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 الملخص التنفٌذي

 
فً المجال البحري والشاطبً المورٌتانً الذي ٌضم تنوعا بٌولوجٌا استثنابٌا، ال ٌمكن أن 

التً تسهم مباشرة فً الهناء )تستدٌم فرص التنمٌة إال بضمان سالمة المنظومات البٌبٌة 
الذي ٌخفض المخاطر التً تعتري المنافع )والحفاظ على التنوع البٌولوجً  (البشري

 .(المستمّدة من المنظومات البٌبٌة
 

بحكم موقعها الجؽرافً، تعتبر المنطقة البحرٌة والشاطبٌة المورٌتانٌة األكثر إنتاجٌة فً و
، شعاب مرجانٌة، معاشب، فجاج قاعٌة)فهً تضّم مساكن بحرٌة وشاطبٌة متنوعة . العالم

 .تشّكل دعامة لتنوع بٌولوجً استثنابً (منؽروؾ، دلتا، مصاّب، سباخ
 

إّن المجال البحري والشاطبً ـ الذي تتعاقب فٌه أنواع ذات تالؤم اعتدالً مع أخرى ذات 
التنمٌة الحضرٌة، استؽالل النفط ) خداماتهتالؤم استوابً ـ ٌشهد نموا مطردا وتنّوعا فً است

، وذلك عالوة على استخداماته األولى (...والؽاز البحري، استؽالل الذهب فً تازٌازت، 
وإذا كانت النشاطات االقتصادٌة تشكل فرصا حقٌقٌة . المتمثلة فً الصٌد والنقل البحري

لتنمٌة البلد، فهً تمثل مع ذلك مخاطر على فقدان التنوع البٌولوجً، وفً نهاٌة المطاؾ، 
. تهدد استمرارٌة المنافع المستمّدة من تثمٌنه، وال سٌما من خالل قطاع الصٌد

 
فال ٌمكن إذن للتنمٌة أن تستدٌم، إال مع ضمان سالمة المنظومات البٌبٌة التً تساهم مباشرة 

فً الهناء البشري، ومع الحفاظ على التنوع البٌولوجً لتخفٌض المخاطر التً تعتري 
 . المنافع المستمّدة من المنظومات البٌبٌة

 
واستجابة لهذا التحدي المترّكز حول المحافظة على التنوع البٌولوجً البحري والشاطبً 

وتثمٌنه من أجل التنمٌة المستدٌمة فً مورٌتانٌا،  (بما فً ذلك المنظومات البٌبٌة)
عدة تدخالت، من ضمنها إعداد ( 2012/2016)" للعمل البٌبًالثانٌة وطنٌة الخطة ال"حددت

ذات مناطق ال"و" المحمٌات البحرٌة والشاطبٌة"اإلستراتٌجٌة الوطنٌة إلنشاء وتسٌٌر هذه 
". األهمٌة البٌولوجٌة

 

الخطة اإلستراتٌجٌة "وخارج السٌاق الوطنً الصرؾ، تستجٌب هذه اإلستراتٌجٌة ألهداؾ 
، والتً وقعت (11" آٌشً" وهدؾ 10مؤتمر األطراؾ الـ )" التفاقٌة التنوع البٌولوجً

، بواسطة شبكة من 2020وٌعنً ذلك أّن مورٌتانٌا ـ من اآلن وحتى . علٌها مورٌتانٌا
على األقل من %10المحمٌات ذات التمثٌل البٌبً والمرتبطة فٌما بٌنها ـ ملزمة بحماٌة 

مناطقها البحرٌة والشاطبٌة، بما ذلك المناطق شدٌدة األهمٌة والمنافع التً توفرها 
. المنظومات البٌبٌة

 
وقد تم إثراء وإجازة مسار ومنهجٌة اإلعداد، على أساس مقاربة تشاركٌة منظمة، وذلك من 

ٌّنة لهذا الؽرض  .طرؾ لجنة القٌادة المع
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بما فً ذلك الوضعٌة المٌدانٌة )الحصٌلة : وقد جرى مسار اإلعداد وفق ثالث مراحل 
من خالل منتدٌات )، والتشٌٌد المشترك لإلستراتٌجٌة وخطة عملها (والتعّرؾ على النواقص

