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 مقدمة
  هش، جغسافي مىكع ذو  بلد 

  الكىازث بعع وحشهد  اإلاخاػس  من العدًد حعاني مدًنت انىاكشىغ 

  اإلاددكت، باإلاخاػس  الكفاًت فيه بما وؤلاخساس الشعىز  نلص 

  والكىازث، اإلاخاػس  مع الخعاػي على مددودة كدزاث 

  ببعع اإلاسجبؼت اإلادددة ألاخؼاز  بعع مع للخعاػي جدًدة جىجهاث 

 اإلاعسوفت، الكىازث



 أخطار طبٌعٌة أخطار بشرٌة

  السملي الشسيؽ انلؼاع والبدسيت والجىفيت السؼديت اإلاياه جلىث

 الفيظاناث الخلىث الصناعي

 الغمس البدسي    النفاًاث

 اإلاائيت الفسشاة منسىب ازجفاع الخغرًت سىء

 السمال شخف العمساني الخمدد

 اإلاخنىعت آلافاث وألاوبئت ألامساض

 وألامالح السباخ اندشاز  ...

 اإلاناخيت الخغيراث

 أخطاز غير معسوفة بما ًنفى على مسحىي املدًىة 

  ثحىى العدًد مً هره ألاخطاز إلى مىازذ فعلية 

 أهم ألاخؼاز اإلاؼسوخت



بهاإلاسجبؼت  الؼبيعيت وألاخؼازمىطع اإلادًنت . 1  

 الوسطى النقطة في انواكشوط يقع          
 بين ما الممتد الساحلي السهل على
 سينت ومدينة شماال تيمريس خليج
  كلم 400 مسافة على جنوبا لويس

 

       الساحلي آفطوط منخفضات :الغرب من
 عن المدينة تفصل التي  (1/+1-)

 البحر

 

 (3/+3-) اندرمشا سبخة :الشمال من

 

 متوسط) الرمال من شريط :الشرق من
  انواذيبو حتى يمتد (م 20 ارتفاع
 الساحلي السهل تغذية على ويعمل

 للمدينة الحامي الرملي والشريط

 

 



هشاشت الشسيؽ السملي الىاقي من البدس. 2  

اتجاه تغٌٌر على مستوى  -أ

وإضعاف تغذٌة  الرٌاح
 الشرٌط الرملً

ظهور فتحات كبرى فً  -ب 
 الشرٌط الرملً الواقً من البحر 

قلع الرمال المحاذٌة له  –ج 

 الستخدامها ألغراض البناء



 ممارسات بشرية أخرى خطيرة جدا -د



حغيير خؽ الساخل وتهدًد  على هجأثير و ميناء الصداكت . 3
 مسخلبل اإلادًنت 

 تراكم

الرمال   

تعرية 

 الساحل

 تطور خط الساحل قرب ميناء الصداقة



:خؼس الفيظاناث باإلادًنت .  4  
 خريطة المناطق القابمة لمفيضانات بالمدينة :خطر الغمر البحري. 1.4

إضعاف الشرٌط بفعل األنشطة 
 البشرٌة

 :العوامل الطبٌعٌة

  المدٌنة تبوغرافٌة 

  تدعٌم الرٌاح البحرٌة )العواصف القوٌة

 (على حساب الرٌاح القارٌة

 منسوب البحار من ارتفاع  -الزالزل البحرٌة
 21 قسم نهاٌة  80إلى  40

خطر الغمر 

البحري 

 بالمدٌنة



الفٌضانات المرتبطة بمٌاه األمطار خطر . 2.4
 وارتفاع منسوب المائدة الجوفٌة

تشكٌل مستنقعات مائٌة دائمة غٌر قابلة 

 لالمتصاص

o أخطر صحٌة 
o أخطار بٌئٌة 
o أخطار اقتصادٌة 
o  اجتماعٌةأخطار 

 

تربة 

سطحٌة 

 رملٌة
 

 غياب صرف صحي

2012خريطة المناطق المغمورة   



شخف السمال وجه آخس لألخؼاز التي جىاجه اإلادًنت. 5  
 :الرملٌة الكثبان من نمطٌن انواكشوطب وجدٌ
 
 النباتات من تخلو تكاد المنشار أسنان صورة على تظهر والتً المتحركة الرملٌة الكثبان. 

 
  النباتات بعض بها توجد والتً بالنباك المعروفة وهً كثٌرا متحركة غٌر رملٌة كثبان. 

 أحٌاء الترحٌل فً تماس تام مع الرمال  طرٌق فً مدخل المدٌنة الجنوبً الشرقً 



النفاًاث والخلىث  و  لصسف الصحيبا أخؼاز مسجبؼت. 6  

مشكل النفايات والتموث 
 % 60التغطية مستوى -

 تسبب مظاهر عديدة لمتموث

 شبكة الصرف الصحي: 
 (مشترك فقط 1700)كمم  38 -

حفر )من األسر تعتمد عمى وسائل صرف بدائية % 96-
 الصرف الصحي

 مم سنويا 100متوسط األمطار -
 بالمدينةغياب نظام لمصرف الصحي 

 
 
 

مياه الشرب والمياه المستعممة 
كمم مع معدل  200تموين المدينة بالمياه عمى مسافة  يتم -

 ث/3م 100000تصريف يصل 
 %40معدل خسارة المياه  -

  

 تواجد مستنقعات دائمة بالمدينة

 تلوث جميع مصادر المياه 



 
بهاأخؼاز أخسي مخعددة ًجب الخركير . 7  

 
   الخغيراث اإلاناخيت ؟؟ 

   اإلاجاعت ؟؟ -سىء الخغرًت 

   ألامساض وألاوبئت ؟؟ 

   جلىث اإلاياه البدسيت ؟؟ 

   الخلىث الصناعي ؟؟ 

 الخ ....                  

