
   
 ملخص

  
لقد اندمجت موریتانیا في البرنامج من أجل بني تحتیة جھویة لالتصاالت في غرب إفریقیا لكي تتمكن من تطویر قطاع اإلنترنت   

عالي السرعة كمصدر جدید لنمو القطاع ورفع تغطیة وجودة تلك الخدمات                                                             
لجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة على دعم البنك الدولي والبنك األوربي لالستثمار للتمویل المشترك لتطویر وقد حصلت حكومة ا 

الربط الوطني حیث یمكن من نشر الربط الدولي علي امتداد التراب الوطني  انطالقا من محطة تثبیت الكابل البحري الجدید و 
  لمناسب لمواءمة وتطویر مجتمع المعلومات .                                     المواكبة في وضع اإلطار القانوني والتنظیمي ا

  2016  -2012الوطنیة لعصرنھ اإلدارة وتقنیات االتصال  واألعالم  استراتیجیتھاوتسعي الحكومة الموریتانیة خصوصا في إطار 
                                              إلي:                                                            

  إقامة جمیع آلیات الربط عالي السرعة مع تشجیع وحفز استثمار القطاع الخاص واحترام مبادئ النفاذ المفتوح  إلي الشبكة -
                   وضع اإلطار القانوني والتنظیمي المناسب لموائمة وتطویر جمیع المعلومات .                                -
  تطویر خدمات وتطبیقات مجتمع المعلومات واالقتصاد الرقمي بما في ذلل انجاز منشئات وبني تحتیة .                      -

ففي ھذا السیاق وإلدراج المشروع في الدیمومة قررت الحكومة الموریتانیة طلب خدمات استشاري إلجراء التقییم البیئي لھذ ا 
  یتماشى مع القوانین الموریتانیة ومستلزمات البنك الدولي (خصوصا السیاسة العملیة المشروع حتى 

  
  ھدف الدراسة

    تمكن دراسة األثر من: 

  أخذ البیئة بعین االعتبار في مرحلة تصور المشروع  -
  استباق لالنعكاسات البیئیة المحتملة  -
  البحث عن تحسین لألعمال المراد القیام بھا  -
  التصحیحیة أو البدیلة تحدید اإلجراءات -

  المنھجیة 

  لقد تضمنت المنھجیة المتبعة إلنجاز ھذا العمل عدة مراحل على النحو التالي

  البحث الوثائقي واألعمال المیدانیة  -
  تحدید الوضعیة المرجعیة على مستوى منطقة احتضان المشروع -
  المحلیة)المصالح المعنیة والسلطات ’ استشارة مختلف األطراف المعنیة (السكان -
  تحدید وتقییم االنعكاسات البیئیة واالجتماعیة للمشروع -
  تحدید اإلجراءات التصحیحیة والبدائل وترتیبات االشتراطات البیئیة  -
إعداد خطة التسییر البیئي واالجتماعي بما في ذلك اإلجراءات المتبعة للمقاییس والتي تمكن المشروع من جعلھ مطابقا  -

  ھذا فضال عن تعزیز القدرات المؤسسیة وبرنامج المتابعة و التقییم .’ الوجیھة لمختلف النصوص والمعاییر
  وقد مكنت ھذه المنھجیة من إعداد تقریر دراسة األثر البیئي االجتماعي الذي یركز علي:

  وصف المكونات الرئیسیة للمشروع  -
  النصوص التي ینبغي للمشروع أن یتماشى معھا  -
  عاإلطار المؤسسي لتنفیذ المشرو -
االقتصادیة والثقافیة للتأكد من وجود ممكن للمصادر والمستغلین والتي تمتلك  –الحالة األصلیة للبیئة الطبیعیة واالجتماعیة  -

  قیمة خاصة قد تتعرض آلثار معتبرة بسبب المشروع 
محتمل  ي أثر سلبيتحدید األثر واالنعكاسات المحتملة وكذا خیارات التخفیف بما یشمل االحتراز وبالفعل كلما اشتبھ ف -

ومعتبر فقد تم اقتراح خیار عملي وفعال للقضاء علیھ أو تخفیفھ أو تعویضھ وذلك بغیة تخفیفھ إلي أقل ما یمكن أو لجعلھ 
  في مستوي مرضي.

