــا ،وإنشــاء شــبكة تجميــع كافيــة؛
تحســین الســیطرة علــی آثــار البنــی التحتیــة للمینــاء علــى الهيدرودینامیکیــات ودينامیــات الرواســب
الســاحلیة .وســتتم دراســة الحلــول العابــرة لمينــاء نواكشــوط ،ومــن المتوقــع ،فــي حالــة إقامــة مينــاء
الصيــد الســطحي فــي نواذيبــو ،أو المينــاء متعــدد الوظائــف فــي الدلتــا الســفلى ،وضــع دراســات حــول
األثــر البيئــي تمتــاز بالجديــة والشــمولية ؛
احترام البُنى التحتية المينائية للمعايير الدولية ؛
تطويــر بنــي تحتيــة مخططــة ،مــن خــال اســتكمال الخطــط الرئيســية الجاريــة ،وضمــان تخصــص
 /عصرنــة المرافــق؛
تسيير فعال واستباقي للعواقب البيئية لعمليات الصيانة والتجريف.

 4.5.5األنشطة المعدنية واستخراج المحروقات
إن متابعة تطوير استغالل المحروقات في البحر في موريتانيا يتطلب أيضا:
اإلنشــاء المبكــر لنظــام متابعــة رســمي لآلثــار بمشــاركة كفــاءات وطنية في البحــوث المتعلقــة بالبيئات
البحريــة وعلــى وجــه الخصــوص المعهــد الموريتانــي لبحــوث المحيطــات والصيــد؛
وضع خطة للوقاية من تسرب النفط ومكافحته بالتنسيق مع البلدان المجاورة؛
وضع الوسائل الالزمة للتنفيذ الفعال لخطة بولمار.

 6.5إعالم الجمهور والمساعدة في القرارات
أدت الديناميكيــة القويــة لقطــاع الصيــد إلــى قيــام موريتانيــا بتطويــر مركــز بحثــي عــال األداء ومعتــرف
بــه ،وهــو المركــز الموريتانــي لبحــوث المحيطــات والصيــد الــذي كان دوره بــارزا فــي صنــع القــرار فــي
مجــال تحديــد الخيــارات اإلســتراتيجية لقطــاع الصيــد.
وتتجلــى التحديــات المتزايــدة للتنميــة الســاحلية فــي االحتياجــات المتجــددة للمعلومــات ،وال ســيما فــي أفــق
متابعــة ووضــع نظــام حيطــة وإنــذار مبكــر فــي مواجهــة المخاطــر المتزايــدة فــي المجــاالت التاليــة التــي
تبــدو ذات أولويــة:
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متابعة الشاطئ ونظم الكثبان الرملية المرتبطة به؛
المتابعة المندمجة للتلوث الساحلي؛
متابعة موارد القاع؛
متابعــة آثــار الصناعــات النفطيــة ،التــي يجــب تقييمهــا بدقــة شــديدة ،فــي حيــن أن هــذا النشــاط فــي
مرحلــة البــدء؛
متابعــة أحــوال الطقــس البحــري ،والكشــف المبكــر عــن التشــكيالت ذات الخطــر (المــد  /الريــاح /
الضغــط الجــوي علــى وجــه الخصــوص),
وســيتعين أيضــا تنســيق الجهــود الراميــة إلــى تحســين المعرفــة بالنظــم الســاحلية وتوقــع التغيــرات التــي
تؤثــر عليهــا ،تنســيقا وثيقــا مــع الجهــود اإلقليميــة المماثلــة ،وال ســيما مــن أجــل إنتــاج المعلومــات الالزمــة
للتحديــث الدائــم للمؤشــرات المعتمــدة علــى المســتوى اإلقليمــي.
وينبغــي أن تكــون نتائــج البحــث ،التــي يجــب تكثيفهــا فــي هــذه المجــاالت المختلفة ،محل نشــر علــى نطاق
واســع ،بــل موضــع تحســيس يســتهدف جميــع صانعــي القــرار واألطــراف المعنيــة بتســيير الشــاطئ.
ويجــب أن تكــون هــذه النتائــج ،المصاغــة فــي شــكل رســالة موجهــة إلــى جمهــور عريــض ،قــادرة علــى
تغذيــة آليــات اإلعــام والتحســيس والتوعيــة العامــة ،التــي يجــب تقاســم مســؤولية إنعاشــها وتنفيذهــا بيــن
الدولــة (مختلــف القطاعــات :التعليــم ،والصحــة ،والداخليــة والصيــد ،والتنميــة الريفيــة ،ومــا إلــى ذلــك
 )...والمجتمــع المدنــي ووســائل اإلعــام والصحافــة.
ويجــب أيضــا النظــر فــي الحاجــة إلى االســتثمار في اإلشــارات الســاحلية ،إذ هــي ناقل رئيســي للمعلومات
وأساســي للتوعيــة العامــة .ومــن المهــم مســبقا تحديــد النمــاذج الفنيــة ،والميثــاق البيانــي لهــذه اإلشــارات،
التــي ســيتعين عليهــا أن ُتجمــع ،مــع الدعايــة لحظــر االســتخدام أو الولــوج ،معلومــات أوســع عــن أســباب
حمايــة الســاحل وســوف تتــوزع محليــا هــذه اإلشــارات الســاحلية الموحــدة علــى الصعيــد الوطنــي فــي
نواكشــوط ونواذيبــو مــن خــال خطــط مــرور المناطــق الســاحلية .وســتكون هــذه اإلشــارات أكثــر قيمــة
ألنهــا تشــكل معالــم فــي مســاحات عــادة رتيبــة ومتجانســة،هي التــي تميــز المناطــق الســاحلية النائيــة فــي
موريتانيــا.

 7.5بناء قدرات لتسيير إقليمي للشاطئ
إن التحديــات التــي تعتــرض إقامــة تســيير إقليمــي للشــاطئ هــي تحديــات متعــددة ،وتفتــرض تحــوالت
عميقــة جديــدة للمجتمــع الموريتانــي .مــن بــدو رحــل إلــى مســتوطنين متوطنيــن ،ينبغــي اليــوم إدراج
التنميــة فــي محيطــات ثابتــة ،حيــث لــم يعــد توســيع النفــوذ المكانــي هــو الحــل الفــوري.
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ومــن مقاربــة رائــدة نحــو احتــال الشــاطئ ،ننتقــل إلــى مرحلــة تســيير وتكثيــف االســتيطان ،األمــر الــذي
يتطلــب توضيحــا لالختصاصــات ،وروابــط جديــدة بيــن المؤسســات.
ويتمحور تعزيز القدرات التقنية والمؤسسية لتسيير المناطق الساحلية حول النقاط التالية:
تعزيــز الهيئــات االستشــارية وهيئــات صنــع القــرار المشــتركة بيــن القطاعــات .ويتطلــب هــذا التعزيــز
االعتــراف بالهويــة الســاحلية (اآلثــار واالكراهــات واألولويــات) ضمــن االســتراتيجيات القطاعية التي
ســيلعب خاللهــا )1( :المجلــس الوطنــي للشــاطئ (هيئــة صنــع القــرار) ،مصحوبــا بلجنتــه الفنيــة (هيئة
لالستشــارة والتشــاور )2( ،المرصــد الوطنــي للشــاطئ دورا محوريــا .وينبغــي أن تســهم توجيهــات
اســتصالح الشــاطئ فــي جمــع القطاعــات المختلفــة فــي إطــار مقاربــة تشــاورية لالســتصالح .وعلــى
الصعيــد التنظيمــي تظــل توجيهــات اســتصالح الشــاطئ بحاجــة إلــى التفعيــل مــن أجــل أن ُتشــكل أداة
حقيقيــة ،يتوجــب أيضــا إدراجهــا فــي األحــكام المتعلقــة باالســتصالح الترابــي والعمــران؛
مراعــاة خصوصيــات الشــاطئ فــي اســتراتيجيات القطاعــات المختلفــة واالنســجام القانونــي لمختلــف
التشــريعات القطاعيــة مــن خــال مدونــة الشــاطئ التــي تجمعهــم ،وال ســيما تلــك التــي تنظــم التســيير
البيئــي والتخطيــط المكانــي واالســتصالح الترابــي .والواقــع أن الشــاطئ هــو بطبيعــة الحــال جــزء مــن
األراضــي الوطنيــة ،إال أن تعــدد وظائفــه يســتدعي أحكامــا محــددة لتفــادي التنافــس بيــن النصــوص
القانونيــة؛
بنــاء القــدرات التقنيــة فــي مختلــف القطاعــات فــي مجــال التقنيــات المناســبة والممارســات الجيــدة .هــذا
العمــل المتمثــل فــي الســهر علــى التقنيــات المناســبة (الصــرف الصحــي ،والبنــاء ،وتســيير الميــاه
والطاقــة ،وتثبيــت الكثبــان الرمليــة ،وتســيير الحاجــز الرملــي وتمديــد الخــط الســاحلي ،وتجهيــز
الشــواطئ ،وتســيير الوظائــف الرعويــة ،الــخ ). .هــو عمــل أساســي ،ويجــب أن يســتند علــى نشــر
وتقاســم المعلومــات بيــن الفنييــن .وينبغــي العمــل علــى إعــداد برنامــج خــاص ،يجــب أن يشــمل أو قــد
يشــمل أيضــا إقامــة عالقــات تعــاون دولــي.
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 8.5تعزيز البعد اإلقليمي إلدارة و تسيير الموارد المشتركة
إن جهــود الحفــظ التــي تتــم علــى مســتوى حــوض أرغيــن ودياولينــغ تنــدرج ضمــن مســعى للحفــاظ علــى
التــراث علــى الصعيــد العالمــي وكــذا اإلقليمــي والوطني (األســماك والطيــور المهاجرة ،والنظــم البيئية
فــي منطقــة الدلتــا الســفلى الحدوديــة مــع الســنغال وتســيير التدفــق الضــروري للنهر).
ومــن شــأن تعزيــز هــذا الحــوار اإلقليمــي والثنائــي مــع الســنغال أن يتيــح إمكانيــة اســتباق التطــورات (وال
ســيما مــن حيــث تجميــع المــوارد) المرتبطــة بمــا يلــي:
التكامل الطرقي والتجاري اإلقليمي؛
منــع التلــوث فــي المجــال البحــري ،وال ســيما مــن خــال وضع وســائل ســحب مناســبة وسياســة للوقاية
مــن المخاطــر ولمتابعــة منشــآت الغــاز كوزمــوس إنيرجــي؛
التنبؤ بأنظمة اإلنذار المبكر في مجال الطقس البحري؛
مراقبة البحر؛
أنشطة اإلنقاذ البحري؛
تغيرات في أنظمة العبور الرسوبية .
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تمــت مراجعــة تقســيم المناطــق الســاحلية وتأهيلهــا مقارنــة مــع عــام  2005علــى ضــوء األشــغال المنجزة
فــي إطــار مخطط اســتصالح شــواطئ غــرب إفريقيا لعام  2011ونســخته المحينة لعــام  .2016وعموما،
فــإن القراءتيــن متناســقتين ،ولكــن مــع تقطيــع أكثــر دقــة لنواذيبــو فــي إطــار مخطــط اســتصالح الشــاطئ
الموريتانــي لســنة  ،2005وإضافــة جــزء إلــى منطقة نواكشــوط.
وبالنظــر إلــى تطــور المنطقــة الحــرة فــي نواذيبــو ،ينبغــي النظــر إلــى شــاطئ هــذه المدينــة بكاملــه ،ممــا
يتيــح مراعــاة خيــارات مخططهــا الرئيســي بطريقــة متماســكة .وفــي هــذا المضمــار يعتبــر خليــج الكلــب،
الــذي تــم فصلــه إلــى ثــاث وحــدات فــي إطــار مخطــط اســتصالح الشــاطئ الموريتانــي لســنة ،2005
فــي هــذا التحديــث كوحــدة وظيفيــة واحــدة ،وفقــا لمخطــط اســتصالح شــواطئ غــرب إفريقيــا.
مــن المهــم أن نالحــظ أنــه بالنظــر إلــى الوســائل والمهلــة المحــددة ،فقــد تــم انجــاز هــذا التحديــث المتعلــق
بتقســيم المناطــق دون التحقيــق علــى أرض الواقــع .ومــا تــزال بعــض البيانــات الهامــة مفقــودة ،وال ســيما
فيمــا يتعلــق بموقــع أنشــطة المناجــم المرتبطــة باســتغالل الرمال الســوداء ،أو المينــاء االســتراتيجي المتعدد
الوظائــف الــذي يُعتــزم تشــييده شــمال اندجاغــو.

