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 ملخص التشخيص الاجتماعي والاقتصادي واملؤسس ي والبيئي
 الحصيلة ، نقاط القوة ، نقاط الضعف ، التحديات و الفرص: ماعية الدينامكية الاجت

 :الدينامكية و العائد الديمغرافي

املساكن فإن موريتانيا كانت تضم مختلف التعدادات العامة للسكان و حسب املعطيات املتمخضة عن  .2

كنا سا 2113311و  2233ساكنا في  2362116و 1111ساكنا في عام  1213222مقابل  1121ساكنا في  1.212.163

، قد انخفض قليال  2233و  2222بين %   2,9الذي كان نمو الديمغرافي املتوسط السنوي و إن معدل ال. 2222في 

 . 1121و  1111بين %  2,77إلى و   1111و  2233بين %  2,4ليصل إلى 

ساواة بين الجنسين  م مفوارق و عد(ii) بنية ديمغرافية شابة ؛ (i): خصائص السكان في هذا اليوم تظهرو  .1

في %  87,9إلى  2222في %  63,3لقد انتقل  معدل التقري من . فرص يجب اغتنامها في مجال العائد الديمغرافي (iii)و

 . 1121في %  98,1ثم إلى  2233

. سنة  16أنها تضاعفت خالل ، أي  1121في %  48,3إلى  2222في %  22,7هكذا انتقلت نسبة التحضر من و  .1

في و. 1112لدا ذ غالبية حضرية في حدود طات قسم السكان باألمم املتحدة فإن موريتانيا قد تصبح بإسقا حسبو 

 . 1111ساكنا في   2.123.222سيكون  ساكنا و  2.621.212كان قد يبلغ  هذا ألافق فإن عدد الس

 :الفقر ، التنمية البشرية املستدامة و الالمساواة

و هذا . 1122في % 12و 1113في %  21إلى  1111في %  22حيث انتقل من لقد سجل معدل الفقر انخفاضا كبيرا  .2

 2,2صاحبه و للمرة ألاولى انخفاض في عدد الفقراء الذي انتقل من  1122و  1113الانخفاض املتسارع بين 

 .و مع تفاوتات جهوية ما زالت واضحة  1122و  1113مليون بين  2,2مليون إلى أقل من 

و قد انتقل ترتيب البلد . في موريتانيا  1122في  0,506إلى  2231في  0,347ية البشرية من و قد تطور مؤشر التنم .2

و على الرغم من هذا التقدم، فإن ثمة جهودا ما زال يلزم  .1122في  226إلى الرتبة  1121في  262من الرتبة 

الوقاية من سوء التغذية وعدم على مستوى النظام الصحي و  (ii)على مستوى النظام التربوي  (i): القيام بها   

 .وعلى مستوى الالمساواة في مجال النوع  (iv)على مستوى فقر سكان الريف خاصة   (iii)ألامن الغذائي 

إن مجهودات الحكومة في مجال الشغل و الدمج قد تركزت في السنوات ألاخيرة ، عالوة على النمو الاقتصادي   .6

 .لبنى وتطوير آلاليات واملقاربات و تنفيذ البرامج القوي ، على إعداد استراتيجيات ووضع ا

%  10,1و ( املسح الدوري للظروف املعيشية% )  12,85ب  1122وطني يقدر معدل البطالة سنة فعلى املستوى ال .2

و على املستوى الجهوي فإن توزيع البطالة حسب الوالية   -ENRE)املسح الوطني السريع حول التشغيل) 1121في 

%  31,62)انواكشوط و % (  34,64) بنسب كبيرة في املراكز الحضرية الكبرى مثل انواذيبو  شباب متأثر ال يظهر أن

هشاشة الشغل و % ( . 19,5)أكبر من بطالة الشباب الذكور % ( 24,6)بالنسبة للجنس فإن بطالة الشابات و (. 

أكثر من %( 51,58)س الحضريين من املفارقة أنها تمو  1121في % 54,1مقابل  1122في %  54,62الحضري تمس 

 %( .48,42)الريفيين 

 :النفاذ إلى الخدمات ألاساسية

يمكن أن نصنف في ثالث فئات توفر الخدمات ( املسح الدوري للظروف املعيشية )  1122حسب معطيات  .3

ألاولى  الفئة.  ألاساسية لتنمية رأس املال البشري وذلك عبر حساب معدالت متوسطة للنفاذ إلى تلك الخدمات

و املاء الشروب %( 66,4)، الهاتف % ( 63,5)ترتبط بالخدمات الثالث ألاكثر توفرا التي هي املدرسة الابتدائية 

في الوسط % 26,2)توفر الكهرباء و %( 42,6)تشمل النقل العمومي  الفئة الثانية من حيث التوفر . %(65,4)

 33,6)املراكز الصحية وخدمات النقاط و ( لحضري ا شبهفقط في الوسط الريفي و % 1,1الحضري و لكن بنسبة 
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والفئة الثالثة التي يقل النفاذ %(. 26,2)والبنى التحتية للتعليم الثانوي % (   32,6: التلفزة / الراديو)إلاعالم  %(

، الخدمات %(21)، الخدمات القضائية %( 15,5)املستشفى %( 16,8)، الشرطة %( 22)إليها تشمل الانترنت 

الصحافة املكتوبة و %( 4,6)، البريد %(7,5)، الفضاءات الشبابية %(9,8)، الصرف الصحي %(11,2)ية املصرف

(3,2.)% 

 :ذيبــــالته

في % 5,0، من 1122وضعية النظام التربوي  ، حسب التقرير حول ارتفع معدل الولوج إلى التعليم ماقبل املدرس ي .2

مقابل  1121في % 72,4ساس ي تقدر نسبة التمدرس الخام ب و في التعليم ألا .  1122ـ  1122في %  9,3إلى  1112

و أظهرت  نسبة التمدرس .حسب معطيات التعداد  العام للسكان و املساكن  2233في % 44,7و  1111في % 68,4

فارقا لصالحهن أما  في التعليم الثانوي العام فإن نسبة التمدرس الخام ، وفقا لنفس  1111الخام للبنات منذ 

 . 1111في %  24,2مقابل  1121في % 30,9، فكانت  املصدر

حسب التقرير حول  )وى العرض خالل العشرية ألاخيرة املنهي تطورا مهما على مستالتكوين التقني و عرف و   .21

( 1122في  2611إلى  1112متعلما في  2211، فإن أعداد املنتسبين  قد انتقلت من 1122وضعية النظام التربوي 

من تلك ألاعداد من  قبل مؤسسات % 30,5يتم استقبال و % .  22ي متوسط يقارب ل نمو سنو أي بمعد

 .خصوصية 

النظام  حول وضعيةوحسب التقرير . بنية تعليمية 21لعمومي يتكون من بالنسبة للتعليم العالي، فإن العرض او   .22

مقابل  1122في  12222 العالي بلغت، فإن أعداد الطالب الذين يتابعون دراساتهم في التعليم 1122التربوي 

 .%8,3ما يعني معدل زيادة سنوية مقدرة ب  ، وذلك1112في  22.222

من التعليم ما قبل % 67,7، نسبة 1122ويمثل التعليم الحر، حسب التقرير حول وضعية النظام التربوي  .21

من سلكه الثاني ، %  39,3من السلك ألاول من التعليم الثانوي و% 25,4من التعليم ألاساس ي و % 14,8املدرس ي و

 .من التعليم العالي % 9,8من التكوين التقني واملنهي و%  30,5و

 2221من قبل الوزارة املكلفة بهذا التعليم من تصنيف  1121في التعليم ألاصلي، مكن إحصاء أجري في عام و .21

 262.221و قد قدرت ألاعداد في مختلف هذه املستويات ب . وحدة تقدم تعليما من هذا النوع

 %.11وتقدرمشاركة الفتيات بأكثر من .متعلما

أن معدل ألامية انخفض إلى  1121أما فيما يخص محوألامية، فتفيد بيانات التعداد العام للسكان واملساكن  .22

للنساء %  41,0)نقاط ( 21)،أي بنسبة انخفاض بلغت أكثر من عشر 1111في عام % 46,9مقابل % 36,3

 (.للرجال% 31,3و

مة النظام التربوي، فإن النظام التربوي قليل الفعالية، ويتميز بضعف قدرته على التوزيع وعلى مستوى حكا .22

 .العادل للموارد وترجمتها إلى نتائج ملموسة لدى التالميذ

و فيما يتعلق بالتمويل، فعلى الرغم من الزيادة في حصة النفقات الجارية املخصصة لهذا القطاع، فإنها تظل  .26

 . GPEملرجعي لدون معايير إلاطار ا

 :الصحة والتغذية

على الرغم من إنجاز البنى التحتية والتجهيزات الطبية، وخصوصا خالل السنوات الخمس املاضية، وتعزيز الجهاز  .22

الوطني لتكوين املصادر البشرية واكتتاب املوظفين، فإن النتائج املسجلة ال تزال غير كافية، ولم تتمكن من 

وعلى الرغم من هذه الجهود، فالتحديات التزال  .نمائية لفللفية املتعلقة بالقطاعالوصول إلى معظم ألاهداف إلا 

موجودة، السيما فيما يتعلق بوفيات ألامهات وألاطفال، ومكافحة املرض، وتنظيم عرض الخدمات الصحية 
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قاحات واملستحضرات وإنتاج وتسيير املصادر البشرية وتوفير ألادوية النوعية والكواشف واملواد الاستهالكية والل

 .وفي مجال تمويل القطاع

أنه قد لوحظ تحسن عام  1122و   1113وفيما يتعلق بالتغذية، يظهر املسح الدوري للظروف املعيشية للسكان  .23

 .سنوات 2في الحالة الغذائية لفلطفال دون سن 

 :الاجتماعيالضمان 

مؤسسيا مالئما من خالل اعتماد  شهد الضمان الاجتماعي على مدى السنوات الخمس املاضية تغييرا .22

مما ساعد في إرساء ألاسس لرؤية . وتفعيلها 1121في العام   (SNPS)الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية

طويلة ألامد وخارطة طريق إلنشاء نظام متكامل للضمان الاجتماعي، السيما من خالل السجل الاجتماعي قيد 

 .ساس ملختلف تدخالت الضمان الاجتماعي وتحديد املحتاجينإلاعداد، والذي سيكون بمثابة ألا 

 :الصحياملياه والصرف 

ولكن % 21,2شخصا، تقدر نسبة التزويد ب  221في املناطق الريفية وشبه الحضرية، واملناطق التي فيها أكثرمن  .11

التزويد فمتوسط ،(تسيير الشركة الوطنية للمياه)و في الوسط الحضري %. 25,8معدل التوصيالت ال تتجاوز 

 .مركزا  22في % 31، ولكنه يقل عن % 211لترا يوميا للشخص الواحد هو  21على أساس 

أما من حيث الولوج إلى الصرف الصحي والنظافة على املستوى الوطني، فنتائج املسح الدوري حول الظروف  .12

 1113في عام % 47,5زلها مقابل من ألاسر ال تتوفر على مراحيض في منا% 35,1تظهر أن  1122املعيشية لعام 