اعي موعند االقتضاء فان إجراءات لتعزیز االنعكاسات اإلیجابیة قد تم كذلك اقتراحھا من خالل صیاغة خطة للتسییر البیئي واالجت
واقتراح آلیة / نموذج للمتابعة بإشراك كافة الفاعلین المعنیین وتظل المحاور البیئیة واالجتماعیة المعتمدة في دراسة األثر البیئي 

واالجتماعي ھذه مطابقة للصیغ المرجعیة المصادق علیھا من قبل الحكومة الموریتانیة وشركائھا ,البنك الدولي البنك األوربي 
 لالستثمار



  كراھات البیئیة واالجتماعیة للمواقعاإل

  اإلكراھات البیئیة.

ال شك أن الضغط الدیموغرافي االرتفاع المتزامن للتنافس بین مختلف أنماط استغالل األراضي في موریتانیا قد نجمت عنھا الحاجة 
  الملحة في تخطیط وتسییر الموارد من األراضي والمیاه والمصادر الغابویة. 

دھا االستغالل المفرط وبشكل یزداد وضوحا شیئا فشیئا للمصادر الغابویة ,واستغالل األراضي الھامشیة ولمراعي ان البیئة یھد
المسالك ,واالستخدام غیر المشروع والمفرط لمواد التطھیر الصحي واألسمدة  والضخ غیر المعقلن للبحیرات الجوفیة وزحف الرمال 

ائیة,المدن ,القرى ...الخ) ومن ضمن ظواھر تدھور الموارد الطبیعیة و خصوصا الموارد علي البني التحتیة (الطرق  المنشآت الم
من األرض ,النحت المائي یعتبر أنشط وأھم ھذه الظواھر وتعتبر ھذه الظاھرة أكثر حدة في وآلیة كید ماغا التي تتمیز بأراضیھا 

  ذات االنحدار وتربتھا المتدھورة بشكل مضطرد لعدة أسباب .
  ن مستوى الملوحة یمثل كذلك شكال من التدھور األكثر وضوحا في المناطق الزراعیة.كما أ

  االكراھات االجتماعیة     

من الساكنة الموریتانیة ال تزال تعاني من الفقر  42على الرغم من أن معدل الفقر قد شھد بالدوام تراجعا منذ أكثر من عقد، فان قرابة 

یوجد في الوسط الریفي) كذلك بین 3فقراء 4ارق كبیرة بین الوسطین الحضري والریفي (من ویخفي ھذا المستوي من الفقر فو

  نساء) 3من  2الرجال والنساء (
وعلى ھذا األساس یظل االقتصاد الریفي مرتبطا بشكل واسع باستغالل الموارد الطبیعیة وبالفعل یعتبرا لتراث الطبیعي للبلد غنیا 

  مداخیلھم من الموارد الطبیعیة  من 75فالسكان الریفیون یجنون 

  مبدأ التسییر البیئي   

تھدف خطة التسییر البیئي واالجتماعي ھذه الي ضمان انجاز تسلیم وفي اآلجال المحددة للمشروع مع احترام مبادئ التسییر لبیئي 
  واالجتماعي (تخفیف االنعكاسات السلبیة وتعزیز االنعكاسات االیجابیة) وبشكل خاص تشمل:

خطة التسییر المقترحة خطة التخفیف التي تشمل عدة إجراءات كتلك التي یلزم إدراجھا في مختلف دفاتر الشروط للمؤسسة  -
  المكلفة باألعمال. 

  إجراءات مصاحبة تنجز عالوة على األشغال الفنیة و/ أو البیئیة. -
  من تطبیق اإلجراءات البیئیة المقترحة.وجود خطة للمراقبة والمتابعة والتي تتكون من برنامج مراقبة ھدفھ التأكد  -
  برنامج متابعة ھدفھ متابعة تطور مكونات البیئة من اجل تقییم مدي فعالیة اإلجراءات البیئیة المقترحة. -

                  خطة تعزیز القدرات واالتصال. 
                        
                        

    

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     

   


