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 .1مقدمة
 1.1خلفية
تخطط شرررررر ة  ،)ARISE""( ARISE MAURITANIA SAوهي ائتالف شرررررر ات مملو ة ل
 Arise Mauritiusو  ، Meridiamلبناء وتشررررررطي محطة اويات ومحروقات مسررررررتحدثة في ميناء نوا شرررررروط ،
موريتانيا (ويشار إليها فيما يلي ب "المشروع" أو "محطة اويات نوا شوط").
وقد تعاقدت شرررر ة  Ariseمع مكتب موريتاني لالسرررتشرررارات البيئية ( )EnviroConseil Mauritanieإلجراء تقييم
األثر البيئي واالجتماعي ( )EIESللمشرررررروع وفق المتطلبات التنظيمية الوطنية المشرررررترطة للحلرررررول على التلررررراري
المحلية.
وتم إجراء هذه الدراسررة الوطنية وتقييم تأثيرها البيئي على الوسررط بين أ توبر وديسررمبر  2018يث وافقت عليها وزارة
البيئة والتنمية المستدامة بتاريخ  5فبراير  2019بإصدار بيان يفيد قابلية المشروع لإلنجاز من المنظور البيئي.
وفي نوفمبر  ،2018تعاقدت شررر ة  Ariseمع شررر ة االسررتشررارات الدولية  Royal HaskoningDHVلتنفيذ دراسررة
تقييم األثر البيئي واالجتماعي للمشررروع وفقا لمعايير أداء مسسررسررة التموي الدولية ) (IFCالتابة للبنك الدولي اآلخذة في
الحسبان معايير االستدامة البيئية واالجتماعية.
هذه الوثيقة هي ملخص غير تقني لمسودة النسخة األولية من دراسة التأثير البيئي اللادرة بتاريخ  10إبري .2019

 1.2هدف الوثيقة
الطرض من الدراسررة هو التعرف على اآلثار البيئية واالجتماعية اإليجابية أو الضررارة التي قد تنشررأ عن المشررروع ،وتحديد
التدابير التي يتعين اسررررتخدامها إلدارة وتخفيف وتحسررررين ومراقبة ذلك التأثير ،وتقييم وقعه النهائي بعد وضررررع اإلجراءات
التخفيفية أو التحسينية المقررة.
الهدف من هذه الوثيقة هو توفير نسخة مختلرة ومبسطة من دراسة التأثير البيئي واالجتماعي في متناول جميع األطراف
المعنية بالمشررررررروع ،وهي متا ة باللطات اإلنجليزية والفرنسررررررية والعربية ومنشررررررورة على موقع  Ariseاإللكتروني
).(www.arisemauritania.com
تعرض الوثيقة للمشروع ،وآثاره البيئية واالجتماعية الرئيسية واجراءات التخفيف أو التحسين المخطط لها ،باإلضافة إلى
الترتيبات المقتر ة من طرف األطراف المعنية في مجال تلقي ومعالجة التظلمات ذات اللرررررلة أثناء بناء وتشرررررطي المحطة
الجديدة.
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 .2وصف موجز للمشروع
 2.1موقع المشروع
يقع المشروع داخ

دود ميناء نوا شوط الحالي المعروف بميناء اللداقة المستق أو)" ، ) "PANPAعلى بعد والي

 15م جنوب غرب مدينة نوا شوط في المنطقة اإلدارية لوالية نوا شوط الجنوبية ـ مقاطعة الميناء.
الرسم رقم  2.1منظر لميناء نوا شوط

 2.2مكونات المشروع
المكونات الرئيسية لمشروع محطة الحاويات الجديدة هي:
•

رصرررريف رئيسرررري هو في الواقع منلررررة بقياس ( 56.56 × 570مترا) سرررريتم بناله على أ وام من الخرسرررران
المسلحة؛

•

سرررررا ة اويات بقياس ( 120 × 600متر) ما يسررررراوي ( 7.20هكتار) السرررررتقبال الحاويات بما فيها الحاويات
المبردة و اويات شحن المواد الخطيرة؛

•

قناة مال ة محسررنة و وض رصرريفي محفور بالتجريف بعمق يل ر إلى  15.7متر .وسرريتم التخلص من المواد
المسررررتخرجة بالجرافة والمقدرة بحوالي  5.2مليون متر مكعب في مواقع إزالة بقاع البحر .ويظهر الرسررررم 3.2
بلمة التجريف والمواقع الثالثة ( .)A, B, Cومن المتوقع أن يبلغ الطول اإلجمالي لقناة الجرف  7.57م.

وسيتمث التجريف في تعميق المناطق التي تم فرها مسخرا عالوة على تجريف مناطق أخرى جديدة.
•

توسررررريع اجز األمواج المتواجد في منطقة الجدار القائم شرررررمال الميناء لتخفيف اضرررررطرابات الموج في وض
الميناء؛
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•

توفير أربعة خطوط أنابيب للمحروقات من المرسررررررى الجديد إلى نقطة االلتقاء الحالية طولها ( والي  500متر)،
وهدم رصيف النفط الحالي وخطوط األنابيب التي تل رصيف الزيوت بنقطة االلتقاء نفسها .