 1.6المنطقة الطبيعية الشمالية
 MR 1شبه جزيرة نواذيبو وخليج الكلب
تمتــاز هــذه المنطقــة بإنشــاء منطقــة نواذيبــو الحــرة .ووفقــا للمعلومــات الــواردة فــي خطتهــا الرئيســية،
فــإن تطويــر هــذه المنطقــة الحــرة ســيتمثل فــي إنجــازات طموحــة ،مــع تكثيــف وتوســيع المبانــي والبنــى
التحتيــة ذات األغــراض المختلفــة (الموانــئ والســكن وشــبكة الطــرق والمطــار الجديــد والمواقع الســياحية،
التجهيــزات الجماعيــة) المنظمــة فــي ثــاث مناطــق للنشــاط:
المنطقــة الجنوبيــة ،حتــى خليــج كانصــادو ،التــي تتواجــد فيهــا أساســا المنشــآت الصناعيــة الثقيلــة
والمينــاء المنجمــي .ومــن المتوقــع إنشــاء محطــة للحاويــات ومنطقــة صناعيــة بيــن المينــاء المنجمــي
وخليــج كانصــادو؛
المنطقة الوسطى حيث توجد موانئ الصيد وبعض الوحدات الصناعية للتحويل ومركز المدينة؛
المنطقة الشمالية ،شمال خليج النجمة ،التي تشمل المناطق السكنية ومناطق النشاط الصناعي.
مــن المتوقــع أيضــا إنشــاء مينــاء للميــاه العميقــة .وعمومــا ،فــان المخطــط يأخــذ جزئيــا بعيــن االعتبــار
اإلكراهــات الجيوتقنيــة المتعلقــة بوجــود منخفضــات رطبــة معرضــة للفيضانــات تفصــل المدينــة حاليــا
عــن الشــاطئ.
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وبالنظــر إلــى جغرافيــة شــبه جزيــرة نواذيبــو ،يمكــن أن تــؤدي كثافــة المرافــق المبرمجــة فــي حيــز ضيــق
ومحــدود إلــي اكراهــات بيئيــة كبيــرة ،األمــر الــذي يتطلــب إنشــاء مرافــق للصــرف الصحــي ومعالجــة
الميــاه المســتخدمة ذات جــودة عاليــة ومرفقــة بأجهــزة الرفــع المناســبة.
وفــي إطــار المخطــط الرئيــس فقــد تــم وضــع المنخفضــات الرطبــة المتاخمــة لخليــج النجمــة فــي مســاحات
تجــب المحافظــة عليهــا علــى طــول امتــداد الخليــج .ومــع ذلــك ،تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه فــي الجــزء
الجنوبــي والجنــوب الغربــي مــن الخليــج ،فإنهــا تشــكل منحنــى ضيقــا للغايــة قــد يكــون مهــددا علــى المــدى
القصيــر ،بفعــل النفايــات الســائلة وفضــات المناطــق الحضريــة.
وهنــاك عنصــر جديــد هــو إدراج خليــج الكلــب فــي محيــط المنطقــة الحــرة .هــذا الخليــج هــو علــى األرجــح
موقــع متميــز لتكاثــر المــوارد الســمكية .إن تطويــر منطقــة صناعيــة فــي الجــزء الســفلى مــن خليــج الكلب،
ومخيمــات ســياحية علــى ضفتــه الشــرقية ،باإلضافة إلــى خطر التلوث الصــادر عن الموانــئ والصناعات،
والشــوائب الناجمــة عــن تجريــف المينــاء المســتقبلي فــي الميــاه العميقــة ُتظهــر أن هــذا الفضــاء الــذي مــا
يــزال محميــا نســبيا ،قــد يتعــرض علــى المــدى المتوســط لتدهــور كبيــر فــي ظروفــه البيئية.
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حوض ارغين – شمال نواكشوط

تتكــون هــذه المنطقــة أساســا مــن المجمــع الضخــم للحظيــرة الوطنيــة لحــوض آرغيــن .وتعبرهــا
مــن الشــمال إلــى الجنــوب طريــق نواكشــوط – نواذيبــو.
وقــد ســاهم تطويــر اقتطــاع معــدن الذهــب فــي منجــم تازيازت ،الــذي عهد بــه إلى شــركة كينروس،
فــي التطــور المذهــل الــذي عرفتــه البلــدة الصغيــرة خــال الســنوات األخيــرة .ففــي هــذه المدينــة
تمــت إقامــة البنــي التحتيــة لتســيير الحظيــرة الوطنيــة.
ويــؤدي تدفــق المنقبيــن عــن الذهــب حاليــا إلــى أنــواع مختلفــة مــن التلــوث :تلــوث الهــواء الناجــم
عــن آليــات الســحق ،ومــن غيــر المســتبعد أن يتــم تســجيل التلــوث الكيميائــي.
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وقــد تــم تشــييد طريــق بطــول  55كلــم تربــط أنوامغــار بالطريــق الرئيســي نواكشــوط – نواذيبــو .وقــد
أثــار هــذا الطريــق الكثيــر مــن الجــدل ،ال ســيما وأنــه يعبــر واحــدا مــن أهــم المواقــع التراثيــة فــي الحظيــرة
الوطنيــة لحــوض آرغيــن (كومــة المحــار).
وتجــدر اإلشــارة أيضــا إلــى بــدأ تشــغيل مينــاء تانيــت ،الــذي يمكــن أن يســتوعب  300زورق والــذي كان
محــل تقســيم نظمتــه وزارة الصيــد واالقتصــاد البحــري.
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 2.6المنطقة الطبيعية الوسطى
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انواكشوط

لقــد كان تشــييد مينــاء نواكشــوط برصيــف مينــاء عمــودي فــي مواجهــة تدفــق االنحــراف ســببا فــي مشــاكل
التعريــة الخطيــرة التــي شــهدها جنــوب الميناء.
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لقــد تــم ذكــر إشــكالية الفيضانــات فــي بعــض أحيــاء نواكشــوط بشــكل خــاص فــي مخطــط اســتصالح
الشــاطئ الموريتانــي عــام  .2005ومــن المتوقــع أن تتفاقــم تلــك األحــداث كنتيجــة إلمــدادات ميــاه أفطــوط
الســاحلي ،التــي تــم تنفيذهــا .وبــدون أن تكــون لدينــا بيانــات دقيقــة وموثــوق بهــا فــإن احتمــال ارتفــاع
االنحــراف المالــح قــد يســهم أيضــا فــي تفاقــم هــذه الظاهــرة .وقــد قدمــت بعثــة هولنديــة العديــد مــن الحلــول
والســيناريوهات الممكنــة ،ولكنهــا لــم تقتــرح التحكيــم وأوصــت بإجــراء المزيــد مــن الدراســات .ويتعيــن
أن تأخــذ إســتراتيجية التنميــة واالســتصالح الحضــري التــي يجــري تنفيذهــا حاليــا فــي نواكشــوط هــذا
العنصــر فــي االعتبــار وأن توليــه أولويــة كبيــرة.
37

 .6تقسيم وتصنيف الشاطئ
الموريتاني
ويمكــن أن تجمــع الحلــول بيــن عمليــات مختلفــة :ضــخ الميــاه المالحــة ،وتصريــف بعــض األحيــاء،
والضــخ المــزدوج للميــاه المالحــة والميــاه المســتعملة ،ثــم معالجتهــا وتســريبها إلــى نظــم الكثبــان
الســاحلية بعيــدا عــن المدينــة ،وإنشــاء بحيــرة ميــاه عذبــة تحــت الحاجــز الرملــي ،ومــا إلــى ذلــك ...
وســيتطلب البحــث عــن حــل مناســب مزيــدا مــن الدراســات ،نظــرا ألن التكاليــف اإلرشــادية تظــل فــي
جميــع الحــاالت مرتفعــة جــدا .وقــد يــؤدي االرتفــاع المتوقــع فــي مســتوى ســطح البحــر فــي غضــون
بضعــة عقــود إلــى جعــل الوضــع فــي بعــض األحيــاء صعبــا ،ممــا يبــرر أعمــال إعــادة التوطيــن ،التــي
يجــب القيــام ببعضهــا فــورا.
فيمــا يتعلــق بالتعريــة جنــوب مينــاء نواكشــوط توجــد أيضــا حلــول مختلفــة :تجاوز الرواســب مــن المنبع
إلــى المصــب مــن خــال النقــل البــري والضــخ والتجريــف ومــا إلــى ذلــك ،تقــدر الكميــات المــراد نقلهــا
بحوالــي مليــون متــر مكعــب ســنويا .ويجــب أيضــا إجــراء البحــث عــن حــل قابــل للتطبيق لصالــح إعادة
تشــكيل مرافــق المينــاء فــي المســتقبل ،ممــا قــد يســمح بإدمــاج حل مســتدام.
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 6.2.1جنوب موريتانيا ودلتا نهر السنغال