ٌّنة لقٌادة )، واإلجازة الفنٌة تبعا لمنتجات المسار (التشاور من خالل اجتماعات اللجنة المع
 .(اإلستراتٌجٌة

فرٌق العمل )وقد ِقٌَم بتشخٌص وتحلٌل النواقص على نحو مشترك، على المستوى الوطنً 
ورشات )، والمستوى الدولً ("المعهد المورٌتانً لبحوث المحٌطات والصٌد"فً 

 .(نامٌبٌا"/سواكوبمند"السٌنؽال، و/دكار
 

أّن مورٌتانٌا تتوفر ـ فً منتصف الهدف ـ على مخزون هام : وٌستخلص من التشخٌص 
دةتتمتع ببٌئة مؤسسٌة وقانونٌة من التنوع البٌولوجً، و ٌّ  .تتٌح فرصا ج

 
وعلى وجه إجمالً، وصلت مورٌتانٌا إلى منتصؾ الطرٌق نحو تحقٌق الهدؾ من 

فهً تتوفر على مخزون كبٌر من التنوع البٌولوجً، بالمكتسبات التً ٌراد . اإلستراتٌجٌة
. تعزٌزها واألولوٌات المراد أخذها فً الحسبان للمحافظة على المناطق البحرٌة والشاطبٌة

. إجماال، مع وجود ثؽرات ٌجب ملؤها
 

  :وعلى وجه الخصوص، تجدر اإلشارة إلى ما ٌلً
 

الحظٌرة ) من المناطق البحرٌة والشاطبٌة تتوفر حالٌا على نظام حمابً % 5,5ـ قُرابة 
وهكذا، وصلت . (محمٌة شطبول التابعة، الحظٌرة الوطنٌة لدٌاولٌػ/الوطنٌة لحوض آركٌن

". آٌشً" لـ11مورٌتانٌا إلى منتصؾ الطرٌق إلى تحقٌق الهدؾ 
 

منطقٍة ما منطقًة عتبار ـ على أساس المعاٌٌر المحددة من طرؾ اتفاقٌة التنوع البٌولوجً ال
، عالوة مناطق "مناطق ذات أهمٌة بٌولوجٌة "4ذات نفع بٌبً وبٌولوجً، تّم التعّرؾ على 

.  المحافظة الموجودة سلفا، أو التً لها نظام أساسً قٌد اإلنجاز
: ما ٌلً م هذا المخزون البٌولوجً ٌتكون
o  المنطقة الرسوبٌة من المنطقة االقتصادٌة ) م 20مساكن فً القٌعان ٌقل عمقها عن

 ؛ (مورٌتانٌةالحصرٌة ال
o فً الماء البارد فً عرض نواكشوط ؛ :الشعاب المرجانٌة  
o "المنطقة االقتصادٌة منطقة الشمالٌة من الفً : الدابمة " صعود المٌاه العمٌقةخلٌة

 الحصرٌة المورٌتانٌة ؛
o  تٌمرٌسِفَجاج "نظام." 

 

ـ على الرؼم من أّن اإلطاَر القانونً والمؤسسً ُمَواٍت على وجه العموم، فهو ٌعانً من 
: العوابق األساسٌة التالٌة 

o  وفق النظم " المناطق ذات األهمٌة البٌولوجٌة"ؼٌاب إطار قانونً مالبم لتصنٌؾ
 ألؼراض التسٌٌر ،القانونٌة التً تمّكن من الضبط المناسب لمختلؾ االستخدامات

 المستدٌم والحفظ للتنوع البٌولوجً ؛
o  ر المشاركة والتعاون من األطراؾ المعنٌة سِّ ٌَ ؼٌاب إطار وآلٌات مؤسسٌة مٌدانٌة ُت

 .المناطق ذات األهمٌة البٌولوجٌة"والهٌبات المكلفة أو المهتمة بـ
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المبادئ، التوجهات العامة، )وهكذا، تعمل اإلستراتٌجٌة كنظام من ستة عناصر تكوٌنٌة 
األهداف والنتائج المنتظرة، المؤشرات، اإلطار العام للتخطٌط، خطة العمل، المدٌرٌات 