•

بناء العديد من المرافق من ضررمنها مكتب إداري وغرفة للتحكم ومبنى للورش رات وملررنع لمعالجة المياه الملوثة
وجسررررر للوزن وخط توزيع هربائي بجهد  15يلو فولت على مسررررافة  6لم (يتم تر يبه تحت األرض في يمين
خط الطاقة الموجود طوال الطريق) ومحطة تحوي

هربائية.

يظهر الرسم  2-2الوضعية الحالية للميناء وتموقع أرصفته المختلفة.
ما تظهر الرسوم  3-2و  4-2وضعية المحطة والحدود القلوى المقتر ة والتخطيط

ميناء أنوا شوط وأرصفته الموجودة (الرسم )2.2

رسم هيكلي للمحطة الجديدة 2.3
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 2.4رسم هيكلي للمحطة الجديدة (مفلال)
يظهر الرسم  2.5منظر علوي لبلمة المشروع ومنطقة تأثيره

الرسم  :2.5تموقع المكونات األساسية للمشروع و دود منطقة تأثيره
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تمت الموافقة على المواقع الثالثة المعهودة للتخلص من النفايات المستخرجة أثناء التجريف في قاع البحر سنة  2011من
قب وزارة التجهيز والنق الموريتانية وذلك لطرض أشطال توسعة الميناء التي أجرتها الشر ة اللينية .SNCTPC

 2.3أنشطة المشروع
 2.3.1مر لة البناء
من المتوقع أن يبدأ البناء خالل سنة  2019بعد لول شر ة  ARISEعلى جميع التراخيص المطلوبة والحقوق العقارية
المشترطة للبدء في البناء وبعد ا تمال دراسة التأثير البيئي واالجتماعي للمشروع ونشرها ووضع اللمسات األخيرة عليها
على ضوء التعليقات التي قد ترد خالل فترة النشر المخطط لها بين مايو ويونيو .2019
ستستطرق فترة االنجاز والي  22شهرا مع توقع المدد التالية لك نشاط من أنشطة المشروع:
•

 16شهرا لبناء الرصيف ،بما في ذلك سا ة الحاويات والمرافق ؛

•

 8أشهر ألشطال تشييد البنايات ؛

•

 3أشهر لتر يب واختبار معدات الموانئ و ؛

•

 5أشهر ألعمال الحفر مع انتهاء فترة البناء.

شررررر ة  AFCONSهي المقاول من الباطن المكلف جملة بالهندسررررة والمشررررتريات والبناء ) . (EPCولم يتم بعد اختيار
شر ة المقاولة من الباطن المكلفة بالتجريف.
من المتوقع أن تتطلب أنشطة البناء في ذروتها والي  750عامال .وسيتم بناء معسكر سكن للعمال داخ منطقة الميناء.
 2.3.2مر لة التشطي
يسرررتلزم تشرررطي المشرررروع عمليات تشرررطي محطة الحاويات الجديدة (بسرررعة تداول تلررر إلى ما يعادل )EVP 250000
ومحطة المحروقات (بسعة تداول قلوى تل إلى .)DWT 50000
وسيتي تشطي المحطة الجديدة  500فرصة عم مباشر وغير مباشر.

 2.4سياسة المشروع واإلطار التنظيمي
إن سررياسررة االسررتدامة البيئية ل  ARISEوسررياسررتها في مجال اللررحة والسررالمة مسسررسرران على التزام الشررر ة بإدارة
األعمال بحيث تحد من المخاطر على البيئة والتجمعات ،وااللتزام بتوفير محيط عم صحي وآمن.
ويعرض الملحق  1لهذه السياسات.
وسيحترم المشروع
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وعالوة على ذلك ،سوف يسترشد المشروع بأفض الممارسات الدولية ،وخاصة منها:
✓ معايير األداء لمسسسة التموي الدولية ( )SFIبشأن االستدامة البيئية واالجتماعية (،)2012
✓ "إرشادات البيئة واللحة والسالمة الخاصة بمجموعة البنك الدولي (" إرشادات البيئة واللحة والسالمة ") ،
وتحديدا إر شادات ال لحة وال سالمة العامة ( ، )2007إر شادات ال لحة وال سالمة للموانئ والمرافئ والمحطات
الطرفية ( )2017وإرشادات البيئة واللحة والسالمة للشحن البحري (.)2007

 .3التأثيرات المحتملة وإجراءات التخفيف منها
 3.1المنهجية
التأثير هو في األساس أي تطيير في مورد أو وسط مستقب يحدث بسبب وجود أ د مكونات المشروع أو تنفيذ نشاط متعلق
بالمشروع.
وقد تم تحديد اآلثار المحتملة للمشررررروع من قب فريق مسررررتق من األخلررررائيين في البيئة والمجتمعات بناء على تحلي ما
يلي:
✓ أنشطة المشروع التي تمث ملدرا للتأثير،
✓

