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 البٌبة و التنمٌة المستدامة تقدٌم  من طرف معالً و زٌر 
 

 

 جدٌد وعً تطور وقد. من القرن الماضً السبعٌنٌات ازداد منذ البٌبة بحماٌة االهتمام
 البٌبٌة الظواهر  مبلحظة مع السٌما ،بضرورة الربط بٌن البٌبة و التنمٌة المستدامة

 .متزاٌد بشكل تكرارها تزاٌد مع المقلقة، العالمٌة
 

 والتلوث الحراري ، االحتباس) العالمٌة البٌبة فً كبٌرة اضطرابات البشري النشاط ٌولد
 وفقدان الطبٌعٌة، للمواردالمفرط  واالستؽبلل ،الؽابات وإزالة والتصحر، النطاق، الواسع

 بالنسبة خاصة للبشرٌة بالنسبة جدا خطٌر تهدٌد و ٌشكل ،(ذلك إلى وما ،بشكل نهابً  البٌولوجً التنوع
 .الفقٌرة للبلدان

 
 المتحدة األمم لجنة تقرٌر نشر بعد التدابٌر من عددا الدولً المجتمع اتخذ الخطر، لضخامة منه وإدراكا

 إٌجاد فً االستعجال إلى ودعً المستدامة التنمٌة فكرة نشر الذي ،(برونتبلند تقرٌر) 1987 لعام
 .2012 و 1992 عامً فً رٌو قمة فً الطوٌل المدى على خطورة األقل التنمٌة مسارات

 
 بارٌس اتفاق سٌما وال الدولً، الوعً هذا على دلٌل الدولٌة والمعاهدات االتفاقات من العدٌد توقٌع إن

 دٌسمبر/  األول كانون 12 فً األطراؾ جمٌع حضور فً اآلراء بتوافق اعتمد الذي المناخ، بشؤن
 التنمٌة وأهداؾ 2030 أعمال لجدول 2015 سبتمبر/  أٌلول فً المتحدة األمم واعتماد 2015

 .2030 عام خطة تشكل التً 17 ال المستدامة
 

 تحتاج التنموٌة، سٌاساتها صدارة فً القضٌة هذه ووضع البٌبٌة لحماٌة العالمٌة الحركة ولمواكبة
 القطاعٌة البرامج بٌن التآزر و بالتنسٌق لها ٌسمح أن ٌجب واستراتٌجً منطقً إطار إلى مورٌتانٌا
 .الجمٌع مشاركة وبروح االستدامة منظور من والسٌاسات والخطط

 
ربٌس الجمهورٌة  فخامة السٌد محمد  رإٌة إلى المستدامة والتنمٌة للبٌبة الجدٌدة االستراتٌجٌة هذه وتستند

 الطبٌعً وتراثها األراضً، قٌمة تحترم لمورٌتانٌا، واعد مستقبل و مشروع مجتمع ،ل ،ولد عبد العزٌز
 جمٌع فٌها شارك عامة مشاورة نتٌجة وهً. والمقبلة الحالٌة أجٌالها وحقوق هاشباب وتطلعات والثقافً،
 الجهات إلى البٌبٌٌن، البرلمانٌٌن إلى المدنً المجتمع من القطاع، هذا فً الفاعلٌٌن وجمٌع االطراؾ

 ديواالقتصا السٌاسً مورٌتانٌا التزام قلب فً البٌبة ضعت ًفه. العامة مصالحوال اإلقلٌمٌة الفاعلة
 .واالجتماعً

 للقطاع إدارتنا اآلن حتى طبعت التً المبادئ مجددا أإكد أن أود والمالٌٌن، الفنٌٌن بشركابنا ٌتعلق وفٌما
 استثمارات أجل من المالٌة الموارد تعببة ٌتعٌن التً العامة السلطات وتوجهات رإٌة عن تنبثق والتً
 ..شراكتنا دعم فً أبدتها التً للثقة دٌريتق عن أعرب أن وأود. السكان لصالح كبٌرة أهمٌة ذات
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 البحة االختصارات

ACCMR ًمشروع التؽٌرات المناخٌة فً الوسط الرٌف : 

AFAT ًالزراعة، الؽابات والتنازل عن األراض : 

AGLC جمعٌة التسٌٌر المحلً المشترك : 

AGR أنشطة مدرة للدخل : 

AME اتفاق متعدد األطراؾ بشؤن البٌبة : 

AMP ًمجال بحري محم : 

ANGMV الوكالة الوطنٌة للسور األخضر الكبٌر : 

APE  : البٌبة والفقرتمفصل 

APGMV ور األخضر الكبٌر: الوكالة اإلفرٌقٌة للس 

BACoMaB حوض آركٌن والتنوع البٌولوجً الساحلً والبحري : 

BM ًالبنك الدول : 

CC التؽٌرات المناخٌة : 

CCPNCC خلٌة تنسٌق البرنامج الوطنً للتؽٌرات المناخٌة : 

CNERV المركز الوطنً للبٌطرة وللبحث البٌطري : 

CNEDD مة: المجلس الوطنً للبٌبة والتنمٌة المستدا 

CNRADAالمركز الوطنً للبحث الزراعً والتنمٌة الزراعٌة : 

COP مإتمرات األطراؾ : 

CP لجنة اإلشراؾ : 

CPND المساهمات المتوقعة المحددة على المستوى الوطنً لمورٌتانٌا فً االتفاقٌة اإلطارٌة لؤلمم المتحدة الخاصة بالتؽٌرات :

 21 المناخٌة، التقرٌر الوطنً لمإتمر األطراؾ  ال

CREDDالمجلس الجهوي للبٌبة والتنمٌة المستدامة : 

CSLP اإلطار االستراتجً لمكافحة الفقر : 

CTEDD اللجنة الفنٌة للبٌبة والتنمٌة المستدامة : 

CTS اللجنة الفنٌة القطاعٌة : 

DAPL إدارة المحمٌات والشاطا : 

DCE إدارة الرقابة البٌبٌة : 

DD التنمٌة المستدامة : 

DPCID  :إدارة التخطٌط، التنسٌق القطاعً والبٌانات 

DPN إدارة حماٌة الطبٌعة : 

DPUE إدارة التلوث والطوارئ البٌبٌة : 

DREDD المندوبٌة الجهوٌة للبٌبة والتنمٌة المستدامة : 

EDD البٌبة والتنمٌة المستدامة : 

EES  :االستراتٌجً البٌبً التقٌٌم 

EIE ًدراسة األثر البٌب : 

EPCV حقٌق الدابم على ظروؾ حٌاة األسر: الت 

Eq مكافا : 
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IPE البٌبً : مبادرة الفقر 

FAO منظمة األؼذٌة والزراعة : 

FIDA الصندوق الدولً للتنمٌة الزراعٌة : 

FIE صندوق االستثمار بالنسبة للبٌبة : 

FITI مبادرة الشفافٌة فً الصناعات السمكٌة : 

FRA تقٌٌم موارد الؽابات : 

GDRN ٌٌر البلمركزي للموارد الطبٌعٌة: التس 

GES ؼازات االحتباس الحراري : 

GIEC مجموعة الخبراء الدولٌٌن لتطور المناخ : 

GIZ ًالتعاون الدولً األلمان : 

GMV السور األخضر الكبٌر : 

ICV ًمإشر الؽطاء النبات : 

IDH مإشر التنمٌة البشرٌة : 

IMROP ٌد: المعهد المورٌتانً لبحوث المحٌطات والص 

ITIE مبادرة الشفافٌة فً الصناعات اإلستخراجٌة : 

MAED وزارة الشإون الخارجٌة والتعاون : 

MDRE وزارة التنمٌة الرٌفٌة والبٌبة : 

MEDD وزارة البٌبة والتنمٌة المستدامة : 

 MDEDD  البٌبة والتنمٌة المستدامةالوزارة المنتدبة لدى الوزٌر ألول المكلفة ب 

MHA ٌاه والصرؾ الصحً: وزارة الم 

MPEM وزارة الصٌد واالقتصاد البحري : 

MPEMI وزارة البترول الطاقة و المعادن : 

MU ملٌار أوقٌة : 

NBSAP  :وخطة العمل الوطنٌة للتنوع البٌولوجً  استراتٌجٌة 

ODD أهداؾ التنمٌة المستدامة : 

OMD  أهداؾ األلفٌة للتنمٌة : 

ONISPA صحً لمواد الصٌد المابً الزراعً: المكتب الوطنً للتفتٌش ال 

OSC ًمنظمة المجتمع المدن : 

OSS مرصد الصحراء والساحل : 

PANA برنامج العمل الوطنً للتؤقلم مع التؽٌرات المناخٌة : 

PANE خطة العمل الوطنٌة للبٌبة : 

PAS خطة التهٌبة المبسطة : 

PBGP برنامج التنوع البٌولوجً الؽاز والبترول : 

PDALM خطط التوجٌهً لتهٌبة الشاطا المورٌتانً: الم 

PEP البٌبٌة للبلد ص: الخصاب 

PFNL المواد الؽابوٌة ؼٌر الحطبٌة : 

PIB  :الناتج الداخلً الخام 
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PGES ًخطة التسٌٌر البٌبً واالجتماع: 

PNBA الحظٌرة الوطنٌة لحوض آركٌن : 

PND الحظٌرة الوطنٌة لجاولٌنك : 

PNDS الصحٌة ةللتنمٌ : الخطة الوطنٌة  

PANEDD خطة العمل الوطنٌة للبٌبة والتنمٌة المستدامة : 

PNUD برنامج األمم المتحدة للتنمٌة : 

PPP  الخاص –: شراكة العام 

ProGRN برنامج تسٌٌر الموارد الطبٌعٌة : 

 PRLP  الفقر لمكافحة الجهوي  : البرنامج 

PSE الدفع مقابل الخدمات البٌبٌة : 

PSEDD لقطاعً للبٌبة والتنمٌة المستدامة: البرنامج ا 

PTA  :العمل السنوي مخطط 

PTF الشركاء الفنٌٌن والمالٌٌن : 

RIM الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة : 

RISE  المراجعة المإسسٌة لقطاع البٌبة : 

RN الموارد الطبٌعٌة : 

SCAPP  :النمو المتسارع والرفاه المشترك استراتٌجٌة 

SDSR  :تنمٌة القطاع الرٌفً استراتٌجٌة 

S&E المتابعة والتقٌٌم : 

SEE  كتابة الدولة لدى الوزٌر األول المكلفة بالبٌبة : 

SEPANE نظام المتابعة والتقٌٌم لخطة العمل الوطنٌة للبٌبة : 

SI نظام المعلومات : 

SIE نظام المعلومات البٌبٌة : 

SND  :الوطنٌة للتنمٌة االستراتٌجٌة 

SNDD  :الوطنٌة للتنمٌة المستدامة ٌةاالستراتٌج 

SNDE الشركة الوطنٌة للماء : 

SNEDD  :الوطنٌة للبٌبة والتنمٌة المستدامة االستراتٌجٌة 

SOMELEC الشركة المورٌتانٌة للكهرباء : 

TCNالبٌان الوطنً الثالث للتؽٌرات المناخٌة : 

UE ًاالتحاد األوروب : 

UNCCD/CNULCD افحة التصحر: اتفاقٌة األمم المتحدة لمك 

CBD  لتنوع البٌولوجًا: اتفاقٌة 

UNFCCC/CCNUCC اتفاقٌة األمم المتحدة للتؽٌرات المناخٌة : 

VIH/SIDAفٌروس نقص المناعة المكتسبة : 

ZEE المنطقة االقتصادٌة الخالصة : 
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 انًهخض انتُفُذٌ

-I تقذَى 

 
البٌبٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة   الثبلثة األبعاد لمة البعَد البٌبً بالمعنى الضٌق. فهً تشماتتجاوز التنمٌة المستد

(. ثم إّن تنزٌلها وفق "أهداؾ األلفٌة للتنمٌة" الثمانٌة ـ التً صارت مإخرا "أهداؾ التنمٌة 7987)برندت الند، 

ٌكلة عشر ـ ٌعزز ملٌا هذا البناء الشامل، وٌدرج التنمٌة المستدٌمة بوصفها ركنا أساسٌا فً هالسبعة المستدٌمة" 
 العمل العالمً، بضبط حقٌقً لخطة عمل المجتمع الدولً النتهاج الطرق الموصلة لمستقبل أفضل.

 

 وخطتها االستراتٌجٌةسٌاق  .1.1
 

، صودق على 5175بعد انقضاء فترة "اإلطار االستراتٌجً لمكافحة الفقر" ومقاربة "أهداؾ األلفٌة للتنمٌة" فً 

 لمشترك"، مع ثبلث روافع :"استراتٌجٌة النمو المتسارع و الرفاه ا
 

  وشامل؛النهوض بنمو قوي ومستدٌم  :7الرافعة 

  تنمٌة الرأسمال البشري والنفاذ إلى الخدمات االجتماعٌة األساسٌة ؛ :5الرافعة 

  تعزٌز الحكامة فً جمٌع أبعادها. 3الرافعة : 

 

 بٌبٌة"، مع إبراز النقاط التالٌة :، فً ورشة "أفضل حكامة 3وهكذا، تدخل الحكامة البٌبٌة عملٌا ضمن الرافعة 

 السٌاسة المندمجة الستؽبلل المنظومات البٌبٌة ؛ 

 حفظ الموارد وتثمٌنها ؛ 

 .حماٌة المدن الشاطبٌة من خطر الؽمر البحري والفٌضانات 
 

، انتهى أمد "االستراتٌجٌة الوطنٌة للتنمٌة المستدٌمة" وثانً خطة للعمل الوطنً من أجل البٌبة". 5176فً 

فؤصبح من البلزم إعداد "استراتٌجٌة وطنٌة جدٌدة للبٌبة والتنمٌة المستدٌمة" وخطتها المٌدانٌة، من أجل األخذ 
ٌُنظَر إلٌها  أن فً الحسبان لبلتجاهات والرهانات البٌبٌة الحالٌة. ٌجب أال تعتبر هذه االستراتٌجٌة زابدة، بل ٌجب

والخطط والسٌاسات القطاعٌة، بمنظور الدٌمومة وروح المشاركة  إلى أّنها إطار ٌمّكن من اتساق وتآزر البرامج
من طرؾ الجمٌع. وهً بذلك تصمم مشروع مجتمع ومستقبل مرجّو لمورٌتانٌا، ٌراعً قٌمة أقالٌمها وموروثها 

 الطبٌعً والثقافً، وتطلعات شبابها وحقوق أجٌالها المقبلة.
 لً :ولهذا الؽرض، ٌجب أن ٌتحقق فً االستراتٌجٌة ما ٌ

  أن تتطابق مع الممارسات الجٌدة الدولٌة، وأن تستعرض ـ على أساس تحلٌل حدٌث وحصٌؾ ـ
 التحدٌاِت التً تواجه مورٌتانٌا، والتً عكفْت على معالجتها فً مجال التنمٌة المستدٌمة ؛

  وكذا المبادئ للبٌبة، وتثّمن المبادئ الموّجهة فً األطر التوجٌهٌة األخرى،  اإلطارأن تدمج مبادئ قانون
 األساسٌة فً التنمٌة المستدٌمة ؛

  أن تقّدم مسارا متواصبل النخراط األطراؾ المعنٌة لبلوغ األهداؾ المشتركة التً تسهم فً االستجابة
 للتحدٌات األساسٌة فً مجال التنمٌة المستدٌمة ؛

 ارع و الرفاه المشترك "، أن تندرج فً الخٌارات التنموٌة المتخذة أساسا ضمن " استراتٌجٌة النمو المتس
وأن تعتمد على االستراتٌجٌات أو تدمجها، وعلى الخطط والبرامج قٌد التنفٌذ، المحددة على نحو خاص 

 فً إطار السٌاسات القطاعٌة للبلد. 
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 . مسار ومنهجٌة إعداد االستراتٌجٌة2.1
 

(منهجٌة 5(مقاربة تشاركٌة ؛ )7التالٌة:)جرى مسار إعدادا الستراتٌجٌة وفق مقاربة منهجٌة على أساس المبادئ 

( مسعى منهجً باستخدام المعطٌات من أجل التشخٌص وتسوٌػ مدى ومحاور االستراتٌجٌة. لقد مّر 3شمولٌة ؛ )

مساُر اإلعداد بالمراحل الربٌسٌة التالٌة : التحلٌبلت والتشاور )التحلٌل الوثابقً، لقاءات الفاعلٌن الربٌسٌٌن، 
ث ورشات جهوٌة، خبلصة إعبلمٌة واستعراضها مع لجنة القٌادة(، ورشة وطنٌة للمراجعة ورشة وطنٌة، ثبل
 والمصادقة الفنٌة.

 

 -II مةالدولٌة من أجل التنمٌة المستدا االلتزاماتسٌاق 

 

 «مة على الصعٌد الدولً، حٌث شكل "اتفاق بارٌس حول المناخامنعطفا بالنسبة للتنمٌة المستد 5175شكل عام 

إطارا دولٌا جدٌدا لدعم العمل الدولً فً السنوات القادمة. وقد دعمت مورٌتانٌا اعتماد  «ؾ األلفٌة للتنمٌةو"أهدا
. األمر الذي ٌحدد اتجاهات جدٌدة للسٌاسات الوطنٌة «مةاأهداؾ التنمٌة المستد»اتفاقٌة بارٌس وانضمت إلى 

 وٌفتح آفاقا جدٌدة للحصول على التموٌبلت الدولٌة.
 

ٌتانٌا طرؾ فً العدٌد من االتفاقٌات واالتفاقات الدولٌة لحماٌة البٌبة فً مختلؾ مكوناتها. ومع ذلك، فإّن إّن مور
تنفٌذ هذه االتفاقٌات واالتفاقات متماٌز بوضوح. وٌبدو أّن القضاٌا المتعلقة بالتؽٌر المناخً تنفذ بشكل أكثر فعالٌة 

هكذا، ٌظهر أّن القضاٌا المتعلقة بالتنوع البٌولوجً والتصحر من خبلل اإلمكانٌات المتاحة ضمن هذا اإلطار. و
المزٌد من االهتمام الوطنً. وبالمقابل، ما تزال اتفاقٌات المواد الكٌمٌابٌة ومخاطر التلوث الناجم عن بحظٌت 

 األنشطة الحضرٌة والصناعٌة تعانً من بعض الضعؾ فً تعببة التموٌل الدولً، ومن ضعؾ القدرات المحلٌة، 
 وٌبدو أّن تنفٌذها أشد ضعفا.

 

-III تجاهاتالمة، الرهانات واالوضعٌة الراهنة للبٌبة والتنمٌة المستد 
 
 

بوصفها بلدا صحراوٌا ساحلٌا، تمتاز مورٌتانٌا بنظام تهاطلً متقلب جدا وذي عجز على وجه العموم. وفً 
رمال، اختفاء الؽابات، فقدان التنوع السنوات األخٌرة، تباطؤ قلٌبل االتجاهُ القوي نحو التصحر )زحؾ ال

البٌولوجً، تدهور التربة والنظم البٌبٌة ...(، وذلك بفضل تهاطل مواٍت نسبٌا وعدٌد الجهود المبذولة والتدابٌر 
التنظٌمٌة الفعالة )على سبٌل المثال : التشجٌر، ومكافحة التعرٌة، وتنظٌم شعبة الطاقة الخشبٌة، إلخ(. ومع ذلك، 

جاه فً تدهور الموارد الطبٌعٌة، بسبب استمرار الفقر فً الوسط  الرٌفً واستؽبلل الموارد الطبٌعٌة ٌستمر االت
لموارد الطبٌعٌة شٌبا فشٌبا أشد ندرة وؼالٌة، ومنافع النظم البٌبٌة )ماء اعلى نحو قلٌل المبلءمة. فؤصبحت 

 الشرب والطاقة المحلٌة ومصادر أخرى للدخل( أقل ضمانا.
 
 

ٌّن فً التهاطل، االرتفاع  لتراجعاٌر المناخً وآثاره المتوقعة بالنسبة لمورٌتانٌا مقلقة )االحترار، إّن التؽ الب
المحتمل فً مستوى سطح البحر(. إّن تؤثٌر التؽٌر المناخً ال ٌصٌب فقط وضعٌة الموارد الطبٌعٌة ومسار 

 فً البلد.  التصحر، بل ٌتجاوز ذلك إلى جمٌع القطاعات االقتصادٌة واالجتماعٌة
إّن الهشاشة ُتجاه التؽٌر المناخً مرتفعة جدا فً مورٌتانٌا، وعلى البلد أن ٌتؤقلم فً الوقت المناسب مع  الظروؾ 

 المناخٌة المستقبلٌة، من أجل هناء السكان واألجٌال القادمة.
 

، ٌسوده القطاع إّن المجتمع المورٌتانً فً طور انتقالً  من مجتمع بدوي زراعً رعوي إلى مجتمع حضري
الثالث )الخدمات( واستؽبلل المعادن والنفط والصٌد البحري، والمعالجة الصناعٌة. ٌخلق هذا التطور المتركز 

الصٌد، التحّضر الفوضوي، تزاٌد النفاٌات الصلبة  فً  رهاناٍت جدٌدًة وأخطار بٌبٌة )فرط أساسا على الشاطا
 عدة أشكال من التلوث بانسكاب الزٌوت الهٌدروكربونٌة، و والسابلة، خطر الفٌضانات وخاصة فً نواكشوط،
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المعدنٌة واالنبعاثات ذات الصلة، على وجه الخصوص، حركة المرور(، والتً ال ٌتوفر البلد بالنسبة  المخلفات
 )القدرات البشرٌة والفنٌة والمالٌة(. لها إال على نزر من القدرات التسٌٌرٌة المطلوبة

 
ًً بالؽة ٌجب أن تإخذ فً وفً المستقبل، ٌستدع ً اتجاه التطور فً مختلؾ القطاعات االقتصادٌة تؤثٌرات ٍبٌبًٌة

فً الهواء المرتبطة بالنقل والصناعة التحوٌلٌة،  المخلفاتالحسبان. ٌتعلق األمر أساسا بالتلوث الصناعً و
وع الحوادث الصناعٌة، وتؽٌر وتجزبة وتدمٌر الموابل بواسطة البنٌة التحتٌة الجدٌدة والمناجم، وزٌادة خطر وق

 المابٌة ذات الصلة بالري. المجاريأنظمة 
 

لبعد البٌبً فً جمٌع القطاعات، وتطبٌُق معاٌٌر بٌبٌة مبلبمة وإقامة توازن جٌد بٌن المصالح ٌتحتم إدماج جٌد ل
الفاعلٌن الذٌن لهم  االقتصادٌة واالجتماعٌة والبٌبٌة. وأصبح من الملح شٌبا فشٌبا تخطٌط متشاور علٌه بٌن جمٌع

 مة لفابدة األجٌال القادمة.امصالح متناقضة على نفس المجال، ضمانا لتنمٌة منسجمة ومستد
 

والتشرٌعٌة والتنظٌمٌة  المإسسٌة فً مجال الحكامة البٌبة، أحرز تقدم كبٌر، وخاصة فٌما ٌتعلق بالجوانب
مدمجة جٌدا الٌوم، وتإخذ فً الحسبان فً أهم   والبرامجٌة والٌقظة فً شؤن تؽٌر المناخ. فالقضاٌا البٌبٌة

السٌاسات واالستراتٌجٌات اإلنمابٌة. وعلى الرؼم من هذا التقدم الملحوظ، تبقى نواقص هٌكلٌة هامة فً الحكامة. 
(  الضعؾ فً نظام 5( نقص التنسٌق فً نشاطات مكافحة التدهور البٌبً، )7ٌلً: ) ٌتعلق األمر أساسا بما

عدم تطبٌق النصوص المعمول بها، وتنفٌذ االستراتٌجٌات وخطط العمل القابمة والقدرات المإسسٌة ( 3المتابعة )

 التً ما زالت محدودة جدا.
 

ومن أجل االنسجام بٌن هذا التحلٌل للوضعٌة  وبٌن الحلول المقترحة، ٌنبؽً أن تضم وثٌقة االستراتٌجٌة ملٌا 
زالة االختناقات  المإسسٌة، ومن تعزٌز فعالٌة تنفٌذ تدابٌر ومقترحات فً مجال الحكامة تمكن من إ

 االستراتٌجٌة، وتوطٌد آلٌات وظٌفٌة للتنسٌق والتآزر، واقتراح التوافقات واإلصبلحات البلزمة.

 

- IV ًَتاالصتزاتُجُت انىطُُت نهبُئت وانتًُُت انًضتذ 

1. IV  انزؤَت 
 

استراتٌجٌة النمو المتسارع و  »و التالً كما هو مبٌن فً ، تتنزل الرإٌة الوطنٌة للبٌبة على النح5131فً أفق 

 :« الرفاه المشترك

 
 مة"ا"بٌبة محمٌة فً خدمة التنمٌة المستد

 
. وسوؾ تكون آثار التؽٌر 5131سٌكون الوعً الجماعً بالمشاكل البٌبٌة بحٌث تحاصر التهدٌدات فً عام 

الرعوٌة(  النطاقات وارد الطبٌعٌة النباتٌة )الؽابات ولسٌاسة تحّمل مواتٌة للم ، دعماتم احتواإها  المناخً
الكثٌبً، وخاصة لحماٌة نواكشوط من  والحٌوانٌة، وللمجتمعات المحلٌة والمهن الهشة. وسوؾ ٌستعاد الشرٌط

ٌّن. وسٌحافظ على  خطر الفٌضانات. كما ستستعاد المنظومات البٌبٌة، وستحمى مناطق اإلنتاج من التصحر والتط
ٌّؤ أهم الحظابر كما ٌنبؽً. حٌث ستشكل فً توازن ال منظومات البٌبٌة، وتحفظ إنتاجٌتها ومنافعها. وستحمى وته

أماكن جذب للسٌاح الوطنٌٌن واألجانب. وسٌستعاد الؽطاء النباتً فً البلد. وسٌراعً استؽبلل موارد  5131

ر. وسٌمكن تراجع التقري الفوضوي باطن األرض الطبٌعة والبٌبة، فضبل عن القدرة على التجدد إذا لزم األم
والتقدم فً اإلنتاجٌة فً المناطق الرٌفٌة من تخفٌؾ الضؽط على البٌبة. وسٌمّكن تسٌٌرٌ أفضل للنفاٌات الصلبة 

فً الوسط الحضري. ثم إّن استؽبلل الموارد  اإلطار المعٌشًصارمة على نوعٌة المٌاه من تحسٌن الرقابة الو
المحروقات، سٌؤخذ فً الحسبان ُبعد االستدامِة لفابدة األجٌال القادمة، فضبل عن الطاقٌة الطبٌعٌة، وخاصة 

 الحفاظ على التنوع البٌولوجً.
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البٌبة  لوزارة والرسالة التوجٌهٌة « استراتٌجٌة النمو المتسارع و الرفاه المشترك »ومن أجل االنسجام بٌن 
"التعزٌز الهٌكلً لتحمل المنظومات الطبٌعٌة  ووسابل ما ٌلً :مة، تتمثل الرإٌة االستراتٌجٌة فٌاوالتنمٌة المستد

لدى السكان على نحو مستدٌم، مع دعم  سٌاسة استثمارٌة، للنشاطات ضعٌفة انبعاث الكربون  المعاشٌة
 والحاملة لنمو اقتصادي لصالح الفقراء، مع المحافظة على إطار ووسط المعٌشة، عن طرٌق حكامة فعالة ".

 
 لرإٌة على المبادئ المرجعٌة التالٌة : تستند هذه ا

 تعدد المجاالت؛ 

 ؛ التسٌٌر التشاركً والتفرٌع 

 التثمٌن المستدٌم للرأسمال الطبٌعً لٌتحمل التؽٌر المناخً ؛ 

 وتنفٌذ ٌعتمدان على معرفة جٌدة للفرص الحقٌقٌة؛ تخطٌط 

 مة اوفاء مورٌتانٌا بتعهداتها الدولٌة فً مجال البٌبة والتنمٌة  المستد 
 

IV.2 األهداف 

 
على إبطاء تدهور البٌبة، بل ٌتجاوز ذلك إلى قلب اتجاه  5131ٌقتصر الهدؾ العام من االستراتٌجٌة  فً أفق ال 

ٌُسهم تثمٌن الموارد الطبٌعٌة بفعالٌة فً تؤمٌن نمو أخضر شامل .  التدهور، لكً 
 

 تتمثل األهداؾ الخاصة لبلستراتٌجٌة  فٌما ٌلً:

  الطبٌعٌة على نحو مستدٌم ومتحّمل للتؽٌر المناخً ،لفابدة الفقراء ؛تثمٌن الموارد 

 . النهوض باالستؽبلل العقبلنً بٌبٌا للخدمات المنظومٌة  والموارد الطبٌعٌة 
 

IV.3 النتابج المتوقعة 

 
 النتابج المتوقعة هً:

 
 ؛ البٌبٌة إقامة سٌاسة مندمجة للحفظ والتسٌٌر واالستؽبلل المستدٌم للمنظومات• 
 حماٌة وتثمٌن الموارد الطبٌعٌة والثقافٌة؛• 
تنفٌذ تدابٌر ملموسة لحماٌة الشاطا ولتؤقلم المدن الشاطبٌة، استجابة لؤلولوٌات المحددة فً سٌاق التؤقلم مع • 

 التؽٌر المناخً ؛
ث على تنفٌذ تدابٌر محسوسة للتخفٌض ومتابعة التلوث الحضري والصناعً، األمر الذي ٌخفض خطر الكوار• 

 المدى الطوٌل.
 

ومن المنتظر استقرار وضعٌة الموارد والمنظومات الطبٌعٌة، ثم استعادتها تدرٌجٌا، األمر الذي سٌمّكن من 
استدامة المنافع البٌبٌة لفابدة السكان الحالٌٌن واألجٌال القادمة. وستتحسن مإشرات النتابج على مستوى : 

(ً درجة تلبٌة منافع المنظومات البٌبٌة للهناء والخدمات األساسٌة 5و )(ًوضعٌة الموارد الطبٌعٌة الربٌسٌة، 7)

 والدخل المتاح للسكان فٌما ٌتعلق بتنمٌة الموارد الطبٌعٌة.

 
IV.4 والموضوعاتٌة أهّم المحاور االستراتٌجٌة 

 
مة التً تقود ( الحكا7تتمحور االستراتٌجٌة حول أربعة محاور استراتٌجٌة، طبقا لتقطٌع بسٌط وفق ما ٌلً :)

ًَ وكبرٌات المجموعات المنظومٌة البٌبٌة ؛ ) ( 4( البٌبة البحرٌة، وكذا )3( البٌبة البرٌة ؛)5أفقٌا التسٌٌَر البٌب

 من طرؾ التلوث والمخاطر المرتبطة باألنشطة البشرٌة.  تهدٌد المنظومات البٌبٌة
 

ٌبٌة وترابطها مع األنشطة البشرٌة والحكامة ٌمّكن هذا التنظٌم من األخذ فً الحسبان لتعقٌد المنظومات الب
 العالمٌة.
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 : حكامة بٌبٌة مندمجة ومتؤقلمة مع التحدٌات. 1المحور االستراتٌجً 
 

(. ٌتعلق األمر باعتماد سٌاسة تقوم 5، 73، 75، 8، 76) «أهداؾ األلفٌة للتنمٌة»ٌتقاطع هذا المحور مع أهّم 

ؽبلل المستدٌم للمنظومات البٌبٌة البرٌة والبحرٌة، من جهة، على تصور متكامل للحفظ والتسٌٌر واالست
 ولتخفٌض المخاطر البٌبٌة المتعلقة بالنشاطات البشرٌة.

 
بوصفه مشؽبل عرٌضا ٌشترك فٌه جمٌع القطاعات، ٌشكل التؽٌر المناخً جزءا ال ٌتجزأ من جمٌع القضاٌا 

 عالمٌة.البٌبٌة. وهكذا، ٌجب أن ٌظل عنصرا أساسٌا فً الحكامة ال
 

ٌؽطً هذا المحور متعدد المجاالت ستة موضوعات تتعلق باألدوات األساسٌة للحكامة والتسٌٌر. ستعّد األدوات 
 واآللٌات أو تعزز من أجل التنفٌذ الفعال لسٌاسة وطنٌة من طرؾ جمٌع األطراؾ المعنٌة.

 

ن أجل التنفٌذ الفعال . : التنسٌق والتآزر بٌن القطاعات والشراكات، م1.1المحور الموضوعاتً 

 لسٌاسة البٌبة والتنمٌة المستدٌمة
 

ٌكون تسٌٌرها إجماال من شؤن الجمٌع. ٌتعلق  كوبذل ؛ لجمٌعاتشكل البٌبة والموارد الطبٌعٌة أمبلكا مشتركة بٌن 
من توفٌر األمر بتعزٌز آلٌات التنسٌق والتكامل والشراكة وإدماج القضاٌا البٌبٌة. سٌمّكن التآزر وتقاسم المهام 

 الوسابل ونجاعة التدابٌر التً ٌتعٌن تنفٌذها.

 
 م للعمل البٌبًا. : التموٌل المستد1.1المحور الموضوعاتً 

 
ٌجب أن تصحب أيُّ سٌاسة بالوسابل البلزمة لتنفٌذها. ٌتعلق األمر هنا باعتماد محاسبة بٌبٌة وأدوات اقتصادٌة 

ة من التكّفل بالنفقات المعاودة البلزمة للحفاظ على الرأسمال الطبٌعً مناسبة. ستمّكن تعببة الموارد المالٌة المحلٌ
 لفابدة األجٌال الحالٌة والمستقبلٌة.

 
 القدرات . : اإلعالم والتهذٌب واالتصال البٌبً، وتعزٌز1.1المحور الموضوعاتً 

 
لبٌبً وإعبلم الجمهور المعرفة هً مفتاح المواطنة والسلوك المسإول. ٌتعلق األمر باتخاذ برامج للتهذٌب ا

العرٌض، وكذا تعزٌز القدرات الفنٌة والمإسسٌة على مختلؾ المستوٌات، بحٌث تصل إلى مستوى ٌلبً متطلبات 
المهمة المنوطة بالحكامة البٌبٌة. وسٌتم التركٌز على الشباب، وكذا المواضٌع الجدٌدة نسبٌا، مثل مخاطر التلوث 

ٌّر المناخً  .وإشكالٌة التؽ
  

 اإلصالح المإسسً/  . : التنظٌم1.1ر الموضوعاتً المحو
 

تحدد فعالٌة الحكامة ِبتنظٌمها المإسسً. ٌتعلق األمر هنا بإٌضاح المهاّم فً المجال البٌبً وتكٌٌؾ الترتٌبات  
مة. وسٌفضل تفوٌض المهام المٌدانٌة لمنظمات المجتمع االمإسسٌة لتعزٌز جاهزٌة وزارة البٌبة والتنمٌة المستد

مدنً والبلدٌات والقطاع الخصوصً والمإسسات المستقلة بوصفها ذراع تشؽٌل. فالهدؾ هو تركٌز قدرات ال
 الوزارة على مهامها الربٌسٌة. ٌتعلق األمر أٌضا بإٌبلء عناٌة كبرى لشق "النوع".

 
. : تسٌٌر المعارف )البحوث ونظم المعلومات البٌبٌة والمتابعة(التخاذ 1.1المحور الموضوعاتً 

 القرارات
 

التحلٌل  ٌجب أن تستند عملٌة صنع القرار السٌاسً على معرفة جٌدة للقطاع المعنً. ستعزز البحوث وقدرات
ونظم المعلومات البٌبٌة والرقابة، لتحسٌن المساعدة فً مسار صنع القرار. سٌمّكن ذلك لٌس فقط من متابعة 
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إشراك الفاعلٌن المحلٌٌن من  ابدة األجٌال القادمة. وٌمّكناالتجاهات البٌبٌة، بل أٌضا من اتخاذ قرارات سٌاسٌة لف
 تثمٌن المهارات المحلٌة، وسٌعزز المشاركة الفعالة من لدن السكان واستٌعابهم للقرارات السٌاسٌة.

 
 . : اإلطار التشرٌعً والتنظٌمً والرقابة1.1المحور الموضوعاتً 

 
رسانة قانونٌة موثوقة بها ومبلبمة. وسٌتم ملء الثؽرات القانونٌة ٌجب أن ٌستند تنفٌذ الحكامة البٌبٌة على تنظٌم ت

والتنظٌمٌة، وسٌنسجم التقنٌن، وستعزز آلٌات الرقابة، لكً تحترم التدابٌر التنظٌمٌة وقواعد الحٌطة من طرؾ 
 مجموع الفاعلٌن.

 

لبري م للموارد الطبٌعٌة والتنوع البٌولوجً اا: التسٌٌر المستد 1المحور االستراتٌجً 

 )البٌبة الخضراء(
 

(. ثم إّن 76و  75و  73و  6و  5و 2)األهداؾ  «مةاأهداؾ التنمٌة المستد»ٌتقاطع هذا المحور مع أهم 

مورٌتانٌا من البلدان األكثر تعرضا آلثار التصحر والجفاؾ وتؽٌر المناخ، كما هو مذكور آنفا. ولهذه اآلثار 
أٌضا  معوث البٌبً. وٌستدعً ذلك أسالٌب تسٌٌرٌة للموارد البرٌة، انعكاس كبٌر على القدرة اإلنتاجٌة والمور

تحّمل المجتمعات المحلٌة، وخاصة تلك األشد هشاشة. وٌهدؾ هذا المحور إلى النهوض بالتسٌٌر المندمج 
 منوالمستدٌم للموارد الطبٌعٌة البرٌة. ٌتعلق األمر هنا بتثمٌن الرأسمال الطبٌعً واستؽبلل الفرص البٌبٌة 

 .منظور االستدامة وحماٌة الموارد
 

 م للموارد الطبٌعٌةا. : التسٌٌر والتثمٌن المستد1.1المحور الموضوعاتً 

 
إّن حماٌة وإعادة تؤهٌل الموارد الطبٌعٌة فً الوسط البري أمران مقلقان فً المناطق الرٌفٌة وتحّددان استقرار 

حول موضوعات زراعٌة رعوٌة ومابٌة، هً: )أ(  السكان فً مواطنهم األصلٌة. تتمحور األنشطة المقترحة
مكافحة التصحر، وتحّمل المنظومات الزراعٌة الرعوٌة، )ب( التسٌٌر العقبلنً والمندمج للموارد المابٌة، )ج( 
تسٌٌر واستؽبلل الموارد الشجرٌة وقضٌة الطاقة الخشبٌة، )د( خلق فرص العمل والدخل فً المناطق الرٌفٌة من 

المستدٌم للمنتجات الؽابٌة ؼٌر الخشبٌة والحراجة الزراعٌة والمشتقات الحٌوانٌة، وخاصة بإٌثار خبلل التثمٌن 
 التعاونٌات النسوٌة، )هـ( التثمٌن المستدٌم للصٌد القاري.

 
 . : التسٌٌر المحلً الالمركزي والتشاوري للموارد الطبٌعٌة1.1المحور الموضوعاتً 

 
النشطة من جانب السكان فً تسٌٌر الموارد الطبٌعٌة أمور ٌأساسٌة للنجاح فً إّن تقاسم المسإولٌات والمشاركة 

تنفٌذ سٌاسة بٌبٌة مندمجة على المستوى المحلً. ٌتعلق األمر هنا بترقٌة وتنفٌذ مقاربة المركزٌة فً تسٌٌر 
 الموارد الطبٌعٌة، وبتعزٌز قدرات الفاعلٌن وآلٌات التشاور المحلً.

 

 . : حماٌة وتهٌبة التنوع البٌولوجً الحٌوانً والنبات1.1ًالمحور الموضوعاتً 

 
من الجوهري تؤمٌُن وإعادُة تؤهٌل الموابل الموجودة والتً لها قٌمة بٌبٌة عالٌة، وذلك للحفاظ على سٌر 

لفعلً المنظومات البٌبٌة، ووفاًء بااللتزامات الدولٌة لمورٌتانٌا فً مجال البٌبة. ٌتعلق األمر هنا بترقٌة التسٌٌر ا
وتوسٌع المحمٌات البرٌة، وتعزٌز حماٌة النباتات والحٌوانات وإعادة تؤهٌل المنظومات البٌبٌة ذات القٌمة البٌبٌة 

 العالٌة والتً تعرضت للتدهور.

 

 المستدٌم للبٌبة البحرٌة والشاطبٌة )البٌبة الزرقاء(: التسٌٌر  1المحور االستراتٌجً 

 
(. وهو ٌتعلق 74، 73، 12، 11، 6، 1 ) «مةاأهداؾ التنمٌة المستد»مع أهم ٌتقاطع هذا المحور االستراتٌجً 
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بإشكالٌة مركزٌة فً التنمٌة. فالمركب المنظومً البٌبً المعقد والكبٌر والمتكّون من مجاالت بحرٌة وشاطبٌة 
رد البحرٌة وحماٌة ٌمثل القطب الربٌسً لؤلنشطة االقتصادٌة واالجتماعٌة فً مورٌتانٌا. والتثمٌن المستدٌم للموا

الصٌدي. تتعرض البٌبة البحرٌة والشاطبٌة للعدٌد من التهدٌدات  البٌبة البحرٌة ضرورٌان للحفاظ على المخزون
المتعلقة بتؽٌر المناخ، واألنشطة االقتصادٌة والتحضر، فضبل عن االستؽبلل المفرط للموارد الذي ٌصحب 

 كثر قٌمة.نشاطات الصٌد المتجهة أساسا نحو األنواع األ

 
. : انتظام االستغالل والتثمٌن المستدٌم للشاطا والمجاالت الشاطبٌة 1.1المحور الموضوعاتً 

 والبحرٌة، مع أخذ التغٌر المناخً فً الحسبان
 

من المقرر إقامة تسوٌة بٌبٌة لبلستخدامات فً مختلؾ القطاعات التً تستؽّل المجال الشاطبً والبحري. وٌنبؽً 
قادرة على تقدٌم التعدٌبلت البلزمة  التقٌٌمٌةللعون فً اتخاذ القرار من الحصول على آلٌة للمتابعة أن تمّكن أداة 

مة وتحّمل التجّمعات السكنٌة الشاطبٌة الكبرى، والصٌد افً استخدام المجال. ٌتعلق األمر بتحسٌن التنمٌة المستد
ً القطاعات االستخراجٌة بالنسبة لؤلوساط الطبٌعٌة. ف المحتملةوالُشَعب المرتبطة به، والحد من المخاطر البٌبٌة 

ستسٌر المحمٌات البحرٌة والشاطبٌة والمناطق البحرٌة الحساسة، بالتشاور مع القطاعات االقتصادٌة الربٌسٌة مع 
ل للتؽٌر المن اخً مراعاة االحتٌاطات البٌبٌة المطلوبة. ومن المتوقع أن ٌمّكن ذلك من  التثمٌن المستدٌم والمتحمِّ

 ومن الحفاظ على إمكانات طبٌعٌة وإنتاجٌة.

 
 . : التسٌٌر المتشاور علٌه والتنسٌق الفعال بٌن جمٌع الفاعلٌن1.1المحور الموضوعاتً 

 
أّن شؽل َالشاطا والمناطق البحرٌة ذو أوجه متعددة ومعقدة، لذلك تلزم أداة للتسٌٌر التشاوري لهذا المجال 

تنشٌط مجلس الشاطا وتحدٌث خطة تهٌبة الشاطبً وتنفٌذها التشاوري. المشترك. ٌهدؾ هذا المحور إلى 
وسوؾ ٌكون بمثابة أداة للتخطٌط التشاوري للمجال المشترك. وستإثر البرامج متعددة القطاعات، من األخذ فً 

 لشاطا.االحسبان لتعقٌد المنظومة البٌبٌة فً 

 
 التً توفر حماٌة من التعرٌة الشاطبٌة. : استعادة المنظومات البٌبٌة 1.1المحور الموضوعاتً 

 
ساط الحٌوٌة الكثٌبٌة ـ  بل ٌتعلق األمر هنا ـ  لٌس فقط بالحفاظ على منطقة تتعرض للتعرٌة بإٌقاؾ تدهور األو

 الذي ٌعتري الحماٌة الشاطبٌة الطبٌعٌة فً جمٌع أشكالها. الهشاشةاتجاه بقلب 

 

 ار تغٌر المناخ. :حماٌة الشاطا من آث1.1المحور الموضوعاتً 

 
ٌتعلق األمر أساسا بإجراءات استعجالٌة لحماٌة مدٌنة نواكشوط من المخاطر المرتبطة بالتعرٌة الشاطبٌة، 

. ومن المرجح أن تتفاقم هذه الشاّطاوخاصة من خطر الفٌضانات نتٌجة آلثار التؽٌر المناخً أو ضعؾ خط 
ة وتثبٌت الضفة الشاطبٌة وتعزٌز حماٌة المناطق التهدٌدات. ولذلك تهدؾ اإلجراءات المقترحة إلى حماٌ

 المتعرضة للفٌضان، فضبل عن الحماٌة من زحؾ الرمال بواسطة التثبٌت الرسوبً.
 

البشري  المنشؤ: تعزٌز الدرء وتسٌٌر التلوث والتهدٌدات ذات  1المحور االستراتٌجً 

 (الرمادٌة)البٌبة 
 

(. لقد انتقلت الساكنة 75و  77و  9و  7و  6 )األهداؾ  «مةالمستدأهداؾ التنمٌة ا»ٌتقاطع هذا المحور مع أهم 

 رافقالمورٌتانٌة بسرعة من وضعٌة البدو الرحل الممارسٌن للزراعة والرعً إلى ساكنة ذات أؼلبٌة حضرٌة. 
ر ذلك نمو مهم للمراكز الحضرٌة وإجراء إعادة تشكل جذري للقطاعات اإلنتاجٌة. وكان التوسع العمرانً فً كثٌ

من األحٌان فوضوٌا، مع ضعؾ القدرة على التكفل باآلثار البٌبٌة وتسٌٌر وتخفٌض التلوث، وضعؾ القدرة على 
 االستجابة للتهدٌدات المختلفة. وتطور القطاعات اإلنتاجٌة لم تواكبه ـ هو اآلخر ـ سٌاسة حقٌقٌة للمهن الحرفٌة
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ٌتعلق األمر هنا بتعزٌز تدخبلت التسٌٌر والحد من  من شؤنها أن تطور مهارات التكفل بالبعد البٌبً. والتً
الكوارث  والتلوث الحضري والصناعً، وتخفٌض االنبعاثات، وكذلك تطوٌر القدرة على االستجابة للمخاطر

 ذات المنشؤ البشري.

 
 . : تسٌٌر النفاٌات والتلوث1.1المحور الموضوعاتً 

 
زاٌدة للتلوث وتهدٌد البٌبة، من جّراء التعمٌر والنمو السرٌع ٌتعلق األمر باالستجابة المناسبة للمتطلبات المت

للقطاعات الملوثة. ٌستهد هذا المحور التسٌٌَر المناسب للنفاٌات الحضرٌة، وتعزٌز الصرؾ الصحً السابل، فً 
ات سٌاق من التخطٌط الحضري المتشاور حوله، وتحسٌن النفاذ إلى الخدمات األساسٌة والتسٌٌر العقبلنً للمنتج

 الكٌمٌابٌة.

 
 . : تخفٌض االنبعاثات والتلوث فً مختلف أشكاله1.1المحور الموضوعاتً 

 
ٌتعلق هذا الموضوع بتطوٌر الكفاءات الفنٌة فً مجال الحد من االنبعاثات والمخاطر على الصحة العمومٌة 

ج الحرفً والصناعً، ٌتعلق والبٌبة. وسٌكون تطوٌر الطاقة المتجددة انشؽاال ربٌسٌا. وعلى مستوى مواقع اإلنتا
األمر باتخاذ تدابٌر للحد من استخدام المواد الخطرة والحد من مخاطر الشؽل، ووسابل تخفٌض االنبعاثات 
الضارة. وعلى مستوى المدن الربٌسٌة، ٌتعلق األمر بتخفٌض االنبعاثات الملوثة المرتبطة أساسا بحركة مرور 

 الهواء. السٌارات وبإقامة وسابل لمتابعة نوعٌة

 
 . :تخفٌض مخاطر الكوارث1.1المحور الموضوعاتً 

 
ٌزٌد نمو الصناعات والقطاعات االستخراجٌة وتركز السكان فً المراكز الحضرٌة من خطر الكوارث ذات 

هذا المحور إلى تعزٌز وسابل الٌقظة ومكافحة  المنشؤ البشري وكذا التؤثٌر الكامن للكوارث الطبٌعٌة. ٌهدؾ
اصة الحماٌة المدنٌة والتكّفل بالمخاطر الحضرٌة، وإقامة خطط للطوارئ ٌمكن تعببتها فً حال الكوارث وبخ

 خطر كبٌر.