المنخفــض طويــل مــن جنــوب إلــى شــمال افطــوط الســاحلي ،مــوازي للشــاطئ وعلــى بعــد مســافة قصيــرة
منــه ،والــذي يمتــد علــى طــول الســاحل الموريتانــي مــن دلتــا الســنغال إلــى نواكشــوط .يزيــد «أنبــوب
التصريــف» الطويــل كثيــرا مــن خطــر الغمــر الموســع فــي حالــة التســربات البحريــة الكبــرى.
وتتميــز المنطقــة بأســرها ببعــض التطــورات المتواضعــة فــي األنشــطة الســياحية ،مع إنشــاء بعــض مرافق
االســتقبال .وفــي الوقــت نفســه ،يالحــظ أيضــا وجــود أنشــطة منجميــة الســتخراج الرمــال .وفــي الجــزء
الجنوبــي ،أســفر اســتغالل الغــاز عــن مشــروع مشــترك طمــوح مــع الســنغال.
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 .7إجراءات تنفيذ مخطط استصالح
الشاطئ الموريتاني
 1.7الوصاية وإدارة المشاريع
على المستويين االستراتيجي والسياسي:
المجلــس الوطنــي للشــاطئ ( ،)CNLوهــو هيئــة مشــتركة بيــن الــوزارات هدفهــا تســيير الشــاطئ ويشــمل
اختصاصه:
 ضمان تنفيذ مخطط استصالح الشاطئ الموريتاني ؛ تقديم توجيهات وتعليمات إستراتيجية بشأن السياسة العمومية في مجال تسيير الشاطئ ؛ السعي إلى تحقيق التآزر بين القطاعات وتسهيل حل النزاعات بين القطاعات ؛ المصادقــة علــى آليــات اســتصالح الشــاطئ (توجيهــات اســتصالح الشــاطئ ،والمخططــات اإلقليميــةللتنميــة الســاحلية،والمخططات العمرانيــة ،الــخ) ؛
 متابعة تنفيذ التزامات مختلف الجهات الفاعلة.يــرأس الوزيــر األول المجلــس الوطنــي للشــاطئ الــذي يتكــون مــن وزراء القطاعــات والهيئــات المعنيــة:
الصيــد والبحريــة التجاريــة والبتــرول والمعــادن والبيئة واالســتصالح الترابي واإلســكان والمياه والصرف
الصحــي والتجهيــز والنقــل والداخليــة والالمركزيــة ،والســياحة والمنطقــة الحــرة فــي نواذيبو.
يحصل المجلس الوطني للشاطئ على الدعم لدى لجنة فنية (انظر التفاصيل أدناه).
وعلى الصعيد التنفيذي:
يدخل تنفيذ ومتابعة مخطط استصالح الشاطئ الموريتاني في اختصاص الهيئات التالية:
• الوزارة المكلفة بتسيير الشاطئ (التنسيق والمتابعة)
• القطاعات المتدخلة في الفضاء الساحلي (انظر أدناه).
• اللجنــة الفنيــة التابعــة للمجلــس الوطنــي للشــاطئ والمكونــة مــن ممثليــن ،يقومــون مقــام «المراجــع
الســاحلية» ،فــي القطاعــات والهيئــات والمنظمــات العلميــة واألكاديميــة المعنيــة ،وممثلــي المجتمــع المدني
والســلطات المحليــة والجهويــة والقطــاع الخــاص وباقــي الجهــات المعنيــة .وستســهر هــذه اللجنــة الفنيــة
علــى تنفيــذ قــرارات المجلــس الوطنــي ،وســتقوم بإبــاغ وإبــداء الــرأي فــي جميــع القضايــا المقدمــة إلــى
هــذا المجلــس.
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وســوف توفــر المراجــع الســاحلية ،كل فــي مجــال اختصاصــه ،معلومات عــن التقدم المحرز في المشــاريع
القائمــة ،والمبــادرات الجديــدة ،وســتلعب دور حلقــة الوصــل التــي تســمح بضمــان تبليــغ اإلدارات المختلفــة
علــى نطــاق واســع عن أنشــطة وقــرارات المجلــس الوطني للشــاطئ.
المرصــد الوطنــي للشــاطئ ( )ONLالخاضــع لوصايــة الــوزارة المكلفــة بتســيير الشــاطئ ،وتتمثــل
مهمتــه األساســية فــي )1( :إنتــاج وجمــع ومعالجــة وتحليــل البيانــات المتعلقــة بالشــاطئ والوســط
البحــري ( )2نشــر المعلومــات وتبادلهــا بيــن األطــراف المعنيــة؛ ( )3تقديــم عناصــر الدعــم التخــاذ
القــرارات.
مــن أجــل ضمــان تنفيــذ مخطــط اســتصالح الشــاطئ ،يجــب أن يكــون المجلــس الوطنــي للشــاطئ ،هيئــة
صنــع القــرار ،قــادرا علــى االعتمــاد علــى مختلــف قنــوات االتصــال:
المؤسســية ،أي الــوزارة المكلفــة بالشــاطئ والمراجــع القطاعية لمختلف الوزارات المعنية ،والســلطات
المحليــة ،والمجتمــع المدنــي ،الخ.
االستشارية (اللجنة الفنية للمجلس الوطني للشاطئ)؛
التنفيذية (الوزارات القطاعية والمرصد الوطني للشاطئ).

 2.7وثيقة مركزية :توجيهات استصالح الشاطئ
مقاربة تشاورية عن قرب الستصالح الشاطئ
لقــد مكــن التشــخيص مــن تســليط الضــوء علــى تنــوع الفاعليــن العموميــن فــي منطقــة الشــاطئ الذيــن تــم
التخطيــط ألنشــطتهم فــي إطــار إســتراتيجية مختلفــة ،ال تأخــذ بعيــن االعتبــار علــى وجــه التحديــد المشــكلة
الســاحلية .يعتبــر المجــال البحــري العمومــي ( )DPMوالشــريط الممتــد علــى طــول  500متــر خلــف
الحاجــز الرملــي الســاحلي همــا المســاحات الوحيــدة المحــددة قانونيــا والتــي تغطــي كامــل الســاحل.
إن الحفــاظ علــى المجــال العمومــي يجــب أن يشــكل حتمــا مصــدر قلــق دائــم للســلطات المكلفــة بتطويــر
واســتصالح الشــاطئ.
وعــاوة علــى ذلــك ،فــان إعــادة تحديــد المنطقــة الســاحلية جغرافيــا وتنظيميــا فــي شــكل توســيع للمجــال
البحــري العمومــي ال يمكــن النظــر فيــه إال ضمــن إطــار تخطيــط مفصــل للقطــاع ،يتوخــى فــي كل حالــة
تعييــن «مســاحات قريبــة مــن الشــاطئ «أو» بالقــرب مــن البحر « ،يتــم تقييمها وتحديدها وفقــا لإلكراهات
الماديــة والطبيعيــة المحليــة للمواقــع؛ ولديناميــات االســتيطان التــي تتطــور فــي تلــك المنطقــة ،وأشــكاال
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لتثميــن واالســتخدامات ،والولــوج إلــى المعــدات.
وهكــذا ،فمــن خــال منــح اإلقليــم دور الوســيط فــي التنســيق بيــن القطاعــات ،يكــون بالمقــدور فــي كل حالة
ربــط المنطــق والصالحيــات بنــاء علــى مشــروع اســتصالح ملموس ومحــدد مكانيا
	•وستسمح توجيهات استصالح الشاطئ على الخصوص بتطوير يتماشى في المستقبل مع:
( )1نقل صالحيات االستصالح من الدولة إلى السلطات المحلية؛
( )2تســيير تعاقــدي للمســاحات ،قابــل للتطبيــق متــى تــم بوضوح تحديــد المســؤولين والمســتخدمين ،وهو
أمــر ال يمكــن إال علــى المســتوى المحلــي .تنفيــذ األدوات التكميليــة التــي تتيــح التعاقــد مــع الفاعليــن
بشــأن التســيير (المواثيــق ،عقــد إيجــار خليــج النجمــة ،مناطــق االســتصالح المنســقة  ،ZAC-مناطق
التنميــة المؤجلــة –ZAD -المحميــات العقاريــة)؛
( )3احتــرام التحديــات الراهنــة ،والســماح فــي الوقــت ذاتــه بإدخــال مفهــوم الشــاطئ تدريجيــا فــي مختلــف
القوانيــن والسياســات القطاعيــة ،مــع احتــرام المســار الطبيعــي لتنقيــح النصــوص وتحديثهــا؛
( )4االعتــراف بالمشــاريع المحليــة للتنميــة الســاحلية والتحســيس بهــا واعتمادهــا علــى نحــو مالئــم مــن
جانــب مختلــف القطاعــات المعنيــة ،التــي تشــارك مباشــرة فــي تصميــم أدوات التخطيــط التفصيليــة هــذه.
( )5التطابــق المطلــوب بيــن االســتصالح ومهــام الوحــدات المكانيــة المختلفــة ،كمــا هــو محــدد مــن طــرف
مخطــط اســتصالح الشــاطئ الموريتاني.
هــذه التوجيهــات تســتجيب لهاجــس يتمثــل فــي اســتباق وتخطيــط اســتيطان وتثميــن وحمايــة
المواقــع الســاحلية مــن اجــل ضمــان مراعــاة فعليــة ألبــرز رهانــات اســتصالح الشــاطئ .وهــي
تشــكل اذن عنصــرا مركزيــا فــي بنــاء اقاليــم ســاحلية مرنــة.

توجيهات استصالح الشاطئ :عناصر تكميلية
إن توجيهــات اســتصالح الشــاطئ شــأنها شــأن خطــط االســتصالح اإلقليمــي المتعلقــة بالمناطــق الســاحلية،
أو أي أداة تســتهدف التخطيــط المكانــي للتنميــة الســاحلية يجــب أن تســمح بمــا يلــي:
	•فــي كل حالــة ،باقتــراح تعريــف عملي للشــاطئ يتماشــى مع اإلشــكاليات المحلية والخاصة الســتصالح
وتنميــة المســاحات الواقعــة علــى مقربــة مــن البحــر .وفــي الواقــع ،فــإن الحيــز المكانــي لهــذه األخيــرة
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ال يحتــاج إلــى تحديــد مــا دامــت الترتيبــات المنظمــة أو المعدلــة لوضعــه الطبيعــي لــم تبرمــج أو لــم
يتــم انجازهــا .ومــع ذلــك ،ففــي بعــض الحــاالت حيــث يتــم التعــرف علــى األوســاط الطبيعيــة الســاحلية
ذات الحساســية الخاصــة (الســواحل المتنقلــة) ،ولغــرض الوقايــة مــن الكــوارث الطبيعيــة الكبــرى،
فــإن مخطــط اســتصالح الشــاطئ الموريتانــي يقتــرح لبعــض وحــدات تقســيم المناطــق أحكامــا عامــة
وإجــراءات تحفظيــة ،قــد تحــدد وتعــدل بتوجيهــات اســتصالح الشــاطئ ،فــي حالــة تكاثــف االســتيطان
البشــري الــذي يحفــز وضــع تخطيــط قطاعــي مفصــل؛
	•تحديــد التوجهــات األساســية للدولــة فــي مجــال االســتصالح وتحقيــق التوازن بيــن آفاق التنميــة وحماية
وأحيــاء األراضــي الســاحلية ،فــي إطــار المهــن التــي حددهــا مخطــط اســتصالح الشــاطئ الموريتاني.
ويجــب فــي الواقــع توضيــح وتقديــم «األهــداف الرئيســية إلقامــة البنــي التحتيــة األساســية وتجهيــزات
النقــل وإمــدادات الميــاه وحمايــة الشــاطئ والحفــاظ على المناطــق الطبيعيــة للمواقع والمناظــر الطبيعية
والمــوارد» .وينبغــي أيضــا أن تتبنــي توجيهــات اســتصالح الشــاطئ إنشــاء الدولــة لمحميــات عقاريــة
علــى الشــاطئ فــي أكثــر المواقــع حساســية أو فــي األماكــن التــي ســتكون مفيــدة فــي وقــت الحــق
لتطويــر األنشــطة التــي تعتبــر إســتراتيجية؛
	•تحديــد كيفيــة تطبيــق أحــكام مخطــط اســتصالح الشــاطئ الموريتانــي التــي تتماشــى مــع الخصائــص
الجغرافيــة المحليــة ،وعلــى وجــه الخصــوص محيــط الخــط الســاحلي فــي المنطقــة المعنيــة؛
	•تحديــد مســؤوليات التســيير الخاصــة بهــذه المســاحات لمختلــف الفاعليــن العمومييــن وشــبه العمومييــن
والخصوصييــن وكــذا التفاعــل بيــن مختلــف الجهــات المعنيــة.