ساسية الظروف البيئية واالجتماعية األساسية المتواجدة،

✓ المخاوف والتوقعات التي أثارها المعنيون في إطار المشروع.
وهكذا فإنه تم تحديد تدابير تخفيف لتجنب أو تقلي أو إدارة اآلثار السررررررلبية المحتملة لك تأثير سررررررلبي تم التعرف عليه أو
تدابير أخرى لتعزيز أو زيادة اآلثار اإليجابية عند االقتضرراء .وسريتم تسررجي هذه اإلجراءات بلررفة مفلررلة في خطط تسرريير
تعتمد أثناء تنفيذ المشروع .ويوض الرسم  3.1هذه العملية.
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التسلس المفل لدراسة التأثير البيئي واالجتماعي

شملت الدراسة تقييم المسشرات التالية للموارد أو الوسط البيئي أو االجتماعي المستقب :
•

نوعية الهواء والمناخ،

•

الضوضاء واالهتزاز،

•

التربة ونوعية األرضية،

•

الهيدرولوجيا السطحية والمياه الجوفية ونوعية المياه،

•

الجيومورفولوجيا السا لية والعمليات السا لية ونق الرواسب،

•

المياه البحرية والرواسب،

•

تحديد المناطق المحمية،

•

البيئة األرضية،

•

البيئة البحرية والسا لية،

•

خدمات النظام البيئي،

•

المظاهر الجمالية للبيئة،

•

صحة المجتمع وسالمته وأمنه،

•

االقتلاد وسب العيش،

•

البنية التحتية،

•

التراث الثقافي و،

•

العم وظروف الشط .
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 3.2التأثيرات اإليجابية
سرريكون للمشررروع أثر إيجابي على النمو االقتلررادي لموريتانيا وسرريخلق فرص را لوعمال والتنمية االجتماعية واالقتلررادية
في البالد .وتشم فوائده ما يلي :
✓ استثمار أجنبي مباشر يبلغ والي  390مليون دوالر أمريكي على مدار فترة انجاز المشروع؛
✓ خلق فرص تشطي للعمال الوطنيين أثناء بناء المحطة وتشطيلها؛
✓ خلق فرص للشر ات الموريتانية لتوفير الخدمات واإلمدادات أثناء البناء والتشطي ؛
✓ زيادة القدرة التنافسية لمناولة البضائع داخ الميناء؛
✓ زيادة القدرة على االستيراد  /التلدير من نوا شوط.
سيسم المشروع أيضا بتخفيض تكلفة معيشة الموريتانيين بفض العوام التالية:
✓ سرررتلررر الحاويات المسرررتوردة إلى البالد في سرررفن أ بر جما ،مما يتي تحقيق وفورات في تكلفة النق  ،ونتيجة
لذلك فإن سعر البضائع المستوردة في البالد يمكن أن يستفيد من هذه الوفورات،
✓ سيتم استيراد المحروقات مباشرة إلى نوا شوط ،بدال من نقلها ألول مرة في نواذيبو ،وهي عملية مكلفة.

على وجه التحديد ،بالنسررربة للمشرررطلين االقتلررراديين اآلخرين داخ منطقة الميناء ،فإن المشرررروع سررروف تكون له الفوائد
التالية:
₋

سرررريسدي توسرررريع اجز األمواج إلى تقلي اضررررطراب األمواج في وض الميناء مما سرررريقل فترات توقف جميع
العمليات في الميناء .من المتوقع أن يسررتفيد صرريد األسررمام من محطة الحاويات الجديدة ،يث سررتحل ر منتجات
التلدير على اويات مبردة ،والحفاظ بذلك على جودة المنتجات وزيادة قيمتها بضائع للتلدير.

 3.3التثيرات على البيئة األرضية
 3.3.1الوضعية األصلية
يقع ميناء أنوا شرررروط على طول السررررا

الموريتاني .وتتميز مدينة أنوا شرررروط بمناخ صررررحراوي ار مع ارتفاع درجات

الحرارة وعدم هطول األمطار تقريبا على مدار السنة .تضم المنطقة المحيطة بالميناء منخفضات سا لية .وتوجد على الخط
السرررا لي ،إلى الشرررمال ،أنظمة ثبان رملية توفر ماية طبيعية للسررروا  .وإلى الجنوب ،تم إنشررراء سرررلسرررلة من الحواجز
للحماية من الفيضررران السرررا لي .وبسررربب هذه الحواجز ،نشرررأت منطقة من األراضررري الرطبة إلى الجنوب من الميناء ،يث
توجد عدة أنواع من النباتات والحيوانات.
نظرا ألن منطقة المشروع محاطة بالرمال اللحراوية ،فمن المفترض أن تكون مستويات الطبار مرتفعة .وبما أن المشروع
يقع في ميناء متواجد ومنطقة صرررررناعية قائمة ،فمن المتوقع أن يحتوي الهواء على نسرررررب عالية من الجزئيات والملوثات
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الناتجة عن عوادم المحر ات وانبعاثات اللناعات و ر ة المرور الكثيفة (الطبار) .ما أنه ،من المتوقع أن تكون مستويات
الضوضاء واالهتزاز الحالية عالية نسبيا.
من أج تحديد الوضرررعية الحالية لجودة التربة وتقييم طرق تسررريير األرضرررية التي سررريتم فرها إلزالة خط األنابيب ،تم أخذ
عينات من التربة في منطقة الميناء يث سيتم بناء الرصيف وخطوط األنابيب الجديدة .وأظهرت النتائج أن تر يزات المواد
التي تم تدارسررررررها (المعادن والمحروقات النفطية الكلية) لم تتجاوز المسررررررتويات المخشررررررية .ما أن فر الخنادق الالزمة
لتر يب اب