 (.القلب النابض)، وٌقودها إطار مؤسسً تنفٌذي (للتموٌل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
( 2)مقاربة تعتمد على المعارؾ ؛  (1): تعتمد اإلستراتٌجٌة على ستة مبادئ أساسٌة (1)

التسٌٌر المندمج والمفتوح على جمٌع القطاعات التً لها تأثٌر إٌجابً أو سلبً على التنوع 
مبدأ  (4)التسٌٌر التشاركً الذي ٌشرك مجموع األطراؾ المعنٌة ؛  (3)البٌولوجً ؛ 

التضامن بمعنى تعاضد  (5)التفرٌع، من خالل توخً المستوى المناسب فً العمل ؛ 
ٌّؾ اعتمادا على التعلم بالعمل (6)الوسابل والكفاءات ؛   .مقاربة األخذ بالحٌطة والتك

 
 : فٌما ٌلًالتوّجهات اإلستراتٌجٌة تتمثل (2)

 

 وبٌن االستؽالل صرؾالتوفٌق بٌن حماٌة التنوع البٌولوجً البحري والشاطبً ال 
 الرشٌد للموارد الطبٌعٌة ؛

  الحظٌرة الوطنٌة لحوض )تأمٌن الموجود على مستوى الحظابر الوطنٌة القابمة
، وهو ما ٌوصل مورٌتانٌا (محمٌة شطبول التابعة، الحظٌرة الوطنٌة لدٌاولٌػ/آركٌن

  ؛11" آٌشً" من تحقٌق هدؾ % 50إلى قرابة 

 دعم مسارات التصنٌؾ الجارٌة، والتً بلؽت أشواطا متفاوتة ؛ 

  مناطق ذات أهمٌة "وفً الختام، إنشاء وتوسٌع الشبكة عن طرٌق التعّرؾ على
جدٌدة، أو بواسطة توسٌع تصنٌفها ودمجها فً شبكات على مستوٌات " بٌولوجٌة

 .مناسبة
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 ٌتمثل الهدؾ العام من اإلستراتٌجٌة فً تحسٌن المحافظة على التنوع البٌولوجً (3)
 . البحري والشاطبً فً مورٌتانٌا، وحفظ وتثمٌن المنافع التً ٌوفرها

 :ٌتنزل هذا الهدؾ العام إلى هدفٌن خصوصٌٌن، هما 
،للتمكٌن "المناطق ذات األهمٌة بالنسبة للتنوع البٌولوجً"ـ إنشاء وتسٌٌر شبكة وطنٌة من 

من المحافظة على المستوٌات المناسبة، ومن التسٌٌر الرشٌد لالستخدامات التً لها تأثٌر 
 على التنوع البحري والشاطبً ؛

ـ النهوض باألخذ فً الحسبان للحفاظ على التنوع البٌولوجً فً تسٌٌر أهّم استخدامات 
 .المنطقة البحرٌة والشاطبٌة

 
ٌّز اإلطار العام لتخطٌط اإلستراتٌجٌة بٌن محو زمنً ومحور مكانً ذي ثالث (4) ٌم

 .شاطبً، وبحري شّطً، ومجال أعالً البحار: مجاالت 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 حكامة (i):  محاور موضوعاتٌة 5 تتمحور خطة عمل اإلستراتٌجٌة حول (5)

 التسٌٌر التأقلمً (iii) البحث، دعما للتسٌٌر والمحافظة ؛ (ii)اإلستراتٌجٌة والشبكة ؛
 . التموٌل المستدٌم لإلستراتٌجٌة(v) االتصال والتحسٌس والتكوٌن ؛ (iv) واالندماجً ؛ 

 
َمْت هذه الخطة لتتطّور وفق مسعى تأقلمً، ووفق مسار ذاتً ٌؤمن مراجعتها  وقد ُصمِّ

 .باستمرار
 
 تعتمد التوّجهات لتموٌل خطة اإلستراتٌجٌة على ثالثة مبادئ تجسدْت فً إطار جدول (6)

 . تبٌانً استعٌدت فٌه النشاطات وصنفت وفق مصادر وأدوات التموٌل
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وٌبقى القلب النابض لإلستراتٌجٌة هو اإلطار المؤسسً والقانونً المحدد لتنفٌذها، وهو 
إطار ٌحفز االندماج بٌن مختلؾ سٌاسات التهٌبة الستؽالل الموارد والمجاالت البحرٌة 