 

Vمةا. خطة العمل الوطنٌة للبٌبة والتنمٌة المستد 

 
V.1 األنشطة الربٌسٌة 

 

 : حكامة بٌبٌة مندمجة متؤقلمة مع التحدٌات 1المحور االستراتٌجً 
 

لتنسٌق والتآزر بٌن القطاعات والشراكات، من أجل التنفٌذ الفعال . : ا1.1المحور الموضوعاتً 

 مةالسٌاسة البٌبة والتنمٌة المستد
 
 
مة، امة، اللجنة الفنٌة للبٌبة والتنمٌة المستداتنشٌط آلٌات التنسٌق القابمة )اللجنة الوطنٌة للبٌبة والتنمٌة المستد•

 مة ...( ؛االلجان الجهوٌة للبٌبة والتنمٌة المستد
 القطاعات؛تعزٌز حراك للتشاور بٌن • 

 البلدٌات"؛إدماج البعد البٌبً، بما فً ذلك تؽٌر المناخ، فً السٌاسات الوطنٌة و"خطط تنمٌة • 
تعزٌز التآزر من البرامج الممولة من الشركاء الفنٌٌن والمالٌٌن فً مجاالت البٌبة والحكم الرشٌد، والبلمركزٌة • 

 ختلؾ القطاعات اإلنتاجٌة.واألعمال التً تقوم بها م

 
 . : التموٌل المستدٌم للعمل البٌب1.1ًالمحور الموضوعاتً 
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 علق بالرأسمال الطبٌعً واالقتصاد األخضر الشامل ؛تإعداد محاسبة بٌبٌة وأدوات اقتصادٌة ت• 
 تحدٌد آلٌات مبتكرة لتعببة الموارد المالٌة المحلٌة؛• 
من ٌلوث ٌدفع( وتوسٌع رسوم التعوٌض عن الموارد القابلة للنضوب )تسدٌد إعداد نظم للضرابب البٌبٌة )مبدأ • 

 البٌبٌة(؛خدمات المنظومات 
 تنوٌع الخدمات المدفوعة لدى المإسسات المستقلة فً المجال البٌبً ؛• 
 تعزٌز اختٌار البرامج البٌبٌة المترشحة لؤلولوٌة ضمن "السٌاسة المندمجة للمنتجات" ؛• 
 

 . : اإلعالم والتهذٌب واالتصال البٌبً، وتعزٌز القدرات1.1عاتً المحور الموضو

 
 تطوٌر االتصال فً مختلؾ المواضٌع )مجاالت جدٌدة( ؛• 
 تعزٌز الوعً المجتمعً، وبناء ثقافة المواطنة؛• 
 إدراج التربٌة البٌبٌة فً المناهج الدراسٌة ؛• 
 ظفً وزارة البٌبة والتنمٌة المستدٌمة والشرطة الحضرٌة ؛تنفٌذ برنامج تكوٌنً لجمٌع الفاعلٌن، بما فً ذلك مو• 
ٌّرٌن المكّونٌن فً االقتصاد الرٌفً ؛•   دمج  المس
تعزٌز القدرات المإسسٌة والفنٌة لدى الهٌبات الوطنٌة والمحلٌة فً مجال التخطٌط والتموٌل والتسٌٌر البٌبً • 

ٌّؾ مع تؽ  ٌر المناخ.بما فٌه التلوث، ومتابعة وتنفٌذ تدابٌر التك

 
 اإلصالح المإسسً/  . : التنظٌم1.1المحور الموضوعاتً 

 
 مة وؼٌرها من الوزارات والفاعلٌن ؛اتوضٌح ونشر أدوار ومهام وزارة البٌبة والتنمٌة المستد• 

 مة :اوضع وتنفٌذ إصبلح لتعزٌز فعالٌة اإلطار المإسسً لوزارة البٌبة والتنمٌة المستد• 
والنظر فً إنشاء واحدة أو أكثر من وكاالت أو مكاتب البٌبة، باعتبارها ذراعا  تنفٌذٌة  تشجٌع تفوٌض المهام، -

 لوزارة البٌبة والتنمٌة المستدٌمة ؛
 إشراك المجتمع المدنً والبلدٌات والقطاع الخصوصً )مقاربة تمكٌن المنظمات الجمعوٌة( ؛ -
 والقرارات؛المركزٌة األنشطة  -
 الصلة؛تسٌٌر البٌبً، مع المنظمات ذات إعداد الخطط البلدٌة لل -

 صنع القرار. إدخال أو تعزٌز مقاربة النوع، من خبلل إشراك النساء فً أعلى مستوٌات• 
 

. : تسٌٌر المعارف )البحوث ونظام المعلومات البٌبٌة والمتابعة( التخاذ 1.1المحور الموضوعاتً 

 القرارات
 المتابعة البٌبٌة • 

 متابعة الموارد الطبٌعٌة البرٌة، على مستوى وزارة البٌبة والتنمٌة المستدٌمة، وتعزٌز إقامة مركز للبحث و

 متابعة هذه الموارد )البحث والشراكة العلمٌة لمتابعة الموارد والستعادة األنواع المهددة باالنقراض( ؛

 تحدٌث جرد الحٌوانات و النباتات 

 الفاعلٌن؛ استٌعاب أو نشر البٌانات البٌبٌة لدى مختلؾ 

إقامة مختبر لرقابة ومتابعة نوعٌة البٌبة )التلوث(؛ 

 التقٌٌم و تشكٌل لجان محلٌة للمتابعة 

.تثمٌن المهارات التقلٌدٌة المحلٌة 
 اإلعالم واالتصال البٌبً:•  
 إقامة وجاهزٌة نظام للمعلومات البٌبٌة ؛ -

لتبادل البٌانات بٌن قامة جهاز رسمً بسٌط، مستدٌمة )إوزارة البٌبة والتنمٌة اللدى قاعدة البٌانات  ـ جاهزٌة
 رات األخرى؛ وزاوزارة البٌبة والتنمٌة المستدٌمة وال

 .مة(اوزارة البٌبة والتنمٌة المستد ععبر موقتبادل المعلومات البٌبٌة ونترنت األوضع المعلومات على منهجة ـ 
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 والرقابة . : اإلطار التنظٌمً والمعٌاري1.1المحور الموضوعاتً 

 
إعادة ة"، وستراتٌجٌاإل ةالبٌبٌ اتٌمٌالتق على "الطابع المإسسً  ، وإضفاءتنظٌمٌةالقانونٌة والترسانة المواءمة •

 البٌبً؛النظر فً القانون اإلطار 
 الدولٌة؛الوطنً لبلتفاقات  لتنزٌلااللتزامات الدولٌة: تعزٌز ا• 
 البٌبٌة؛المعاٌٌر  ل االنتظام أوأو استكما زوالتنظٌمً: تعزٌالمعٌاري اإلطار • 
التقنٌن البٌبً ومراعاة دراسات األثر البٌبً وخطط التسٌٌر البٌبً  ة: تعزٌز الرقابة البٌبٌة )إنفاذ ٌبة البٌبالرقا• 

 لدراسات األثر البٌبً وخطط التسٌٌر البٌبً  واالجتماعً. قاعدة بٌانات إعدادو واالجتماعً(،
 

لتسٌٌر المندمج والمستدٌم للموارد الطبٌعٌة والتنوع البٌولوجً : ا 1المحور االستراتٌجً 

 البري )البٌبة الخضراء(
 

. : التسٌٌر والتثمٌن المستدٌم للموارد الطبٌعٌة البرٌة بإدماج التغٌر 1.1المحور الموضوعاتً 

 المناخً
 

 نقل تؤنظمة نهوض بالالنظم الزراعٌة الرعوٌة: استعادة المراعً الطبٌعٌة، وصمود و ،محاربة التصحر
تنفٌذ خطة العمل الوطنٌة لمكافحة التصحر )استعادة  رٌفٌة ؛حرابق المن الوحماٌة المراعً  المواشً،

من قبل السكان تهٌبة وتسٌٌر األوساط الطبٌعٌة  وإعادة تؤهٌل األراضً المتدهورة، ودعم وتعزٌز
 االستراتٌجٌةتنفٌذ من زحؾ الرمال ؛ ة القتصادٌااالجتماعٌة لمنشآت واقرى حماٌة المدن وال؛ المحلٌٌن

؛ تنفٌذ ً تؽٌر المناختجاه تؤثٌر ال الضعفاء السكان تحّملر؛ تعزٌز ٌالكب خضراألسور وطنٌة للال
 ؛استراتٌجٌة تنمٌة القطاع الرٌفً 

 ٌز واألحواض المابٌة؛ تعز للمجاريالمندمج م وٌمستدللتسٌٌر ال إعداد استراتٌجٌة : الموارد المابٌة تسٌٌر
 مناطقوالمستدٌم للالتسٌٌر المندمج التؤهٌل و رقٌة إعادةت ؛ العمٌقةالسطحٌة والمٌاه السٌطرة على نٌات ف

 ؛ الرطبة( مناطقوطنٌة للال االستراتٌجٌةتنفٌذ التؽٌر المناخً )ثار مع تحّملها آلالرطبة، 
  فً الحسبان مع األخذ  ،تشجٌرللوحراجٌة ومشارٌع  إعداد برامج: ٌةالخشبالموارد الشجرٌة والطاقة

الؽاز الحٌوي،  : من أجل تخفٌؾ الضؽط على موارد الخشب نزلٌةالطاقة الم رقٌةت للتؽٌر المناخً ؛
 ، ؼرس أنواعالمتجددة، العرض المحلً من ؼاز البوتان ات، الطاقاألفران المحسنة ،تثمٌن نبات "تٌفا"

 ً؛بلستخدام الطاقتخصص لسرٌعة النمو 
 القاري ٌدصللموارد السمكٌة وتنفٌذ برنامج خاص لتنمٌة ال المسإول تسٌٌرعزٌز ال: تالصٌد القاّري 

 ؛وتربٌة األحٌاء المابٌة 
 النهوض بـ"النشاطات المدرة للدخل" : ٌة(وات النستعاونٌال بإٌثاروالدخل فً المناطق الرٌفٌة ) التشؽٌل

هم األصلٌة ؛النهوض بتثمٌن مواطنالسكان فً ، بؽرض تثبٌت للبٌبة مبالتسٌٌر المستدٌالمتصلة 
 حٌوانٌة.تثمٌن المشتقات الالحراجة الزراعٌة و"المنتجات الؽابٌة ؼٌر الخشبٌة" ؛ النهوض ب

 

 . : التسٌٌر المحلً والتشاوري للموارد الطبٌعٌة 1.1المحور الموضوعاتً 

 
 لموارد الطبٌعٌةالبلمركزي ل مقاربة للتسٌٌروتنفٌذ رقٌة : تمركزي للموارد الطبٌعٌةالتسٌٌر البل، 

لدى الفاعلٌن القدرات تعزٌز نٌة والمواكبة الفنشاء وئلالمكرسة ل جمعوٌةمنظمات الالنهوض بالو
 ن )المستؽلٌن(.مستخدمٌصبلحٌة تسٌٌر الموارد الطبٌعٌة إلى ال(؛ نقل ٌنالمحلٌ

 ًمصالح تنسٌق بٌن تعزٌز الرقٌة أو ت جمعوٌة ؛تنمٌة الرقٌة أقطاب لل: إنشاء / تآلٌات التشاور المحل
 والبلدٌات. وزارة البٌبة والتنمٌة المستدٌمة

 

 حماٌة التنوع البٌولوجً الحٌوانً والنباتً. : 1.1المحور الموضوعاتً 
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المحمٌات الوطنٌة للتنوع البٌولوجً )زٌادة  االستراتٌجٌة: تنفٌذ الحٌوانٌة وحماٌة الموارد النباتٌة و اتالمحمٌ• 

 ( قنصمناطق الدة إعمار اعإ؛ ا وحماٌتهالبرٌة 
 تشجٌع السٌاحة البٌبٌة البٌبٌة فً "قلب الرٌشات" ومنطقة التنفٌذ برنامج الحفاظ على • 
 تجار بالموارد الخشبٌة واالفردٌة تعزٌز الرقابة على األسلحة ال• 
 إعادة تؤهٌل األنظمة البٌبٌة المتدهورة:• 
 ؛ األراضً المتدهورةفً جوي د البٌبة الطبٌعٌة عن طرٌق البذر التشجٌع تجدّ  -
 تها.الستعاد ةصنفالمالؽابات إعادة تشجٌر  -

 

 المستدٌم للبٌبة البحرٌة والشاطبٌة )البٌبة الزرقاء(: التسٌٌر  1المحور اإلستراتٌجً 

 
. : انتظام االستغالل والتثمٌن المستدٌم للشاطا والمجاالت الشاطبٌة 1.1المحور الموضوعاتً 

 التغٌر المناخً فً الحسبانوالبحرٌة، مع أخذ 
 
 معاٌٌر موحدة للشاطا؛إنشاء • 
 ، من أجل تسٌٌر متؤقلم؛صنع القرار فًمساعدة لأداة ل إقامة• 
تؽٌر الج ادمإمن خبلل والشعب المرتبطة به،  األسماك لمصاٌد المستدامة التنمٌة : تسٌٌر وتثمٌن الصٌد• 

 ؛ ً المناخ
       لمناطق البحرٌة والشاطبٌة:احماٌة • 
 ؛لبحرٌة والمناطق ذات األهمٌة البٌولوجٌة حمٌات االم تسٌٌروطنٌة لال التشاوري لبلستراتٌجٌةتنفٌذ ال -
 محمٌات ؛البحرٌة والشاطبٌة وإنشاء شبكة من ال للمحمٌات فعالالتسٌٌر ال -
 ؛مناجم النفط والإستراتٌجٌات استؽبلل حماٌة البٌبة فً  إدماج استراتٌجٌةدعم  -
 "بولمار" ضد التلوث البحري. ٌذ خطةتنف -

 

 . : التسٌٌر التشاوري والتنسٌق الفعال بٌن الفاعلٌن1.1المحور الموضوعاتً 

 
 وتوسٌع وتنشٌط مجلس الشاطارقٌة ت• 

 تشاورٌة بطرٌقة ها وتنفٌذخطة تهٌبة الشاطا، تحدٌث • 
 .برامج وشراكات متعددة القطاعاتالنهوض ب• 

 

 : استعادة المنظومات البٌبٌة التً توفر حماٌة من التعرٌة الشاطبٌة .1.1المحور الموضوعاتً 

 
 لنجم( حتى خلٌج ابٌض من الرأس األ) التً تتعرض للتعرٌة الشاطبٌةمناطق حماٌة ال• 

 ( خلٌج النجمبٌولوجٌة )أهّمٌة شمل مجاالت جدٌدة ذات تل تصنٌؾ المحمٌات البحرٌة،توسٌع • 
 .بان الشاطبٌةلكثلتدابٌر الحماٌة تعزٌز • 
 

 . :حماٌة الشاطا من آثار تغٌر المناخ1.1المحور الموضوعاتً 

 
 الساحل الشاطا؛تثبٌت • 

 مناطق القابلة للفٌضانات؛تعزٌز حماٌة ال•
 من زحؾ الرمال.الجتماعٌة واالقتصادٌة منشآت اتعزٌز حماٌة المدن والقرى وال• 

 

البشري  المنشؤث والتهدٌدات ذات : تعزٌز درء وتسٌٌر التلو 1 االستراتٌجًالمحور 

 (الرمادٌة)البٌبة 
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 . : تسٌٌر النفاٌات والتلوث1.1المحور الموضوعاتً 

 
أنظمة التخلص من النفاٌات مسإولة عن تسٌٌر النفاٌات، وترقٌة عات المحلٌة والمجم جعل: النفاٌات تسٌٌر• 

النفاٌات  لتسٌٌر؛ اعتماد خطط وتثمٌنها  لنفاٌات؛النهوض بشعب المعالجة الصناعٌة ل على مستوى البلدٌات
 :وال سٌما فً المواناأوساخ الزٌوت ستقبال المرافق  ابٌة ؛إقامةستشفلمإسسات االفً االطبٌة الحٌوٌة 

 ؛ لصرؾ الصحً فً المدن الكبرىلشبكات  إنجاز: الصرؾ الصحً• 
لصرؾ الصحً خطط لو الحضرٌة ةبٌهللت: وضع وتنفٌذ خطط الخدمات األساسٌةنفاذ إلى التنمٌة الحضرٌة وال• 

 ؛ تؤثٌرهالطرقً وفق خطط تحّد من ة؛ العمل من أجل تنظٌم حركة المرور قاعدٌلى الخدمات ال؛النهوض بالنفاذ إ
 .فً المناطق الحضرٌةوالمحاور الطرقٌة الخضراء  جاالتمواصلة تشجٌر الم

 الرشٌد تسٌٌرخطط الإنجاز الكٌمٌابٌة؛  نتجاتللم ٌدتسٌٌر الرشإنشاء لجنة وطنٌة لل :الكٌمٌابٌةنتجات الم تسٌٌر• 
 المنتجات المهجورة.  تخلص منالكٌمٌابٌة؛ ال للمنتجات

 

 . : تخفٌض االنبعاثات والتلوث 1.1المحور الموضوعاتً 

 
 التكنولوجٌات النظٌفة )الكهرباء، والطاقة الشمسٌة، ..( فً ضخب ًالطاقفٌول ال تعوٌضٌات النظٌفة: ولوجنكالت• 

 للري؛المٌاه 
 الطاقة المتجددة فً المناطق الرٌفٌة والحضرٌة النهوض ب الطاقة المتجددة:• 
لرقابة، لتدابٌر  ة ؛إقامةالحرفٌ نشاطات المنجمٌةوالنفط/الؽاز(: تنظٌم ال مناجمالقطاعات االستخراجٌة )ال• 
، تعزٌز بشؤن الزببق مٌنماتا اتفاقٌة تنفٌذ ؛ لذهباالستخراج الحرفً للجمع وتدوٌر الزببق المستخدم فً أسلوب و

شركات الأنشطة متابعة ؛ تعزٌز باالستؽبلل المنجمًلمخاطر المرتبطة جراءات المتعلقة بدرء وتخفٌض ااإل
 المنجمٌة.

 ،والمدابػ السمك دقٌقصانع من م األوساخ اآلتٌة معالجة مٌاهفً مجال القدرات  أو تعزٌزالصناعات: تكٌٌؾ • 
التً تنبعث  كرٌهةرقابة وتخفٌض الروابح الالعمل على  ؛ الصحة(التؤثٌر على ) الشؽلر اطؤخالتكفل بوتحسٌن 

 .(تجهٌزات، والتحقق من الالصناعٌة )التحكم فً العملٌات من مصانع دقٌق السمك
نٌة، والعمل على تخفٌؾ االزدحام المروري فً المراكز الحضرٌة فة المعاٌنالنقل: إنشاء مركز مستقل لل• 
 .برىالك
دراسات بشؤن توصٌؾ نوعٌة الهواء فً ، إنجاز نوعٌة الهواءقابة لتحلٌل ورإقامة مختبر  تلوث الهواء:• 

 المراكز الحضرٌة الكبٌرة. 

 
 . :تخفٌض مخاطر الكوارث1.1المحور الموضوعاتً 

 
 ؛مخاطر الكوارث تخفٌض استكمال وتفعٌل الخطة الوطنٌة ل• 

 مٌدانٌة للطوارئ؛خطط إقامة و ة،المدنٌ الحماٌة مراجعة دور وتعزٌز وسابل تدخل• 
الوزارٌة  لجنةوبالاألزمات اإلنسانٌة، الكوارث ومخاطر الوكالة الوطنٌة لتسٌٌربتتعلق مشارٌع مراسٌم  اعتماد• 
حد من مخاطر الكوارث ، وباللكوارثلتسٌٌر مخاطر ا الوطنٌةبالهٌبة األزمات الكبرى، و لتسٌٌر مشتركةال

 نسانٌة فً مورٌتانٌا. واألزمات اإل

 

V.2 التنفٌذ  حٌثٌات 

 
 للتنفٌذالمإسسً  الضبط

 
للبٌبة والتنمٌة المستدٌمة واللجنة الفنٌة الوطنً  المجلس  السٌاسٌة على المستوى الوطنً لقٌادةَ تولى اسوؾ ت

"اللجنة الفنٌة للبٌبة  ٌمةلتنمٌة المستدتقود الوزارة المكلفة بالبٌبة وا. للبٌبة والتنمٌة المستدٌمة، بعد تنشٌطهما
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لبٌبة التً تمثل هٌبة الجاهزٌة الفنٌة فً الوزارة. ٌتولى ربٌس "الفرٌق الموضوعاتً ل، ومة"اوالتنمٌة المستد
 الشركاء الفنٌٌن والمالٌٌن.و مة"ا" واجهة االتصال بٌن "اللجنة الوطنٌة للبٌبة والتنمٌة المستدمةاوالتنمٌة المستد

خطة العمل الوطنٌة للبٌبة والتنمٌة تنفٌذ الفنٌة المتعلقة ب الرقابةمة" اة للبٌبة والتنمٌة المستدتتولى "اللجنة الفنٌ
فرقها للعمل مستوٌات و على عدة القطاعاتمة، باالعتماد على مختلؾ منصاتها للتشاور بٌن االمستد
لتنفٌذ. المتابعة لو العملتنظٌم تشاور لا دابمة للأطرتشكل هذه الفرق ن. الفاعلٌاعات ووعاتً متعددة القطالموض

ق من خبلل ٌتنستإّمن الالتً  عبر اللجنة الجهوٌة للبٌبة والتنمٌة المستدٌمةتفعٌل وعلى المستوى الجهوي، ٌمر ال
 . مهمة السكرٌتارٌة والمتابعةلبٌبة كلفة باالم. وتتولى المصلحة الجهوٌة متعددة القطاعاتها الجهوٌة منصات

 

 ترتٌبات التنفٌذ
 
فً خطتها انشؽاالت ومهامَّ دابمة لدى الجمٌع، ومتكررة األنشطة شكل جمٌُع موضوعات االستراتٌجٌة وأهمُّ ت

حول مقاربة تشاركٌة  واندماجٌة ومنظومٌة مة. وٌركز التنفٌذ االتنمٌة المستد، من أجل تؤمٌن طوٌلعلى المدى ال
 الفاعلٌنمختلؾ ٌبة و التنمٌة المستدامة على مجموع تعتمد مسإولٌة تنفٌذ الخطة الوطنٌة للبالقطاعات.  ةددومتع

وزارات أخرى. لذات األولوٌة التدخبلت العدٌد من األنشطة الربٌسٌة ووٌتبع المحلً والوطنً.  ىعلى المستو
 والسكان فً المركز. وبالتالً فإنَ  ٌنالبلدٌ الفاعلٌنة ٌضع ٌلإوالمشاركة والمس مسعى منلى الخطة عستند تو

األخرى  ومٌةوالمإسسات العم ٌةالوزارسٌعنٌان القطاعات المشترك للقضاٌا البٌبٌة  هام والتسٌٌرتقاسم الم
 .والبلدٌات ومنظمات المجتمع المدنً والقطاع الخصوصً

 
 تنفٌذ الآلٌات تموٌل 

 
لبٌبة االمكلفة بوزارة على مستوى الأوقٌة  ملٌون 11151 بـ 5157فً أفقتقدر المٌزانٌة اإلجمالٌة المطلوبة 

 المقدرة بنحوهذا الؽبلؾ مٌزانٌة "الوكالة الوطنٌة للسور األخضر الكبٌر"  ضاؾ إلى. ٌنوالتنمٌة المستدٌمة
فً إطار التً تم تحدٌدها فً جمٌع القطاعات و ذات األولوٌة روعا مش 34الـ وجزء من  أوقٌةملٌار 13,517

. وٌقدر المبلػ اإلجمالً المطلوب ً اتفاقٌة المناخ" فالمستوى الوطنًالمزمعة المحددة على مات اسهإعداد" اإل
فً ) ؤقلمللت دوالر أمرٌكً 3,15بـو ،(5131فً أفق ) ؾللتخفٌ ملٌار دوالر أمرٌكً 3,1 بـلتنفٌذ هذه المشارٌع 

أن ٌمكن و. وزارات القطاعٌةفً المٌزانٌات التقدٌرٌة للجزبٌا  ٌة مدمجةتموٌلالاالحتٌاجات هذه (. 5131أفق 

صندوق التدخل وطنٌة )الصنادٌق والالبلدٌات الحضرٌة، هٌبات إدارٌة مستقلة ومن  إسهامات أخرى آتٌةتنضاؾ 
 وستنفذ الخطة بنجاعةأشكال متعددة من الشراكة. و ، والقطاع الخصوصًمن أجل البٌبة، الصنادٌق االبتمانٌة(

 مصادر التموٌل. ل من خبلل تنوٌع واسع

 
 المإشراتالمتابعة و 

 
 نجاعةر األكثمة" ا"أهداؾ التنمٌة المستدم مإشرات ستخدَ ست، االستراتٌجٌةتنفٌذ الحاجات المتعلقة بمن أجل 
فً البلد. المتابعة أدوات وعقلنة  تنسٌقتمّكن هذه المقاربة من . فً االستراتٌجٌةربٌسٌة ات العوموضبالنسبة لل
  اٌاتموضوعمحورا التخاذ القرارات  ٌةاالستراتٌجالبٌبً والمعلومات  عبلمتطوٌر البحث ونظم اإلوٌشكل 

ال سٌما بالنسبة للبٌبة ُتقام ـو أنجوهري . وٌبدو من الفً الخطة واألنشطة ذات األولوٌة ا فً االستراتٌجٌة ربٌسٌ
 لموارد الطبٌعٌة والتلوث الحضري والصناعً. ـمتابعٌة ل ٌةبرال
 
متخصصة فً القطاعات الالمإسسات أو ثم إّن . َتهم الخاصة للمتابعةة أنظماألطراؾ المعنٌمختلؾ  واصلسٌ

حالة معلوماٍت تكمٌلٌة تعكس ة الموارد الطبٌعٌة عن متابعة وضعٌبٌانات التً تتوفر على مجال البحث العلمً و
عبر هٌبة مركزي أو ـ على المستوى المةاوزارة البٌبة والتنمٌة المستدوستتكفل المنظومات البٌبٌة الطبٌعٌة. 

جمٌع من لدن من أجل تسهٌل اتخاذ القرارات  ،ونشر المعلوماتاستٌعاب جمع وـ بلؽرض الهذا مخصصة 
ٌمكن أن ، اربٌسٌ عشرٌن مإشراٌستخدم فً المتابعة المنتظمة لنشاطات الوزارة قرابُة  سوؾو. طراؾ المعنٌةاأل

 تحّسن تدرٌجٌا.     
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 مقدمة عامة -1

 مبادئ األساس وتطور التنمٌة المستدامة -1-1

ن التنمٌة المستدامة تتجاوز البعد البٌبً فً المعنى الدقٌق فهً تدمج األبعاد الثبلثة: البعد البٌبً، االقتصادي إ

واالجتماعً. فقد تطور الربط بٌن البٌبة والتنمٌة المستدامة منذ نهاٌة سبعٌنٌات القرن الماضً، حٌن شعر 

التً تجمع بٌن متطلبات استؽبلل الموارد الطبٌعٌة  إلٌجاد مسارات التنمٌةالمجتمع الدولً بالحاجة الملحة 

 واهتمامات المحافظة علٌها على المدى الطوٌل لتحسٌن اإلطار المعٌشً.

بمسؤلة العبلقة بٌن البٌبة والتنمٌة  1987فقد سمح تقرٌر لجنة برونتبلند المعنون)) مستقبلنا المشترك(( سنة 

 لتكون مسجلة بشكل رسمً فً األجندة الدولٌة.

اعتبرت التنمٌة المستدامة على أنها توازن بٌن الرفاه والعدالة االجتماعٌة وحماٌة  1992وفً مإتمر رٌو سنة 
البٌبة كهدؾ عام ٌنبؽً أن ٌوجه جمٌع السٌاسات، فهً تمثل نقطة تحول فً تطور نهج للتنمٌة العالمٌة، بما فً 

( UNFCCC(، تؽٌر المناخ )CBDلتنوع البٌولوجً )ذلك االتفاقات البٌبٌة الربٌسٌة الثبلث المتعلقة بحفظ ا
 (CLCDومكافحة التصحر )
المنصوص علٌها تم  2015( ومن بٌن األهداؾ اإلنمابٌة الثمانٌة لؤللفٌة لعام 2000فً إعبلن األلفٌة )

 : تؤمٌن االستدامة البٌبٌة(7تخصٌص الهدؾ السابع للبٌبة )الهدؾ 
، وتواصبل مع إعبلن األلفٌة برنامجا جدٌدا 2015دامة التً عقدت سنة اعتمدت القمة العالمٌة للتنمٌة المست

للتنمٌة المستدامة شمل األهداؾ العالمٌة للتنمٌة المستدامة، وهو إطار حقٌقً فً الجهود العالمٌة لحماٌة البٌبة، 
نتابج  ومإشراتهاوالحد من التلوث ودعم النمو االقتصادي الذي ٌشمل الفبات األكثر هشاشة. كما تشمل أهدافها 

 األهداؾ اإلنمابٌة لؤللفٌة ال سٌما فً مجاالت مكافحة الفقر ومراعاة البعد البٌبً والمساواة بٌن الجنسٌن
والعمل على  RIOوقد اعتمدت مورٌتانٌا فً إطار هذا االتجاه العالمً كل االتفاقات الربٌسٌة بما فٌها قمة 

وجٌهٌة الناشبة عن سٌاسات التنمٌة، وخاصة تلك التً تهدؾ إلى وضعها حٌز التنفٌذ والتً تترجم المبادئ الت
 أجل األجٌال الحالٌة والمستقبلٌةتحسٌن الظروؾ المعٌشٌة وترسٌخ النمو للفقراء وحماٌة البٌبة من 

 

 :الجدٌدة االستراتٌجٌة سٌاق -1-2
وافقت الببلد للتو )مارس  2015بعد انتهاء اإلطار االستراتٌجً لمكافحة الفقر وأهداؾ األلفٌة للتنمٌة سنة 

جدٌدة للنمو المتسارع والرفاه المشترك وهً  إطار مرجعً لسٌاسات واستراتٌجٌات  استراتٌجٌة( على 2017
االستراتٌجٌة  محاور،، وتم تقسٌمها  حسب ثبلثة 2030التنمٌة على المدى الطوٌل تترجم رإٌة البلد فً أفق 

 اعتمادها. متطابقة مع التوجهات الربٌسٌة التً تم
 : تعزٌز النمو القوي، المستدام والشامل1 المحور
 : تنمٌة رأس المال البشري والحصول على الخدمات االجتماعٌة األساسٌة؛2 المحور
 : تقوٌة الحكامة فً جمٌع أبعادها.3 المحور

 المحورامة البٌبٌة فً والحك المحوراالولالبٌبة والتنمٌة المستدامة فً  فالنمو المتسارع والرفاه المشترك ٌعالج
الثالث، مع االتجاه إلى "تهٌبة الظروؾ لئلدارة البٌبٌة على أساس االستؽبلل الفعال والمسإول للموارد المختلفة. 

 أحسن حكامة بٌبٌة" من خبلل النقاط الربٌسٌة التالٌة: "ورشة  فالحكامة البٌبٌة تظهر بشكل عملً فً

 سٌاسة تدمج استؽبلل النظم البٌبٌة 

 ظ و تقٌٌم المواردحف 

 البحري الؽمرحماٌة المدن الساحلٌة من مخاطر الفٌضانات و 
. وتم 2016الوطنٌة للتنمٌة المستدامة  وخطتها العملٌة كانت قد انتهت أٌضا فً دٌسمبر سنة  االستراتٌجٌةإن 

أما  2030لى إ 2017( تؽطً الفترة من  SNEDDوطنٌة جدٌدة للبٌبة والتنمٌة المستدامة ) استراتٌجٌةوضع 
(تؤخذ فً الحسبان 1( فكانت خماسٌة لكنها )PANEDDخطة عملها الوطنٌة من أجل البٌبة والتنمٌة المستدامة )

بما ٌتماشى مع التوجٌهات السٌاسٌة الجدٌدة  االستراتٌجٌة( تنفٌذ 2االتجاهات والتحدٌات الحالٌة البٌبٌة للببلد و )
فاقٌات الدولٌة التً صادقت علٌها مورٌتانٌا وأهداؾ التنمٌة المستدامة على المستوى الوطنً والدولً، خاصة االت

 التً اعتمدت أٌضا من طرؾ مورٌتانٌا.
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أخرى زابدة، ولكن ٌنظر إلٌها بوصفها  استراتٌجٌةالجدٌدة على أنها  االستراتٌجٌةلكن ال ٌنبؽً أن ٌنظر إلى هذه 
لتآزر بٌن البرامج والخطط والسٌاسات القطاعٌة فً أفق اإلطار المنطقً واالستراتٌجً الذي ٌسمح بالتماسك وا

 االستراتٌجٌةاالستدامة وروح مشاركة الجمٌع. فهً تكون فً الواقع التتابع المنطقً والمحدث لدور ودٌنامٌكٌة 
، التً تؤخذ فً الحسبان الوضع الحالً للبٌبة، حالة الموارد الطبٌعٌة والتطورات  2016-2007الوطنٌة األولى 

والطوٌل. لذا ٌجب أن ترسم مشروع اجتماعً، مستقبل واعد لمورٌتانٌا، محتملة على المدى القصٌر والمتوسط ال
 ٌحترم قٌمة أراضٌها، تراثها الطبٌعً، الثقافً المنبثق من تطلعات شبابها وحقوق أجٌالها المقبلة.

 

 الجدٌدة أن: االستراتٌجٌةحقٌقا لهذه الؽاٌة، ٌلزم هذه ت
أفضل الممارسات الدولٌة، والعطاء، على أساس  تحلٌل حدٌث ودقٌق، التحدٌات التً تتوافق مع  -

 تواجه مورٌتانٌا والتً على أساسها التزمت بالتنمٌة المستدامة؛
إدماج مبادئ قانون اإلطار للبٌبة، تقٌٌم المبادئ التوجٌهٌة إلطارات توجٌهٌة إلدارة أخرى )مدونة  -

 ضافة إلى المبادئ األساسٌة للتنمٌة المستدامة؛الصٌد، مدونة التعدٌن...( باإل
تقدٌم عملٌة مستمرة إلشراك مختلؾ الجهات المعنٌة لتحقٌق األهداؾ المشتركة التً تسهم فً  -

 مواجهة التحدٌات الربٌسٌة للتنمٌة المستدامة؛
سارع النمو المت استراتٌجٌةأن تكون جزءا من خٌارات التنمٌة التً تعهدت بها البلدان من خبلل  -

والرفاه المشترك واالعتماد على دمج االستراتٌجٌات والخطط والبرامج الجاري تنفٌذها خاصة فً إطار 
 السٌاسات القطاعٌة فً الببلد

 
 :االستراتٌجٌة إعداد ومنهجٌة طرق -1-1
 

لربٌسٌٌن تولً فً  التنمٌة ا ها الربٌسٌٌنبوشركاإن المنهجٌة المختارة من قبل وزارة البٌبة والتنمٌة المستدامة 
 و أهمٌة للمشاركة النشطة لجمٌع الفاعلٌن. وجاءت عملٌة إنجازها  تبعا لمقاربة منهجٌة تركز على توصٌات

الوطنٌة للتنمٌة المستدامة وخطة العمل الوطنٌة الثانٌة للبٌبة والتً تقودها الوزارة بدعم  ةتقٌٌم تنفٌذ االستراتٌجٌ
(. و من أهم المراحل التً تم اختٌارها بعد عدة 3ة)مبادرة الفقر والبٌبة برنامج األمم المتحدة للبٌب من مالً

 تحلٌبلت ومناقشات ومشاورات على مختلؾ المستوٌات هً:

 
 المبادئ:

 
مقاربة تشاركٌة تركز على النهج الذي ٌعزز القٌادة فً الوزارة والمشاركة والمسإولٌة اإلدارٌة، والشركاء • 

 المجتمع المدنً. الفنٌٌن والمالٌٌن ومنظمات
 الجمعٌات. طرٌقة تشمل جمٌع أصحاب المصلحة الفاعلٌن المإسسٌن و• 
 االستراتٌجٌةمقاربة منهجٌة عن طرٌق استخدام البٌانات للتركٌز على تشخٌص وتبرٌر محاور • 

 
 :المراحل

 
 لمراحل الربٌسٌة التالٌة:اتم اعتماد 

 
 المرحلة األولٌة:

الوطنٌة للبٌبة والتنمٌة المستدامة وخطة العمل الوطنٌة للبٌبة  االستراتٌجٌة  ازإعداد الوثابق المرجعٌة إلنج
 .التوجٌهٌة اللجنةوالتنمٌة المستدامة وتعٌٌن 

 

 : إطالق العملٌة1المرحلة 
نشر الوثابق المرجعٌة، اكتتاب استشارٌٌن واجتماع االنطبلق مع االستشارٌٌن)االستشارٌٌن الوطنٌٌن ومستشار 

 دولً(
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 : تحلٌل و تشاور2مرحلة ال

  للوصول إلى تشخٌص  استراتٌجٌةجمع وتحلٌل الوثابق والبٌانات المتوفرة ومعطٌات ومعلومات
الوضع، وتوصٌؾ القضاٌا البٌبٌة والتنمٌة المستدامة، ومراجعة االستراتٌجٌات والسٌاسات الجاري 

 تنفٌذها تحدٌد الدروس الربٌسٌة لهذا التنفٌذ.

 فة مع الدوابر الحكومٌة والوكاالت المتخصصة والشركاء الفنٌٌن والمالٌٌن إجراء مقاببلت مكث
والجهات الفاعلة فً المجتمع المدنً والمنظمات ؼٌر الحكومٌة تمشٌا مع نهج التنمٌة التشاركٌة. بهدؾ 

 باالستراتٌجٌةمواصلة تعمق التشخٌص، مع األخذ فً االعتبار احتماالت آفاق هذه المإسسات المتعلقة 
توافق فً اآلراء بشؤن الرإٌة  إلى والسعً االستراتٌجٌةفق فً الرإٌة، وفً التوجهات االبحث عن توو

 الجدٌدة االستراتٌجٌةومكونات  االستراتٌجٌةواالتجاهات 

  مع أصحاب المصلحة على المستوى  االستراتٌجٌةتنظٌم ورشة وطنٌة النطبلق مشاورات إعداد
 -المجتمع المدنً -ممثلٌن عن الوالٌات: المنتخبٌن المحلٌٌنالوطنً)بحضور المصالح القطاعٌة، 

اإلدارة، ممثلٌن عن البرلمان، القطاع الخاص، الجامعٌٌن، شبكات الشباب والنساء، ممثلٌن عن المجتمع 
 المدنً وعن شركاء التنمٌة

 ة وهً ورشات عبارة عن حلقات للمشارك باالستراتٌجٌةورشات تشاور جهوٌة خاصة  ثبلثة تنظٌم
ولتقٌٌم المعارؾ، للخبرات،  تعطً أولوٌة للفاعلٌن الجهوٌٌن والمحلٌٌن: اإلدارات، البلدٌات، مشارٌع 

 التنمٌة، المنظمات االجتماعٌة المهنٌة والسكان المعنٌٌن

  وخطة  االستراتٌجٌةوقد تم القٌام بعمل ملخصات عن كل ورشة وهً ملخصات تثري وثابق هذه
 عملها 

  

 المعلومات تولٌف 3المرحلة 

 من االستراتٌجٌة الوطنٌة للبٌبة و التنمٌة المستدامة و خطة عملها الوطنٌة. نسخة مسودة وإنتاج تناسق •

 المراجعة و المصادقة التقنٌة 4المرحلة 

 جنةلالٌة تحت اشراؾ نورشة للمراجعة والمصادقة الف وعقدت  التوجٌهٌة اللجنة إلی التقرٌر مسودة تقدٌم تم•

 .التوجٌهٌة 

 التوحٌد  5المرحلة

 رشة المراجعة و و التوجٌهٌة جنةلال وتوصٌات مبلحظات على بناء التقرٌر هذا انهاء تم •

 النهابً التصدٌق 6المرحلة 

 وطنٌة. عمل ورشة من خبلل النهابً التقرٌر التصدٌق علً سٌتم •

 1الملحق  العمل موجودة فً طرٌقال خارطة ورقة

 لٌةالدو وااللتزامات السٌاق -2

 الدولً . السٌاق2.1

 حول المناخ بارٌس اتفاق الدولً. وٌعد الصعٌد على المستدامة للتنمٌة بالنسبة تحول نقطة 2015عام  شكل

  القادمة. للسنوات جدٌدا دولٌا إطارا المستدامة التنمٌة وأهداؾ
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 بتوافق 2015بر األول / دٌسم كانون 12فً  195ال  األطراؾ جمٌع اعتمدته ،الذي بارٌس اتفاق وٌإكد

 مستوى وٌحدد مبوٌتٌن درجتٌن دون ما إلى الحرارة درجة ارتفاع على الحفاظ فً المتمثل ،الهدؾ اآلراء

 مساهمته ٌستعرض أن بلد كل من االتفاق ذلك، ٌتطلب إلى الزٌادة. وباإلضافة من مبوٌة درجة 1.5ب  التطور

 نبعاثاتا  من التخفٌؾ )الحد قضاٌا كبٌر حد إلى اقاالتف . وٌدمج2020عام  من اعتبارا سنة 20كل  الوطنٌة

 والتوازن للشفافٌة نظاما االتفاق المناخ(. وٌنشا آثار مواجهة على البلدان قدرة الدفٌبة( والتكٌؾ )تعزٌز ؽازاتال

 أنحاء جمٌع فً نموا ألقلاللبلدان  المالً الدعم تقدٌم إلى والحاجة بالمسإولٌة شًء كل قبل وٌعترؾ العالمً

 العالم.

السبعة المستدامة  التنمٌة و أهداؾ 2030األعمال  لجدول المتحدة، األمم قبل من 2015سبتمبر  فً العتمادا

 على والحفاظ المساواة، وعدم الفقر الدولً ومكافحة الصعٌد على المستدامة التنمٌة تعزز مقاربة و التًعشر

 الجٌد والتعلٌم الصحٌة، التؽذٌة الرفاه، أجل من والعمل ،الكاملة والعمالة المستدام النمو وتعزٌز األرض، كوكب

 القادمة. وهو عشرة الخمس السنوات مدى على التنمٌة لسٌاسات فرٌدا إطارا الشامل النهج هذا والسبلم. وٌوفر

 هذه ٌقتحق إلى الرامٌة الجهود . وأدت2000عام  منذ استهدافها تم التً لؤللفٌة الثمانٌة اإلنمابٌة لؤلهداؾ امتداد

 المٌاه إلى والوصول ، الوباء و تراجع الرضع، وفٌات ومعدل والفقر الجوع مكافحة فً حقٌقً تقدم إلى األهداؾ

 وتشمل عالمً بعد لها الجدٌدة المستدامة التنمٌة أهداؾ لؤللفٌة اإلنمابٌة األهداؾ عكس والتعلٌم. على النظٌفة

 لتحقٌق جدٌدة أهدافا تشمل وهً الفقر، من الحد أهداؾ مع البلدان. المدعومة جمٌع فً التنمٌة قضاٌا جمٌع

 المشروعة ؼٌر التدفقات المالٌة ومكافحة الشاملة، الصحٌة والرعاٌة الجنسٌن، بٌن والمساواة البٌبٌة االستدامة

 الحكامة الجٌدة. ،وحتى والفساد

 التوجهات ٌحدد لؤللفٌة وهذا نمابٌةاإل األهداؾ إلى وانضمتحول المناخ  بارٌس اتفاق اعتماد مورٌتانٌا وأٌدت

 الدولً. للتموٌل جدٌدة آفاقا وٌفتح الوطنٌة للسٌاسات الجدٌدة

 مة على المستوى الدولًارٌتانٌا بالبٌبة والتنمٌة المستدالحالة الراهنة اللتزام مو. 2.2

 المقلقة، العالمٌة الظواهر اكتشاؾ مع السٌما جدٌد، وعً تطور وقد السبعٌنٌات منذ البٌبة بحماٌة االهتمام ازداد

 التكرار. وتٌرة زٌادة مع

 درجات متوسط وارتفاع الجوٌة، العالمٌة )االضطرابات البٌبة فً كبٌرة اضطرابات البشري النشاط ٌسبب

 ٌتسارع، الحضري التوسع فإن ذلك، على المناخٌة(. وعبلوة الجوٌة األحوال واطراب العالمٌة، الحرارة

 فً السٌما التهدٌدات،  من وتزٌد تواترا أكثر تبدو المناخٌة االضطرابات أن كما تضافة،اس أقل المدن وأصبحت

  .الساحلٌة. المناطق

 التقرٌر الصادر نشر مع زخما الدولً الوعً هذا اكتسب الطبٌعٌة. وقد الموارد على االضطرابات هذه وتإثر

 الحاجة إلى وٌدعو المستدامة التنمٌة مفهوم مٌعم برونتبلند(،الذي )تقرٌر 1987عام  المتحدة األمم لجنة عن

 الطوٌل. المدى ىعل خطورة األقل للتنمٌة مسارات إٌجاد إلى الملحة

 ادوات إنتاج فً ذلك تجلى . كما1992عام  فًت عقد ًتال جانٌرو دي رٌو قمةب الدولً الوعً هذا وتوج

 ضمان الوطنً و فوق الصعٌد على إلنمابٌةا اإلجراءات تنسٌق أجل من دولٌة بٌبٌة اتفاقٌات شكل فً عالمٌة

 استدامة. أكثر  تنمٌة وضمان الطبٌعٌة والموارد البٌبة حماٌة

 الدولٌة االتفاقات من العدٌد فً تشارك السٌاق، هذا إنشابها. وفً منذ العالمٌة العملٌة هذهرافقت مورٌتانٌا  وقد

 الجوي الؽبلؾ وحماٌة البحرٌة والبٌبة والنباتات البرٌة مكوناتها )الحٌوانات مختلؾ فً البٌبة حماٌة إلى الرامٌة

 أهمها: ذلك(. ومن إلى وما والملوثات المركبات انبعاثات ومراقبة
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 بارٌس؛ واتفاق كٌوتو، ،وبروتوكول(CCNUCC)  المناخ تؽٌر بشؤن اإلطارٌة المتحدة األمم اتفاقٌة -

 أٌشً(؛ بروتوكول ناؼوٌا، رتاجٌنا،)كا  (CBD)البٌولوجً للتنوع المتحدة األمم اتفاقٌة -

 ((CNULCDالتصحر ) لمكافحة المتحدة األمم اتفاقٌة -

 (؛CITESباالنقراض ) المهددة البرٌة والنباتات الحٌوانات بؤنواع الدولٌة التجارة بشؤن واشنطن اتفاقٌة -

 العالمٌة؛ األهمٌة ذات الرطبة األراضً بشؤن رامسار اتفاقٌة -

 (؛CMSالمهاجرة ) البرٌة الحٌوانات أنواع حفظ ؤنبش بون اتفاقٌة -

 البحري؛ التلوث لمكافحة أبٌدجان اتفاقٌة -

 بٌجٌن(؛ تعدٌل األوزون، لطبقة المستنفدة المواد بشؤن مونتلاير األوزون )بروتوكول طبقة لحماٌة فٌٌنا اتفاقٌة -

 للحدود؛ العابر الجوي التلوث بشؤن (البروتوكول)جنٌؾ اتفاقٌة -

 الثابتة؛ العضوٌة الملوثات بشؤن استكهولم تفاقٌةا -

 المحظورة؛ والكٌماوٌات المبٌدات بشؤن روتردام اتفاقٌة -

 ؛ منها والتخلص الخطرة النفاٌات نقل فً الحدود التحكم عبرحول مراقبة  بال اتفاقٌة -

 تعدٌن أنشطة لتنظٌم نص إعداد وٌجري ،2015 عام فً الزببق بشؤن مٌناماتا اتفاقٌة مورٌتانٌا واعتمدت -

 الخطرة. المادة هذه تستهلك التً الحرفٌة الذهب

 مدى على متفاوتة بدرجات متواصلة جهود إلى الدولٌة المعاهدات هذه بموجب مورٌتانٌا التزامات ترجمت وقد

 الماضٌة: 25ال  السنوات

 الوطنٌة؛ القانونٌة الترسانة منال ٌتجزأ   جزءا أصبحت التً الدولٌة تااالتفاق على التصدٌق -

 الدولٌة؛ التفاقات تنفٌذا مراسٌم وإصدار صٌاؼة-

 الدولٌة االلتزامات لتنفٌذ عمل خطط وضع -

 االتفاقات؛ عن المسإولة التنسٌق جهات تعٌٌن خبلل من للتنفٌذ المإسسً التنظٌم -

 العمل؛ وخطط البرامج سٌاق فً واالتفاقات لبللتزامات الفعال التنفٌذ-

 الدولٌة؛ االتفاقات لتعمٌم متواصل جهد بذل-

 التنفٌذ؛ فً الشعبٌة المجتمعٌةؼٌر الحكومٌة والمنظمات  للمنظمات القوٌة المشاركة -

 االتفاقات. تنفٌذ عن التقارٌر وتقدٌم إعداد -

 االتفاقات مختلؾ بموجب مورٌتانٌا فً نفذت التً الربٌسٌة اإلجراءات 2الملحق  فً الوارد الجدول وٌعرض

 بالبٌبة. المتعلقة الدولٌة لبروتوكوالتوا
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 الثبلث )اتفاقٌة الربٌسٌة رٌو اتفاقات أعبله. وتإدي المذكورة 1992لعام  رٌو قمة تسبق اإلجراءات هذه وؼالبٌة

 فً هاما التصحر( دورا مكافحة واتفاقٌة البٌولوجً، التنوع واتفاقٌة المناخ، تؽٌر بشؤن اإلطارٌة المتحدة األمم

 الماضٌة. 25ال  السنوات مدى على نفذت التً واإلجراءات بالبٌبة، المتعلقة الوطنٌة العمل خطط

 تنفٌذها. وبروتوكوالت االتفاقات هذه جمٌع على دقتاص مورٌتانٌا أن الدولٌة البٌبٌة االتفاقات تنفٌذ تحلٌل وٌبٌن

 والتنمٌة البٌبة وزارة عاتق على األول المقام فً البٌبٌة االتفاقات تنفٌذ مسإولٌة تقع الوطنً، الصعٌد على

 ضروري )البٌبة البحري الصٌد واالقتصاد وزارة دور البٌولوجً، التنوع باتفاقٌة ٌتعلق فٌما ولكن المستدامة،

األخرى )مٌناماتا،  لبلتفاقٌات بالنسبة ذلك إلى وما ،الصٌد قوانٌن وتنفٌذ البحرٌة، المناطق ومراقبة البحرٌة،

،MARPOLخبلل من الجهود تضافر تحقٌق من والمعادن اساسً اٌضا والبد البترول زارةو ،إلخ.( دور 

 ذلك(. إلى وما المشتركة، العمل وخطط القطاعات، بٌن المشتركة المناسبة )اللجان التشاور أدوات

 الدولً. وتعد الصعٌد على األدوات المتاحة على ٌعتمد و واضحمتباٌنا بشكل  الٌزال  التنفٌذ فإن ذلك، ومع

 المتصلة خبلل فرص التموٌل المتاحة فً هذ المجال. القضاٌا من تنفٌذا واألكثر األفضلالمناخ هً  تؽٌر قضاٌا

 والتنمٌة البٌبة وزارة فً مزدوجة وهً مرساة الكبٌر الدولً التموٌل من أٌضا البٌولوجً تستفٌد بالتنوع

 المٌزانٌة الوطنً )مدخبلت التموٌل وتعببة األهمٌة من مزٌدا واالقتصاد البحري وتوفر الصٌدو  المستدامة

 فً حدودها ٌمدد مرسوم مشروع ولٌنك لدٌهاالج  الحظٌرة الوطنٌة أٌشً، أهداؾ تحقٌق حٌث المحلٌة(. من

 مقبوال. ومع ٌبدو البحرٌة المنطقة وحماٌة 2017-2013 التسٌٌرو  ستصبلحلبل خطة على المصادقة أعقاب

 ملموسة. أنشطة خبلل من بعد تفعٌله ٌتم لم ناؼوٌا بروتوكول فإن ذلك،

 جهود بذل إلى أدى مما خاص، وطنً باهتمام حظٌت بالتصحر المتصلة المسابل أن أٌضا بالذكر الجدٌر ومن

 مكافحة حمبلت فً الجهد هذا انعكس الحكومة. وقد جانب من للمخاطر حدة أكثر تصور أساس على وطنٌة

 المجتمع قبل من أفضل بدعم ٌحظى الدولة. كما مٌزانٌة موارد من الممولة الجوير البذ وحمبلت الحرابق

من طرؾ الشركاء  كبٌرة بمدخبلت طرا ومدعوماؤم التشجٌر مشارٌع فً جٌد بشكل ٌشاركي الذ المنظم المدنً

 الطبٌعٌة. الموارد إدارة فً البلمركزٌة فً اطار المقاربة لٌٌن،االفنٌٌن و الم

 جهد من جزءا ٌشكل الذي الكبٌر، األخضر للسور الوطنٌة الوكالة إنشاء أٌضا الوطنً الجهد هذا وٌشمل

و الذى  الكبٌر األخضر للسور الوطنٌة الوكالة فً األعضاء عشرة اإلحدى األفرٌقٌة البلدان جانب من متواصل

 .نواكشوط فً الربٌسًه مقرٌوجد 

ة الست الوالٌات مستوى على وتنفٌذها ٌرالكب األخضر للسور الوطنٌة لبلستراتٌجٌة الحكومة اعتماد شؤن ومن

 للسكان ٌتٌح و الحوض الشرقً( أن الؽربً، والحوض وتكانت، والعصابة، ، ولبراكنة  المستهدفة )ترارزة 

 لها. المخطط األنشطة من الستفادةا نسمة 482 000ب  عددهم ٌقدر الذٌن

 الحضرٌة باألنشطة المرتبطة التلوث ومخاطر الكٌمٌابٌة بالمواد المتعلقة االتفاقات تعانً أخرى، ناحٌة ومن

 القدرات ضعؾ ٌرافقها للمخاطر المحلٌة النظرة وضعؾ الدولً، التموٌل تعببة فً ضعؾ من والصناعٌة

 أهمٌة ذات البٌبٌة "الرمادٌة" أصبحت القضاٌا ألن أكثر مإسؾ أمر  التنفٌذ. وهذا فً أضعؾ أنها وٌبدو المحلٌة

 ( تنوٌع2التحضر، ) زٌادة عن الناجمة الحضرٌة المنطقة ( استفحال1مع: ) خٌرة،األ السنوات فً متزاٌدة

 و والؽبار الملوثة )العادم واالنبعاثات الحضرٌة المناطق فً المرور حركة ( زٌادة3الصناعٌة، ) األنشطة

 االتجاه. هذا فً لعملا تعزٌز و سٌكرت ما ٌطلب هو المتنوعة(. و النفاٌات

 الجهات قدرات ( ضعؾ1تشمل: ) الربٌسٌة الضعؾ نقاط فإن لوحظت، التً اإلنجازات بعض من الرؼم وعلى

 الموارد. ( قضاٌا4القانونٌة. و ) الترسانة فعالٌة ( عدم3االتفاقات؛ ) ومتابعة لتجرٌبا  فً ( التقسٌم2الفاعلة؛ )



 

 

27 

 التجاهاتاالتحدٌات و المستدامة، والتنمٌة الوضعٌة الحالٌة للبٌبة 3    

 الطبٌعٌة والموارد لوضعٌة الحالٌة للبٌبةا 3.1

  
فً  ما تكونالبا ؼ والتً ألمطاراتنتمً مورٌتانٌا لدول الصحراء الساحلٌة وتوجد فً نظام بٌبً ٌتمٌز بتقلب 

 حالة عجز.

 والنظم األراضً وتدهور البٌولوجً التنوع وفقدان الؽابات، وإزالة التصحر )زحؾ الرمال، نحو القوي االتجاه

 الجهود من المزٌد وبذل نسبٌا المواتٌة األمطار هطول بفضل األخٌرة السنوات فً قلٌبل كولوجٌة ...( تباطؤاإلٌ

 .ذلك إلى وما الخشبٌة لطاقةا قطاع وتنظٌم التربة، مكافحة تدهور التشجٌر، الفعالة )مثل التنظٌمٌة والتدابٌر

والستؽبلل  ال رٌاؾ افً الفقر  استمرار بفعل مستمرا،الٌزال  الطبٌعٌة الموارد تدهور نحو ذلك فان االتجاه ومع

 . (PEP 2013)المبلبم للموارد الطبٌعٌة  ؼٌر

 األرضٌة البرٌة والحٌاة البٌولوجً والتنوع اإلٌكولوجٌة النظم• 

 آثار بسبب كبٌر حد إلى متوازنة الرطبة )الواحات والبرك( ؼٌر والمناطق الساحلٌة خاصة  اإلٌكولوجٌة النظم

 الطبٌعً والمناخ الطقس وتؽٌر الطبٌعٌة، النظم هشاشة مع تتكٌؾ ما البشرٌة التً قلٌبل وخاصة األنشطة فاؾالج

 السٌما الترابط، وفقدان والتحول التشرذم من تعانً الطبٌعٌة اإلٌكولوجٌة للموارد. النظم الطبٌعً تجددال وإمكانٌة

 المواشً وزٌادة الزراعة، فً والتوسع التحتٌة، والبنٌة نسبٌا )الطرق المرتفع البشري الوجود ذات المناطق فً

 ومناطق استؽبلل المعادن  (. المدن / البلدات وزٌادة

 التنوع فقدان مع بؤكملها اإلٌكولوجٌة النظم الجابر للموارد الطبٌعٌة ٌودي الً اخبلل توازن لالستؽبلا

 ومٌاه الحتٌاجاته من طعام، وطاقة لئلنسان بٌعةالط توفرها التً اإلٌكولوجٌة النظم لخدمات والنخفاض الكبٌر

  الخ......الشرب

 تتمثل فً األرضٌة لبرٌةالحٌوانٌة ا والحٌاة البٌولوجً التنوع

(Iمجموعة ) ؛ ارضٌة أنواع 405و  مابٌة نوعا 147منها  الطٌور من نوعا 552مع  الؽنٌة الطٌور من متنوعة

 جوٌا ٌستخدمون فرد ملٌون 2 رب مناٌق وما   المهاجرة الطٌور ( منPalaearctic 185نوعا )تضم  294

 (www.birdlife.orgاألطلسً ) شرق

(ii )103 البحرٌة(، الثدٌٌات فٌها البرٌة )بما الثدٌٌات من نوعا 

(iii) 253و  األسماك، من نوعا 84مع  السنؽال نهر فً العذبة المٌاه أنواع من ومبات الزواحؾ من نوعا 

 جٌدا معروفة ؼٌر التزال والخنزٌر( وحشرات البحر، وخروؾ النهر، )فرس الثدٌٌات من أنواع

 الفعالة واإلدارة العالم أنحاء جمٌع فً علٌها تتوفر األهمٌة التً نتٌجة نسبٌا كفاءة تذا بحماٌةر الطٌو تتمتع

)  PND)الحظٌرة الوطنٌة لحوض اركٌن( وPNBAسواء، حد على الساحلٌة و البحرٌة المحمٌة للمناطق

 الساحلٌة(. اإلٌكولوجٌة النظم )انظر الحظٌرة الوطنٌة لجاولٌنك

 الصٌد على كامل حظر فرض قبل الماضً فً المفرط الصٌدبآثار  بشدة مهددة البرٌة الحٌاة من ناحٌة اخري،

لمها( ا الصحراء )أداكس، فٌها "الرابد" حٌوانات بما الكبٌرة الثدٌٌات جمٌع اختفاء مع الموابل وتدمٌر / تدهور

 ذلك، من أقل الدلتا منطقة علىٌقتصر  النٌلتمساح  األخرى. وجود البرٌة الحٌاة وتنوع حجم فً حاد وانخفاض

 المناطق بعض على ٌقتصر البرٌة الحٌوانات ووجود النهر فرس وهدد لنهر، ا من البحر خروؾ تقرٌبا اختفى قد

 الزواحؾ. ومن 3و الثدٌٌات 30ال28ًالقانون  ٌحمٌها والتً باالنقراض المهددة األنواع قابمة النابٌة. وتشمل

 وخنزٌر والضباع األؼنام البربري ، ذو الواجهة الحمراء والؽزال الؽزال، كرذٌمكن ان ن المهددة األنواع بٌن
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 حتى موجودة بكثرة كانت أنها ٌبدو والتً البرٌة، والقطط فنك والثعلب آوى الباتاس،ابن وسعدان األرض،

 الماضً. القرن لى الخمسٌنات منالثبلثٌنات إ

 فً اآلن البرٌة التً هً الحٌاة حماٌة كلب الرشات( فً اطار-العاكر –الثبلثة المصنفة )تلمس  القارٌة المحمٌات

 من مزٌج بٌن مساحة(،نتٌجة الجمعال ٪ من35 -فً هاذ التدهور  )  النظر تفرض إعادة للؽاٌة، متدهورة حالة

 (.NBSAP،2011) والبشرٌة المناخٌة الضؽوط

 والنباتات الحٌوانات من المحلٌة األنواع إدخال بإعادة سٌسمح الجدٌد للحظٌرة الوطنٌة الولٌكات اإلنشاء

 والسنؽال اسبانٌا مثل دول مع الثنابً للتعاون اتفاقٌات عدة على التوقٌع تم;باالنقراض المهددة أو المنقرضة

 وؼٌرها أفرٌقٌا وجنوب وتركٌا والنٌجر ومالً

العشبٌة. حسب اخر جرد فً  األنواع من 166و  شجرٌةال من األنواع 72من  ٌتكون النباتً البٌولوجً التنوع

 األصلٌة النباتات من نوعا  22والكثافة. التنوع االتجاه نحو فقدان نفس البرٌة شهدت النباتات والكن الثمانٌات،

 البرٌة للنباتات التدرٌجً االختفاء ٌبلحظ ذلك، معالقانون،  بموجب تمت حماٌتها الكاملة باالنقراض المهددة

 النباتً الؽطاء فان فقدان ذلك، إلى المحاصٌل. وباإلضافة من المستوطنة البرٌة األنواع استبدال للؽذاء، الهامة

 الحالٌة االتجاهات استمرت مستمرة. وإذا بشكل البٌبٌة والنظم األراضً و تدهور الرمال حركة إلى ٌإدي

 طوٌلة  تكونس تؤهٌلها وإعادة، ستفقد الببلد فً البرٌة والحٌاة النباتً البٌولوجً التنوع فان البٌبً، للتدهور

 (.NBSAP،2011-2020وصعبة )

 كبٌرة. البٌانات مشكلة ٌمثل الحرجٌة( الٌزال واألراضً الؽابات )الؽابات موارد وتدهور المفرط االستؽبلل

 هً كالتالً: الربٌسٌة واالتجاهات

 ٪( لكنها70) 2010بعام  مقارنة انخفاض فً المحلٌة الطاقة مصادر من كمصدر الخشب وقود استخدام عدلم• 

 لمعدل الرتفاع الكبٌر الرٌفٌة. ونظرا المناطق فً (،وخاصة2014المنزلٌة ) الطاقة ٪ من49.3تمثل  تزال ال

 الطاقة استبدال و / أو الطلب نخفاضلً فان ااوبالت جدا قوٌا الٌزال الموارد على فان الضؽط السكانً النمو

 أولوٌة. تظل أن ٌجب محلٌة كطاقة الخشبٌة

تحول  الؽابات أراضً من هكتار / سنة 6000إلى  4000:  مازال مستمرا الزراعٌة األراضً إلى التحوٌل•

 فً اراضً كبٌرة ( وزٌادةFRA, 2015 )2010عام  فً الزراعة المروٌة  )وزارة  اعةرللز أراضً الً

 (. مماScApp،2017هكتار ) 208958( إلى 1990هكتار ) 15.000( من Dieriلزراعة المطرٌة )ا

 الببلد. فً األخرى الحرجٌة األراضً مساحة تقلٌص على الصلة ذات مإشرا ٌشكل

هكتار(  48000مجموع  ؼابة محمٌة  )من 30من اصل  24الؽابوٌة ) تشكٌبلتال مجال فً الحاد النخفاضا •

 هكتار(.  4706000) 2014هكتار( و  15134000) 1982عامً  ٪ بٌن68.9ولت( ب تدهورت / تح

هكتار / سنة  8000عند  حالٌا مرتفعا. وٌقدر ٌزال ال السنوٌة ،لكنه الخسارة فً التباطإ إلى ال تجاه  ٌشٌرا

 5000هكتار / سنة ) 15000مع  الحرجٌة( مقارنة ألراضًا من هكتار0004و  الؽابات من هكتار 4000)

 FRA)المصدر:  2010عام  المشجرة( فً األراضً من هكتار / سنة 10 000و الؽابات من هكتار / سنة

2015.) 