هربائي بقوة  15يلو فولت مجاور للطريق السررا لي الذي يربط المدينة بالميناء ،لم يظهر أي عالمات مرئية

لحدوث انسكاب ،على جانبي الطريق.
داخ منطقة الميناء وداخ منطقة عم المشررررروع يوجد القلي من النباتات والحيوانات األرضررررية وال توجد مناطق محمية
بالقرب من الميناء يث أن أقرب منطقة محمية هي وض آر ين الوطني ،وتقع على بعد  150م شمال الميناء.
 3.3.2التأثيرات الرئيسية
بالنظر إلى مسرررتقبالت األرض ذات الحسررراسرررية التي تم تحديدها والمخاطر المرتبطة بأنشرررطة الميناء  ،تتمث اآلثار البيئية
الرئيسية السلبية المحتملة في:
مر لة البناء:
✓ تأثر الهواء بسبب انبعاثات عوادم المر بات والسفن ومحر ات التجهيزات،
✓ انبعاثات الطبار واألتربة نتيجة إلعداد التربة وإنتاج الخرسان ونق المعدات،
✓ تلوث التربة والمياه الجوفية بسرربب االنسرركابات العرضررية للمواد الخطرة المخزنة في الموقع وأنابيب المحروقات
والتخلص غير السليم من نفايات البناء والمياه الملوثة.
مر لة التشطي :
₋

تأثر جودة الهواء بسبب انبعاثات عوادم المر بات والسفن ومحر ات التجهيزات،

₋

انبعاثات المر بات العضوية المتطايرة ) (COVمن صهاريج تخزين الوقود وأنشطة نق الوقود

₋

تلوث التربة والمياه الجوفية من االنسرررررركابات العرضررررررية للمواد الخطرة المخزنة في الموقع وخطوط أنابيب
المحروقات والتخلص غير السليم من النفايات والمياه الملوثة األرضية أو الناتجة عن السفن.

 3.4التأثيرات على البيئة البحرية
 3.4.1الوضعية األصلية
تتميز المنطقة البحرية الموريتانية بإنتاجية بيولوجية عالية ناجمة عن ارتفاع منسررررروب المياه الباردة والطنية باأل سرررررجين
على طول السرررررررا

 .تحدث فترات التفاقم ما بين شررررررهري نوفمبر ويونيو .خالل هذه الفترة تكون درجات رارة البحر

منخفضررة نسرربيا بين  15و 17درجة مئوية .في اللرريف ،عندما يتطير اتجاه الرياح ،يتطذى البحر الموريتاني بمياه سررطحية
دافئة قاد مة من الجنوب (تيار غينيا) م ما يزيد من درجة رارة ال ماء إلى  27-25درجة مئوية .تسررررررم هذه الظواهر
BF3959IBRP1904181032

NTS ESIA NCT

18 April 2019

المختلفة بحدوث مجموعة واسررررررعة من األنواع والنظم اإليكولوجية على طول سررررررا

موريتانيا .تشررررررم مجموعة أنواع

المستقبالت الحساسة التي تهم هذا المشروع الثدييات البحرية والسال ف البحرية والطيور البحرية والحيوانات القاعية.
يقع المشررررروع خارج المناطق المحمية وموقع االهتمام البيولوجي والبيئي .ديقة وض آر ين البحرية الوطنية التي تقع
دودها على بعد والي  150م شررررمال مدينة نوا شرررروط هي أقرب محمية للمشررررروع وهي موقع شررررتوي رئيسرررري لتكاثر
الطيور المهاجرة.
على الرغم من أن معظم الطيور المهاجرة تتم ر ز في هذه المنطقة ،إال أن السررررررا

الموريتاني بأ مله يعتبر منطقة مهمة

للطيور.
نتج عن إنشرراء الميناء سررنة  1979تطير هام على السررا  .تم توسرريع الخط السررا لي إلى الشررمال من الميناء وت

الخط

السررا لي إلى الجنوب .وفي عام  ،2014قامت الشررر ة اللررينية ) (SNCTPCبإنشرراء رصرريف جديد يضررم أربعة أرصررفة
داخ الميناء .باإلضررافة إلى ذلك ،تم تجريف قناة الوصررول ،وتم التخلص من الرواسررب الجوفية في مواقع التخلص المحددة
في قاع البحر .معظم المنطقة التي سرريحدث فيها توسرريع الميناء ليسررت بيئة مبدئية وقد عانت من اضررطرابات ديثة نسرربيا
بسبب األنشطة السابقة المتعلقة بالميناء.
تتكون المنطقة السررررررا لية التي يمكن أن تتأثر بها األنشررررررطة من الرمال التي تحتوي على مناطق متقطعة من اللررررررخور.
المناطق الرملية ذات األنواع القاعية مث الديدان ( ،)polychaetesوالقشررررررريات ) ( )bivalvesسرررررررطان البحر) التي
وجدت هي نفسها المتواجدة عادة على طول السا

