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كلمة معالةااسيدةوزيرةاابيئمةوااتنليمةاالستديم
بالنظر إلى مختلف التقوٌمات التً قٌم بها خالل العقد األخٌر ،تبقى مورٌتانٌا البلد
 ،1968وكذا من
األش َّد تضررا فً الساحل من فترات الجفاف التً تعاقبت منذ
الصروف المناخٌة األخرى.
كان التصح ُر وما نجم عنه من تدهور األراضً َعلى قدر تؤثٌر المناخ الذي
انضافت إلٌه التصرفات البشرٌة ،فتسبب ذلك فً نتائج مباشرة على الوسط الذي هو
هشٌّ من قبلُ ،وكان ل ذلك وق ٌع هام تمثل فً انخفاض مساحة األراضً القابلة
للزراعة وانخفاض المراعً والغابات والموارد المائٌة ؛ األمر الذي أصاب
الظروف االجتماعٌة االقتصادٌة العامة فً البلد وال سٌما م داخيل األسر الرٌفٌة.
ومن أجل مواجهة هذا التحدي بالذات ،وقع فخامة رئٌس الجمهورٌة السٌد محمد ولد
عبد العزٌز فً ٌ 10ونٌو  2010فً "نجامٌنا" فً "تشاد" مع نظرائه "اتفاقٌة إنشاء
الوكالة اإلفرٌقٌة للسور األخضر العظٌم" ،وعكف على تنفٌذ البرنامج اإلفرٌقً
المسمى "مبادرة السور األخضر العظٌم للصحراء الكبرى والساحل".
ٌهدف هذا البرنامج أساسا إلى مكافحة تدهور األراضً والتصحر ،مع المساهمة فً
األمن الغذائً والتنمٌة االقتصادٌة االجتماعٌة المستدٌمة لسكان المنطقة الساحلٌة
الصحراوٌة من القا ّرة .وهو ٌتطلب إستراتٌجٌة منسجمة وشمولٌة لن تتحقق من
دون ساكنة رٌفٌة مسإولة تمتلك االلتزام واألدوات الالزمة لمواجهة التحدٌات التً
تهدد األجٌال الحالٌة والمستقبلٌة.
وفً هذا السٌاق بالذات ،صٌغت الٌوم هذه اإلستراتجٌ ُة و ُ
شف َِع ْ
ت بـ"خطة عمل" من
أجل تنفٌذ السور األخضر العظٌم فً مورٌتانٌا ،على مدى الفترة .2018/2014
إنّ هذه المقاربة العملٌة ال تزمع فقط إنشاء غابة فً الحٌز المرسوم للسور األخضر
العظٌم ـ على الرغم من أنّ االنشغال المتعلق بتعزٌز الغطاء النباتً سٌعالج بعناٌة
فائقة ـ بل تطمح أٌضا على وجه أساسً للقٌام بمجموعة من التدخالت المندمجة
ذات الطابع متعدد القطاعات ٌراد منها تحسٌن الظروف المعٌشٌة للسكان فً
المناطق الساحلٌة الصحراوٌة.
وستستهدف هذه التدخالت المزٌ َد من دٌمومة نظم اإلنتاج الرٌفً (الزراعة ،التنمٌة
الحٌوانٌة ،الصٌد المائً ،الحِراجة ،والحراجة الزراعٌة...إلخ) وتطوٌر البنٌة التحتٌة
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الرٌفٌة دعما لإلنتاج وتسوٌق المنتجات وتنوٌع النشاطات االقتصادٌة ،فً سبٌل خلق
الثروات واألخذ فً الحسبان للنوع والشباب فً التنمٌة.
ستعتمد إستراتٌجٌة تنفٌذ السور األخضر أساسا على ما ٌلً  )1 ( :استهدافٌ مناسبٌ
لمنطقة التدخل (  )2االستفادة مٌدانٌا من النشاطات المعتمِدة على مقاربات عملٌة