 1.2.7في أي حالة؟
إن وضع توجيه الستصالح الشاطئ يتوجب قبل:
	•أي مشــروع جديــد (وتحديــدا أقطــاب التنميــة المندمجــة الجديــدة) أو ديناميكيــة قائمــة ،قابلــة ألن تعــدل
بشــكل جوهــري فــي منطقــة معينــة أســاليب االســتيطان و  /أو إحيــاء الشــاطئ؛
	•الوقاية من األخطار الطبيعية الكبرى (وال سيما االقتحام البحري)؛
	•الوقاية من المخاطر البشرية؛
	•تسيير التفاعالت بين األنشطة البحرية والبرية؛
	•تنظيم وترسيم المناطق البحرية و  /أو الساحلية المخصصة لالستخدامات المتنافسة.
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 2.2.7وفق أي إجراء؟
إن إجــراء إعــداد توجيهــات اســتصالح الشــاطئ يجــب أن تحــدد عــن طريــق النصــوص التنظيميــة .ومع ذلك،
يمكــن أن نعتبــر أن توجيهــات اســتصالح الشــاطئ وضعــت تحــت مســؤولية الدولــة ،وبنــاء علــى مبادرتهــا،
ويمكــن تطويرهــا علــى مرحلتيــن:
	•مرحلــة الدراســات األوليــة المحليــة التــي تــؤدي إلــى تعييــن لجنــة فنيــة مشــتركة بيــن القطاعــات التــي
ســتصدر تقريــرا تشــخيصيا يحــدد رهانــات وتحديات االســتصالح والتنمية على مســتوى القطاع الســاحلي
المعنــي ويتضمــن توجيهــات ،ويبــت فــي ضــرورة التوجيــه المرتقــب ومحيطه الــذي سيشــكل محليا محيط
الخــط الســاحلي .وتجــري هــذه المرحلــة األولــى بإشــراك أكبــر عــدد ممكــن مــن الفاعليــن والمســتخدمين
المحلييــن فــي الشــاطئ؛
	•مرحلــة اإلعــداد الفعلــي بالتعــاون مع الســلطات المحلية وســلطات الوالية والمقاطعات والبلديات بالتشــاور
مــع الفاعليــن والمســتخدمين المحلييــن والروابــط المنظمــة والتمثيليــة .ويــؤدي هــذا العمــل إلــى مشــروع
مؤقــت يتعيــن تعميمــه لتلقــي مالحظــات مختلــف الجهــات المعنيــة ،قبــل المصادقــة عليــه بعــد إجــراء مــا
يتســنى مــن تعديــات وفقــا لإلجــراءات التــي تقررهــا النصــوص التنظيميــة.

 3.2.7طبيعة التوجيهات
يمكن أن تشمل توجيهات استصالح الشاطئ (دون اعتبار هذه القائمة مقيدة و  /أو شاملة):
	•اقتراح للمحيط الساحلي على أساس تعيين حدود االنسحاب ومناطق االستبعاد (غير قابل للبناء)؛
	•تقســيم المناطــق وتوزيــع المســاحات ،تقســيما يشــمل تحديــدا المناطــق المحظــورة للمســتوطنات الرعويــة
والفضــاء الحيــوي للمجموعــات المحليــة ،ومناطــق البنــاء ،وتوزيــع الخدمــات والمعــدات والمحميــات
العقاريــة المحتملــة التــي ســيتم إنشــاؤها؛
	•ميثاق تسيير معتمد من قبل جميع المستخدمين والجهات المعنية.
	•وتشمل توجيهات استصالح الشاطئ خطة محلية للوقاية من المخاطر الطبيعية والبشرية.

 4.2.7تمديد توجيهات استصالح الشاطئ
قــد تتطلــب توجيهــات اســتصالح الشــاطئ دراســات إضافيــة بهــدف وضــع آليــات تنظيميــة أو تعاقديــة ،مــن
قبيــل دفاتــر التزامــات الفاعليــن االقتصادييــن أصحــاب االمتيــازات ،أو تقييــم ودراســة آثــار االســتصالحات
الواقعــة فــي المنطقــة الســاحلية.
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 5.2.7في الختام
بناء على ما سبق ،يتمحور الفضاء الساحلي على ما يلي:
	• المســاحات التــي تــم تحديــد إجــراءات اســتصالحها مــن خــال توجيهــات اســتصالح الشــاطئ
المعتمــدة ،والتــي تعتبــر بمثابــة بنــود خاصــة تطبــق علــى مخطــط اســتصالح الشــاطئ الموريتانــي أو
علــى وثائــق تخطيــط مكانــي علــي المســتوي اإلقليمــي؛
	• المناطــق الخاضعــة لقيــود أو أحــکام اســتصالح خاصــة ،في غیاب توجيهات اســتصالح الشــاطئ،
والتــي یتــم تحديدهــا مــن طــرف مخطــط اســتصالح الشــاطئ الموريتانــي؛
	•

المناطق ذات الوضع الخاص بالحفظ ،التي تتشكل من الحظائر الوطنية؛

	•

االحتياطات العقارية التي تشكلها الدولة.

وبالتالي يمكن تعريف حيز الشاطئ على النحو التالي:
•

في جميع الحاالت ،المجال البحري العمومي وحدود المياه اإلقليمية على بعد  12ميال؛

بالنســبة للوحــدات التــي يتــم فيهــا تحديــد أحــكام اســتصالح خاصــة مــن طــرف مخطــط اســتصالح
•
الشــاطئ الموريتانــي ،المحيــط المحــدد لهــذه الوحــدات مــن قبــل مخطــط اســتصالح الشــاطئ الموريتانــي؛
فــي جميــع المواقــع التــي يوجــد بهــا توجيــه اســتصالح للشــاطئ تمــت الموافقــة عليــه بموجــب
•
مرســوم ،حــدود المســاحة الســاحلية التــي حددهــا توجيــه اســتصالح للشــاطئ.

 3.7الهيئة العملية :المرصد الوطني للشاطئ
المرصــد الــذي يوجــد اآلن فــي طــور اإلنشــاء (المرصــد الوطنــي للشــاطئ) يخضــع لوصايــة الــوزارة
المكلفــة بتســيير الشــاطئ .وســتحدد مهامــه ليكــون بمثابــة كيــان فنــي مفيــد لتقديــم الخدمــات لمختلــف
الفاعليــن فــي مجــال اســتصالح الشــاطئ.
ويمكن توزيع مهام المرصد المزمع إنشاؤه على النحو التالي:
التنســيق بيــن مختلــف مكونــات مخطــط اســتصالح الشــاطئ الموريتانــي (انظــر الفصــل أدنــاه ،اإلجراءات
ذات األولويــة) مــن خــال توكيــل مــن الــوزارة المكلفة باســتصالح الشــاطئ.
جمــع ونشــر المعلومــات التــي تنتجهــا مختلــف مكونــات شــبكة الرصــد .ويمكــن أن يأخــذ جمــع المعلومــات
أشــكاال مختلفــة ،بمــا فــي ذلــك موقــع علــى شــبكة اإلنترنــت مــع مســتويات مختلفــة مــن الولــوج لتســهيل
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تقديــم جميــع المعلومــات المحدثــة عــن مختلــف قطاعــات النشــاط علــى الســاحل للمؤسســات المعنية .وسيشــمل
هــذا الموقــع مجــاال خاصــا بالنصــوص التنظيميــة المتعلقــة بالشــاطئ ،يســمح بمصاحبــة الدعايــة الضروريــة
لتوجيهــات اســتصالح الشــاطئ المعتمــدة .و ُســيتيح وضــع أداة مالئمــة للرصــد واالتصــال وجمــع المعلومــات
ضمــان النشــر واالســتغالل األمثــل للدراســات والخبــرات التــي تجــرى فــي مختلــف القطاعــات ذات العالقــة
بالشاطئ.
انعــاش ورشــة استشــرافية دائمــة علــى الشــاطئ .ينبغــي أن تجمــع هــذه الورشــة مختلــف الفاعليــن ومبــادرات
البحــث بغيــة القيــام ،علــى مســتوى دوائــر صنــع القــرار ،باقتــراح عناصــر وجيهــة ومصدقــة حســب اإلمــكان
وتتعلــق بســيناريوهات وديناميــات تطــور الشــاطئ ومــوارده وســكانه .وفــي هــذا االتجــاه ،يتدخــل المرصــد
الوطنــي للشــاطئ كحلقــة وصــل بيــن أنشــطة البحــث ودوائــر القــرار السياســية واإلســتراتيجية.
دعــم (دور الواجهــة بيــن الباحثيــن و «زبنــاء» البحــث) فــي صياغــة تشــاورية للمســائل البحــث (توجيــه
البحــث حســب الطلــب واالحتياجــات  -البحــث النهائــي).
التعبير من خالل الخرائط والتربية عن الرهانات التي تتماشى مع التواصل مع صناع القرار.
وباختصار ،يمكن بيان الوظائف الرئيسية للمرصد الوطني للشاطئ على النحو التالي:
	•المساهمة في نشر المعرفة وتشجيع النقاش؛
	•تقديــم الدعــم والمشــورة إلــى مختلــف متعهــدي مشــاريع أنشــطة اســتصالح الشــاطئ ،وكــذا تشــجيع تعبئــة
الخبــرات الفنيــة المتاحــة مــن خــال األدوات التــي تــم إنشــاؤها وتســييرها مثــل قاعــدة البيانــات «القدرات
مــن أجــل اســتصالح الشــاطئ»؛
	•دعم نشر الحلول الفنية المبتكرة والممارسات الجيدة في مجال استصالح الشاطئ؛
	•المساهمة في االستفادة من تبادل الخبرات وتشجيعها؛
	•بين مختلف القطاعات والجهات المعنية ؛
	•المســاھمة فــي تثميــن ونشــر نتائــج األنشــطة التــي تــم تنظيمهــا فــي إطــار مخطــط اســتصالح الشــاطئ
الموريتانــي؛
	•المســاهمة فــي تحســين جــودة القــرارات ،مــن خــال إتاحــة شــفافية استشــرافية أفضــل للمســؤولين فيمــا
يتعلــق بتطــور الشــاطئ.
	•وعالوة على توفير معلومات وجيهة وحديثة لمختلف المتدخلين في الشاطئ بناء على طلبهم.
	•وســيكلف المرصــد أخيــرا بإعــداد تقريــر ســنوي عــن حالــة الشــاطئ ينشــر بعــد التصديــق عليــه مــن قبــل
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اللجنــة الفنيــة واعتمــاده مــن قبــل اللجنــة الوطنيــة للشــاطئ؛ وســيكون هــذا التقريــر محــل عــرض عــام
ســيتم بثــه علــى نطــاق واســع علــى الصعيــد الوطنــي (التجديــد الســنوي أليــام الشــاطئ الموريتانــي).