الموريتاني .في المواقع التي تم فيها ا تشاف الموائ اللخرية ،لو ظ

نمو المرجان واالسفنج .تمي المناطق ذات اللخور إلى تنوع بيولوجي أعلى ،واألنواع المرتبطة به مث اإلسفنج والشعاب
المرجانية أ ثر سرراسررية لالضررطرابات بشررك عام .لم يتسررنى تحديد األنواع الدقيقة جزء من المس ر األسرراسرري .لم تظهر
جودة الرواسرررررررب ونوعية المياه داخ بلررررررمة التجريف أي أثر للتلوث وبالتالي فإن التخلص منها في قاع البحر ال يمث
خطورة.
 3.4.2التأثيرات الرئيسية
بالنظر إلى المسررتقبالت البحرية الحسرراسررة التي تم تحديدها والمخاطر المرتبطة بأنشررطة الميناء ،فإن اآلثار البيئية البحرية
الرئيسية السلبية المحتملة هي:
أثناء مر لة البناء:
₋

زيادة التعكر وتر يزات الرواسب المعلقة في الماء بسبب أنشطة الجرف والتخلص؛

₋

اختناق الموائ الحساسة الناتجة عن الترسبات بسبب أنشطة الجرف والتخلص؛

₋

فقدان الموائ نتيجة للتجريف والتخلص من مواده؛

₋

زيادة مسرررتويات الملوثات في المياه البحرية في الة تلرررريف المياه الملوثة غير المعالجة الناتجة عن األنشرررطة
البرية في الميناء؛

₋

تطير السررررررلوم المحلي للكائنات البحرية (الثدييات البحرية والسررررررال ف والطيور) بسرررررربب زيادة الضرررررروضرررررراء
واالهتزازات (تحت الماء)؛
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₋

زيادة اإلزعاج ومخاطر االصررررطدام بالكائنات البحرية الحسرررراسررررة بسرررربب زيادة ر ة السررررفن واسررررتخدام معدات
التجريف.

أثناء مر لة التشطي :
إمكانية تطير إضافي للسا
₋

بسبب إطالة وتعميق قناة الوصول.

أظهرت الدراسات البحرية األساسية األولية والنموذجية أن التطيرات المحلية في عمق قناة الوصول ستسدي إلى
بعض ت

الخط السا لي جنوبي الميناء؛

₋

زيادة خطر االصطدام بالثدييات البحرية والسال ف البحرية بسبب زيادة ر ة السفن؛

₋

زيادة خطر وادث التلوث بسبب اضطراد ر ة السفن (بما في ذلك ناقالت النفط)؛

₋

تأثير صيانة الجرافات والتخلص من نفايات التجريف على أنواع المستقبالت البحرية الحساسة؛

₋

زيادة مسرررتويات الملوثات في المياه البحرية في الة تلرررريف المياه العادمة غير المعالجة الناتجة عن األنشرررطة
البرية في الميناء والنفايات السرررائلة الناتجة عن السرررفن بما في ذلك مياه اللررررف اللرررحي ومياه تنظيف السرررفن
وملحقاتها.

 3.5التأثيرات االجتماعية
 3.5.1الوضعية األصلية
منطقة الميناء هي منشرررأة قائمة داخ منطقة صرررناعية محددة .تقتلرررر منافذ الوصرررول إلى الميناء على طريقين رئيسررريين
يلالنها في المدينة .يحتوي الميناء الحالي على  8أرصفة يمكنها استيعاب ناقالت النفط والطاز وسفن شحن الحاويات.
يتألف موظفو الميناء من مشطلي الشحن ،ونق الحاويات ،ورابطات عمال األرصفة ،مع ون الشر ات الرئيسية
APM Terminalsو  CMA-CGMو  OPMو  Maurilogو.Sogeco
المنطقة المحيطة بالميناء هي منطقة صرررناعية اقتلرررادية محددة ،وهي تتألف من العديد من المنشررر ت اللرررناعية (تشرررم
خزانات النفط المملو ة للدولة ،وملنعان لوسمنت و ملنع للطحين).
تحتضن المياه البحرية قبالة سوا