 (.املسح الدوري حول الظروف املعيشية)

 :اقةـــــــــــــالط

مسجال بذلك زيادة  1112مليون كيلوواط في عام  222مقابل  1122مليون كيلوواط في   222يقدر إنتاج الكهرباء ب  .11

أما فيما يتعلق بولوج ألاسرة إلى شبكة ، (1121)العام ألاخير للسكان واملساكن  و وفق نتائج التعداد%. 31قدرها 

املسح الدوري للظروف ) 1122في % 13,3إلى  1113في عام % 11كهربائية شهد تغيرا كبيرا حيث فقد انتقل من 

واملناطق الريفية %( 26,2)ومع ذلك، توجد فوارق كبيرة في الولوج إلى الكهرباء بين املناطق الحضرية (. املعيشية

تاحة آلان في قطاع الطاقة مرتبطة بارتفاع الطلب في الداخل والتصدير واكتشاف الغاز في عرض موالفرص ال%(. 1,1)

وعلى الرغم من . البحر كبديل ملدخالت أخر أكثر تكلفة والتمكن من الطاقة املتجددة ومزجها مع غيرها من مصادر الطاقة

 فائض إلانتاج، فال تزال مشاكل النقل والتوزيع مطروحة

 :وميةــــمـاني العـــــان واملبــــإلاسك

وفي مجال إلاسكان، قامت الدولة بإعادة هيكلة أحياء الضواحي وتهيئة قطع أرضية في مساحات كبيرة في العديد  .11

: ومع ذلك، يواجه القطاع عموما بعض إلاكراهات املتعلقة بما يلي. من املدن وتشييد العديد من املباني واملساكن

نقص ( ب)جية وطنية لالستصالح الترابي والتنمية الجهوية وإلاسكان في جميع أبعاده، عدم وجود استراتي( أ)

عدم وجود آلية ( ج)البنى التحتية مما يعرقل وصول سكان الحضر والريف إلى السوق واملرافق ألاساسية، و

لطلب القوي على ا( ت)التطورالعمراني السريع والفوضوي، ( د)وأدوات صيانة املباني والتجهيزات العمومية، 

 .املباني العمومية واملساكن
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 الحصيلة،نقاط القوة، نقاط الضعف، التحديات والفرص: الديناميكية الاقتصادية

 :املواصفات والتحليل القطاعي للنمو الاقتصادي

 1022-1002مواصفات النموالاقتصادي 

، %4,5و الاقتصادي الحقيقي النم، بلغ متوسط (1122-1112)على مدى السنوات الخمس عشرة املاضية  .12

. ، والنقل والاتصاالت والخدمات(BTP)مدفوعا بشكل رئيس ي باألنشطة الاستخراجية ،والبناء وألاشغال العامة 

مسجال بذلك معدال حقيقيا قدر ( 1122-1122)وهذا النمو كان أكثر قوة على مدى السنوات الخمس املاضية 

اع البناء وألاشغال العامة وذلك مرتبط بتطورالبنى التحتية والذي ، مدفوعا بشكل رئيس ي بحيوية قط%5,2بنحو

من امليزانية العامة للدولة في عام % 11ارتفع الاستثمار العمومي من )هو ثمرة برنامج الاستثمار العمومي املكثف 

وعلى الرغم  .، وارتفاع أسعار خامات الحديد والنحاس والذهب في ألاسواق الدولية(1122في عام % 21إلى  1112

من آلاثار املجتمعة النعكاس الوضع الدولي واملخاطر املناخية، فقد تم إلابقاء على هذه النتائج من خالل 

واستمرار ديناميكية %( 6,3)السياسات املناسبة والتقدمات على املستوى الهيكلي وبدعم من انتعاش الصيد 

 .التحتية والتوجيه الجيد للخدمات الخصوصيةقطاع البناء وألاشغال العامة املتعلقة بتكثيف البنى 

 موـــــاعي للنـــــيل القطـــالتحل

، 1122و  1112من الناتج املحلي الخام بين عامي % 12لقد سجل القطاع ألاولي، وهوالذي يمثل في املتوسط  .12

. عوامل املناخيةخالل الفترة مع تقلبات غيرمنتظمة نتيجة ألاداء الضعيف الناجم عن ال%  1,2زيادة بلغت نحو

 1121من القوى العاملة في عام % 13وهويشكل أحد دعائم الاقتصاد املوريتاني، وقد خلق فرص عمل لنحو 

من الناتج املحلي الخام %  21,2وبلغ متوسط ألانشطة الاستخراجية (. التعداد العام للسكان واملساكن)

% 33,5وأنشطة القطاع الثالثي تمثل نسبة . فترةخالل نفس ال% 0,8بمساهمة متوسطة في النموالحقيقي بنسبة 

من القوى العاملة وفقا لنتائج املسح الدوري % 64,2، وتمتص 1122و 1112من الناتج املحلي الخام بين عامي 

وهذه ألانشطة، الغير مصنفة للغاية، ساهمت في أكثرمن نصف النمو الحقيقي . 1122حول الظروف املعيشية 

 .خالل الفترة مع مساهمة أكبرعلى مدى السنوات الخمس املاضيةللناتج املحلي الخام 

نموغيرمنتظم وغيركاف مقارنة مع النمو السكاني ( أ: )وتتمثل الخصائص الرئيسية وقيود النموالاقتصادي في .16

يواجه النمو ( الثالث. )تأثيرالطلب املحلي على النمومقيد بشكل كبيرمن قبل الطلب الخارجي( ثانيا)والشغل؛ 

تباطؤ محرك الاستثمار في النمو وعجزالادخاربالنسبة إلى ( د)راهات إلانتاجية ومردودية عوامل إلانتاج؛ و إك

 .الاستثمار

 املعوقات والفرص :مناخ ألاعمال والقدرة التنافسية لالقتصاد

ملنطقة الحرة قانون الاستثمار وا)على الرغم من التقدم املحرز في بعض إلاصالحات في مجاالت تشجيع الاستثمار  .12

، وتحرير الاقتصاد وتسهيل ممارسة ألاعمال في مجاالت مثل إنشاء املقاوالت (بانواذيبو، والقانون التجاري إلخ

، وحماية املستثمرين، باإلضافة إلى جهد كبيرفي مجال البنى التحتية (شباك وحيد في انواكشوط و انواذيبو)

 .ستثمارالخاص دون التوقعات، فال يزال الا (الطاقة والطرق واملوانئ وغيرها)

وعلى الرغم من الجهود املبذولة في الاستثمارات في البنى التحتية التي لها آثار إيجابية على إلانتاجية الكلية  .13

للعوامل، فالتزال مردودية ألانشطة  إلانتاجية متأثرة بالتكلفة العالية نسبيا للمدخالت التي تدخل في عملية 

. ، وكذلك توفرالتمويالت وتكاليفها(باء والهاتف وسائل النقل، واملواد املستوردة، وما إلى ذلكاملاء والكهر )إلانتاج 

 .هذه العوامل تعيق القدرة التنافسية لالقتصاد املوريتاني وجاذبيته لرؤوس ألاموال ألاجنبية
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 : املالية العمومية والسياسة النقدية والتوازنات الخارجية

والسياسة . ن الحفاظ على الاستدامة املالية من أولويات السلطات العمومية الرئيسيةخالل السنوات ألاخيرة، كا .12

املالية املتبعة تركزت على خلق الفضاء املالي من خالل الاستفادة املثلى من املوارد املالية، بما في ذلك املوارد 

مكنت عائدات الدولة، خارج املنح  1122وبالتالي، فاالنجازات املالية في عام . املحلية، وترشيد إلانفاق العام

 231و  1121مليار أوقية في عام  121مليار أوقية مقابل حوالي  222والنفط، من تسجيل مستويات بلغت حوالي 

ونتج هذا الوضع، الذي تميز . 1111مليارفي عام  21و  1112مليار في عام  212،و 1113مليار أوقية في عام 

عن جهود تعبئة املوارد،و التي تجسدت في توسيع ( 1122و  1113بين عامي ) سنوات 6بمضاعفة إلايرادات في 

، فقد (بما في ذلك املنح والنفط)وعلى مستوى العجزإلاجمالي . القاعدة وخاصة بفضل تحسين جباية الضرائب

مقابل من الناتج املحلي الخام غيرالاستخراجي % 3,7 1122وهكذا ،فإن هذا العجز بلغ في  . سجل تحسن ملموس

مقابل  1122في عام % 6,6وخارج املنح والبترول، فإن العجز بلغ . 1111في عام % 5,6و 1113في عام % 7,9

 .1111في عام % 8,3و 1113في عام % 2,22

ضعف القاعدة الضريبية والقدرة ( أ: )واملعوقات الرئيسية لتحسين تسيير املالية العمومية التي التزال قائمة هي .11

ألاجوروإلاعانات والتحويالت إلى كيانات )الصعوبات في السيطرة على النفقات الجارية ( ثانيا. )راداتعلى تعبئة إلاي

النواقص في كفاءة النفقات الاستثمارية بما يتماش ى مع أولويات الخطة التنموية؛ (  ثالثا(. )القطاع العمومي

 .ة على املوارد املتأتية من ألانشطة الاستخراجيةالاعتماد الكبير للميزاني( خامسا)خطر تراكم املديونية و( رابعا)

مكنت السياسة النقدية املتبعة من التحكم في التضخم وتعزيز مرونة النظام املالي من خالل إعادة رسملة  .12

 .وبلغت الاحتياطيات مستوى قياسيا إلى حد تغطية أكثر من سبعة أشهر من الواردات. البنوك

 :نالحكامة واملؤسسات، السلم وألام

 دولة القانون وحقوق إلانسان 

إرساء عادة الحوار السياس ي ( أ: )في مجال الحكامة الديمقراطية، من الضروري ذكر التقدمات الرئيسية التالية .11

تم  تنظيم عدة حوارات سياسية، كان آخرها الحوار  1126و  1121بين عامي )املنتظم بين املعارضة وألاغلبية 

تنظيم انتخابات مفتوحة لجميع الفاعلين السياسيين، ( ب)؛ (1126تامه في أكتوبر الوطني الشامل الذي تم اخت

إنشاء مجلس مؤسسة املعارضة ( ج)و . تحت إشراف هيئة مستقلة والتي عين أعضاؤها بصفة توافقية

 .الديمقراطية

إلى املصادقة على كافة وفيما يتعلق باحترام حقوق إلانسان، فقد أدى الالتزام باملعايير الدولية لحقوق إلانسان  .11

ومع ذلك فهناك . الاتفاقيات واملواثيق الدولية املتعلقة بحقوق إلانسان التي هي موضع رقابة على الصعيد الدولي

. ما زال يتعين بذل جهد إضافي لضمان تطبيق مضمونها( املعاهدات والاتفاقيات)جوانب من املسطرة القانونية 

 .بشرية واملاديةويفسر ذلك جزئيا بضعف املصادر ال

و لذلك فمنذ عدة ... وفيما يتعلق باحترام الحريات املدنية، فموريتانيا تضمن حرية التعبيروالتنظيم والتجمع  .12