 20من  ٌقرب ما منذ الببلد  دخلت األزهار، عسٌلً (ؼاؾProsopis juliflora) لؽازٌة،ا الؽرٌبة األنواع•

حول المساحة  الراهن الوقت فً وقة متاحةموث بٌاناتال توجد السنؽال.  نهر من السفلً واديال فً وخاصة عاما

 هكتار 69000ب  األخرى الحرجٌة واألراضً وبحسب التقدٌرات تقدر هذه المساحة فً الؽابات ،تشتاحهاالتً 

 5000معدل سرعة التقدم  ب  إتباط(. ٌقدر FRA 2015) 2015عام  فً هكتار 88000و  2005عام  فً
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 2005و  2000عامً  بٌن سنوٌا هكتار 3800و  2000و  1990عامً  بٌن سنوٌا هكتار

(FAO،2010وأحدث،) ( التقدٌراتFRA 2015تظهر ) 2005عامً  بٌن للسنة هكتار 1900قدرها  زٌادة 

 .2015و 

 اإلنتاجمتوسط  وٌبلػ السنؽال( فً العالم، للصمػ العربً )أكاسٌا منتج أكبر فً السابق ثانً مورٌتانٌا تصنؾ• 

 مشٌرا سنوٌا، طن 500من  أقل إلى اإلنتاجوتراجع هذا   .1972و  1968عامً  نبٌ طن 5700من  السنوي

ذلك ٌبلحظ  الماضٌة. ومع السنوات فً المستمر الجفاؾ تعزز بفعل المفرط و القوي للموارد، االستؽبلل إلى

 (.NBSAP،2011-2020األمطار ) هطول فً األخٌر بفضل التحسن للموارد تجدد بداٌة

  مواتٌة بفضل هطول أمطار األنواع من العدٌد عودة مع خاصة تتحسن الحرجٌة واألراضً الؽابات وضعٌة•

 300-200المانؽروؾ ) الفعال.  أٌضا  أشجار التؤهٌل وإعادة التنظٌمٌة التدابٌر من العدٌد وتنفٌذ سنوات لعدة

 ٌة لحوض جاولٌنك الحظٌرة الوطن إنشاء بفضل والٌوم 80/90بٌن  حالتها فً ملحوظا هكتار( تظهر تحسنا

PND   و التسٌٌر الجٌد لPNBA  وPNDو الدعم المقدم من طرؾ BaCoMaB، أنشطة دولٌة لتموٌل آلٌة  

 المتكررة. المستدامة اإلدارة

و  النهر، لمنطقة البٌبً والنظام الساحلً البٌبً النظام على أساسا تعتمد المراعً، إمكانات : إنالطبٌعٌة المراعً

 هكتار / سنة 000479 لؤلراضً. حوالً الكلٌة المساحة ٪ من14حوالً  أي هكتار، 13848000التً تبلػ 

 الحٌوانً. العلؾ من ٌعادل ما أي أوقٌة ملٌار 10حوالً  ٌعادل وهذا ،المراعً  حرابق قبل من تدمٌرها ٌتم

و  2001عامً  بٌن األؼنام و والماعز الماشٌة من أضعاؾ ثبلثة من أكثر إلى الثروة الحٌوانٌة تطور أدى

 فإن ذلك، إلى  باإلضافة الساحلٌة. و البٌبٌة النظم تدهور ومخاطر الجابر والرعً الضؽط، . الً زٌادة2015

 والمستوطنات البرك حول خصوصا و الجابر الرعً ٌزٌد ٪ الٌوم،5فقط  الرحل، الرعاة تحضر نحو االتجاه

 العجز هذا تعوٌض ٌتم / سنة. عموما، UBTملٌون 2الً  1الحالً فً المراعً ٌقدر بحوالً البشرٌة. العجز

 من وؼٌرها الؽابات على الضؽط من ٌزٌد األخرى(،مما الحرجٌة واألراضً الهواء )الؽابات مراعً طرٌق عن

 (.NBSAP،2011-2020الحرجٌة ) األراضً

للؽاٌة.  محدودة بللستؽبلل الخصبة القابلة األراضً فً الؽالب صحراوٌة، دولة هً : مورٌتانٌااألرض و التربة

 مساحة ٪ من80نحو  تؽطً التً والصخور الرمال بٌن ما متباٌنة و الجافة، والصفراء، الخام، المعدنٌة التربة

 الزراعٌة األراضً ٪ من20حوالً  هكتار،أي220 000حوالً على وٌإثر جدا مهم التربة الببلد. تدهور

 (. MEDD،2010اإلنسان ) ٌستخدمها التً والمشجرة

  الكثبان وتثبٌت التصحر مكافحة مجال فً الكبٌرة الجهود من الرؼم على وخطٌرة قابمة التصحر التزال اكلمش

 (.PTFالتنمٌة )  فً وشركابها  المجتمع فً الفاعلة الجهات جمٌع قبل من

 لؽاباتا وخاصة عن طرٌق تحوٌل النباتً الؽطاء من والحد الفقٌرة التربة استؽبلل إلى ٌإدي  السكانً الضؽط

 حالة فً المابٌة والتعرٌة تسارع انجراؾ الرٌاح   ٌساهم فً والحرابق مما الجابر والرعً الحرجٌة واألراضً

 المطر.

أي ما ٌعادل نسبة  مربع  كٌلومتر 150 000حداثة( تحولت أكثر أرقام )ؼٌاب 2004و  1974عامً  بٌن

 التؤهٌل. إعادةوصعبة  متدهورةأراضً  ذاإ (،،MEDD،2012الً منطقة صحراء  ) التراب الوطنً ٪ من15

الببلد بزحؾ الرمال و  ٌهدد الذي التربة انجراؾ تسبب ان فًتسارع  الرٌحٌة    والتعرٌة  التربة حركة

 ضد العاصمة لحماٌة كبٌرة باستثمارات قامت الحكومة التصحر  بما فً ذالك العاصمة ،. منذ عدة سنوات

 العاصمة.  لحماٌة ضروري أمر الكثبان تثبٌت إجراءات تمرارواس التربة انجراؾ وآثار التصحر
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 االستؽبلل المفرط ؼٌر أعقاب فً كبٌرا تدهورا شهدت البحري الرملٌة للشاطا الكثبان ذلك، إلى وباإلضافة

 خطرا وٌشكل الرٌاح بفعل حركة الرمال من أٌضا ٌزٌد ا البناء. هذ قطاع قبل من المستخدمة المنضبط للتربة

 البحر. والتً مصدرها الجوفٌة المٌاه ىو ارتفاع مستو التربة تملح ىلع قوٌا

 .  كما لوحظDiamaناتجة عن انشاء سد السنؽال نهر دلتا فً التربة  تملح من حاالت هناك من جهة اخري،

 إدارة عن سوء الناجم التلوث األماكن الرطبة و مٌاه مستوٌات إدارة سوء عن الزراعٌة ناجمة األراضً تملح

التربة  على كبٌرا ضررا ٌسبب أن ٌمكن المروٌة. وهذا المناطق فً خاصة األماكن بعض فً واألسمدة المبٌدات

 روافده. ومناطق السنؽال نهر وادي فً وخاصة

 السامة )السٌانٌد أحٌانا  المعالجة رٌؼ العادمة والمٌاه الجزٌبات لتسلل نتٌجة التربة تلوث إلى ٌنظر أن  ٌنبؽً

 للبلد . االقتصادٌة الجتماعٌةا كخطر اخر متزاٌد علً التنمٌة السكنً القطاع و الصناعة و والتعدٌن،والزرنٌخ(،

 كبٌرة كمٌات تحول مع سطحً تعدٌن طرٌق عن التربة على سلبً تؤثٌر بشكل مفتوح ٌخلق التعدٌن وزٌادة د تمد

 القطاعات ى(. ٌجب علوالزببق والزرنٌخ نٌدللؽاٌة )السٌا الخطرة بالنفاٌات التلوث ومخاطر أكوام إلى التربة من

خاص  المعاٌٌر البٌبٌة لمعالجة التفرٌػ بشكل من رؼم ان العدٌد تتسبب فٌها  ًالت  النفاٌات عبلج اإلنتاجٌة

 المعادن(. دابما )انظر مضمونة ؼٌر الرقابة البٌبٌة للنفاٌات آنكما  الصناعٌة لم تعد حت الن،

النهر(  منطقة ذلك فً والرعوٌة )بما الزراعٌةجٌة الحر ستصبلح المناطقخطط إلدارة وا وجود ؼٌاب مع

 األرض، على الضؽط التربة، حالة عن شاملة فكرة علىالحصول  الصعب فمن التعدٌن، ومناطق انشطة

 أطلس 2015عام  منذ وجود من الرؼم المختلفة. وعلى االقتصادٌة و االجتماعٌة  األنشطة بٌن والمفاصل

 لٌس األراضً استخدامات  فً (،فبل ٌزال التؽٌرOSS،2015) 200000: 1بمقٌاس  األراضً استخدامات

 لتلوث المنتظمة رصد ٌسمح بالمتابعة نظام أي  الٌوجد و جزبٌة تم توثٌقها بٌانات بعض باستثناء معروفا،

 او التعدٌنٌة.  وال المناطق الصناعٌة الحضر، أو الرٌؾ فً سواء التربة،

 متلؤلسؾ لم ٌ للشاطا والتً PDALM 2005هً المحمٌة، المناطق خارج الستصبلح المنجزة الخطة الوحٌدة

 .النجازا  قٌد  تحٌٌنهاوتنفٌذها 

 ىعل مكعب كم 0.1وروافده. فقط  السنؽال نهر من أساسا تتكون السطحٌة : المٌاهالجوفٌة و السطحٌة المٌاه

11.1 km3 السطحٌة المٌاه من / سنوٌا ( متجددةMHA ،2012ٌتم ) محجوزة  405و  الببلد داخل إنشاءها

 ) هكلٌتلفم  سد فً مكعب كٌلومتر 0.5منها  مكعب، كٌلومتر0,9 قدرهاة   إجمالٌ بسعة زوالحواج )السدود

MEDD،2010المإقتة.  السطحٌة المٌاه لتعببة الربٌسٌة إلمكانٌةا ( تشكل 

 طبقات بعض وتقع واسعة جؽرافٌة باختبلفات تتمٌز لكذ ومع الجوفٌة، موارد كبٌرة من المٌاه الببلد توجد فً

 تحت المتجددة المٌاه الحضرٌة. وتقدر من المراكز النابٌة الصحراوٌة المناطق فً أهمٌة األكثر الجوفٌة المٌاه

 (.MHA ،2012مكعب / سنة ) كم 0.3عند  االرض

 التملح، ظاهرة برزت هكذا ً. واإلنسان العمل و فً السبعٌنات الجفاؾ أعقاب فً المٌاه نوعٌة تدهورت

 الناجمة التلوث، من مختلفة وأنواع الؽازٌة المابٌة النباتات وانتشار والترسٌب، األنهار، من التربة وانجراؾ

 الحشرٌة.  والمبٌدات ؤلسمدةل تسلبل ةمسبب التكٌؾ الري القلٌلة تكنولوجٌا عن خاصة

 العدٌد فً الجوفٌة للمٌاه   المفرط كما لوحظ االستؽبلل ةوالملوح الري بنشاط النهر ولوحظ  عدة مرات تلوث 

نوعٌة  المٌاه خارج تحلٌبلت لنوعٌة  نظام متابعة ٌوجد (. ال2010محمدالسالك  رولد الواحات )عبد القاد من

 نظام الصرؾ بعٌن العتبار األخذكخطر متنامً مع  النظر إلٌه ٌنبؽً التلوث الشرب مع ذالك فان جودة مٌاه

 المزدهرة. واالقتصادٌة الحضرٌة المراكز فً ومعالجة المٌاه العادمة  وخاصة الصحً
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عام  فً M3ملٌار 677 ,0من حاد بشكل ارتفع االستخدامات، جمٌع ذلك فً بما السنوٌة، المابٌة االحتٌاجات

2000 (FAO،2005 ًالً حوال )ملٌار 1.7M3وىالمست على الكلً الجوفٌة والمٌاه السطحٌة المٌاه حصاد 

 ٪ منها 88)أي  M3ملٌار 1.5 المخصصة للزراعةاآلن  المٌاه . استخدامات ( MHA ,2012)  حسب الوطنً

 مناجملل M3ملٌار 0,5من ٌقرب ٪( وما9المنزلً ) لبلستخدامM3 ملٌار15, 0الحٌوانً( إلى ٪ لئلنتاج5حوالً 

عام.  بشكل والموارد المثمنةٌاه الجوفٌة للم التجدد السنوي قدرة تتجاوز لطلبا فً الزٌادة ٪(. هذه3والصناعة )

 ر اآلبا وحفر  السنؽال نهر من نواكشوط لتزوٌد   افطوط السحالً(جدا ) كبٌرة استثمارات إنتاج فإن وهكذا،

 المتزاٌدة الطلبات لتلبٌة الحكومة كان ضرورٌا قبل البلد( من داخل

 هذا كسر ٌتم قد ذلك، شحن. ومعال  إمكانٌة حترمٌ الجوفٌة حفر المٌاه من ىمؽذ نواذٌبو استهبلك فإن حالٌا،

الشركة  لمدٌر الحضري )وفقا والنمو للمٌاه المستهلكة الصناعات تركٌب بسبب المتوسط المدى فً التوازن

 ترافقها، أن المتوقعة نواذٌبو الحرة والهجرة منطقة داخل التنمٌة (. أنشطة2013 نواذٌبوSNDEالوطنٌة للماء 

 (.PEP 2013كٌلومترا ) 80بعد  على قدرة سعة حوض بولنوار التً تقع بسرعة تتجاوز أن ٌمكن

الصرؾ الصحً و الذي ٌتزاٌد  التلوث بسبب ضعؾ ومخاطر المٌاه على الطلب ٌظهر زٌادةالمستقبلً  االتجاه

 بشكل كبٌر

لب )تقنٌات اقل الط خفض متزاٌد. تدابٌر نحو على مكلفة سوؾ تكونالقابلة للتجدد  للمورد ةسنوٌالتعببة ال

 مورد بقوة من اجل أن ٌبقى الماء بها ىٌوص الصحً الصرؾ مٌاه تدوٌر وإعادة ومعالجة استهبلك للمٌاه(

 اإلنتاجٌة. للسكان و القطاعات اجودة، و متوفر

عام فان معدالت  وبشكل السكانٌة، كثافتها وانخفاض الصناعً لمحدودٌة تطورها نظرا : مورٌتانٌا،الهواء

 2010عام  فCO2ًمكافا طن ملٌون 6.6بنحو  تقدر جدا، الحتباس الحراري منخفضةات ؼازات ،انبعاثا

 الدفٌبة ؼازات ،وانبعاثات2030لتوقعات  (. ووفقاINDC،2015االنبعاثات ) مجموع ٪ من 0,015مناظر ل

٪  22.3 ب المحتمل طوعًال خفضالالعتبار افً  األخذدون  ،CO2مكافا طن ملٌون 18.84حوالً  ستكون

 التموٌل ىعل ( اذا حصلتCOP 21بارٌس ) فً المشاورات خبلل المقترحة مجموعة المشارٌع من خبلل

 به. تعهدالم

     (  (AFAT والؽابات" و تحول التربة الحالً هً  "الزراعة الوقت فً الربٌسٌة االنبعاثات قطاعات

 التوالً ىعل%0.2حوالً  فقط ات تمثلوالنفاٌ الصناعً القطاع من ٪(. االنبعاثات30.4الطاقة )و  69,3%

 و استخدام الطاقة الطبٌعً األصلرمن  عن الؽبا النظر بصرؾ اإلجمالٌة، الهواء نوعٌة أن من الرؼم على

 المركزٌن فً وخاصة الهواء تلوث كبٌر، حد الى السكنً، القطاع النهابً( فً ٪ )التقرٌر87بنسبة  الخشبٌة

 األخٌرة. السنوات فً خصوصا متزاٌد، قلق مصدر ماه الساحلٌٌن

 النقل البري، النقل )النقلل وساب لمختلؾ السرٌع التطور إلى األخٌرة السنوات فً االقتصادي النمو أدى وقد

 وأسطول النقل ٌرتفع شًء، كل الوقود. قبل باستخدام أساسا تتعلق النقل قطاع عن الناتجة البحري(. االنبعاثات

 الرباعً، الدفع سٌارات ٪ من32الحدٌقة  هذه سٌارة. وتضم 50037 ب1998عام  فً كبٌر. حٌث قدر بشكل

 بشكل الوضع هذا تؽٌر عاما. لقد 12من  أكثر أعمارمتوسط  ٪ مع80بنسبة diéséliséال دٌزلتستخدم وقود 

 (.TCN،2014٪ )98نحو  قوٌةdieselisation   مع 2010عام  فً كبٌر

 الحٌاة نمط تؽٌٌر إلى ذالك الفبات. ٌضاؾ جمٌع من سٌارة 000160  من أكثر إلى األسطول تقٌم حدٌثة دراسة

 نوعٌة ذات الوقود أنواع واستخدام األسطول األفراد. عمر نقل اتو سٌار الخاصة المركبات فً كبٌرة زٌادة مع

الكبٌرة  المدن فً الذروة ساعة فً وخاصة الهواء تلوث من كبٌر قدر األحٌان فً بعض فً تسبب ردٌبة

 ،كٌفة(. نواذٌبو اكشوط،)نو
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 أٌضا هً السمكٌة والمنتجات الصناعٌةباألنشطة   المرتبط والتلوث الضرر االقتصادٌة، العاصمة نواذٌبو فً

 المزٌد تظهر كما تكثؾ أن المتوقع ضبٌلة. ومن تزال ال العام التوازن فً مساهمتها من الرؼم على محلٌا، مهمة

 ٌتم ولكن الهواء، لتحلٌل تملك مختبر ال الصٌد. المدن وزارة قبل من رتصد قد الجدٌدة للمنشآت التراخٌص من

 فإن الظروؾ، هذه  ظل المصدرة. فً الشركات تطور خبلل من الهواء فً االنبعاثات فً كبٌرة زٌادة مبلحظة

 و الربو وانتشار التنفسً، الجهاز )أمراض العامة الصحة على مخاطر تمثل المستقبل فً الهواء انبعاثات زٌادة

السن(.  وكبار ضعفا )التؽذٌة، األكثر السكان فبات على أكبر تؤثٌر المختلفة( مع الحساسٌة أمراض من ؼٌرها

 نواكشوط. فً خطورة أكثر الوضع أن ٌبدو

 الهواء تدهور مستوى ولكن الهواء، نوعٌة على تإثر أٌضا الحٌوانٌة والثروة والزراعة والتعدٌن استؽبلل  النفط 

 ضبٌبل. ٌبقً  الربٌسٌة الحضرٌة راكزالم خارج

 لهذا الربٌسٌة العوامل من للحد اإلجراءات بسرعة مجموعة  من  خذتت أن المهم من ٌبدو التحلٌل هذا وبعد

 االقتصادٌة. والعاصمة السٌاسٌة العاصمة فً الهواء نوعٌة فً الكبٌر التدهور

 والساحلً يالبحر البٌولوجً الحٌوانً والتنوع اإلٌكولوجٌة النظم• 

 الساحلٌة اإلٌكولوجٌة فان النظم المورٌتانٌة، البحرٌة المنطقة المتقلبة المعروؾ فً الموجات بفضل نظام

 للتجدد ضرورٌة الساحلٌة اإلٌكولوجٌة عالٌة. النظم األسماك وإنتاجٌة البٌولوجً التنوع ؼنٌة متنوعة، والبحرٌة

  ؾالسبلح و المهاجرة الطٌور و السمكٌة، األرصدة

 البحرٌة، السبلحؾ من أنواع 6األسماك،  من نوع 699عن  ٌقل ال ما ٌمثل البحرٌة لحٌواناتل البٌولوجً التنوع

 الخ اإلسفنج، من األنواع مباتض بع الرخوٌات، من أنواع عدة القشرٌات، من نوعا خمسٌن و

  أرؼٌن الوطنٌة لحوضب الحظٌرة  ألمرا  الفضاء. ٌتعلق هذا فً موجودة المحمٌة المناطق من اثنٌن

(PNBA) ًالحظٌرة الوطنٌة لجاولٌنك   والشمال  ف(PND)   ىال  باإلضافةفً الجنوب. هاتٌن الحظٌرتٌن 

 التزام بفضل (. ٌوجد1971، رامسار عالمٌة )مواقع أهمٌة ذات رطبة محمٌة شات اطبول قد تم تصنٌفهم مناطق

 المحمٌة. من المناطق هذه فً بٌبٌة ومإشرات منتظمة للطٌورالدولٌٌن نظام لمتابعة ومراقبة  والشركاء الدولة

 ، وٌبلحظ1991ٌناٌر  14من  91-005رقم  المرسوم بموجب تؤسٌسه منذPNDوحماٌة فعالة ل  إلدارةل اخبل

 و البٌولوجٌة األهمٌة ذات المواقع فان بعض هذا، عن النظر بصرؾ للحظٌرة. ولكن كبٌر تؤهٌل إعادة

بطرٌقة  ال ٌراقب الساحلٌة الطٌور من ومحمٌة شات اطبول ،فان الباقً  فطوطآ النجمة، ٌجخل مثل اإلٌكولوجٌة

 جٌدة

الكبٌر.  العلمً البحث من الرؼم على جٌدا، معروفةوؼٌر قد مع المختلفة البحرٌة اإلٌكولوجٌة النظم  بٌن التفاعل

 األنشطة جراء من بشدة متضررة ةالبحرٌ اإلٌكولوجٌة النظم أن بوضوح العلمٌة الدراسات تظهر ذلك، ومع

المتعلق اإلنسانً  العمل خبلل من البحرٌة للبٌبة الطبٌعً التوازن فً االستقرار. االضطراب وزعزعة البشرٌة

 ب ما ٌلً: أساسا

(Iصٌد ) الصلة، ذات واألنشطة األسماك 

(iiالبناء ) التحتٌة، البنٌة ذلك فً بما الرؾ، على 

(iiiالسدود ) السنؽال، نهر على الكهرومابٌة 

(ivالنقل ) ،البحري الشحن 
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(Vانبعاثات ) الدفٌبة، ؽازاتال 

(viالكاببلت ) البحرٌة 

(viiتطور ) أطلس حقول النفط( البحرٌة، والؽازIMROP 2013.) 

 العوامل والنفط وؼٌرها من لتقنٌات الصٌد ونفاٌات األسماك أساسا ،المرخص الصٌد خارج والمخاطر المشاكل

 وٌرقات البحرٌة البحرٌة )الكابنات واألعشاب الحٌوانٌة الكابنات الدقٌقة الحٌوانات على سلبً تؤثٌر لها

 المابٌة. الؽذابٌة لسلسلةا أساسا تشكل واألحداث( التً

 8و  الرخوٌات من أنواع 7ذلك  فً بما الصٌد، إمكانات فً للتسوٌق قابلة هً البحرٌة األنواع من 170نحو 

بفضل  كل من  السمكٌة للموارد ورقابة منتظمة موثوقة بٌانات ٌدةعدٌوجد منذ سنوات  القشرٌات. من أنواع

NRCVGوIMROP  ب األخٌرةدعمت فً السنواتONISPAوالبٌبة والمخزون البحث عن ،المسإولة 

 الموارد حصص بحساب عموما ٌسمح الدولٌٌن وشركابها المإسسةه هذ به قامت الذي البلبق البحرٌة. العمل

 التالً: النحو على الموارد االستراتٌجٌة. اتجاه القرارات واتخاذ للموارد المستدامة لئلدارة تقٌٌما وٌوفر ٌة،السمك

 األسماك )الصٌد(:

 بشكل إلنتاجا تطور األخٌرة. وقد السنوات كمٌا، نوعٌا وهٌكلٌا فً تؽٌٌرا شهد البحرٌة، األسماك صٌد قطاع

. 2015عام  فً طن ملٌون 1.2إلى  2000عام  فً طن 550000األخٌرة ،انتقل من  السنواتفً  ملحوظ

 نسبٌا، فعالة رصد / مراقبة / إدارة ونظام سنوٌا طن ملٌون 1.8حوالً  من العالٌة اإلنتاجٌة القدرة بفضل

 تجارٌة قٌمة ذات األنواع لبعض الستؽبلل المفرط ٌتم ذلك، مستدامة. ومع بصورة بشكل عام تستؽل دوالموار

 الماكرٌل وسمك بالكامل )الماكرٌل استؽبللها الحصان( أو والماكرٌل خطبوطعالٌة )األ

 من الخطر. حاالت فً القاع أسماك مخزون (. خصوصاIMROP،2014جولة( )Sardinelleاألطلسً،

 الستصبلح وخطط تابعة الجٌدة،مو ال المراقبة الرقابٌة )زٌادة لؤلدوات الفعال بفضل التطبٌق المفرط الصٌد خبلل

 .االنتعاش على عبلمات اآلن ٌظهر ..( المخزون.الحصصو

حوالً  سنوٌا، طن 2500 إلنتاجا بدابً )اآلن مستوى فً الٌزال البري الصٌد وتحدٌث فان تطوٌر بالمقابل

 صٌد وإنتاج والزراعة األؼذٌة منظمة لتقدٌرات وفقا االنخفاض فً تاستمر ٌدامحترؾ( والمص صٌاد 2000

 ولكن متابعة متاحة لمخزون الصٌد البرى،أي   . التوجد2003و  1999عامً  بٌن ن،ط5 000حوالًالقاري 

 ندرة تزاٌد أٌضا المرجح جدا للموارد . ومن المحتمل الجابر الصٌد إلى ٌشٌر ٌداالمص فً المستمر االنخفاض

 صعود لمنع نتٌجة تكان التً السنؽال نهر عل تنفٌذها تم التً األعمال لبعض السلبٌة التؤثٌرات نتٌجة الموارد

ؼورؼول  والٌة فً وخاصة الري الزراعً، مشارٌع بعض وأٌضا البرك، لبعض و الشحن البٌولوجً األسماك

 ذلك(. إلى )مشروع مقامة ،وما

 

 األخرى  الطبٌعٌة  الموارد• 

 ؼٌر تكون تكاد ةالطاق تقٌٌمهم إلنتاج والرٌاح. إمكانات الشمس بالذكر، الجدٌرة الطبٌعٌة الموارد أكثر من اثنٌن

 المتزاٌد الطلب تلبٌة على جدا. القدرة قصٌرة التقٌٌم منذ فترة الحكومة مورٌتانٌا. بدأت فً للؽاٌة ومواتٌة محدودة

 حوافز و / أو استثمارات تتطلب ولكن جدا، مرتفعة واألسر( والقرى البلد )المدن داخل وخاصة الطاقة على

 كبٌرة.
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  بالذكر الجدٌر فمن والبحرٌة، البرٌة الطبٌعٌة الموارد تدهور نحو مرمستح نزو عن النظر : بصرؾملخص

البحرٌة و  اإلٌكولوجٌة / المحمٌات والنظم بالصٌد المتعلقة عن بعض المعلومات النظر بؽض أنه اإلشارة

ضا ٌوجد الطبٌعٌة البرٌة. أٌ بالموارد ٌتعلق فٌما الموثوقة البٌانات من جدا قلٌل سوي عدد ٌوجد ال الساحلٌة،

 المعلومات نظام إلنشاء كبٌرة جهود عدة من الرؼم على التلوث. هذا، بتوصٌؾ المتعلقة نقص فً الدراسات

 الوطنً. المستوى ( علىEISالبٌبٌة )

 التقدٌراتالحسابات و   علىاألخرى  التقارٌر جمٌع وتستند الثمانٌنات فً فقط والعلؾ تم للؽابات الحقٌقً الجرد

 تحلٌلها.  ما ٌتم ونادرا الوزارات من العدٌد بٌنو موزعة   منسقة ؼٌر ٌةوالبٌانات البٌب

 الموارد لتطور السلٌم بالرصدال ٌسمح  الوضع التلوث. هذا حالة صدرل والبشرٌة التقنٌة الموارد تتوفر ماقلٌبل 

 االستدامة.  مبدأ تحترم قرارات التخاذ وال اساس الطبٌعٌة

اساسٌا مكانا احتل  للمعلومات / المعرفة والتسٌٌر الفعال العلمً، البحث خبلل من ،والبٌانات المعلومات إنتاج أن

 البٌبٌة القرارات تكون مما ٌسمح بان SNEDDالحالٌة  و التنمٌة المستدامة للبٌبة الوطنٌة  الستراتٌجٌةافً 

 واألولوٌات. الحتٌاجاتاو تتكٌؾ مع الواقع

 عتباراال فً المؤخوذة الربٌسٌة االتجاهات 3.1

 المناخٌة التغٌرات 1.1.1

 ،(GIEC , 2007) المناخ لسٌنارٌوهات وفقا. جدا للقلق مثٌرة مورٌتانٌا على المحتملة واآلثار المناخ تؽٌر ان

 الجوٌة الظواهر تواتر وزٌادة الجفاؾ، من مزٌد نحو المقبلة، العشرٌن السنوات افق فً المناخ تؽٌر فإن 

 :خبلل من    (GIEC, 2007)2080 عام بحلول المناخ تؽٌر ار, سٌتمٌزاألمط هطول تراجعو الشدٌدة،

 2ى ال 1، 5من الحرارة درجات فً وزٌادة ،2050 لعام( 1)الجوي الؽبلؾ فً الحراري االحتباس ظاهرة •  

 من الحرارة درجات فً حادا ارتفاعا ،2100 عام فً( 2) و الببلد فً متساو ؼٌر بشكل موزعة مبوٌة درجة

 مبوٌة درجة 4.5 إلى وتصل الببلد، شرق فً مبوٌة درجة 3.5 من أكثر الً نواذٌبو فً مبوٌة درجة 2 حوالً

 ،ماؼا  وكٌدي و العصابة من الجنوبٌة الوالٌات فً

 ،2080 حلول فً للمناطق وفقا٪ 20 من أقل إلى٪ 5 من أقل األمطار سقوط معدالت فً كبٌر انخفاض•  

 من المتطرفة الظواهر وشدة بتواتر الزٌادة هذه وتتعلق. المناخٌة والظواهر ةالجوٌ االحوال سوء فً زٌادة•  

 األمطار، لهطول الموسمً التوزٌع واختبلل والفٌضانات الجفاؾ

 والمحٌطات، القارة واجهة إلى الحجرٌة النٌازك تدفقات فً زٌادة•  

 قدره السنوي المتوسط رتفاعا بقٌاس IMROP (2010) .الساحلٌة المٌاه سطح حرارة درجة فً زٌادة•  

0,036 ° Cالزمان، من قرن خبلل مبوٌة درجة 3,6 تمثل الحرارة درجة فً زٌادة هذا وسٌمثل ؛ 

 1970 عام منذ IMROP الحظها التً المتقلبة الموجات ظاهرة ضعؾ•  
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  سنة الثبلثٌن حلول فً االرتفاع  تسارع مع سم 80ال40ً عن ٌقل ال ما البحر سطح مستوى ارتفاع تقٌٌم •    

 الزٌادة ارتفاع توقعات فً النظر إعادة ضرورة إلى ٌشٌر   GIEC (2014) ل الخامس التقرٌر. المقبلة

     الٌوم العالم أنحاء جمٌع فً بالفعل سم 19 ارتفاع على وأكد. لبحرل اإلجمالٌة

 االقتصادٌة القطاعات جمٌع نولك التصحر وعملٌة الطبٌعٌة الموارد حالة على فقط ٌإثر ال المناخ تؽٌر آثار

 للبلد واالجتماعٌة

 : التالً النحو على ستكون القصٌر المدى على السلبٌة اآلثار فان المناخٌة، تؽٌراتال  لهذه وتبعا

 الصالحة المساحة فً انخفاض( 3 المراعً من الحد فً المرونة( 2 التدرٌجً، التآكل( 1: األرض مستوى على

 للزراعٌة

 تنمٌة( 2 الشاطا، لكثبان تدرٌجً تدهور و  ضعؾ( 1:الساحلٌة المناطق فً و لبحرا سطح مستوى فً

 تذبذب بسبب السمكٌة األرصدة فً التقلبات( 4الساحلً، السهل اختفاء( 3 المحٌط، فتح إعادة وربما البحٌرات

 . الحرارٌة الجبهة

 .شماال األنواع بعض لهجرة مٌل مع ة،المورٌتانٌ البحرٌة المنطقة فً األسماك أنواع بعض انتشار فً تؽٌٌر و

 الجنوب فً عادة تصادؾ التً لؤلنواع أكبر  وأهمٌة

 وانجراؾ الباطنٌة، للمٌاه التدرٌجً الدفن مع الواحات نظام تدهور( 1 ىعل تحوالت حدثت عاما، 40 خبلل

 منطقة فً المراعً فاءاخت( 2 البٌولوجً، التنوع وفقدان ككل اإلنتاج نظام تدهور إلى ٌإدي مام للتربة كبٌر

 السنؽال لنهر تدرٌجٌا التجفٌؾ امكانٌة(3 الساحل،

 زٌادة شؤنها من التً الساحل وضعؾ البحر سطح مستوى ارتفاع من خاص بشكل بشدة تتؤثر سوؾ  مورٌتانٌا

 الرطبة األراضً وفقدان الجوفٌة، المٌاه إلى البحر مٌاه وتسلل السواحل، وتآكل العاصفة، الفترة فً الفٌضانات

 البٌولوجً، التنوع من جدٌدة أشكال ظهور ٌرافقه أن ٌمكن ذلك، ومع بها، المرتبط البٌولوجً التنوع كل مع

 هذه إلى وباإلضافة. الساحل على تتركز التً االجتماعٌة التحتٌة البنى وجمٌع البشرٌة الموابل على كبٌرة وآثار

 الكوارث مخاطر من سٌزٌد البشري اطالنش بفعل الساحل وهشاشة فضعؾ الطبٌعٌة، المخاطر

التؽٌرات  مع المناسب الوقت فً تتكٌؾ أن ٌجب ومورٌتانٌا جدا مرتفعة المناخٌة التؽٌرات ضد الببلد هشاشة

 القادمة واألجٌال شعبها رفاهٌة أجل من المستقبل فً المناخٌة 

 التطورات االجتماعٌة وظروف الحٌاة -3. 2.2.

 

  علٌه ٌسٌطر حضري مجتمع إلى بدويال الرعوي الزراعً المجتمع من كبٌر تحول ةالح فً المورٌتانً المجتمع

 التطور هذا ٌتركز. متزاٌد نحو على المعززة الصناعٌة المعالجة مع يالبحر والصٌد والتعدٌن الخدمات قطاع

 المرتفع، لتحضروا ، البحرٌة للموارد الجابر الصٌد) جدٌدة  ببٌبٌة مخاطر و تحدٌات ٌخلق مما الساحل، على

 واآلثار النفط، تسرب عن الناجم والتلوث نواكشوط فً الفٌضانات خطر  زٌادة والسابلة الصلبة  النفاٌات تزاٌد

 كما( والتهرٌب والصناعة التعدٌن عملٌات من التلوث( العالمً الجوي الؽبلؾ تداول نظم من جزء) ٌسببها التً

 .(والمالٌة والفنٌة البشرٌة) جدا قلٌلة المخاطر لتسٌٌر بةالمطلو المهارات من  لدٌها ما الببلد  ان
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 السكان عدد مجموع وٌبلػ. 2013 و 2000 عامً بٌن٪ 2.77 مع قوٌا الدٌموؼرافً النمو معدل ٌبقى

 للسكان المتحدة األمم شعبة لتوقعات وفقا 2030 عام فً 5278457 إلى سٌرتفع( 2013) نسمة 3537368

( ScApp,2017)، المناطق فً وخاصة والتجهٌز، طعامالى ال بحاجة سٌكونون  نسمة ملٌون 1.75 نحو اي 

 المنطقة فً خاصة الحضرٌة، المراكز فً السكان تركز مع  متسارعا تحضرا مورٌتانٌا شهدت. الحضرٌة

 .ونواذٌبو نواكشوط فً الساحلٌة

 من  ابتداءا و  2013 عام فً٪ 48,3 الً 1962 فً٪ 4 من  ارتفعت  الحضرٌة المناطق سكان نسبة 

 .الحضرٌة المراكز فً سٌعٌشون السكان من٪ 50 من أكثر 2025

٪ 31 و 2008 عام فً٪ 42 إلى 2000 عام٪ 51 من انتقل حٌث ومتسارعا، كبٌرا تقدما الفقر من الحد حقق

 SND post)الرٌؾ فً الفقر من٪ 74 تركٌز مع قابما ٌزال ال المناطق بٌن التفاوت ذلك ومع. 2014 عام فً

( ونواذٌبو نواكشوط) الكبٌرة الحضرٌة المراكز فً للمفارقة الشباب، بٌن البطالة معدل أن خصوصا (2015

  2014) 2014 عام فً٪ 12.85 ب ٌقدر الوطنً، المعدل مع مقارنة( 2014 عام فً٪ 30)<  جدا مرتفع

(EPCV , البشرٌة التنمٌة دلٌل. إلقامةا ومكان والجنس العمر أساس على االجتماعٌة الفوارق تزال ال كما 

(L’IDH)161 مكان من الببلد ترتٌب وارتفع. 2014 عام فً  0,506الً 1980 فً ،0, 347 من تطور قد 

( 1: )فً به القٌام ٌنبؽً عمل هناك ٌزال ال التقدم، هذا من الرؼم وعلى. 2015 عام فً 156 إلى 2013 عام

 الرٌفٌة المناطق فً الفقر( 3) الؽذابً؛ األمن وانعدام التؽذٌة سوء من والوقاٌة الصحً النظام( 2) ؛ التعلٌم نظام

  (SCAPP ,2017) نالجنسٌ بٌن المساواة عدم( 4) و الخصوص وجه على

 االقتصادٌة الثبلثة، أبعادها بكل المستدامة التنمٌة فً حٌوٌا دورا تلعب األساسٌة الخدمات على الحصول

 بٌن والمساواة األساسً التعلٌم على الجمٌع حصول إمكانٌة حٌث من ملموس تقدم إحراز تم. والبٌبٌة واالجتماعٌة

 فً كبٌرة استثمارات انجزت فقد ذلك، إلى وباإلضافة. الموسع التلقٌح وبرامج والمهنً التقنً والتعلٌم الجنسٌن،

 فً وخاصة ،(صحةال مدارس وإنشاء المستشفٌات وتجهٌز تؤهٌل وإعادة البناء) للصحة التحتٌة البنٌة مجال

 والسل األوببة و السٌدا / HIV) المرض مكافحة فً التقدم حفظ على ساعد مما الماضٌة، الخمس السنوات

 وذلك الحضرٌة، المناطق فً والكهرباء الشرب مٌاه على الحصول فً كبٌرا تقدما أٌضا وهناك(. والمبلرٌا

 .الحضرٌة التحتٌة البنٌة تطوٌر بركب اللحاق التحتٌة البنٌة فً القوي الحكومً االستثمار بفضل

 الخمس السنوات فً وخاصة للصحة التحتٌة البنى فً الكبٌرة الستثماراتا بفضل التقدم من الرؼم على: الصحة

 عام بشكل األولٌة الصحٌة الخدمات الً محدود وصول ذلك فً بما حقٌقٌة، تحدٌات هناك تزال ال الماضٌة،

 وجه على والطفل األم وصحة  (  EPCV,2014)ل وفقا٪ 33.6 صحً مركز/  محطة خدمة وصول معدل)

 .الخصوص

 الظروؾ مع الصلة ذات  كبٌر حد إلى  المعدٌة ؼٌر لؤلمراض نسبٌا سرٌعا ارتفاعا شهدت الوبابٌة األمراض

 التً والسرطانات والسكري المزمنة التنفسً الجهاز والتهابات والشراٌٌن القلب أمراض وخاصة البٌبٌة،

 المبلرٌا مثل األمراض بعض ىعل تؤثٌر لها والفٌضانات الجفاؾ.  العامة للصحة ربٌسٌة مشكلة صبحتأ

 الخ واإلسهال، التنفسً الجهاز التهابات مثل األمراض بعض ٌحفز والمٌاه والتربة الهواء تلوث بٌنما واإلسهال

 المتعلقة األمراض أو العمل حوادث بببس والموت المرض فً كبٌرة زٌادة هناك المهنٌة األمراض مع بالمقارنة

 والبناء المختلفة الصناعٌة القطاعات وتنمٌة التعدٌن استؽبلل(.  السحار الربة تصون حالة) المهنٌة باألنشطة

 ..األمراض بهذه اإلصابة خطر  من ٌزٌد والزراعة

 البٌبٌة الظروؾ مع المرتبطة ضاألمرا مخاطر فان االقتصادٌة، القطاعات لهذه القوٌة للدٌنامٌكٌة نظرا: مبلحظة

 أن ٌجب العمل حوادث ومخاطر التلوث ضد العمال وحماٌة المقبلة السنوات فً كبٌر بشكل سترتفع العمل و

 كؤولوٌة تإخذ
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 مصدر إلى السكان وصول معدل ارتفع. كبٌر تقدم إحراز تم فقد ،للشرب الصالح الماء إلى بالوصول ٌتعلق وفٌما

  هناك ذلك ومع (EPCV, 2014).2014 عام فً 65.4٪ إلى 2008 عام فً٪ 58.3 من الشرب مٌاه

 مٌاه تستهلك األسر من٪ 95.4) الحضرٌة المناطق بٌن قابمة تزال ال المٌاه بنوعٌة ٌتعلق فٌما كبٌرة تفاوتات

 برك) للشرب الصالحة ؼٌر مصادر من المٌاه علً تحصل األسر من٪ 63.4 الرٌفٌة المناطق فً بٌنما( الشرب

 )الخ يواد  آبار

 كٌلووات ملٌون 749 ىال 2007 فً كٌلووات ملٌون 475 من حاد بشكل SOMELEC الكهرباء إنتاج ارتفع

٪ 38.8 ب تحسن الكهرباء إلى السكان وصول معدل أن كما٪. 80 قدرها زٌادة بذلك مسجبل 2015 عام فً

 المناطق كامل شبه بشكل تقرٌبا ٌخص التحسن هذا ذلك، ومع. 2008 عام فً٪ 30 مقابل( 2014) الٌوم

 ال الوصول فمعدل الحضرٌة، وشبه الرٌفٌة المناطق فً اما .٪76.9 هً الوصول معدالت حٌث الحضرٌة،

 .٪2.3 ٌزال

 فً٪ 17.4 إلى 2012 عام فً٪ 2.6 من  انتقلت مساهمتها ان حٌث كبٌر بشكل  المتجددة الطاقة تطورت وقد

 المركزٌتٌن، بالمحطتٌن ٌتعلق اآلن، حتى الستؽبلل،ا ولكن رٌتانٌا،مو فً هابلة وإمكاناتها. 2015 عام

 صدرمال الرٌفٌة المناطق فً الخشبٌة الطاقة تزال ال. نسبٌا امنخفض ٌزال ال والقرى المنازل فً واستخدامها

 .)الطبٌعٌة الموارد حالة انظر) السلبٌة البٌبٌة اآلثار جمٌع مع الربٌسً المنزلٌة للطاقة األساسً

٪ 35.1 الوطنً المستوى ىعل   (EPVC ,2014 )نتابج ، الصحً الصرؾ خدمات على الحصول حٌث من

 النفاٌات ومعالجة جمع. منازلهم فً مراحٌض تملك ال (EPVC) 2008 عام فً٪ 47.5 مقابل األسر من

 محدودٌتها اآلن حتى الحضرٌة التحتٌة البنٌة فً واالستثمارات. جدا ردٌبة الصحً الصرؾ ومٌاه السابلة

 تمثل والتً السكنً، للقطاع العادمة مٌاه ومعالجة جمع الصحً والصرؾ األمطار مٌاه صرؾ علً ضعٌفة

 ضخمة استثمارات

 مٌاه من التخلص على كبٌر مشروع هناك. العام الصحً الصرؾ خدمات على ٌحصلون  السكان من٪  فقط 3

 .حدة أكثر المشكلة حٌث مقاطعات ثبثبل أوال ٌتعلق، األمر. نواكشوط فً الجارٌة األمطار

 فً البناء بمعاٌٌر تفً ال ما ؼالبا التً الصحً الصرؾ خزانات فً  تفرغ المنزلً الصحً الصرؾ مٌاه عموما

 فً أو الطبٌعٌة البٌبة فً ٌحدث البراز الحمؤة تصرٌؾ. رقابة دون األرض إلى التسلل ال عندما المفقودة اآلبار

  ٌتم الصحً الصرؾ نواذٌبو، فً. السطحٌة والمٌاه والتربة الجوفٌة المٌاه تلوث خاطرم مع معالجة، دون النهر

. ما حد إلى معتدلة الصحٌة المشاكل ،ىالعال المد أثناء النظر وبصرؾ المفقودة اآلبار خبلل من األول المقام فً

 بدابً  التجمٌع نظامال ألن للؽاٌة منخفضة نواكشوط الصحً الصرؾ قدرة مستوى فإن ذلك، من العكس على

 وباإلضافة(. 2012 ،وزارة المٌاه و الصرؾ الصحً) محطة فً الصحً الصرؾ مٌاه من فقط٪ 2.5 وٌعامل

 طبوؼرافٌة   بسبب عدٌدة مشاكل تطرح نواكشوط فً األمطار مٌاه تصرٌؾ شبكة كفاٌة عدم فإن ذلك، إلى

 فً األمراض نواقل انتشار بسبب العامة الصحة على ٌنكبٌر وخطر ردما مع المتكررة الفٌضانات  منها. المدٌنة

 .الفٌضانات بعد الراكدة الملوثة المٌاه

المصالح  مخاطر تفاقم إلى تإدي سوؾ القصٌر، المدى على حتى المناخ، تؽٌر وآثار السرٌع السكانً النمو

 .نواكشوط فً خاصة العامة

 فً الضخمة االستثمارات تكلفة من كثٌرا ٌزٌد اتالمساح فً  ألفقًا التوسع خاصة و الجدٌدة األحٌاء توسع 

 .الصحً الصرؾ ومٌاه األمطار مٌاه ومعالجة وجمع التحتٌة البنٌة

 من ربٌسً تحدي الصلبة المنزلٌة النفاٌات معالجة أصبحت السرٌع، العمرانً والتوسع السكانً للنمو نظرا

 .الحضرٌة المناطق فً خاصة  الحٌاة ونوعٌة البٌبٌة المشاكل
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 ٌوم. / نسمه/  كجم 0.3 و الحضر لسكان بالنسبة ٌوم/  نسمه/  كجم 0.5 ىال ارتفع الصلبة النفاٌات انتاج

 هناك  ، ,SWEEPNET) 2013) 2013  عام فً طن 540000 مجموعه ما أي الرٌؾ، لسكان  بالنسبة

 المنزلٌة النفاٌات تسٌرجمع و. الثانوٌة المدن فً ػتفرٌ ومدافن ونواكشوط نواذٌبو فً القمامة مقالب من نوعان

 النفاٌات انتاج. المشكلة هذه مع للتعامل الكافٌة  والبشرٌة المالٌة الموارد ٌمتلكون ال ولكن البلدٌات صبلحٌات من

 إلى تصل  النفاٌات هذه جمع ولكن الدٌموؼرافً، والتؽٌٌر الحٌاة نمط تؽٌٌر خبلل من كبٌرا نموا تشهد الصلبة

٪ 45 معالجة تتم ،ما تم جمعه  مجموع إجمالً من. الحضرٌة المناطق فً٪ 30 و الرٌفٌة المناطق فً فقط٪ 5

   SWEEPNET) 2010)٪ 8 تدوٌر دةااع و٪ 37 وطمر القمامة، من

 المدٌنة. نواكشوط فً وخاصة الماضٌة، السنوات فً الجهود من الرؼم على كبٌرة، مشاكل ٌطرح النفاٌات جمع

 الحضرٌة النفاٌات بإدارة تتكلؾ الحضرٌة المجموعة مع متعاقدة شركة خبلل من ٌؾوتنظ جمع خدمة لدٌها الٌوم

 211758 إلى( 2010) سنة/  طن 148494 من تطورت وتفرٌؽها جمعها تم التً الكمٌة فإن  وهكذا. للمدٌنة

 فً لنواكشوط  الحضرٌة المجموعة تقدٌرات تشٌر ذلك، ومع   (SWEEPNET,2014) 2012 سنة/  طن

 عن الناتج ابًالبد  التفرٌػ قبل من مشوه  المدٌنةجه و  وان تفرٌقها تم النفاٌات من فقط٪ 25 أن إلى 2013 عام

 مبعثرة تكون نمااو ، لها المخصصة المخازن  فً النفاٌات إٌداع ٌتم  ما نادرا حٌث مناسب الؽٌر العام السلوك

 ؼٌر التدوٌر وإعادة والحٌوانات للرٌاح تعرضال. أخرى مجاالت فً كثٌرا ٌختلؾ ال الوضع. مكان كل فً

 القمامة جامعً على كبٌرا خطرا النفاٌات هذه مثل المعادن الستعادة األحٌان بعض فً ٌحرق الذي الرسمً

 انبعاثات وأحٌانا كبٌرة، أضرارا ٌسبب للقمامة  البدوي االحتراق بقاٌا. لبٌبةعلى ا أٌضا ولكن المحلٌٌن، والسكان

  خاصة المبادرات من العدٌد رؼم متخلفة تزال ال النفاٌات تدوٌر وإعادة الفرز . الصحة ىعل الخطرة الهواء

  .التنمٌة فً الشركاء من وبدعم الحكومٌة ؼٌر المنظمات

 ،2030 عام" افق فً حاد بشكل سترتفع الٌوم، ربٌسٌة بٌبٌة مشكلة تشكل التً المنزلٌة، النفاٌات إنتاج

SNEDD  

 أساس علً و( الحضرٌة المناطق فً٪ 50 و نسمة ملٌون 5.2 من أكثر) الدٌموؼرافٌة تالتوقعا إلى استنادا

. / نسمة/  كػ 0.3 و الحضر لسكان ٌوم. / نسمة/  كجم 0.5) 2010 عام فً SWEEPNET  حساب قاعدة

 ألخذا دون ،2030 عام فً سنة/  طن 760 000ٌقدر بحوالً  المنزلٌة النفاٌات إنتاج فإن ،(الرٌؾ لسكان ٌوم

 .النفاٌات هذه إنتاج لتخفٌض الممكنة لتدابٌرل االعتبار بعٌن

 النفاٌات من والمزٌد المزٌد مع النفاٌات تركٌبة تؽٌٌر على ٌنطوي الحٌاة نمط تؽٌٌر فإن ذلك، إلى وباإلضافة

 2013 عام ذمن الدولة قامت السٌاق، هذا فً. والمعادن الببلستٌك ارتفاع نسبة وخاصة السماد، ؼٌر من المنزلٌة

 المواطنٌن، سلوك لتؽٌٌر توعٌةال حمبلت لمزٌد حاجة هناك لك ذا مع و. الببلستٌكٌة األكٌاس استخدام بحظر

 .إلشكالٌةا لهذه المستدامة اإلدارة وضمان النفاٌات إنتاج من والحد

 أساسٌة هٌاكل وإنشاء الصحٌة، المراكز زٌادة مع المستشفٌات، نفاٌات إنتاج فً ملحوظة زٌادة أٌضا وهناك

. بها المرتبطة إنتاج النفاٌاتو االدوٌة استهبلكب لها عبلقة تىال السكان زٌادة أعم وبصورة للمستشفٌات، جدٌدة

 تعمٌمه ٌجب وقابً نهج إطار فً النفاٌات لهذه الرشٌدة لئلدارة جدٌدة بؤسالٌب األخذ ٌحتم الوضع هذا

 االقتصادي. التطور اتجاه 3.2.3

 النمو مع مقارنة كاؾ وؼٌر منتظم ؼٌر نمو 1960 عام فً الببلد استقبلل منذ لمورٌتانًا االقتصاد شهد

 بقوة أثر الذي الجفاؾ استمرار بفعل جدا قوٌة تقلبات حدثتحٌث  1970 فً خاص بشكل و والتوظٌؾ السكانً

 ادٌةاالقتص والتؽٌرات السرٌع الحضري والتوسع ، الرٌؾ من هجرة ضخمة إلى وقاد القتصادا علً

 للتؽٌراتبالنسبة   خاصة حساس واالقتصاد المواشً، وتربٌة الزراعة على تقلٌدٌا ٌعتمد. العمٌقة واالجتماعٌة
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 القٌمة حٌث من الدخل من الفرد نصٌب فً انخفاض( 1979 -1963) الفترة رصٌد عن نتج وبالتالً. المناخٌة

 فً العجز و بالخطر ٌنذر بمعدل لخارجمن ا شٌباشٌبا ف الؽذابٌة اإلمدادات على االعتماد وزٌادة الحقٌقٌة،

 الموحدة المٌزانٌة عجز إلى أدى مما 1984 عام فً االتجاه هذا استمر. المدفوعات ومٌزان الهٌكلٌة المٌزانٌة

 والدٌون الفترة نهاٌة فً اإلجمالً المحلً الناتج من٪ 26 و٪ 7.9 بنسبة التوالً ىالمدفوعات عل ومٌزان

 .اإلجمالً المحلً الناتج ضعؾ تجاوزت الخارجٌة

 بتحقٌق لم تسمح   2000 و 1985 بٌن نفذت ما  الهٌكلً التً إلصبلح برامج مختلؾ فً المبذولة الجهود

 االقتصادي التطور شهد  الفترة، هذه خبلل. المستدامة التنمٌة أسس و ال إرساء ومستقر صحً كلً اقتصاد إطار

( الستٌرادامن  شهرا ٌعادل ما تتجاوز ال) حرج مستوىالً  اإلجمالٌة تحٌث وصلت االحتٌاطٌا  تقلبات مستمرة

 .المبادرات مختلؾ من الرؼم على مقلقة مشكلة وكانت

 والمتعددة الثنابٌة الدٌون من جزبً تخفٌؾ على تنص التً ،(بالدٌون المثقلة الفقٌرة البلدان) مبادرة من الستفادة

 اإلطار مورٌتانٌا ونفذت وضعت المبادرة، هذه شروط ولتلبٌة مدٌونٌة رواألكث فقرااألكثر  الدول ىاألطراؾ عل

 الحقٌقً  االقتصادي اطار النمو فترة نتابج وكانت. 2015-2001 الفترة من الفقر لمكافحة االستراتٌجً