 : هٌبات 4وهو ٌتكّون من . والشاطبٌة
 

 
 
 
 

 

 
 
 

  إطار رفٌع المستوى لصنع القرار من طرؾ عدة وزارات : لجنة قٌادة اإلستراتٌجٌة
 ؛ (فهو هٌبة قٌادٍة متعددةُ القطاعات)

 "فً " مناطق األهمٌة البٌولوجٌة"ٌتكّون من الهٌبات المكلفة بتسٌٌر " : تكتل تنفٌذي
 فهو هٌبة لتنسٌق خطة العمل، تنزٌلها إلى العمل المٌدانً ؛. الشبكة

  ٌقوم مقام إطار موسع للتبادل واإلعالم وتنفٌذ : منتدى التشاور بٌن مختلؾ الفاعلٌن
 اإلستراتٌجٌة ؛
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  منتدى علمً ٌقدم خبرة مستقلة، دعما لمختلؾ :  وأخٌرا، فرٌق العمل العلمً الدابم
 .الهٌبات المنفذة للخطة

 
ٌؤمن إطار تنفٌذ اإلستراتٌجٌة تطورا تأقلمٌا لمختلؾ مكّوناتها، مع اختصاص هٌبتها القٌادٌة 

 .بمواءمة هٌبات التنسٌق والتنفٌذ مع التطورات المحتملة
 
 

 أهداف ونتائج ومؤشرات اإلستراتٌجٌة

توفر اإلستراتٌجٌة الحالٌة إطارا مؤسسٌا وقانونٌا للنهوض بهذا التسٌٌر اإلقلٌمً للمناطق 
البحرٌة والشاطبٌة ذات األهمٌة بالنسبة للتنوع البٌولوجً، وذلك لتبقى البٌبة البحرٌة 

وهً تحفز ـ عالوة على ذلك ـ أكبر إدماج . والشاطبٌة سلٌمة ومنتجة على المدى الطوٌل
 .لمختلؾ السٌاسات العمومٌة المعنٌة بتهٌبة استؽالل الموارد والمجاالت البحرٌة والشاطبٌة

 
فالهدؾ األساسً من هذه اإلستراتٌجٌة ٌتمثل فً خلق إطار مناسب لتحسٌن المحافظة على 

التنوع البٌولوجً البحري والشاطبً فً مورٌتانٌا، ولحماٌة وتثمٌن المنافع التً ٌستمّدها 
 .السكان وٌعتمدون علٌها بصفتها وسٌلة عٌش مستدٌم
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ة من   : الهدف العام تحسٌن المحافظة على التنوع البٌولوجً البحري والشاطئً فً مورٌتانٌا، وصٌانة وتثمٌن المنافع المستمدَّ
 المنظومات البٌئٌة
 1الهدف الخاص رقم 

 
إنشاء وخلق شبكة وطنٌة من 

المناطق ذات األهمٌة بالنسبة "
تمّكن من "للتنوع البٌولوجً

الصٌانة ـ فً المستوٌات المناسبة ـ 
والتسٌٌر الرشٌد لالستخدامات التً 

لها تأثٌر على التنوع البٌولوجً 
 .البحري والشاطبً

 
 

 النتائج المنتظرة
 

المناطق البحرٌة والشاطبٌة "ٌُنتظر أّن مسار التعّرؾ على (1)
فً مورٌتانٌا سٌكون " ذات األهمٌة بالنسبة للتنوع البٌولوجً

 جاهزا ؛
المناطق ذات األهمٌة "ٌنتظر أن ُتخلق شبكة جاهزة من (2)

، وأن تصان وتثّمن منافعها "بالنسبة للتنوع البٌولوجً
 المنظومٌة، فً إطار تسٌٌر مستدٌم لالستخدامات ؛ 

ن دٌمومة الموارد المالٌة للشبكة(3)  . ٌنتظر أن تؤمَّ
 

 مؤشرات ٌتحقق منها
 ـ 2020الحماٌة والتسٌر المستدٌم ـ من اآلن وحتً أفق 

من المناطق % 10للتنوع البٌولوجً فٌما ال ٌقل عن 
 البحرٌة والشاطبٌة فً مورٌتانٌا

 