والواقع أن املشهد إلاعالمي تميز . سنوات وهي تحافظ على أفضل مرتبة في مجال حرية التعبير في العالم العربي

ة والسمعيات ـ البصرية، والتحريرالكامل للفضاء السمعي البصري منذ بشكل خاص بإنشاء الهيئة العليا للصحاف

وكذلك، فاألحزاب السياسية (. عدم تجريم انتقاد الصحفيين)وإلغاء قمع املخالفات الصحفية  1121عام 

 .واملنظمات غيرالحكومية الوطنية والدولية تمارس أنشطتها بحرية في إطار قانوني

فقد تم إنشاء حالة مدنية فعالة من قبل الدولة كشرط ال غنى عنه  حالة املدنية،وفيما يتعلق بالولوج إلى ال .12

و أيضا،  . إلقامة أسس دولة القانون وكأداة استراتيجية لضمان أمن البالد على املدى القصير واملتوسط والطويل

اق تأمين وثائق الحالة في سي( التحقق من الهوية)،اختارت موريتانيا إدخال النظام البيو متري 1112و منذعام 
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الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق )وهكذا، تم إنشاء الوكالة الوطنية للسكان والوثائق املؤمنة . املدنية

، فإن التحديث املنتظم للحالة املدنية %(32أكثرمن )وعلى الرغم من تغطية عالية نسبيا . 1121في عام ( املؤمنة

أولئك الذين هم أكثر هشاشة ومقيمون في مناطق نائية ال يزال ألاطفال و وولوج السكان إلى الخدمات، وخصوصا 

 .يشكل تحديا

ما تم إحرازه من تقدم في تضميد بعض جراح املاض ي من  صعيد تعزيز الوحدة الوطنية، فال يمكن إنكار وعلى .16

أنشطة وكالة ( ج)تعويض ضحايا إلارث إلانساني و( ثانيا. )اعتماد النصوص في مكافحة الرق ومخلفاته( أ: )خالل

شمل الضرورات الاقتصادية والتقاليد وقد تم إدراج القضية العقارية متعددة ألابعاد، والتي ت". التضامن"

والثقافة ورهانات مكافحة ألاشكال املعاصرة ومخلفات الرق، كجزء من خارطة الطريق ، للقضاء على ألاشكال 

 .املعاصرة ومخلفات الرق، التي اعتمدتها الحكومة

 : واملؤسسات الحكامة

تحسين النظرة إلى ( أ: )العمومية شملت وفيما يتعلق بالحكامة القضائية فإن التدخالت الرئيسية للسلطات .12

،وإعادة تأهيل (العدول املنفذين واملحامين)الضبط ومعاوني العدالة  توزيع القضاة وكتاب( ب)العدالة؛ 

وفي مجال عدالة ألاحداث، فيتواصل . تحسين كفاءة العدالة وأدائها( ج)وتجهيزاملرافق القضائية والسجون؛ 

من ( القضاة وأعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية)لسلة الجنائية قدرات الفاعلين في الس تعزيز

 .خالل تبادل الزيارات والتكوين امليداني في إطار الحماية الخاصة لفلطفال املتنازعين مع القانون 

دارة أما من حيث الحكامة الاقتصادية، فقد أدت إلاصالحات التي تم تنفيذها إالى تحسين معتبر ملردودية إلا  .13

وكذلك تم اعتماد استراتيجية ملكافحة الفساد والتي مكن تنفيذها . الضريبية وترشيد تسيير النفقات العمومية

وعلى مستوى التخطيط . من تغيير كبير في العقليات حيال املمتلكات العمومية وتحسين ترتيب بالدنا دوليا

البلد على املستويات الوطنية والقطاعية والجهوية الاقتصادي واملالي، تبنت الحكومة استراتيجيات للتنمية في 

مفصلة في خطط عمل،الش يء الذي سمح بتوفر رؤية أفضل للمستقبل ، ولكن فعالية التنفيذ لالستراتيجيات 

وقد تم ... عدم التناسق بين التخطيط والتنفيذنقص املصادر البشرية واملالية و  والبرامج كانت محدودة بسبب

 .عديد من ألادوات وآلاليات لتحسين البرمجة واملتابعةتطوير واستخدام ال

في مجال تخطيط الاستصالح الترابي والتنمية املحلية والالمركزية، فقد تركزت توجهات الدولة في السنوات و .12

فتم نقل العديد من هيئات الدولة إلى الداخل للحد من . ألاخيرة على المركزية أكبر وعدم تركيز ألانشطة التنموية

تم على نحو متزايد إشراك و . العديد من املشاريع والبرامج وكذلك، تم وضع. ختالالت إلاقليمية املالحظةالا 

 .الفاعلين املحليين، ولكن ينبغي زيادة تعزيزاملواردالبشرية واملادية

علقة وفي مجال الحكامة البيئية، فقد تم ألاخذ في الحسبان للتغير املناخي على مستوى مختلف البرامج املت .21

ومع ذلك، . وباإلضافة إلى ذلك تم تمويل العديد من املشاريع من املوارد الوطنية وفي إطارالتعاون الدولي. بالبيئة

فإن مشاكل التصحر وإزالة الغابات التي يجب أن تضاف إليها الصيغ غير املناسبة الستغالل املصادر ،تثقل على 

ام هذا الوضع، فمن الضروري زيادة الوعي وتثمين املبادرات وأم. التوازن البيئي والظروف املعيشية للسكان

 . 1111وآلاليات لتنفيذ التنمية املستدامة الحقيقية في موريتانيا في أفق العام 

 : السلم و ألامن

، تواجه موريتانيا ، كما هو ة ومستوى نموها الحالي ووسائلهانظرا ملوقعها الجغرافي وبنيتها السكانية وإلاجتماعي .22

 جيرانها، أخطارا، داخلية وخارجية، للزعزعة وعدم ألامن والتي استطاعت حتى آلان احتواءها وحتى تقليصها حال

التي تبذلها السلطات العمومية، فمن الضروري  على الرغم من الجهودو . وخاصة في السنوات الخمس ألاخيرة

 .وقوات ألامن تعزيز التالحم الاجتماعي و كذلك الوسائل املمنوحة للقوات املسلحة 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjssLqjkNvRAhWJChoKHf2RC4cQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwikimapia.org%2F28081345%2Far%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2583%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25B7%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25AC%25D9%2584-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2583%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25AB%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%2582-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A4%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25A9-ANRPTS-Etat-Civile&usg=AFQjCNHPyHduABCbgZ6lx7c-yTE6pxSwKA&sig2=Vel0N91CyTUgw2S84-UzUg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjssLqjkNvRAhWJChoKHf2RC4cQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwikimapia.org%2F28081345%2Far%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2583%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25B7%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25AC%25D9%2584-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2583%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25AB%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%2582-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A4%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25A9-ANRPTS-Etat-Civile&usg=AFQjCNHPyHduABCbgZ6lx7c-yTE6pxSwKA&sig2=Vel0N91CyTUgw2S84-UzUg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjssLqjkNvRAhWJChoKHf2RC4cQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwikimapia.org%2F28081345%2Far%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2583%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25B7%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25AC%25D9%2584-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2583%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25AB%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%2582-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A4%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25A9-ANRPTS-Etat-Civile&usg=AFQjCNHPyHduABCbgZ6lx7c-yTE6pxSwKA&sig2=Vel0N91CyTUgw2S84-UzUg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjssLqjkNvRAhWJChoKHf2RC4cQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwikimapia.org%2F28081345%2Far%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2583%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25B7%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25AC%25D9%2584-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2583%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25AB%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%2582-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A4%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25A9-ANRPTS-Etat-Civile&usg=AFQjCNHPyHduABCbgZ6lx7c-yTE6pxSwKA&sig2=Vel0N91CyTUgw2S84-UzUg
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 مقدمة

ويبلغ عدد سكانها حوالي ثالثة ماليين ونصف مليون  1تمتد موريتانيا على مساحة تقدر بمليون وثالثين ألف كلم .21

، ومعدل النمو السنوي للسكان 1121نسمة بحسب إلاحصاء العام للسكان واملساكن املنظم سنة ( 1.212163)

بثروات طبيعية هامة كمناجم الحديد والذهب والنحاس،  تزخر موريتانيا. 1121و  1111بين %1.22وصل 

باإلضافة إلى كميات قليلة من النفط ويوجد من الغاز الطبيعي في أعماق املحيط، وتنعم بشاطئ من أغنى 

وتشكل التنمية الحيوانية املكثفة .  ويرويها من الجنوب نهر السنغال( كلم 221)شواطئ العالم باألسماك 

ويعاني الاقتصاد املوريتاني من . واملطرية أهم ألانشطة التقليدية للسكان بالوسط الريفي والزراعة املروية

هشاشة بنيوية تجعله شديد التأثر بالصدمات الخارجية وبالتغيرات املناخية التي أصبحت آثارها أكثر جالء مما 

 .كانت عليه سابقا

وقد عرف النمو تطورا متذبذبا . بالسعر الجاري  دوالرا 2121ب  1122ويقدر، الدخل الوطني الخام للفرد سنة  .21

هيمنة القطاع ( 1122)وتظهر الحسابات الاقتصادية لسنة (. 1122-1112)خالل الخمسة عشر سنة ألاخيرة 

فالقطاع ألاولي ( %16)يليه بالقطاع الثاني ( من الناتج املحلي الخام محسوبا بالسعر الجاري  %12)الثالث 

ثم إلى  1121في سنة  %12.1إلى  1116في سنة  %21.1ة النشاطات الاستخراجية من وقد انتقلت حص(. 12.6%)

 .1122في سنة  22.1%

، 1122و 1121وبالرغم من أن إلانتاجية منخفضة والاقتصاد ضعيف  التنافسية، فإن النمو كان قويا ما بين   .22

فالصناعات . تيجي ملكافحة الفقرولكنه لم يكن شامال بما فيه الكفاية حسب التقييم العام لإلطار الاسترا

التي يفترض أن تلعب دور املحرك لالقتصاد لم تنجح إال في ( خامات الحديد والذهب والنحاس)الاستخراجية 

 . من الوظائف حسب التقييم  آلانف الذكر(  %1.2أقل من )خلق القليل 

نقطة ما  22ع معدل الفقر ب على املستوى الاجتماعي، تم تسجيل تطور هام حسب نفس التقييم، حيث تراج .22

، إال أنه ال تزال بعض التحديات قائمة ينبغي التغلب عليها من أجل الوصول إلى أهداف 1122و 1113بين 

 .املتعلقين بوفيات ألامهات وألاطفال 2و 2ألالفية للتنمية، خاصة الهدفين 

ة إلادارة الضريبية وعقلنة تسيير على مستوى الحكامة، تم اعتماد العديد من إلاصالحات بهدف تحسين مردودي .26

 .النفقات العمومية، كما تم تسجيل تطور معتبر على مستوى الحكامة السياسية والديمقراطية والبيئية

 