 4.7تفعيل مخطط استصالح الشاطئ الموريتاني
على المدى القصير:
يتطلــب تنفيــذ مخطــط اســتصالح الشــاطئ الموريتانــي إدراج هــذا األخير في اإلطــار القانوني والمؤسســي
للدولــة الموريتانيــة .وينبغــي النظــر في الخطــوات التالية.
إضفــاء الصبغــة الرســمية علــى الهيئــات التابعة لمخطط اســتصالح الشــاطئ الموريتانــي (المجلس الوطني
للشــاطئ ،اللجنــة الفنيــة للمجلــس الوطني للشــاطئ ،المرصد الوطني للشــاطئ)
وضــع توجيهــات اســتصالح الشــاطئ :يعــد توجيــه اســتصالح الشــاطئ أداة جديــدة فــي النظــام القانونــي
لتســيير الشــاطئ .وتتطلــب شــرعيته أن يســتند علــى أســاس تنظيمــي ،نظــرا لكونــه منصــوص عليــه فــي
األمــر القانونــي لعــام .2007
ويمكــن لوضــع توجيهــات اســتصالح الشــاطئ أن تأخــذ فــي االعتبار مســألة الكفاءات في تســيير الشــاطئ.
الحــل المقتــرح ،والــذي يبــدو واقعيــا وعمليــا فــي آن واحــد هــو المحافظــة علــى اإلطــار القانونــي والتوزيع
الوظيفــي الحالــي مــع توضيــح إجــراءات التشــاور فــي مجــال تســيير الشــاطئ (التــي تــم الحصــول عليهــا
تحديــدا مــن خــال وضــع توجيهات اســتصالح الشــاطئ وإجــراءات اقرارهــا بموجب نصــوص تنظيمية).
ويجــب إدراجهــا فــي الترســانة التشــريعية خاصــة تلــك المتعلقة بــاألدوات المقابلة في االســتصالح الترابي.
اإلنشــاء الرســمي للمرصــد الوطنــي للشــاطئ ( )ONLمــن خالل نظام أساســي يضمن اســتمرارية مهمته،
وانســيابية عالقــات عملــه مــع «الزبائــن» من المؤسســات والشــركاء اآلخرين غير القطــاع الوصي.
إن الجهــود التــي بذلــت منــذ اعتمــاد القانــون المتعلــق بالشــاطئ مــن أجــل إنشــاء مرصــد للشــاطئ لــم تســفر
حتــى اآلن عــن نتائــج دائمــة ،بســبب عــدم اإلدراج اإلداري والمؤسســي المالئــم .وظــل المرصــد فــي
طــور المشــروع ،دون أن يســتفيد مــن الدمــج الــازم داخــل المؤسســات الموريتانيــة ،األمــر الــذي سيســمح
باســتدامة هــذه المؤسســة الضروريــة.
غيــر أن هــذه الجهــود جعلــت مــن الممكــن تعميــق وتحديــد بعــض االكراهــات واإلمكانيــات التــي تنطــوي
عليهــا هــذه األداة ،التــي تأكــدت اآلن الحاجــة إليهــا مــن خــال الدراســات التــي أجريــت فــي إطــار مخطــط
اســتصالح الشــاطئ الموريتانــي وتحديثــه.
ونظــرا لتعــدد المتدخليــن ،والتطــورات الحاليــة ،وتحديــدا فــي مجــال الالمركزيــة ،فــإن تشــغيل واســتدامة
هــذه األداة ،التــي تدخــل فــي صميــم تنفيــذ مخطــط اســتصالح الشــاطئ الموريتانــي ،يتطلــب بــدون شــك
جهــدا إضافيــا مــن التحليــل المؤسســي والوظيفــي المســبق ،الــذي يــؤدي إلــى إجمــاع بيــن مختلــف الجهــات
المعنيــة ،وهــو اإلجمــاع الــذي يضمــن تقبلــه وفائدتــه الملموســة.
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الشاطئ الموريتاني
ويجــب أن يــؤدي البحــث عــن االســتفادة المثلــى مــن الوســائل المتاحة إلى توحيــد وتجميع مصــادر المعلومات
القائمــة ،وكــذا إلــى آليــات الســتعادة المعلومــات التــي مــن شــأنها أن تدعــم الفاعليــن فــي الشــاطئ فــي تنوعهم،
بمــن فيهــم الجماعــات اإلقليميــة  ،وكــذا أيضــا مختلــف الــوزارات القطاعيــة فــي ممارســة التســيير اإلقليمــي
وفقــا للصالحيــات المحــددة لــكل منها.
تعريــف األســاس القانونــي لمخطــط اســتصالح الشــاطئ الموريتانــي :ینبغــي لمدونــة الشــاطئ أن تجعــل مــن
مخطــط اســتصالح الشــاطئ الموريتانــي وثيقــة توجيهيــة ،مــن شــأن مقتضياتهــا أن تــدرج فــي النصــوص
التنظيميــة المتخــذة علــی جمیــع المســتویات فــي مجــال االســتصالح الترابــي فــي مختلــف القطاعــات.
وعلى المدى المتوسط ،ستسمح بعض األحكام بتعزيز انسجام تنفيذ مخطط استصالح الشاطئ الموريتاني:
وعلــى الرغــم مــن أن الحلــول المقترحــة لمخطــط اســتصالح الشــاطئ الموريتانــي ال تقتضــي إعــادة تنظيــم
فــي العمــق لالختصاصــات والمقتضيــات القطاعيــة ،إال أنــه يجــب تحديــد عــدد معيــن مــن النقــاط مــن الناحيــة
القانونية:
اإلنشــاء الفعلــي للوحــدات المتنقلــة للشــاطئ تحــت وصايــة الــوزارة المكلفــة بالشــاطئ أو شــرطة المجــال
البحــري العمومــي تحــت وصايــة إدارة البحريــة التجاريــة بــوزارة الصيــد واالقتصــاد البحــري؛
تعريــف األنظمــة التقييديــة االســتثنائية للمناطــق الرعويــة الســاحلية مــع األخــذ فــي االعتبــار للطابــع «متعددة
الوظائــف» للغطــاء النباتــي المثبــت ،الــذي يجــب إبعــاده فــي معظــم الحــاالت عــن الضغــوط الرعوية.
اتخــاذ مراســيم تحــدد أســاليب تصنيــف الغابــات ،أو وضــع إجــراءات تصنيــف أكثــر مرونة في حالة الشــاطئ.
ويمكــن لهــذا اإلجــراء ،الــذي يقتــرح أيضــا لتصنيــف المــوارد الطبيعيــة األخــرى الموجــودة علــى الشــاطئ،
إعطــاء الهيئــات المكلفــة بتســيير الشــاطئ دورا مركزيــا فــي مجــال تصنيــف الغابــات والمــوارد األخــرى.
ســن إجــراءات خاصــة لمنــح اقتطاعــات عقاريــة فــي المناطــق الريفيــة الســاحلية .ويجــب أن يســمح هــذا
اإلجــراء بالتحقــق مــن توافــق االقتطــاع مــع مهنــة المنطقــة التــي يســتهدفها مقــدم الطلــب .وفــي حالــة مــا إذا
كانــت هــذه المنطقــة محــل تخطيــط مفصــل ( ،)DALفيجــب أن يتيــح اإلجــراء التحقــق مــن توافــق االقتطــاع
مــع أحــكام التخطيــط المفصــل .وينبغــي دراســة إمكانيــة إنشــاء «تراخيــص ســاحلية»؛
مشــارکة الســلطات المكلفــة بتخطیــط الشــاطئ وبتنفیــذ مخطــط اســتصالح الشــاطئ الموريتانــي فــي الهيئــات
االستشــارية العقاريــة.

 5.7البرنامج األولوي لمصاحبة مخطط استصالح الشاطئ الموريتاني
مــن الضــروري أيضــا دعــم اإلرادة السياســية للســلطات الموريتانيــة مــن خــال تنفيــذ المقتضيــات اإلضافيــة
التــي ســتعطي لهــذا النظــام فاعليتــه التامــة .ويمكــن تنســيق هــذه اإلجــراءات مــن خــال برنامــج االســتثمار
الســاحلي متعــدد القطاعــات ،الــذي تــم إعداده للفتــرة  ،2023-2018والذي يواكب تحديث مخطط اســتصالح
الشــاطئ الموريتانــي لعــام .2017
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نواكشوط
« :»MDEDD/DAPL/GIZ /IRC Ingénierieدراســة تقنيــة وتقييــم األثــر البيئــي لمشــروع ســد
فجــوات الكثبــان الرمليــة فــي شــاطئ نواكشــوط \ عــرض كمــي وتقديــري لألشــغال \ مشــروع تكيــف
المــدن الســاحلية مــع التغيــرات المناخيــة .ســبتمبر  8 .2013صفحــات
« :« MDEDD/DAPL/GIZ /IRC Ingénierieدراســة فنيــة وتقييــم األثــر البيئــي لمشــروع ســد
فجــوات الكثبــان الرمليــة فــي شــاطئ نواكشــوط \ الجزء األول :الدراســة الفنيــة ،التقرير النهائي \ مشــروع
تكيــف المــدن الســاحلية مــع التغيــرات المناخيــة .ســبتمبر  105 .2013صفحــات
« :« GFA Group Consulting/GIZإجــراءات دمــج التكيــف مــع التغيــرات المناخيــة في مراجعة
مخطــط اســتصالح الشــاطئ الموريتاني .نوفمبــر  74 .2014صفحة
إبراهيــم ولــد عبــد الرحمــن :المجــال العقــاري الشــاطئي بنواكشــوط :الحالــة الراهنــة ،تقريــر تــم إنجــازه
فــي إطــار مشــروع تكيــف المــدن الســاحلية مــع التغيــرات المناخيــة .ينايــر  14 .2014صفحــة.