متمحورة حول النتائج (  )3االنسجام مع السٌاسات الوطنٌة والقطاعٌة والالمركزٌة.
وأخٌرا ،تؤتً هذه اإلستراتٌجٌة نتٌجة تشاور عام شارك فٌه مجمو ُع الفاعلٌن
واألطراف المعنٌة بالقطاع  ،من المجتمع المدنً إلى البرلمانًين البٌئًين ،مرورا
بالفاعلٌن المحلٌٌن والمصالح العمومٌة والشركاء الفنٌٌن والمالٌٌن ،وذلك من أجل
إرساء تحالف وطنً ٌضع تنفٌذ "مبادرة السور األخضر العظٌم" فً قلب
االهتمامات السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة فً مورٌتانٌا.
آمدي كمرا
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الملخص التنفٌذي
تمثل مورٌتانٌا أحد البلدان الساحلٌة األكثر تضررا بالتغٌرات المناخٌة الخطرة
والتً تسببت فً فترات متعاقبة من الجفاف طٌلة الثالثٌن سنة الماضٌة.
تتجلى الصروف الناجمة عن التغٌرات المناخٌة فً مورٌتانٌا من خالل الجفاف
المُعاود والتصحر وتدهور الموارد الطبٌعٌة وانخفاض اإلنتاج الزراعً وفقدان
التنوع البٌولوجً والفٌضانات وما ٌنج ّر عنها من انعدام األمن الغذائً وتفاقم
وضعٌات العوز والفقر ،وال سٌما فً الوسط الرٌفً.
ولهذا السبب ،اختارت مورٌتانٌا أن تدمج مكافحة التصحر فً مسار للتنمٌة
المستدٌمة ٌكون أكثر شمولٌة وٌضم فً نفس الوقت أبعادا فنٌة واجتماعٌة اقتصادٌة
ومإسسٌة.
وفً هذا السٌاق ،اتخذت الحكومة مختلف التدابٌر القانونٌة من أجل تعزٌز التسٌٌر
المستدٌم للموارد الطبٌعٌة ،عبر مسار ٌنسجم مع متطلبات الحكم البٌئً الرشٌد.
وقد مثل العم ُل المتعلق بتعزٌز الجهاز التشرٌعً والنظامً أولوٌة لدى السلطات
العمومٌة .وهكذا ،وقّع البلد وصادق على مختلف االتفاقٌات الدولٌة حول "التوافقات
متعددة األطراف" الوجٌهة بالنسبة لمكافحة التصحر وتدهور األراضً والتغٌرات
ِف على عمل مواز من أجل التوصل
المناخٌة ،والنهوض بالتنوع البٌولوجً .وقد ُعك َ
ألفضل مإاءمة بٌن المحافظة على الموارد الطبٌعٌة ومكافحة الفقر.
وعلى الصعٌد المٌدانًُ ،ب ِذ َل العدٌ ُد من الجهود من طرف الحكومة ،لتصمٌم وتنفٌذ
مشارٌع وبرامج تنموٌة من شؤنها التصدي لهذه التقلبات المناخٌة التً تنحو إلى
تقوٌض مبادرات مكافحة التصحر وتحسٌن دخول وظروف المعٌشة لدى سكان
الرٌف.
وعلى الرغم من جمٌع هذه التدخالتٌ ،توجَّ بُ أن نالحظ أن الجهود المقو َم بها لم
تستطع حتى الساعة إعطاء النتائج المرجوة ،نظرا ـ ولو جزئٌا ـ لتعقد التحدٌات
المراد رفعها والنقص المسجل فً الموارد البشرٌة والفنٌة والمالٌة الالزمة لمواجهة
التقلبات المتعددة ،و ٌتوجّب االعترافُ أخٌرا بؤنّ هذه الظاهرة تمثل أحد التحدٌات