 .مسار إعداد إستراتيجية النمو املتسارع والرفاه املشترك

 

نمو املتسارع والرفاه املشترك ، فإن استراتيجية ال1122وصول إلاطار الاستراتيجي ملكافحة الفقر لنهايته في مع   .22

ملا ستتيحه من تسريع للتحوالت الاجتماعية والاقتصادية ومن  1122تشكل الرؤية الجديدة لتنمية البلد ملا بعد 

سلسلة مشاورات وطنية  1121وفي هذا إلاطار أطلقت موريتانيا في إبريل . توفير ظروف حياة أفضل للمواطنين

وقد سمحت هذه . ، ينفذ وفق مقاربة تشاركية وشاملة لجميع الفاعلين1122حول برنامج التنمية ملا بعد 

  .1122املشاورات بإجراء حوار شامل حول السياسات الالزم تنفيذها ملا بعد 

، من طرف  1122 – 1112وقد تم الحقا إجراء تقييم إجمالي لإلطار الاستراتيجي ملكافحة الفقر خالل الفترة  .23

كما تمت . 1122ل استخالص النتائج التي ستؤسس لصياغة استراتيجية ما بعد مكتب دراسات مستقل من أج

تغطى خمسة عشر عاما، وهي الخطة التي  1122بلورة خارطة طريق إلعداد استراتيجية وطنية للتنمية ملا بعد 

ي مجلس والتي كانت موضوع بيان مقدم ف" SCAPP "استراتيجية النمو املتسارع والرفاه املشترك "أطلق عليها 

 .1122سبتمبر  22الوزراء املنعقد بتاريخ 
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  :وعلى العموم فإن مسار صياغة هذه الاستراتيجية الجديدة قد تضمن املراحل ألاساسية التالية .22

 

بيان مقدم في مجلس الوزراء، إعداد الشروط املرجعية، اقتراح لجنة القيادة )انطالق املسار  :أـ املرحلة التمهيدية

 (.كاتب املكلف بإنجاز الدراسة من أجل تقديم لدعم للوزارةواختيار تجمع امل

الخ، إعداد سبعة وعشرين مذكرة قطاعية، مشاورات مع (... قطاعية وجهوية)مشاورات تمهيدية  :2املرحلة .ب

، إنشاء منابر  للحوار املباشر وتكوين  )منتخبين محليين، مجتمع مدني، إدارة)عشر  ممثلي الواليات الخمسة

عمل مصغرة  تضم برملانيين وفاعلين في القطاع الخاص وجامعيين وممثلين من شبكات الشباب والنساء لجان 

 .واملجتمع املدني وشركاء التنمية

 إعداد تقارير مجموعات العمل وفقا للركائز إلاستراتيجية عبر نفس املسار التشاركي  :1املرحلة .ج

ملتسارع والرفاه املشترك وخطة تنفيذها ألاولى وعرضها على لجنة صياغة وثيقة إستراتيجية للنمو ا :3املرحلة .د

 .القراءة

إجراء مشاورات ختامية حول مسار مشروع إستراتيجية النمو املتسارع والرفاه املشترك واملصادقة  :2املرحلة .ه

الوزارية  تنظيم ورشات جهوية وورشة وطنية وتنظيم اجتماعات مع اللجنة املوسعة للتشاور واللجنة)عليها 

 .املشتركة املكلفة بمكافحة الفقر

لقد شكل البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وإعالن السياسة العامة للحكومة واملساهمات القطاعية  .21

والجهوية أساسا ملختلف هذه املراحل التي تميزت بمسار تشاركي وشامل لإلطالع بمختلف وجهات النظر و على 

كما . للجان، آخذة في الاعتبار أهداف التنمية املستديمة و التزامات موريتانيا ألاخرى ألاولويات املنبثقة عن  ا

النوع، البيئة، )شملت النقاشات مع ألاطراف املشاركة مختلف القضايا العرضية ذات الصلة باملوضوع مثل 

 ..(.الصمود

 

 .ف التنمية املستديمةتخطيط ملا بعد إلاطار الاستراتيجي ملكافحة الفقر يأخذ في الاعتبار أهدا

 

إستراتيجية النمو املتسارع والرفاه املشترك، فضال عن ما تقدم، على النتائج املستخلصة من تنفيذ خطة  تستند  .22

، حيث أظهر تقييم هذا ألاخير مواطن النجاح واملكتسبات (1122- 1112)عمل إلاطار الاستراتيجي ملكافحة الفقر 

وهكذا فإن الرؤية . ات التي يتعين رفعها بخصوص كل محور على حدةالتي ينبغي تعزيزها وكذلك التحدي

املستقبلية التي أفرزها مسار إعداد إلاستراتيجية الوطنية للنمو املتسارع والرفاه املشترك هي رؤية تتبنى قيم 

والشفافية إلاسالم والوحدة الوطنية والتعايش والسلم ألاهلي وكذا العدالة والديمقراطية واملساواة والتكافل 

 .وحقوق إلانسان

أجل تسهيل عملية إدماج أهداف التنمية املستديمة في إلاستراتيجية الوطنية للنمو املتسارع والرفاه  ومن .21

( إلاطار الاستراتيجي ملكافحة الفقر)املشترك، فقد تم القيام بتقييم مندمج وسريع لالستراتيجيات الوطنية 

 21من غايات التنمية املستديمة املالئمة ملوريتانيا تم تحديد  212من بين  والقطاعية السابقة تبين على إثره أنه

غاية على أنها أهداف ذات أولوية وهو ما يدل على تناسق جيد ألهداف التنمية املستديمة و برنامج إلاطار 

 .حالاستراتيجي ملكافحة الفقر، وذلك بالرغم من وجود بعض الثغرات التي ال تزال بحاجة إلى التصحي

أجل تجسيد هذه الرؤية فإنه من الضروري تشجيع نمو اقتصادي متسارع ومتنوع شامل أخضر ومستديم  ومن .21

يعمل على الحد من عدم املساواة ومنحاز للفقراء، يركز في نفس الوقت على خلق فرص العمل ومكافحة البطالة 
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ه، خصوصا، عن طريق ترقية التشغيل وسيتم العمل على توزيع هذا الرفا. سبيال إلي صمود أكبر ورفاه مشترك

، كما أنه ...(التغذية، التعليم، الصحة)املنتج والرعاية الاجتماعية املتمثلة في تغطية شاملة للحاجات ألاساسية 

 .من الضروري دعم الحكامة في مختلف  املجاالت

املشترك، تنصب على التشخيص هذه الوثيقة التي تمثل املجلد ألاول من إستراتيجية النمو املتسارع والرفاه  إن .22

(  ii)الديناميكية الاجتماعية ( i: )اقتصادي واملؤسس ي والبيئي وتتمحور حول أربعة أجزاء هي -السوسيو

 .أهم النتائج والدروس املستخلصة( iv)الحكامة ( iii)الديناميكية الاقتصادية 
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I. حديات النتائج، نقاط القوة، نقاط الضعف، الت: الديناميكية الاجتماعية

 .والفرص
 الديناميكية والعائد الديموغرافي 1.1

 1121نسمة في سنة  1.212163عدد سكان موريتانيا، حسب معطيات إلاحصاء العام للسكان واملساكن،  بلغ .22

انظر ) 2222نسمة في  2.113311و  2233نسمة في سنة  2.362116و  1111نسمة في سنة  1.213222مقابل 

قبل أن يهبط قليال  2233و  2222ما بين  %1.2د وصل معدل النمو السنوي املتوسط وق(. الرسم البياني أسفله

وتظهر خصائص (. بين تعدادين) 1121ـ  1111ما بين  %1.22ثم إلى  1111و  2233في الفترة ما بين  % 1.2إلى 

يجب استغاللها فيما  فرص( iii)تفاوت وعدم مساواة حسب النوع و ( ii)بينة ديمغرافية شابة ؛ ( i: )السكان اليوم

إن البنية السكانية في موريتانيا تتميز باستمرار ظاهرة الانتقال نحو املراكز  .يخص الزيادة في العائد الديموغرافي

في  %23.2إلى ثم  2233 سنة %32.2إلى  2222سنة  %61.6الحضرية واملدن، حيث ارتفعت نسبة التحضر من 

في  %2.2سكان البدو انخفاضا مستمرا خالل هذه الفترة لتصل إلى  املقابل فقد شهدت نسبة وفي .1121سنة 

 .2222في سنة  %16.2و 2233سنة  %21.2بعد أن كانت في حدود  1121سنة 

التحضر، حيث إن عدد سكان الحضر  تواصل ظاهرةإن متابعة تطور بنية السكان حسب وسط إلاقامة يظهر  .26

، 1111و 2233ما بين  نسمة 221.212إلى  1121و 1111ا بين م نسمة 222.232بالقيمة املطلقة، من  زاد،قد 

املطلقة من  نقص بالقيمةوعلى العكس، فإن عدد السكان الريفيين . 2233و 2222نسمة ما بين  261.126و

الزيادة  وتعود . نسمة على التوالي ما بين الفترات الثالث 112.216نسمة ثم إلى  112.261نسمة إلى  221.122

عدد سكان الحضر إلى تفاقم ظاهرة الهجرة الريفية الناجمة عن تدهور الظروف املناخية، فنسبة  املالحظة في

وبالرغم . سنة 16، مما يعني أنها قد تضاعفت خالل 1121في  %23.1إلى  2222في  %11.2التحضر ارتفعت من 

ته ريفية ولن يتغير ذلك إال من التحضر القوي والسريع، فإن موريتانيا ستبقى، ولبعض الوقت أيضا، بلدا غالبي

بحسب إسقاطات خلية السكان باألمم املتحدة والتي تقدر أن عدد السكان حينها سيصل  1112بحلول سنة 

 . 1111نسمة في  2.123.222نسمة غالبيتهم من الحضر قبل أن يصبح عددهم  2.261.212

 بنية ديمغرافية شابة 

التي  عكسته نسبة النمو بازدياد مطرد  1122و 2261لفترة ما بين لقد تميز النمو السكاني في موريتانيا في ا  .22

وقد جاءت تلك الزيادة مصحوبة بارتفاع في متوسط العمر لدى الفرد . خالل تلك الفترة%1.2سجلت معدل 

 11، حيث سجلت زيادة (الرسم البياني أدناه)ومتوسط الثمانينات   2261خصوصا خالل الفترة املمتدة ما بين 

 (.1122سنة  60,3إلى  2261سنة  21من )في أكثر قليال من نصف قرن ( أمل الحياة)متوسط عمر الفرد سنة في 

سنة، وهي فئة عمرية تعتبر  62إلى  22وقد أدى هذا التطور إلى تغيير في بنية السكان حسب العمر، فالفئة من  .23

عاما فزادت  62ا الفئة ألاكبر من ، أم(عاما 22نقاط مئوية في  1)غالبا في سن النشاط كان لها تطور طفيف 

إنها بوادر شيخوخة للسكان . نقاط مئوية 2سنة فقدت  22، وتلك ألاقل من (نقطة خالل الفترة 2)بنسبة أقل 