 تواالتصاال والنقل ،(BTP) العامة واألشؽال والبناء التعدٌن، قبل  من ربٌسً محمولة بشكل ،٪4.5  بمتوسط

  .والخدمات

 حوالً) المنخفض النمو من الرؼم على ،(والؽابات والصٌد الحٌوانٌة والثروة الزراعة) األولً القطاع ٌزال ال

معدل  مع لبلقتصاد أساسٌة دعامة المناخٌة العوامل نتٌجة الضعٌؾ األداء و المنتظمة  ؼٌر والتقلبات٪( 2.7

 الناتج من٪ 31 و( RGPH) ) اخر 2013المجتمع فً   فً العاملة القوى من٪ 28 تشؽٌل ٌمثل حوالً

 .2015 و 2001 بٌن اإلجمالً المحلً

 لنهر الٌمنى الضفة على تقع للري، قابلة  هكتار ،135 000من أكثر) الكبٌرة االمكانات من الرؼم وعلى

تم  كتاره 46000 حوالً) الزراعٌة المناطق لتنمٌة االستثمار المنجز من  ًالعال والمستوى( السنؽال

 ،(و الركٌز لكلٌته فم منطقة ذلك فً بما الضفة طول على للمٌاه المحكم التسٌٌرمع  استصبلحها و استؽبللها

 االقتصادٌة فان المساهمة الكبٌرة، الزراعٌة المناطق تؤهٌل وإعادة الزراعً اإلنتاج مناطق فتح برامج وتنفٌذ

ضد    خاص هشا بشكل الرعوي الزراعً إلنتاج. المنتظرة النتابج مقارنة مع  ضعٌفة تزال ال الزراعً للقطاع

 ال ٌؽطً  الحبوب إنتاج فان  وهكذا،. الحبوب مجال فً هٌكلً عجز من تعانً والببلد المناخٌة مخاطر التؽٌرات

 المناخٌة الظروؾ على كبٌر بشكل تعتمد الزراعة. الحبوب جمٌع من االستهبلك احتٌاجات من فقط٪ 32 سوي 

 نمو الحقٌقًال متوسط وبلػ. 2015 و 2001 عامً بٌن اإلجمالً المحلً الناتج من٪ 4.61 وسطمت و تمثل

 .الفترة هذه خبلل قوٌة تقلبات مع٪ 5.9 لقطاعل

 تطور تسجٌل من الرؼم على.  ثروة حٌوانٌة بامتٌاز  بلد مورٌتانٌا فٌما ٌتعلق  بالثروة الحٌوانٌة ومشتقاتها،

التنمٌة  وأنشطة اإلجمالً، المحلً للناتج الحقٌقً النمو فً كبٌر بشكل ساهم 2015 و 2001 عامً بٌن إٌجابً

 النمو متوسط انخفاض ةمسبب اإلجمالً المحلً من الناتج٪( 23.4)  2010 عام منذ انخفاضا وشهدت الحٌوانٌة

 المناخٌة الظروؾب الكبٌر ارتباطها بسبب الفترة خبلل سنوٌا٪ 2.7 ب الحقٌقً

 تشكٌبلت على تحتوي بامتٌاز ولكنها مع ذالك   صحراوٌة دولة فمورٌتانٌا األشجار، وقطع الؽابات بةبالنس أما

 EPVC 2014 نتابج فإن ذلك، ومع. المختلفة والمراعً والؽابات الزراعٌة المناطق فً موزعة كبٌرة حرجٌة

 على المحلٌة الطاقة من٪ 49.3 حوالً أي ،المنزلً  للطهً الربٌسً المصدر هو الخشبً الوقود أن إلى تشٌر

 .الطبٌعٌة للموارد المستدامة لئلدارة خطٌرا تهدٌدا ٌشكل ما الوطنً المستوى
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كما انه  العالم، فً إنتاجٌة األكثر بٌن الشواطا  من ٌعتبر المورٌتانً فالساحل الثروة السمكٌة،ب ٌتعلق وفٌما

 لها المحتمل اإلنتاج ٌمثل الموارد هذه كل. عالٌة تجارٌة قٌمة ذات أنواع سمكٌة تربٌة و إنتاجإلعادة  إطاراٌشكل 

 الصٌد أنشطة. 2019-2015 القطاعٌة االستراتٌجٌة فً المدرجة للبٌانات وفقا سنوٌا، طن ملٌون 1.8 حوالً

 نموا حقٌقٌا ٌصل مسجلة، ،2015 و 2001 عامً بٌن اإلجمالً المحلً الناتج من٪ 2.6 بالمتوسط تمثل

 األسطول لزٌادة نتٌجة٪( ,27) األخٌرة الخمس السنوات فً دٌنامٌكٌة و اصبحت اكثر. سطالمتو فً٪ 4.2

 البرٌة المعالجة أنشطة صعود وبسبب النمو فً إٌجابً بشكل المساهمة الصٌد صنادٌق فً وخاصة الوطنً

 المساهمة من كثٌرا ٌحد الذي األمر الخارج، نحو بقوة موجها الصٌد قطاع ٌزال ال. السمكٌة للمنتجات

 التدرٌجً التوسٌع ذلك فً بما الحكامة، مجال فً جهود كبٌرة بذلت األخٌرة، السنوات فً. للقطاع االقتصادٌة

 ولكن(. خاصة األخطبوط) للحد من الصٌد المفرط   السمكٌة الموارد الً الولوج أنظمة فً الحصص لنظام

 خطط تنفٌذ ذلك فً بما ضبٌبل، تقدما شهدت اكاألسم صٌد إدارة نظام فً علٌها المنصوص األخرى اإلجراءات

 ولكن األعمال لهذه المخصصة والبشرٌة المالٌة الموارد فً القصور ذلك تفسٌر وٌمكن. من طرؾ السماكٌن

 . نشاط  القطاع استدامة أجل من الموارد حماٌةبؤهمٌة  الوعً التحسٌس ونقص  بسبب أٌضا

 قد وهذا. التحوٌلٌة الصناعات وتطوٌر للصٌد التحتٌة البنٌات فً ويالق االستثمار هً للقطاع الحالٌة السٌاسة

 بها ة واالستؽبلل المرتبط بالموانا المرتبطة التحتٌة بسبب البنٌة  للشاطاالرملٌة  الكثبان استقرار ٌزعزع

 وابحالر و خاصة  األسماك مصانع دقٌق  ذلك فً بما الصلة، ذات للصناعات السلبٌة واآلثار ،(الخ الطرق،)

 ونواذٌبو نواكشوط ٌوجد فً كل من(.العالقة والجسٌمات الؽاز منتجات) الهواء بانبعاث النفاٌات فً المرتبطة

 .صؽٌرة كبٌرة الً شركات صناعٌة وحدات من االتجاه مع تزاٌد ،لؤلسماك  مصنع عشرٌن من أكثر خصوصا

 الكمٌة وهذه سنوٌا، النفاٌات من طن 10 500من أكثر تولد األسماك المرتبطة بمعالجة الصناعات  نواذٌبو، فً

 .السمك وزٌت دقٌق مصانع  من خبلل تثمٌن نفاٌات كبٌر بشكل تخفؾ أن ٌمكن

  بمساهمة اإلجمالً المحلً الناتج من٪ 12.4 التعدٌن متوسط بلػ الماضٌة، عشرة الخمس السنوات مدى على

 و 2000 عامً بٌن نسبٌا صؽٌرة مساهمة هذه وكانت. ةالفتر تلك خبلل٪ 0.8 الحقٌقً قدرها النمو فً متوسطة

 وخبلل(. والنحاس والذهب النفط) جدٌدة أنشطة وصول مع 2006 عام من كبٌرة قفزة ٌسجل أن قبل 2005

 بعد٪ 10.3 نسبة االستخراجٌة الصناعات قطاع فً الحقٌقً النمو متوسط بلػ ،(2015 - 2006) الفترة هذه

 نسبٌا منخفضا ٌزال ال لكن األخٌرة السنوات فً وزن القطاع بالتؤكٌد زاد و. 2006 عام فً سجلت قوٌة زٌادة

 الصناعات وؼٌاب انخفاض إلى كبٌر حد إلى المضافة  ترجع القطاع قٌمة ضعؾ. التوقعات مع بالمقارنة

 .خارجلل تبعٌتها  من وٌزٌد تؤثٌرها من ٌحد مما التحوٌلٌة

 

البٌبة  على تؤثٌر القطاع مضاعفة مما سٌزٌد المقبلة، الفترة فً بقوة سٌنمو  (التعدٌن)المعادن  استخراج نشاطإن 

 من المعا دن ٌتطلب  الكثٌر استخراج طرق(. الزرنٌخ و السٌانٌد باستخدام الثمٌنة المعادن استخراج) و السكان

 مع) العكسً ضحالتنا طرٌق عن  المنتجة أو أكجوجت مباشرة من بحٌرة بنشاب فً تم سحبها العذبة المٌاه

 فً سنة  M3 /ملٌون  5.5 بنحو المٌاه، استهبلك تقدر كمٌة(. المالحة المٌاه تصرٌؾ طرٌق عن التربة ملوحة

 BRGM) ,2011سنة  )/  مكعب متر ملٌون 10 من ٌقرب ما على اآلن وٌقدر ،PEP) 2007) 2007عام 

 مرات، 10 إلى 8 النشاط فً ٌادةز ٌمثل ، PNBA فً تازٌازت علً الشرق من  الذهب منجم فً التوسع

 مع حجم  ٌعامل أن وٌجب 2014 عام من المالحة ابتداءا المٌاه من سنةM3  / ملٌون 36.5 تستهلك أن وٌمكن

 وٌنبؽً. شبكة المٌاه نظام خبلل من PNBA تلوث  لتجنب األمثل النحو على السٌانٌد بعناصر المحملة المٌاه،

 ألعلى وفقا السلبٌة البٌبٌة اآلثار من للحد  PGES  بواسطة القطاع فً الكبرى الشركات مواقع تدار أن
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 أن اظهر BRGM قبل من 2011 عام فً تحقٌق قٌم به قابما، التلوث خطر ولكن. الدولٌة البٌبٌة المعاٌٌر

 .البٌبٌة بالتزاماتها دابما تفً ال الشركات

 بما فٌها والساحل، الصحراء دول فً الذهب تعدٌن فً الطفرة ٌتمثل فً جدا مؽلق حدٌث و آخرتطور 

 تسبب أن ٌمكن وؼٌرها، الذهب ؼسل التقلٌدي ، التعدٌن ٌتزاٌد حٌث التعدٌن مواقع وجود ونبلحظ. مورٌتانٌا

 النشاط تنظٌم وضعؾ الزببق، باستخدام المتعلقة المخاطر مع المحلً، التلوث تؤثٌرات  فً كبٌرة زٌادة

 المهجورة دون المواقع وضوح، دون من حدود، ببل   البدابٌة الحجارة  قالعم ،التشؽٌل بدابٌة وسابط) والمنتجٌن

 مشاكل ٌطرح المستؽلٌن الكبار، ىالكفاٌة عل فٌه بما صعوبة السٌطرة و الرقابة ، (. ذلك إلى وما ،  استعادة

 2016 عام فً شخص 20 000و 10 000بٌن مختلفة لمصادر وفقا المقدرٌن للمناجم، المنقبٌن مع كبٌرة

 المبلبمة، ؼٌر اإلدارة قبل من التربة تلوث خطر(. 2016 ماٌو TV5 ال دارة العامة لوزارة المعادنااعبلن )

 التربة من السام والتلوث حوادث وقوع حاالت حال فً جدا، عالٌة المناجم عمال من فً الطبٌعة الزببق وتسرب

التنقٌب ت رخص الحكومة(. وؼٌنٌا والسنؽال مالً)   بلدان المنطقة جمٌع قبل من ذكرت  والنسان المٌاه وكذلك

 ستكون النظام تنفٌذ ولكن الرقابة و  المخاطر، تقلٌل القطاع من اجل لتنظٌم فروع  2016 عام فً الذهب عن

 .للؽاٌة صعبة

 ثاراآل فإن الذ .االرتفاع فً آخذ الجدٌدة الؽاز حقول واستؽبلل اكتشاؾ أن مع مستقر، النفط إنتاج تطور ٌبقى

 .العرضً التلوث ومخاطر البحرٌة المبلحة حركة بسبب زٌادة فً ستكون البٌبٌة 

 ٌنبؽً التً القوٌة البٌبٌة اآلثار تشمل المستقبل فً االقتصادٌة القطاعات مختلؾ فً االتجاهات إن: خبلصة

 وتدمٌر وتجزبة الصناعٌة، التحوٌبلت  و والنقل الصناعً بالتلوث أساسا تتعلق و هً.بان اخذها فً الحس

 المرتبطة المٌاه نظام مجاري وتؽٌٌر الصناعٌة، الحوادث زٌادة وخطر والتعدٌن، جدٌدة تحتٌة بنٌة إلقامة الموابل

 التحتٌة( البنٌة المدن) البشرٌة األنشطة ومجاالت التحتٌة بالبنٌة الطبٌعٌة  النظم واستبدال الري بتطوٌر

 بٌن توازن خلق ضرورة إلى الحاجة و السلٌمة البٌبٌة المعاٌٌر وتنفٌذ ،القطاعات جمٌع فً البٌبً لبعدا ان دمج

 المشتركة المصالح ذوي القطاعات جمٌع بٌن المشترك والبٌبٌة والتخطٌط واالجتماعٌة االقتصادٌة المصالح

 القادمة لؤلجٌال ومستدامة منسجمة تنمٌة لضمان متزاٌدة أهمٌة ذات أصبحت

 البٌبٌة الحكامة  3.3

 الترتٌبات المإسسٌة والقانونٌة 1.3.3 

 

 المستدامة والتنمٌة للبٌبة المإسسً التطور

 البٌبة منظور من  الٌها ٌنظر وبالتالً والبٌبة، الرٌفٌة التنمٌة وزارة فً ادارة البٌبة كانت ،2006 عام حتى

 ذلك فً للقطاع اعٌةالقط فالنظرة ذلك ومع. والتصحر يوالؽاب الرعوي الزراعً البعد فً المدرجة الطبٌعٌة

 افقٌة مقاربة بتنمٌة وال ،للقطاع األخرى الفرعٌة القطاعات فً البٌبة بدمج ال  ٌسمح لم كفاءاته   وضعؾ الوقت

 .العامة السٌاسات فً لدمجها

 وبذالك بالبٌبة مكلفة ألول الوزٌر لدى الدولة كتابة إنشاء خبلل من  2006 عام فً اإلٌجابٌة التطورات بدأت 

 التكامل وتعزٌز المستدامة التنمٌة أهداؾ تحقٌق على بالعمل الحكومة التزام فً جدٌدة مرحلة مورٌتانٌا حققت

  البٌبة  مكلفة ألولا الوزٌر لدى منتدبة وزارة إلى ترقٌتها تمت ،2007 عام وفً. العامة السٌاسة فً البٌبة بٌن

( 2 البٌبٌة، والسٌاسات التخطٌط( 1: ذلك فً بما بٌةالبٌ القضاٌاب مكلفة هذه الوزارة اصبحت الحٌن ذلك منذ .و
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  المخاطر ضد الوقاٌة(   4 للبٌبة، الضارة للمشارٌع البٌبً والتقٌٌم(3 المتابعة، و القطاعات بٌن المشترك التنسٌق

 القطاعات تؽطٌة ذالك ىال ٌضاؾ. البٌولوجً التنوع رصد(  6و السواحل وحماٌة الصناعً التلوث منع( 5

 .التصحر مكافحة( 3و الحٌوانات( 2 والمراعً، الؽابات( 1: هً التً دٌةالتقلٌ

 زارةاصبحت و و القطاع لهذا ،"المستدامة التنمٌة" اضافة تم ،2008 عام فً الوزارات هٌكلة إعادة خبلل

 وزٌعوت للمهام الجدٌد التحدٌد هذا (MDEDD) المستدامة التنمٌة و البٌبةب  مكلفة ألولا الوزٌر لدى منتدبة

 حٌث من كبٌرا تقدما حصل كما. مربكة كانت التً السابقة األنظمة مع مقارنة القطاع كثٌرا حسن قد المسإولٌات

 أنشبت التً التشاور لعملٌة نتٌجة الوزارات لمختلؾ المنشبة التنظٌمٌة  القوانٌن مختلؾ بٌن  والتبلإم االتساق

 .الحكومة قبل من حدٌثا

:  مهامها من والتً  (MEDD) المستدامة والتنمٌة البٌبة  وزارة ىال المنتدبة رةالوزا تحولت ،2013 عام فً

 وضع فً المشاركة( 2) بٌبة،ال وحماٌة بإدارة المتعلقة والسٌاسات ستراتٌجٌاتاال  للحكومة واقتراح وضع( 1)

 وصٌد لزراعة،وا األراضً،  واستصبلح الحضري، التخطٌط سٌاسات ذلك فً بما  القطاعٌة السٌاسات وتنفٌذ

( 3) والصحة، والتعلٌم والسٌاحة والتعدٌن الكبٌرة التحتٌة والبنٌة والنقل المعدات والطاقة، والصناعة، األسماك،

 وثابق إعداد( 4) تطبٌقها ومتابعة بالبٌبة المتعلقة المعاٌٌر و التنظٌمٌة و التشرٌعٌة القوانٌن مشروعات إعداد

( 5) البٌبٌة، مجال فً ولةدال بها التزمت التً والمعاهدات واالتفاقٌات انون،الق قبل من تنفٌذها وضمان التصدٌق

 وعملٌات الرقابة إجراءات لضمان البٌبٌة الشرطة إنشاء بالبٌبة؛ المتعلقة البرامج و السٌاساتl تنفٌذ متابعة

 حماٌة البٌبة، جودة ضمان ًعل السهر( 6) البٌبٌة، والمعاٌٌر للقوانٌن الفعال تنفٌذال من للتحقق البلزمة التفتٌش

 حول البٌبٌة الجدوى بشؤن المشورة إسداء( 7) أضراره و التلوث على القضاء أو وخفض والوقاٌة الطبٌعة

 من بالوقاٌة المتعلقة اإلجراءات تنسٌق  ضمان( 8) البٌبة، على التؤثٌرات إشعار أو للدراسة الخاضعة األنشطة

 وتدرٌب إطبلق إلى الرامٌة المبادرات تشجٌع( 9) الطبٌعً، أو لوجًالتكنو األصل ذات  الربٌسٌة المخاطر

 القٌام( 10) الحٌاة، نوعٌة لتحسٌن تدابٌر واقتراح البٌبة بشؤن المدنً المجتمع ومنظمات المواطنٌن وإعبلم

 ٌةوالبشر الطبٌعٌة البٌبة فً المعرفة عناصر على للحصول البلزمة البحوث أو الدراسات أو الجرد بعملٌات

 يذال ،(FIE) للبٌبة التدخل الصندوق أنشطة وتنسٌق إدارة( 11) القطاع مهمة ألداء مفٌد أمر وهو وإتاحتها،

 البٌبة إطار قانون بموجب أنشا

 القانونٌة الترتٌبات

 الدولٌة االتفاقٌات على التصدٌق أو/  و التوقٌع تشمل قانونٌة ترسانة مورٌتانٌا تمتلك قانونٌة، نظر وجهة ومن

 أحكام وتوضح الترسانة هذه وتكمل(. 4 و 2 المرفقان) البٌبة مجال فً والمراسٌم القوانٌن من العدٌد اعتمادو

 أن على 80 مادتها فً تنص التً ،2012 عام فً المعدلة بصٌؽته ،1990 ٌولٌه/  تموز 20 دستور

 علٌا سلطة تصبح  نشرها، جردبم األصول، حسب علٌها الموافقة تمت أو دقتاص التً االتفاقات أو لمعاهداتا"

 البٌبة، مجال فً مورٌتانٌا علٌها دقتاص التً الدولٌة لبلتفاقٌات األولوٌة عطًت التً الوطنٌة القوانٌن على

 بالحقوق الخاص الدولً العهد ٌكفلها التً واالجتماعٌة االقتصادٌة الحقوق أحد باعتباره البٌبً القانون وٌصنؾ

  ."  واالجتماعٌة االقتصادٌة

 رقم المرسوم الواقع، فً. البٌبٌة والبرامج السٌاسات تنفٌذ أو/  و تصمٌم فً هامة أدوار لها أخرى وزارات

 2010 ٌناٌر 24 فً 2010-010 رقم المرسوم بموجب والملؽً المكمل 2008 أكتوبر 19 من 190-2008

 األراضً، وإدارة الحضري، ٌطالتخط عن المسإولة المإسسات سٌما وال الشركاء، مع تعاونال  إقامة ٌدرج

 والنقل، المعدات والتعلٌم، والسٌاحة، والطاقة، والصحة، االستخراجٌة، والصناعات األسماك، صٌدو والزراعة،

 الموارد إدارة فً مسإولٌتها بسبب خاصة أهمٌة القطاعات بعض وتكتسً. بالبٌبة تتعلق أنشطة باعتبارها

 .الفقر ومكافحة الطبٌعٌة
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 ٌقالتنس آلٌة 

 البٌبة بشؤن القطاعات بٌن التشاور و التنسٌق هٌبات ٌحدد الذي 2012 عام مرسوم بموجب التنسٌق آلٌة تنظم

 التنمٌة و  للبٌبة الوطنً المجلس خبلل من والمحلٌة والتقنٌة السٌاسٌة المستوٌات على المستدامة والتنمٌة

 و  للبٌبة الجهوي المجلس و CTEDD  تدامةالمس التنمٌة و  للبٌبة و المجلس الفنً،(CNEDD) المستدامة

 العمل، وبرامج واالستراتٌجٌات السٌاسات بشؤن قرار اتخاذCNEDD وٌتولى  CREDD   المستدامة التنمٌة

 متعددة هٌبة وهً  المستدامة والتنمٌة للبٌبة كفاءة أكثر إدارة أجل من توجٌهات وٌقدم التنفٌذ، تقارٌر عن فضبل

 البٌبة مٌدان فً القطاعات المتعدد والتشاور التوجٌه من األول المستوى وهً ، األول زٌرالو برباسة القطاعات

 ،(CTEDD)  المستدامة للتنمٌة  التقنٌة واللجنة الدابمة، اللجنة الفرعٌة، هٌباتها وتقوم. المستدامة والتنمٌة

 المستوٌات بٌن التبلإم ودعم  وروالتشا تنسٌقال عن المسإولة ،(CREDD) المستدامة للتنمٌة الجهوٌة واللجان

  المستدامة التنمٌة و للبٌبة الوطنً التخطٌط تنفٌذ فً والعملٌة اإلستراتٌجٌة

 وانحكبيت انبُئت ديج فٍ انتطىر 3.3 . 2 

 البٌبة دمج

 كل قبلو أوال. تدرٌجٌا والقطاعٌة الوطنٌة والبرامج واالستراتٌجٌات السٌاسات فً البٌبٌة لقد تم الهتمام بالمسابل

-CSLP (2001  الفقر لمكافحة االستراتٌجٌة الخطة إطار فً األولى العمل خطة فً جدا خجولة بطرٌقة شًء

 انٌةثال واالستراتٌجٌة ثٌقةالو فً تعزٌزها وتم. بٌبً كهدؾ الطبٌعٌة الموارد حفظ إلى إال تهدؾ ال التً ،(2004

 .للبلد البٌبٌة االهتمامات فً والبحرٌة حضرٌةال البٌبة مفهوم إدخال مع( 2010-2006) الفقر من للحد

 أمور، جملة فً أدت، التً التخطٌط وأدوات البٌبٌة اإلدارة لنظم وتحلٌبلت دراسات عدة عن أٌضا ذلك وأسفر

 لتخطٌط أدوات تشكل التً 21 أجندة مثل تخطٌط أدوات ووضع وقانونٌة مإسسٌة إصبلحات إجراء اقتراح إلى

 الوطنٌة االستراتٌجٌة وتنفٌذ اعتماد أٌضا المعنٌة الفترة وشهدت. عًاالقط المستوى على امةالمستد التنمٌة أنشطة

 .للبٌبة الوطنٌة العمل وخطة المستدامة للتنمٌة

-2011) الثالثة الفقر من الحد استراتٌجٌة وضع من أ أكثر المستدامة والتنمٌة البٌبة قضاٌابال الهتماماواصبح 

 2 المحور من كجزء اقتصادٌة كسلعة الطبٌعً المال رأس تقٌٌم عن البحث( 1: )عن ذلك أسفر وقد(. 2015

 4 المحور سٌاق فً البٌبٌة للحكامة الممنوحة االهمٌة" 2" و" للفقراء االقتصادي المجال فً النمو تعزٌز"

 تعزٌز لخبل من ،PNBA  مستوي علً الطبٌعٌة البٌبة على الحفاظ خبلل من" القدرات وبناء الحكامة تحسٌن"

. إمراكن للسكان التقلٌدٌة المنتجات وتحول والمهنٌة االجتماعٌة المنظمات وتعزٌز والبرٌة، البحرٌة المراقبة

 للبٌبة الوطنٌة األهداؾ وتحدٌد المرجعٌة والوثٌقة الثانٌة، الوطنٌة العمل خطة إعداد إلى وباإلضافة وبالفعل،

 الوطنٌة الخطط فً انعكست المستدامة التنمٌة و بالبٌبة المرتبطة  لقضاٌال  الفعال اإلدماج فإن المستدامة، والتنمٌة

 للنمو الوطنٌة االستراتٌجٌة واآلن الفقر، لمكافحة الثالثة االستراتٌجٌة خطة الخصوص وجه وعلى الربٌسٌة

 SCAPP المشترك الرفاه و المتسارع

 واالستراتٌجٌات السٌاسات فً االعتبار فً وأخذت جٌد بشكل متكاملة اآلن البٌبٌة القضاٌا أصبحت وهكذا،

 الؽذابً، لؤلمن الوطنٌة واالستراتٌجٌة المستدامة، للتنمٌة الوطنٌة االستراتٌجٌة سٌما وال الربٌسٌة، اإلنمابٌة

. الرٌفً القطاع تنمٌة استراتٌجٌة الزراعً، القطاع تنمٌة واستراتٌجٌة البحري، واالقتصاد الصٌد واستراتٌجٌة

 للتقٌٌمات التعدٌن أو الصناعٌة المشارٌع أو التحتٌة البنٌة مشارٌع جمٌع تخضع المعٌارٌة، النظر وجهة ومن

 للمعاٌٌر واالمتثال( واالجتماعٌة البٌبٌة اإلدارة خطة البٌبً، األثر تقٌٌم البٌبً، األثر بٌان) واالجتماعٌة البٌبٌة

 مجال هذا فً علٌها المنصوص
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 و لنواكشوط الفقر لمكافحة الجهوي  البرنامج PRLP برنامج مثل التخطٌط دواتأ تمثل العملٌة، الناحٌة ومن

 وصبلتها البٌبٌة للقضاٌا األبعاد المتعدد الطابع فً فعال نحو على النظر فً هاما تقدما تشكل المحققة 21 الجندة

 ..القطاعات المتعددة معالجتها تعزٌز فً وبالتالً األخرى، بالقطاعات

   امةالحك فً التقدم

 التشرٌعٌة بالجوانب ٌتعلق فٌما سٌما ال كبٌر، تقدم أحرز البٌبٌة، اإلدارة حٌث ومن البٌبٌة الحكامة اطار فً

 اعتماد( 1: )ٌلً ما إلى اإلشارة تجدر الصدد، هذا وفً المناخ تؽٌر ورصد البٌبٌة لئلدارة والبرامجٌة والتنظٌمٌة

 التصدٌق'( 2) 'الجٌنٌة؛ الموارد بشؤن البٌولوجً التنوع تفاقٌةال ناؼوٌا بروتوكول على التصدٌق ٌجٌز قانون

 نص مشروع إعداد( ا3) األوزون؛ طبقة لحماٌة فٌٌنا باتفاقٌة الملحق مونتلاير لبروتوكول بٌجٌن تعدٌل على

  بً؛البٌ التفتٌش إجراء ٌحدد مرسوم مشروع إعداد( 4) البٌبً؛ األثر تقٌٌم تشؽٌل تكالٌؾ معالجة إجراءات بشؤن

 المتعلقة الوطنٌة لبلستراتٌجٌة النهابٌة الصٌؽة وضع( 6) الوطنٌة؛ البٌبٌة المعاٌٌر بشؤن نص مشروع إعداد( 5)

 استراتٌجٌة اعتماد( 8) الرطبة؛ لؤلراضً وطنٌة استراتٌجٌة اعتماد( 7) واعتمادها؛ األرضٌة المحمٌة بالمناطق

 وخطة استراتٌجٌة اعتماد( 10) الثانٌة الوطنٌة العمل طةخ اعتماد( 9) البٌولوجً؛ للتنوع عمل وخطة وطنٌة

 وإعداد البٌولوجً للتنوع الوطنٌة االستراتٌجٌة تحدٌث( 11) الكبٌر؛ األخضر السور لتنفٌذ الوطنٌة للوكالة عمل

 للوثابق النهابٌة الصٌؽة وضع( 12) ؛(CBD) البٌولوجً التنوع اتفاقٌة عن الخامس الوطنً التقرٌر

 بشؤن الثالث الوطنً الببلغ إعداد سٌما وال المناخ، تؽٌر بشؤن اإلطارٌة المتحدة األمم اتفاقٌة ضمن جٌةاالستراتٌ

 المناخ تؽٌر بشؤن الرابع الوطنً الببلغ وإطبلق الوطنً، الصعٌد على المقررة المساهمات وإعداد المناخ، تؽٌر

 البحرٌة المحمٌة للمناطق وطنٌة استراتٌجٌة داعتما( 13) المناخ تؽٌر بشؤن القطاعات بٌن الحوار تعزٌز ،و

  التقنً المستوى على والساحلٌة

 التً المستدامة للتنمٌة الوطنٌة االستراتٌجٌة: الٌوم هً المستدامة والتنمٌة للبٌبة الربٌسٌة الوطنٌة التخطٌط وثابق

 وافقت الذي المستدامة نمٌةوالت البٌبة سٌاسة بٌان ؛2016 إلى 2007 من الفترة وتؽطً 2006 عام فً اعتمدت

 لتنفٌذ أداة وهً ،2016-2012 للبٌبٌة الوطنٌة العمل خطة ،2011 آذار/  مارس فً الحكومة علٌه

 دٌسمبر فً المستدامة والتنمٌة للبٌبة القطاعً البرنامج إعداد تم وقد المستدامة؛ للتنمٌة الوطنٌة االستراتٌجٌة

 النجازا قٌد 2030 -2016 المناخ لتؽٌر الوطنٌة التكٌؾ وخطة 2013

. المناخ تؽٌر ورصد البٌبٌة للحكامة والبرامجٌة المعٌارٌة بالجوانب ٌتعلق فٌما سٌما ال كبٌر، تقدم أحرز وقد

 ومبادئ دلٌل إعداد' 2' المستدامة؛ التنمٌة عن الوطنً التقرٌر إعداد' 1: 'ٌلً بما أساسا التقدم هذا وٌتعلق

 الؽمر مخاطر من الساحلٌة المدن لحماٌة مشروع اعداد' 3' العامة؛ لسٌاساتا فً البٌبً للتكامل توجٌهٌة

( 6) مورٌتانٌا، فً والطبٌعة للمناظر أطلس إعداد( 5) الرطبة؛ للمناطق وطنٌة استراتٌجٌة وضع( 4) البحري؛

 لبٌبةل وطنٌا مجلسا ٌنشا الذي 95/060 رقم المرسوم محل وٌحل ٌلؽً الذي 156-2012 رقم المرسوم إعداد

 على اإلقلٌمً الطابع إضفاء( 8) مورٌتانٌا؛ فً النفاٌات قانون اعتماد' 7' الفرعٌة، وهٌباته المستدامة والتنمٌة

 الدراسات إنتاج' 9' مورٌتانٌا؛ فً المنتجة( 21) المحلٌة األجندات مع والتوافق  للبٌبة الثانٌة الوطنٌة العمل خطة

 .ربٌسٌة اقتصادٌة قطاعات عدة من االستراتٌجٌة البٌبٌة

 االنتهاء( 1) فً الجهود هذه أسفرت وقد. اإلشكالٌات هذه معرفة لتحسٌن كبٌرة جهود تبذل ذلك، إلى وباإلضافة

 القضاٌا حول الدراسات من عدد إجراء( 2) المستدامة، والتنمٌة البٌبة قطاع فً العام اإلنفاق مراجعة من

, مورٌتانٌا فً الربٌسٌة البٌبٌة واالتفاقٌات  للتدخبلت أفضل آزرللت وطنٌة استراتٌجٌة لوضع دراسة) الربٌسٌة

 السٌاسات وضع فً واالقتصادٌة واالجتماعٌة الحٌوٌة الفٌزٌابٌة البٌبة فً التؽٌرات فً النظر بشؤن دراسة

 يالبحر البٌولوجً التنوع على للحفاظ المستدام للتموٌل الممكنة الخٌارات حول دراسة التنموٌة، والبرامج

 الكٌمٌابٌة للمواد الصحٌة اآلثار عن ودراسة الوطنً الكٌمٌابً الملؾ مورٌتانٌا، فً النفط صناعة من والساحلً
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 البحري، الؽاز النفط قطاع تطوٌر فً المورٌتانٌة الخالصة االقتصادٌة المنطقة ضعؾ  أطلس مورٌتانٌا، فً

 .ذلك إلى وما مورٌتانٌا، فً والرعوٌة والمابٌة ةالسمكٌ الموارد إدارة وفوابد للتكالٌؾ االقتصادي التقٌٌم

 المحلً الحكم

 البٌبة إلدارة كؤداة البٌبة لحماٌة األولى البرامج إطار فً تشاركٌا نهجا البلد اعتمد المحلً، بالحكم ٌتعلق وفٌما

 تحقٌق فً همٌس هام تنظٌمً - اجتماعً مال رأس وتطوٌر الخبرة اقتناع عن ذلك أسفر وقد. ٌانتهاوص وحماٌتها

 :ٌلً فٌما المجال هذا فً الربٌسٌة اإلنجازات وتتمثل. المستدامة التنمٌة أهداؾ

 الطبٌعٌة، الموارد وحماٌة إدارة فً المجتمعً التمكٌن وممارسات تعببة -

 ، المستدامة التنمٌة و البٌبة بقضاٌا والتزامها المدنً المجتمع منظمات ةكٌدٌنامٌ -

 البٌبة، حماٌة إدارة فً المدنً المجتمع ومنظمات المحلٌة المجتمعات داخل والبشري نًالتق المال رأس وجود -

 .البٌبة عن المسإول الجماعً السلوك وظهور اإلٌجابً التطور -

 أخذ انبزيجت وانًُزاَُبث بؼٍُ االػتببر  3.3.3 

تخدامات مواردها، أدخلت سعٌا منها إلى انسجام سٌاساتها واستراتٌجٌاتها الوطنٌة والقطاعٌة وتحسٌن اس

( برنامج نفقاتها متعدد السنوات من خبلل 2001مورٌتانٌا فً بداٌة تطبٌق االستراتٌجٌة الوطنٌة لمكافحة الفقر )

اعتماد إطار النفقات المتوسطة المدى . والهدؾ من أداة البرمجة هذه هو ترشٌد وعقلنة النفقات العمومٌة من 

والذي ٌتمثل فً تحدٌد ؼبلؾ اجمالً للنفقات منسجم مع أهداؾ االستقرار المٌزانً  االنضباط(  iخبلل : 

( iii( تخصٌص الموارد للنفقات االستراتٌجٌة ذات األولوٌة خاصة المتعلقة منها بتخفٌؾ الفقر ؛ ii؛ االقتصادي

 ة والوطنٌة.القطاعٌ االستراتٌجٌات( تفعٌل ivترشٌد وعقلنة الموارد المخصصة لهذه النفقات ذات األولوٌة ؛ 

إن التشخٌص الذي تم القٌام به فً إطار إعداد النفقات المتوسطة المدى القطاعٌة المتعلقة بكل من وزارة النفط 

( عدم وجود برمجة فعلٌة iوالطاقة والمعادن والصٌد واالقتصاد البحري والبٌبة والتنمٌة المستدامة ، قد أظهر )

لنسبة لوزارة البٌبة والتنمٌة المستدامة، ذات ارتباط وثٌق مع برنامج للنفقات متوسطة المدى متعددة السنوات با

( إن البرنامج القطاعً للبٌبة والتنمٌة المستدامة الذي واكب خطة العمل الوطنٌة  الثانٌة iiاألنشطة المنفذة ، )

 قد حاول ألول مرة إعداد برمجة مٌزانٌة.  للبٌبٌة

 االستراتٌجٌةالمتعددة السنوات للنفقات وفً إطار جهود تنفٌذ  وعلى الرؼم من ؼٌاب إطار منسجم للبرمجة

الوطنٌة للتنمٌة المستدامة ، فهناك عدة أعمال ومقاربات قطاعٌة مبتكرة تم القٌام بها وٌستشؾ منها العبلقة بٌن 

 البٌبة والفقر والقطاعات األساسٌة. 

( .  0,6إلى  0,4ة الوطنٌة تظل ضعٌفة )من ومع ذلك، فإن مخصصات البٌبة والتنمٌة المستدامة من المٌزانٌ

عبلوة على ذلك فإن نفقات هذا القطاع تطرح مشكبل من حٌث األولوٌة والفاعلٌة ؛ وحسب تقرٌر التقٌٌم فإن ثمة 

اختبلل بٌن مخصصات المٌزانٌة واألولوٌات والتدخبلت التً تم إقرارها ضمن أدوات التخطٌط الوطنً. وزٌادة 

 حاجة الدولة إلى الموارد الخارجٌة لتموٌل برامج البٌبة والتنمٌة المستدامة . على كل ذلك ، نذكر

ملٌارا من األوقٌة  65ملٌون دوالر أي  185ومجموعة التموٌبلت الخارجٌة المخصصة للبٌبة تقدر بحوالً 

طات أضعاؾ المخط 04إلى  3ملٌار أوقٌة أي  6,5( ، وهو ما ٌمثل نفقات سنوٌة تصل إلى 2019 – 2010)

 . للبٌبة العمومٌة
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 بؼض انًالحظبث3.3. 4  

على الرؼم من تسجٌل تقدم ملحوظ ، ال تزال هناك بعض النواقص البنٌوٌة فً الحكامة. وٌتجلى ذلك أساسا من 

( المشاكل ذات iii( نظام المتابعة ؛ )ii( تنسٌق أنشطة مكافحة التضرر البٌبً والتؽٌرات المناخٌة؛ )iخبلل: )

 النصوص المعمول بها والقدرات المإسسٌة:  الصلة بتطبٌق

وجود نواقص فً التنسٌق القطاعً باستمرار: تتمٌز الوضعٌة بوجود نواقص فً آلٌات التنسٌق على المستوى 

المركزي والجهوي . وعلى الرؼم من الجهود المبذولة لتوضٌح وتحدٌد مهام وصبلحٌات وزارة البٌبة والتنمٌة 

ص المتعلقة بإنشاء المجلس الوطنً للبٌبة والتنمٌة المستدامة سبٌبل إلى تعزٌز التنسٌق المستدامة ومراجعة النصو

 بٌن القطاعات وتفعٌل دور المجلس المذكور ، فبل تزال هناك نواقص فً أداء هذه الهٌبات .

سبب تعدد ( تداخل الصبلحٌات بii( تعدد القطاعات المشاركة ونقص التنسٌق ؛ )iومن أهم هذه العوابق نذكر : )

( عدم وجود هٌبة متخصصة فً جمع وتسٌٌر المعلومات iv( نقص فً التنسٌق بٌن القطاعات ؛ )iiiالفاعلٌن ؛ )

( النقص او عدم تطبٌق  النصوص المنظمة vi( ضعؾ تمثٌل المجتمع المدنً والقطاع الخاص ؛ )vالبٌبٌة ؛ )

( عدم تعمٌم مدونة النصوص viiiالمإسسً الجدٌد ) مثل القانون اإلطار للبٌبة والتً لم تعد تتبلءم مع الواقع

( عدم انسجام النصوص القانونٌة المتعلقة x( عدم معرفة الترتٌبات المتعلقة باالتفاقٌات الدولٌة ؛ )ixالوطنٌة ؛ )

 بالبٌبة.

مة ( نقص فً قٌادة وزارة البٌبة والتنمٌة المستداiوهناك بعض األسباب تفسر هذه الوضعٌة ونذكر منها : )

( النزعة iiلٌتسنى لها توحٌد الجهود وخلق فضاء تحاور وتنسٌق بشؤن المسابل البٌبٌة والتنمٌة المستدامة؛ )

( التصور السابد بؤن المسابل البٌبٌة هً من شؤن iiiاالنفرادٌة للمتدخلٌن بحٌث ٌعمل كل قطاع على حده ؛ )

( عدم توفر الموارد ivى بالبٌبة ٌعتبر ثانوٌا؛ )وزارة البٌبة وأن دور أو اهتمام القطاعات الوزارٌة األخر

الضرورٌة للقٌام بتنسٌق فعال على المستوى الوطنً والجهوي . عبلوة على ذلك نبلحظ عدم انسجام وتشرذم فً 

 عملٌة متابعة االتفاقٌات الدولٌة بحٌث أن كل اتفاقٌة تتم متابعتها من طرؾ إحدى المصالح التابعة لوزارة البٌبة .

على المستوى التنظٌمً ، توجد  »( أنهGTEDDوالتنمٌة المستدامة ) للبٌبةأبرزت المجموعة الموضوعاتٌة وقد 

بعض الترتٌبات النصوصٌة تتضمن إنشاء بعض الوزارات القطاعٌة والتً ٌمكن أن تكون مصدر نزاع وصراع 

طاع المكلؾ بالنقل حٌث بشؤن االختصاصات ونذكر على وجه الخصوص وزارة النفط والطاقة والمعادن والق

نبلحظ لبس بخصوص إدارة وإعداد والمصادقة الفنٌة على الدراسات المتعلقة باآلثار البٌبٌة ومتابعة تنفٌذ خطط 

 «التسٌٌر ذات الصلة ، إضافة إلى عدم تحدٌد االختصاصات بشؤن وضع المعاٌٌر االجمالٌة والقطاعٌة 

النواقص فً مجال التنظٌم »( بؤن  2016وطنٌة للتنمٌة المستدامة )ال لبلستراتٌجٌةكما أفاد التقرٌر التقٌٌمً 

والخبرة للوزارة المكلفة بالبٌبة وضعؾ وزنها السٌاسً مقارنة مع الوزارات األخرى ، ونقص الكفاءات البشرٌة 

بٌرا فً والوسابل المالٌة للمجلس الوطنً للبٌبة والتنمٌة المستدامة وعدم وضوح مهامه ، كل ذلك ٌشكل عابقا ك

مزاولة هذا القطاع لوظابفه بصفته وصٌا للتنمٌة المستدامة فً مورٌتانٌا. وقد أدت كل هذه العوابق إلى تخلً هذا 

 .«القطاع عن مزاولة اختصاصاته فً مجال التنسٌق بٌن القطاعات

ٌعٌة أو التنظٌمٌة وبخصوص اإلطار القانونً ، فإن المراجعة المإسسٌة لقطاع البٌبة قد أفادت بؤن القٌمة التشر

للنصوص لٌست ذات أهمٌة تذكر ألن المراسٌم التطبٌقٌة للقوانٌن لم تعتمد بعد والمقررات التً تحٌل إلٌها 

 المراسٌم لم ترى النور بعد.

 مشاكل أنظمة المتابعة والتقٌٌم : 

( تداخل iمل لعدة أسباب : )على الوجه األك 2لم ٌتم استؽبلل نظام المتابعة والتقٌٌم لخطة العمل الوطنٌة للبٌبة 

األعمال القطاعٌة لخطة العمل الوطنٌة للبٌبة والصعوبات التً تواجهها الهٌبات إلعداد التقارٌر، ألن النظام 
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ٌعتمد على مواضٌع ذات أهمٌة كبرى تتطلب وجود جهاز ٌتمتع بقدرات تمكنه من تعببة وجمع المعلومات 

ابعة وتقٌٌم خطة العمل الوطنٌة للبٌبة من طرؾ نقاط االرتكاز والتً هً ( لم ٌتم تبنً نظام متiiاالستراتٌجٌة )

( قاعدة البٌانات الموجودة تحتاج إلى عملٌة تحٌٌن مستمرة. كما أن النقص iiiالجهة األولٌة المعنٌة بتطبٌقها ؛ )

ث مختصة(. الحقٌقً هو على مستوى وسابل التشخٌص ومتابعة البٌبة القارٌة )مخابر متخصصة ، مإسسات بح

وإذا كانت مورٌتانٌا تتوفر على أدوات متابعة للبٌبة البحرٌة )المعهد المورٌتانً للبحوث المحٌطٌة والصٌد، 

المراقبة ، وتربٌة األسماك( فإن قدرات متابعتها ومراقبتها للبٌبة القارٌة ال تزال ضعٌفة سواء ما ٌتعلق منها 

خشبٌة ، الحٌوانات البرٌة والنباتات القارٌة( أو بالوسط الحضري بالوسط الرٌفً )الؽطاء النباتً ، المواد ال

 والصناعً )تلوث الهواء ، متابعة المٌاه الجوفٌة ، نوعٌة التربة ( .

وتقتصر عملٌة الرقابة على الموارد الطبٌعٌة القارٌة )الؽطاء النباتً، الحٌوانات ، النباتات ( وعلى المٌاه 

خاص والوسابل ال ٌوجد فً البلد أي مختبر لقٌاس جودة الهواء ومتابعته ، والؽابات فً ظل نقص لعدد األش

فضبل عن النواقص فً مجال تحالٌل ودراسة الملوثات الصناعٌة والتلوثات األخرى بشتى أنواعها )الزٌوت 

 المستخدمة ، الدخان والجسٌمات العالقة ، ...الخ(.

 نقص مإسسً ومالً : 

المكلؾ بالمسابل البٌبٌة والتنمٌة المستدامة )وزارة البٌبة و التنمٌة المستدامة( فقد  إثر الدراسة المإسسٌة للقطاع

 والبرامج. ومننمت مبلحظة وجود نواقص باستمرار فً مجال القدرات المإسسٌة والفنٌة ومتابعة السٌاسات 

جدٌدة )البٌبٌة الرمادٌة أهم هذه النواقص نذكر نقص الكفاءات البشرٌة، نقص التخصصات فً المجاالت البٌبٌة ال

 ( ونقص البلمركزٌة والوسابل، ونقص وسابل المندوبٌات الجهوٌة البشرٌة والمالٌة.

بؤن نقص معرفة أطر وزارة البٌبة المكلفٌن بالعبلقات مع القطاعات المراجعة المإسسٌة لقطاع البٌبة بٌنت  

 لً تشل عملٌة تدخبلتهم .الخاصة هً المسإولة عن عدم االلمام بالمواضٌع والصٌػ وبالتا

وهذا النقص المبلحظ على مستوى االختصاصات والكفاءات ٌعتبر عجزا للوزارة المكلفة بالبٌبة وٌقلل من الثقة 

بها فً مجال تدخبلتها فً القطاعات األخرى . وعلٌه ٌنبؽً على وزارة البٌبة أن تتوفر على الكفاءات 

الوجه األكمل ومعرفة أدق للمواضٌع والقدرة على التفاوض  واالختصاصات المطلوبة للقٌام بمهامها على

 ». إن ضعؾ المإهبلت هو أحد المشاكل الكبٌرة التً ٌواجهها القطاع «والتحاور البناء مع الشركاء القطاعٌٌن 

فً حال وجود كفاءات فإنها ال تتولى وظابؾ تتبلءم واختصاصاتهم وكثٌر من الوظابؾ قد تم تحدٌد مإهبلت 

  «ص المناسبٌن لتولٌها لكن الواقع ٌعكس القاعدة األشخا

العمل على تعزٌز وزارة البٌبة والتنمٌة المستدامة المراجعة المإسسٌة لقطاع البٌبة ومن بٌن ما أوصت به 

 والرفع من قدراتها وكفاءاتها حتى ٌتسنى لها القٌام بالمهام الموكلة إلٌها على الوجه األكمل.

 ( SWOTٍَ : يكبيٍ انضؼف وانقىة وانؼىائق وانفزص ) انًُبخ انًىرَتب  4.3  

 
( مكامن الضعؾ والعوابق التً ٌنبؽً التصدي لها ، 1من تلخٌص مختلؾ الدراسات : ) SWOTتمكن دراسة 

 مكامن القوة والفرص التً ٌنبؽً العمل على تنمٌتها ضمن االستراتٌجٌة الجدٌدة .

ة التركٌبٌة لؤلنظمة البٌبٌة وعبلقاتها بمختلؾ األنشطة التً ٌقوم بها وٌمكننا أن نبٌن ونؤخذ بعٌن االعتبار الصف
البشر والحكامة وذلك من خبلل إجراء تقطٌع بسٌط حسب الحكامة التً تتولى التؤطٌر والتوجٌه األفقً للتسٌٌر 

ابٌة " الزرقاء " ( "الخضراء " والبٌبة الم القارٌةالبٌبً والجؽرافً حسب أكبر األنظمة البٌبٌة المركبة ) البٌبة 
إضافة إلى التهدٌدات التً تتعرض لها األنظمة البٌبٌة والموارد الطبٌعٌة جراء التلوث ومخاطر الكوارث ذات 

 الصلة بؤنشطة البشر ) البٌبة "الرمادٌة"( 



 

 

SWOT ) الحكامة ) المسابل المإسساتٌة والتشرٌعٌة وقدرات وزارة البٌبة والتنمٌة المستدامة 
 

 وة مكان الق
 مستوى المإسسات

 اللجنة  , المجلس الوطنً للبٌبة والتنمٌة المستدامة وجود بعض المإسسات بصفة رسمٌة
 للبٌبة والتنمٌة المستدامة الجهويالمجلس ,  الفنٌة للبٌبة والتنمٌة المستدامة

 التفوٌض التسٌٌر / الشراكة على األمد الطوٌل ذات فعالٌة بالنسبة لحماٌة وتسٌٌر المساحات

مع تسجٌل نتابج  و الحظٌرة الوطنٌة لجاولٌنك ( الحظٌرة الوطنٌة لحوض آركٌن الشاطبٌة المحمٌة 

 مرضٌة فً مجال الحماٌة والتجدد البٌبً 

 عرضانٌة البٌبة والتنمٌة المستدامة والتؽٌرات المناخٌة

 / ى مستوى توجد عل التؽٌرات المناخٌة الوحدات / نقاط االتصال المكلفة بالمسابل البٌبٌة
 الوزارات القطاعٌة وتكون فعالة فً بعض األحٌان ) على سبٌل المثال الصٌد والنفط ... ( 

 خلٌة تنسٌق البرنامج الوطنً ) لتؽٌرات المناخٌةفعالٌة جهاز التشاور على المستوى ل
 (للتؽٌرات المناخٌة

  التؽٌرات المناخٌةالدمج المتزاٌد ) وإن كان ال ٌزال ضعٌفا( للبٌبة والتنمٌة المستدامة و 
 القطاعٌة الوطنٌة( االستراتٌجٌاتالحدٌثة ) االستراتٌجٌةفً الوثابق القطاعٌة 

 مع التركٌز على البعد التنموي المستدام النمو المتسارع والرفاه المشترك استراتٌجٌةتصور 

   "التنمٌة المستدامة"

 وسط الرٌفً و الساحلً / زٌادة فً المشارٌع / البرامج المندمجة ومتعددة القطاعات بال
 البحري 

  SIEنظام المعلومات البٌبٌة 

 ( ًالمعهد المورٌتانً نظام فعال لمتابعة حالة البٌبة والضؽط فً الوسط البحري / الساحل
 (  لبحوث المحٌطات والصٌد

( على المستوى المحلى مع متابعة شبه منتظمة مإشر الؽطاء النباتًمإثرات كثافة القطاع النباتً )

التابعة للتعاون األلمانً  وجود قاعدة ببٌانات بٌبٌة  "تسٌٌر الموارد الطبٌعٌة"برنامج فً المنطقة 

 موضوعا . 34على اإلنترنت ٌشمل 

 مكان الضعف 
 مستوى المإسسات

 ( المجلس  ,عدم كفاءة مٌكانٌزمات وهٌبات التنسٌق بٌن القطاعات
المجلس الجهوي للبٌبة والتنمٌة  ،الوطنً للبٌبة والتنمٌة المستدامة

 بٌن ( للتنسٌقةاللجنة الفنٌة للبٌبة والتنمٌة المستدام , المستدامة
 القطاعات

  مخطط التهٌبة( ضعؾ األدوات الموحدةPDLAM  ) 
 والخطط على المستوى المحلً والعام  واالستراتٌجٌات

 ( تجزبة البرامج EDD بٌن عدة قطاعات ومن دون تنسٌق فعال )
؛ عدم انسجام أعمال الفاعلٌن ) الدولة والشركاء الفنٌٌن والمالٌٌن( 

 الرإٌة لدى مختلؾ الفاعلٌن بالنسبة للبٌبة وتكاملٌتها ، اختبلؾ 

  مشكل عدم فعالٌة الجهاز المإسسً : الضبابٌة ، ضعؾ التنسٌق
بٌن القطاعات أنفسها وبٌن القطاعات والبلدٌات ، تداخل األدوار و 

 الصبلحٌات ؛ الحاجة إلى توضٌح وتحدٌد األدوار 

 بب تنفٌذ تجاوز وزارة البٌبة والتنمٌة المستدامة لمؤمورٌتها بس
المشارٌع ذات الصلة بعدة قطاعات مما ٌخلق الضبابٌة فً تحدٌد 

 المسإولٌة 

  ضعؾ إشراك المجتمع المدنً السٌما البلدٌات  المفرطة،المركزٌة
 والمنظمات ؼٌر الحكومٌة )فً إعداد وتسٌٌر المشاكل البٌبٌة(.

  عدم وجود اتصال بٌن المستوى المركزي والجهوي 
 (CC DD ,لتنمٌة المستدامة )عرضابٌة البٌبة وا

  عدم األخذ بما فٌه الكفاٌة للبعد البٌبً لؤلرض؟؟ فً السٌاسات
 الوطنٌة السٌما فً مجال الزراعة والثروة الحٌوانٌة ...إلخ 

  ، نقص فً مجال التهذٌب البٌبً ) المدرسً و التحسٌسى ) التلفزة
 الرادٌو(

 القدرات البشرٌة والفنٌة والمالٌة 

 ( سواء 1ة البٌبة والتنمٌة المستدامة ؼٌر كافٌة : )قدرات وزار



 

 

 على اإلنترنت  نظام المتابعة والتقٌٌم لخطة العمل الوطنٌة للبٌبة

 التموٌالت 

 على سبٌل المثال  ًتوجد بعض المكانٌزمات الدابمة لتموٌل العمل البٌب (BACOMAB 

التدخل  صندوق ، الحظٌرة الوطنٌة لجاولٌنكبالنسبة  للحظٌرة الوطنٌة لحوض اركٌن و

 ( البٌبً

  عدد البرامج والمشارٌع المدعومة من طرؾ الشركاء المالٌٌن والفنٌٌن والصنادٌق
منذ  اخٌةالتؽٌرات المنالخاصة )على سبٌل المثال الصندوق األخضر( التزاٌد فً مجال 

  ) عدة سنوات )المجابهة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

" الرمادٌة" المتابعة  ةالبشرٌة منها والفنٌة لمواجهة رهانات البٌبٌ
( على مستوى المالٌة و 2والتقٌٌم وإنعاش التنسٌق بٌن القطاعات )

الكفاءات البشرٌة إلنجاز األعمال الهامة على المستوى المركزي 
 بعض الخدمات فً المناطق الحساسة( . أو البلمركزي )مع ؼٌاب 

   ضعؾ القدرة فً التعامل مع الكوارث ضعؾ قدرات الحماٌة
 المدنٌة ووسابل تدخلها 

 نظام معلومات البٌبة 

  عدم توفر المعلومات فً عدة مجاالت )الموارد الطبٌعٌة ، جودة
 الهواء(

دعم  متابعة فعال للبٌبة أو برامج على الرؼم من وجود مصادر مأو نظا
 مختلة 

  ؼٌاب متابعة وتقٌٌم لجودة البٌبة على الرؼم من ضرورته التخاذ
القرار : عدم توفر بٌانات قاعدٌة  وجمعها بالنسبة لعدة مجاالت 
ذات أهمٌة )خاصة البٌبة الحضرٌة والخضراء( إضافة إلى عدم 
توفر أي نظام معلوماتً فعال على مستوى وزارة البٌبة والتنمٌة 

ؼٌاب سٌاسة حكٌمة لمتابعة الموارد الطبٌعٌة وتجددها  المستدامة ؛
)أنواع األشجار المحلٌة، متابعة المشارٌع ، تقدٌر الحاجٌات فً 

 مجال التشجٌر( ) المستوى المحلى والجهوي والوطنً (

  عدم وجود لجان محلٌة لمتابعة وتقٌٌم مجمل المشارٌع المستدامة 
 التموٌالت:

 الٌة ، االعتماد بشكل كبٌر على الشركاء مشكل فً تعببة الموارد الم
 الفنٌٌن والمالٌٌن إلنجاز أعمال مٌدانٌة ذات الصلة بالبٌبة .