نوا شوط (وعموم موريتانيا) ،أعدادا بيرة من أنواع األسمام المستهدفة من أساطي

اللرريد التقليدية (أو اللرريد الحرفي) والسررا لية واللررناعية .يسررتهدف اللرريد الحرفي أنواعا سررا لية مث البوري والسررمك
األزرق وسمك البونطا ) (Ethmalosa fimbriataوعدة أنواع من أسمام القرش وال شفتين .وفي اآلونة األخيرة ،طور
هذا األسررررطول قدرة على اللرررريد في عرض البحر ،وبدأ في اصررررطياد عينات ثيرة من "أسررررمام السررررط اللررررطيرة" مث
السررردين وسررمك اإلسررقمري .تتر ز صررناعات اللرريد في الطالب ول مدينة أنواذيبو .وتعتبر تلرردير وتجارة األسررمام في
أنوا شرروط قليلة نسرربيا .ونظرا للترتيبات التنظيمية المتعلقة بالضرربط ومتطلبات تأمين المنطقة داخ محيط تأثير المشررروع،
فإنه يتوقع أن يكون تأثيره على اللرررريد الحرفي محدودا جدا .أهم رابطات اللرررريادين المحليين هم SMPN, SMCP, :
.FLPA
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ال توجد مواقع ترفيهية و  /أو سيا ية ،وال توجد مرافق تراث تاريخية وثقافية مهمة بالقرب من منطقة المشروع.
ما ال توجد مباني سكنية في المنطقة المبا شرة للميناء .ومع ذلك ،هنام ثالثة أ ياء صطيرة غير ر سمية و ن لف دائمة
)مأهولة باأل واخ( توجد على بعد والي  5يلومترات إلى الشمال من الميناء مما يعني داخ منطقة تأثير المشروع.
لن تتضرر هذه التجمعات مباشرة من النشاطات األساسية للمشروع ولكن ستتأثر قليال من أشطال اخط الكهربائي و ازدياد
ر ة العامة و المحلية للمرور.
و بالتالي فإن تأثيرات المشررروع تقتلررر على العاملين فيه وموظفي الميناء والمنطقة اللررناعية الحالية و سررا ني األ ياء
الطير رسمية والليادين الذين يزاولون الليد خارج منطقة األمن البحري الحالية.
 3.5.2التأثيرات الرئيسية
أثناء مر لة البناء:
₋

زيادة خطر وادث السالمة المرورية على الطرق ؛

₋

زيادة خطر وادث السالمة المرورية للسفن ؛

₋

التأثير على صحة المجتمع بسبب أنشطة البناء ) الطبار ،الضوضاء و ازدياد خطر الحوادث( ؛

₋

التأثير على مناطق الليد والنفاذ إليه ؛

₋

إعاقة عمليات الميناء ؛

₋

تأثير تدفق العمالة الوافدة على األخالقيات والموروث الثقافي التاريخي ؛

₋

المشررا

المحتملة ذات اللررلة بالتظلمات المتعلقة بالعم والتمييز وتكافس الفرص والتموين وخطر عم األطفال

والعم القسري ؛
₋

تأثير أنشطة البناء على اللحة والسالمة المهنية.

أثناء مر لة التشطي
₋

زيادة خطر وادث السالمة المرورية على الطرق ؛

₋

التأثير على مناطق الليد والنفاذ إليه ؛
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₋

تأثير مر لة التشطي على ظروف العم ؛

₋

التأثير على اللحة والسالمة المهنية أثناء أنشطة التشطي الروتينية

₋

التأثير على اللحة والسالمة المهنية ا تمال الحوادث الحريق واالنفجار على رصيف المحروقات وخطوط
األنابيب.

 3.6إجراءات إدارة التأثير الرئيسية
لك وا د من اآلثار التي تم ذ رها آنفا تم تحديد التدابير التي يجب اتخاذها لتخفيف اآلثار الضررررررارة وتعزيز اآلثار اإليجابية
للمشروع.
إن غالبية إجراءات التخفيف المقررة سيتمث في إجراءات العم القياسية ( )Standardأو الممارسات المثلى المعتمدة.
ويشم ذلك:
₋

ماية بيئية مناسبة أثناء تنفيذ األشطال ،عن طريق جمع النفايات والتخلص منها بطريقة مالئمة ومراقبة،

₋

االستخدام غير المفرط لآلالت والمر بات اآللية،

₋

مراقبة استخدام الموارد مث الماء أو الكهرباء،

₋

الليانة المنتظمة للتجهيزات والمر بات لتقلي انبعاثات الضوضاء ومخاطر السالمة وانبعاثات العوادم،

₋

اللرف اللحي السليم للموقع بما في ذلك عزل المياه عن الزيوت وإقامة واجز عازلة في مناطق تخزين المواد
الخطرة،

₋

التخطيط السليم لوشطال لتجنب ر ة المرور غير الضرورية وتفادي إعاقة أنشطة الموانئ األخرى،

₋

اإلدارة الجيدة للموارد البشرية وتوجيه العمال ،بما في ذلك التدريب المناسب،

₋

إ اطة إعالمية منتظمة ول السررالمة ،وضررع إشررارات السررالمة في الموقع ،اللرريانة المناسرربة للمنازل ،ومعدات
الحماية الشخلية المناسبة ،وما إلى ذلك لضمان مكان عم آمن إضافة إلى ثقافة سالمة فعالة،

₋

التواص السليم والفعال بين جميع ف ت العمالة ،وبين مختلف الجهات المنفذة وأصحاب المللحة الخارجيين.