قد تكون تأثيراتها ألاولية في الغالب إيجابية إذا بقيت نسبة املشاركة في النشاط عند الشباب ثابتة، خالفا ملا 

وقد . 1122في  %22و 1112في  %12.1في النشاط كانت ( سنة 22إلى  2)كة الشباب عليه الحال حيث أن مشار 

من )أدت مختلف هذه التغيرات إلى نقص نسبة عدد السكان الذين هم في سن النشاط  من مجموع السكان 

 (.  1122سنة  %26إلى  2261خالل السنوات  21%

بة التمدرس مع قلة أعداد املستفيدين من تكوين خصائص التطور السكاني في موريتانيا هي ارتفاع نس إحدى .22

ارتفعت  1122وفي سنة . %11، فإن النسبة بالكاد تجاوزت 1111املرحلة الثانوية، إنه وحتى منتصف سنوات 
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، وهي زيادة قد تكون واعدة بتطور  معتبرلإلنتاجية مستقبال وفي إمكانيات تحسين معدل %11تلك النسبة إلى 

لكن هذا التطور يظل دون املستوى . %2.2العالي الذي ظلت نسبته لحد الساعة أقل من النفاذ إلى التعليم 

الذي من شأنه أن يقدم إسهاما حقيقيا في رفع كفاءة اليد العاملة الضرورية للنمو الاقتصادي وفي التأهيل 

  .الجيد للشباب لالندماج في النشاطات الاقتصادية الحديثة

 

 نية السكانية حسب العمر وأمل الحياة عند الوالدةتطور الب: 2الشكل البياني 

 توزيع السكان حسب الفئة العمرية أمل الحياة عند الوالدة بالسنوات                       

  
 

 تطور املعدل الخام للتمدرس حسب املستو  الدراس ي: 1الشكل البياني 

 
 

بطلب قوي من فئة الشباب على كامل دورة ( والخاص العمومي )يتميز النمط العام لالستهالك في موريتانيا  .61

يبدأ الفرد في الحصول على دخل عمل في .  الحياة وبتقدم الدخل املتأتي من التشغيل الذاتي على دخل املوظف

وفي املتوسط . عند سن الخمسين( أوقية موريتانية 221.111) سن السابعة ويتطور دخله ليصل قيمته املنوالية 

في الاعتماد على نفسه في توفير حاجاته الاستهالكية بواسطة دخله ( سنة 11)وريتاني يبدأ متأخرا فإن الفرد امل

 . كما يستمر في توفير  فائض حتى يبلغ سن السبعين

مليار أوقية  211يسمح التعميم على املستوى الوطني باستنتاج أن العجز في دورة الحياة عند الشباب يقدر ب  .62

مليار بالنسبة لفلشخاص املسنين، وهو عجز ال 22مقابل أقل من ( الناتج املحلى إلاجماليمن %12أي ما يقارب )

أي ما يناهز )مليارا  116سنة والذي يقدر ب  21إلى  11يتم تعويضه بالفائض الحاصل لدى الفئة العمرية من 

تحصيلها عبر آليات التحويل، من الناتج املحلى إلاجمالي يتحتم %26وهكذا فان (. من الناتج املحلى إلاجمالي 21%

وهو ما يحدث أساسا من خالل التحويالت الصافية العمومية منها والخصوصية  والتي تمول عجز دورة الحياة 

 .في موريتانيا
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 تفاوتات حسب املناطق  وعدم مساواة متعلقة بالنوع

جب تصحيحها من خالل للرجال، وهي حالة ي %21مقابل % 12ال تزال حصة النساء من دخل العمل في حدود  .61

 (.1الركيزة )سياسات تمكين النساء والتقليل من عدم املساواة املرتبطة بالنوع 

لليد العاملة  %62من دخول العمل مقابل  %12زيادة على ذلك، فإن اليد العاملة في الوسط الريفي تساهم ب  .61

مما يبين ضرورة وضع ( 1 الركيزة)في الوسط الحضري، وذلك نتيجة لضعف سياسات الاستصالح الترابي 

 .سياسات جهوية مالئمة وخلق أقطاب جهوية  للتنمية

ومما تجدر إلاشارة إليه هو أن مساهمة املرأة في الحياة السياسية تحسنت بصورة الفتة، حيث ارتفعت نسبة  .62

تجاوزة خالل الانتخابات التشريعية ألاخيرة م 1122في  %22.2ثم  1121في  %23إلى  1112في  %1حضورها من 

إال أنه وبالرغم من كل الجهود املبذولة، فان املرأة . بذلك أهداف برنامج إلاطار الاستراتيجي ملكافحة الفقر

ألارض ورأس )ضعف وعدم مساواة في الولوج إلى عوامل إلانتاج ( i: )تعاني من 1122املوريتانية ظلت حتى سنة 

استمرار ( iv)ألامية والبطالة في الوسط النسوي مقارنة بالرجال؛ تركز وارتفاع ( iii)التسرب املدرس ي؛ (  ii( )املال

هذه العوامل تبقى أيضا أكثر تركزا في الوسط الريفي وفي الفئات ألاكثر فقرا من املجتمع . الضغوط الاجتماعية

 .على مستوى  عرقيات معينة

 إنتهاز فرصة العائد الديموغرافي

 2233أظهر أن نافذة العائد الديموغرافي مفتوحة منذ  NTAب نموذج إن تحليل املعطيات امليكرو اقتصادية حس .62

بالنسبة ملوريتانيا، وهو ما يعني أن بنية السكان املوريتانيين مواتية للنمو الاقتصادي، شرط أن تطبق السلطات 

من  %1.2وبحسب التقديرات يمكن لبلدنا أن يستفيد من زيادة أولى تقدر ب . العمومية إلاصالحات الضرورية

وفي هذا إلاطار، فإن سياسات تسريع النمو . 1111الناتج املحلي إلاجمالي لكل رأس في املتوسط السنوي حتى 

ـــ 12)تثبيت دعم التشغيل للفئات العمرية من  (ii)دعم سياسة التشغيل املوجه للشباب و( i: )يجب أن تركز على

عات مهمة مثل التعليم والصحة والاستصالح الترابي ومن أجل ذلك يجب إنجاز مشاريع بنيوية في قطا(. سنة 62

 .والطاقة تتناسب مع طلب املجتمع وتواكبه وتسعى لتلبيته

 .، التنمية البشرية املستديمة وعدم املساواةالفقر 2.1

سنة ألاخيرة أولوية قصوى للسلطات العمومية وشركائها ( 22)لقد شكلت مكافحة الفقر خالل الخمسة عشر  .66

إلاطار : )وخطط عمله الثالث( 1122 -1112إلاطار الاستراتيجي ملكافحة الفقر )ويندرج إعداد . اليينالفنيين وامل

، إلاطار الاستراتيجي II (1116-1121)، إلاطار الاستراتيجي ملكافحة الفقر I 1112- 1112الاستراتيجي ملكافحة الفقر 

ور إلاطار الاستراتيجي ملكافحة الفقر بعد إنجاز وقد جاء تص. في هذا إلاطارIII (1122-1122 )ملكافحة الفقر 

تم إنجاز أربعة مسوح حول ظروف معيشة ألاسر  1111ومنذ . لتقييم مستوى الفقر 2226ـو2233مسحين سنتي 

ويلخص الجدول التالي أهم النتائج عبر . على نفس ألاساس املنهجي مما مكن من متابعة تطور الفقر في موريتانيا

 .الفقر النقدي

 1022ـــ  2811تطور تأثير الفقر املدقع والفقر ما بين : 2لجدول ا
 عتبة الفقر فقر فقر مدقع السنة

 شخص/عام/أوقية

 عتبة الفقر املدقع

 عدد الفقراء موريتانيا انواكشوط موريتانيا انواكشوط أوقية

2233   16,2% 56.6% 2.161.216 1.131 12.311 

2226   12,1% 50.5% 2.232.121 23.211 22.221 

1111 21,1% 31.46% 12,2% 51% 2.123.226 21.611 22.331 

1112 21,2% 28.8% 12,2% 46.7% 2.121.122 22.611 22.221 

1113 2,3% 25.9% 22,6% 42% 2.213.222 212.611 26.211 

1122 2,2% 16.6% 22,2% 31% 2.126.232 262.222 216.112 

 71155 26.322 252392- 20- 10.7- 14.8- ـ 6.2 1111/1122الفرق 

 معطيات املكتب الوطني لإلحصاء بتصرف: املصدر
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في  %26و 1111في  %22تراجعا مستمرا حيث سجل  1113و 1111عرف معدل الفقر النقدي في الفترة ما بين  .62

ب سنوات أي بوتيرة تراجع متوسطة تقدر  3خالل  %2، وبذلك يكون قد تقلص بنسبة 1113في  %21و  1112

ولضعف ( %1,2)إال أن عدد الفقراء استمر في الارتفاع تحت التأثير املزدوج للنمو الديموغرافي . سنويا 2.2%

معدالت النمو الاقتصادي املحققة خالل الفترة بالنسبة لفلهداف، وكذلك ضعف تركز هذا النمو في الدائرة 

 .الاقتصادية للفقراء

، كما 1122 %12إلى  1113في  %21وتيرة تراجع تأثير الفقر منتقال من بتسارع  1122و 1113تميزت الفترة ما بين  .63

مليون الى أقل من  2.2أن عدد الفقراء تناقص للمرة ألاولى على امتداد الخمسة عشر سنة ألاخيرة منتقال من 

 1122-1113خالل الفترة %2.3وقد شهد الفقر تراجعا متوسطا سنويا على املستوى الوطني بنسبة . مليون  2.2

ولئن كانت هذه ألارقام تبعث على التفاؤل فإنها تخفى (. في الوسط الحضري %1.2في الوسط الريفي مقابل 1.2%)

انظر )في انواكشوط وانواذيبو %22في تكانت وكيدي ماغا مقابل  %22: حجم التفاوت في الفقر بين واليات الوطن

 22.3عند املزارعين مقابل %22.6: الاجتماعي، وكذلك التفاوت تبعا للمستوى الاقتصادي و(الخريطة أسفله

 .عند املنمين%

 1022خريطة تأثير الفقر حسب الواليات                     

 
 EPVC 2014: املصدر                           

في  %22تظهر مؤشرات الفروق، التي تعكس تطور عدم املساواة عند الفقراء، أن حدة الفقر قد تناقصت من  .62

بين  %6.2عرفت حدة الفقر تطورا ثابتا ببقائها عند مستوى . 1122في  %2.2ثم إلى  1113في  %22.2إلى  1111

في  %12.2إلى  1111في  %12.1فيما يخص الفقر املدقع فقد تناقص منتقال من . 1122في  %2.2ثم  1112-1113

تطور إيجابيا، خاصة في فإن الوضع  1122لسنة ( EPVC)وحسب معطيات . 1122في  %26.6ثم إلى  1113

وإجماال فقد . للوسط الحضري  %1.2مقابل  %1.2الوسط الريفي، حيث شهد الفقر تراجعا سنويا متوسطا بلغ 