حركة الطيران بمطار نواكشوط
إحصائيات حركة الطيران حسب شركة الطيران \ مطار نواكشوط ،أغشت 2015
إحصائيات حركة الطيران حسب شركة الطيران \ مطار نواكشوط،يوليو 2015
إحصائيات حركة الطيران حسب شركة الطيران \ مطار نواكشوط،يونيو 2015
إحصائيات حركة الطيران حسب شركة الطيران \ مطار نواكشوط ،أكتوبر 2015
إحصائيات حركة الطيران حسب شركة الطيران \ مطار نواكشوط ،سبتمبر 2015
إحصائيات حركة الطيران حسب شركة الطيران \ مطار نواكشوط 2016 ,
إحصائيات حركة الطيران حسب شركة الطيران \ مطار نواكشوط 2015-2014-2013-2012,

متفرقات من وزارة البيئة والتنمية المستدامة :البنك الدولي
« »;World Bank.Group /GMFDRمجموعــة البنــك الدولــي ،منطقــة إفريقيــا :المســتجدات
االقتصاديــة فــي موريتانيــا ،الممارســات العالميــة فــي مجــال االقتصــاد الكلــي والتســيير الضريبــي ،يوليــو
 25 ، 2014صفحــة.
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البنك الدولي :مذكرة :االنتقال نحو النمو األخضر والشامل في موريتانيا ،مايو  53 ،2015صفحة.
و.ب.ت.م \م.س.غ.ا\ أمــادو ديامبــا  :ورشــة تشــاور حــول التســيير المندمــج للشــاطئ الموريتانــي والتكيــف
مــع التغيــرات المناخيــة  15ســبتمبر  20 ،2015صفحــة.
البنــك الدولــي \م.س.غ.ا :تكلفــة تدهــور واســتعادة البيئــة الســاحلية ،موريتانيا  2014مســودة ن  ،02ســبتمبر
 13 , 2016صفحــة.
البنــك الدولــي \م.س.غ.ا :تكلفــة تدهــور واســتعادة البيئــة الســاحلية  ,موريتانيــا  2014المســودة النهائيــة 2 ,
ينايــر  112 ،017صفحــة.

اإلطار القانوني
مراجعــة اإلطــار التنظيمــي والمؤسســي لتســيير الشــاطئ الموريتانــي ،التقريــر النهائــي أبريــل A« 2017
« Z Consulting SARL
إبراهيــم ولــد عبــد القــادر :دمج القضايا المتعلقــة بالتغيرات المناخية وبالتكيف في األمــر القانوني2007\037
حول الشــاطئ ،تقرير مؤقت ،نوفمبر  27 ،2009صفحة.
األمر القانوني رقم  037-2007حول الشاطئ الصادر بتاريخ  17أبريل 2007
األمــر القانونــي رقــم \156-85ج.ع.خ.وبتاريــخ  23يوليــو  1985المنظــم للمــواد المتفجــرة بالجمهوريــة
اإلســامية الموريتانيــة
األمر القانوني رقم \138-84ج.ع.خ.و بتاريخ  6يونيو  1984المتضمن تنظيم المؤسسات المصنفة
األمــر القانونــي رقــم  05-2000بتاريــخ  28مــارس  2002المتعلــق بأنشــطة مــا بعــد اإلنتــاج فــي قطــاع
المحروقــات
القانــون رقــم  014-2012بتاريــخ  22فبرايــر  2012الــذي يلغــي ويحــل محــل بعــض أحــكام القانــون رقــم
 011-2008بتاريــخ  27ابريــل  2008المعــدل بالقانــون رقــم  026-2009بتاريــخ  7ابريــل 2009
المتضمــن مدونــة المعــادن (بالفرنســية)
القانــون رقــم  012-2012بتاريــخ  12فبرايــر  2012المنظــم لالتفاقيــات المعدنيــة ويصــادق علــى االتفاقيــة
المعدنيــة النموذجية (بالفرنســية)
القانون رقم  45-2000المتضمن للقانون اإلطار حول البيئة
القانون رقم  011-2008بتاريخ  27ابريل  2008المتضمن مدونة المعادن (بالفرنسية)
القانون رقم  19-2001بتاريخ  25يناير  2001المتضمن مدونة الكهرباء
القانــون رقــم  044-2011بتاريــخ  26أكتوبــر  2011المعــدل والمكمــل لبعــض مقتضيــات القانون -2010
 033بتاريــخ  20يوليــو  2010المتضمــن لمدونــة المحروقــات (عربي –فرنســي)
القانون  033-2010بتاريخ  20يوليو  2010المتضمن للمصادقة على مدونة المحروقات الخام (فرنسي)
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القانــون رقــم  016-2015بتاريــخ  29يوليــو  2015المعــدل والمكمــل لبعــض أحــكام القانــون -2010
 033بتاريــخ  20يوليــو  2010المعــدل بالقانــون رقــم  044-2011بتاريــخ  26أكتوبر 2011المتضمن
مدونــة المحروقــات الخــام (عربي –فرنســي)
القانون رقم  030-2005المتضمن لمدونة المياه بتاريخ  2فبراير  18 , 2005صفحة
القانــون رقــم  029-2013بتاريــخ  29يوليــو  2013المتضمــن لمدونــة البحريــة التجاريــة المعــدل
بالقانــون رقــم  038-2015بتاريــخ  19دجمبــر 2015
المرســوم رقم  014-2010بتاريخ  20يناير  2010المتضمن لتنظيم وســير عمل المجلس االستشــاري
الوطني للشــاطئ
المرســوم رقــم  2012 -156الــذي يلغــي ويحــل محل المرســوم رقم  06-95بتاريــخ  27دجمبر 1995
المتضمــن إنشــاء المجلــس الوطنــي للبيئــة والتنميــة بتاريخ  21يونيــو  6 ،2012صفحات
المرســوم رقــم  2008-187بتاريــخ  19أكتوبــر  2008المحــدد لصالحيــات وزيــر الميــاه والصــرف
الصحــي ولتنظيــم اإلدارة المركزيــة لقطاعــه
المرســوم رقــم  036-2007بتاريــخ  25ينايــر  2007المحــدد لقواعــد تنظيــم للســلك المكلــف بالبحــث
ومراقبــة ومعاقبــة مخالفــات مدونــة الميــاه
المرسوم رقم \131-2009و.أ\و.ص.م بتاريخ  20أبريل  2009المتعلق بالشرطة المعدنية ( بالفرنسية)
المرسوم رقم \131-2009و.أ\و.ص.م بتاريخ  20أبريل  2009المتعلق بالشرطة المعدنية ( بالعربية)
المرســوم رقــم \2008-148و.أ\و.ص.م بتاريــخ  4نوفمبــر  2008المعــدل والمكمــل لبعــض ترتيبــات
المرســوم رقــم  002-2003بتاريــخ  14ينايــر  2003المعــدل والمكمــل لبعــض ترتيبــات المرســوم رقــم
 96.067بتاريــخ  9أكتوبــر  1996المعــدل لبعــض ترتيبــات المرســوم رقــم  121-80بتاريــخ  9يونيــو
 1980المحــدد للرســوم واإلتــاوات المعدنيــة (بالفرنســية)
المرســوم رقــم  2009-051بتاريــخ  4فبرايــر  2009المعــدل والمكمــل لبعــض ترتيبــات المرســوم رقــم
 159-2008بتاريــخ  4نوفمبــر  2008المتعلــق باالمتيــازات المعدنيــة والمحاجــر ( بالفرنســية)
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المرســوم\159-2008و.أ\و.ص.م بتاريــخ  4نوفمبــر  2008المتعلــق باالمتيــازات المعدنيــة والمحاجــر
(بالفرنســية)
المرســوم رقــم  107-2007المتعلــق بشــروط وســقف الخدمــة العموميــة فــي مجــال الميــاه الصــادر بتاريــخ
 13أبريــل  5 ،2007صفحــات
المرســوم  105-2007بتاريــخ  13أبريــل  2007المعــدل والمكمل لبعض ترتيبات المرســوم 094-2004
بتاريــخ  04نوفمبــر  2004المتعلــق بدراســة األثر البيئي (بالفرنســية)
المرســوم رقــم  \2004-054و.أ\و.ص.م\و.ت.ر.ب بتاريــخ  04يوليــو  2004المتضمــن تطبيــق القانــون
المتضمــن للمدونــة المعدنيــة
المرســوم رقــم 025-2011و.أ\و.م\و.ط.ب بتاريــخ  06ينايــر  2011المعــدل لبعــض ترتيبــات المرســوم
 10-2003بتاريــخ  24فبرايــر  2003المحــدد لتشــكيلة وقواعــد ســير اللجنــة الوطنيــة للمحروقــات
المرســوم رقــم \024=2005و.أ\و.م\و.م.ط بتاريــخ  14مــارس  2005المحــدد لشــروط ممارســة أنشــطة
اســتيراد وتصديــر وتكريــر واســتئناف التكريــر وتخزيــن وتعبئــة ونقــل وتوزيــع وبيــع المحروقــات
المرســوم  169-2012بتاريــخ  10يوليــو  2012للقواعــد التقنيــة وقواعــد الســامة المطبقــة أثنــاء تعبئــة
قنينــات الغــاز فــي مراكــز التعبئــة وفــي المواقــع عبــر الشــاحنات-الصهاريج ونقــل غــاز البوتــان بالمفــرق
والمعبــأ وإقامــة المســتودعات وتوزيــع غــاز البوتــان
المرســوم رقــم \230-2011و.أ بتاريــخ  02أكتوبــر  2011المتعلــق بإجــراءات تطبيــق المــواد -12-8-7
18و 29مــن مدونــة المحروقــات الخــام المتعلقــة بالحقــوق النفطيــةالمرســوم رقــم \2013-199و.أ بتاريــخ  23نوفمبــر  2013المحــدد لصالحيــات وزيــر النفــط والطاقــة
والمعــادن ولتنظيــم اإلدارة المركزيــة لقطاعــه
مشــروع مرســوم رقــم  031-2010بتاريــخ  09فبرايــر  2010المتضمــن تنظيــم وســير عمــل المرصــد
الوطنــي لالســتصالح الترابــي
المقــرر المشــترك رقــم \746و.ص,ا,ب\و.ت.ص.س بتاريــخ  5أغشــت  2016المتضمــن تحديــد األســعار
لقصــوي لبيــع الكهربــاء مــن طــرف شــومك
رأس المال الطبيعي والحظائر الوطنية (حوض ارغين وداولينغ)
« :« BACoMAB Trust Fundآليــة تمويــل مســتدامة للحفــاظ علــى رأس المــال الطبيعــي والبشــري
االســتثنائي؛ (كتيــب باللغــة العربيــة والفرنســية)
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ح.و.ح.أ  :مخطــط االســتصالح والتســيير  2019-2015للحظيــرة الوطنيــة لحــوض ارغيــن ،أكتوبــر
 124 , 2015صفحــة
ح.و.ح.أ  :خطة العمل لسنة  ،2016الحظيرة الوطنية لحوض ارغين 22 ،صفحة
ح.و.ح.أ  :محضــر اجتمــاع المجلــس العلمــي لحــوض ارغيــن بتاريــخ 23الــي  25مايــو  ،2015الشــامي
,موريتانيــا 112 ،صفحة
جــان  -كلــود بــرت \ محمــد معييــف \ا.د.ح.ط  :مخطــط اســتصالح وتســيير منطقــة بحريــة محميــة متعددة
االســتخدامات فــي خليــج النجمــة ،دجمبــر  78 ،2013صفحة
الســيدة دومينيــك نورمــان و بــا بابــا آمــادو :ج.ا.م\ ب.ا.م.ت :دراســة حــول الخيــارات المحتملــة لتمويــل
مســتديم للتنــوع البيئــي البحــري والســاحلي مــن طــرف الصناعــة النفطيــة ،دجمبــر  45 ،2013صفحــة
رمــي گروفل:تقييــم إســتراتيجية وأداء الحظيــرة الوطنيــة لحــوض ارغيــن بعثــة دعــم للتحضيــر لمخطــط
اســتصالح وتســيير  , 2014-2010أغشــت  79 ،2009صفحــة
ح .و.ح.ا  :محضر االجتماع الثاني للجنة الصيد ( بالعربية)  8أغشت  , 2012صفحتان
« :« SIC-BD/PNDخريطــة حــدود الحظيــرة ،لمحميــة شــوط الطبــول بالنســبة لموقــع المينــاء الجديــد
 ,ينايــر 2017
ح.و.د \ جمعيــة نافــوري \ م.د.ح.ا  :مشــروع « المســاهمة فــي مراجعــة خطــة تســيير الحظيــرة الوطنيــة
لداولينــغ والمنطقــة المحيطــة بهــا  :مقتــرح تدابيــر الحفــاظ علــي المانغــروف» تمويــل م.د.ح,ا :مشــروع
التقريــر النهائــي للمشــروع ،مــارس  72 ،2011صفحــة
ح.و.د  :برنامــج تســيير دائــم للمناطــق الســاحلية والبحريــة المحميــة فــي موريتانيــا بنــاء وتأهيــل البنــي
التحتيــة داخــل الحظيــرة الوطنيــة لحــوض ارغيــن والحظيــرة الوطنيــة لداوليبــغ– مكونــة ح.و.د ،صفحتان
ح.و.د \ مذكــرة تقنيــة \ (مشــروع  :)KFWالتســيير الدائــم للمناطــق الســاحلية والبحريــة المحميــة فــي
موريتانيــا ،مشــروع « بنــاء وإعــادة تأهيــل البنــي التحتيــة المائيــة داخــل الحظيــرة الوطنيــة لداولينــغ،
نوفمبــر  ،2016ثــاث صفحــات
ح.و.د  :مخطــط اســتصالح وتســيير الحظيــرة الوطنيــة لداولينــغ (المرحلــة  )3خطــة العمــل 2013
 ،-2017دجمبــر  48 ،2012صفحــة
« :« MDAPMCEDD/ PNDمخطط اســتصالح وتســيير الحظيرة الوطنية لداولينغ 2017-2013
 ،حصيلــة وخطــة العمــل ،مايــو  108 ،2013صفحات
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ح.و.د  :التقرير السنوي للنشاط  , 2016الحظيرة الوطنية لداولينغ 71 ،صفحة
الدراسات الكبرى المنجزة منذ مخطط استصالح الشاطئ الموريتاني
«: « GBR ENGINEERSالتقريــر النهائــي المؤقــت لبعثــة الخبــراء الهولنديين فــي موريتانيا( ،المرحلة
 )2مــن أجــل اعــداد دراســة معمقــة تســتهدف وضــع حــل دائــم لمشــاكل الميــاه والشــاطئ فــي نواكشــوط ،
مــارس  20 ،2016صفحــة
«: « GBR ENGINEERSالتقريــر النهائــي المؤقــت لبعثــة الخبــراء الهولنديين فــي موريتانيا( ،المرحلة
 )1مــن أجــل اعــداد دراســة معمقــة تســتهدف وضــع حــل دائــم لمشــاكل الميــاه والشــاطئ فــي نواكشــوط،
 12مرفــق ،دجمبــر 2011
بروفســور بيتــر فروهــل ،ســلمان شــيخ ،دورت ســالكر «  :« ACCVC/GIZ/TUHHالتغيــر المناخــي ,
التعريــة الســاحلية وخطــر الفيضانــات فــي نواكشــوط ،موريتانيــا :الوضــع الراهــن وخيارات التكيــف2014 ،
 116 ،صفحــة
« \« IRC-CONSULTANTخليــة التنســيق لبرنامــج التنميــة الحضريــة :دراســة البيئــة فــي محيــط
نواكشــوط :دراســة بيئــة الشــاطئ – بحــث مناطــق اســتخراج مــواد البنــاء  ،مايــو  233 ،2004صفحــة
و.ص.ا.ب \ســفارة فرنســا\ ا.د.ح.ط  :تقريــر حــول مخاطــر الفيضانــات فــي المنطقــة الســاحلية لنواكشــوط
 ،يوليــو  30 . 2005صفحــة
بييــر أوزر» : »GeoEco-Tropالكــوارث الطبيعيــة واالســتصالح الترابــي  :أهميــة صــور غوغــل ارث
فــي البلــدان الناميــة ، 38،1 ،2014 ،ر 12 ، 220-209 ،صفحــة