  االستراتٌجٌاتنقص فً وضع خطط العمل وعدم االنسجام بٌن 
 الطموحة و الموارد المالٌة المتوفرة .

 النصوص التشرٌعٌة والتنظٌمٌة :

 طبٌقها .وجود عدم انسجام بٌن مختلؾ النصوص وعدم ت 

 ٌلم ٌتم إعدادها بالنسبة الستثمارات الدولة  ةدراسات ألثار البٌب
الكبرى والمشارٌع الزراعٌة؛ عدم المتابعة وأدوات الدراسات البٌبة 

 شبه معدومة  االستراتٌجٌة



 

 

 
 
 
 

  التلوث(  )البٌبة الرمادٌة،عدم وجود معاٌٌر 

  عدم وجود تنظٌم فً مجال التسٌٌر للمواد الكٌمٌابٌة 

  فً تطبٌق القوانٌن والنصوص التشرٌعٌة والتنظٌمٌة وكذلك نقص
فً مجال الرقابة )اإلجراءات الجنابٌة الرادعة ؼٌر كافٌة ، مبلبمة 

 تخصصات الفاعلٌن(

 ؼٌاب التنظٌم فً مجال الصٌد القاري 

  وتنظٌم لتسٌٌر القمامات المنزلٌة وفً حالة  استراتٌجٌةعدم وجود
د نقص فً قدرات التنظٌم وجودها فهً ؼٌر معروفة مع وجو

 وتوفٌر الوسابل الضرورٌة

 الفرص
 التموٌالت :

  ، إمكانٌة تعببة موارد مالٌة من خبلل االقتصاد األخضر )على سبٌل المثال الرسوم البٌبٌة
تطبٌق مبدأ "الملوث هو من ٌدفع " ، التشؽٌل األخضر / التدوٌر ودفع الرسوم عن 

 الخدمات البٌبٌة ...(

 ٌالصندوق التدخل من اجل البٌبة لصالح العمل البٌبً  لتعزٌز مداخ 

  المحاسبة البٌبٌة 

  فرض التموٌبلت الدولٌة الجدٌدة ) صندوق المناخ ، تعهدات الدول النامٌة ( بخصوص
، واإلرادة الجادة لدى الشركاء الفنٌٌن والمالٌٌن  2015التؽٌرات المناخٌة إثر قمة بارٌس 

 التؽٌرات المناخٌة لدعم المبادرات ذات الصلة ب
 المإسسً 

  زٌادة وتٌرة البلمركزٌة ونقل الكفاءات وتخصٌص المٌزانٌات للحكامة المحلٌة فً مجال
الموارد الطبٌعٌة إضافة إلى إشراك المجتمع المدنً )البلدٌات ، منظمات المجتمعٌة 

 القاعدٌة ، المنظمات ؼٌر الحكومٌة ( 

 تشاورٌة ومندمجة بٌن جمٌع الفاعلٌن  تطور ووضع أدوات التخطٌط المجالً بصفة
 )مخططات التهٌبة، المخططات العمرانٌة ، استؽبلل القطع األرضٌة و المجاالت ...( 

  )تعزٌز دور مستخدمً الوسط تحت رقابة فعالة )الصناعات على سبٌل المثال 
 نظام المعلومات البٌبٌة 

 وضع  القاريالمحٌطٌة والصٌد  نظام معلومات بٌبٌة فعال مثل المعهد المورٌتانً للبحوث
المعلومات على اإلنترنت المتعلقة بالبٌبة والمتوفرة علٌها عن طرٌق مختلؾ القطاعات 

 التهدٌدات 
  التموٌالت :

 اهتمام ؼٌر كافً بالمسابل البٌبٌة 
 القدرات

  مقاربات تتسم بقصر المدى وهً ردة فعل فً وجه المشاكل
ر على معالجة اآلثار بدل معالجة األسباب ) مثال : المبلحظة تقتص

التشجٌر بدال من بدابل الطاقة المتحصل علٌها عن طرٌق حرق 
األشجار ( إضافة إلى ضعؾ التخطٌط البٌبً الوقابً ) مع األخذ 

 بعٌن االعتبار التطورات ( ) القابلة للتوقع ( 
 المإسسً 

 رة ككل الوزارات وضع وزارة البٌبة والتنمٌة المستدامة ) وزا
 األخرى ( ال ٌسمح لها بالقٌام بالتنسٌق مع القطاعات بصفة مبلبمة 

 نظام المعلومات البٌبٌة 

  تعتبر التكلفة الباهظة إلنتاج بٌانات أولٌة ٌوثق بها عن حالة
الموارد الطبٌعٌة ) جرد للمخزونات الؽاباتٌة ؛ العلفٌة ؛ متابعة 

وضع نظام معلومات أو بٌانات  المٌاه الجوفٌة... ( عابقا فً وجه
 بٌبٌة فعالة. 

  صعوبة النظم البٌبٌة تحول دون األخذ بعٌن االعتبار لكل الجوانب
 البٌبٌة ووضع نظام معلومات بٌبٌة ٌمكن استؽبلله. 



 

 

باإلضافة إلى تثمٌن البٌانات / المإشرات ) المباشرة أو ؼٌر المباشرة ( المتوفرة على 
المركز   المركز الوطنً للبحث الزراعً والتنمٌة الزراعٌةمستوى مختلؾ الهٌبات : 

، المعهد المورٌتانً للبحوث  بالنسبة للزراعة والبٌطرة الوطنً للبٌطرة وللبحث البٌطري
المحٌطٌة والصٌد /  المكتبة الوطنٌة للرقابة الصحٌة لمواد الصٌد وتربٌة األسماك 

والمحمٌة الوطنٌة لحوض آركٌن / ومحمٌة جاولٌنك بالنسبة للوسط الساحلً البحري التً 
بصفة منتظمة من طرؾ وزارة البٌبة والتنمٌة المستدامة ) الحرابق فً الوسط ٌتم جمعها 

الرٌفً( وتلك المتوفرة لدى القطاع الخصوصً )النفط ، المعادن ، الصناعات(، 
المإشرات التً ٌتم جمعها فً إطار أهداؾ التنمٌة المستدامة وإستراتٌجٌة النمو المتسارع 

 والرفاه المشترك ... 

 ت حالٌة بٌن وزارة البٌبة والتنمٌة المستدامة والصٌن إلنشاء مركز جهوي تجري تشاورا
 للبحث البٌبً العلمً بالوكالة الوطنٌة للسور األخر الكبٌر .



 

 

SWOT  أخضر " (  القارٌةالبٌبة " ( 
 

 مكامن القوة 
 عرضانٌة البٌبة والتنمٌة المستدامة والتؽٌرات المناخٌة 

 االستراتٌجٌةتنمٌة القطاع الرٌفً ،  استراتٌجٌة) االستراتٌجٌاتٌل إلى تعمٌم سٌاسات / م 
الوطنٌة لقطاع الزراعة ...( والبرامج / مشارٌع الدعم ) منظمة األؼذٌة والزراعة ، البنك 

األوروبً ...( المندمجة فً الوسط  االتحادالدولً ، الصندوق الدولً للتنمٌة الزراعٌة ، 
 مع األخذ بعٌن االعتبار للجوانب البٌبٌة  الرٌفً

 الحكامة المحلٌة للموارد الطبٌعٌة 

  لقد نجحت مقاربة التسٌٌر البلمركزي للموارد الطبٌعٌة فً جزء كبٌر من المنطقة الساحلٌة
وهناك بداٌة لتعمٌمها بدعم من الشركاء الفنٌٌن والمالٌٌن ) التعاون األلمانً ، منظمة 

 األوروبً ، البنك الدولً ... ( االتحاد،  األؼذٌة والزراعة

  النجاح فً نقل الكفاءات والخبرات الفنٌة إلى منظمات المجتمع المدنً ) منظمات التسٌٌر
 المجالً الجماعٌة ( إضافة إلى حٌوٌة فً مجال مكافحة تبلشً الموارد الطبٌعٌة 

  نظام محلً لمتابعة حالة البٌبة )مإشر القطاء النباتً ( ومخطط(  التهٌبة المبسطPAS )
 موقعا  37ال ٌزال إلى حد ما ٌعمل على مستوى 

  تعزٌز الكفاءات المحلٌة فً مجال البٌبة من خبلل خلق وظٌفة مكلؾ بالشإون البٌبٌة
 واالجتماعٌة على مستوى البلدٌات 

  إرادة سٌاسٌة لحماٌة التنوع لبٌولوجً ) تحرم الصٌد بصفة تامة ، مناطق بحرٌة محمٌة
... ) 

  التزامات مهمة من طرؾ الحكومة والسكان من أجل مكافحة زحؾ الرمال والعمل على
تجدد الموارد الطبٌعة )تثبٌت الرمال ، تبذٌر األرض جوا ، تحرٌم المراعً فً بعض 

 المناطق ، تشجٌر ... ( 

 تجربة جٌدة فً مجال التبذٌر عن طرٌق الجو 

  حماٌة بعض المناطق  التشجٌر،ادة وإع خضراء،تجارب متعددة فً مجال ؼرس أحزمة
 من الرعً

  الحرابق  إنشارتجارب متراكمة فً مجال حواجز منع 
 

 مكامن الضعؾ 

  تواصل تبلشً الموارد الطبٌعٌة بسبب آثار التؽٌرات المناخٌة والتصحر
والجفاؾ وتدهور التربة والمٌاه وأثار ذلك على األجناس الحٌوانٌة 

 والنباتٌة 

  للموارد الطبٌعة وأنماط االستؽبلل ؼٌر المبلبمة ، االستؽبلل المفرط
 الفضاءات الطبٌعٌة بصفة ؼٌر متطورة وؼٌر منتظمة :  استؽبلل

 ( : ( الري بصفة ؼٌر مبلبمة ) جلب المٌاه ، األسمدة 1الزراعة
المفرط للمناطق الرطبة  واالستؽبللومبٌدات اآلفات الخطرة ... ( 

( إزالة األشجار والنباتات 2مرن ، )إضافة إلى ردم أو دفن البرك وإتٌو
على األراضً و  المحافظة( النقص فً فنٌات 3و ) المناطق القارٌةمن 

 إعادة تؤهٌلها

  : ًتربٌة أو تنمٌة المواش 
نقص فً حركة تنقل المواشً ) التحضر ( نقص فً المراعً ، زٌادة فً عدد 

ص فً رإوس المواشً ، فوضى فً تحرٌم مناطق الرعً الخصوصٌة ونق
مفرط للمراعً ، زٌادة  استؽبللالرقابة / تسٌٌر تنمٌة المواشً المفتوحة )اآلثار( 

 فً انبعاثات المٌتان

  نشوب نزاعات بٌن الفبلحٌن والمنمٌن )تسٌب الحٌوانات ، عدم التحكم
 فً القطعان ، ندرة المٌاه ، عدم تؤمٌن وحماٌة حقول الزراعة (

 رٌفً زٌادة فً عدد الحرابق فً الوسط ال 

  الضؽط المتزاٌد بسبب زٌادة عدد السكان وقلة البدابل عن أهم مصدر
للطاقة لؤلسر فً الوسط الرٌفً )الوقود الخشبً ( ، زحؾ التصحر 

المفرط للموارد الخشبٌة )قطع األشجار ، بصفة  االستخدامبسبب 
 مفرطة لتشكٌل الؽابات )تفحٌم(

 اعٌة ، تهدٌد تلوث ضعؾ فً تسٌٌر المٌاه : عدم توفر مساحات اصطن
 إنشارالمٌاه ، البحر وجداول الماء ؼٌر محمٌة بما فٌه الكفاٌة ، 

األمراض بسبب تلوث المٌاه ، انتشار نباتات مابٌة زاحفة )تٌفا( 
 سالٌفٌانٌا، مولستا 



 

 

  الحٌوانات البرٌة اضطرابات على مستوى مؤوى الحٌوانات البرٌة
 ة الفردٌة )وما ٌنجم عن األسلحة النارٌ وإنشاربسبب أنشطة البشر 

 ذلك من آثار سلبٌة (.
عدم األخذ بعٌن اإلعتبار لعرضانٌة البٌبة والتنمٌة المستدامة والتؽٌرات المناخٌة 

 بصفة كافٌة  
تعرض البٌبة للتهدٌد بسبب بعض االستثمارات الهٌكلٌة الكبرى ) الري السدود( 

وجود دراسات لآلثار البٌبٌة  من دون األخذ بعٌن االعتبار للجوانب البٌبٌة ) عدم
وفً حال وجودها فهً ؼٌر مكتملة وال تحظى بالمتابعة ( : انحسار مناطق / 

انخفاض المٌاه بسبب بناء السدود البحرٌة وزٌادة فً استخدام مبٌدات األعشاب 
 وما ٌنجم عن ذلك من تلوث لمٌاه البحر 

  الزراعة ؼٌاب البعد البٌبً فً بعض المشارٌع والبرامج فً مجال
 وتنمٌة المواشً ...الخ 

  ًضعؾ فً التؤقلم مع السٌاق البٌب 
 التعهدات الدولٌة 

  ًالنقص فً وضع الخطط بالنسبة التفاقٌتٌن ها متٌن فً الوسط األرض
) اتفاقٌة األمم المتحدة حول التنوع البٌولوجً واالتفاقٌة اإلطار لؤلمم 

 المتحدة حول التؽٌرات المناخٌة (

 ماٌة التنوع البٌولوجً ؼٌر كافٌتٌن : عدد الفضاءات البرٌة المحافظة وح

المحمٌة عٌر كاؾ على المستوى الوطنً والمحمٌات البرٌة الموجود 

من اتفاقٌة  11بصفة رسمٌة ٌتم تسٌٌرها بصفة ؼٌر كافٌة )الهدؾ 

Aichi لم ٌتحقق بعد 

  
 لفرص ا

  وجود وانشاء / تعزٌز أقطاب تنمٌة جمعوٌة 

 طنٌة للتنوع البٌولوجً والسور األخضر الكبٌر والمناطق الرطبة وتنمٌة وضع سٌاسات و
القطاع الرٌفً ) الدراسات البٌبٌة لبلستراتٌجٌة موجودة إعطاء األولوٌة للتنمٌة المستدامة : 

االستؽبلل األمثل للموارد )الزراعة ، تربٌة المواشً ( ووضع سٌاسة للحفاظ على المٌاه 
 والتربة ( 

 
 التهدٌدات 

 حالة تصحر عامة للمناخ بسبب التؽٌرات المناخٌة 

  اعتماد سكان األرٌاؾ بصفة كبٌرة على البٌبة لتلبٌة حاجٌاتهم فً مجال
 الطاقة 

  تتبلءم تزاٌد الحاجٌات )الؽذاء، الماء ...( بسبب زٌادة السكان التً ال
 مع قدرات تكٌؾ أنظمة اإلنتاج بصفة مستدٌمة 



 

 

 رة التقلٌدٌة والمحلٌة للمنمٌن للتكٌٌؾ مع تنمٌة أنظمة تربٌة المواشً .تثمٌن الخب 

  تنمٌة الشعب البدٌلة لئلنتاج الكمً فً مجال الزراعة وتربٌة المواشً )المواد الؽابٌة
 الخشبٌة، تحوٌل منتجات فرعٌة، أنشطة مدرة للدخل

 وبٌات الجهوٌة للبٌبة مواصلة تعمٌم تسٌٌر البلمركزي للموارد الطبٌعٌة مع إشراك المند

 والتنمٌة المستدامة و البلدٌات و المقاطعات

 ضعؾ القدرات ) الوسابل المالٌة ( فً مجال مكافحة الحرابق فً الوسط الرٌفً
 
 
 
 



 

 

 
SWOT  والساحلٌة " األزرق "  7الساحلً ) البٌبة ، البحر 

 
 مكامن القوة  

 ٌة )محمٌة حوض شراكات ومكانٌزمات تسٌٌر فعالة بالنسبة للمناطق الساحلٌة المحل
 آركٌن ومحمٌة جاولٌنك ، برنامج التنوع البٌولوجً الؽاز والنفط (

  القطاع الخصوصً الدولً )القطاعات : النفط / الؽاز ، الصٌد( ٌحترم إلى حد ما
المعاٌٌر الدولٌة كما أن الرقابة والمتابعة جٌدتان نسبٌا )اتفاقٌة الصٌد / االتحاد األوروبً 

رة الشفافٌة فً قطاع الصٌد وكذلك المبادرة الدولٌة للشفافٌة فً مجال إلى مباد واالنضمام
  االستخراجٌةالصناعات 

  وزارة الصٌد واالقتصاد البحري هً اآلن بصدد إجراء اصبلحات هٌكلٌة للقطاع سبٌبل
 الموارد البحرٌة . واستدامةإلى خلق وظابؾ محلٌة 

  بٌبة مابٌة ؼٌر ملوثة نسبٌا 

  واالقتصادٌة للبلد ٌتمٌز بالحٌوٌة  االجتماعٌةقطب وقلب التنمٌة 

  موقع جؽرافً جٌد نظرا للقرب من أفضل أسواق الشمال 

  وجود وسابل لدراسة الوسط ومتابعته )المكتب الوطنً للرقابة الصحٌة لمواد الصٌد
 وزرع األسماك ، المعهد المورٌتانً للبحوث المحٌطٌة والصٌد(

  رقابة جٌدة للمنطقة البحرٌة 

 م، 20ود نصوص تشرٌعٌة وقاسٌة )تحرٌم الصٌد بالشباك فً األعماق األقل من وج
 تحرٌم الشباك ؼٌر المناسبة وكذا اآللٌات التً تؤثر سلبٌا على البٌبة،...الخ(

 

 لفرصا

 اإلنتاجٌة عالٌة بحرٌة منطقة• 

 الساحلً التآكل من الحماٌة توفر التً اإلٌكولوجٌة النظم استعادة •

 و)   PDALM) لمخطط التوجٌهً لتهٌبة الشاطا المورٌتانًا (1)المتضافر لتنفٌذوا التحدٌث •

 مكامن الضعؾ 

  :تلوث عن طرٌق مصادر برٌة وبحرٌة )الصلبة والسابلة(، كٌمٌابٌة
)نفاٌات ، مصانع الصٌد كالمٌاه اآلسنة ذات الحرارة العالٌة (؛ فٌزٌابٌة 

 احترام)نقل السمك بٌن المٌناء ومصانع أسمدة السمك : ضرورة 
من السمك ، ؼبار معادن الحدٌد(،  المعاٌٌر وتخزٌن األسمدة المصنوعة

)التخلص من النفاٌات فً البحر( كما أن هناك تلوث بسبب  إٌدٌولوجٌة
وبعض األنشطة ) مثال "التؽٌٌر على مستوى منطقة مشروع  االحتبلل

 زرع المحار "(

  التؽٌرات المناخٌة : خطر على البنى التحتٌة فٌضان البحر، تؽٌر
والذي  UPEWLINGمإشر  إرتاعالحرارة وخطر  إرتاعالسكان، 

إضافة إلى ضعؾ القدرة على المجابهة وتؤثٌر  االعتبارال ٌإخذ بعٌن 
 ذلك على بعض المخزونات. 

  قلة الوعً بالرهانات وعدم االستعداد لمواجهة احتمالٌة حدوث كوارث
)كوارث أتسونامً ، النقل البحري: البقع السوداء / احتمالٌة جلب 

 ((BALLASTE)أنواع ؼازٌة 

  ًالموارد ، صٌد أنواع من  استؽبللاإلفراط فً الصٌد )اإلفراط ف
السمك ؼٌر مرخصة، اضرار أماكن التكاثر، نوعٌة آلٌات الصٌد ، 

( توزٌع ؼٌر متساوي للجهود على طول المنطقة INNالصٌد 
 االقتصادٌة الحرة .

  ، مثال هشاشة الحاجز الرملً للبحر : تآكل / االستؽبلل / البنى التحتٌة
كلم )من الراس األبٌض إلى نجمة  25: خطر الفٌضانات على طول 

( بسبب تآكل الشرٌط ونقل التربه ألؼراض  Capbleneالخلٌج
 البناء. 

  عدم التكٌؾ الحضري لمدٌنة نواكشوط 

  عدم تنفٌذ المخطط التوجٌهً للشاطا المورٌتانً مع أنه ٌعتبر أداة
 موحدة لمختلؾ المصالح.



 

 

 البٌولوجٌة األهمٌة ذات والمناطق المحمٌة البحرٌة المناطق إلدارة الوطنٌة االستراتٌجٌة( 2)

 الساحلً المجلس وتنشٌط تعزٌز •

 • والمستدامة المكٌفة دوالموار البلزمة باالستقبللٌة تتسم القرارات اتخاذ لدعم أداة إنشاء •

  

 التهدٌدات 
 

  للساحل هشاشة المفرطةال

 البحري بالممر المرتبطة التلوث مخاطر •

 الؽازٌة األنواع إدخال إمكانٌة/  النفطٌة البقع: البحري النقل مخاطر •

 (الصابورة)

 (تسونامً) الطبٌعٌة الكوارث مخاطر •

 الخالصة االقتصادٌة للمنطقة اإلٌكولوجً النظام فً جدا الشدٌدة الهشاشة •

(PNBA، نةالحضا) 

 ( بار ظاهرة) الجنوب منطقة فً قوي تٌار •

 التحتٌة البنى اتجاه تطوٌر جدا حساسة الهشة للساحل، الطبٌعة الرسوبٌة 



 

 

 
 

SWOTE  " البٌبة " الرمادٌة 
 

 مكامن القوة 

  استثمارات حكومٌة مهمة فً الوسط الحضري )مدن جدٌدة ، مساكن اجتماعٌة ، طرق معبدة ، جلب
 اء ، تحدٌث محطة معالجة مٌاه الصرؾ ، الطاقة المتجددة ... (المٌاه ، الكهرب

  إلزامٌة إعداد دراسة لآلثار البٌبٌة ومخططات التسٌٌر البٌبً واالجتماعً بالنسبة لكبار الفاعلٌن
 الخصوصٌٌن فً مجال القطاعات الصناعٌة واالستخراجٌة. 

  المناجم( من  استؽبلل، التصنٌع ، التلوث ، للتحدٌات الحدٌثة )العمران  االعتباراألخذ المتزاٌد بعٌن
 طرؾ وزارات القطاعات األكثر تلوٌثا وكذلك القطاع الخاص والبلدٌات. 

  ،إجراءات التخلص من النفاٌات الضارة وتحسٌن معالجة القمامات )محطات الطمر، جمع القمامات
 خطط تسٌٌر نفاٌات المستشفٌات قٌد اإلعداد (

  الكبار فً مجال المعادن والنفط إلى المبادرة الدولٌة للشفافٌة فً مجال انضمام أكثرٌة العاملٌن
 الصناعات االستخراجٌة والتً تضع معاٌٌر بٌبٌة مهمة .

  الشراكة العمومٌة الخصوصٌة فً مجال الطاقات المتجددة واهتمام القطاع الخصوصً باالستثمارات
 الجدٌدة )قٌد التفاوض( 

 ٌة وتقدٌم دعمها الفنً من أجل النقل والتخلص من النفاٌات خارج متابعة مختلؾ الشركات الخصوص
 البلد ؛ 

  تقدٌم الدعم الفنً للمبادرات الخصوصٌة إلنشاء بنى تحتٌة محلٌة لمعالجة وتثمٌن النفاٌات ال سٌما
 نفاٌات قطاع البترول الخطٌرة .

 مكامن الضعف 
 النفاٌات والتلوث 

 سابلة وللعوامل تسٌٌر ؼٌر فعال للنفاٌات الصلبة وال
الملوثة )النقل ، الصناعات ، المعادن ...( ، التلوث 
الصناعً : حطام البواخر، تموٌن السفن فً البحر، 

الصٌانة فً البحر، نفاٌات المصانع )المخاوي ، الدخان ، 
األصوات والروابح ( ، ؼبار المعادن آثار عملٌات الحفر 

اد البناء ، والخنادق المهجورة والبحث عن المعادن ) مو
الحفر ( ، أكوام عجبلت السٌارات ، ؼبار مواد تنقٌب 
عن  الذهب ، مخلفات ، استخراج مواد البناء وآثارها 

السلبٌة على البٌبة والمناظر الطبٌعٌة ، عدم القٌام 
باألعمال البلزمة إلعادة المناطق المستؽلة إلى وضعها 

ؼراض المواد الكٌماوٌة أل استخدامالسابق بعد هجرها، 
تازٌازت والشركة الوطنٌة صناعٌة )شركة الذهب ، 

(  SILICEؼبار السلٌكا )  استنشاق(؛ مشكلة للمناجم
على مستوى ازوٌرات ؛ النفاٌات الكٌمٌابٌة مواد 

 الصباؼة ، األسمدة والمبٌدات .

  ًالعمرانً  االمتدادعمران ٌتمٌز بالفوضى ) فوضوٌة ف
البنى التحتٌة ٌتعارض والظروؾ الطبٌعٌة ؛ نقص فً 

الخاصة بالصرؾ الصحً وشفط مٌاه األمطار ، نقص 
فً تسٌٌر النفاٌات إضافة إلى تصرفات المواطنٌن التً 

تتسم بعدم الوعً المدنً ، نظام النقل )المرور( ؼٌر 
مبلبم وٌساهم فً تلوث الهواء ، أبنٌة مإقتة ، نقص فً 

الساحات الخضراء ، محدودٌة الولوج إلى الخدمات 
 ساسٌة( األ



 

 

 . عدم وعً المواطنٌن باألخطار ذات الصلة بالتلوث 
 الحالة اإلستعجالٌة والكوارث 

  لمواجهة الحوادث والكوارث  واالستعدادالمجابهة
 محدودتٌن .

  وحدات اإلنتاج البلسلكٌة قدٌمة وتستهلك موارد طبٌعٌة
 من دون اعتبار ٌذكر للجوانب البٌبٌة 

 ى العمل )قطاعات مخاطر السبلمة والصحة على مستو
 ملوثة (.

  عدم تحكم وتسٌٌر المناجم ٌتم بطرٌقة تقلٌدٌة : تنقٌب عن
الذهب )تدمٌر الوسط الطبٌعً ومخاطر التلوث السام، 

الرمل / الحصا، حجارة البناء )فً تزاٌد ، الشًء الذي 
 ٌزٌد من هشاشة الحاجز الرملً للبحر (

 جهة مخاطر الؽمر فً ؼٌاب استراتٌجٌة ووسابل لموا
الموقؾ )هشاشة وسابل الحماٌة وؼٌاب خدمات الحماٌة 

 المدنٌة(. 
 التشرٌع / التنظٌم / الرقابة 

عدم وجود معاٌٌر تنظٌمٌة قدرات بشرٌة وفنٌة ومالٌة للقٌام بعملٌة 
الرقابة )شرطة البٌبة ( ) وزارة البٌبة والتنمٌة المستدامة ( 

 وقطاعات أخرى مهنٌة (

 ة وتحدٌد جودة البٌبة خاصة فً عدم توفر أدوات لمتابع
الوسط الحضري ) عدم وجود مخبر للقٌام بالتحالٌل 

 الكٌمٌابٌة الضرورٌة لتحدٌد الملوثات (

  عدم وجود إستراتٌجٌة أو تنظٌم لتسٌٌر القمامات المنزلٌة
وفً حال وجودها فهً ؼٌر معروفة للجمٌع ، كما أن 
ٌة هناك ضعؾ فً مكانٌزمات تنظٌم والوسابل الضرور

 لذلك 

 الفرص

  تكنلوجٌا أقل تلوٌثا ) القطاع الخاص والسكنً (  الستخدامتحفٌزات مالٌة ممكنة 

  تنمٌة وزٌادة مهنٌة شعب تدٌر نفاٌات خدمة للشباب العاطل عن العمل 

 التهدٌدات 

  الصناعات ، استؽبلل  االقتصادٌةحٌوٌة ونمو القطاعات(
المناجم ، النقل ، البنى التحتٌة المرتبطة بالصٌد البحري 



 

 

 على المستوى البلدي  ةوضع أنظمة للتخلص من القمامات بصفة تحترم البٌب 

 كالة تسٌٌر النفاٌات تابعة لوزارة البٌبة والتنمٌة المستدامة هناك دراسة قٌد اإلنجاز حول انشاء و 

  تفصٌل؟؟ خطة العمل الوطنٌة للوقاٌة من مخاطر الكوارث وتسٌٌرها 

  توحٌد الطاقات والعمل مع المبادرات األخرى كالحكامة الرشٌدة ، أو دعم القطاعات االستخراجٌة
ن والبلدٌات حول مخاطر المواد الكٌمٌابٌة )المعادن ( أو وزارة الصحة لتحسٌن وتكوٌن الفاعلٌ

المستخدمة فً الذهب بصفة فوضوٌة وكذالك حول مخاطر نقل الرمل من المناطق الحساسة ذات 
 التؤثٌر على الصحة والبٌبة 

  التحتٌة  البنىتصنٌع فً بداٌاته ٌمكن من إدراج الجوانب البٌبٌة ومراعاتها عند دراسة وتصمٌم
 أقل تكلفة من عملٌة التكٌؾ الحقا (الحدٌثة )فهذا أسهل و

( ٌسٌران بوتٌرة كبٌرة وأسرع من وتٌرة إعداد 
النصوص التنظٌمٌة فً المجال البٌبً ووضع آلٌات 

 الرقابة .

  القوة " : قدرة وزارة البٌبة والتنمٌة المستدامة " لعبة
الكبرى  االقتصادٌةمحدودة أمام التكتبلت القطاعٌة 

)كما هو الحال فً جمٌع دول  االقتصادٌةوالمصالح 
 العالم (.
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 ( SNEDDانىطُُت نهبُئت وانتًُُت انًضتذايت )  االصتزاتُجُت. 4

 رؤَت انبهذ انًضتقبهُت  – 4.4
 

 اهتماماالنمو المتسارع والرفاه المشترك  التً تولً  استراتٌجٌةتنمٌة المستدامة جزء ال ٌتجزأ من ٌعتبر مبدأ ال
للنمو المتسارع والرفاه المشترك  استراتٌجٌةأساسٌا للبٌبة ولحماٌة الموارد الطبٌعٌة كشرط أساسً للتنمٌة ورإٌة 

 كالتالً: 2030للبٌبة فً أفق 
 

 لمستدامة بٌبة محمٌة فً خدمة التنمٌة ا
 وتنطلق هذه الرإٌة من الفرضٌات التالٌة :

  الوعً الجماعً بالمشاكل البٌبٌة قد وصل إلى حد ٌمكننا معه القول بان التهدٌدات سٌتم إبعادها فً أفق
2030  

  سٌتم احتواء آثار التؽٌرات المناخٌة لدعم السٌاسة المجابهة لصالح الموارد النباتٌة الطبٌعٌة )الؽابات
 عً ( والحٌوانٌة إضافة إلى المجموعات وأصحاب المهن الهشة .والمرا

  الشرٌط الرملً الساحلً سٌكون قد تم ترمٌمه لحماٌة مدٌنة نواكشوط خاصة من تهدٌدات الؽمر 

  النظم البٌبٌة قد تم ترمٌمها ومناطق اإلنتاج قد تمت حماٌتها من زحؾ الرمال والترسبات الطمٌه 

  النظم البٌبٌة كما أن إنتاجٌتها وما تدره قد حظٌت بالحماٌة وتم تحسٌنها لقد تم الحفاظ على توازن 

  أماكن لبلستجمام والراحة ٌفد إلٌها  2030لقد تمت تهٌبة وحماٌة أهم المحمٌات وستشكل فً أفق
 السواح األجانب والمواطنٌن على حد سواء 

  الؽطاء النباتً تم تجدده 

  الطبٌعة والبٌبة إضافة إلى قدرات تجددها فً هذه الحالة  راماحتاستؽبلل موارد باطن األرض ٌتم مع 

  تراجع التحضر الفوضوي والتقدم المبلحظ بالنسبة لئلنتاجٌة بالوسط الرٌفً سٌمكنان من تخفٌؾ الضؽط
 على البٌبة 

  ًالتسٌٌر األفضل للقمامات الصلبة والرقابة الصارمة على جودة المٌاه سٌساهمان فً تحسٌن المٌاه ف
 وؾ الحٌاة فً الوسط الحضري ظر

  جودة الهواء السٌما على مستوى أكبر التجمعات الحضرٌة تتم متابعتها لتتبلءم مع متطلبات التنمٌة
 المستدامة 

  ٌتم مع مراعاة بعد االستدامة  –المحروقات على وجه الخصوص  –استؽبلل موارد الطاقة الطبٌعٌة
 على التنوع البٌولوجً . وذلك خدمة لؤلجٌال القادمة فضبل عن الحفاظ

  انسجاما مع استراتٌجٌة النمو المتسارع   والرفاه المشترك ورسالة وزارة البٌبة والتنمٌة المستدامة
الوطنٌة للبٌبة والتنمٌة المستدامة ٌمكن تحدٌدها أو صٌاؼتها  االستراتٌجٌةالتوجٌهٌة فإن رإٌة أو تصور 

ظم الطبٌعٌة وسبل عٌش السكان بصفة مستدٌمة مع دعم لمجابهة النالتعزٌز الهٌكلً »فً ما ٌلى : 
ثانً أوكسٌد الكربون من شؤنها تحقٌق نمو اقتصادي ٌخدم  انبعاثاتوأنشطة قلٌلة  استثمارٌةسٌاسة 

 «الفقراء وٌحافظ على اإلطار والوسط المعٌشً بفضل حكامة فاعلة

  

  الرإٌة مبادئ.  4.1
 

 :  ة التالٌةتستند هذه الرإٌة على المبادئ المرجعٌ

 انًبذأ األول : انؼزضبَُت 
 

البٌبة والتنمٌة المستدامة والتؽٌرات المناخٌة هً شؤن الجمٌع وال ٌمكن أن تقتصر على قطاع واحد ، كما أن 
برامج الوتوحٌد  انسجامٌعمل على  إطارا موحداالوطنٌة للبٌبة والتنمٌة المستدامة تشكل  االستراتٌجٌة

 عٌة والخطط السٌاسٌة القطا
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  إن إشكالٌة البٌبة والتنمٌة المستدامة والتؽٌرات المناخٌة هً إشكالٌة متعددة األبعاد وبذلك تتطلب
 واالجتماعٌةة ٌوالبٌب االقتصادٌةومجموعة من العبلقات  تخطٌطا وتسٌٌرا مندمجا وتشاورٌا 

 والمإسسٌة .

 
  انًبذأ انثبٍَ : انتضُُز انتشبركٍ وانتكبيم يٍ أجم يضتقبم واػذ

تطلب مشاركة الجمٌع ، وقد تم إعدادها ٌالوطنٌة للبٌبة والتنمٌة المستدامة هً مشروع مجتمعً  االستراتٌجٌة
 من : انطبلقا

  مقاربة تشاركٌة وتسٌر مشترك للموارد الطبٌعٌة 

 : االستراتٌجٌة تحترم 
 ألراضًاقٌمة  •
 التراث الطبٌعً والثقافً  •

  تطلعات السكان •
 ٍ انًضتذاو نزأس انًبل انطبُؼٍ ويجببهت انتغُزاث انًُبخُت انًبذأ انثبنث : انتثًُ •
  حقوق األجٌال المستقبلٌة •

 

  ةاالستراتٌجٌالوطنٌة للبٌبة والتنمٌة المستدامة فً الوصول إلى األهداؾ  االستراتٌجٌةستساهم 
 النمو المتسارع والرفاه ا المشترك  باستراتٌجٌةالخاصة 

 صادر تنمٌة اقتصادٌة ومدرة للدخل شرٌطة أن ٌتم تسٌٌرها تعتبر البٌبة والموارد الطبٌعة م
 واستؽبللها بصفة مستدامة 

  ٌنبؽً تثمٌن الفرص البٌبٌة للحد من الفقر والهشاشة 

  
انًبذأ انزابغ : تخطُظ وتُفُذ اإلصتزاتُجُت انىطُُت نهبُئت وانتًُُت انًضتذايت ػهً أصبس انفزص 

 انحقُقُت وانتًُُت 

 بة والتنمٌة المستدامة تعزز المكاسب والقدرات من خبلل تثمٌن فرص التموٌل المتاحة للبٌ االستراتٌجٌة
 مع إشراك كل الفاعلٌن 

  تمكن المعرفة  و المتابعة الدقٌقة للموارد الطبٌعٌة من اتخاذ القرارات المناسبة والتً تتبلءم مع
جارب البلد ومكتسباته واستخبلص األولوٌات البٌبٌة ) إدارة أو تسٌٌر التكٌؾ ( ، لذا ٌنبؽً تثمٌن ت

  الدرس فً المجال البٌبً والتنمٌة المستدامة
 

 انًبذأ انخبيش : يىرَتبَُب تهتزو بتؼهذاتهب انذونُت 

  تعتمد االستراتٌجٌة الوطنٌة للبٌبة والتنمٌة المستدامة على احترام تعهدات مورٌتانٌا دولٌا بخصوص
عمل على تناسق العمل البٌبً وتبلإمه مع التعهدات الدولٌة التً البٌبة والتنمٌة المستدامة ، كما أنها ت

 وقعت علٌها مورٌتانٌا فً إطار : 

 الدولٌة المصادق علٌها فً مجال البٌبة  االتفاقات 

  . أهداؾ التنمٌة المستدامة التً قبلت بها مورٌتانٌا 

 ( ذات 10تحقٌق األهداؾ العشرة )باشرة فً كما أن استراتٌجٌة البٌبة والتنمٌة المستدامة تساهم بصفة م
  ( المرسومة17الصلة بالبٌبة وذلك من أصل األهداؾ السبعة عشر )

 

  االصتزاتُجُت يٍ انًتىخبة وانُتبئج ألهذافا3.4 

  العام الهدف
 

أو  ال تقتصر على إبطاء 2030الوطنٌة للبٌبة والتنمٌة المستدامة فً أفق  االستراتٌجٌةالهدؾ اإلجمالً من 
األضرار البٌبٌة فحسب بل إلى قلب المعادلة والعمل على تثمٌن موارد طبٌعٌة لتساهم بصفة فعالة فً  تخفٌؾ

 التنمٌة الخضراء والشاملة.
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 األهداف الخصوصٌة  
 تتمثل األهداؾ الخصوصٌة لبلستراتٌجٌة الوطنٌة للبٌبة والتنمٌة المستدامة فً:

 تؽٌرات المناخٌة لفابدة الشرابح الفقٌرة : تثمٌن الموارد الطبٌعة بصفة دابمة ومجابهة ال •
o  ًاألراضً الخصبة وأماكن صٌد السمك تكتسً أهمٌة كبرى بالنسبة للدخل الوطن 
o  بٌبة سلٌمة ومنتجة تساهم فً رفاه البشر وتنمٌة اقتصادٌة لصالح الفقراء 
o تفعٌل الممارسات الصدٌقة للبٌبة ذات الصلة بالنظم البٌبٌة والموارد الطبٌعٌة 

 

 النتابج المتوخاة 
 

o ( نتابج منتظرة من 03هناك ثبلث )الوطنٌة للبٌبة والتنمٌة المستدامة: االستراتٌجٌة 
o  وضع سٌاسة مندمجة فً مجال الحفاظ والتسٌٌر واالستؽبلل المستدٌم للنظم البٌبة : البحرٌة والبرٌة

 والجوٌة 
o الحفاظ على الموارد الطبٌعٌة والزراعٌة  الثقافٌة وتثمٌنها  
o إجراءات ملموسة للحفاظ على الشاطا ولتكٌؾ المدن الساحلٌة على أساس األولوٌات المحددة فً  اتخاذ

 إطار التكٌؾ مع التؽٌرات المناخٌة 
o  ضرورٌةومن المنتظر أن ٌتم تثبٌت أو إعادة تجدٌد الموارد والنظم الطبٌعٌة لجعل خدمات النظم البٌبٌة 

علٌه فإن المإشرات ستسٌر إلى تحسن كمً وكٌفً للموارد للسكان فً الوقت الحالً ومستقببل و
البرٌة  –الطبٌعٌة )مٌاه السطح والمٌاه الجوفٌة والمحٌط والتربٌة والهواء والحٌوانات والنباتات 

 والبحرٌة ( وتحسن كذلك. 
o ٌعة (فً خدمات النظم البٌبٌة  ) الرفاهٌة ، الخدمات القاعدٌة ودخل السكان بسبب تثمٌن الموارد الطب  

 

  انًضتذايت وانتًُُت نهبُئت انىطُُت االصتزاتُجُت ويىاضُغ االصتزاتُجُت انًحبور4.4 

 :  استراتٌجٌة( محاور 04من أربعة ) االستراتٌجٌةتتكون 
 

(i الحكامة التً تحدد اإلطار والتوجه بصفة أفقٌة التسٌٌر البٌبً والجؽرافً حسب النظم البٌبٌة الكبرى؛)
(iiالبٌبة الب )( ، " رٌة " الخضراءiii( ، " البٌبة البحرٌة "الزرقاء )iv التهدٌدات التً تتعرض لها النظم )

البٌبٌة جراء التلوث والكوارث نتٌجة أنشطة البشر )البٌبة  الرمادٌة السوداء( وٌمكن هذا المحور من األخذ 
لبشر والحكامة. وتتضمن هذه بعٌن االعتبار للنظم البٌبٌة وتعقداتها وعبلقاتها التداخلٌة مع أنشطة ا

المحاور كل المسابل األفقٌة المرتبطة بتسٌٌر البٌبة والتكفل بمختلؾ أوجه القطاعات التً لها تؤثٌر على 
الموارد الطبٌعٌة والبٌبة بصفة عامة . وهكذا فإن ثبلث من المحاور تم تخصٌصها على الموارد الطبٌعٌة 

بٌبٌة خاصة فً الوسط الحضري والذي ٌشكل ثانً مجال لتدخل وتثمٌنها إضافة إلى التكفل بالمخاطر ال
 بٌبٌا . االستراتٌجٌة

أما إشكالٌة القلق بشؤن المستقبل والتؽٌرات المناخٌة فإنها تتعلق بكل المحاور والمجاالت وتشكل جزء ال ٌتجزأ 
بٌٌن الكبٌرٌن : الوسط البري من المسابل البٌبٌة لكنها تمس باألساس الفضاءات الجؽرافٌة الخاصة بالنظامٌن البٌ

 والوسط البحري / الساحلً .
وتدخل الحماٌة المستعجلة للعاصمة ضد تؤثٌرات التؽٌرات المناخٌة ضمن حماٌة وتسٌٌر النظام البٌبً البحري 

ابل والساحلً وتشكل هٌكلة االستراتٌجٌة الوطنٌة للبٌبة والتنمٌة المستدامة تجمعا للنظم البٌبٌة ذات الصلة بالمس
 .  البٌبٌة كما هو مبٌن فً الفصول التً تخصصها استراتٌجٌة النمو المتسارع والرفاه المشترك للمواضٌع البٌبٌة

 : الحكامة البٌبٌة المندمجة والمكٌفة مع التحدٌات  1المحور االستراتٌجً 
 

 أهم أهداف التنميت المستدامت : 
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سٌاسة تنطلق من تصور اندماج للمحافظة على النظم البٌبٌة وتسٌٌرها واستؽبللها بصفة  وٌتعلق األمر باعتماد 

مستدامة ؛ وبما أن إشكالٌة التؽٌرات المناخٌة تهتم بكل القطاعات فإنها تشكل جزء ال ٌتجزأ من المسابل البٌبٌة 
 على جمٌع األصعدة   .

األساسٌة للحكامة والتسٌٌر ولقد تم إعداد وتعزٌز  تاألدوا تشكل مواضٌع العرضانً ستة المحور هذا وٌتناول
أدوات ومٌكانٌزمات التسٌٌر البٌبً والتنمٌة المستدامة من أجل وضع سٌاسة وطنٌة تشارك فٌها كل أطراؾ 

  المجتمع المورٌتانً المعنٌة
 

ت وتىحُذ جهىد انقطبػبث وانشزاكبث يٍ أجم وضغ صُبصت بُئُ انتُضُق:  1.1انًحىرانًىضىػبتٍ 

 وتًُُت يضتذايت فؼبنت
الناس سواسٌة فً البٌبٌة والموارد الطبٌعة ومعنٌون كلهم بها . وٌتعلق األمر بتعزٌز مٌكانٌزمات التنسٌق 
والتكامل والشراكة ودمج المسابل البٌبٌة فً كل القطاعات وعلى كل المستوٌات من أجل تنمٌة مستدامة 

ع المهام من شؤنها تحسٌن الموارد وزٌادة فاعلٌة التدخبلت فضبل ومنسجمة مع الطبٌعة. إن توحٌد الجهود وتوزٌ
 االهتماماتواالجتماعٌة والبٌبٌة وصوال إلى مشاركة فً تسٌٌر  االقتصادٌةعن تحقٌق توازن بٌن الحاجٌات 

 .البٌبٌة

 

  مستدامة بصفة البٌبً العمل تموٌل:  1.1  المحورالموضوعاتً
 

 الضرورٌة لتنفٌذها .ٌجب أن تواكب كل سٌاسة بالوسابل 
تتمحور حول خدمات النظم البٌبٌة التً تقدمها البٌبة  اقتصادٌةوٌتعلق األمر بتطوٌر محاسبة بٌبٌة وأدوات 

وتساهم فً تعببة الموارد الوطنٌة وستمكن تعببة الموارد المحلٌة من تحمل تكالٌؾ النفقات المتكررة والضرورٌة 
ل المستقبلٌة كما أنها ستضمن اإلستؽبللٌة عن المعونات الخارجٌة التً للحفاظ على الطبٌعة ورأس مال األجٌا

 . تتسم ؼالبا بعدم االستمرارٌة
 

 : االعالم والتهذٌب واالتصال البٌبً وتعزٌز القدرات  1.3المحورالموضوعاتً 
 

م الجمهور تعتبر المعرفة أساس المدنٌة والتصرؾ المسإول لذا ٌنبؽً تصور برامج تهذٌبٌة عن البٌبة وإعبل
وسٌتم استهداؾ الشباب والتركٌز على مواضٌع حدٌثة  وتحسٌسه إضافة إلى تكوٌن مختلؾ األطراؾ المشاركة .

 نسبٌا ذات الصلة بالتلوث وإشكالٌة التؽٌرات المناخٌة .
 كما سٌشمل هذا المحور تعزٌز قدرات الفاعلٌن المخولٌن بتسٌٌر البٌبة وبقطاعات ذات صلة مباشرة للموارد
الطبٌعة . وٌتمثل ذلك فً تعزٌز ورفع المستوٌات المختلفة والقدرات الفنٌة والمإسسٌة حتى تكون كفٌلة بالمهام 

 الموكلة إلٌها فً إطار حكامة البٌبة.
 

 : التنظٌم واالصالح المإسسً  1.4المحورالموضوعاتً 
 

فً المجال البٌبً بٌن  المؤمورٌاتح تقاس فعالٌة أي سٌاسة فً الحكامة بتنظٌمها المإسسً . لذا ٌنبؽً توضٌ
مختلؾ الوزارات والفاعلٌن تجنبا لتداخل الصبلحٌات وما ٌنجم عنها من نزاعات ، كما ٌتعلق األمر كذلك 
بمبلبمة ترتٌبات المإسسة لدعم الوزارة المكلفة بالبٌبة والتنمٌة المستدامة للقٌام بمهمتها على الوجه األكمل . 

لمقاربة تتضمن تفوٌض المها م العملٌة لمنظمات المجتمع المدنً والبلدٌات والقطاع وسٌتم إعطاء األولوٌة 
 الخصوصً والمإسسات المستقلة .

والهدؾ هو السماح لوزارة البٌبة والتنمٌة المستدامة بتركٌز جهودها على المهام ذات األولوٌة : إعداد السٌاسات 
ابل ذات الصلة بالبٌبة إضافة إلى دورها كمنظم وضابط والتنسٌق والدمج العرضانً للمس االستراتٌجٌات، 

 . ومراقب . كما ٌتعلق األمر كذلك بإعطاء أهمٌة خاصة " للنوع " فً إطار األعمال وهٌاكل القرار البٌبً
 

http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-12-responsible-consumption-and-production.html
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-12-responsible-consumption-and-production.html
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: تسٌٌر المعارف ) البحث ، نظم المعلومات البٌبٌة والمتابعة ( إلتخاذ  1.5المحورالموضوعاتً 
 القرارات 

 

 تستند كل القرارات السٌاسٌة على المعرفة .ٌنبؽً أن 
وفً هذا اإلطار ٌتم تعزٌز البحث والقدرات الدراسٌة ونظم المعلومات أو البٌانات البٌبٌة وقواعد البٌانات 
والمراقبة للمساعدة فً اتخاذ قرارات كل األطراؾ المعنٌة وال ٌقتصر األمر هنا على متابعة المشارٌع البٌبٌة ) 

على مستوى مورٌتانٌا بل وكذلك اتخاذ قرارات سٌاسٌة لصالح األجٌال المقبلة . وسٌمكن اشراك  االتجاهات (
 الفاعلٌن المحلٌٌن من تثمٌن الخبرة المحلٌة وتعزٌز مشاركة السكان وتبنٌهم للقرارات السٌاسٌة .

 

 اإلطبر انتشزَؼٍ وانتُظًٍُ وانًؼُبرٌ وانزقببٍ 1.6انًحىرانًىضىػبتٍ 
 

الحكامة البٌبٌة على أسس تنظٌمٌة وترسانة قانونٌة مبلبمة تحدد قواعد ومعاٌٌر وإجراءات أهلٌة  ٌنبؽً بناء
 ترشٌح والتدخل فً مجال البٌبة والتنمٌة المستدامة .

وعلى تعزٌز القواعد  انسجامهاوسٌتم تبلفً النقص المبلحظ فً النصوص التنظٌمٌة، كما سٌتم العمل على 
 .  عواحترامها من طرؾ الجمٌ

 

 األرضً البٌولوجً والتنوع الطبٌعٌة للموارد والمستدام المندمج التسٌٌر:  1 اإلستراتٌجً المحور
 " ( الخضراء" البٌبة)
 

 المستدامة التنمٌة أهداف أهم
 

 
 
 

ثار وقع كبٌر تعتبر مورٌتانٌا إحدى الدول األكثر تعرضا آلثار التصحر والجفاؾ والتؽٌرات المناخٌة. ولهذه اآل
على القدرة اإلنتاجٌة والتراث البٌبً والموارد الطبٌعٌة بسبب فقر وتقلص فضاءات اإلنتاج، الشًء الذي ٌطرح 

واستدامتها وكذلك قدرة المجموعات على  القارٌةمشكبل كبٌرا وتساإالت حول نمط تسٌٌر الموارد الطبٌعٌة 
ات طبٌعٌة كبٌرة وفرص بٌبٌة ٌنبؽً العمل على تثمٌنها سبٌبل إلى المجابهة أو التؤقلم لكن البلد ٌتوفر على إمكانٌ

حماٌة البٌبة والتنمٌة المستدامة ، وٌتمثل الهدؾ اإلجمالً لهذا المحور فً تفعٌل سٌاسة مندمجة ومستدامة 
طبٌعً للموارد الطبٌعٌة والتنوع البٌبً األرضً لفابدة الشعب المورٌتانً وٌتعلق األمر ب تثمٌن رأس المال ال

واستؽبلل الفرص البٌبٌة ضمن منظور االستدامة والحفاظ على الموارد وٌتمفصل هذا المحور حول ثبلث 
مواضٌع وبعض المكونات الربٌسٌة التً لها أُثرها الهام سبٌبل إلى تحقٌق الهدؾ األساسً واإلجمالً 

 .الوطنٌة للبٌبة والتنمٌة المستدامة وكذا أهداؾ المكونات  لبلستراتٌجٌة

 
 التغٌرات إدماج مع القارٌة ا الطبٌعٌة للموارد المستدام والتثمٌن التسٌٌر:  2.1 المحورالموضوعاتً

   المناخٌة
 

إن حماٌة وإعادة تؤهٌل الموارد الطبٌعٌة فً الوسط األرضً وتنمٌة العالم الرٌفً وتثبٌت السكان فً مواطنهم 
ول المواضٌع الزراعٌة والرعوٌة والماشٌة مع األخذ بعٌن األصلٌة تدعو للقلق . وأنشطة هذا المحور ترتكز ح

( مكافحة التصحر 1إلشكالٌة أساسٌة تتمثل فً آثار التؽٌرات المناخٌة . أما المواضٌع الفرعٌة فهً : ) االعتبار
( iiiء ، )( التسٌٌر المناسب والمندمج لموارد الماiiوالقدرة على مجابهة )أو التؤقلم ( النظم الزراعٌة الرعوٌة ، )

( خلق وظابؾ ودخل فً الوسط الرٌفً من خبلل تثمٌن IVتسٌٌر واستؽبلل الموارد الخشبٌة والطاقة الخشبٌة )
موارد الؽابات ؼٌر الخشبٌة بصفة مستدامة والحراجة الزراعٌة والمنتجات الحٌوانٌة مع تشجٌع خاص 

 . دامة( تنمٌة وتثمٌن الصٌد القاري بصفة مستvللمجموعات النسوٌة ، ) 

http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-7-affordable-and-clean-energy.html
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-7-affordable-and-clean-energy.html
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 : التسٌٌر المحلً والالمركزي والتشاوري للموارد الطبٌعٌة  2.2المحورالموضوعاتً 
 

 ٌعتبر  توزٌع المسإولٌات ومشاركة السكان فً تسٌٌر موارد طبٌعٌة أساسٌان لتنفٌذ سٌاسة بٌبٌة مندمجة .
تشاركٌة للموارد الطبٌعٌة . وٌهدؾ هذا المحور إلى تعزٌز وتثمٌن انماط تسٌٌر محلً عملً وأكثر ال مركزٌة و

وٌتعلق األمر بتوسٌع نطاق تسٌٌر ال مركزي للموارد الطبٌعٌة وتعزٌز قدرات كل الفاعلٌن ومٌكانٌزمات تشاور 
 محلٌة .

 
 : حًبَت وتهُئت انتُىع انبُئٍ انحُىاٍَ وانُببتٍ  2.3انًحىرانًىضىػبتٍ 

 

ذات القٌمة البٌبٌة الكبرى أمرا حٌوٌا لعبلقة ذلك بالحفاظ  تعتبر سبلمة وإعادة تؤهٌل الموجود من الحٌاة البٌبٌة
 على األنظمة البٌبٌة واحترام تعهدات مورٌتانٌا الدولٌة فً مجال البٌبة .