 1122مقتربا بذلك من النسبة املحددة في أهداف ألالفية للتنمية  %12نقطة ليصل إلى  22تراجع الفقر ب 

ناتج املحلي إلاجمالي للفرد وللنمو املسجل خالل السنوات وهذا التراجع كان متوقعا، نظرا لتطور ال(. 13%)

 .ألاخيرة
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. في بيان أن التفاوتات الجهوية بقيت كبيرة في موريتانيا RGPHو EPVCلقد ساهمت املعطيات ألاخيرة لكل من   .21

 EPVCالسوسيو ديموغرافية للسكان وألاسر و النتائج املستخلصة من املسح ألاخير ل  ويظهر تحليل الخصائص 

 EPVC 1113، أنه وإن كان هناك تراجع مهم في عدم املساواة على املستوى الوطني بين مسحي 1122في سنة 

، خاصة في واليات الحوض الغربي والعصابة واترارزة وكيدي ماغا، فإن مستوى عدم املساواة بين 1122و

 .الواليات ال يزال مرتفعا نسبيا

 1022و 1001حسب الوالية  Giniمؤشرات : 1الجدول 
 2014 2008 الــوالية

 0.31 0.36 الحوض الشرقي

 0.34 0.31 الحوض الغربي

 0.36 0.35 العصابة

 0.28 0.30 كوركول 

 0.33 0.34 لبراكنه

 0.40 0.31 اترارزة

 0.30 0.33 آدرار

 0.30 0.34 انواذيبو

 0.32 0.32 تكانت

 0.35 0.33 كيدي ماغا

 0.23 0.27 تيرس زمور 

 0.26 0.30 ي إينشير 

 0.32 0.31 انواكشوط

 0.34 0.38 املجموع

على مستوى الفوارق بين الواليات فيما يخص ( i:)تمكن مالحظة التفاوتات الجهوية الكامنة على مستويين  .22

ومما تمكن مالحظته . على مستوى توزيع الوظائف حسب الوالية والوسط( ii)ظروف الولوج لخدمات التعليم و

همشة نسبيا هي تلك التي، برغم توفرها على نسبة معتبرة من السكان النشطين، تسجل املعدل أن الواليات امل

ألادنى في مستويات التمدرس وألاعلى في مستويات البطالة كما هو الحال بالنسبة للهالل املمتد من لبراكنة إلى 

س في املستوى الابتدائي حسب الوالية وبالنظر في املعدالت الخامة للتمدر . الحوض الغربي بما فيه ووالية كوركول 

 (.  22,1)والحوض الشرقي ( 22,1)تتكشف تفاوتات جهوية مهمة مثل ضعف تلك املعدالت في الحوض الغربي 

وفي ألاخير تجدر إلاشارة إلى أن الارتباط القوي لالقتصاد بالتقلبات املناخية وبالظرفية الدولية يجعل القطع  .21

 صعبا كما أن أي نمو ال بد فيه من تحقيق العديد من الشروط حتى يكون شامال  بحصول تراجع في الفقر أمرا

أسفله يعطي اتجاهات تأثير الفقر النقدي خالل العشرين سنة ألاخيرة انطالقا 3 الرسم البياني. بما فيه الكفاية

 (.ONS,EPCV)من نفس املصدر 

 
 



19 
 

 التنمية البشرية وحالة القطاعات الاجتماعية

انتقل  كما 1122في سنة  1.216إلى  2231في سنة  1.122شر التنمية البشرية في موريتانيا من لقد تطور مؤ  .21

وبالرغم من هذا التطور، فإنه يتحتم اتخاذ إجراءات . 1122في  226إلى  1121في سنة  262ترتيب البلد من 

الصحي والوقاية من سوء ضعف النظام ( ii)ضعف أداء النظام التربوي؛ ( i: )لعالج القصور املرتبط أساسا ب

ارتفاع مستويات الفقر عند السكان بشكل عام، وعند سكان الريف ( iii)التغذية ومن انعدام ألامن الغذائي؛ 

 .عدم املساواة في النوع( iv)بشكل خاص و 

، يمكن أن نصنف  الخدمات ألاساسية لتنمية رأس املال البشري (EPCV2014)وبحسب معطيات حديثة نسبيا  .22

إن جودة الخدمات متباينة  . ث فئات من حيث التوفر وذلك من خالل املعدل املتوسط للولوج إلى الخدماتفي ثال 

وتضم الفئة ألاولى من الخدمات ألاكثر توفرا وهي . حسب الوسط والوالية وبين الخمس ألافقر وبقية املجتمع

في حين تشمل الفئة الثانية، من حيث  ،%(61.2)واملاء الشروب %( 66.2)والهاتف %( 61)املدرسة الابتدائية 

فقط في الوسط % 1.1في الوسط الحضري ولكن % 26.2)والكهرباء %( 21.6)ولوج السكان إليها، النقل العمومي 

والبنية التحتية %( 11.6راديو/تلفزيون )و إلاعالم %( 11.6)وخدمات املرافق الصحية ( الريفي وشبه الحضري 

%( 22)ا الفئة الثالثة، والتي تسجل أدني معدالت الولوج أو لها، فتشمل الانترنت أم%(. 16.1)والتعليم الثانوي 

والصرف %( 22.1)والخدمات املصرفية %( 21)والعدالة %( 22.2)واملستشفيات %( 26.3)والشرطة 

ت ويبقى الولوج إلى لخدما%(. 1.1)والصحافة املكتوبة %( 2.6)والبريد %( 2.2) ومرافق الشباب%( 2.3)الصحي

أنه ينعكس بصفة مباشرة على أساسيا لتحقيق تنمية مستديمة وذات جودة كما  ألاساسية عامال الاجتماعية 

 .وعلى العدالة في الفرص الاقتصادية نوعية الحياةتحسين 

 .1022الى  2810التطور املقارن ملؤشر التنمية البشرية في موريتانيا من : 3الجدول   
 1022 1023 1021 1022 1020 1001 1002 1000 2880 2810 املنطقة/البلد

 1.216 1.232 1.232 1.222 1.222 1.266 1.222 1.211 1.162 1.122 موريتانيا

 1.612 1.631 1.632 1.623 1.622 1.662 1.622 1.622 1.222 1.221 البلدان العربية

إفريقيا جنوب 

 الصحراء

1.131 1.122 1.212 1.221 1.222 1.233 1.222 1.222 1.211 1.636 

 (PNUD) 1122التقرير الدولي حول التنمية البشرية : املصدر
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 .درجة تحقيق ألاهداف ألالفية للتنمية

 تخفيض نسبة الفقر املدقع والجوع :للتنميةهدف ألالفية ألاول 

، ولكنه عرف تسارعا بعد ذلك 1113-2221لقد كان التطور الحاصل في مجال تراجع الفقر املدقع بطيئا خالل الفترة ما بين 

أما هدف خفض الجوع فقد تحقق حسب منظمة (. 1122في % 13)ليصل تقريبا إلى الهدف املحدد ( 1122في سنة % 12.1)

 (.1122في % 26.6)، كما تحقق هدف تخفيض الفقر املدقع تقريبا (FAO)ألاغذية والزراعة 

 ساس ي للجميع ضمان تعليم أ :للتنميةهدف ألالفية الثاني 

في سنة % 22فان نسبة إكمال السلك الابتدائي قد تحسنت بشكل واضح حيث ارتقت من  RESEN 1122حسب معطيات  -

 .1122في سنة % 21ثم إلى  1113في سنة % 22إلى  1112

ساكن بخصوص املعدل الصافي للتمدرس في التعليم الثانوي، فقد تضاعف تقريبا بحسب إلاحصاءات العامة للسكان وامل -

في الفرق بينه وبين مع املعدل الخام (  1.1إلى  3.6من )، مع تراجع كبير %11.1إلى % 22.6منتقال من  1121و  1111

 .1للتمدرس

 ترقية املساواة بين الجنسين وتمكين النساء :للتنميةهدف ألالفية الثالث 

مع تقلص  2233في % 11.3و  1111في % 21.2مقابل  1121في % 22.1وصل  املعدل الصافي للتمدرس في التعليم ألاساس ي  -

(.  1121)الفرق بين الجنسين، شأنه في ذلك شأن املعدل الخام للتمدرس، بل أن تلك الفروق كانت لصالح البنات أحيانا 

 .وعموما يمكن القول إنه قد تم بلوغ هدف ألالفية في مجال مساواة الجنسين خالل السنوات العشرة ألاخيرة

،  1111في % 26.2في مقال و% 16.1أن معدل ألامية في موريتانيا هو  1121حصاء العام للسكان واملساكن تبين معطيات إلا  -

 %(.211الهدف ) لدى الرجال % 12.1لدى النساء و % 22وقد وصل هذا املعدل نسبة . نقاط 21مما يعني تراجعا ب 

 .خالل الفترةمرات  2عدد املقاعد املشغولة من طرف النساء في البرملان تضاعف  -

 تخفيض وفيات ألاطفال ألاقل من خمس سنوات :للتنميةهدف ألالفية الرابع 

في ألالف في  22، في حين أن الهدف هو (1121إلاحصاء العام للسكان واملساكن )في ألالف  222يقدر معدل وفيات ألاطفال ب 

 .وهو ما لم يتحقق 1122

 اتتحسين صحة ألامه :للتنميةهدف ألالفية الخامس 

إلاحصاء ) 1121وفاة لكل مائة ألف والدة حية في  231ال تزال وفيات ألامهات تسجل إحدى أعلى نسبها في املنطقة بمعدل  -

 (.111)، وهي بذلك يكون بعيدة من بلوغ الهدف املحدد والذي هو (العام للسكان واملساكن

مما يعني أن  1121في % 21سنة أقل من  22إلى  22ظل معدل انتشار وسائل منع الحمل عند النساء املتزوجات من  -

 .الهدف لم يتحقق

 .واملال ريا وأمراض ألخر  ( السيدا)محاربة فيروس نقص املناعة البشرية: هدف ألالفية السادس للتنمية 

ن ، وبذلك يكو 1121في سنة % 1.2كان ( السيدا)تشير التقديرات إلى أن معدل انتشار فيروس نقص املناعة املكتسبة البشرية

 .قد تحقق في هذا املجال%( 2أقل من )الهدف 

واملالريا والسل أن انتشار هذه ألامراض لم يعد في توسع كما ( السيدا)في مجال املناعة املكتسبة البشرية 6وتظهر مؤشرات الهدف 

 .كان في السابق

 ضمان الاستدامة البيئية :للتنميةهدف ألالفية السابع 

 (.EPCV) 1122في % 62.2اء الشروب إلى  يصل معدل الولوج إلى مصدر للم -

 .من ألاسر فقط% 12.2إال لنسبة  1121ال تتاح فرصة الولوج إلى نظام محسن للصرف الصحي في  -

 .حصل بعض التحسن في الولوج إلى إمدادات املياه املحسنة -

 .لم نصل بعد إلى الهدف بخصوص الولوج إلى نظام صرف صحي محسن -

 إقامة شراكة عاملية للتنمية : ة هدف ألالفية الثامن للتنمي

 .عموما ظلت حصة املعونة من أجل التنمية في تمويل الاستثمارات العمومية في تناقص مطرد منذ عدة سنوات
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 لم يتحدد أي هدف علي المستوي الوطني
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 ديناميكية التشغيل والبطالة 3.1