وتشم التدابير الرئيسية اإلضافية للتخفيف من اآلثار المحتملة على البيئة األرضية ما يلي :
•

شراء معدات هربائية مكتملة ( )STSو ( )RTGبدون محرم الديزل للتقلي من انبعاثات العادم؛

•

وضع وتنفيذ خطة لتسيير النفايات لك من مر لة البناء والتشطي ؛

•

تنفيذ تدابير محددة للحد من مخاطر وأثر االنسرررررركابات العرضررررررية من خطوط أنابيب المحروقات (مث صررررررمامات
اإلغالق ،وصررررريانة الت

 ،ونظام الكشرررررف عن التسرررررريب ،وتوفير معدات للتدخ في الة تسررررررب المحروقات،

والتدريب على تفادي انسكاب النفط ،وا توائه عند االقتضاء).
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تشم التدابير الرئيسية الخاصة باألنشطة التي يمكن أن تسثر على البيئة البحرية ما يلي:
₋

وضررع وتنفيذ خطة إلدارة التجريف للمسرراعدة في اختيار طريقة الجرف ومعدله و ذلك مواقع التخلص من المواد
المستخرجة أثناء التجريف في قاع البحر سعيا إلى تقلي التأثير على أنواع المستقبالت الحساسة؛

₋

تحديد تدابير الحماية السررا لية المناسرربة سررب أهمية التأثير المحتم على تعدي الخط السررا لي( ،مث اسررتخدام
الجرافات لتدعيم الشواطئ)؛

₋

رصررررررد تواجد السررررررال ف والثدييات البحرية قب بدء أنشررررررطة البناء البحرية بما ال يق عن  30دقيقة (أي إقامة
األ وام) وتعليق األنشطة عندما تكون أنواع الحيوانات الضخمة قريبة جدا؛

₋

اعتماد بدء تشطي بطيء أثناء أنشطة التجريف وبناء األ وام؛

₋

الكف عن تشطي المضخات عند استخدام جرافة للشفط ،تى يكون رأس الشفط قريبا جدا من قاع البحر.

₋

في الة دوث مشكالت ،اللجوء إلى وضع سالس خاصة على رأس الشفط للتقلي من ا تمال سحب السال ف؛

₋

معالجة المياه الملوثة ومياه األمطار الناجمة عن األنشطة البرية قب تلريفها في البحر؛

₋

توفير خدمات التجميع والتخزين والنق و /أو المعالجة و  /أو التسهيالت ذات السعة والنوع الكافيين لجميع مياه
اللررررف اللرررحي الناتجة عن السرررفن في المرفأ ،وذلك بالتعاون مع هيئة الميناء وغيرها من مشرررطلي الموانئ،
طبقا التفاقية  MARPOLوالنظم المعمول بها؛

₋

تحديث خطة الطوارئ الحالية النسرركاب النفط في الة دوث انسرركاب النفط (خطة  )POLMARبالتعاون مع
سررررررلطة الميناء وذلك للتأ د من أن محطة المحروقات الجديدة مأخوذة في الحسرررررربان وأن المعدات والموظفين
المدربين متا ون لتنفيذها.

تشم تدابير التخفيف الرئيسية المتعلقة باآلثار االجتماعية ما يلي:
₋

وضع وتنفيذ خطة إلدارة ر ة المرور للحد من مخاطر وادث المرور على الطرق أثناء مر لة البناء ،وال سيما
نق مواد البناء .ستشم الخطة ،من بين أمور أخرى ،تلميم نقاط الوصول ،والالفتات ،و دود السرعة ،وتدريب
السائقين واللياقة البدنية ،وصيانة المر بات وتوعية مستخدمي الطرق اآلخرين؛

₋

التحديد الواضررررر لمناطق العم البحرية ،ومعدات المال ة المناسررررربة والمشرررررار ة الفعالة مع مسرررررتخدمي البيئة
البحرية لتقلي مخاطر وادث المرور على السفن ؛

₋

وضع وتنفيذ خطة التوظيف المحلية لزيادة توظيف العمالة المحلية والمواطنين الموريتانيين؛

₋

اعتماد وتنفيذ سررياسررة الموارد البشرررية بما يتماشررى مع الحكم السرراري في قانون العم في موريتانيا ومتطلبات
معيار رقم  2أداء مسسسة التموي الدولية ()SFI؛

₋

مطالبة مقاولي البناء باالمتثال لسياسة اللحة والسالمة المهنية ) (OHSالخاصة بـررررر  ARISEوتطوير وتنفيذ
خطة إدارة اللحة والسالمة المهنية الخاصة بالمشروع واإلجراءات الملا بة لها ؛

₋

وضع وتنفيذ خطة للتأهب واالستجابة لحاالت الطوارئ ؛

₋

وضع وتنفيذ خطة إشرام األطراف المعنية.
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سرررررريتم اتخاذ تدابير التخفيف المذ ورة أعاله وإدماجها في نظام شرررررررام إلدارة اآلثار البيئة واالجتماعية والذي سرررررريتم
استخدامه لتحقيق أهداف المشروع المتعلقة بالبيئة واللحة والسالمة وااللتزامات األخرى ذات الللة .سيتم تبني التدابير
من قب شرررر ة " "ARISEوسرررتفرض شرررروط تعاقدية على المقاولين المعينين في المشرررروع .وسررريتم إجراء المراقبة
والمتابعة الالزمين لضمان فعاليتها.
و ما ذ ر أعاله ،سيتم وضع سياسات وخطط مفللة لدعم تنفيذ نظام إدارة اآلثار البيئية واالجتماعية للمشروع .ما ستتم
جدولة الخطط على مرا :
₋

سوف تكتم الخطط المتعلقة بالبناء وتدخ

₋

سوف تكتم الخطط المتعلقة بالتشطي وتدخ

يز التنفيذ قب الشروع في األشطال،
يز التنفيذ قب الشروع في األشطال.