وٌتعلق األمر بتطور سٌاسة المحمٌات األرضٌة وتوسعتها وتعزٌز حماٌة النباتات والحٌوانات الطبٌعٌة إضافة 
 تضررة والتً تعتبر ذات قٌمة إٌكولوجٌة .إلى إعادة تؤهٌل نظم البٌبة الم

 
 : التسٌٌر المستدام للبٌبة المابٌة والساحلٌة )البٌبة الزرقاء(  3المحور اإلستراتٌجً 

 
 أهم أهداف التنمٌة المستدامة :

رٌة بإشكالٌة التنمٌة فً مورٌتانٌا وٌعتبر مركب النظام البٌبً الكبٌر للفضاءات البح االستراتٌجًٌتعلق المحور  
والساحلٌة قطبا لؤلنشطة االجتماعٌة واالقتصادٌة ، كما أن تثمٌن الموارد بصفة مستدامة وحماٌة الوسط الطبٌعً 

 ضرورٌان لحماٌة المقدرات لصالح األجٌال القادمة .
إال أن موارد البٌبة البحرٌة والساحلٌة معرضة فً الؽالب لكثٌر من األخطار ذات الصلة بالتؽٌرات المناخٌة 

 والحضرٌة واالستؽبلل المفرط فً بعض الحاالت .  االقتصادٌةاألنشطة و
 دٌمومة المحافظة على الموارد فً الوسط الطبٌعً .  1وٌشمل هذا المحور أربع مواضٌع تتعلق ب : 

(ii ( ، وضع مٌكانٌزمات تسٌٌر الفضاء بٌن كل الفاعلٌن بصفة تشاورٌة : )iiiإعادة تؤهٌل النظم البٌبٌة )( ،iv :)
  . تقدٌم حلول مستعجلة لحماٌة الشاطا

 

: تُظُى اإلصتخذايبث وانتثًٍُ انًضتذاو نهشبطئ وانفضبءاث انبحزَت يغ  3.1انًحىرانًىضىػبتٍ 

 األخذ بؼٍُ اإلػتببر نهتغُزاث انًُبخُت 
 

والمهن. من خبلل تحدٌد معاٌٌر بٌبٌة لمختلؾ القطاعات  لبلستخداماتفً إطار هذا المحور سٌتم وضع تنظٌم 
وستمكن أدوات المساعدة فً اتخاذ القرارات من وضع مٌكانٌزمات متابعة وتقٌٌم اآلثار والتؤثٌرات واقتراح 
تعدٌبلت وتكٌفات استخدام الفضاءات الضرورٌة ، وٌتعلق األمر بتحسٌن التنمٌة المستدامة والمجابهة بالنسبة 

ها إضافة إلى الحد من المخاطر البٌبٌة المحتملة ذات لكبرٌات التجمعات الساحلٌة والصٌد والشعب المرتبطة ب
فً الوسط الطبٌعً كما سٌتم تسٌٌر المناطق المحمٌة البحرٌة الساحلٌة والمناطق  االستخراجٌةالصلة بالقطاعات 

الساحلٌة وسٌمكن ذلك من تثمٌن الموارد  االقتصادٌةالبحرٌة الحساسة بصورة تشاورٌة مع أهم القطاعات 
مستدامة ومجابهة التؽٌرات المناخٌة خدمة للطبقات الفقٌرة فضبل عن الحفاظ على المقدرات الطبٌعٌة الطبٌعة ال

 . واإلنتاجٌة لفابدة األجٌال القادمة
 

: انتضُُز انتشبورٌ وانتُضُق انفؼبل بٍُ كم انفبػهٍُ )انًُبطق انبحزَت  3.2انًحىرانًىضىػبتٍ 

ُذ ، إحتالل انضبحم ، انُقم انبزٌ وانبحزٌ ، انًحزوقبث ، انًحًُت انًُبطق انضبحهُت انًحًُت / انظ

 انًؼبدٌ ، انًذٌ ( 
 

ٌتسم الساحل والمناطق البحرٌة بالتشعب والتعقد ، لذا فإنه من الضروري وضع أدوات تسٌٌر تشاوري بٌن 
ولوٌات مختلؾ البرامج والخطط والسٌاسات القطاعٌة والفضاء المشترك سبٌبل إلى توحٌد وانسجام مختلؾ أ

التنمٌة. وٌهدؾ المحور إلى تفعٌل مجلس الساحل وتحٌٌن خطة تهٌبة الساحل ) الشاطا(. والمحور بمثابة أداة 
لتعقد  االعتبارتخطٌط تشاركٌة للفضاء المشترك كما ستحظى البرامج المتعددة القطاعات باألولوٌة لؤلخذ بعٌن 

 . النظام البٌبً للساحل
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  :التآكل من الساحل لحماٌة البٌبٌة النظم تاهٌل ةاعاد 1.1 المحورالموضوعاتً
 

ال ٌتعلق األمر بحماٌة المنطقة التً تكون عرضة للتآكل بوضع حد إلتبلؾ البٌبة الحٌوٌة الكثبانٌة فحسب بل 
العمل على قلب المعادلة لصالح الحماٌة الطبٌعٌة للساحل . كما سٌتم تصنٌؾ المناطق الحساسة مناطق محمٌة 

 . تثبٌت الكثبان من خبلل تعزٌز وإعادة تؤهٌل ؼطابها النباتً الطبٌعًسٌتم  

 

: حًبَت انضبحم وانًحبفظت ػهُه ) خبطت ػهً يضتىي َىاكشىط ( يٍ آثبر  3.4انًحىرانًىضىػبتٍ 

 انتغُزاث انًُبخُت 
 

خاطر الفٌضانات ٌتعلق األمر باتخاذ إجراءات استعجالٌه لحماٌة مدٌنة نواكشوط من تآكل الشرٌط الساحلً وم
بسبب التؽٌرات المناخٌة )ارتفاع مستوى البحر سرعة وتٌرة زحؾ الرمال( وهشاشة الحاجز الطبٌعً البحري. 
ومن المحتمل أن تتضاعؾ خطورة هذه التهدٌدات مستقببل . وتهدؾ األعمال المقترحة فً هذا المحور إلى 

الصلة بالظواهر المناخٌة الخارجٌة وباألمواج حماٌة وتثبٌت الشاطا )وضع حواجز االمتصاص الصدمات ذات 
البحرٌة( وتعزٌز الحماٌة خاصة فً المناطق القابلة للؽمر إضافة إلى الحماٌة من زحؾ الرمال من الجهة 

 .األخرى
 

 البٌبة) البشرٌة باألنشطة الصلة ذات واألخطار الملوثات وتسٌٌر الوقاٌة تعزٌز:  1 االستراتٌجً المحور
 "(الرمادٌة" 

 

  المستدامة التنمٌة اهداف أهم
 

لقد تحول جل سكان مورٌتانٌا من بدو ورعاة إلى ساكنة المدن بصفة متسارعة ، الشًء الذي نجم عنه تزاٌد 
وتضخم فً المراكز الحضرٌة وتحول جوهري فً طبٌعة قطاعات اإلنتاج وٌتمٌز هذا التطور العمرانً ؼالبا 

قة وبضعؾ القدرة على مواجهة اآلثار البٌبٌة وتسٌٌر الملوثات وعدم بالفوضوٌة وؼٌاب مخططات عمرانٌة مسب
 القدرة على تقدٌم أٌة حلول لمختلؾ التهدٌدات .

كما أن تطور القطاعات اإلنتاجٌة لم ٌواكبها سٌاسة حرفٌة تهدؾ إلى تنمٌة الكفاءات الفردٌة والوسابل العامة 
 للتكفل بالبعد البٌبً.

المحور باقتراح أعمال أو إجراءات مبتكرة فً مجال التسٌٌر والحد من التلوث  وٌتعلق األمر فً إطار هذا
الملوثة ومتابعة أثرها ومخاطر العمل إضافة إلى بلورة الحلول  االنبعاثاتالحضري والصناعً والتخفٌؾ من 
 للتكفل بمخاطر الكوارث االنسانٌة .

 وٌنقسم هذا المحور إلى ثبلثة مواضٌع أساسٌة :
(iٌٌتس :)( ، ر النفاٌات والملوثاتii الحد من : )االنبعاثات ( ، والملوثاتiiiالحد من مخاطر الكوارث )  
 

  والملوثات النفاٌات تسٌٌر:  4.1 المحورالموضوعاتً
 

ٌتعلق األمر بتقدٌم حلول مبلبمة فً ظل تنامً الملوثات والتهدٌدات البٌبة بسبب التحضر والنمو السرٌع 
 ٌة .للقطاعات ؼٌر الزراع

وٌهدؾ هذا المحور الموضوعاتً إلى تسٌٌر مبلبم للمخلفات الحضرٌة كالقمامات المنزلٌة والمواد المستخدمة 
والتً تم التخلص منها إضافة إلى تعزٌز الصرؾ الصحً وذلك فً إطار تخطٌط عمرانً تشاوري وكذلك 

بلنً للمواد الكٌمٌابٌة المستخدمة ضمان الولوج إلى الخدمات األساسٌة . كما ٌتعلق األمر كذلك بتسٌٌر عق
للوحدات الصناعٌة والمبٌدات والمواد الصحٌة النباتٌة والتخلص من النفاٌات الطبٌة ومخزونات المواد الكٌمٌابٌة 

 ؼٌر المستخدمة .

 
 : انحذ يٍ اإلَبؼبثبث وانتهىثبث  4.2انًحىرانًىضىػبتٍ 

  

ومخاطرها على  االنبعاثاتمستوى الوطنً فً مجال الحد من ٌتعلق هذا المحور بتنمٌة الكفاءات الفنٌة على ال
 الصحة العمومٌة والبٌبٌة .
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الضارة ) الؽازات المسببة لبلحتباس  االنبعاثاتوسٌشكل تطور الطاقات المتجددة أولوٌة وعامل للتخفٌؾ من 
لحرفً الحراري؛ وسٌتم تخصٌص موضوع لهذا الؽرض ضمن هذا المحور وعلى مستوى مواقع االنتاج ا

والصناعً ، سٌتم كذلك وضع اجراءات للحد من استخدام المواد الخطرة )تحرٌم ، بدابل( ومخاطر العمل إضافة 
 إلى توفٌر وسابل كفٌلة بالحد من االنبعاثات ومتابعة تؤثٌراتها.

قل الملوثة ذات الصلة بالن االنبعاثاتوعلى مستوٌات كبرٌات المدن، فسٌكون العمل منصبا على الحد من 
 .)السٌارات( الذي شهد زٌادات كثٌرة خبلل السنوات األخٌرة زٌادة وكذلك توفٌر وسابل لقٌاس جودة الهواء

 

  الكوارث مخاطر من الحد:  4.1 المحورالموضوعاتً
 

وتمركز السكان فً المراكز الحضرٌة من زٌادة مخاطر الكوارث  االستخراجٌساهم التطور الصناعً وقطاعات 
 آلثار المحتملة للكوارث الطبٌعٌة )الفٌضانات ، اتسونامً ...(.الفنٌة وكذا ا

وٌهدؾ هذا المحور المواضٌعً إلى تعزٌز وسابل الٌقظة ومكافحة الكوارث من خبلل دعم الحماٌة المدنٌة 
والتكفل بؤخطار الكوارث عن طرٌق وضع الخطط االستعجالٌة قابلة للتنفٌذ فً حال وجود مخاطر كبٌرة 

 ، التلوث الحضري الشامل ، حرابق الؽابات ، ...لخ( )الفٌضانات 

 

 نهبُئت وانتًُُت انًضتذايت  تخطت انؼًم انىط5ُُ 

 أهى األَشطت  5.4

 : الحكامة البٌبٌة المندمجة والمكٌفة مع التحدٌات 1المحور االستراتٌجً 
 

 بٌبةل سٌاسة لوضع والشراكات القطاعٌة الجهود وتوحٌد تنسٌق 1.1 المحورالموضوعاتً
 فعالة مستدامة

 

  تفعٌل آلٌات التنسٌق الحالٌة )المجلس الوطنً للبٌبة والتنمٌة المستدامة ، اللجنة الفنٌة للبٌبة والتنمٌة
 المستدامة ، المجلس الجهوي للبٌبة والتنمٌة المستدامة ...(

  ًتعزٌز دٌنامٌكٌة التشاور القطاع 

 ٌاسات الوطنٌة إدراج البعد البٌبً والتؽٌرات المناخٌة ضمن الس 

  إدراج البعد البٌبً ضمن خطط البلدٌات التنموٌة 

  تعزٌز وتوحٌد جهود البرامج الممولة من طرؾ الشركاء الفنٌٌن والمالٌٌن فً مجاالت البٌبة ، الحكامة
  الرشٌدة والبلمركزٌة والقطاعات المنتجة

 

 : التموٌل المستدام للعمل البٌبً  1.2المحورالموضوعاتً
 

 األخضر الجامح :  واالقتصاديتتعلق برأس المال الطبٌعً  اقتصادٌةحاسبة بٌبٌة وأدوات اعداد م 
 تحدٌد مٌكانٌزمات مبتكرة لتعببة الموارد المالٌة المحلٌة  -
 وضع أنظمة ضرابب بٌبٌة للتكفل باألضرار المحتملة )مبدأ الملوث هو من ٌسدد( -
و الؽٌر قابلة للتجدٌد )تعوٌض عن خدمات النظم توسٌع تعوٌضات المستحقات على الموارد المستنفدة أ -

 البٌبٌة 
 تنوٌع وتنمٌة خدمات المإسسات المستقلة بمقابل ) الوكاالت ، مكاتب ، مإسسات ...( فً المجال البٌبً -

  تعزٌز أهلٌة البرامج والمشارٌع البٌبٌة للتموٌل من خبلل ادخال معاٌٌر تحدد التصنٌؾ واألولوٌة ضمن
 الوزارات القطاعٌة ( –الحكومٌة وبدعم مشترك )وزارة البٌبة والتنمٌة المستدامة  اتاالستثماربرامج 

 
 : اإلعالم ، التهذٌب واإلتصال البٌبً وتعزٌز القدرات 1.3 الموضوعاتًالمحور ا

 

  ذات صلة بمختلؾ المواضٌع )مجاالت البٌبة الجدٌدة "االرمادٌة " وتؤثٌراتها على  اتصالتطوٌر آلٌات
 افة إلى آثار التؽٌرات المناخٌة (الصحة إض
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  تكثٌؾ التحسٌس الحضري وخلق ثقافة مدنٌة 

 )ًإدراج التهذٌب البٌبً ضمن البرامج المدرسٌة )برنامج التهذٌب البٌب 

  اعداد برامج مدرسٌة فً مجال ترقٌة البٌبة والتعرٌؾ بها لفابدة التبلمٌذ والطبلب 

 ابدة األشخاص والفاعلٌن إضافة إلى الشراكة الحضرٌة إعداد وتنفٌذ برامج تكوٌن وتؤهٌل طموحة لف 

  إعداد وتنفٌذ خطة طموحة الكتتاب أطر وفنٌٌن فً مختلؾ مكونات البٌبة 

  تكوٌن وتؤهٌل عمال وزارة البٌبة والتنمٌة المستدامة 

  تعزٌز قدرات الهٌبات الوطنٌة والمحلٌة مإسسٌا وفنٌا فً مجال التخطٌط والتموٌل وتسٌٌر البٌبة
 والملوثات ومتابعة وتنفٌذ اجراءات للتكٌؾ مع التؽٌرات المناخٌة : 

  ،المستوى الوطنً )وزارة البٌبة والتنمٌة المستدامة ( : تعزٌز القدرات )التصور، التوجٌه ، المتابعة
 اللوجستٌك وتجدٌد الهٌؤة .... (

  المستدامة والفاعلٌن الجهوٌٌن المستوى الجهوي والمحلً : تعزٌز المندوبٌات الجهوٌة للبٌبة والتنمٌة
 والمحلٌٌن )المإسسً واللوجٌستً لتطبٌق النصوص ومتابعة خطط التسٌٌر البٌبً قٌد التنفٌذ ( 

 ) تعزٌز أعمال المواكبة الحضرٌة ووسابل البلدٌات ) التعوٌضات عن أعضاء العاملٌن 

 عمال  تعزٌز القدرات من خبلل اكتتاب مإهبلت إضافٌة فً مجال البٌبة وتكوٌنMET 

 
 : التنظٌم / االصالح المإسسً  1.4الموضوعاتًالمحور 
  تحدٌد وتعمٌم األدوار بٌن وزارة البٌبة والتنمٌة المستدامة والوزارات األخرى والفاعلٌن 

 : اعتماد وإجراء اإلصبلح سبٌبل إلى فعالٌة الجهاز المإسسً لوزارة البٌبة والتنمٌة المستدامة من خبلل 

 لمهام إلى مإسسات مستقلة والقطاع الخصوصً تشجٌع تفوٌض ا 

  اتخاذ وكالة أو عدة وكاالت أو مكاتب بٌبٌة كؤذرع لتفعٌل العمل ، بدءا بإعداد دراسة جدوابٌة
 لمختلؾ الخٌارات 

  : اإلشراك الفعال للمجتمع المدنً والبلدٌات والقطاع الخصوصً فً عملٌة اتخاذ القرارات 

 مات الحضرٌة القاعدٌة والمنظمات االجتماعٌة المهنٌة اعتماد مقاربات إلشراك المنظ 

  العمل على لبلمركزٌة األنشطة والقرارات 

  وضع خطط تسٌٌر بٌبً على مستوى البلدٌات مع اشراك المنظمات والهٌبات ذات الصلة 

  ًتثمٌن دور المجتمع المدنً فً مجال التسٌٌر البٌب 

 توٌات العلٌا التخاذ القرارات )المنظمات الحضرٌة لتسٌٌر تعزٌز مقاربة الجنس، اشتراك النساء فً المس
  الموارد الطبٌعٌة محلٌا؛ البلدٌات، المجلس الجهوي للتنمٌة المستدامة الوزارة ...(

 

: تسٌٌر المعارف )البحث ، نظام المعلومات البٌبٌة والمتابعة ( من أجل  1.5 الموضوعاتًالمحور 
 اتخاذ القرارات

 

 : المتابعة البٌبٌة
  

  انشاء أو تعٌٌن مركز بحوث ومتابعة ٌعنى بالموارد الطبٌعٌة على مستوى وزارة البٌبة والتنمٌة
المستدامة ) وٌمكنه القٌام بدور المعهد المورٌتانً لبحث المحٌطات والصٌد فً مجال البٌبة والموارد 

 البحرٌة إضافة إلى تعزٌز عملٌة متابعة الموارد الطبٌعٌة البرٌة من أجل :
 تفعٌل البحث والشراكة العلمٌة لمتابعة الموارد الطبٌعٌة )انشاء ومتابعة نظام المعلومات البٌبٌة( 

  إجراء البحوث من أجل تحدٌد وتكاثر العٌنات المهددة باالنقراض 

  اجراء جرد للنباتات والحٌوانات 

  تثمٌن ودراسة وتعمٌم البٌانات البٌبٌة لمختلؾ الفاعلٌن 

 ابة ومتابعة جودة البٌبة )تلوث المٌاه والتربة والهواء (إنشاء مختبر للرق 

  انشاء لجان محلٌة لمتابعة وتقٌٌم المشارٌع واألعمال التً سٌتم انجازها 

 تثمٌن الخبرة التقلٌدٌة المحلٌة ، خاصة خبرة المنمٌن الرحل  
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 : البٌبً واإلتصال اإلعالم

 ( وضع نظام معلومات بٌبٌةSIE: ) 

 مات لوزارة البٌبة  والتنمٌة المستدامةتفعٌل بنك المعلو 

  وضع آلٌات بسٌطة لتبادل المعلومات والبٌانات بٌن وزارة البٌبة والتنمٌة المستدامة والوزارات
األخرى )البٌطرة ، الزراعة ، الصٌد ، الطاقة ...( انطبلقا من حاجٌات الوزارات )المتابعة 

 البٌبٌة ، دراسة اآلُثار البٌبٌة ...(

 علٌه من خبلل الموقع اإللكترونً لوزارة البٌبة  االطبلعم معلومات بٌبٌة ٌمكن وضع نظا
 )المعلومات المتحصل علٌها من جمٌع القطاعات وطلب الشؽل بصفة خاصة 

 ) تقاسم المعلومات والبٌانات عبر اإلنترنت بواسطة قاعدة بٌانات وزارة البٌبة )جمٌع القطاعات 
 

  والرقابً والمعٌاري التنظٌمً اراإلط:  1.1 الموضوعاتً المحور
 :  العام

 . العمل على انسجام الترسانة القانونٌة والتنظٌمٌة وتعزٌزها 

  االستراتٌجً( الدوري  ًالبٌب البٌبٌة )التقٌٌم االستراتٌجٌةالتنظٌم الرسمً للتقٌٌمات
 وإلزامٌته لكل قطاع 

  للبٌبة  اإلطارإعادة النظر فً قانون 

 عزٌز ودمج االتفاقٌات الدولٌة والعمل على مبلءمتها للتنظٌمات التعهدات الدولٌة: ت
 الوطنٌة وتطبٌقها ، إعداد خطط عمل خاصة (

 اإلطار المعٌاري والتنظٌمً : تعزٌز وتنظٌم وتطبٌع البٌبة  

 

  البٌبٌة الرقابة
  تعزٌز رقابة البٌبة )رقابة تطبٌق التشرٌعات المعمول بها ( )قانون المعادن ، قانون

بة ، قانون التلوث البحري ، تنظٌم الورشات الحرفٌة ، خطط التسٌٌر البٌبً إجبار البٌ
المإسسات على احترام التشرٌعات المعمول بها واجراء دراسات اآلثار البٌبٌة وخطط 

 التسٌٌر البٌبً واالجتماعً .

 لبٌبً إعداد قاعدة بٌانات إلكترونٌة حول دراسات اآلثار البٌبٌة ومتابعة خطط التسٌٌر ا
 . واالجتماعً

 

 :  التسٌٌر المندمج والمستدام للموارد الطبٌعة والتنوع البٌبً )البٌبة 2المحور االستراتٌجً 
 "الخضراء"( 

 
  المناخٌة والتغٌرات األرضٌة الطبٌعٌة للموارد المستدام والتثمٌن التسٌٌر:  2.1 المحورالموضوعاتً

  الرعوٌة راعٌةالز النظم(  تؤقلم) ومجابهة التصحر مكافحة
 

  إعادة تؤهٌل المراعً الطبٌعٌة ) حماٌة وتسٌٌر المراعً ونقاط المٌاه ( ، تفعٌل نظم
 حركٌة المواشً )الترحال ، الرعً ( حماٌة المراعً من الحرابق .

  : تنفٌذ االستراتٌجٌة الجدٌدة وخطة العمل الوطنً لمكافحة التصحر 

 قٌام بؤعمال ترمٌم وإعادة تؤهٌل األراضً المتضررة للCES/DRS 

  دعم وتعزٌز التهٌبة وتسٌٌر المناطق االحٌابٌة من طرؾ السكان المحلٌٌن 

  حماٌة المدن والقرى والبنى التحتٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة من زحؾ الرمال من خبلل وضع
 برنامج بهدؾ تثبٌت الكثبان والتشجٌر باستخدام نوعٌات مبلبمة 

  وخطة عمله  رة للسور األخضر الكبٌالوطنٌ االستراتٌجٌةتنفٌذ 

  تعزٌز مجابهة )تؤقلم ( السكان األكثر هشاشة آلثار التؽٌرات المناخٌة )الزراعة وتربٌة
 المواشً(
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  تشجٌع األنشطة المدرة للدخل من خبلل حماٌة الموارد الطبٌعٌة والموارد المحلٌة
اع خاصة من الخشب ، )ثمرة شجرة السدر الصمػ( ، المواد المحلٌة  التً تستخدم أنو

 ...الخ(

  تنمٌة القطاع الرعوي  استراتٌجٌةتنفٌذ 
 تسٌٌر الموارد المابٌة :

  إعداد استراتٌجٌة مستدامة ومندمجة لجداول وأحواض الماء 

  تطوٌر تقنٌات ضبط المٌاه السطحٌة والجوفٌة )التنقٌب عن الموارد المابٌة ، بناء
 اجز مابٌة كبٌرة وصؽٌرة(السدود ، تهٌبة مخططات مابٌة ، بناء حو

   تفعٌل وإعادة تؤهٌل السٌاسة المندمجة والمستدامة للمناطق الرطبة ومجابهة آثار
 التؽٌرات المناخٌة )تنفٌذ االستراتٌجٌة الوطنٌة للمناطق الرطبة (

 

 : الخشبٌة والطاقة الخشبٌة الموارد
 للتؽٌرات المناخٌة ، التشجٌر  إعداد مشارٌع وبرامج ؼابٌة  وتشجٌرٌة مع األخذ بعٌن االعتبار

 عٌنات حرجٌة متعددة المزاٌا  بواسطة

  تفعٌل اإلنارة المنزلٌة قصد الحد من الضؽط على الموارد الخشبٌة : الؽاز الحٌوي ، التٌفا ، األفران
المحسنة ، الطاقات المتجددة ، تعزٌز العرض المحلً )ؼاز البوتان وؼرس نوعٌات سرٌعة النمو 

 امات الطاقة (مخصصة الستخد
 :  الصٌد القاري

تعزٌز التسٌٌر المسإول للموارد البحرٌة ووضع برنامج طموح لتنمٌة الصٌد القاري وزراعة األسماك 
 على المستوى المحلً وفً إطار منظمة استثمار نهر السنؽال ( 

 
 التوظٌف والدخل الرٌفً )مع تشجٌع النساء( :

 بالتسٌٌر المستدام والبٌبة بهدؾ تثبٌت السكان فً أماكنهم  تفعٌل األنشطة المدرة للدخل ذات الصلة
 األصلٌة 

  تطوٌر وتثمٌن المواد الؽابوٌة ؼٌر الخشبٌة وخاصة المواد ذات القٌمة التجارٌة والؽذابٌة والدوابٌة 

 تشجٌع وتثمٌن مشتقات المواد الحٌوانٌة  

 طبٌعٌة : التسٌٌر المحلً والتشاوري للموارد ال 2.2المحورالموضوعاتً 
 

  تفعٌل وتوسٌع نطاق مقاربة التسٌٌر البلمركزي للموارد الطبٌعٌة ودور المنظمات الحضرٌة المكلفة
بتسٌٌر الموارد الطبٌعٌة ) مواكبة المنظمات فنٌا وتعزٌز قدرات كل الفاعلٌن المعنٌٌن )المندوبٌات 

 نظمات الحضرٌة أو الجمعوٌة (الجهوٌة والبٌبٌة ، المصالح التابعة للسلطة المركزٌة ، العمد ، الم

 . نقل سلطة تسٌٌر الموارد الطبٌعٌة إلى المستخدمٌن مع وضع دفتر التزامات مسبقة 

 
 :ًمات التشاور المحلزمٌكانٌ

  إنشاء وتفعٌل أقطاب تنموٌة حضرٌة 

 تفعٌل وتعزٌز التنسٌق بٌن مصالح وزارة البٌبة والتنمٌة المستدامة والبلدٌات. 
  

  والنباتً الحٌوانً لبٌولوجًا التنوع على الحفاظ:  2.1 ًالمحورالموضوعات
  والحٌوانٌة النباتٌة الموارد على والمحافظة المحمٌة المناطق
  :ًتنفٌذ االستراتٌجٌة الوطنٌة للتنوع البٌولوج 

  زٌادة المناطق المحمٌة البرٌة وضمان حماٌة الموارد النباتٌة والحٌوانٌة 

 لنوعٌات المهددة باالنقراض إعادة إعمار مناطق الصٌد با 

  تنفٌذ برنامج للمحافظة على المناطق الجٌولوجٌة المحمٌة فً بلدة " قلب الرشا ت " بالتعاون مع الوزارة
 المكلفة بالثقافة والسٌاحة وبشراكة مع مختلؾ الشركاء الفنٌٌن والمالٌٌن 

  تعزٌز السٌاحة البٌبٌة 
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 خشبٌة على مستوى المناطق الحدودٌةرقابة األسلحة الفردٌة وتجارة الموارد ال 
 

  المتضررة البٌبة نظم تؤهٌل إعادة
  : هكتار 10.000تجدٌد الوسط الطبٌعً من خبلل عملٌات إلقاء البذور جوا على األراضً المتضررة

 للسنة 

 تشجٌر وإعادة تشجٌر الؽابات المصنفة والتً تحتاج إلى عملٌة إعادة تؤهٌل 
 

 " ( الزرقاء" البٌبة) والساحلٌة البحرٌة للبٌبة المستدام تسٌٌرال:  1 االستراتٌجً المحور
 

 األخذ مع البحرٌة والمناطق للساحل المستدام والتثمٌن االستخدامات تنظٌم: 3.1 المحورالموضوعاتً
  المناخٌة للتغٌرات اإلعتبار بعٌن
  سن ضوابط بٌبٌة للساحل 

  بالساحل، نظام المتابعة والتقٌٌم ( وسٌاسة وضع أدوات للمساعدة فً اتخاذ القرارات )مرصد خاص
 تكٌؾ تتمتع باالستقبللٌة الضرورٌة وموارد مستدامة 

 :التنمٌة الحضرٌة والولوج الى الخدمات األساسٌة 
إعداد وتنفٌذ خطط تهٌبة حضرٌة )ولوج السكان إلى الخدمات األساسٌة : الماء ، الكهرباء ، الصرؾ الصحً ، 

 تبلل األراضً(تنظٌم النقل الطرقً واح

  الصٌد : تسٌٌر وتثمٌن الصٌد وشعبه )أنشطة الموانً النقل البحري والبري ( مع األخذ بعٌن االعتبار
 للتؽٌرات المناخٌة 

  : حماٌة المناطق البحرٌة والساحلٌة 

  تنفٌذ االستراتٌجٌة الوطنٌة لتسٌٌر المناطق البحرٌة المحمٌة والمناطق ذات األهمٌة البٌبٌة 

 الفعال للمحمٌات البحرٌة والساحلٌة )حوض آركٌن ، محمٌة جاولٌنك ( وإنشاء شبكة  التسٌٌر
 محمٌات 

  دعم إدماج استراتٌجٌة حماٌة البٌبة والتنمٌة المستدامة ضمن إستراتٌجٌات استؽبلل النفط
 والمعادن 

  تنفٌذ خطةPOLMAR   
 

عال بٌن كل الفاعلٌن ) المناطق التسٌٌر والتنفٌذ التشاوري والتنسٌق الف 3.2 الموضوعاتًالمحور
البحرٌة المحمٌة والمناطق الساحلٌة المحمٌة ، الصٌد ، الساحل ، النقل البحري والبري ، المحروقات 

 ، المعادن ، المدن ...(
  الرفع من  شؤن مجلس الساحل وتوسٌعه وتفعٌله 

  تحسٌن خطة تهٌبة الساحل وتنفٌذها بصفة تشاركٌة 

 ات متعددة القطاعات والعرضانٌةتفعٌل البرامج والشراك  

 

  الرملً الساحل حاجز تآكل لحماٌة البٌبٌة النظم ترمٌم:  1.1 لموضوعاتًا المحور
  حماٌة المناطق المهددة بالتآكل )الرأس األبٌض حتى خلٌج الراحة (، تصنٌؾ المناطق البحرٌة المحمٌة 

 زرع أشجار ونباتات على طول الساحل لدعم الكثبان وتثبٌتها  

 

 ضد( الخصوص وجه على نواكشوط مستوى على) للساحل المادٌة الحماٌة:  3.1 المحورالموضوعاتً
  المناخٌة التغٌرات آثار

  ًتثبٌت الشاطا الساحل 

  تعزٌز حماٌة المناطق القابلة للؽمر 

 ٌة .حماٌة المدن والقرى والبنى التحٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة ضد زحؾ الرمال والفٌضانات البحر 
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 "(  الرمادٌة البٌبة) البشرٌة األنشطة اخطار الملوثات وتسٌٌر الوقاٌة تعزٌز:  1 االستراتٌجً المحور
 

  والملوثات النفاٌات تسٌٌر:  4.1 المحورالموضوعاتً
 تسٌٌر النفاٌات  : 

  اشتراك التجمعات المحلٌة  فً المسإولٌة وتطوٌر نظم للتخلص من النفاٌات على المستوى البلدي 

 تفعٌل شعب تدوٌر وتثمٌن النفاٌات ) عملٌة فرز للزجاج ولببلستٌك والمعادن ، خلق أنشطة مدرة للدخل 
 لصالح الشباب والنساء (

  اعتماد خطة تسٌٌر المخلفات الطبٌة 

  ًالمواناوضع آلٌة لتجمٌع الزٌوت المستخدمة السٌما ف  

  ًالصرؾ الصح 

 هم مدن الببلد إعداد دراسات متعلقة بشبكات الصرؾ الصحً أل 

  الكبٌرة المدن فً( األمطار ومٌاه الصحً الصرؾ مٌاه) الصحً الصرؾ شبكات إعداد 
 (نواذٌبو - نواكشوط)

 األساسٌة الخدمات على والحصول الحضرٌة التنمٌة• 
 

 العمل على الولوج إلى الخدمات األساسٌة ) الكهرباء ، الصرؾ الصحً ...(  -

 جٌر الساحات الخضراء وجوانب الطرق فً المدن الكبرىمواصلة المجهود الرامً إلى تش  

 : البنى التحتٌة الحضرٌة 
 والتجهٌزات  ةتحسٌن المنشآت ووضع سٌاسة لصٌانة البنى التحتٌ  -

  تسٌٌر المواد الكٌمٌابٌة 

  إنشاء لجنة وطنٌة لتسٌٌر المواد الكٌمٌابٌة 

  إعداد خطة تسٌٌر المواد الكٌمٌابٌة 

 المستخدمة التخلص من المواد ؼٌر 

  والتلوث االنبعاث من الحد:  4.1 المحورالموضوعاتً
 دةدالطاقات المتج : 

  تطوٌر الطاقات المتجددة ) الشمسٌة والهوابٌة ( فً الوسط الرٌفً والحضري 

 نظٌفة )الكهرباء ، الشمس ... (  تإعداد وتنفٌذ برنامج بدٌل عن طاقة النفط واعتماد تكنولوجٌا
 لضخ مٌاه الري

 عات االستخراجٌة )المعدنٌة والنفطٌة والؽازٌة(القطا 

 )... تنظٌم أنشطة معدنٌة حرفٌة )البحث عن الذهب ، مقالع الحجارة 

  وضع آلٌات الستعادة وتدوٌر الزببق المستخدم فً البحث عن الذهب 

  ، تعزٌز إجراءات الوقاٌة من المخاطر ذات الصلة باستؽبلل المعادن )مرض تصون الربة
 ت الصلة بالؽبار والسوابل المتدفقة المخاطر ذا

 . تعزٌز متابعة أنشطة شركات المعادن 

 الصناعات : 

  تعزٌز القدرات فً مجال معالجة المٌاه اآلسنة الصادرة من مصانع األسمدة والدباؼة 

 ) تحسٌن التكفل باألخطار الشؽل )التؤثٌر على الصحة 

 حمة السٌارات فً المراكز : إنشاء مركز مستقل للمعاٌنة الفنٌة تخفٌؾ ز النقل
الحضرٌة الكبرى )بنٌة تحتٌة أكثر تناسبا ، محوالت ، مناطق لمرور األشخاص وسط 

 المدٌنة (

  ورقابة جودة الهواء على مستوى نواكشوط ، إعداد التلوث الجوي : إنشاء مختبر لتحالٌل
، كٌهٌدي ، الكبرى )نواكشوط دراسات لمتابعة وقٌاس جودة الهواء فً المناطق الحضرٌة 

 (كٌفه

 



 

 

73 

  الكوارث مخاطر من الحد:  4.1 لمحورالموضوعاتًا
  ، االنتهاء من إعداد الخطة الوطنٌة للحد من مخاطر الكوارث والعمل على تفعٌلها )تعزٌز نظم الٌقظة

 واإلنذار المبكر ، وضع آلٌة عملٌة )منصة وطنٌة ( لتسٌٌر مخاطر الكوارث (

 ٌز وسابل تدخله مراجعة دور األمن المدنً وتعز 

 )وضع آلٌة عملٌة لتسٌٌر مخاطر الكوارث )الخطط االستعجالٌة الفعالة ، نظام اإلنذار المبكر 

  اعتماد مشارٌع مراسٌم متعلقة بالوكالة الوطنٌة لتسٌٌر مخاطر الكوارث واألزمات اإلنسانٌة وباللجنة
طنٌة لتسٌٌر مخاطر الكوارث والحد الوزارٌة لتسٌٌر األزمات الكبرى وكذلك مراسٌم تتعلق بالمنصة الو

  منها إضافة إلى األزمات اإلنسانٌة فً مورٌتانٌا

 

  انتُفُذ آنُبث 2.5

  انًؤصضٍ اإلطبر1.2.5

 انضُبصٍ  انتىجُه1.1.2.5

 

الوطنٌة للبٌبة والتنمٌة المستدامة وخطة عملها )الخطة الوطنٌة  االستراتٌجٌةعلى المستوى السٌاسً، فإن تنفٌذ 
والتنمٌة المستدامة ( تندرج فً اإلطارات المإسسٌة الوطنٌة الموجودة سابقا التً تشكل أساسا للمٌكانٌزمات للبٌبة 

 التنسٌق الخاص بالحكومة فً مجال متابعة المسابل البٌبٌة .
والدولة المورٌتانٌة هً رب العمل وذلك من خبل ل المجلس الوطنً للبٌبة والتنمٌة المستدامة بوصفه هٌبة 

ركة )متكافبة التمثٌل ( تعمل تحت وصاٌة الوزٌر األول وتتمتع بسلطة وطنٌة بٌبٌة بمثابة جمعٌة عامة فً مشت
 حٌن أن الوزارة المكلفة بالبٌبة والتنمٌة المستدامة توجه اللجنة الفنٌة للبٌبة بوصفها الهٌبة الفنٌة العملٌاتٌة 

ار األول للتوجٌه والتشاور المتعدد القطاعات والشركاء ، وٌشكل المجلس الوطنً للبٌبة والتنمٌة المستدامة اإلط
 (.  2012وهو ٌتمتع بشرعٌة سٌاسٌة ومإسسٌة وقانونٌة وتنظٌمٌة )مرسوم 

وٌبدي مجلس البٌبة والتنمٌة المستدامة رأٌه بشؤن برامج العمل وتقارٌر التنفٌذ المحالة إلٌه من طرؾ هٌبته الفنٌة 
هات الضرورٌة لتسٌٌر فعال للبٌبة والتنمٌة المستدامة . وٌضم المجلس كل وبالتالً هو الذي ٌصدر التوجٌ

الوزارات المكلفة بمهام ذات صلة بالبٌبة والتنمٌة المستدامة وممثلً منتدٌات المجتمع المدنً وأرباب العمل. 
. وٌجب ومصدر موارد المجلس هً الدولة )مخصصات( وصندوق التدخل البٌبً ومساهمات الشركاء فً التنمٌة

على وزارة المالٌة ووزارة البٌبة والتنمٌة المستدامة التدخل بصفة مشتركة وعلى أعلى المستوٌات من أجل تفعٌل 
 هذه المإسسات )مإسسات صنع القرار ( المورٌتانٌة .

لٌٌن وٌعتبر ربٌس المجموعة الموضوعاتٌة للبٌبة والتنمٌة المستدامة واجهة بٌن المجلس والشركاء الفنٌٌن والما
 لمورٌتانٌا فٌما ٌتعلق بتنفٌذ خطة العمل الوطنٌة للبٌبة والتنمٌة المستدامة 

 

 انؼًهُبتٍ  انتىجُه 2.1.2.5  

 
األمانة الدابمة للجنة الوطنٌة للبٌبة والتنمٌة المستدامة هً المنسق األول لتنفٌذ خطة العمل الوطنٌة للبٌبة والتنمٌة 

ترأس األمانة الوزٌر المكلؾ بالبٌبة والتنمٌة المستدامة ٌضمن تنظٌم المستدامة على المستوى الوطنً . وٌ
االجتماعات ومتابعات القرارات والتوصٌات. وللقٌام بعملها على الوجه األكمل تعتمد األمانة العامة على الشركاء 

 المالٌٌن والفنٌٌن بالقطاع لتقدٌم المساعدة واالستشارة .
لتنمٌة المستدامة فإنها تتولى عملٌة الٌقظة الفنٌة وتنفٌذ الخطة الوطنٌة للبٌبة والتنمٌة وبالنسبة للجنة الفنٌة للبٌبة وا

المستدامة اعتمادا على مختلؾ محطاتها التشاورٌة بٌن القطاعات وفرق عملها الفنٌٌن متعددي القطاعات 
والتنفٌذ وتعتبر المحطات وفرق والفاعلٌن الذٌن ٌشكلون إطارا دابما للتشاور فً مجال التنظٌم والمتابعة الفنٌة 

العمل ممثلٌن قطاعٌٌن للمواضٌع البٌبٌة )المحطات القطاعٌة حول موضوع خاص )مثال : إدماج التؽٌرات 
المناخٌة أو تسٌٌر المواد الكٌمٌابٌة ... ( أو ممثلٌن لوالٌة أو منطقة جؽرافٌة محددة )مثال المجلس الساحل(، 

وزارة البٌبة والتنمٌة المستدامة والوزارات األخرى )الماء والصرؾ ، وسٌعملون على توحٌد الجهود بٌن 
ة ، الصحة ، البلمركزٌة ، العمران والتهٌبة ، النقل ، التنمٌة الحٌوانٌة ، الزراعة ، المعادن ، الصٌد، الطاق
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لبٌبة والتنمٌة المستدامة (؛ وٌترأس اللجنة الفنٌة للبٌبة والتنمٌة المستدامة األمٌن العام للوزارة المكلفة با...الخ
إدارة البرمجة أو اإلدارة المكلفة بالمتابعة والتقٌٌم وتنفٌذ الخطة الوطنٌة للبٌبة والتنمٌة  السكرتارٌاوتتولى أعمال 

 المستدامة .
وعلى المستوى الجهوي ، فإن المجلس الجهوي للبٌبة والتنمٌة المستدامة هو الذي ٌتولى العملٌات حٌث ٌتولى 

 –والتنسٌق من خبلل المحطات الجهوٌة متعددة القطاعات . وتتولى المصلحة الجهوٌة المكلفة بالبٌبة   التشاور
بدعم من المستوى المركزي  من  السكرتارٌاعملٌة  –االدارة الجهوٌة للبٌبة والتنمٌة المستدامة فً هذه الحالة 

س الجهوي للبٌبة الدعم الضروري للربط بٌن وزارتها وخبراء البرامج قٌد التنفٌذ بالوالٌة، كما ٌقدم المجل
المستوٌات االستراتٌجٌة والعملٌة مٌدانٌا؛ كما ٌقدم كذلك الدعم من خبلل جمع المعلومات تزوٌد نظام المتابعة 
والتقٌٌم بالبٌانات الضرورٌة إلعداد تقارٌر اللجنة الفنٌة للبٌبة والتنمٌة المستدامة ، كما ٌتؤكد من مدى مطابقة 

 المشارٌع المتابعة الجزبٌة إضافة إلى تزوٌد الفاعلٌن المحلٌٌن بالمعلومات والبٌانات بصفة دابمة. ملفات
والعمد والتجمعات المحلٌة وممثلٌها أو األمناء العامٌٌن للبلدٌات؛  ةاإلقلٌمٌوٌتكون المجلس المذكور من اإلدارة 

الخصوصٌٌن النشطاء فً القطاع والبرامج كما ٌضم كذلك برلمانًٌ المقاطعات وممثلً المجتمع المدنً و
 القطاعٌة على مستوى الوالٌة . وٌترأس المجلس الجهوي للبٌبة والتنمٌة المستدامة الوالً على مستوى كل والٌة

. 

  انتُفُذ آنُبث3.1.2.5 

  التشاركٌة اآللٌات
طنٌة للبٌبة والتنمٌة المستدامة إلى ٌستند تنفٌذ االستراتٌجٌة الوطنٌة للبٌبة والتنمٌة المستدامة وخطة العمل الو

مقاربة تشاركٌة مندمجة ، متعددة القطاعات والنظم البٌبٌة. وسٌتم إعطاء األولوٌة للبرامج والمشارٌع القطاعٌة 
 سبٌبل إلى األخذ بعٌن االعتبار لتعقد النظم البٌبٌة وآثار األنشطة البشرٌة والتوجهات المناخٌة الكبرى .

نفٌذ أساسا على نهج تشاركً وإشراك الفاعلٌن البلدٌٌن والسكان فً المسإولٌة ومراكز القرار وتتركز مقاربة الت
والبحث عن طرق لتوحٌد الجهود وتكاملها بٌن األطراؾ المعنٌة وٌتعلق األمر بنهج ٌسعى إلى إنجاز تقارب بٌن 

 الحٌز والموضوع والبحث عن أنجع السبل إلنجاز المهام. 
لٌة أهمٌة كبٌرة لمشاركة السكان ومنظمات المجتمع المدنً والمنظمات االجتماعٌة المهنٌة وتولً الوسابط العم

كؤهداؾ استراتٌجٌة وآلٌات تنفٌذ. وسٌتم إشراك السكان باللجوء إلى الوسابط العملٌة التشاركٌة أي اإلشراك 
 والتنمٌة المستدامة.  المنهجً فً تنفٌذ األعمال والتدخبلت المحددة فً االستراتٌجٌة الوطنٌة للبٌبة

وٌنبؽً على الخطط العملٌاتٌة وخطط العمل السنوٌة لبلستراتٌجٌة الوطنٌة للبٌبة والتنمٌة المستدامة ، تحدٌد 
 مٌكانٌزمات تشاركٌة إضافة إلى تحسٌن نهجها المٌدانً .

وٌات والحاجٌات وتوزٌع وٌمكننا القول أن النهج التشاركً للتنفٌذ ٌتمحور حول التشخٌص التشاركً وتحدٌد األول
المسإولٌات وإشراك المجموعات فً اآللٌات الجهوٌة واإلقلٌمٌة والمحلٌة الخاصة بعملٌات التوجٌه والتنسٌق 

 والمتابعة .
 مٌدانٌا. االستراتٌجٌةوٌجب إشراك وتمثٌل الشباب والنساء ضمن مجموع اآللٌات التنظٌمٌة وكذلك تنفٌذ 

  
  التخطٌط عملٌة

االستراتٌجٌة الوطنٌة للبٌبة والتنمٌة المستدامة عبر خطة عملها المتكونة من خطط عمل وزارة البٌبة سٌتم تنفٌذ 
 السنوٌة ومختلؾ األطراؾ المعنٌة . وتعتبر الخطة السنوٌة أداة عملٌاتٌة للتنفٌذ السنوي .

السنوٌة هً انتاج نهج  وٌمكن اعتماد برمجة كل سنتٌن ان كانت أسهل تطبٌقا وأكثر مبلءمة . والخطط العملٌة
تخطٌطً بٌن كل الفاعلٌن واألطراؾ المعنٌة بالتنفٌذ وخاصة اإلدارات ، المنظمات المجتمع المدنً الشركاء 
الفنٌٌن والمالٌٌن إضافة إلى القطاع الخاص ومن شؤن البرمجة التشاورٌة تسهٌل وتنفٌذ وتجنب التكرار 

 .  ز التعاون والتحالفاتواالستفادة من الموارد وتحسٌن الوسابل وتعزٌ

 : التنفٌذي التنظٌم
المإسسات وذلك حسب مهامها ومزاٌاها النسبٌة. إن الطابع المتعدد  تٌعتمد مخطط التنفٌذ على أدوار ومسإولٌا

 ٌتطلب مخطط تنفٌذ ٌحترم التنظٌم المإسسً.  لبلستراتٌجٌةاألبعاد 
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ً تنفٌذ االستراتٌجٌة الوطنٌة للبٌبة والتنمٌة المستدامة القطاعات الوزارٌة والمإسسات العمومٌة األخرى تساهم ف
طبقا لؤلهداؾ ومجاالت التدخل المبرمجة كما أنها تقوم بتنفٌذ االستراتٌجٌة الوطنٌة للبٌبة والتنمٌة المستدامة التً 

 تهمها طبقا لمهامها .
ة المستدامة وذلك طبقا لصبلحٌاتها فً وتلعب البلدٌات  دورا مهما فً تنفٌذ االستراتٌجٌة الوطنٌة للبٌبة والتنمٌ

والسهر على  مجال تسٌٌر المجال البلدي ، اذ علٌها إدماج وترجمة محاور االستراتٌجٌات الى خطط تنموٌة بلدٌة
احترام النظم والمعاٌٌر البٌبٌة خبلل تسٌٌر مجاالتها إضافة إلى األخذ بعٌن االعتبار للجوانب البٌبٌة والتنمٌة 

 ل تنفٌذ مشارٌع البلدٌة وكذلك إدارة الجوانب البٌبٌة وتسٌٌر القمامات .المستدامة خبل
المحلٌة والوطنٌة والمنظمات االجتماعٌة المهنٌة لمواكبة وزارة البٌبة والتنمٌة  تقوٌم منظمات المجتمع المدنً

المستدامة كما ستساهم األخرى فً تنفٌذ االستراتٌجٌة الوطنٌة للبٌبة والتنمٌة  توالوزاراالمستدامة والقطاعات 
كذلك فً عملٌة تصور وتنفٌذ تدخبلت الحماٌة طبقا لبلستراتٌجٌة وبشراكة مع اإلدارات العمومٌة ، كما تتعاون 
مع الوزارات األخرى والمإسسات العمومٌة على جمٌع المستوٌات وتلعب هذه المنظمات دورا أساسٌا فً 

والتهذٌب وتحسٌن األسر والتجمعات حول المسابل البٌبٌة والتنمٌة  التسٌٌر البلمركزي للموارد الطبٌعٌة واإلعبلم
المستدامة . وٌعتبر عمل منظمات المجتمع المدنً كشبكات تهتم بمواضٌع البٌبة والتنمٌة المستدامة مما سٌعطً 

 ذلك بعدا وطنٌا أو جهوٌا أو محلٌا فً مجال تنفٌذ  العمل المٌدانً وتنسٌق التدخبلت .

 
 :صالخا القطاع

 له مساهمة كبٌرة من خبلل تعهداته الطوعٌة المتعلقة بالبٌبة )خاصة قطاع النفط والؽاز(واشراكه فً نفوذ؟؟؟
 . الشراكة العمومٌة الخصوصٌة

 انتُفُذ تًىَم يُكبَُزيبث2.2.5 

كررة على تشكل مواضٌع االستراتٌجٌة الوطنٌة للبٌبة والتنمٌة المستدامة أهم األنشطة  واإلعمال الدابمة والمت
المدى الطوٌل لتحقٌق تنمٌة مستدامة للبلد ، وهً كلها تشكل أولوٌة بالنسبة لخطة العمل الوطنٌة للبٌبة والتنمٌة 

 .2021المستدامة وترجمة عملٌاته لبلستراتٌجٌة الوطنٌة للبٌبة والتنمٌة المستدامة فً أفق 
ى مستوى وزارة البٌبة والتنمٌة المستدامة عبلوة ملٌون أوقٌة عل 15575وتقدر المٌزانٌة الضرورٌة بمبلػ قدره 

ملٌاراوقٌة المدمجة فً خطة العمل الوطنٌة   76839,  على مٌزانٌة الوكالة الوطنٌة للسور األخضر المقدرة ب
للبٌبة والتنمٌة المستدامة التابعة لوزارة البٌبة . وعلى هذه الوكالة العمل على تعببة جل مواردها بوسابلها 

 ، الخاصة 
إن عملٌة تنفٌذ وتموٌل خطة العمل الوطنٌة للبٌبة والتنمٌة المستدامة تعنً الجمٌع وتتطلب مساهمة كل األطراؾ  
المعنٌة؛ ونظرا للطابع العرضانً للبٌبة والتنمٌة المستدامة وتؽٌرات المناطق المناخٌة التً تشمل كل القطاعات 

أخرى مرتبط  بصفة مباشرة بخطة العمل الوطنٌة للبٌبة  فإن تنفٌذ برنامج عدة وزارات –بالتفاوت طبعا  –
والتنمٌة المستدامة وٌساهم جزبٌا فً تنفٌذ خطة العمل الوطنٌة للبٌبة والتنمٌة المستدامة. لكن الطابع العرضانً 

ضمن للبعد البٌبً ٌحول دون تحدٌد جزء المٌزانٌة المخصص للبعد البٌبً للتنمٌة المستدامة والتؽٌرات المناخٌة 
 االستراتٌجٌات وخطط العمل الوطنٌة للوزارات األخرى.

مشروعا ذات أولوٌة تم تحدٌدها فً كل القطاعات وفً إطار إعداد المساهمات المتوقعة والمحددة  34وهناك 
و ادراجها فً البرمجة القطاعٌة للوزارات المعنٌة فً أفق  2015على المستوى الوطنً ضمن اتفاق المناخ ( 

ملٌار دوالر أمرٌكً بالنسبة ألعمال التخفٌؾ من اآلثار )  9,02مبلػ اإلجمالً لهذه المشارٌع هو . وال2021
. وهذه المبالػ مدرجة فً مٌزانٌات 2030ملٌار دوالر أمرٌكً للتكٌٌؾ فً أفق  9,37( و 2030أفق 

 الوزارات القطاعٌة.
( المسجلة لدى الوزارات التً تساهم مباشرة فً والجدول التالً ٌعطً لمحة عن التموٌبلت )الوحدة: ملٌار أوقٌة 

 مع استثناء وزارة البٌبة والتنمٌة المستدامة. 2021تنفٌذ خطة العمل الوطنٌة للبٌبة والتنمٌة المستدامة فً أفق 
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  األخرى الوزارٌة للقطاعات البٌبٌة التموٌالت:  1 الجدول
 

 العمل خطة  الموضوعاتٌة المحاور الوزارة
 المستدامة والتنمٌة للبٌبة ٌةالوطن

 مإكدة مٌزانٌة
 بالملٌارات

 البحث قٌد مٌزانٌة
 بالملٌارات

 االجمالٌة المٌزانٌة
 بالملٌارات

 المبلحظات

 العمل بخطة مباشرة عبلقة لها البرامج كل تقرٌبا 192 116 76  الطبٌعٌة الموارد تسٌٌر ( الزراعة) الزراعة وزارة
   لمستدامةا والتنمٌة للبٌبة الوطنٌة

 مع مباشرة عبلقة لها التنفٌذ قٌد البرامج كل تقرٌبا 122 73 49  الطبٌعٌة الموارد تسٌٌر  البٌطرة وزارة
  المستدامة والتنمٌة للبٌبة الوطنٌة الخطة

االقتصاد و الصٌد وزارة

 (الصٌد)البحري  

  القاري الصٌد
 البحري الصٌد

 ضبٌلة عبلقة لها تحتٌة ببنً تتعلق النفقات من كثٌرا 496 466 30
 ال الصٌد ؛ المستدامة والتنمٌة للبٌبة الوطنٌة بالخطة

 جزبٌا االعتماد ٌمكنه أنه إال مإكدة بمٌزانٌة ٌتمتع
 منظمة ، PGIRE) إقلٌمٌة شبه مشارٌع على

 (PRADO السنؽال، نهر استثمار
 والطاقة النفط وزارة

  والمعادن
  المعادن -
 المحروقات -

 والقطاع المستقلة الهٌبات.  فقط مإسسٌة مكونة 2,62 1,65 0,97  مواقعال متابعة تعزٌز
  االعتبار بعٌن تإخذ لم الخاص

 والطاقة النفط وزارة
  والمعادن
  الطاقة -

)   األساسٌة الخدمات المتجددة الطاقات
 ... ( الكهرباء

 عبلقة لها التخطٌط او التنفٌذ قٌد البرامج كل تقرٌبا 413 153 260
  المستدامة والتنمٌة للبٌبة الوطنٌة بالخطة مباشرة

  البرمجة فً منعدمة شبه البٌبٌة التوقعات 7 7 0  بٌبٌة ضوابط سن  الصناعة

 والعمران االسكان وزارة
   الترابٌة والتهٌبة
  البناٌات -
 العمران -

 العمومٌة، البناٌات العمرانٌة التنمٌة
  االجتماعٌة والمساكن التجهٌزات

 البرمجة فً منعدمة شبه البٌبٌة التوقعات 151,5 133,2 18,3

 الطرق وأنظمة للنقل بٌبٌة ضوابط سن  والنقل التجهٌز
  والرٌفٌة الحضرٌة

 خارج البرمجة فً منعدمة شبه البٌبٌة التوقعات 1.194 898 296
(EIE) 

 والصرؾ المٌاه وزارة
+  المٌاه) الصحً
 والصرؾ الصرؾ
 (الصحً

 135  الصحً والصرؾ المٌاه
 

 الوطنٌة بالخطة مباشرة عبلقة له كله التخطٌط 350 215
 المستدامة والتنمٌة للبٌبٌة
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 الداخلٌة وزارة
 والبلمركزٌة

 (البلمركزٌة)

 ومسإولٌات قدرات تعزٌز:  عرضانً
 المتابعة/  التخطٌط المحلٌٌن  الفاعلٌن
 ... المحلٌة

 والتنمٌة للبٌبة الوطنٌة بالخطة مباشر ارتباط 88 79 7
  المستدامة

 والعمران اإلسكان وزارة
   الترابً واالستصبلح

 االستصبلح -
  الترابً

 المتابعة/ التشاور/  التخطٌط: عرضانٌة
  المحلٌة

 والتنمٌة للبٌبة الوطنٌة بالخطة مباشر ارتباط 10,37 9,4 0,97
 المستدامة

 558,94   المجموع
(873,24) 

1.113,05 
(2.151,25) 

1.671,99 
(3.024,49) 
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 للتنمٌة الموجهة والصنادٌق الحضرٌة والبلدٌات المستقلة الهٌبات من أخرى مالٌة مساهمات على الحصول وٌمكن

 الوطنٌة العمل خطة تنفٌذ فسٌتم وبذلك والشراكات والدولً الوطنً الخاص القطاع من وكذلك الرٌفً الوسط فً
 :  مختلفة مصادر من تنموٌة موارد بفضل المستدامة والتنمٌة للبٌبة

 الخاصة والبرامج العمل خطط حسب واالستثمار للتسٌٌر المخصصة الدولة مٌزانٌة  
 الرٌفً الوسط فً االستثمار صندوق البٌبة، اجل من التدخل صندوق:  الموجودة الوطنٌة الصنادٌق ، 

 اإلستبمانً الصندوق
 المحروقات مستؽلً ؾطر من تدفع تعوٌضات عبر البٌبٌة االنشطة تمول التً البٌبٌة اللجنة . 