يات ركزت الجهود الحكومية املبذولة في مجال التشغيل والدمج في السنوات ألاخيرة، ، على بلورة الاستراتيج .22

ويتضح .  ووضع الهياكل وتطوير آلاليات واملقاربات وتنفيذ البرامج مستفيدة من تأثير النمو الاقتصادي املستمر

 :تطور أهم املؤشرات على النحو التالي

 مستو  النشاط والتشغيل

 ، ويوجد(ENRE/SI) 1121في % 22.1مقابل ( EPCV) 1122في سنة % 26.61معدل النشاط في موريتانيا  بلغ .26

وهو ما %( 62)  1122تفاوت كبيرة  حسب النوع والوسط والفئة العمرية، فقد كان معدل نشاط الرجال في سنة 

أما فيما يخص وسط إلاقامة، فإن النشاط في الوسط الحضري يبلغ %(. 12.2)يفوق كثيرا معدل نشاط النساء 

حسب والية إلاقامة فقد كان وبخصوص تفاوت النشاط . بالنسبة للريف%( 21.21) مقابل( 22.21)معدل 

%( 22.22)فكيديماغا %( 21.11)، تليها نواكشوط %(22.2)املعدل ألاعلى للنشاط من نصيب والية كوركول 

وباستثناء والية كوركول، فإن معدل النشاط عند الرجال في مختلف الواليات كان، على %(. 22.1)فإينشيري 

ة للنساء فإن معدل التشغيل ألاكثر ارتفاعا تم تسجيله في بالنسب. ألاقل، ضعف معدل النشاط عند النساء

وتكانت ( 21.62) واترارزة%( 3.61)، أما املعدل ألاضعف فسجل في واليات تيرس الزمور %(22.22)كوركول 

يزيد معدل %( 62.3)عاما  62و 16بالنسبة ملعدل نشاط ألاشخاص الذين أعمارهم تتراوح ما بين %(. 21.61)

 %(.12.22)عاما على  12و22شباب الذين أعمارهم بين النشاط لدى ال

من من هم في سن العمل مقابل % 21.61من حيث التشغيل، فإن نسبة السكان العاملين في نفس الفترة بلغت  .22

من هؤالء السكان العاملين في الوسط الحضري بسبب التركز القوي % 22.2وتقيم نسبة . 1113سنة 12%

املراكز الحضرية، بل إن السكان العاملين يتركزون أساسا في انواكشوط  للنشاطات على مستوى كبريات

وكيدي ماغا %( 2.6)والحوض الغربي %( 3.2)والعصابة ( 21.3)وكوركول %( 22.2)والحوض الشرقي %( 11.1)

والنساء %( 21.22)ويظهر التوزيع حسب الجنس للسكان العاملين وجود تفاوت كبير بين الرجال %(. 2.2)

(11.22.)% 

تليها تلك املتعلقة %( 12.36)ويبين توزيع السكان العاملين حسب النشاط ألاساس ي هيمنة النشاطات التجارية  .23

، في حين أن نشاطات البناء وألاشغال العامة، التي تعتبر حاسمة في خلق فرص %(23.3)بالزراعة وتربية املواش ي 

، كما 1122في %( 6.22)كالتعليم والصحة فقد مثلت  ، أما الخدمات الاجتماعية%(2.12)العمل، ال تمثل سوى 

 .على التوالي%( 13.12)و%( 1.22)« بقية النشاطات والخدمات»و« النقل واملواصالت» مثلت نشاطات 

 .1023-2811تطور مساهمة القطاعات في التشغيل في الفترة : 2الجدول 
 1023 1001 1000 2811 القطاع

 %2.2 %11 %12.3 %11.1 الزراعة

 %22.6 %21 %21 %23.2 التنمية الحيوانية

 %1.1 %2.2 %1.2 %2.3 الصيد

 %1.6 %2.2 %1.2 %2.2 الصناعات الاستخراجية

 %6.3 %2 %2.3 %2.2 الصناعات التحويلية

 %2 %1.1 %1.2 %1.1 الطاقة

 %2.6 %2.2 %1.2 %1 ألاشغال العامة

 %12.2 %11.2 %22.1 %26.6 التجارة

 %2.2 %1.2 %1.2 %1 النقل واملواصالت

 %1.6 %1.1 %1.1 %1.1 التأمين/البنوك

 %11.1 %2.2 %22.3 %11.2 الخدمات/إلادارة

 %1.1 %1.1 %2.2 %1.2 غير محددة

 %211 %211 %211 %211 املجموع
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هم بدون مستوى % 26.12ينقسم السكان العاملون، بحسب مستوى تكوينهم، إلى عدة فئات حيث أن نسبة  .22

وغالبا . ليس لديهم سوى املستوى الابتدائي% 22.262منهم بلغوا مستوى التعليم الثانوي و% 11.6و تكويني أصال 

والخدمات املختلفة %( 12.11)في نشاطات التجارة ( أي الذين لديهم أي مستوى تكويني)ما نجد الفئة ألاولى 

ن أصحاب املستوى الثانوي ، أما ألاشخاص العاملون م%(11.12)والنشاطات الزراعية والرعوية %( 12.2)

، بينما يعمل معظم %(22.21)والتعليم %( 23.12)وإلادارة %( 12.11)فيتوزعون في نشاطات متنوعة كالتجارة 

والبناء وألاشغال %( 26.22)والصحة %( 21.3)أولئك الذين تابعوا تعليما فنيا أو مهنيا في قطاع الخدمات 

 %(.6.21)والنقل %( 21.22)العمومية 

إلى وجود قيمة مضافة (  2أنظر الاستراتيجية الوطنية للتشغيل) 1111أشارت مسوح أجريت نهاية سنوات وقد  .31

من مجموع % 31مع قدرة تشغيلية تزيد على   1113في % 22.1في القطاع غير املصنف قدرت بأنها كانت في حدود 

غير املصنف أكثر انتشارا في الوسط فإن العمل  11123ووفقا لتقديرات البنك الدولي في . فرص العمل املتاحة

% 26وليس الشباب بمنأى عن العمل غير املصنف، حيث أن نسبة . 4من اليد العاملة% 32الحضري إذ يشغل 

ويتوزع العمال الذين . سنة يمارسون عمال غير مصنف 12و  22في املتوسط من من تتراوح أعمارهم بين 

من الطاقة العاملة % 22كالزراعة وتجارة التجزئة التي تزاولها  يمارسون عمال غير مصنف باألساس على قطاعات

 .غير املصنفة غالبيتها مكونة من عمال مستقلين

 خصائص البطالة والبطالة املقنعة

% 21.2و ( EPCVإستقصاء% )21.32ب  1122كان معدل البطالة على املستوى الوطني في : على املستوى الوطني .32

وتبقى البطالة %(. 6.2)أكثر مما هي ريفية %( 22.1) تبر البطالة ظاهرة حضرية ، وتع(ENRE-SI)حسب  1121في 

وال يختلف الوسط الحضري عن الوسط الريفي من %(. 2.21)أكثر  منها عند الرجال %(  22.13)عند النساء 

سط في الو %( 12.26)حيث تفوق معدل بطالة النساء على نظيره لدى الرجال، إذ سجل معدل بطالة للنساء 

مقابل % 22.21لدى الرجال، أما في الوسط الريفي فإن معدل بطالة النساء يقدر ب %( 21.2)الحضري مقابل 

في % 12.2أكثر من غيرها من الفئات بمعدل يقدر ب ( عاما12-22)وتوجد البطالة في فئة الشباب . للرجال% 2.62

وتتركز بطالة الشباب في . عاما 62-12ين بالنسبة لفلشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما ب% 1.22مقابل  1122

 .في الثاني% 22.11في ألاول مقابل % 12.21الوسط الحضري أكثر من الوسط الريفي إذ يبلغ معدلها 

يظهر توزيع البطالة حسب الوالية أن الشباب يعانون أكثر من البطالة في املراكز الحضرية : على املستوى الجهوي  .31

وفيما يخص التوزيع حسب الجنس فإن بطالة إلاناث %(. 12.61)وانواكشوط %( 12.62)الكبيرة مثل انواذيبو 

وتخفي نسبة البطالة املعتدلة على العموم هذه نسبا مرتفعة من %(. 22.2)تزيد على بطالة الذكور %( 12.6)

 مقابل 1122في % 22.61وقد بلغت نسبة هشاشة التشغيل الحضري . ضعف مستوى التشغيل وهشاشته

سكان ألارياف أكثر من %( 22.23)وهي، خالفا ملا قد يتبادر، تنتشر في صفوف الحضريين  1121ي ف% 22.2

(23.21)% 

وهكذا نالحظ أن البطالة تبقى تحديا أساسيا بالرغم من خلق الكثير من فرص العمل في السنوات ألاخيرة في  .31

ف التي يشغلها أجانب تتركز أساسا في وتجدر إلاشارة هنا إلى أن الوظائ. قطاع املعادن وإلادارات العمومية

 .قطاعات الصيد والبناء وألاشغال العمومية

                                                           
2

 8002،مارس  8008-8002اإلستراتيجية الوطنية للتشغيل وخطة العمل : وزارة التشغيل ،الدمج والتكوين المهني
3

 MR 48566مذكرة اقتصادية ، موريتانيا ، الخيارات السياسية لتحسين التنمية في القطاع الخاص ،التقرير رقم ( 8002)وليالبنك الد
4

من اليد العاملة المصنفة % 00من قوة العمل العاملة في المدينة بالرغم أن % 92القطاع غير المصنف يمثل في انواكشوط : على سبيل المثال

 (.8002البنك الدولي )ا في البلد تتواجد فيه
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يشغلون وظائف تعتبر عرضية  1121إحدى العقبات التي يجب التعامل معها هي أن عددا كبير من العمال في  إن .32

خص  الفئة وهناك قلق آخر ي(. %21,6)أي أنهم في حالة بطالة مقنعة( 22,2%)أو هشة ( %11,1)أو موسمية 

أمام مأزق حقيقي فال هو ولج إلى سوق (  11,3%)سنة والتي يعتبر ثلث أعدادها تقريبا  12إلى 22العمرية من 

فيما يتعلق بعمالة ألاطفال، فقد كشف تقييم إلاطار . العمل وال هو تمكن من الاندماج في نظام التعليم والتكوين

كل أربعة أطفال أعلن أنه عمل خالل ألاسبوع السابق ملقابلته  بأن واحدا من 1121الاستراتيجي ملكافحة الفقر 

( 22-21)يصل معدل نشاط الشباب من . أنهم عاطلون عن العمل% 22,2مع الوكيل العداد في حين أعلن 

وتطرح إشكالية البطالة  تساؤالت ذات صلة باملؤهالت والتكوين وتنظيم سوق العمل وتثمين مخزون . 16,1%