 .4التشاور وإدارة التظلمات
 4.1خطة إلزام األطراف المعنية
اعتمدت  ARISEخطة اللتزام األطراف المعنية ( .)PEPالذي يحتوي على تحلي وتحديد األطراف المعنية ،ووصررررررف
إلجراءات التشاور والكشف خالل مرا

المشروع المختلفة إضافة إلى آلية إدارة التظلمات.

 4.2مشاورات األطراف المعنية
قامت  ARISEبمشرررراورة األطراف المعنية وفريق دراسررررة التأثيرات البيئية و االجتماعية للمشررررروع
(  Royal Haskoning DHVو  ) EnviroConseilجزء من الدراسة.
تم عقد االجتماع التشررررراوري األول في  22نوفمبر  2018في نفس الوقت الذي عقدت فيه االسرررررتشرررررارة العامة الرسرررررمية
للجمهور لتقييم التأثير البيئي الوطني .ان الهدف من هذا االجتماع هو إعطاء األطراف المعنية فرصة للتعبير عن مخاوفهم
وتوقعاتهم ومال ظاتهم فيما يتعلق بالمشررررررروع ،ضررررررمان ل عدم تفويت أي مشرررررركلة أثناء تحديد نطاق تقييم األثر البيئي
واالجتماعي.

تم بعد ذلك عقد اجتماعات إضررررررافية لمجموعات تشرررررراورية ما بين ديسررررررمبر  2018إلى يناير  2019مع األطراف المعنية
الرئيسية التالية:
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₋

جمعيات اللررريادين المحلية :اإلتحادية الحرة لللررريد البحري ( ،)FLPAالشرررر ة الموريتانية لتسرررويق األسرررمام
( ،)SMCPالشر ة الموريتانية للليد والمال ة (،)SMPN

₋

السلطة المحلية لميناء أنوا شوط المستق ،

₋

والية أنوا شوط الجنوبية،

₋

سلطة ميناء انوا شوط الحر المعروف بميناء اللداقة (،)PANPA

₋

رابطة عمال الميناء (،) SECURIM SRMOP

₋

مشطلي الموانئ (،)APM, SMA – CGM, OPM

₋

الشر ات المحلية :مطا ن موريتان الكبرى،

₋

المنظمات غير الحكومية :االتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة في موريتانيا (.)UICN

 4.3إدارة التظلمات
وضعت  ARISEآلية إلدارة للتظلم لتجنب التقاضي في الة وجود شكوى أو نزاع.
ويجوز ألي شرررخص مهتم أو متأثر بالمشرررروع ،أن يلجأ إلى هذه اآللية دون التخلي عن قه في اسرررتخدام النظام القضرررائي
الموريتاني في أي وقت .تططي هذه اآللية جميع أنواع الشرررركاوى مهما ان الموضرررروع والطبيعة ،ويتضررررمن ثالث خطوات
رئيسية هي:
₋

تسجي التظلم؛

₋

اقتراح تسوية من طرف شر ة ،ARISE

₋

وساطة مستقلة يمكن تفعيلها إذا لزم األمر.

ال يعد تنفيذ هذا النظام من قِب شر ة  ARISEشرطا الزما إليجاد

لجميع الشكاوى ،ب إنه يمث التزاما بتلقي وتسجي

ومعالجة وتوثيق جميع المظالم .فأي شكوى مقدمة عبر آلية التظلم:
₋

ستتلقى إقرارا باالستالم خالل فترة أقلاها ثالثة أيام من تقديمها ؛

₋

سيسدي إلى مشروع تسوية خالل ثالثة إلى أربعة عشر يوما حد أقلى ،اعتمادا على أولوية التظلم.

ويمكن للمعنيين في الوقت الحالي ،أن يوصلوا شكاواهم على العناوين التالية:
مسسول البيئة و اللحة و السالمة

مسسول االتلال الخارجي

سيد محمد ا مدان

Hilaire Courau

(+222) 43005820

(+222) 43005820

Sidi.ehmedane@arisenet.com

Hilaire.courau@arisenet.com

ويمكن تقديم التظلم تابيا باستخدام ال شكلية المرفقة في الملحق  2أو شفهيا إذا ان صا ب المللحة غير قادر على تقديم
تظلمه تابيا.
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الملحق رقم 1
سياسة البيئة المستدامة وسياسة اللحة والسالمة لدى ARISE
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الملحق رقم 2
شكلية تقديم التظلم
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