 

 



الخطط والقدرات الوطنٌة فً مجال التقلٌل من .1

 المخاطر واالستعداد والتعاطً مع الكوارث

: الخؼؽ الجازيت واإلاسخلبليت  
(بناء اللدزاث والخخؼيؽ ودمج الحد من مخاػس الكىازث)  

 :  ؤلاػاز اللانىني
 القاض ي بخىظيم الحماًة املدهية  087-80املسسىم  و  059- 71القاهىن •
 املحعلق بخىظيم الحاالت املسحعجلة  2002- 17املسسىم •
املحعلق بحصييف مسحىيات الحاالت  2002-049املقسز املشترك زقم •

 املسحعجلة
مجمىعة مً القىاهين واملساسيم ألاخسي ذات الصلة واملحعلقة بالبيئة •

 والغابات والصيد واملياه وغير ذلو
 :ؤلاػاز اإلاؤسس ي

املؤسسات العمىمية  –الىشازات : مل املؤسسات والفاعلين املعىيين •
 املخحصة



 ؤلاػاز الاسدشازي 

 ؤلاػاز الاسدشازي العسض ي. 1

 2002-17قامد الحهىمة بئصداز املسسىم  الاسحعجاليةلحىظيم الحاالت 
 :حيث وضع إطازا اسخشازيا على مسحىيات محعددة

 اللجىة الىشازية املسحعجلة للحاالت الطازئة -أ

 الخلية الدائمة للحيسيق واملحابعة -ب

 للحاالت املسحعجلة الجهىيةالخلية  -ج

 اإلانصت الىػنيت لدسيير أخؼاز الكىازث. 2

 ميسق وطني

 ثقدًم الدعم للجىة الىشازية

 

 

 



 وسائل جمىيل الحد من أخؼاز الكىازث

 الصندوق الىػني لألنشؼت ؤلانسانيت-
 مساهمت ميزانيت الدولت-

 دعم من الدول واإلانظماث-

 صندوق الخدخل من أجل البيئت-
 جدىيل عائداث الظسائب والسسىم وؤلاجاواث ندى أنشؼت خماًت البيئت-

 جمىيالث مباشسة من الهيئاث و  اإلانظماث الدوليت -



المخاطر القدرات المحلٌة فً مجال التقلٌل من  .2

 والتعاطً مع الكوارث

     صالخياث ومشمىالث واضحت في مجال
 مددودةخماًت البيئت ومىازد ماليت 

 جنفير بسنامج اسدثماز مسخدًم البدء في  » 
(  résilience)اإلالاومت  -صندوق الاسدثماز البلدي

  » البيئيت والخنميت اإلاسخدًمت

  غياب دوز اإلاجمىعاث اإلادليت في الحد من
 ألاخؼاز والكىازث 

   جىجهاث جدًدة في مجال إعداد كىاعد
 الخخؼيؽ الحظسي اإلاسخدًمو البياناث 



أخطار الكوارث حضوروشركاء التنمٌة . 3  

      الدولٌة التنمٌة موازٌن فً

 والكوارث المخاطر من التقلٌل قدرات دعم مبادرة
(CADRI) 

 والهىازذ املخاطس  مً الحقليل لقدزات بحقييم القيام 
 الفاعلين مخحلف وبمشازلة الحهىمة إشساف ثحد

  املعىيين،

 الري الىطني العمل املخطط إهجاش  أحل مً حهىدو  دعم 
 مً الحد مجاى في الىطىية القدزات ثقىية لىإ يهدف

 والهىازذ، املخاطس 

  ضمً املحىقعة ألاوشطة إلهجاش  الالشم الفني الدعم ثىفير 

 .محابعحه وضمان الىطني العملي املخطط

 :  دور التعاون األلمانً

   مشسوع ثنيف املدن الساحلية مع آراز الحغيرات املىاخية 



 الىىاقص والححدًات
حعاني اللدزاث الىػنيت واإلادليت في مجال الخلليل من اإلاخاػس والخعاػي مع الكىازث من النلص والظعف عمىما      

 :وذلك من خالل النلاغ الخاليت 

 عدم ووضىح السؤية بما فيه النفاًة وخاصة على مسحىي املجمىعات املحلية وغياب إستراثيجية محلية•

 للحد مً ألاخطاز والهىازذ بهاإقصاء ثام للمجمىعات املحلية ضمً الطس القاهىهية واملؤسسية املعمىى •

 هقص الحهىيً  والىسائل•

 (هقص في املساسيم الحطبيقية للقىاهين)إطاز قاهىوي غير منحمل  •

 جعقد مسحىيات املحدخلين وعدم وضىح مسؤوليات غير مىضحة باليسبة للمحدخلين •

 ضعف في املعلىمات املحىفسة حىى أشهاى ألاخطاز وعدم لفاًتها•

 ضعف إلاعالم حىى إلاهرازات املبنسة  •

 (  حلىى عالحية وليسد وقائية)ًحم الترليز على جسيير الهىازذ والحصدي لها بدال مً الحقليل مً مخاطسها •

ازثباطها )ثسليز القدزات الىطىية على ألاخطاز املسثبطة باألمً الغرائي ثحدًدا بفعل هشاشة وضع البالد •
 (باألمطاز

 

 

 



 شكسا على مخابعخكم