 2الهدف الخاص رقم 
 

النهوض باألخذ فً الحسبان 
للحفاظ على التنوع البٌولوجً فً 

تسٌٌر أهّم استخدامات المنطقة 
 البحرٌة والشاطبٌة

 

 

 النتائج المنتظرة
ٌنتظر أن تندمج االلتزامات الوطنٌة والدولٌة بحماٌة التنوع (1) 

البحري والشاطبً فً السٌاسات القطاعٌة واألطر القانونٌة 
 .الوطنٌة

، "المخطط التوجٌهً لتهٌبة الشاطا المورٌتانً"ٌنتظر من (2)
عقود "، و"خطط العمل الوطنً"، و"مخططات تهٌبة المصاٌد"و

، وسابر األطر التخطٌطٌة أو أطر السٌاسة "االستكشاؾ واإلنتاج
المناطق ذات األهمٌة بالنسبة "الوطنٌة، أن تأخذ فً الحسبان 

 ؛"   للتنوع البٌولوجً
 أن تخصص موارد مالٌة مستدٌمة لدعم أطر التخطٌط التً  (3)

المناطق ذات األهمٌة بالنسبة للتنوع "تأخذ فً الحسبان 
 ".البٌولوجً

 

  مؤشرات ٌتحقق منها
المناطق ذات األهمٌة بالنسبة للتنوع "األخذ فً الحسبان لـ 

المخطط التوجٌهً لتهٌبة الشاطا "فً " البٌولوجً
خطط العمل "، و"مخططات تهٌبة المصاٌد"، و"المورٌتانً

، وسابر األطر "عقود االستكشاؾ واإلنتاج"، و"الوطنً
التخطٌطٌة أو أطر السٌاسة الوطنٌة، من أجل تأمٌن 

 .تسٌٌرها المستدٌم
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 اإلطار العام للتخطٌط
 

ط توسٌُع الشبكة لبلوغ هدؾ  ن مكانً وزمانً 11" آٌشً"لقد ُخطٍّ ٌْ (. 7الشكل )  وفق بعد

المناطق البحرٌة والشاطبٌة ذات األهمٌة بالنسبة للتنوع "فهو ٌدمج فً نفس الوقت

والمحمٌة سلفا أو التً تّم التعّرؾ علٌها واعُتِرؾ لها بتلك فً مورٌتانٌا،" البٌولوجً

 .(.1.2.3انظر )الصفة، وكذا التوّجهات اإلستراتٌجٌة األربعة المعتمدة 

 

 

" المناطق ذات األهمٌة بالنسبة للتنوع البٌولوجً"اإلطار المكانً والزمانً لتوسٌع شبكة  : 7الشكل 
 .فً مورٌتانٌا

 

فً " المناطق ذات األهمٌة بالنسبة للتنوع البٌولوجً"ففً مرحلة أولى، تمنح األولوٌة لـ

التً توفر حالٌا آفاقا مرجوة فً التنمٌة  (بأجزابها البرٌة والبحرٌة)منطقة الشاطا 

وٌّتسق . (8الشكل )االقتصادٌة، والتً تتطلب تجدٌد الضبط والتهٌبة لمختلؾ االستخدامات 

" المخطط التوجٌهً الستصالح الشاطا"مثُل تلك األشؽال مع مسار أوسع لتفعٌل 
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وتتنزل . المنصوص علٌهما فً األمر القانونً المتعلق بالشاطا" توجٌهات تهٌبة الشاطا"و

منطقة خلٌج النجم )" سلطة المنطقة الحرة"تلك األشؽال أٌضا فً مجال التعاون الوثٌق مع 

محمٌة المجال الحٌوي العابر )، ومع دولة السٌنؽال "ذات األهمٌة بالنسبة للتنوع البٌولوجً

فً المنطقة " المنطقة ذات األهمٌة بالنسبة للتنوع البٌولوجً"دلتا نهر السٌنؽال، و/ للحدود 

وعلى الرؼم من أّن المنطقة الرطبة فً  سبخة (. "لسان البرابرة"الرسوبٌة الممتّدة حتى 