التنموٌة الكبرى ،وتكتسً بالتالً طابعا دٌنامٌكٌا عابرا للحدود.
وفً هذا السٌاق بالذات ،وعلى إثر النتائج المختلف فً تقوٌمها عقب تنفٌذ مختلف
الخطط والبرامج الوطنٌة فً مجال مكافحة اآلثار ال وخٌم ة لهذه الظواهر الطبٌعٌة
من طرف البلدان اإلفرٌقٌة ،قرر إحدى عشر رئٌس دولة وحكومة فً االتحاد
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اإلفرٌقً ،على اقتراح من "سٌن صاد" ،إقامة شراكة إفرٌقٌة للتدخالت المندمجة
المستهدفة فً المناطق القاحلة.
تتنزل مبادرة السور األخضر العظٌم للصحراء الكبرى والساحل عبر "اتخاذ
إجراءات فعّالة واستعجالٌة فً المناطق القاحلة من إفرٌقٌا  ،إلٌقاف أو قلب االتجاه
نحو تدهور األراضً وافتقار التنوع الحٌوي ،من أجل التؤكد من أنّ المنظومات
البٌئٌة ستكون من اآلن وحتى  2025متحمّلة للتغٌر المناخً ،و ستواصل تقدٌم
المنافع األساسٌة للمساهمة فً الهناء البشري والتخلص من الفقر".
تمثل إستراتٌجٌة السور األخضر العظٌم للصحراء الكبرى والساحل رإٌة مستقبلٌة
على الصعٌد السٌاسً والمٌدانً لهذه المبادرة ،وٌتمثل هدفها اإلجمالً فً
"المساهمة فً تحسٌن ظروف معٌشة وتحمّل المجتمعات المحلٌة للتغٌر المناخً
والتصحر والجفاف ،بواسطة تعزٌز إنتاجٌة الموارد الطبٌعٌة والمنظومات البٌئة،
فً إطار إنجاز األمن الغذائً".
ومن جهة أخرى ،تتٌح اإلستراتٌجٌة أٌضا فرصة لمواجهة التؤثٌرات الضارة
لتدهور األراضً والتصحر فً المنطقة ،وهً التؤثٌرات ذات الطابع االجتماعً
واالقتصادي والبٌئً .وتم ّكن كذلك من دعم جهود المجتمعات المحلٌة على المستوى
القاعدي ،فً مجال التسٌٌر واالستغالل المستدٌم للغابات والبنٌة التحتٌة واالجتماعٌة
االقتصادٌة والمجابات الرعوٌة.
وعلى الرغم من ذلك ،فإنّ تدخالت المبادرة ٌجب أن تجري فً سٌاق إقلٌمً ٌمتاز
على وجه الخصوص فً منطقة الساحل بتحدٌات بٌئٌة وإنسانٌة وأمنٌة متصاعدة
انجرّت عنها بعض الهُجرات السكانٌة.
ونظرا لذلك ،جعلت مورٌتانٌا من هذه المبادرة اإلفرٌقٌة المشتركة توجها أولوٌا،
"الوكالة اإلفرٌقٌة للسور
وذلك بصفتها بلدا مإسسا وموقّعا على اتفاقٌة إنشاء
األخضر العظٌم".
فبالمصادقة على االتفاقٌة المذكورة فً  ،2013ومن خالل تنفٌذ المكونة الوطنٌة من
خالل "الوكالة الوطنٌة للسور األخضر العظٌم" ،عبّرت حكومتنا عن تضامنها مع
الدول األعضاء األخرى ،وعن التزامها الثابت بإنجاز هذا المشروع اإلفرٌقً
المشترك الهام.
ُ
السلطات العمومٌة تنفٌذ مبادرة السور األخضر،
وفً هذا المنظور بالذات ،قررت
من خالل إعداد واعتماد إستراتٌجٌة وخطة عمل وطنٌة ،طبقا لمجموع المبادئ
المتعلقة بالتسٌٌر المستدٌم لألراضً ،فً سٌاق وطنً ٌستجٌب لخصائص المناطق