تسيير مخاطر الكوارث
هاشــم بادجــي ,و.أ.م.ت – جنيــف ومنســق برنامــج « :»cadriتقريــر تقييــم القــدرات الوطنيــة مــن أجــل
تقليــص المخاطــر ،التأهــب لحــاالت الطــوارئ والتعامــل معهــا فــي موريتانيــا ،مايــو  66 ،2014صفحــة
«MEDD/AN HFA MONITOR UPDATE PUBLISHED BY PREVENTIONWEB
« :التقريــر الوطنــي للمتابعــة حــول تنفيذ إلطــار أنشــطة « )2013-HYOGO» (2011موريتانيا ،التقرير
الوطنــي المرحلــي  44 ،2013-2011صفحة
مــار لــو,ج.ا.م \ ب.أ.م.ت  :مراجعــة اإلطــار القانونــي والمؤسســي لتســيير مخاطــر الكــوارث بموريتانيــا،
مــارس  178 ،2016صفحــة
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مخطط استصالح الشاطئ الموريتاني
« :« MDAPMCED/DAPLمرصد الشاطئ الموريتاني ،يناير  38 ،2013صفحة
« \« MDAPMCEســفارة فرنســا \ أ.د.ح.ط :مخطــط اســتصالح الشــاطئ الموريتانــي  :مختصــر
 72 ، 2005،صفحــة
و.ص.ا.ب \ ســفارة فرنســا \ ا.د.ح.ط \ كونسورســيوم « : »RCTمخطط اســتصالح الشاطئ الموريتاني
 ،مختصــر ،يونيو  328 ،2005صفحة
ورشــة تشــاور حــول الشــاطئ والمناطــق الرطبة:عــرض حــول مخطــط اســتصالح الشــاطئ الموريتانــي
 ،نواكشــوط  6و 7دجمبــر  10 ، 2011صفحــات
وزارة اإلسكان والعمران واالستصالح الترابي
بيــان فــي مجلــس الــوزراء حــول مســار وإجــراءات اعــداد حــل دائــم لمشــاكل الميــاه والشــاطئ بنواكشــوط
,و.أ.ع.ا.ت\ 12ســبتمبر  8 ،2013صفحات

الحظيرة الوطنية لحوض ارغين
التكامــل اإلقليمــي وتثميــن الحظيــرة الوطنيــة لحــوض ارغيــن فــي ســياق منطقــة اقتصاديــة جديــدة ســريعة
التغيــر :المذكــرة :1عــرض الورشــة واالستشــراف الترابــي 6 ،صفحــات
التكامــل اإلقليمــي وتثميــن الحظيــرة الوطنيــة لحــوض ارغيــن فــي ســياق منطقــة اقتصاديــة جديــدة ســريعة
التغيــر :المذكــرة :2توضيحــات مــن أجــل بنــاء رؤيــة مشــتركة 10 ,صفحــات
التكامــل اإلقليمــي وتثميــن الحظيــرة الوطنيــة لحــوض ارغيــن فــي ســياق منطقــة اقتصاديــة جديــدة ســريعة
التغيــر :المذكــرة :3مقتــرح مضمــون المرحلــة « 1بنــاء النهــج»  8 ،صفحــات
ورشــة االستشــراف الترابي:نــدوة بالشــامي ( 24و 25مــارس  ،)2014خريطــة تحديــد المناطــق بيــن
نواكشــوط وانواذيبــو
مرحلة االنطالق :تقرير البعثة التحضيرية من  10إلي  20فبراير  11 ،2014صفحة
التكامــل اإلقليمــي وتثميــن الحظيــرة الوطنيــة لحــوض ارغيــن فــي ســياق منطقــة اقتصاديــة جديــدة ســريعة
التغيــر :ورشــة االستشــراف الترابــي  ,نــدوة تكويــن – نشــاط حــول االستشــراف الترابــي  :تقريــر حــول
التكويــن – النشــاط المتعلــق باالستشــراف الترابــي مــن  24الي  25مارس  ،2014بالشــامي 53 ،صفحة
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التكامــل اإلقليمــي وتثميــن الحظيــرة الوطنيــة لحــوض ارغيــن فــي ســياق منطقــة اقتصاديــة جديــدة ســريعة
التغيــر :ورشــة االستشــراف الترابــي ،نــدوة تكويــن –نشــاط حــول االستشــراف الترابــي  :ملخــص علــي شــكل
مســودة أوليــة حــول التشــخيص الترابــي مــن  24إلــى  25مــارس  ،2014بالشــامي 18 ،صفحــة
كلود الي :مدخل إلى االستشراف ،مارس  3 ، 2014صفحات
التكامــل اإلقليمــي وتثميــن الحظيــرة الوطنيــة لحــوض ارغيــن فــي ســياق منطقــة اقتصاديــة جديــدة ســريعة
التغيــر :ورشــة االستشــراف الترابــي :تقريــر حــول التوصيــات علــى أثــر البعثــة االســتهاللية ونــدوة التكويــن
– النشــاط بالشــامي،مذكرة تأطيــر مفاهيمــي ،منهجــي وتنظيمــي للمرحلــة  4 ،2صفحــات
تقريــر حــول التوصيــات علــى أثــر البعثــة االســتهاللية ونــدوة التكويــن – النشــاط :تقريــر توصيــات
«»lisodeحــول المشــاركة فــي المســار 5 ،صفحــات
« : »BRL Ingénierie/PNBAعناصــر للتفكيــر حــول مــاالت مســار استشــرافي للمنطقــة الشــمالية
الموريتانيــة والحظيــرة الوطنيــة لحــوض ارغيــن  ،ورشــة االستشــراف الترابــي ،أغشــت  79 ،2014صفحة