على أساس معاٌٌر " منطقة ذات أهمٌة بالنسبة للتنوع البٌولوجً"ال تعتبر حالٌا " ندؼامشه"

، فإّن انتماءهذه المنطقة فً الشاطا واستؽالَل الجبس ووجود "اتفاقٌة التنوع البٌولوجً"

ؼات لوضع " تانٌت"البنٌة التحتٌة فً مٌناء  فً " توجٌه لتهٌبة الشاطا"المستقبلً تمثل مسوِّ

اتفاقٌة "هذه المنطقة، وللتعّرؾ على الوضعٌة المٌدانٌة للتنوع البٌولوجً، وفق معاٌٌر 

َفَعلَى أساس تلك الوضعٌة المرجعٌة، ٌمكن لسبخة ندؼامشه أن تدمج ". التنوع البٌولوجً

 ".المناطق ذات األهمٌة بالنسبة للتنوع البٌولوجً"مستقبال فً شبكة 
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.الصلة بٌن توسٌع اإلستراتٌجٌة والتخطٌط المكانً لمناطق الشاطئ وأعالً البحار : 8الشكل   

" منطقة التنوع البٌولوجً"وإلى هذه األشؽال المتعلقة حصرٌا بالشاطا البري، ٌجب إضافة 
وتجدر اإلشارة قبل كل شًء إلى أّن هذا المجال كان .  م20التً تمثلها القٌعان األقل من 

                       
    -    

                           
                 -    
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األمر القانونً المتعلق / حماٌة المساكن فً مدونة الصٌد )موضوع حماٌة معمول بها 
فً األمر القانونً المتعلق بالساحل، /، حظر استخراج المواّد القاعٌة 32بالساحل، المادة 

المحظٌة " مناطق التنوع البٌولوجً"وبعد ذلك، فإّن هذه المنطقة ـ التً تتصل بـ. (36المادة 
بنظام حمابً والتً تمثل امتدادا لها ـ مشمولة تقرٌبا فً الشاطا، وتبقى خاضعة لضؽط 

وهكذا، ٌجري إعداد خطط على مستوى قطاع الصٌد ترّكز على هذه المنطقة . قوي ومتنوع
من أجل التسٌٌر المستدٌم، وستساهم فً منح نظام حمابً لهذه المنطقة التً ٌمكن أن 

 . 11" آٌشً"تحتسب ـ بذلك ـ فً بلوغ هدؾ 

 

ومن جهة أخرى، فإّن تموقع المنطقة الحرة فً نواذٌبو بالنسبة لعدة مواقع هامة فً التنوع 
البٌولوجً ٌوفر فرصا حقٌقٌة لنمو صناعة سٌاحٌة مستدٌمة، ترتبط بمشاهدة الحٌتان 

وعلى نحو أعم، ٌمكن لسلطة المنطقة الحرة أن تسعى لخلق . والطٌور والسالحؾ البحرٌة
ن ـ عبر صٌد مستدٌم ـ بعض الموارد مثل اإلخطبوط  عالمة ممٌزة لمنتجات الصٌد، وأن تثمِّ

 .بواسطة التربٌة المابٌة، ومنتجات أخرى عالٌة الجودة(كوربٌن)والقربٌن 

 

المجاَل البحرَي " مناطق التنوع البٌولوجً"وفً مرحلة ثانٌة، سٌطاُل مساُر توسٌع شبكة 
خلٌة صعود المٌاه "الصرؾ، لألخذ فً الحسبان لمناطق الفجاج البحرٌة والشعاب العمٌقة و

" المنطقة االقتصادٌة الحصرٌة"الدابمة والتً تتجاوز ـ فً اتجاه الشمال ـ حدود " العمٌقة
 .  الوطنٌة

 

وإلى هذا الحّد، وبالنظر إلى سجل المسح النفطً، فإّن األخذ فً الحسبان لمناطق التنوع 
البٌولوجً البحري من طرؾ الوزارة المكلفة بالمحروقات الخام ٌبقى أولوٌا فً أي عمل 

خلٌة صعود "وفً الواقع، فإّن . ٌراد القٌام به فً إطار التخطٌط المجالً فً هذه المنطقة
" فج تٌمرٌس"؛ وٌقع " شارٌوت"تقع كلٌا ضمن المقطع المخصص لشركة " المٌاه العمٌقة