 لبحوث المورٌتانً المعهد)  البٌبة مجال فً المستقلة المإسسات طرؾ من ذاتٌا علٌه المتحصل الدخل 
 ...( ، المكاتب ، الوكاالت ، والصٌد المحٌطات

 ٌؾوالتك للخدمة األولوٌة ذات للبرامج الموارد تعببة ، ةالبٌب صندوق:  للعملٌاتٌة الجدٌدة الدولٌة الصنادٌق 
  المناخٌة اآلثار مع

 الملوث" مبدأ)  البٌبٌة النظم خدمات مقابل تسدٌد:  البٌبٌة الضرابب)  علٌها المتحصل المحلٌة التموٌبلت 
 " (  ٌدفع من هو

 والخصوصٌة العمومٌة الشراكات اطار فً الخصوصٌة االستثمارات  
 والمالٌٌن الفنٌٌن للشركاء الدعم ومشارٌع برامج  
 البلمركزي التعاون ، التوأمات:  لحكومًا ؼٌر التعاون . 

 من التكالٌؾ ترشٌد على العمل وٌنبؽً.  ونطاقها الخاصة األعمال حسب تحدٌدها ٌتم األنسب التموٌل ومٌكانٌزمات
 المستدامة والتنمٌة المواضٌعٌة للبٌبة المجموعة وستساعد الفاعلٌن متعددة القطاعٌة البرامج جهود توحٌد خبلل
 أولوٌات مراعاة مع المساعدة وتنسٌق األنسب التموٌل مٌكانٌزمات تحدٌد فً والمالٌٌن الفنٌٌن شركاءلل التابعة

 . المستدامة والتنمٌة للبٌبة الوطنٌة العمل وخطة المستدامة والتنمٌة للبٌبة الوطنٌة االستراتٌجٌة

 

  وانًؤشزاث انًتببؼت 3.2.5

 أعلى مستوٌات متابعة البٌبة والتنمٌة المستدامة .ٌعتبر نظام متابعة أهداؾ التنمٌة المستدامة 
وتتطلب متابعة االستراتٌجٌة الوطنٌة للبٌبة والتنمٌة المستدامة وخطة عملها استخدام مإشرات أهداؾ التنمٌة 
المستدامة األنسب لشتى مواضٌع االستراتٌجٌة الهامة ومن شؤن هذه المقاربة أن تعمل على انسجام وترشٌد 

 بعة على مستوى البلد .أدوات المتا
وقد قامت مورٌتانٌا بتحدٌد األهداؾ والمإشرات ذات الصلة بؤهداؾ التنمٌة المستدامة ، وهكذا فإنها قامت 

)وزارة االقتصاد والمالٌة،  2016بتشخٌص أولً لكل واحد من أهداؾ التنمٌة المستدامة فً شهر دٌسمبر 
(. وٌشكل تطور البحث وانظمة  2016ً مورٌتانٌا دٌسمبر الوضعٌة المرجعٌة ألهداؾ التنمٌة المستدامة ف

المعلومات البٌبٌة والمعلومات االستراتٌجٌة الضرورٌة التخاذ القرارات محورا  موضوعاتٌا أساسٌا 
الوطنٌة للبٌبة وللتنمٌة المستدامة وأولوٌة أنشطة خطة عملها . والمعرفة الدقٌقة لوضع البٌبة  و  لبلستراتٌجٌة

. لذا ٌنبؽً وضع أدوات تشخٌص فعالة  االستراتٌجٌةاساسً لقراءة بٌانات المإشرات واتخاذ القرارات توجهاتها 
ومإشرات تحلٌلٌة لمتابعة البٌبة والتلوثات الحضرٌة وٌمكن للوكالة الوطنٌة للبٌبة أن تشكل أرضٌة إلنشاء 

 مراكز كفاءات تحتاجها وزارة البٌبة. 
ٌن أنظمة المتابعة الخاصة بحاجٌاتهم ومتطلباتهم كما أن المإسسات أو وستواصل مختلؾ األطراؾ والفاعل

القطاعات المتخصصة فً البحث العلمً ومتابعة وضعٌة الموارد الطبٌعٌة المعلومات أو البٌانات التكمٌلٌة 
 الضرورٌة ذات الصلة بالنظم البٌبٌة .

المعلومات وتثمٌنها ونشرها لتسهٌل علمٌة  وستتولى وزارة البٌبة والتنمٌة المستدامة أو هٌبة متخصصة جمع
اتخاذ القرارات لفابدة كل األطراؾ المعنٌة . وٌتم متابعة أو تثمٌن المعلومات أو البٌانات سنوٌا فً العادة أو 
حسب الفترة الزمنٌة المحددة من طرؾ استراتٌجٌة النمو المتسارع والرفاه المشترك للمواضٌع المعقدة كوضعٌة 

 سنوات . 05أو  04ة على سبٌل المثال . وستتم دراسة هذه النظم البٌبة كل النظم البٌب
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ٌقدم مإشرات أهداؾ التنمٌة المستدامة التً، تم اختٌارها لمتابعة االستراتٌجٌة الوطنٌة للبٌبة  3والمرفق رقم 
 والتنمٌة المستدامة  وخطة العمل الوطنٌة للبٌبة والتنمٌة المستدامة .

طار االستفادة من المإشرات التً سبق اعتمادها لمتابعة أهداؾ التنمٌة المستدامة والتً كانت وٌمكن فً هذا اإل
موضوع تشاور بٌن األطراؾ المعنٌة بالدراسة: ووزارة البٌبة والفرقة التً تولت توجٌه واعداد خطط النمو 

جعٌة ثم االتفاق علٌها على المتسارع والرفاه المشترك إضافة إلى هذه المإشرات ٌمكن تعزٌز المإشرات المر
، ... الخ (. وعلى مستوى MAمستوى وزارة البٌبة وقطاعات وزارٌة أخرى )وزارة النفط والطاقة والمعادن ،

 وزارة البٌبة فإن المإشرات التالٌة ٌمكنها أن تشكل مإشرات جوهرٌة : 
 ( 3: تحدٌد المإشرات الجوهرٌة )انظر المرفق  2الجدول 

 
 المحاور

 تٌجٌةاالسترا
 التنمٌة أهداف المإشرات

 المستدامة
 7   ومجتمعٌة بٌبٌة تسٌٌر خطة على استثماري مشروع كل توفر ٌنبؽً 74

 7 قاعدي بٌبً تهذٌب إلى بالولوج المورٌتانً الشباب ٌتمتع 4

 7  سٌاساتها فً البٌبً البعد االعتبار بعٌن تؤخذ التً القطاعات نسبة 8173

 7  وصارمة مبلبمة واضحة لقواعد البٌبً طاعالق أقسام كل تخضع 76

 7  لتناسقها فٌها النظر إعادة تمت القطاعٌة البٌبٌة التنظٌمات كل 76

 البٌبة وزارة مع والتبادل التشاور موضوع كانت البٌبً الطابع ذات التنظٌمٌة المشارٌع كل 76
  المستدامة والتنمٌة

7 

 الموارد) بالبٌبة صلة ذات مسابل بالفعل تسٌر التً نًالمد المجتمع ومنظمات البلدٌات نسبة 76
 ... ( المتابعة ، النقابات ، الطبٌعٌة

7151314 

 التً البٌبة بتسٌٌر المكلفة والهٌبات المنظمات مستوى على القرار أصحاب وظابؾ نسبة 5
  النساء تتوالها

715 

 5  تجدده أو النباتً الؽطاء تثبٌت 75

 5  طبٌعٌة موارد توفٌر خبلل من الرٌفً الوسط فً ًالؽذاب النقص تراجع 5

 2 الطبٌعٌة للموارد الكبٌر التوفر بفضل تراجع فً الرٌفً الوسط فً الفقر 7

 5 المعدة الخطط حسب ستزٌد مورٌتانٌا فً البرٌة المحمٌة المناطق مساحة 75

 5  منها التحقق ٌمكن رمعاٌٌ أساس على تحسن فً األرضً والنباتً الحٌوانً البٌبً التنوع 75

 3  الممنوحة الخطط حسب زٌادة ستشهد مورٌتانٌا فً المحمٌة المابٌة المناطق مساحة 74

 3  محمٌات شبكات وجود خبلل من حماٌتها تمت المهاجرة واألسماك الطٌور مؤوى 74

 3  منها قالتحق ٌمكن معاٌٌر أساس على تحسن فً والبحري والنباتً الحٌوانً البٌبً التنوع 74

 منها الحد تم ، نواكشوط فً خاصة الحساسة المناطق مستوى على والتهدٌدات األخطار 73
  ملحوظة بصفة

3 

 4  الحضرٌة المراكز على ضررا تشكل ال أصبحت الصلبة للنفاٌات الصحً الصرؾ 75

 ماتالخد إلى والولوج البٌبً البعد االعتبار بعٌن ٌؤخذ العمرانً أو الحضري النمو 77
  تحسن فً وهو( الصحً الصرؾ ، الكهرباء ، المٌاه شبكات) األساسٌة

4 

 4  لببلستٌك أكٌاس استخدام تراجع 75

 4  وثٌقة بصفة جهودهم ٌنسقون للكوارث للتصدي المتدخلٌن مختلؾ 77

 4  تراجع فً الفحم واستهبلك الكهربابٌة الطاقة إلنتاج األحفورٌة الطاقة نسبة 7
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  0204 أفق فٍ انًضتذايت وانتًُُت نهبُئت تانىطُُ نؼًما خطت 3.5.

 
تقع مسإولٌة تنفٌذ خطة العمل الوطنً للبٌبة والتنمٌة المستدامة على عاتق مختلؾ المتدخلٌن على المستوى 

 المحلً والدولً والوطنً .
ون الرمادي فً وهناك عدة أنشطة أساسٌة وأعمال أولوٌة تتبع لوزارات أخرى ، وتمت االشارة إلٌها بالل

الجدول. كما أن بعض الوزارات تنفذ برامج تساهم بصفة مباشرة فً أنشطة الخطة الوطنٌة للبٌبة والتنمٌة 
وتنفٌذ الخطط الفرعٌة على مستوى  ًالمستدامة ، الشًء الذي ٌمثل مشكبل وتحدٌا بالنسبة للتخطٌط المٌزان

 م إعداد برامج ملموسة تتعلق بالمواضٌع المتبادلة.الوزارة المكلفة بالبٌبة والتنمٌة المستدامة حتى ٌت
والجدول التالً ٌمثل البرنامج الوطنً للبٌبة والتنمٌة المستدامة الذي تم إعداده على ضوء المحاور األربعة 

 الموضوعاتٌة لبلستراتٌجٌة الوطنٌة للبٌبة والتنمٌة المستدامة . األساسٌة والمحاور
اربة على أساس خطط عمل سنوٌة تستلزم تعببة الموارد الضرورٌة التً تتطلب مق إعتادولتنفٌذ الخطة علٌنا 

 تعزٌز قابلٌة المشارٌع للتموٌل من خبلل إعدادها الجٌد بالتشاور مع جمٌع الشركاء .
 
 

 
 

 

. 
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 التحدٌات مع والمتالبمة المندمجة البٌبٌة الحكامة: األول اإلستراتٌجً المحور
 

 الموضوع الموضوع
 فرعًال

 األطراؾ 1211 أفق فً األولوٌة ذات واألعمال الربٌسٌة األنشطة
 المشاركة

 وزارة مٌزانٌة
 والتنمٌة البٌبة

 بمبلٌٌن المستدامة
 األوقٌة

/  التنسٌق .7.7
 بٌن التناسق

 القطاعات
 من والشراكة

 التنفٌذ أجل
 لسٌاسة الفعال
 والتنمٌة البٌبة

  المستدامة

 الفنٌة اللجنة المستدامة، والتنمٌة للبٌبة الوطنً المجلس) ابمةالق التنسٌق أجهزة تنشٌط إعادة - 
 ...( المستدامة والتنمٌة للبٌبة الجهوي المجلس المستدامة، والتنمٌة للبٌبة

 لجنة تطلقه
 للتوجٌه

 االستراتٌجً
 البٌبة وزارة)

 والتنمٌة
 و – المستدامة

وزارة االقتصاد 

 (و المالٌة

Pm 

 : خبلل من عاتالقطا بٌن التشاور تسرٌع -
 الشركاء مع للتنسٌق وفرق والشاطا، البحرٌة وبالبٌبة الطبٌعٌة، بالموارد خاصة فرق وضع -

 .والمالٌٌن الفنٌٌن
 المجاالت فً موضوعاتٌة ومنصات وجهوٌة، وطنٌة قطاعٌة-بٌن منصات وقٌادة تشجٌع -

 .المشترك للتموٌل آلٌات وضع خبلل من عملها وضمان البٌبٌة،

 اإلصبلح أنظر الجمٌع
 المإسسً

 الوطنٌة للسٌاسات المإطرة االستراتٌجٌات مع المناخً، التؽٌر ذلك فً بما البٌبً، البعد إدماج 
....(  النقل العمران، المٌاه، والنفطً، المنجمً االستؽبلل الرعً، الزراعة، مجاالت فً)

 :عبر
 القطاعات، السٌاسات وضع فً النشطة المساهمة -
 مشارٌع إلدماج الوطنٌة التنمٌة فً الؽابوٌة للموارد واالجتماعٌة قتصادٌةاال المساهمة إبراز -

 القطاعات، بقٌة فً ؼابوٌة
 للتؽٌرات الوطنً البرنامج تنسٌق خلٌة) المناخً التؽٌر بعد لتنسٌق المإسسً اإلطار تعزٌز -

 ،(المناخٌة
 CCNUCC بعنوان المناخً التؽٌر سٌاسة ضمن الموجهة األنشطة قٌادة -
 .المناخً التؽٌر ألنشطة القطاعٌة البرمجة ودعم المناخٌة المالٌة خبلل من CDN تنفٌذ -

 الجمٌع
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 . المناخٌة التؽٌرات مع للتكٌؾ الوطنً المخطط استكمال -

   وزارة البٌبة .للبلدٌات الجماعٌة التنمٌة مخططات فً البٌبً البعد إدماج 
 الداخلٌة وزارة

 والبلمركزٌة
 البلدٌات

 ركاء الفنٌونالش
 و المالٌون

 

 الحوكمة، البٌبة،) والمالٌٌن الفنٌٌن الشركاء طرؾ من الممولة البرامجبٌن   االنسجام تعزٌز 
 .القدرات وتعزٌز  IEC  مجاالت فً وخاصة( اإلنتاجٌة القطاعات البلمركزٌة،

وزارة البٌبة 
 الفنٌون الشركاء

 المالٌون و

 متاح ؼٌر

 
 الموضوع الموضوع

 عًالفر
 األطراؾ 1211 أفق فً األولوٌة ذات واألعمال الربٌسٌة األنشطة

 المشاركة
 وزارة مٌزانٌة

 والتنمٌة البٌبة
 المستدامة

 األوقٌة بمبلٌٌن
 التموٌل. 5 .7

 المستدام
 والعمل
 البٌبً

  التضمٌنً األخضر واالقتصاد الطبٌعً بالرأسمال خاصة اقتصادٌة وأدوات بٌبٌة محاسبة إعداد: 
 المحلٌة، المالٌة الموارد لحشد المبتكرة لٌاتاأل تحدٌد -
 (المسدد الملوث مبدأ) المحتملة باألضرار الخاصة التكالٌؾ لتؽطٌة البٌبٌة للرسوم نظام وضع -
 (البٌبٌة النظم خدمات تسدٌد) للنفاد القابلة الموارد من االقتطاع تعوٌضات توسٌع -
 .البٌبً المجال فً...(  مكاتب، وكاالت،) ةالمستقل للمإسسات الثمن مدفوعة الخدمات وبعث تنوٌع -

 وزارة البٌبة 
 االقتصاد وزارة

 والمالٌة
و  الفنٌون الشركاء
 المالٌون

Pm 

 االستثمار برامج أولوٌات ضمن ترتٌبها لتشجٌع معاٌٌر بإدخال البٌبٌة والمشارٌع البرامج جاذبٌة تعزٌز 
 القطاعات – المستدٌمة والتنمٌة البٌبة وزارة) المشتركة الضؽط جماعات عبر للحكومة العمومً
 (الوزارٌة

 Pm الجمٌع

 اإلعبلم،. 3 .7
 التهذٌب

 والتواصل
 وتعزٌز
 القدرات

  (البٌبً التهذٌب برامج) المدرسٌة المقررات فً البٌبً التهذٌب إدماج 

 والطبلب للتبلمٌذ البٌبٌة الترقٌة مجال فً دراسٌة برامج وضع 

 وزارةوزارة البٌبٌة 
 لوطنًا التهذٌب

الشركاء الفنٌون و 
 الملٌون

 
 
 
 
 
 
 

 األثر متضمنة الرمادٌة للبٌبة الجدٌدة المجاالت) الموضوعات مختلؾ حول اتصالٌة أنشطة تطوٌر 
 (.المناخً التؽٌر وانعكاس الصحة على

 المواطنة ثقافة تؤسٌس ، الجماعً التحسٌس تكثٌؾ. 

 الشرطة ذلك فً بما والفاعلٌن، األشخاص لفابدة لتؤهٌلا وإعادة للتكوٌن طموح برنامج وتنفٌذ وضع 

 وزارة البٌبٌة 
 الصحة وزارة

 
 القطاعات
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 .البلدٌة

 البٌبة قطاعات مختلؾ فً وفنٌٌن أطر الكتتاب طموح مخطط وتنفٌذ وضع. 

 الوزارٌة
 

الشركاء الفنٌون 
 و المالٌون

 
 
 

791 
 والتسٌٌر والتموٌل التخطٌط مجاالت فً ةوالمحلٌ الوطنٌة لؤلجهزة والفنٌة المإسسٌة القدرات تعزٌز 

 :المناخً التؽٌر مع التكٌؾ معاٌٌر وتنفٌذ والمراقبة التلوث ذلك فً بما البٌبً،
 تجدٌد اللوازم، المتابعة، اإلدارة، التصور،) القدرات تعزٌز: وزارة البٌبة و التنمٌة المستدامة: وطنٌا -

 ....( األجسام
 الجهوٌٌن والفاعلٌن ،وزارة البٌبة و التنمٌة المستدامة ل الجهوٌة ندوبٌاتالم دعم: محلٌا/  جهوٌا -

 ومتابعة النصوص تطبٌق أجل من اللوازم ناحٌة ومن المإسسً الصعٌد على) والمحلٌٌن
 (بها المعمول البٌبً التسٌٌر مخططات

 الفاعلٌن بإعفاءات المرتبطة التعوٌضات) البلدٌات ووسابل الجماعٌة المواكبة أنشطة دعم -
 (.االقتصادٌٌن

 لوزارة البشري الكادر تكوٌن أو البٌبٌة التخصصات ذوي من المزٌد اكتتاب عبر القدرات تعزٌز -
 .والنقل التجهٌز

 م ت ب بـو البشري للكادر المبلبم التؤهٌل وإعادة التكوٌن. 

 البٌبة قطاعات مختلؾ فً وفنٌٌن أطر الكتتاب طموح مخطط وتنفٌذ وضع. 

 الجمٌع

/  التنظٌم. 3 .7
 اإلصبلح
 المإسسً

  وزارة البٌبة والفاعلٌن الوزارات وبقٌة م ت ب و من كل ومهام أدوار وتعمٌم شرح Pm 

 عبر م ت ب و لـ المإسسٌة األجهزة فعالٌة رفع ٌضمن إصبلح وتنفٌذ اعتماد: 
 .الخاص والقطاع المستقلة المإسسات قبل من وتفعٌلها المهام تفوٌض تشجٌع -
 بدراسة بدءا م، ت ب و لـ تنفٌذي كذراع البٌبة مكاتب أو وكاالت من رأكث أو واحدة اعتماد -

 .الخٌارات لمختلؾ الجدوى

 وزارة البٌبة
وزارة االقتصاد 

 و المالٌة
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 خبلل من القرار صنع عملٌة فً الخاص والقطاع والبلدٌات  المدنً للمجتمع فعلً إشراك: 
 مهنٌة-السوسٌو اتوالمنظم القاعدٌة المنظمات لتمکٌن نهج اعتماد -
 والقرارات األنشطة ال مركزة -
 الصلة ذات الهٌبات/  المنظمات مع البلدٌات مستوى على البٌبٌة اإلدارة خطط وضع -
 .البٌبٌة اإلدارة عملٌة مراحل جمٌع فً المدنً المجتمع دور تثمٌن -

  وزارة البٌبة
 الداخلٌة وزارة

 والبلمركزٌة
 البلدٌات

الشركاء الفنٌون 
 نو المالٌو

 :أنظر
 التسٌٌر

 البلمركزي
 .الطبٌعٌة للموارد

 المنظمات) عال مستوى على القرار صنع فً المرأة إشراك االجتماعً، النوع مقاربة تعزٌز 
 المستدامة، والتنمٌة للبٌبة الجهوي المجلس البلدٌات، الطبٌعٌة، للموارد المحلٌة لئلدارة الجماعٌة
 ...( الوزارات

 Pm الجمٌع
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 إدارة. 5 .7
 المعرفة

 البحث،)
 نظم

 المعلومات
 البٌبٌة،

( المراقبة
 التخاذ

 .القرارات

 المراقبة
 البٌبٌة

 ٌلعب أن ٌمكنه) م ت ب و مستوى على الطبٌعٌة الموارد حول والمراقبة للبحث مركز وتحدٌد إنشاء 
 عزٌزت وكذلك ،(البحرٌة والموارد للبٌبة بالنسبة والصٌد المحٌطات لبحوث المورٌتانً المعهد دور

 :أجل من األرضٌة الطبٌعٌة الموارد مراقبة
 نظام إطار فً المعطٌات وتؤوٌل بناء) الطبٌعٌة الموارد لمراقبة العلمٌة والشراكة البحث تشجٌع -

 ،(SIE البٌبٌة للمعلومات
 باالنقراض، المهددة األنواع لتجدٌد البحث إجراء -
 والنباتٌة، الحٌوانٌة األنواع حصر -
 .الفاعلٌن مختلؾ بٌن البٌبٌة المعطٌات ٌموتعم وتحلٌل/  تثمٌن -

 (.والهواء والتربة الماء تلوث) البٌبة جودة ومتابعة لمراقبة مختبر وضع 

 تنفٌذها ٌتعٌن التً واألعمال المشارٌع وتقٌٌم لمتابعة محلٌة لجان وضع. 

 الرحل بالرعاة الخاصة تلك خاصة المحلٌة، التقلٌدٌة المعارؾ تثمٌن. 

  الجمٌع
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 اإلعبلم 
 واالتصال

 البٌبً

 البٌبٌة للمعلومات نظام وتفعٌل إنشاء: 
 م ت ب و بٌانات قاعدة تفعٌل -
 الصٌد الزراعة، البٌطرة،) الوزارات بقٌة مع م ت ب و بٌن المعطٌات لتبادل مبسطة آلٌة وضع -

 راساتد البٌبٌة، المراقبة: المثال سبٌل على) الوزارات تلك احتٌاجات أساس على...(  والطاقة
 ...( البٌبً األثر

 توفرها التً المعلومات) م ت ب و لـ اإللكترونً الموقع على البٌبٌة المعلومات وتبادل نشر تنظٌم -
 (الشؽل طب السٌما القطاعات، مختلؾ

 مختلؾ توفرها التً المعلومات) م ت ب و بٌانات قاعدة على البٌبٌة المعلومات وتبادل نشر تنظٌم -
 (.القطاعات

  الجمٌع
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 الموضوع الموضوع
 الفرعً

 األطراؾ 1211 أفق فً األولوٌة ذات واألعمال الربٌسٌة األنشطة
 المشاركة

 وزارة مٌزانٌة
 والتنمٌة البٌبة

 المستدامة
 األوقٌة بمبلٌٌن

 اإلطار1.6
 التنظٌمً
 المعٌاري
 والرقابة

 ومواءمته التنظٌمً راإلطا وتعزٌز ومواءمتها، القانونٌة الترسانة اتساق على العمل عام
 
 
 

 قطاع كل فً الدورٌة اإلستراتٌجٌة البٌبٌة التقٌٌمات على المإسسً الطابع إضفاء

 وزارة البٌبة
 الشركاء الفنٌون 

 و المالٌون
 

 وزارة البٌبة
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 البٌبة بشؤن اإلطاري القانون فً النظر إعادة

 
 وزارة البٌبة

وزارة االقتصاد و 
 المالٌة

الشركاء الفنٌون و 
 مالٌونال

 

 االلتزامات
 الدولٌة

 وزارة البٌبة  الدولٌة لبلتفاقٌات الوطنً اإلسقاط تعزٌز
وزارة االقتصاد و 

 المالٌة
الشركاء الفنٌون و 

 المالٌون

 

 اإلطار
 المعٌاري

 والتنظٌمً

وزارة النفط و  البٌبٌة المعاٌٌر وتوحٌد تنظٌم تعزٌز،
 الطاقة و المعادن

 
 الصٌد وزارة

 واالقتصاد
 وزارة البحري،
 وزارة ، الزراعة،
 والعمران اإلسكان

 واالستصبلح
 الترابً

الشركاء المالٌون 
 و الفنٌون

122 

 الرقابة
 البٌبٌة

 قانون البٌبة، مدونة المعادن، مدونة: بها المعمول التشرٌعات تطبٌق رقابة) البٌبٌة الرقابة تعزٌز 
 التشرٌعات باحترام الشركات إلزام البٌبٌة، ةاإلدار خطط الحرفً، التعدٌن تنظٌم البحري، التلوث

 (.واالجتماعً البٌبً التسٌٌر خطةو البٌبً، األثر ودراسة بها المعمول

  وزارة البٌبة
 الصٌد وزارة)

 واالقتصاد
 وزارة البحري،
وزارة  الصناعة

النفط و الطاقة و 

 ...( المعادن

 

 المعنٌة الوزارات .واالجتماعٌة البٌبٌة اإلدارة خطط ومراقبة بٌبًال األثر دراسات حول إلكترونٌة بٌانات قاعدة إعداد  
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 المجموع
 الفرعً

 711 

 
 

 (الخضراء البٌبة) األرضً الحٌوي والتنوع الطبٌعٌة للموارد والمستدٌم المندمج التسٌٌر: الثانً اإلستراتٌجً المحور
 

 الموضوع الموضوع
 الفرعً

 األطراؾ 1211 أفق فً وٌةاألول ذات واألعمال الربٌسٌة األنشطة
 المشاركة

 وزارة مٌزانٌة
 والتنمٌة البٌبة

 المستدامة
 األوقٌة بمبلٌٌن

 اإلدارة.  1.  1
 المستدٌم والتثمٌن
 الطبٌعٌة للموارد

 الماء،) األرضٌة
 األحٌاء التربة،

 الحٌوانٌة
 مع( والنباتٌة

 التؽٌر بعد إدماج
 .المناخً

 

 مكافحة
 التصحر،

 وتعزٌز
 صمود
 مةاألنظ

 – الزراعٌة
 الرعوٌة

 ( للرعً) المواشً تنقل أنظمة وتعزٌز ،(الماء ونقاط المراعً وإدارة حماٌة) الطبٌعٌة المراعً استعادة
 .الؽابات حرابق من المراعً وحماٌة

  التصحر لمكافحة الوطنٌة العمل وخطة الجدٌدة االستراتٌجٌة تنفٌذ: 
 CES/DRS أعمال فً الشروع خبلل نم المتدهورة األراضً تؤهٌل وإعادة استصبلح  -
 المحلٌٌن السكان طرؾ من الصؽرى الحٌوٌة البٌبات وإدارة استصبلح وتعزٌز دعم  -
 تنفٌذ خبلل من الرمال زحؾ من واالقتصادٌة االجتماعٌة األساسٌة البنٌة ومنشآت والقرى المدن حماٌة -

 المحلٌة للبٌبة المبلبمة النباتٌة األنواع امباستخد التشجٌر وإعادة الرملٌة الكثبان لتثبٌت هام برنامج
 عملها وخطة الكبٌر األخضر للسور الوطنٌة االستراتٌجٌة تنفٌذ -
 (والرعً الزراعة) المناخً التؽٌر آثار مواجهة على هشاشة األكثر السكان قدرة تعزٌز •
 القتاد أشجار) المحلٌة تجاتوالمن الطبٌعٌة الموارد حماٌة على تشجع التً للدخل المدرة نشطةاال ترقٌة •

 (إلخ... خاصة، أخشابا تستخدم التً المحلٌة والمنتجات والعناب( العربً الصمػ)
 (SDSR) الرٌفً القطاع تنمٌة إستراتٌجٌة تنفٌذ •

 وزارة البٌبة وزارة
 البٌطرة

 وزارة الزراعة
وزارة القتصاد و 

 المالٌة
الشركاء الفنٌون و 

 المالٌون
وكالة الوطنٌة 

 ور االخضرللس

 
 
 
 
 

 
4111 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بعد المناخً التؽٌر مع للتكٌؾ الوطنً المخطط ضمن الرٌفً الوسط فً األولوٌة ذات المشارٌع تنفٌذ 
 .علٌه المصادقة

 وزارة البٌبة 
 الزراعة، وزارة
 البٌطرة وزارة
 المٌاه وزارة

 الصحً والصرؾ
وزارة االقتصاد و 

 المالٌة
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وكالة الوطنٌة 
 االخضرللسور 

 
 إدارة

 الموارد
 المابٌة

 وزارة البٌبة  المابٌة واألحواض للمجاري والمتكاملة المستدامة دارةلئل استراتٌجٌة وضع 
 المٌاه وزارة

 الصحً والصرؾ

 

 وبناء الجوفٌة، المٌاه طبقات استكشافات) الجوفٌة والمٌاه السطحٌة المٌاه فً التحكم تقنٌات تعزٌز 
 (والحواجز والسدود، الصؽٌرة، المٌاه واضأح وتهٌبة السدود،

 وزارة البٌبة 
 الزراعة، وزارة
 البٌطرة وزارة
 المٌاه وزارة

 الصحً والصرؾ

 

 التؽٌر آثار مجابهة على وقدرتها الرطبة، للمناطق والمستدامة المتكاملة واإلدارة التؤهٌل إعادة تعزٌز 
 (طبةالر للمناطق الوطنٌة االستراتٌجٌة تنفٌذ) المناخً

وزارة البٌبة 
  الزراعة، وزارة
 المٌاه وزارة

 الصحً والصرؾ
 الصٌد وزارة

 البحري واالقتصاد

 
 مٌزانٌة ضمن

 7. 5 المحور
 

 الموارد 
 الخشبٌة
 – والطاقة
 الخشبٌة

 باألنواع التشجٌر وإعادة المناخً، التؽٌر مراعاة مع التشجٌر وإعادة للؽابات وبرامج مشارٌع إعداد 
 القٌمة ددةمتع الؽابوٌة

  وزارة البٌبة
 
 
 

611    نباتات وتثمٌن الحٌوي، الؽاز: األخشاب موارد على الضؽط من الحد أجل من المنزلٌة الطاقة ترقٌة 
 وزراعة البوتان ؼاز من المحلٌة اإلمدادات وتعزٌز المتجددة، والطاقات المحسنة، األفران التٌفا،

 (النمو ٌعةسر الطاقً االستخدام ذات النباتٌة األنواع

 وزارة البٌبة
وزارة النفط و 

 الطاقة و المعادن

 األسماك واستزراع القاري الصٌد لتنمٌة طموح برنامج وتنفٌذ السمكٌة للموارد المسإولة اإلدارة تعزٌز  
 السنؽال نهر استثمار منظمة إطار وفً المحلً المستوى على

 وزارة البٌبة
وزارة االسكان 

 الصٌد وزارة
 البحري واالقتصاد

 وزارة الزراعة
 العمالة
 الرٌفٌة
 والدخل

 الجمٌع األصلٌة مناطقهم فً السكان لتثبٌت للبٌبة المستدامة باإلدارة ٌتعلق فٌما للدخل المدرة األنشطة تعزٌز 

 والؽذابٌة التجارٌة مةالقٌ ذات المنتجات وخاصة الخشبٌة، ؼٌر الؽابوٌة المواد تثمٌن على التشجٌع 
 والطبٌة

 وزارة البٌبة
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 خاصة)
 لصالح

 التجمعات
 (النسوٌة

 وزارة البٌبة الثانوٌة الحٌوانٌة المنتجات وتثمٌن الحراجٌة الزراعة تشجٌع 
 وزارة الزراعة
 وزارة البٌطرة

 

 
الموضوع  الموضوع

 الفرعً
 لبٌبةا وزارة مٌزانٌة المشاركة األطراؾ 2021األنشطة الربٌسٌة واألعمال ذات األولوٌة فً أفق 

 المستدامة والتنمٌة
 األوقٌة بمبلٌٌن

. التسٌٌر المحلً، 2.  2
الالمركزي والتشاوري 

 للموارد الطبٌعٌة

التسٌٌر 
الالمركزي 

 للموارد الطبٌعٌة

 الطبٌعٌة للموارد البلمركزي تسٌٌرالمقاربة  نطاق وتوسٌع تعزٌز 
 اردالمو إدارة عن المسإولة المحلً المجتمع منظمات تعمٌم/  رقٌةوت

األطراؾ  قدرات وبناء التقنً ودعمها المنظمات إنشاء) الطبٌعٌة
 مصالحال ،المندوبٌة الجهوٌة للبٌبة والتنمٌة المستدامة) ةالمعنٌ

 ((المحلً المجتمع منظمات ،العمد ،البلمركزٌة

 دفتر  مقابل المستخدمٌن إلى الطبٌعٌة لمواردا سلطة تسٌٌر نقل
 سلفا محددة التزامات

 بة وزارة البٌ
وزارة الداخلٌة 

 والبلمركزٌة،
وزارة الزراعة، وزارة 

 البٌطرة

 
 
 

150 

آلٌات التنسٌق 
 المحلٌة

 ٌةماعالج التنمٌة أقطاب رقٌةت/  إنشاء 

 والبلدٌات مصالح و ب ت م بٌن التنسٌق تعزٌز/  رقٌةت 

 وزارة البٌبة 
وزارة الداخلٌة 
والبلمركزٌة، وزارة 
المٌاه والصرؾ 
الصحً، وزارة 

زراعة، وزارة البٌطرة ال
.... 

. حماٌة وتحسٌن 3.  2
التنوع البٌولوجً 

 الحٌوانً والنباتً

 المناطق المحمٌة
 الموارد وحماٌة
 والحٌاة النباتٌة
 البرٌة

 :البٌولوجً للتنوع الوطنٌة االستراتٌجٌة تنفٌذ• 
 البرٌة والحٌاة النباتٌة الموارد حماٌة وضمان البرٌة المحمٌات زٌادة -
 باالنقراض المهددة األنواعب المصاٌد ستزراعا -

 بالتعاون شاتٌرال لببك المحمٌة الجٌولوجٌة لمنطقةا حفظل برنامج تنفٌذ •

 مختلؾ مع وباالشتراك والسٌاحة، الثقافة عن المسإولة الوزارة مع
 الشركاء الفنٌٌن والمالٌٌن

 البٌبٌة السٌاحة رقٌةت •

 .الخشبٌة بالموارد الحدود عبر واالتجار الفردٌة األسلحة مراقبة •

وزارة الثقافة، وزارة 
 السٌاحة

550 
 
 
 
 
 
 

مدمج فً مٌزانٌة  : المتدهورة لؤلراضً الجوي البذر طرٌق عن الطبٌعٌة البٌبة تجدٌد  تؤهٌل إعادة
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 ٌةبٌبال النظم
 المتدهورة

 2.1المحور  سنوٌا هكتار 10 000

 اعادة التاهٌل ألؼراض المصنفة الؽابات رٌتشج/  شجٌرالت إعادة  

 5300   المجموع الفرعً

 
 المحور اإلستراتٌجً الثالث: التسٌٌر المستدام للبٌبة البحرٌة والشاطبٌة )البٌبة الزرقاء(

 
الموضوع  الموضوع

 الفرعً
 األطراؾ 2021األنشطة الربٌسٌة واألعمال ذات األولوٌة فً أفق 

 المشاركة
 وزارة مٌزانٌة

 والتنمٌة البٌبة
 المستدامة

 األوقٌة بمبلٌٌن
تنظٌم . 1. 3

االستخدامات 
والتنمٌة 

المستدامة 
للمناطق الساحلٌة 

والمناطق 
البحرٌة مع 
مراعاة بعد 

 التؽٌر المناخً

 وضع معاٌٌر بٌبٌة للشاطا  التنظٌم
 

 Pm الجمٌع

اإلدارة التكٌفٌة، ذات  وضع أداة لدعم اتخاذ القرار )المرصد الساحلً، ونظام للمتابعة والتقٌٌم( من أجل
 االستقبللٌة البلزمة والموارد المناسبة والدابمة

جزء من  الجمٌع
 استراتٌجٌة
المحمٌات 

 البحرٌة

التنمٌة  
الحضرٌة 
والولوج 

إلى 
الخدمات 
 األساسٌة

وضع وتنفٌذ خطط التهٌبة الحضرٌة والصرؾ الصحً )الولوج إلى الخدمات األساسٌة كالمٌاه 
 الصحً وؼٌرها، وتنظٌم حركة المرور على الطرق واستخدام األراضً( والكهرباء والصرؾ

 وزارة البٌبة 
وزارة اإلسكان 

والعمران 
واالستصبلح 

الترابً، وزارة 
التجهٌز والنقل، 
وزارة المٌاه 

والصرؾ 
وزارة الصحً، 

البترول الطاقة 
،  والمعادن
 البلدٌات

Pm 
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ري والشعب المتصلة به )أنشطة الموانا والنقل البحري والنقل التسٌٌر والتثمٌن المستدام للصٌد البح الصٌد 
 البري( من خبلل دمج بعد التؽٌر المناخً

وزارة البٌبة 
وزارة الصٌد 
 واالقتصاد البحري

 ؼٌر متاح

حماٌة  
المناطق 
البحرٌة 

 والساحلٌة

  ناطق ذات األهمٌة الوطنٌة إلدارة المناطق البحرٌة المحمٌة والم لبلستراتٌجٌةالتنفٌذ المتفق علٌه
 الحٌوٌة

  اإلدارة الفعالة للمناطق المحمٌة البحرٌة والساحلٌة )الحظٌرة الوطنٌة لحوض آركٌن، والحظٌرة
 الوطنٌة لجاولٌنػ(، وإنشاء شبكة المناطق المحمٌة

  حماٌة البٌبة والتنمٌة المستدامة فً استراتٌجٌات االستؽبلل النفطً  استراتٌجٌةدعم إدماج
 والمعدنً

 فٌذ مخطط بولٌمار تنPOLMAR ، 

وزارة وزارة البٌبة 
الصٌد واالقتصاد 

 البحري، 
وزارة البترول 

 ، الطاقة والمعادن
، 

3800 
 
 
 
 
 
 

 
. التسٌٌر 2. 3

المتفق علٌه 
والتنسٌق الفعال 
بٌن جمٌع 

الفاعلٌن 
)المناطق 

البحرٌة المحمٌة، 
المناطق المحمٌة 
الساحلٌة، الصٌد 
البحري، النقل 

والبري، البحري 
المحروقات، 

المعادن، المدن، 
)... 

  تعزٌز وتوسٌع وتنشٌط مجلس الساحل 

 التحٌٌن والتنفٌذ المنسق لمخطط تهٌبة الساحل 

 ترقٌة البرامج والشراكات الشاملة والمتعددة القطاعات 

  الجمٌع
 

Pm 
 

إصبلح   3-3
النظم 

اإلٌكولوجٌة التً 
توفر الحماٌة 
ضد التعرٌة 

 الساحلٌة

   على المناطق المعرضة للتعرٌة )الرأس األبٌض حتى خلٌج النجمة(، والتصنٌؾ كمناطق الحفاظ
 بحرٌة محمٌة

  األحزمة النباتٌة لتعزٌز الكثبان الرملٌة الساحلٌة اعادة تاهٌلإنتاج النباتات 

تمثل جزء من  الجمٌع
 استراتٌجٌة

المناطق البحرٌة 
 المحمٌة

 
أنظر المحور 

 الثانً
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. حماٌة 4. 3
خط وصون 

الساحل 
)خصوصا 

نواكشوط( ضد 
آثار التؽٌر 

 المناخً

وزارة البٌبة  تثبٌت الشرٌط الساحلً 
وزارة اإلسكان 

والعمران 
واالستصبلح 

 الترابً

 
 
 
 

4000 
 
 

  :تعزٌز حماٌة المناطق القابلة للؽمر 
 الساحلً الكثبان من المنخفضة المناطق رفع طولو تحدٌدها تم التً الثؽرات سد -
 ٌة البنٌة التحتٌة )سوق األسماك، الموانا(،تعزٌز حما -
استقرار الشاطا الساحلً )سبللم التخفٌؾ من الصدمات المرتبطة باألمواج، وتدعٌم المناطق  -

 المعرضة لتذبذب المد والجزر(،
 إنشاء مرصد الساحل لرقابة خط الساحل على وجه الخصوص، -

 وزارة البٌبة
وزارة اإلسكان 

والعمران 
واالستصبلح 

 ابًالتر

 حماٌة المدن والقرى والبنى األساسٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة من زحؾ الرمال والؽمر البحري   

المجموع 
 الفرعً

 7800 
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 " (الرمادٌة" البٌبة) البٌبة بؤنشطة الصلة ذات والتهدٌدات التلوث وتسٌٌر الوقاٌة تعزٌز:  1 االستراتٌجً المحور
 

 وزارة مٌزانٌة  المشاركة األطراؾ  5157 أفق فً األولٌة ذات واألعمال األنشطة أهم  الفرعٌة المواضٌع  المواضٌع
 والتنمٌة البٌبة

 المستدامة
  األوقٌة بمبلٌٌن

 
 تسٌٌر 4.7

 النفاٌات
  والتلوث

  على النفاٌات من للتخلص نظم وتطوٌر المسإولٌة فً التجمعات اشراك   النفاٌات تسٌٌر
 البلدٌات مستوى

 ةوزارة البٌب
  البلدٌات

411 

 ودعم شاء إن ؛ والمعادن ولببلستٌك الزجاج فرز) النفاٌات وتثمٌن لتدوٌر شعب تطوٌر 
 (والشباب النساء لصالح للدخل مدرة أنشطة

 وزارة البٌبة
  البلدٌات

611 
 

 وزارة البٌبة  الطبٌة المإسسات مستوى على الطبٌة النفاٌات لتسٌٌر خطط اعتماد 
 الصحة وزارة

 وزارة البٌبة  الموانا مستوى على خاصة المستخدمة الزٌوت جمع لتسهٌل آلٌات وضع 
 واالقتصاد الصٌد وزارة

 البحري

N/A 

  البلد مدن أهم مستوى على الصحً بالصرؾ متعلقة دراسات إعداد   الصحً الصرؾ
  .المدن كبرٌات مستوى على األمطار ومٌاه اآلسنة مٌاه ، صحً صرؾ شبكات انجاز 

  ،( انواذٌبو – انواكشوط)

 وزارة البٌبة 
 والصرؾ المٌاه وزارة

  الصحً
  البلدٌات

N/A 

 الحضرٌة التنمٌة 
 إلى والولوج
 األساسٌة الخدمات

 العمران تهٌبة خطط وتنفٌذ تطوٌر ،  
 الصحً والصرؾ الكهرباء بشبكة الربط)  األساسٌة الخدمات إلى والولوج التنمٌة تطوٌر  ...

 ( الخ

 لبٌبة وزارة ا
 والعمران اإلسكان وزارة

 الترابً واالستصبلح
  والنقل التجهٌز وزارة
 والصرؾ المٌاه وزارة

 الصحً
النفط و الطاقة و  وزارة

 المعادن
  البلدٌات

 

pm 

 الوطن والٌات لمختلؾ الحضري الوسط فً والطرق الخضراء الساحات تشجٌر مواصلة 
 

 وزارة البٌبة 
 والعمران واإلسكان وزارة

 5 المحور أنظر
 التشجٌر
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  الترابً واالستصبلح
 البلدٌات

 N/A  األطراؾ كل والتجهٌزات التحتٌة البنى لصٌانة سٌاسة ووضع التجهٌزات وضع تحسٌن   التحتٌة البنى 

 المواد تسٌٌر 
 الكٌمٌابٌة

 الكٌمٌابٌة المواد لتسٌٌر وطنٌة لجنة انشاء  
 الكٌمٌابٌة للمواد تسٌٌر خطط إعداد  
 المستخدمة ؼٌر المواد على ءالقضا 
 

 وزارة البٌبة
 الزراعة التنمٌة وزارة
النفط و الطاقة و  وزارة

 المعادن

 
711 

 
 الحد 4.5
 من

 االنبعاثات
  والتلوث

  والحضري الرٌفً الوسط فً(  والهوابٌة الشمسٌة) المتجددة الطاقات تطوٌر  المتجددة الطاقات

 (  الشمس ، الكهرباء) نظٌفة بتكنولوجٌات النفط استخدامات عن بدٌل برنامج وتنفٌذ إعداد...
  الري مٌاه ضخ فً

 

 وزارة البٌبة 
  الزراعة وزارة
النفط و الطاقة و  وزارة

 المعادن

PM 
 
 

 القطاعات
 االستخراجٌة

 النفط ، المعادن)
 ( الؽاز

 (المقالع الذهب استخراج) التعدٌن مجال فً الحرفٌة األنشطة تنظٌم... 

 الذهب استخدام عملٌات فً المستخدم الزأبق وتدوٌر ستعادةاإل آلٌة وضع 
 مخاطر ، الربة تصون) المناجم باستؽبلل الصلة ذات المخاطر من الوقاٌة اجراءات تعزٌز 

 ( السابلة والنفاٌات الؽبار

 التعدٌن شركات انشطة متابعة تعزٌز 

 وزارة البٌبة 
النفط و الطاقة و  وزارة

 المعادن
 

711 

    
 الكبٌرة الحضرٌة المراكز فً السٌارات زحمة وتخفٌؾ الفنٌة للمعاٌنة مستقل مركز إنشاء  لالنق

 ( المدن وسط فً لؤلشخاص ممرات ، محوالت ، مبلبمة أكثر تحتٌة بنى)
 وزارة البٌبة 

 والنقل التجهٌز وزارة
N/A 

 جودة لمتابعة دراسات دادإع ، انواكشوط فً الهواء جودة ومراقبة للتحلٌل مختبر إنشاء   الهواء تلوث
 ( كٌفه ، كٌهٌدي ، انواكشوط)  المدن كبرٌات فً الهواء

 

 وزارة البٌبة 
  والنقل التجهٌز وزارة

  البلدٌات
 والعمران اإلسكان وزارة

  الترابً واالستصبلح

461 

 والدباؼة الدقٌق مصانع من الصادرة اآلسنة المٌاه معالجة قدرات تعزٌز/  التكٌؾ  الصناعات 

 ( الصحة على اآلثار) الشؽل لمخاطر اإلعتبار بعٌن األخذ تحسٌن 

  

 وزارة البٌبة 
 واالقتصاد الصٌد وزارة

  البحري
  والمعادن الصناعة وزارة
 الصحة وزارة

N/A 
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 الحد 4.3
 مخاطر من

 الكوارث

    

 من الوقاٌة
 التقنٌة الكوارث

 والطبٌعٌة

 واالنذار المراقبة نظم تعزٌز) الكوارث اطرمخ من للحد الوطنٌة الخطة إعداد من االنتهاء 
 ((الكوارث مخاطر لتسٌٌر وطنٌة منصة) عملٌة آلٌة وضع المبكر

 تدخله وسابل وتعزٌز المدنً األمن دور مراجعة . 

 المبكر اإلنذار نظام العملٌة ، الطوارئ ، خطط) الكوارث مخاطر لتسٌٌر عملٌة آلٌة وضع 
 (الخ...