آثار التغيرات المناخية على الشاطئ
« : »MDRE/CNIالبيــان االســتهاللي لموريتانيــا فــي اطــار تنفيــذ االتفــاق االطــار لألمــم المتحــدة حــول
التغيــرات المناخيــة ،موريتانيــا  163 ،2001صفحــة
« : »MDAPCEDDالبيــان الوطنــي الثانــي حــول التغيــرات المناخيــة فــي موريتانيــا ،2008,نوفمبــر
 140 , 2008صفحــة
و.ب.ت.م \ خليــة التنســيق للبرنامــج الوطنــي حــول التغيــر المناخــي :البيــان الوطنــي الثالــث حــول التغيــرات
المناخيــة ،يوليــو  168 ،2014صفحــة
و .ب.ت.م  :المســاهمة المتوقــع أن تكــون محــددة علــى الصعيــد الوطنــي فــي االتفــاق االطــار لألمــم المتحــدة
حــول التغيــرات المناخيــة ،الــدورة  21لمؤتمــر أطــراف االتفــاق االطــار المنعقــدة فــي باريــس بفرنســا،
ســبتمبر  12 ،2015صفحــة
و.ب.ت.م \ خليــة التنســيق للبرنامــج الوطنــي حــول التغيــر المناخــي :المســاهمة المتوقــع أن تكــون محــددة
علــى الصعيــد الوطنــي فــي االتفــاق االطــار لألمــم المتحــدة حــول التغيــرات المناخيــة ،التقريــر الوطنــي،
ســبتمبر  58 ،2015صفحــة
 : Groupement IRC/St-Martin PAYSAGEاستعراض وضعية األخطار الحالية للغمر البحري
لمدينــة نواكشــوط ،التقريــر النهائــي المؤقت ،الجزء  ،1يوليــو  63 ،2008صفحة
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 : Groupement IRC/St-Martin PAYSAGEاســتعراض وضعيــة األخطــار الحاليــة للغمــر
البحــري لمدينــة نواكشــوط ,التقريــر النهائــي المؤقت,الجــزء  ،5يوليــو  63 , 2008صفحــة
خرائطيــة المخاطــر الســاحلية بنواكشــوط  ,الخريطــة  : 2مدينــة نواكشــوط  :مخاطــر الغمــر المنجــزة
انطالقــا مــن المســح التوبوغرافــي « ( »GRESARCأبريــل )2006
بروفســور بيتــر فروهــل  ,ســلمان شــيخ  ,دورت ســالكر « :»ACCVC/GIZ/TUHHالتغيــر المناخــي
 ،التعريــة الســاحلية وخطــر الفيضانــات فــي نواكشــوط  ،موريتانيــا :الوضــع الراهــن وخيــارات التكيــف
 116 , 2014 ،صفحــة
ابراهيمافــاي  :ديناميــة الســاحل علــي الشــواطئ الرمليــة مــن موريتانيــا الــي غينيا بيســاو ( افريقيــا الغربية
)  :مقاربــات إقليميــة ومحليــة عبــر تأويــل الصــور ومعالجــة الصــور وتحليــل الخرائــط القديمــة ،جامعــة
برتــون الغربيــة -برســت  323 ، 2010 ،صفحــة
محمــد أحمــد ولــد ســيد شــيخ  ،1بييــر أوزر  2وأنــدري أوزر :مخاطــر الفيضانــات فــي مدينــة انواكشــوط
,موريتانيا « 24 .42-Geo-Eco -Trop 2007 , 31. 19صفحة
« \»MDAPMCEد خونه محمد الحسن:عرض :خطر الشاطئ في نواكشوط واالفاق 20 ،صفحة
أوريليتنــوت :نمــاذج معطيــات لفهــم وتســيير المخاطــر فــي نواكشــوط (موريتانيــا) – عاصمة فــي مواجهة
التحديــات .أطروحــة مقدمــة لنيــل درجــة دكتــور جامعــة باريــس  ، 1المــادة  :الجغرافيــا  ,التخصــص :
جيوماتيكــس ،جامعــة بانتيــون الســوريون –باريــس  539 ، 2007 ، 1صفحــة
مشاريع التنمية والبني التحتية على الشاطئ منذ 2005
 : INROS LACKNER AGخريطــة مخطــط الوضعيــة الراهنــة ,دراســة األثــر البيئــي لمينــاء
نواكشــوط المســتقل المعــروف بمينــاء الصداقــة .
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 : INROS LACKNER AGخريطة االستصالحات المتوقعة على المدي القصير (المشروع الصيني)،
دراســة األثــر البيئي لميناء نواكشــوط المســتقل المعروف بمينــاء الصداقة
االستراتيجيات الوطنية والقطاعية
و.ا.م :اإلســتراتيجية الوطنيــة للنمــو المتســارع واالزدهــار المشــترك  ،2030-2016الجــزء  :2التوجهــات
اإلســتراتيجية وخطــة العمــل  ،2020-2016النســخة المؤقتــة 189 ،صفحــة
و.ا.م :اإلســتراتيجية الوطنيــة للنمــو المتســارع واالزدهــار المشــترك  ،2030-2016الجــزء  :1التشــخيص
االجتماعــي ،االقتصــادي ،المؤسســي والبيئــي ،النســخة المؤقتــة ،و.ا.م  98 ,صفحــة
و.ب.ت,م \ اللجنــة الفنيــة القطاعيــة « البيئــة والتنميــة المســتدامة»  :مســاهمة فــي مســار اعــداد ا.ن.م.ا.م
 ،2030-2016مــارس  64 ،2016صفحــة
« : »MHA/ PNISERدراســة إعــداد إســتراتيجية وطنيــة مــن أجــل الولــوج الدائــم للميــاه والصــرف
الصحــي فــي أفــق  – 2030برنامــج االســتثمار القطاعــي لســنة  ،2030التقريــر النهائــي 119 ،صفحــة
 : MHA/DA /AFJC/BAWAالسياســة الوطنيــة للصــرف الصحــي الســائل ،النســخة النهائيــة ،مايــو
 19 ،2011صفحــة
بابا كوليبالي ،د أمبايامبگير ،مامادوكامرا  :اإلستراتيجية الوطنية للصرف الصحي السائل
« \ »MHAاإلســتراتيجية الوطنيــة للولــوج الدائــم للميــاه والصــرف الصحــي فــي أفــق  ،2030أغشــت
 38 ،2016صفحــة
ج.ا.م \ ب.ا.م.ت \ سيســه الشــيخ بيــده \ رمــي شــارلي بوليــوا :اإلســتراتيجية الوطنيــة لتطويــر الســياحة فــي
الجمهوريــة اإلســامية الموريتانيــة  ,التقريــر المؤقــت 84 ،صفحــة

مخطط االستصالح الحضري لمدينة انواذيبو
قطاع الصيد
الطالــب أعلــي ولــد الطالــب أحمــد \ اخليهنــا ولــد دحمــد \ و.ص.ا.ب\ م.م.ب.م.ص :تحقيــق قطاعــي حــول
التشــغيل فــي قطــاع الصيــد ،مشــروع تطويــر الصيــد التقليــدي فــي موريتانيــا ،تقريــر تلخيصــي  ،ينايــر
 29 ،2014صفحــة
الشــيخ بــاي براهــام \ عمــار حامــد وان \ و.ص.ا.ب \ م.م.ب.م .ص :تقريــر حــول التحقيــق اإلطــار ،دجمبــر
 14 , 2016صفحــة
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« : »MPEM/BRL Ingénierieمخطــط تنميــة البنــي التحتيــة للصيــد فــي موريتانيــا ( ،افــق 25
ســنة ) تقريــر (النســخة المؤقتــة ) ،يوليــو  219، 2014صفحــة
و.ص.ا.ب :اإلســتراتيجية الوطنيــة للتســيير المســؤول مــن أجــل تنمية مســتدامة للصيد واالقتصــاد البحري
 ،2019-2015فبراير  54 ،2015صفحة

المكتب الوطني لألرصاد الجوية
م.و .ا.ج :التوقعــات الموســمية  :2009االســتخدام والتقييــم ،المكتــب الوطني لألرصــاد الجوية  ،موريتانيا
 29 ،صفحة

قطاع المحروقات والمعادن
الخريطة الساحلية لالمتيازات المعدنية في موريتانيا
بعض المعطيات حول قطاع المحروقات 8 ،صفحات
بعض المعطيات حول السياسة البيئية القطاعية للمحروقات ،صفحة واحدة
خريطة مقاطع التنقيب عن النقط ا.ع.م \ و.ب.ط.م ،أغشت 2016
ج.ا.م :مشروع عقد االستغالل -اإلنتاج ،دجمبر  71 ،2007صفحة

ميناء نواكشوط المستقل
أحمــد ولــد المصطفــي :تأثيــر منشــأة مينائيــة علــي تــوازن شــاطئ خاضــع لعبــور رســوبي قــوي :مثــال
مينــاء نواكشــوط (موريتانيــا) ،أطروحــة لنيــل الدكتــوراه مــن جامعــة كيــن ،دجمبــر  163 ،2000صفحــة
مجموعــة البنــك الدولــي :توجيهــات بيئيــة ،صحيــة وأمنيــة للموانــئ ومحطــات الحاويــات 30 ،أبريــل
 23 ،2007صفحــة
« : »INROS LACKNER AGخريطــة االســتصالحات المتوقعــة علــى المــدي المتوســط  :دراســة
األثــر البيئــي لمينــاء نواكشــوط المســتقل المعــروف بمينــاء الصداقــة ،يونيــو 2010
« : »INROS LACKNER AGخريطــة االســتصالحات علــى المــدى المتوســط  :خيــار محطــة
حاويــات ومحطــة حبــوب ،دراســة األثــر البيئــي لمينــاء نواكشــوط المســتقل المعــروف بمينــاء الصداقــة،
يونيــو 2010
 : INROS LACKNER AGمحطــة حاويــات فــي ميناء نواكشــوط  ,دراســة األثر البيئي واالجتماعي
 ،أكتوبر  185 ،2010صفحة
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 : INROS LACKNER AGمحطــة حاويــات فــي مينــاء نواكشــوط  ,دراســة األثــر البيئــي واالجتماعــي
 ،ملخــص ،نوفمبــر  53 ، 2010صفحــة
الشــركة الوطنيــة الصينيــة للطــرق والجســور:خريطة،مقطع،مخطط ،تحليــل وحســاب األشــغال لبنــاء طــرق
بالرصيــف رقــم  4و 5بمينــاء الصداقــة بموريتانيــا ،فبرايــر  20 , 2008صفحــة
 : INROS LACKNER AGدراســة األثــر البيئــي واالجتماعــي لتوســعة مينــاء نواكشــوط  :توصيــف
المشــروع المقتــرح – اســتعراض التقريــر المؤقــت  ،يونيــو  26 ، 2010صفحــة
د عبد الرحمن خليفه :وضع المعايير البيئية لموانئ موريتانيا ،تقرير ،يونيو  24 ، 2011صفحة
 : INROS LACKNER AGالبرنامــج القطاعــي للنقــل ,دراســة جدوائيــة توســعة مينــاء نواكشــوط –
تحييــن مخطــط مينــاء نواكشــوط ،التقريــر النهائــي ،ينايــر  82 ،2012صفحــة
مذكرة تقديم لميناء نواكشوط المعروف بميناء الصداقة ،أبريل  9 ، 2016صفحات

قطاع الكهرباء
مذكرة تلخيصية :وضعية قطاع الكهرباء ،و.ب.ط.م ،يناير  20 , 2017صفحة

الصحافة
حينمــا يغمــر المحيــط مدينــة نواكشــوط ...ال دخــل لتســونامي بالموضوع ،فالســبب هــو تعرية الحاجــز الرملي
الــذي يفصــل العاصمــة عن البحــر ،عبد العزيز باروهي  ،مبعوث خاص لمجلة «JA/L’INTELLIGENT
« العــدد  2299بتاريــخ  30ينايــر إلي  05فبراير 2006
الشــاطئ الموريتانــي ...الخطــر الوشــيك «،» MAGHREB-HEBDOMAGHREB-HEBDO
العــدد  242بتاريــخ  32يونيــو 2005
سوء األحوال الجوية :كارثة بحرية على شاطئ نواكشوط،
;http://www .akhbarnouakchott.com/index.php?ArtID=994&alles=1&nurmai
2006/03/nleft=0&n... 05
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