فً منطقته الوسطى ؛ " ُتولَوْ "فً منطقته العلٌا، وضمن مجال شركة " دانا"فً مجال 
" ُتولَوْ "وأخٌرا، ٌقع ِشعب المرجان العمٌق ضمن ثالث قطاعات مخصصة كلها لشركة 

 (.3ملحق الخرٌطة)

، وذلك "مناطق التنوع البٌولوجً"وٌستعٌد الجدول التالً اإلطاَر التخطٌطً لتوسٌع شبكة 
 2020و (أمد خطة العمل الثانٌة من أجل البٌبة) 2016بتحدٌد األهداؾ الكمٌة فً أفق 

 (.11أمد التزامات اتفاقٌة التنوع البٌولوجً لبلوغ هدؾ آٌشً )

ؾ علٌها " مناطق التنوع البٌولوجً"وتجدر اإلشارة إلى أّن مساحات  الفجاج، )المتعرَّ

ما تزال فً طور التقدٌر، أو لٌست معروفة  (الشعاب المرجانٌة العمٌقة، منطقة خلٌج النجم

فهذه .  وتحدٌدها بدقة ٌتطلب دراسات حصٌفة. ("خلٌة صعود المٌاه العمٌقة"حالة )تماما 

ٌّنة  المناطق المتعّرؾ علٌها ٌمكن أال تكون موضوع نظام حمابً على مجموع المساحة المب

وبالمقابل، ٌمكن أن .11فً الجدول السابق ؛ وهذا ما سٌؤول إلى تخفٌض بلوغ هدؾ آٌشً 
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جدٌدة وتكتسب نظاما حمابٌا ؛ وهو األمر " مناطق تنوع بٌولوجً"تكتشؾ فً المستقبل 

 .11الذي سٌحفز ـ فً هذه الحالة ـ بلوغ هدؾ آٌشً 

 

 .  ، واألهداف الكمٌة"مناطق التنوع البٌولوجً""اإلطار التخطٌطً لتوسٌع شبكة  : 2الجدول 
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  2المساحة بالكلم

المنطقة 
 البحرٌة

المنطقة 
 البرٌة

 المجموع
الخط 

 المرجعً
 هدف
2016 

 هدف 
 2020 

 2,20 2,20 2,20 2,20 0,40 1,80 محمٌة الرأس األبٌض التابعة 

 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 5430,00 6570,00 حظٌرة آركٌن 

 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00  حظٌرة دٌاولٌنػ 

 400,00 400,00 400,00 400,00   *توسٌعة دٌاولٌنػ المقترحة 

 29,50 29,50 29,50 29,50 17,16 11,40 *خلٌج النجم 

محمٌة المجال الحٌوي العابر  
 للحدود فً دلتا نهر السٌنؽال

 1305,00 1305,00 1305,00 1305,00 1305,00 

مناطق "
التنوع 

البٌولوجً
 "

المتعرؾ 
 علٌها

م 20 ≥المنطقة الرسوبٌة

 **(المقترح الحالً)
2750,00 2750,00 2750,00 2750,00 2750,00 2750,00 

 1600,00   1600,00   **الشعاب المرجانٌة العمٌقة

 1700,00   1700,00   **الفجاج القاعٌة

الخلٌة الدابمة لصعود المٌاه 
 **العمٌقة

      

 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00  ** م500+الشرٌط الكثٌبً 

 3655,00   3655,00 3655,00  **سبخة  ندؼامشه 

 24141,70 17186,70 12162,20 24141,70 11107,56 9333,20 المجموع 

المنطقة البحرٌة  % 

 ***والشاطبٌة
   % 5,46 % 7,71 %10,84 

 

 تقدٌرات على أساس الحدود المؤقتة للمجاالت قٌد المسار ؛*     
 تقدٌرات تقرٌبٌة على أساس المساحات المفٌدة من المناطق ؛**   

 كلم222 780الجزء البري من الشاطا، أي + المنطقة االقتصادٌة الحصرٌة ***  = 
2 

+ المٌاه الداخلٌة + جزء بري  = (2007/037األمر القانونً رقم ) (الساحل)الشاطا 
 .البحر اإلقلٌمً

 
 

 