 واألزمات والكوارث المخاطر لتسٌٌر الوطنٌة بالوكالة لقتتع اسٌمرم مشارٌع إعتماد 
 المخاطر لتسٌٌر الوطنٌة المنصة الكبري، األزمات لتسٌٌر الوزارٌة واللجنة ، اإلنسانٌة

 مورٌتانٌا فً  اإلنسانٌة واألزمات الكوارث مخاطر من والحد والكوارث

 وزارة البٌبة 
 الطاقة و المعادن النفط وزارة

  ٌةالمدن الحماٌة
  الصناعات

  
  

 
N/A 

 المجموع
 الفرعً

 7661 

 المٌزانٌة
 العامة

 75575  

 
 : مالحظة

 Pm  :دقٌق مالً تقٌٌم اجراء من تمكن بٌانات عنها تتوفر ال التً خالتدالت  
A/N  :القطاعات جهود وتوحٌد موسع تشاور عملٌة تنفٌذها ٌتطلب والتً معٌنة جهة إلى توكل لم التً األعمال أو التدخالت 
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 الوطنً العمل وخطة المستدامة والتنمٌة للبٌبة الوطنٌة االستراتٌجٌة إعداد طرٌق خارطة 1 المرفق

 . المستدامة والتنمٌة للبٌبة

 

 التخطٌط  العناصر المراحل
 وخطة الوطنٌة االستراتٌجٌة إلعداد المرجعٌة الشروط إعداد   التمهٌدٌة المرحلة

 الوطنً العمل وخطة المستدامة مٌةوالتن للبٌبة ةالوطنٌ العمل
  المستدامة والتنمٌة للبٌبة

 5177 مارس

 5177 ابرٌل – مارس  استشارٌٌن واكتتاب توجٌه لجنة تعٌٌن 

 انطبلق: 7 المرحلة
  العملٌة

 5177 ابرٌل ـ مارس  استشارٌٌن واكتتاب المرجعٌة الشروط عن اإلعبلن

 5177 ابرٌل 71 (والدولٌٌن لوطنٌٌنا) االستشارٌٌن بحضور االنطبلقة اجتماع

 الدراسات : 5  المرحلة
 والتشاورات

 5177 ابرٌل  المتوفرة الوثابق دراسة
  5177 ابرٌل 79  انواكشوط مستوى على لبلنطبلقة الوطنٌة الورشة

 5177 ماٌو ـ ابرٌل  الفاعلٌن وكل المعنٌة األطراؾ مع ومقاببلت اجتماعات

 على المعنٌة األطراؾ مع للتشاور وٌةجه ورشات ثبلث تنظٌم 
 والمستشارٌن العمد ، البرلمانٌٌن المنتخبٌن):  المحلى المستوى
 ، والنساء الشباب شبكات ، الخاص القطاع ممثلً ،( البلدٌٌن
 . التنمٌة فً والشركاء المدنً المجتمع ممثلً

 5177 ماٌو 71
 5177 ماٌو 78 

 5177 ماٌو56

 تحلٌل:  3 المرحلة
  لوماتالمع

 للبٌبة و  الوطنٌة االستراتٌجٌة عناصر وأهم هٌكلة مقترح اعداد
العمل الوطنٌة للبٌبة و التنمٌة  وخطة التنمٌة المستدامة

  للجنة التوجٌهٌة عرض واجتماع عملها المستدامة

 5177 ٌونٌو 74

  5177 ٌونٌو 79 التوجٌهٌة اللجنة أعضاء تعلٌقات ارسال 

 والتنمٌة للبٌبة الوطنٌة اتٌجٌةلبلستر أولى مخطط إعداد 
 والتنمٌة البٌبة وزارة إلى وإرسالهما عملها وخطة المستدامة
 فٌهما للنظر المستدامة

 ٌونٌو 57 – 51
5177 

 التقرٌر وإعداد المستدامة والتنمٌة البٌبة وزارة تعلٌقات ارسال 
 لتنمٌةاللبٌبة  و  الوطنٌة باالستراتٌجٌة المتعلق المإقت

 الوطنٌة عملها وخطة المستدامة

 5177 ٌولٌو 15

المراجعة و  4 المرحلة

 المصادقة الفنٌة
 والتنمٌة للبٌبة الوطنٌة االستراتٌجٌة لتقدٌم وطنٌة ورشة 

 المستدامة والتنمٌة للبٌبة ٌةالوطن العمل وخطة المستدامة
 5177 ٌولٌو 17

 للبٌبة الوطنٌة ٌجٌةلبلسترات النهابٌة الوثٌقة وإعداد توطٌد   التوطٌد:  5 المرحلة
 الوطنٌة عملها وخطة المستدامة والتنمٌة

 5177 ٌولٌو
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   البٌبة حول الدولٌة االتفاقٌات تنفٌذ وضعٌة:  1 رفقالم

  
 
 (والفرص العوابق) مبلحظات المإسسات  المنفذة األنشطة أهم المصادقة تارٌخ  االتفاقات

 
 
 

 األمم إطار
 المتحدة

 للتؽٌرات
  المناخٌة

 
 

 لؤلمم اإلطارٌة تفاقٌةاال
 التؽٌرات حول المتحدة
  7995 المناخٌة

 
 
 
 
 

 
 

7994 
 
 
 
 
 

 الوطنً المستوى على والمحددة المتوقعة المساهمة
(5175 ) 

 
 األخذ مع للتنمٌة مشروعا 77 بتموٌل مقترح تقدٌم
  المناخٌة للتؽٌرات اإلعتبار بعٌن

 
 
 

 المناخٌة التؽٌرات حول الثالث الوطنً البٌان
  ؛(5174)

 
 قٌد) المناخٌة التؽٌرات حول الرابع الوطنً البٌان

 (االعداد
 

 الدراسة) التكنلوجٌا مجال فً الحاجٌات تقٌٌم عملٌة
 (اإلعداد قٌد
 

 5175 سنة فٌها البدء تم التً للتكٌؾ الوطنٌة الخطة
 النظر موضوع اآلن هً بالمتابعة تحظ ولم
 

 ، وطنٌة ةخلٌ) مدعومة مإسسٌة بنٌة أو هٌبة انشاء
 (الوزارٌة اللجان ، وزارٌة ارتكاز نقاط

 قدرة تعزٌز) تنفٌذها تم مجابهة مشارٌع أربع 4

 
 ، لبٌبةا وزارة
 التؽٌرات خلٌة

 نقاط ، المناخٌة
 االرتكاز
 الوزارٌة

 
 

 
 خاصة تموٌل مٌكانٌسمات وجود

: 

 األخضر الصندوق  
 الكربون مٌكانٌسم 

 5115 أكٌوتو إتفاقٌة

 
 

 57 بارٌز قمة اتفاق

 
 

5175 
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 مشارٌع:  المناخٌة التؽٌرات مجابهة على التجمعات
ACCVC ، AMCC /التؽٌرات مع التكٌؾ مشروع 
 , PARSACC) الرٌفً الوسط فً المناخٌة

REVIWU) 
 المناخ قمم فً أوسع إشراك

 

      

 
 
 
 
 

 التنوع اتفاقٌة
 لبٌولوجً

 االستراتٌجٌة على المصادقة إعداد تم 5174 نةس فً 7996 7995 لبٌولوجً التنوع اتفاقٌة
 – 5177 عملها وخطة لبٌولوجً للتنوع الوطنٌة
 المذكورة لبلتفاقٌة طبقا 5151

 
 باالنقراض المهددة األنواع لحماٌة مشارٌع تنفٌذ

 البحرٌة الثدٌات المابٌة السبلحؾ ، البحر عجول)
 (الخ...  الكبٌرة

 
 الوطنً رٌرالتق على والمصادقة اإلعداد 5174

  لبٌولوجً التنوع حول الخامس
 

  الحرابق من للوقاٌة عملٌات عدة
 

 التنوع حول السٌنٌؽالً المورٌتانً المشروع أعمال
  لبٌولوجً

 
 األعماق فً بالشباك الصٌد تحرٌم) تنظٌمٌة اجراءات

 (الخ... ، م51 من األقل
 

  متحركة فرق(  دعم أو) إنشاء
  اتالمطار ورقابة  الصٌد تحرٌم
 ( األخطبوط) للتهٌبة خطة تنفٌذ

 

وزارة البٌبة / 
خلٌة التنسٌق 
المكلفة بالتنوع 

  لبٌولوجً

  للتموٌل دولٌة مٌكانٌسمات وجود
 

 المحلٌة التموٌبلت بعض
 المٌزانٌات على االعتماد)

 ( الخاصة
 
 

 حول cartagena بروتكول
 الوقاٌة حول) حٌابٌةاإل السبلمة

 الحٌوٌة التكنلوجٌا مخاطر من
 التنوع باتفاقٌة المتعلقة

 (لبٌولوجً

5115 

 المتعلق Nagoya لبروتوكول
 للموارد لبٌولوجً بالتنوع
  الوراثٌة

5175 

 Aichi  5175 أهداؾ
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 ( الوطنٌة آولٌجات لمحمٌة) برٌة نوعٌات جلب

 
 

 األمم اتفاقٌة
 المتحدة
 لمكافحة
  التصحر

 
 

 لمكافحة المتحدة األمم اتفاقٌة
  7994 التصحر

 
7996 

 على الفنً المستوى على والمصادقة اإلعداد:  5173
( PANLCD) التصحر لمكافحة الوطنٌة العمل خطة

 CNULCD ل العشرٌة االستراتٌجٌة مع انسجاما
 
  الجو طرٌق عن البذر برنامج 

 
 ، الخضراء األحزمة) الحماٌة بهدؾ مشارٌع عدة

 (  التشجٌر إعادة ، الحراج حماٌة
 

  الطبٌعٌة الموارد تسٌٌر مشارٌع
 

  السفحٌة األحواض تهٌبة
 

 تشجٌر إلعادة وتدخبلت مشارٌع عدة
 
  

حماٌة  إدارة
 الطبٌعة

  قلٌلة دولٌة تموٌبلت
 دول) جهوٌة دٌنامٌكٌة وجود

 (الساحل

 المتعلقة االتفاقٌة
 الرطبة بالمناطق

 الدولٌة األهمٌة ذات
 أماكن خاصة
 الطٌور تعشٌش
 اإلتفاقٌة أو المابٌة
 المناطق حول

 الرطبة

 بالمناطق المتعلقة االتفاقٌة
 الدولٌة األهمٌة ذات الرطبة
 الطٌور تعشٌش أماكن خاصة
 حول اإلتفاقٌة أو المابٌة

 7977 الرطبة، المناطق

الوطنٌة  االستراتٌجٌةً االعداد و المصادقة عل 7994
 للمحافظة علً المناطق الرطبة فً مورٌتانٌا

(5174 ) 
 
 الوطنٌة االستراتٌجٌةعداد و المصادقة  الفنٌة على اال

لتسٌر المحمٌات  البحرٌة و الشاطبٌة و المناطق ذات 

 (2015) ألهمٌة البٌولوجٌة

المحمٌات  إدارة
  و الشاطا

 بالتنوع خاص صندوق وجود
 البحري والساحل لبٌولوجً

 (آركٌن حوض محمٌة)
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 االن تحٌٌنها ٌجري:  الساحل تهٌبة خطة إعداد

 

 حوض محمٌة) الوطنٌة لؤلحواض دعم عملٌات عدة
 ( جاولٌنك محمٌة ، آركٌن

 
 المراجع) الرطبة القارٌة المناطق فً رابدة تدخبلت

 ( واالقتصادٌة االجتماعٌة الدراسات ، الجؽرافٌة

  

AEWA اتفاق 

 حفظ بشأن

 المائيت الطيىر

 المهاجرة

األور  األفريقيت

 (AEWAآسيت 
) 

 بحماٌة لمتعلقا AEWA اتفاق
 رةالمهاج المابٌة الطٌور

 (أوروبا ،آسٌا ،إفرٌقٌا)

 افرٌقٌا بطٌور وتعرٌؾ لتحدٌد( 5173) دلٌل اعداد 5177
 .  الؽربٌة

  

 أبٌدجان اتفاقٌة
 مجال فً للتعاون
 البٌبة وتنمٌة حماٌة

 والمناطق البحرٌة
 أفرٌقٌا فً الساحلٌة
 والوسطى الؽربٌة

 فً للتعاون أبٌدجان اتفاقٌة
 البٌبة وتنمٌة حماٌة مجال

 فً الساحلٌة والمناطق البحرٌة
 والوسطى الؽربٌة أفرٌقٌا

  POLMAR البحري التلوث خطة إعداد 5177
. 

وزارة 
البٌبة/المستشار 

  القانونً
 الصٌد وزارة

 واالقتصاد
  البحري

 

 االتجار حول اتفاقٌة
 بؤنواع الدولً

 والنباتات الحٌوانات
 المهددة البرٌة

 نقراض،باال
)CITES( 

 الدولٌة المتاجرة حول إتفاقٌة
  البرٌة الحٌوانات بؤنواع

( باإلنقراض المهددة والنباتات
7975 

  المشروع ؼٌر الصٌد على الرقابة تعزٌز 7998
 

 الفردٌة األسلحة تحرٌم

وزارة البٌبة/ 
 مكلؾ بمهمة

  قلٌلة الدولٌة التموٌبلت
 الجهوٌة الدٌنامٌكٌة وضعؾ

 حفظ اتفاقيت

 أنىاع

 الحيىاناث

 البريت

 أو المهاجرة

 المحافظة حول"  بون" اتفاقٌة
 المهاجرة الحٌوانات أنواع على

  7979 ، البرٌة

7998  
 

وزارة البٌبة/ 
 حظٌرة جاولٌنك
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 بىن اتفاقيت

(CMS) 
 اتفاقٌة

 ستوكهولم
 الملوثات بشؤن

 العضوٌة
 اتفاقٌة) الثابتة

 (ستوكهولم

 بشؤن ستوكهولم اتفاقٌة
 الثابتة العضوٌة ثاتالملو

 5117(ستوكهولم اتفاقٌة)

  POPs الثابتة العضوٌة الملوثات بجرد القٌام 5115
 القٌام تم المستخدمة ؼٌر المواد مخزونات على القضاء

 مماثلة بعمٌلة كذلك وسٌقام به
 

 التلوث إدارة
 البٌبٌة والطوارئ

 جرد) الدولٌة التموٌبلت بعض
 ،POPs  المخزونات

 ( المخزونات على القضاء خطط
 محلٌة تموٌبلت توجد ال

 بال اتفاقٌة
 الرقابةحول 

 نقل على
 المخلفات
 عبر الخطرة
 الحدود

 علٌها والقضاء

 نقل على الرقابة" )بال" اتفاقٌة
 الحدود عبر الخطرة المخلفات
  7989 ،(علٌها والقضاء

 

7989  
 

 التلوث إدارة
 البٌبٌة والطوارئ

 

حول " دام روتر" اتفاقٌة  دام روتر

 الكٌمٌابٌة والمواد المبٌدات
 أو تحرٌمها تم التً الصناعٌة
 7998 محدد لنظام الخاضعة

  الجراد لمكافحة الوطنً المركز 5115
 

 الساحل دول مستوى على تنظٌمٌة وثٌقة إعداد
 .التصحر لمكافحة

 التلوث إدارة
  البٌبٌة والطوارئ

  قلٌلة الدولٌة التموٌبلت
 

 تزال ال ٌةالجهو الدٌنامٌكٌة
  ضعٌفة

    
 

  

 حماٌة حول" أفٌنا" إتفاقٌة افٌنا
 7985 اآلزون طبقة

 

  CFC على القضاء 7994
 

 ( الصٌد شركات) التبرٌد ؼرؾ عمل تحوٌل
 

  HFC من للتخلص الوطنٌة الخطة
 

 (التكوٌن التحسٌس) القدرات تعزٌز

 الرقابة إدارة
  البٌبٌة

 مكتب) الدولٌة التموٌبلت بعض
 ( إلتبلؾ خطط ، اآلزون

 
  محلٌة تموٌبلت توجد ال
 

 المواد حول" )مولاير" اتفاقٌة
 ،(  اآلزون طبقة تفقر التً

7987 

7987 

 Beijing 5174 تعدٌل
 

 ، الزببق حول مٌتاتا اتفاقٌة  مات مٌنا
5173 

 االتفاقٌة على المصادقة اعداد 5174
 

 التلوث إدارة
 البٌبٌة والطوارء

 تموٌل مٌكانٌسمات وجود عدم
  خاصة
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 الذهب عن التنقٌب شعبة لتنظٌم الجهود بعض 
  واستؽبلله

 محلٌة تموٌبلت توفٌر إمكانٌة
النفط و الطاقة و  وزارة)

 ( المعادن

 

  انًضتذايت وانتًُُت نهبُئت تانىطُُ انؼًم وخطت نًضتذايتا وانتًُُت نهبُئت انىطُُت االصتزاتُجُت يتببؼت يؤشزاث:  1 انًهحق

 والتنمٌة للبٌبة الوطنٌة واالستراتٌجٌة لمورٌتانٌا بالنسبة المستهدفٌن ، المستدامة التنمٌة هدافأ
  المستدامة

 واالستراتٌجٌة لمورٌتانٌا المستدامة التنمٌة أهداف مإشرات
  المستدامة والتنمٌة للبٌبة الوطنٌة

 المحور
 ،الموضوعاتً
 االستراتٌجٌة

 للبٌبة الوطنٌة
 والتنمٌة

 خطة/ دامةالمست
 الوطنً العمل
 والتنمٌة للبٌبة

  المستدامة
  العالم فً الفقر مظاهر على القضاء:  1 المستدامة التنمٌة أهداف

 للظواهر تعرضهم مخاطر وتخفٌض الهشة واألشخاص الفقراء مجابهة تعزٌز:  5131 أفاق فً 7.5
 والبٌبً واالجتماعً االقتصادي الطابع ذات والكوارث المناخٌة

 واالجتماعٌة االقتصادٌة وصدمات الكوارث  ضحاٌا عدد 7.5.7
  ساكن ألؾ 711 بالنسبة والبٌبٌة

4.3 

  المستدامة الزراعة وتفعٌل التغذٌة تحسٌن الغذابً األمن تحقٌق ، الجوع على القضاء:  1 لمستدامة التنمٌة أهداف

 والسكان النساء وخاصة ارالصؽ المنتجٌن ودخل الزراعٌة االنتاجٌة زٌادة:  5131 آفاق 5.3
 الولوج وكذلك متساوٌة بصفة األراضً إلى الولوج ضمان مع وصٌادٌن والمنمٌن واألسر األصلٌٌن

  واألسواق المالٌة والخدمات والمدخبلت االنتاجٌة الموارد إلى

 5.7  المستقلٌن المزارعٌن على الفقر آثار 5.3.7
5.5 

 رفع من تمكن تؤقلمٌة زراعٌة ممارسات ووضع ذابًالؽ االنتاج نظم تفعٌل: 5131 آفاق 5.4
 المناخٌة التؽٌرات مع التكٌؾ وقدرات البٌبٌة النظم على الحفاظ فً وتساهم واالنتاج االنتاجٌة
   أخرى وكوارث والفٌضانات والجفاؾ الحادة الطقس تقلبات وظواهر

 5.7  المحلً االنتاج بفضل الحبوب من البلد اجاتح تؽطٌة 5.4.7

  علً طول الوقت التدرٌب فرص تفعٌل و متساوٌة وبصفة جودة ذي تعلٌم من الكل ٌستفٌد أن على السهر:  1 المستدامة التنمٌة دافأه

 لتفعٌل الضرورٌة والمهارات المعارؾ الكتساب التبلمٌذ جمٌع تعلٌم على العمل:  5131 آفاق 4.7
 االنسان حقوق إلى إضافة المستدامة الحٌاة طوأنما التنمٌة لصالح التعلٌم خاصة المستدامة التنمٌة

 على والعمل الثقافً والتنوع الدولٌة والمواطنة والبلعنؾ السلم ثقافة وترسٌخ الجنسٌن بٌن والتساوي

( ii ، المواطنة( i:  على تركز علٌمٌةتال المواد مضامٌن 4.7.7
 االنسان حقوق( v الجنس،( iii ، المستدامة التنمٌة

7.7 
7.3 
7.4 
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 7.3  المفاهٌم هذه على المكونٌن المعلمٌن نسبة 4.7.5  المستدامة التنمٌة فً الثقافة تساهم أن

  والبنات النساء استغاللٌة على والعمل الجنسٌن بٌن المساوات تحقٌق:  1 المستدامة التنمٌة أهداف

 اتخاذ مستوٌات ومختؾ القٌادٌة الوظابؾ إلى وولوجهن للنساء والفعالة الكامنة المشاركة ضمان 5.5
  والعمومٌة واالقتصادٌة السٌاسٌة الجٌات فً القرار

 7.4  البلدٌات المستشارات مقاعد نسبة 5.5.5
5.7 
5.5 

 العلٌا الوظابؾ فً النساء نسبة 5.5.3
 ( عامات أمٌنات ،وزٌرات)

7.4 
5.7 
5.5 
7.4 

  الصحً والصرف الماء لخدمات مستدام تسٌٌر وضمان والصرف لماءبا التزود خدمات إلى الولوج ضمان: 1 المستدامة التنمٌة أهداف

  5.7  الولوج نسبة 6.7.7  مناسب وبسعر الشروب الماء إلى الشامل الولوج ضمان:  5131 آفاق 6.7
3.7  
  بالشبكة الربط نسبة 6.7.5 4.7

 ذلك فً بما محسنة مٌاه دورات تستخدم التً السكان نسبة 6.5.7  بتساو والنظافة الصحً الصرؾ خدمات إلى الولوج ضمان:  5131 آفاق 6.2
 والصابون بالماء الٌدٌن لؽسل التجهٌزات

4.7 

 شبكة على تتوفر والتً للوالٌة التابعة المقاطعات نسبة 6.5.5
  الصحً للصرؾ

4.7 

 4.7  الصحً الصرؾ بشبكة المربوطة والمنازل األٍر نسبة 6.5.3

 تتوفر والتً نسبة ألؾ 55 على سكانها ٌزٌد ًالت المدن نسبة 6.5.4
 المستخدمة الزٌوت لتجمٌع شعبة على

4.7 

 انبعاثات من والحد النفاٌات ودفن للتلوث حد وضع خبلل من الماء جودة تحسٌن:  5131 آفاق 6.3
  المعالجة ؼٌر اآلسنة المٌاه نسبة تقلٌل خبلل من الضارة والمواد الكٌماوٌة المواد

 على تتوفر والتً نسمة ألؾ 55 عن سكانها ٌزٌد التً نالمد 6.3.7
 اآلسنة المٌاه لمعالجة محطة

4.7 

 االعتبار بعٌن األخذ مع القطاعات جمٌع مستوى على المابٌة الموارد ترشٌد:  5131 آفاق 6.4
  الشروب الماء فً للنقص

  5.7  للزراعة الماء موارد استخدام تؽٌرات 6.4.7

 5.7  الشروب للماء األنجع تخداماالس تؽٌرات 6.4.5

 عبد التعاون خبلل ومن المستوٌات جمٌع على الماء لموارد مندمج تسٌٌر وضع:  5131 آفاق 6.5
  الحدود

  7.7  الماء لموارد المندمج التسٌٌر استخدام درجة 6.5.7
5.7 

 المناطق الؽابات ، الجبال خاصة ، بالماء المرتبطة البٌبٌة النظم وترمٌم حماٌة:  5151 آفاؾ 6.6
  المستنقعات ، البحٌرات ، الجوفٌة المٌاه ، األنهار الرطبة

  5.7  بالماء الصلة ذات البٌبٌة النظم تؽٌرات 6.6.7
5.3  

 7.5  الدولة مٌزانٌة من الصحً والصرؾ للماء التموٌبلت  6.أ.7 العمومً االستثمار برنامج فً الصحً والصرؾ بالماء االهتمام زٌادة 6.أ
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 5.5  الصحً والصرؾ الماء تسٌر التً المحلٌة اإلدارات نسبة 6.ب.7  الصحً والصرؾ المابً التٌٌر تحسٌن فً المحلٌٌن السكان مشاركة وتعزٌز دعم 6.ب
3.7 

   مناسبة بؤسعار والعصرٌة المستدامة الطاقة خدمات إلى مواطن كل ولوج ضمان:  5 المستدامة التنمٌة أهداف

 تتوفر التً نسمة 511 عن سكانها ٌزٌد التً البلدات نسبة 7.7.7 مقبولة وبؤسعار العصرٌة الطاقة خدمات إلى الولوج ضمان:  5131 آفاق 7.7
  الكهرباء على

4.7 

 4.7  الكهربابٌة التؽطٌة نسبة 7.7.5

 MIX فً المتجددة الطاقة نسبة زٌادة:  5131 آفاق 7.5
 
 

 MIX 4.5 فً المتجددة الطاقات نسبة 7.5.7

 خاصة ، النظٌفة بالطاقة المتعلقة والتكنولوجٌات البحث إلى الولوج لتسهٌل الدولً التعاون تعزٌز 7.أ
 االستثمارات من الرفع النظٌفة، األحفورٌة بالطاقات المتعلقة الجدٌدة التكنولوجٌات المتجددة، الطاقة

  النظٌفة بالطاقة المتلقة والتكنولوجٌات التحتٌة البنى فً

  7.5  دوالر ملٌار 711 ل بالنسبة المعبء المبلػ 7.أ.7

  للكل الالبق والعمل المنتج التشغٌل إلى إضافة ومستدام فعال اقتصادي نموا تفعٌلالمستدامة   النمٌة أهداف 8
 إنتاجً أو إستهبلكً منظور من سواء 5131 آفاق حتى للموارد فعال الستخدام التدرٌجٌة الزٌادة 8.4

  البٌبة على االقتصادي النمو تؤثٌر عدم ىعل والعمل
 فً البٌبً البعد االعتبار بعٌن تؤخذ التً القطاعات نسبة 8.4.7

 سٌاساتها
7.7  

 وأصحاب والنساء  المهاجرٌن ذلك فً بما والعمال العمل مكان وتؤمٌن العمال حقوق عن الدفاع 8.8
  الثابتة ؼٌر المهن

 7.6  الشؽل حوادث عدد 8.8.7
4.5 

 وظابؾ تخلق التً المستدامة السٌاحة تنمٌة إلى تهدؾ سٌاسات ووضع إعداد: 5131 آفاق 8.9
  المحلٌة والمنتجات الثقافة وتثمن

 5.3  التشؽٌل فً السٌاحة نسبة 8.9.7
3.7 

  5.3   للخام الداخلً المنتوج فً السٌاحة مساهمة 8.9.5 
3.7 

  واالبتكار الكل لصالح الصناعة تشجٌع ، للمجابهة ةتحتٌ ةٌبن إنشاء:  3 المستدامة النمٌة أهداف

 الموارد ترشٌد خبلل من مردودٌة أكثر لتكون الصناعات وتكٌٌؾ عصرنة:  5131 آفاق 9.4
  للبٌبة والصدٌقة النظٌفة التكنولوجٌات إلى واللجوء

  4.5  الصناعٌة للوحدات الكربون أكسٌد ثانً انبعاثات 9.4.7

 االبتكار تشجٌع خبلل من الصناعٌة للقطاعات التكنلوجٌة القدرات تحسٌن لمًالع البحث تعزٌز 9.5
 والخصوصٌة العمومٌة النفقات وزٌاد ساكن لملٌون ٌةموالتن البحث حق فً العاملٌن وزٌادة

 5131 آفاق إلى والتنمٌة للبحث المخصصة

 7.5  الخام الداخلً الناتج من والتنٌة البحث نفقات 9.5.7
4.5 

 7.5  نسمة ملٌون لكل الباحثٌن عدد 9.5.5

  المجابهة بقدرات وتتمتع وآمنة الكل وجه فً مفتوحة االنسانٌة والمإسسات المدن تكون أن على العمل:  11 المستدامة التنٌمة أهداف

 على والقضاء مقبولة وبؤسعار ومضمونة مبلبمة وخدمات للكل السكن توفٌر:  5131 آفاق 77.7
  الصفٌح أحٌاء

 ؼٌر منازل أو أكواخ فً تسكن التً الحضرٌة األسر نسبة 77.7.7
 مبلبمة

4.7 
3.7 
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 على تتوفر ال أحٌاء فً تسكن التً الحضرٌة األسر نسبة 77.7.5
  األساسٌة الخدمات

4.7 
3.7 

 الطرق تؤمٌن على والعمل مقبولة وبؤسعار آمنة نقل أنظمة إلى الولوج ضمان  5131 آفات 77.5
  العمومً النقل وتنمٌة

 4.7 العمومً النقل إلى تلج التً السكان نسبة 77.5.7
3.7 

 والمندمج التشاركً والتسٌٌر التخطٌط وقدرات المستدام العمران تعزٌز:  5131 آفاق 77.3
  والمستدام

 مصادق سكنً مخطط على تتوفر التً المقاطعات نسبة 77.3.7
  معتمدال العمرانٌة والتهٌبة التوجٌهً المخطط ضمن علٌه

4.7 

 4.7  القرٌات تجمع أو انشابها تم التً المدن نسبة 77.3.5

 لكل الطبٌعً التراث وصٌانة لمحافظة المخصصة النفقات 77.4.5  عالمٌا تراثا المدرج والطبٌعً الثقافً التراث وصٌانة المحافظة جهود دعم 77.4
  ساكن

7.7 
7.5 

 المستدامة ٌةمالتن أهداؾ أنظر) الطبٌعٌة لكوارثا ضحاٌا تخفٌض على العمل:  5131 آفات 77.5
7.5 ) 

 4.3  نسمة ألؾ 711 أصل من الكوارث بسبب الوفٌات نشبة 77.5.7

 أصل من الكوارث بسبب المتضررٌن األشخاص عدد 77.5.5
  نسمة 711

 

 

 الهواء لجودة خاصة أهمٌة إعطاء مع المدن على للبٌبة السلبٌة اآلثار امن الحد:  531 آفات 77.6
  النفاٌات وتسٌٌر

 

 علٌها القضاء ٌتم التً الصلبة الحضرٌة النفاٌات نسبة 77.6.7
  والٌة كل عاصمة مستوى على مبلبمة بصفة

4.7  
 

 مستوى على الدقٌقة للجسٌمات السنوي المعد مستوى 77.6.5
 وانواذٌبو انواكشوط

4.5  
3.7 

 سٌاسات وتنفذ تعتمد التً اإلنسانٌة مإسساتوال المدن عدد زٌادة على العمل 5151 آفات 77.ب
 ومجابهة المناخٌة التؽٌرات آثار مع والتؤقلم موارد وترشٌد الدمج لصالح مندمجة عمل وخطط

 الكوارث آثار من للحد Sendai إلطار طبقا الكوارث لمخاطر تسٌٌر وتنفٌذ وإعداد ، الكوارث
(5175 – 5131 ) 

 والتً نسمة ألؾ 55 من كثرأ ٌقطنها التً المدن نشبة 77.ب.7 
 مع التكٌؾ اجراءات تتضمن العمرانً للتخطٌط وثابق على تتوفر

  المناخٌة التؽٌرات

4.3 
 

 والتً نسمة ألؾ 55 من أكثر ٌقطنها التً المدن نسبة77.ب..5
  الكوارث آثار من للحد االستراتٌجٌة على تتوفر

4.3 

  دعمها ٌمكن وانتاجٌة استهالكٌة أنماط اعتماد:  11 المستدامة التنمٌة أهداف

 خطة تنفذ( i: ) خبلل من الطبٌعٌة للموارد رشٌد واستخدام مستدام تسٌٌر تطبٌق:  5131 قآفا 75.5
 المضافة القٌمة ذات لؤلنواع بٌولوجً زراعً انتاج تطوٌر( ii) ، الصٌد لقطاع الرشٌد التسٌٌر

 مناجم) االستخراجٌة الصناعات مخاطر من والحماٌة األمن تعزٌز( iii) البقولٌات، الخضروات)
 (  الخ... الحدٌد

 3.7  المنطقة  حسب الصٌد جهود 75.5.7

 5.7 المحسنة الزراعٌة بالممارسات المعنٌة المساحات 75.5.5

 4.5  الشؽل حوادث عدد 75.5.3
4.3 

 7.6  المشخصة الربة تصون حاالت عدد 75.5.4
4.5 

 3.7  صٌدها بعد منها التخلص ٌتم التً األسماك عدد 75.3.7  البحرٌة لبروتونٌة وضٌاع كٌهشبا خسابر على القضاء 75.3
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 المعمول األساسٌة للمبادئ طبقا والمخلفات الكٌمٌابٌة للمواد بٌبة سٌاسة اعتماد:  5131 آفاق 75.4
 على السلبٌة ارهاآث تخفٌؾ إلى سبٌبل التربة أو الماء أو الهواء فً منها التخلص من والحد دولٌا بها

)  المعنٌة القطاعات كل فً الكٌمٌابٌة المواد لتسٌٌر خطط وضع( i) ل خبل من وذلك والبٌبة الصحة
 الملوثة المواد على الكلى القضاء( ii) ،(الخ...  ، المستشفٌات ، التحوٌلٌة الصناعٌة الوحدات المعادن

 األعشاب معالجة مواد) مضرة دٌدةج مواد دخول وتحرٌم الموجودة المخزونات ةجمعال خبلل من
 السٌارات بوقود المتعلقة بالمحروقات المتعلقة التنظٌمٌة النصوص تعزٌز( iii) ،(مرخصة ؼٌر

 (HFC, CFC) الضارة المبردات على الكلى والقضاء( iv) للسٌارات السنوٌة الفنٌة المعاٌنة وتعمٌم

 4.5  والنحاس الذهب الستخراج المستخدمة الكٌمٌابٌة المواد 75.4.3

 4.7 مورٌتانٌا إلى ادخالها تم التً الكٌمٌابٌة المواد كمٌة 75.4.4
4.5 

 4.5  والحرفً الصناعً لئلنتاج المستخدمة الكٌمٌابٌة المواد 75.4.5

 4.5 المحروقات طبٌعة من التؤكد قدرة 75.4.6

 4.5 الفنٌة للمعاٌنة خضعت التً السٌارات نسبة 75.4.7

 ذلك لببلستٌكٌة والمواد الفوالذ السبك خاصة المخلفات إنتاج من كبٌرة بصفة الحد 5131 آفاق 75.5
  وتدوٌرها استخدامها إعادة خبل من

 4.7  سنوٌا تدوٌرها إعادة التً الكمٌات 75.5.7

 الصلة ذا معلومات وإدماج للتطبٌق قابلة ممارسات باعتماد الكبٌرة خاصة المقاوالت تشجٌع 75.6
  ٌرهاتقار فً

 قلتتع معلومات تنشر التً الكبرى المقاوالت نسبة 75.6.7
  بالجدوابٌة

7.3 
7.5 

 العمومٌة للسٌاسات وطبقا العمومٌة الصفقات إبرام إطار فً المستدامة الممارسات تشجٌع 75.7
  الوطنٌة واألولوٌات

 المستدامة المراسبلت إدراج مجال فً العمل خطة تنفٌذ 75.7.7
 ( العمومٌة الصفقات مإبرا إطار فً)

7.7 

 7.3 (IEC) المعتمدة االستراتٌجٌة تطبٌق مستوى 75.8.7 (IFC) المستدامة التنمٌة حول القطاعات متعددة استراتٌجٌة وتنفٌذ إعداد 75.8

 7.3  بها المقام التحسٌس حمبلت نسبة 75.8.5

 ICDD 7.3 على القٌاس وحدات إدخال نسبة 75.8.3

 تخلق مستدامة سٌاحة أجل من المستدامة التنمٌة ثار علىاآل لرقابة آالت امواستخد وضع 75.ب
  المحلٌة والمنتجات الثقافة وتثمن وظابؾ

 7.6  الثقافٌة األهمٌة ذات لمواقع السواح عدد زٌادة 75.ب.7
5.3 
3.7 

 4.5 األحفورٌة للمحروقات مخصص دعم مبلػ 75.ج.7  روقاتحالم دعم ترشٌد 75. ج

  وانعكاساتها المناخٌة التغٌرات لمكافحة استعجالٌة إجراءات اتخاذ:  11 المستدامة تنمٌةال أهداف

 لمواجهة الوطنٌة القدرات إلى إضافة الساحل ذلك فً بما الهشة المناطق مجابهة قدرة دعم 73.7
 ( الخ. . ، لتدخل لوازم اقتناء ، القطاعات المتعددة الخطة) بالمناخ الصلة ذات الطبٌعٌة الكوارث

  العملٌة المجابهة استراتٌجٌة 73.7.7
 

7.7  
5.7  
3.7،3.3 ، 3.4  
4.5 ، 4.3 

 4.3  الكوارث مكافحة مجال فً العاملة التدخل وحدات عدد 73.7.7

 لتخفٌؾ مكٌفة مشارٌع تنفٌذ خبلل من الكربون أكسٌد ثانً انبعاثات من كبٌرة بصفة الحد 73.5
 (( التشجٌر إعادة) النباتات على والحفاظ النظٌفة الطاقات) االنبعاثات

 4.5   الكربون أكسٌد ثانً انبعاثات من الحد نسبة 73.5.7
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 فً اإلعتبار بعٌن أخذها و وآثارها المناخٌة التؽٌرات حول والتحسٌس التثقٌؾ تعزٌز 73.3
 التنموٌة السٌاسات

 بالتؽٌرات المتعلقة التعلٌمٌة المحتوٌات ادراج مستوى 73.3.7
  مناخٌةال

7.3 

 فً المناخٌة التؽٌرات تدرج التً القطاعات نسبة 73.3.5
 استراتٌجٌاتها

4.7 

 7.5  تعببتها تمت التً التموٌبلت حجم 73.أ.7   ملٌار 711 صندوق إطار فً علٌها المنصوص التموٌبلت تعببة قدرات تعزٌز 73.أ
 المستدامة التنمٌة ألراضً المابٌة والموارد اروالبح للمحٌطات مستدام نحو على واالستغالل المحافظة  14 

 األرضٌة األنشطة عن الناجم خاصة أنواعه بشتى البحري التلوث من الكبٌر الحد 5155 آفاق 74.7
  الؽذابٌة المواد وتلوثات البحرٌة النفاٌات وكذلك

 3.7  البحرٌة النفاٌات تركٌز مستوى 74.7.7
3.5 

 تعزٌز خبل من والساحلٌة البحرٌة البٌبٌة للنظم المستدامة ٌةوالحما التسٌٌر 5151 آفاق 74.5
 وإنتاجٌة صحة أجل من لترمٌمها اجراءات واتخاذ ذلك عن تنجم التً واآلثار لتلوثها تجنبا المجابهة

  المحٌطات

 مقاربة استخدام خبلل من للتسٌٌر الخاضعة ZEEM نسبة 74.5.7
 بٌبً نظام بعد ذات

3.7 

 جمٌع على العلمً التعاون تعزٌز خبلل من آثارها ومكافحة المحٌطات تحمض من الحد 74.3
  المستوٌات

 األطلسً المحٌط تحمٌض طبٌعة عن البحث جهود 74.3.7
  اإلفرٌقٌة الؽربٌة المنطقة)

7.5 
3.7 

 ؼٌر والسٌد المفرط البحري للصٌد حد ووضع البحري للصٌد فعال تنظٌم:  5151 ق آفا 74.4
 للمخزونات المستدام االستؽبلل إلى سبٌبل العلمٌة البٌانات على تعتمد تسٌٌر خطط تنفٌذ مع المرخص

 البحرٌة

 تحت) مستدامة بصفة المستؽلة التجارٌة المخزونات نسبة 74.4.7
 (به المسموح الحد

3.7 

 مجال فً والرقابة البحث لصالح التموٌبلت تزاٌد نسبة 74.4.5
  البحري الصٌد

3.7 

 3.7  علٌها المحافظة أو المحمٌة المساحات نسبة 74.5.7  5131 آفاق فً والساحلٌة البحرٌة المناطق ةحماٌ تعزٌز 74.5
3.3 

 السٌد تجنب ، المستدامة والتنمٌة التهٌبة خطط على اعتماد البحري الصٌد تسٌٌر 5131 آفاق 74.6
  البحرٌة الرقابة وتعزٌز المفرط

 3.7   التهٌبة خطة على تتوفر التً السمكٌة النسبة 74.6.7
3.3 

 3.7  االجمالٌة الصٌد جهود 74.6.5

 3.7  البحري الصٌد مجال فً المسجلة المخالفات عدد 74.6.3

 3.7  الخام الداخلً المنتوج فً الصٌد نسبة 74.7.7  الخصوصٌة العمومٌة الشراكة خبلل من الصٌد منتجات وتثمٌن تعزٌز:  5131 آفاق 74.7

 المناخٌة التؽٌرات آثار ودراسة للموارد أدق بمعرفة األسماك صٌد مجال فً حثالب تعزٌز 74.أ
 9 74.4 انظر) والساحلٌة المابٌة البٌبة ومتابعة

 أنظر) للبحث الصٌد قطاع من المخصصة المٌزانٌة 74.أ.7
74.4.5) 

7.5 
3.7 

 ترتٌبات طبٌقت مع مستدامة بصفة واستؽبللها ومواردها المحٌطات على المحافظة تعزٌز 74.ج
 البحرٌة المواد تسٌٌر بخصوص  للزراعة و للتؽذٌة العالمٌة المنظمة وتوجٌهات الدولً القانون

   علٌها والحفاظ

 المعتمدة أو علٌها المصادق الدولٌة االتفاقٌات عدد 74.ج.7
 ( بالبحر المتعلقة)

3.7.6 
3.7.3 

 للتنوع حد ووضع األراضً ترمٌم على العمل ، التصحر مكافحة ، للغابات المستدام التسٌٌر ، مستدامة بصفة واستغاللها وترمٌمها األرضٌة بٌةالبٌ النظم على المحافظة:  11 المستدامة التنمٌة أهداف
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 لبٌولوجً
 5.3  المحمٌة القارٌة المناطق أو المساحات نسبة 75.7.7  الوطنً المستوى على القارٌة المحمٌة المناطق زٌادة:  5131 آفاق 75.7

 5.7  الؽابات مساحة 75.5.7  هكتار ألؾ711 تشجٌر إعادة ، الؽابات لتدمٌر حل وضع:  5131 آفاق 75.5

 5.7 تشجٌرها إعادة تم التً المساحات 75.5.5
 5.7 لبوتان ؼاز استخدام نسبة

4.7 

 ذرالب عملٌات خبلل من المتضررة األراضً اعادة تؤهٌل ، صحرتال مكافحة:  5131 أفاق 75.3
  الجوي

 5.7  الجىي البذر من المستفٌدة المساحات 75.3.7

 5.7 ترمٌمها على العمل تم التً والتربة األرضٌة المساحات 75.3.5

 التنوع إفقار لتفقٌر حد ووضع البٌبً الوسط تضرر من للحد استعجالٌة إجراءات اتخاذ 75.5
  راضباالنق المهددة العٌنات حماٌة ، 5151 آفاق فً لبٌولوجً

 5.3  للحماٌة والخاضع باالنقراض المهددة النوعٌات عدد 75.5.7

 5.3  المسجلة المرخص ؼٌر الصٌد حاالت 75.7.7  المحمٌة للعٌنات المشروع ؼٌر للصٌد حد لوضع استعجالٌة اجراءات اتخاذ 75.7

 هذه آثار من التخفٌؾ ، مضرة خارجٌة عٌنات دخول لمنع اجراءات اتخاذ: 5151 آفاق 75.8
  والمابٌة األرضٌة البٌبٌة النظم على العٌنات

 5.7 علٌها القضاء تم التً والضارة الؽازٌة العٌنات عدد 75.8.7
5.3 

 التنمٌة ومكانٌسمات الوطنً التخطٌط فً لبٌولوجً والتنوع البٌبٌة النظم إدراج:  5151 آفاق 75.9
 المحاسبة فً وكذلك الفقر من الحد واستراتٌجٌات

 5 الهدؾ انظر) الحماٌة تدمج التً القطاعٌة السٌاسات عدد 75.9.7
Aichi) 

7.7 

 التنوع على للمحافظة المخصصة العمومٌة النفقات جزء 75.9.5
  لبٌولوجً

7.5 

 7.5  والمحافظة بالحماٌة الخاصة الدولة مخصصات 75.9.3

 والنظم لبٌولوجً التنوع اٌةلحم زٌادتها على والعمل المصادر كل من المالٌة الموارد تعببة 75.أ
  مستدامة بصفة واستؽبللها البٌبٌة

 المخصصات فً لبٌولوجً للتنوع المعبؤة التموٌبلت نسبة 75.أ.7
  للتنمٌة اإلجمالٌة

7.5 

 وحث للؽابات تدامسالم التسٌٌر لتموٌل المستوٌات جمٌع وعلى مصادر كل من موارد تعببة 75.ب
 . تنمٌتها على الدول

 من الؽابات لحماٌة والمخصصة المعبؤة التموٌبلت بةنس 75.ب.7
  للتنمٌة االجمالٌة المخصصات

7.5 

  المستوٌات جمٌع على ومنفتحة ومسإولة فعالة مإسسات ووضع العدالة إلى الولوج على العمل ، المستدامة ٌةمالتن بؤهمٌة وواعٌة سلمٌة شركات انشاء تعزٌز:  11 المستدامة التنمٌة أهداف

 7.4  العمومٌة المصالح مع تجربتهم عن الراضٌن السكان نسبة 76.6.7  المستوٌات كل على وشفافة ومسإولة فعالة مإسسات انشاء 76.6
5.5 

 الفقراء لصالح التنموٌة استراتٌجٌات على وتعتمد للتطبٌق قابلة عامة سٌاسة مبادئ وضع 76.ب
 شؤنها من أعمال فً االستثمار إلى الولوج أجل من والمرأة الرجل إشكالٌة االعتبار بعٌن وتؤخذ

 الفقر على القضاء

  كلهم  تمٌٌز لعملٌة تعرضهم عن أعلنوا الذٌن السكان نسبة 76.ب.7

 7.4 المدنً بالمجتمع خاص جدٌد قانون اعتماد 76.7.7.7  المدنً بالمجتمع خاص جدٌد قانون اعتماد 76.7.7
5.5 
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  الشراكة هذه وسابل وتعزٌز المستدام الطابع تذا التنمٌة لخدة الدولٌة لشراكةا تفعٌل:  15 المستدام التنمٌة أهداف

 7.7  المستدامة ٌةمللتن LT استراتٌجٌة 77.74.7  المستدامة التنمٌة سٌاسات انسجام تعزٌز 77.74

 مع والشراكات الخصوصٌة العمومٌة والشراكات ، العمومٌة الشراكات وتفعٌل تشجٌع 77.77
  المجال فً المطبقة التموٌل واستراتٌجٌات المكتسبة التجارب ضوء على مدنًال المجتمع

 االستثمار فً الخصوصٌة العمومٌة الشراكة نسبة 77.77.7
 االجمالً

7.4 
5.5 
4.7 

 التمٌة مجال فً التطور مإشرات لوضع الموجودة المبادرات من االستفادة:  5131 آفاق 77.79
  اإلحصابٌة القدرات وتعزٌز ودعم ، الخام لًالمح الناتج لتكملة المستدامة

 .7.5  اإلحصابٌة القدرات بتعزٌز المخصصة الموارد 77.79.7

 
 مإشرات ذات أهمٌة ثانوٌة   اللون الرمادي
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 : أهم المراجع  4رقم  المرفق
 السٌاسات العمومٌة 

 المشترك والرفاه المتسارع للنمو الوطنٌة ةاالستراتٌجٌ وتقٌٌم متابعة عن ورقة والمالٌة االقتصاد وزارة 5177
(SCAPP )5176 – 5131 

 و 7 الجزء 5131 – 5176 المشترك والرفاه المتسارع للنمو الوطنٌة االستراتٌجٌة  والمالٌة االقتصاد وزارة 5177
5  

  الزراعة  لبلستراتٌجٌة التوجٌهٌة الورقة  الزراعة وزارة 5176

  البٌطرٌة للتنمٌة القطاعٌة التوجٌهٌة ةالورق  ةرالبٌط وزارة 5176

5176 ANGMV 5176 – 5151 استراتٌجٌة  

 المستدامة والتنمٌة البٌبة وزارة 5174
، ANGMV 

 فً األخضر السور مبادرة لتنفٌذ 5176 – 5151 العمل وخطة االستراتٌجٌة
  مورٌتانٌا

 واالقتصاد الصٌد وزارة 5175
 البحري

 واالقتصاد للصٌد مستدامة تنمٌة أجل من المسإول تسٌٌرلل الوطنٌة االستراتٌجٌة
  البحري

 (PMDA) 5175 – 5155 الزراعة ٌةملتن الوطنٌة الخطة  الزراعة وزارة 5175

  بمورٌتانٌا الرطبة المناطق على للمحافظة الوطنٌة االستراتٌجٌة  البٌبة وزارة 5174

 – 5151) وساحلٌة بحرٌة محمٌة مناطق وتسٌٌر لتحدٌد ٌةنالوط االستراتٌجٌة  البٌبة وزارة 5174
  علٌها المصادقة قٌد( 5174

   NBSAP( 5151 – 5177) لبٌولوجً للتنوع الوطنٌة االستراتٌجٌة  البٌبة وزارة 5174

  المستدامة والتنمٌة بٌبٌةلل القطاعٌة الخطة  البٌبة وزارة 5173

  للبٌبة الثانٌة الوطنٌة العمل خطة  البٌبة وزارة 5175

 5155 أفق فً الرٌفً القطاع تنمٌة استراتٌجٌة  الرٌفٌة التنمٌة وزارة 5175

 والصرؾ المٌاه وزارة 5175
 الصحً

 الصحً والصرؾ الماء قطاع تنمٌة استراتٌجٌة

5177 MAED و 7 جزء ، 5131 ربٌة 5175 أفق لمورٌتانٌا الؽذابً لؤلمن الوطنٌة االستراتٌجٌة 
5 

 المستدامة والتنمٌة البٌبة سٌاسة إعبلن  ٌبةالب وزارة 5177

 5151 – 5175 السوابل لصرؾ الوطنٌة االستراتٌجٌة  المٌاه وزارة 5177

5116 SEE 5175 – 5117  المستدامة للتنمٌة الوطنٌة االستراتٌجٌة 

 اإلسبلمٌة الجمهورٌة 5114
 PREDAS / المورٌتانٌة

 امورٌتانٌ فً المنزلٌة الطاقة استراتٌجٌة

 االسبلمٌة الجمهورٌة 5114
  المورٌتانٌة

 (PANA) المناخٌة التؽٌرات مع للتكٌٌؾ الوطنً العمل برنامج

 االسبلمٌة الجمهورٌة 5115
 المورٌتانٌة

 (PAN – LCD) مورٌتانٌا فً التصحر لمكافحة الوطنً العمل برنامج

 
 اإلطار القانونً والتنظٌمً 

 1997ٌناٌر  20ارٌخ بت 007/97مدونة الؽابات: القانون 

الذي ٌلؽً وٌحل محل  2009مارس  05ومرسوم تطبٌقه بتارٌخ  07/  09/  18بتارٌخ  2007/  055مدونة الؽابات: القانون 
  97 – 007القانون 

  2005فبراٌر  2بتارٌخ  2005/  030القانون رقم  الماء:مدونة 

 30بتارٌخ  2004/  024مدونة تنمٌة المواشً ، القانون  1986ٌولٌو  04بتارٌخ  144/  85مدونة الماء : األمر القانونً رقم 
  2004أكتوبر 

  2000ٌولٌو  26بتارٌخ  2000/  045مدونة البٌبة : القانون رقم 

بتارٌخ  003/75الذي ٌلؽً وٌحل محل القانون  1997ٌناٌر  20بتارٌخ  007/97مدونة الصٌد والمحافظة على الطبٌعة : القانون 
 1975اٌر ٌن 15

  2001ٌناٌر  25بتارٌخ  019/2001مدونة الكهرباء : القانون رقم 

 المتضمن مدونة الصٌد البحري  017/2015القانون رقم 

 المتضمن مدونة التجارة البحرٌة  029/2013القانون 
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 المتضمن مدونة التجارة البحرٌة  2013 -029المؽٌر لبعض ترتٌبات القانون  2015 -038القانون 

 قانون المنطقة الحرة 

المتضمن مدونة المعادن  77/204المتضمن مدونة المعادن والذي ٌلؽً وٌحل محل القانون  2008 – 011مدونة المعادن : القانون 
 ونصوصها المؽٌرة 

 1999ٌونٌو 23بتارٌخ  013/99المحدد للرسم على مواد البناء والمقالع والقانون  017/84األمر القانونً 

 2000ٌولٌو  15بتارٌخ  2000/ 044دونة الرعوٌة : القانون رقم الم

 المتضمن مدونة المعادن  99/ 013المتضمن تطبٌق القانون  2004ٌولٌو  06بتارٌخ  054/2004المرسوم 

  المتعلق بدراسة اآلثار على البٌبة 2004نوفمبر  04بتارٌخ  094/2004الذي ٌؽٌر وٌكمل المرسوم  2007/ 105المرسوم 

 المتضمن شرطة المعادن  PM/MIM 2009/  131المرسوم 

 ( CCNLالمتضمن تنظٌم وعمل المجلس االستشاري الوطنً للساحل ) 2010ٌناٌر  20بتارٌخ  014/2010المرسوم 

 المتضمن مدونة الصٌد  017/2015المتضمن تطبٌق القانون  159/2015المرسوم 

 جات الصٌد وتربٌة األسماك مرسوم المعاٌٌر الصحٌة والوقابٌة لمنتو

 (FIEالمتضمن انشاء صندوق التدخل البٌبً ) 2010مارس  01بتارٌخ  048/2010المرسوم 

 المتضمن قانون الساحل  037/2007القانون 

 المتضمن مدونة المعادن 2008ابرٌل  27بتارٌخ  011/2008المؽٌر لبعض ترتٌبات القانون  026/2009القانون 

 المتضمن الوقاٌة  والحماٌة من التلوث البحري فً مورٌتانٌا  2011مارس  08بتارٌخ  022/2011القانون 

 المتضمن النظام الخاص بعمال المٌاه والؽابات والصٌد البري 2011نوفمبر  17بتارٌخ  049/2011القانون 

  2002القانون المتضمن إعادة تنظٌم العقار والممتلكات 

 مدونة النظافة  1984سبتمبر  10رٌخ بتا 208/84األمر القانونً 

  2007ابرٌل  17بتارٌخ  037/2007األمر القانونً المتعلق بالساحل ، القانون رقم 

 2000ٌولٌو  26بتارٌخ  042/2000حماٌة الؽطاء النباتً ، القانون 

 
 الدراسات / الوثابق المرجعٌة 

 العنوان  المإلؾ  السنة 

منظمة التؽذٌة  2017
  والزراعة

 وثٌقة عمل  –الخطة الوطنٌة للتنمٌة البٌطرة 

 2016المساهمة فً عملٌة إعداد استراتٌجٌة النمو المتسارع والرفاه المشترك  وزارة البٌبة  2016
– 2030 (CDS) 

 (PTA)  2016 السنوٌةالعمل  خطة وزارة البٌبة  2016

 الصٌدوزارة  2015
 واالقتصاد البحري

ثماري من أجل تنمٌة مستدامة لقطاع الصٌد فً تقرٌر حول االطار االست
  2020 – 2015مورٌتانٌا 

عبد القادر محمد  2016
 السالك محمد ابراهٌم 

ٌة المستدامة فً مالتقٌٌم االجمالً ألهم الوثابق االستراتٌجٌة لسٌاسة البٌبة والتن
 (، 2015 – 2006(. االستراتٌجٌة الوطنٌة للتنمٌة المستدامة )1مورٌتانٌا. 

 للبٌبة والتنمٌة المستدامة  ة(. خطة العمل الوطن2ٌ

وزارة االقتصاد  2016
 CMAPوالمالٌة /

 إقت مالوضعٌة المرجعٌة ألهداؾ التنمٌة المستدامة فً مورٌتانٌا ، التقرٌر ال

2016 ACCMR  دراسة هشاشة والٌات لعصابة ولبراكنه فً مورٌتانٌا . التقرٌر النهابً حول
 تؽٌرات المناخٌة على المستوى الجهوي  ال مالهشاشة أما

 المساهمات المتوقعة والمحددة على المستوى الوطنً  وزارة البٌبة  2015

 البرنامج الوطنً حول التؽٌرات المناخٌة ، تقرٌر الجرد الوطنً و التحٌٌن  وزارة البٌبة  2015

  2015 – 2011قطاع : الخبلصة والحصٌلة الخماسٌة ألهم انشطة ال وزارة البٌبة /  2015

للنفقات متوسطة المدى فً مٌزانٌة  االعتبارالمساعدة الفنٌة لوضع واألخذ بعٌن  IPE3وزارة البٌبة /  
الدولة القطاعٌة ذات الصلة بكل من وزارات: النفط والطاقة والمعادن والصٌد 

لبٌبة. واالقتصاد البحري والبٌبة والتنمٌة المستدامة مع إدماج ثنابٌة الفقر / ا
 (  2018 – 2016: آفاق الموارد والنفقات ) IIالجزء 

، التقرٌر  2015إعداد خرٌطة الطرٌق االستراتٌجٌة الوطنٌة للتنمٌة فً ما بعد  االتحاد األوروبً  2015
 (2015النهابً )

برنامج األمم المتحدة  2015
 للتنمٌة 

  2015 – 2001الفقر  لمكافحة االستراتٌجً لئلطارقرٌر التقٌٌمً االجمالً تال
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المنظمة العالمٌة  2015
 للتؽذٌة والزراعة

التقرٌر الوطنً لمورٌتانٌا  – 2015تقٌٌم الموارد الحرجٌة ) الؽابٌة ( العالمٌة 
(FRA) 

مرصد الصحراء  2015
 والساحل

 مورٌتانٌا : أطلس احتبلل األراضً 

صاد و االقتوزارة  2014
 التنمٌة

 سمات الفقر فً مورٌتانٌا

 البٌان الثالث حول التؽٌرات المناخٌة فً مورٌتانٌا  وزارة البٌبة  2014

األمم المتحدة  اتفاقٌة 2014
لمكافحة الفقر 

 والتصحر

نظام تدقٌق النتابج وتقٌٌم وانجاز السلك الخامس المتعلق بتقدٌم تقارٌر الهٌؤة 
 تقرٌر مورٌتانٌا بوصفها بلدا معنٌا  – 2015 – 2014التشرٌعٌة 

برنامج تسٌٌر الموارد  2014
 الطبٌعٌة 

 (SEPANE) 2نظام المتابعة والتقٌٌم لحظة العمل الوطنً للبٌبة 

2014 SWEEPNET  تقرٌر الدول المتعلقة بتسٌٌر النفاٌات الصلبة فً مورٌتانٌا 

برنامج األمم المتحدة  2014
 للتنمٌة 

 IIIلمرحة مورٌتانٌا  ، ا –البٌبة  –وثٌقة مشروع : مبادرة الفقر 

2013 BGP  أطلس بحري للمناطق الهشة فً مورٌتانٌا : دعم النظام البٌبً المنصؾ 

 السمات البٌبٌة للبلد  االتحاد األوروبً  2013

  2012 – 2009التموٌبلت الخارجٌة للفترة ما بٌن  وزارة البٌبة  2013

مرصد الصحراء  2013
 والساحل

 لساحل لمرصد الصحراء وا 2020استراتٌجٌة 

 التقرٌر الوطنً حول التنمٌة المستدامة  وزارة البٌبة  2012

  CBDالتقرٌر الوطنً الرابع  وزارة البٌبة  2012

 فً مورٌتانٌا  رديءلصرؾ الصحً  االقتصادٌةاآلثار  البنك الدولً  2012

2012 RIE  ًمورٌتانٌاالتؽٌرات المناخٌة والمخاطر الساحلٌة ف  

مم المتحدة برنامج األ 2012
 PNUEللتنمٌة /

اقتراح نظام رسوم وإتاوات بٌبٌة وإجراءات حثٌة على المستوى المحلى 
 (STARوالوطنً من أجل إدراج البعد البٌبً فً السٌاسات العمومٌة التنموٌة )

2011 BGRM  ًالمعادن فً مورٌتانٌا الستؽبللاجراء تدقٌق بٌبً واجتماع 

2010 SWEEPNET ات الصلبة فً مورٌتانٌاٌل تسٌٌر النفاتقرٌر الدول حو 

 التقٌٌم البٌبً االستراتٌجً لقطاع التنمٌة الرٌفٌة تمفصل البٌبة والفقر   2010

التقدٌر االقتصادي لتكالٌؾ وأرباح تسٌٌر الموارد المابٌة والرعوٌة والبحرٌة فً  تمفصل البٌبة والفقر   2010
 مورٌتانٌا

 تقٌٌم كلفة ضرر الموارد الطبٌعٌة أو سوء استخدامها فً مورٌتانٌا تمفصل البٌبة والفقر   2008

 والتنمٌةوزارة البٌبة  2010
المستدامة / البنك 
الدولً / التعاون 

 األلمانً 

 المإسسٌة لقطاع البٌبة فً مورٌتانٌا المراجعة

 مورٌتانٌا التقٌٌم البٌبً واالجتماعً واالستراتٌجً لقطاع المحروقات فً البنك الدولً  2006

كتابة الدولة لدى  2006
الوزٌر األول المكلفة 

 بالبٌبة 

 2015 – 2001االستراتٌجٌة الوطنٌة للتنمٌة المستدامة 

ٌة موزارة البٌبة والتن 2007
 المستدامة 

 المإشرات البٌبٌة لمتابعة السٌاسات والموارد البٌبٌة

مورٌتانٌا /  2004
PREDAS 

 فً مورٌتانٌا . تقرٌر استراتٌجٌة الطاقة المنزلٌة

المعهد المورٌتانً   2014
للبحوث المحٌطٌة  

 والصٌد البحري

تقرٌر فرٌق عمل المعهد المورٌتانً للبحوث المحٌطٌة والصٌد حول تقٌٌم 
 2014المخزونات 

 