إستراتٌجٌة السور األخضر العظٌم وخطة عمله الوطنٌة فً مورٌتانٌا ٌ /ولٌو 2014

6

القاحلة وشبه القاحلة ،والواقع ونمط حٌاة المجتمعات المحلٌة التً ٌ َُوجَّ ُه لها البرنامج
على نحو أساسً.
تعتمد التوجهات اإلستراتٌجٌة فً مورٌتانٌا فً مجال التسٌٌر العقالنً للموارد
الطبٌعٌة وحماٌة البٌئة وتحسٌن اإلطار الشامل لمعٌشة السكان على المقاربة
التشاركٌة الشمولٌة.
وفً هذا اإلطار بالذات ،تمثل خطة العمل أداة تنفٌذ اإلستراتٌجٌة الوطنٌة للسور
األخضر العظٌم ،وستطال أساسا الوسط الرٌفً وال سٌما مناطق تر ّكز الفقر.
وكما الحال فً كل مكان ،فإنّ دٌنامٌكٌة التنمٌة المحلٌة ٌجب أن تنجز على مستوى
البلدٌات .ففً هذا الحٌّز ،ستتركز األقطاب المحلٌة للتنمٌة ،من خالل إنجاز بنٌة
تحتٌة اقتصادٌة اجتماعٌة تسهل فً نفس الوقت خلق المداخٌل وتعزٌز األمن
الغذائً وتوفٌر الخدمات االجتماعٌة القاعدٌة.
وعلى أساس معاٌٌر تعتمد على الملمح البٌئً ومحددة فً اإلستراتٌجٌة اإلقلٌمٌة
المنسجمة التً اعتمدها االتحاد اإلفرٌقً ،ستغطً منطقة تنفٌذ السور األخضر
العظٌم فً مورٌتانٌا ست ( )6والٌات (اترارزه ،لبراكنة ،تكانت ،لعصابة ،الحوض
الغربً ،الحوض الشرقً).

الشكل  : 1خرٌطة مورٌتانٌا بمرجعٌة أرضٌة تبٌن المخطط االستئناسً للشرٌط االبتدائً للسور األخضر
العظٌم.

ٌعبر مشروع مخطط السور األخضر العظٌم
وأربعٌن بلدٌة (.)45

خمسة عشر(  )15مقاطعة وخمسة

إستراتٌجٌة السور األخضر العظٌم وخطة عمله الوطنٌة فً مورٌتانٌا ٌ /ولٌو 2014

7

واعتمادا على هذا التصنٌف المع ياري ،تشمل منطقة التدخل الحٌز الترابً الواقع
بٌن خطً المطر  100مم و  400مم .ومع ذلك ،وعلى أساس تدخل نموذجً ،فإنّ
 1100كلم
التدخالت األولى لتنفٌذ المبادرة فً مورٌتانٌا ستطال شرٌطا طوله
وبعرض متوسط  15كلم.
وفً مختلف أشكالهم التنظٌمٌة (تعاونٌات ،رابطات ،تكتالت ،منظمة النساء
الركن المركزي فً تنفٌذ مبادرة السور األخضر
والشباب ،إلخ)ٌ ،شكل السكان
َ
 481 000ساكن موزعٌن على
العظٌم فً مورٌتانٌا .وٌقدر هإالء السكان بـ
 1242بلدة.
إنّ األعمال المقوم بها فً المنطقة التً ٌم ّر بها المخطط تشكل مجموعة تدخالت
مندمجة ذات طابع متعدد القطاعات ،وٌراد منها تحسٌن ظروف معٌشة السكان فً
المناطق الساحلٌة الصحراوٌة من البلد.
تشكل إستراتجٌة السور األخضر خالصة مشاورات مع الفاعلٌن الناشطٌن على
المستوى الوطنً فً مكافحة الفقر والتصحر والتغٌرات المناخٌة والمحافظة على
التنوع البٌولوجً ،وكذا مع المستفٌدٌن.
تقترح هذه الوثٌقة إطارا عملٌا للتنفٌذ المناسب للسور األخضر ،وتر ّكز علً
مقاربات اندماجٌة وتجمٌعٌة ،النتهاز جمٌع الفرص المُتاحة لدفع التنمٌة المحلٌة،
بفضل تعزٌز التآزر بٌن التدخالت ،من أجل تعاضد الموارد البشرٌة والمالٌة
والفنٌة ،لٌكون تكامل التدخالت فعلٌا.
وبذالك تكون خطة العمل لإلستراتٌجٌة الوطنٌة للسور األخضر أفضل إطار لتجمٌع
وتنظٌم وانسجام التدخالت فً مجال مكافحة تدهور البٌئة والتسٌٌر المستدٌم للموارد
الطبٌعٌة فً مورٌتانٌا.
ُتبنً الخطة حول ستة (  )6محاور إستٌراتٌجٌة معت َمدة من أجل تؤمٌن التنمٌة
المستدٌمة من خالل تثمٌن أو استعادة الموارد المائٌة والنباتٌة والحٌوانٌة وموارد
التربة ،عالوة علً تعزٌز المخزون البشري ،فً أمل تحسٌن الظروف اإلنتاجٌة
للرأسمال الطبٌعً والظروف االجتماعٌة االقتصادٌة فً المنطقة التً تغطٌها
عملٌات السور األخضر فً مورٌتانٌا .وهذه المحاور هً :
 المحور االستراتٌجً  : 1تحسٌن األمن الغذائً بواسطة التسٌٌر المستدٌم
لنظم اإلنتاج
 البرنامج  : 1تحسٌن اإلنتاج الزراعً الغابً
 البرنامج  : 2تحسٌن األمن الغذائً بواسطة تنمٌة نظم اإلنتاج
الزراعً الرعوي
 البرنامج  : 3استعادة األراضً المتدهورة
إستراتٌجٌة السور األخضر العظٌم وخطة عمله الوطنٌة فً مورٌتانٌا ٌ /ولٌو 2014

8

 البرنامج  : 4تجدد الموارد الطبٌعٌة
 البرنامج  : 5تعبئة الموارد المائٌة وتسٌٌرها المستدٌم.
 المحور االستراتٌجً  : 2الحكم الرشٌد والتنمٌة المحلٌة
 البرنامج  : 6النهوض بالحكم الرشٌد
 البرنامج  :7تطوٌر البنٌة التحتٌة القاعدٌة
 المحور االستراتٌجً  : 3تنمٌة النشاطات المد ّرة للدخل
 البرنامج  : 8تنمٌة ال ُ
ش َعب
 البرنامج  : 9تنمٌة نشاطات خلق الثروات
 المحور االستراتٌجً  : 4البحث عن المواكبة وتسٌٌر المعارف
 البرنامج  :10البحث عن المواكبة
 البرنامج  : 11تسٌٌر المعارف
 المحور االستراتٌجً  : 5تعزٌز القدرات لدى الفاعلٌن
 البرنامج  : 12تنظٌم الفاعلٌن فً هٌئات
 البرنامج  :13تعزٌز قدرات المنتجٌن
 المحور االستراتٌجً  : 6المتابعة التقوٌمٌة
 البرنامج  : 14تنسٌق البرنامج
 البرنامج  : 15المتابعة التقوٌمٌة
ٌ
مدعومة بـ"خطة عمل وطنٌة للتنفٌذ" ،تقدر مٌزانٌتها
إنّ هذه اإلستراتٌجٌة الوطنٌة
اإلجمالٌة بـتسع وثالثٌن ملٌار وسبعمائة وثمانٌة وستٌن ملٌون ( )39 768 000 000أوقٌة.
وستؤتً الموارد الالزمة لتموٌل خطة عمل "السور األخضر العظٌم" فً مورٌتانٌا
من مخصصات الدولة ،وإسهامات الشركاء فً التنمٌة ،ومن إقامة صندوق ائتمانً
متعدد المانحٌن.
وس ٌُؤ َّمنُ تنفٌذ مبادرة السور األخضر فً مورٌتانٌا من طرف " الوكالة الوطنٌة
للسور األخضر العظٌم" التً هً مؤسسة عمومٌة ذات طابع إداري مزود
بالشخصٌة االعتبارٌة والقانونٌة واالستقاللٌة المالٌة .وسٌدٌرها مجلس إدارة ،
وتتمتع بدعم الهٌئات الموجودة سلفا على المستوى الوطنً والمحلً.
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