 .ى املوفرة للشغل ودعم التشغيل الذاتيالقطاعات الكبر 

 الولوج إلى الخدمات ألاساسية 4.1

للسكان،يمكن تصنيف الخدمات الضرورية  املعيشيةوعلي العموم فإنه وفقا ملعطيات املسح الدائم للظروف  .32

لف اما من حيث الجودة فإن الخدمات تخت.لتنمية رأس املال البشري الى ثالث فئات حسب نسبة الولوج اليها

تضم الفئة ألاولى من الفئات املذكورة أعاله الخدمات ألاكثر توفرا .بخسب الوسط والوالية والخمس املستهدف

، في حين تشمل الفئة الثانية، النقل %(61.2)واملاء الشروب %( 66.2)والهاتف %( 61)وهي املدرسة الابتدائية 

( فقط في الوسط الريفي ونصف الحضري % 1.1 في الوسط الحضري ولكن% 6.22)والكهرباء %( 21.6)العمومي 

أما الفئة الثالثة، والتي %(. 16.1)و للتعليم الثانوي %( 11.6راديو /تلفزيون )و إلاعالم %( 11.6)حية واملرافق الص

والعدالة %( 22.2)واملستشفيات %( 26.3)والشرطة %( 22)فتشمل الانترنت  لها،تسجل أدني معدالت الولوج 

والصحافة %( 2.6)والبريد %( 2.2)ومرافق الشباب%( 2.3)والصرف الصحي%( 22.1)املصرفية والخدمات %( 21)

 .وسيتم فيما يلي تحليل تطور وجودة الولوج إلى أهم الخدمات القاعدية%(. 1.1)املكتوبة 

  التعليم و التكوين 1.4.1

منه عبارة  %21)من جزئين  ( نيخارج التعليم القرآ)يتشكل عرض التعليم ما قبل املدرس ي : يخص الولوج فيما .36

وقد انتقل معدل ولوج . هي  حضانات أهلية %23هي  لهيئات الخصوصية و %21عن  حدائق أطفال عمومية و 

ــ 1122في  %2.1إلى  1122في  %2، من (RESEN 1122)سنوات فيما قبل املدرس ي، حسب  6إلى  1ألاطفال من 

، لكن التفاوتات حسب الواليات و مستوى الدخل مرتفعة وتكاد الفوارق حسب الجنس تكون معدومة. 1122

وبالرغم من التقدم . بسبب تركز قوي في الوسط الحضري، خاصة في انواكشوط  وانواذيبو  وتيرس الزمور 

املسجل فإن التغطية قبل املدرسية في موريتانيا تبقى تحت متوسط ما هي عليه في البلدان إلافريقية ذات 

 (.%61أكثر من )واملغرب  ( RESEN 1122حسب  %23.1)الدخول املماثلة 

الذي يعطي معلومات حول القدرة  5،(TBS)وصل املعدل الخام للتمدرس في الابتدائي : في التعليم ألاساس ي  .32

  63.2مقابل   1121في %21.2الاستيعابية للنظام التعليمي،  حسب معطيات برنامج إلاطار الاستراتيجي للفقر  

 1111ما بين ( نقطة 12.2) 1111وـ2233، مسجال تطورا مطردا خالل الفترة ما بين 2233في  %22.2و  1111في %

مقابل ( 12.6) 2233ويظهر املعدل الخام لتمدرس البنات، الذي كان أقل من معدل الذكور في (. نقاط 2) 1121-

ورغم ذلك فإن (. 1121في  2,116فارقا لصالحهن مع مؤشر تكافؤ يزيد على الواحد  1111، منذ سنة (22.2)

على حساب ( %21)تطور املعدل الخام للتمدرس حسب وسط إلاقامة يظهر وجود تفاوتات قوية لصالح الحضر 

تظهر ( RESEN2014)وتجدر إلاشارة إلى أن معطيات . وهي تفاوتات تمس الجنسين معا( %6)والبدو ( %23)الريف 

 .1122في  %21ثم إلى  1113في  %22إلى  1112في  %22أن إكمال املستوى ألاساس ي تحسن كثيرا، صاعدا من 
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 يعني النسبة بيسن مجموع النالميذ المسجلين في مستوي معين من التعليم وأطفال سن القانونية لهذا المستوي
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أطفال في نفس الفئة العمرية ربما لم يكتسبوا مهارات  21وبالرغم من التحسن املالحظ فإن ثالثة من أصل كل  .33

ضرورية تمكنهم من البقاء متعلمين طوال حياتهم وذلك بسبب نسبة احتفاظ  ال تزال ضعيفة بعض الش يء 

وفي املقابل فإن عددا هاما من ألاطفال يمكن اعتبارهم غير متمدرس (. 1113في  %22 مقابل 1121في  61%)

أو لتسربهم مبكرا من هذا النظام ( تقريبا 212.311)وذلك إما بسبب عدم التحاقهم بالنظام املدرس ي أصال 

وينتمين إلى الخمس  وتتكون غالبية هذه الفئة غير املتمدرسة من بنات يعشن في الوسط الريفي(. تقريبا 62.211)

 .ألافقر من السكان( 11%)

ضعف العرض املدرس ي املشكل في معظمه من مدارس غير (i: )أسباب هذه الظاهرة املقلقة في ألاساس إلى وتعود .32

مة مواقع املباني املدرسية التي توجد على مسافة قد  مكتملة ألاقسام مما ال يسمح بمتابعة الدراسة، عدم مالء

ظروف الحياة القاسية وبعض الظروف ( iii)، (%22)ثقافية  -املعوقات السوسيو( ii)، (%21)ميذ ال تناسب التال 

، فإن  أولئك الذين يكملون السلك الابتدائي ال (RESEN2014)وتعتبر هذه الوضعية مقلقة جدا، وحسب . ألاخرى 

مثل مستوى التمدرس الذي يمكن اعتبارهم غير أميين بما تعنيه الكلمة، حيث أن السنة السادسة لم تعد ت

 .انطالقا منه يعتبر محو ألامية مكسبا ال رجعة فيه وهو ما يترجم ضعفا في جودة التعليم املقدم

فيما يخص توفر املعلمين والطاوالت  1121و 1113وبالرغم من الاتجاهات الايجابية لتحسين ظروف التعليم بين  .21

، فإن الظروف ال تزال صعبة، و العقبات كأداء حيث نالحظ (واراملراحيض، نقاط املاء وألاس)والتجهيزات ألاخرى 

تلميذا لكل معلم وهو ما يعادل ضعف  31من املدارس فإن نسبة التالميذ إلى املعلمين تتجاوز  %22أنه في 

واستخدام  اكتظاظ الفصول كما نالحظ . PNDSEالهدف املنشود ضمن الخطة الوطنية لتطوير قطاع التعليم 

 .في املتابعة عن قرب املستمر ونقص وغياب التكوينيات املتعددة نظام املستو 

وعلى مستوى جودة التعليم ألاساس ي، فإن مكتسبات التعلم تتميز بأنها ضعيفة سواء من حيث استفادة التالميذ  .22

من وقد ظلت جودة التعليم في تراجع مستمر مع مرور الز . أو من حيث نتائج التقييمات العامة في نهاية الحلقة

 1122 وقد خلصت نتائج التقييم الذي تم في. 1111حسب التقييمات التي يقوم بها املعهد التربوي الوطني منذ 

عامة في  بصفةكان مستوى النجاح ضعيفا ( i: )إلى النتائج التالية ( سنة ثالثة أساس ي وسنة خامسة أساس ي)

تتبعها الفرنسية ( للصف الخامس أساس ي %2)، مع وضعية مقلقة في الرياضيات فيها جميع املواد التي امتحن

، فيما تسجل اللغة العربية نتائج أحسن (للصف الثالث أساس ي%21.22للصف الخامس أساس ي و 22.21%)

لم يظهر أي تأثير ( ii)،(للسنة الثالث أساس ي % 11.12للصف الخامس أساس ي و %21)لكنها تبقى تحت املتوسط 

تالزم الدخول في سن متأخرة ( iii)مقابل تفاوت يمكن مالحظته بين الواليات ، للنوع على النتائج املتحصل عليها 

ال يالحظ أي تأثير ( iv)؛ (الطبيعية)إلى املدرسة مع مستويات متدنية باملقارنة مع الدخول عند السن القانونية 

 . لى النتائجغالبا ما يكون لتوفر الكتب املدرسية أثر جيد ع( v)إيجابي إلعادة السنة على النتائج 

، لكن عتبة التجاوز 1122في  %26.12معدل النجاح في مسابقة دخول السنة ألاولى من التعليم إلاعدادي  بلغ .21

، أما (حسب السنوات وتبعا للطاقة الاستيعابية املتوفرة( 111نقطة من  21و 32بين )كانت أقل من املتوسط 

، فلم تتجاوز (نقطة  211)تتطلب الحصول على املعدل  نسبة النجاح في شهادة ختم الدروس الابتدائية، والتي

 .من التالميذ يتجاوزون إلى التعليم إلاعدادي بدرجات أقل من املعدل املطلوب أصال %22مما يعني أن  12%

ملستوى املعلمين املوجودين في الخدمة ضعف مستوى كفاءاتهم في  1112أظهر التقييم الذي أجري سنة  لقد .21

من  %2،  برنامج لدعم والتكيف اللغوي، أن أقل من 1122، كما أظهر تقييم نظمه  سنةاللغة والرياضيات

 1122املعلمين املختبرين كان لديهم املستوى املطلوب لتدريس اللغة الفرنسية في التعليم ألاساس ي تلك السنة 

مؤهالت املعلمين سببا ويعد ضعف . فقط من املعلمين املختبرين كانوا مؤهلين لتدريس اللغة العربية %22وأن 
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أساسيا لتردي نوعية التكوين التي تؤدي بدورها إلى ضعف مستوى املعلمين مما يجعل النظام التعليمي يدور في 

 .حلقة مفرغة

مع أن برامج التعليم تعاني في جميع مستوياتها من التقادم وغياب ألاهداف الواضحة والتأخر عن  مسايرة  .22

عدم مواكبة الواقع السوسيو اقتصادي للبلد بما في ذلك متطلبات ألافراد التطورات العلمية والتقنية و 

واملجتمع، فإن نسبة تنفيذها تبقى ضعيفة بسبب تغيب املعلمين وعدم احترام التوقيت املدرس ي بفعل الافتتاح 

القصور  كما إن الكتب ووسائل إلايضاح تعاني من نفس املعوقات مع. املتأخر والاختتام املبكر وتعدد العطل

 .املرتبط بجودتها وتوفرها بالعدد الكافي وبتوزيعها

، من الاصطدام بعدم إقبال املعلمين عليها، شأنها شأن 2222تسلم مقاربة الكفايات، التي أدخلت مع إصالح  لم .22

ى أي جديد ، كما أن تطبيقها ظل محدودا بالرغم من الجهود الكبيرة املبذولة، ولم تك يوما موضوعا للتقييم حت

 .على نوعية التعليم( سلبا أو إيجابا)يعلم كيف أثرت 

املعدل العام للتمدرس في التعليم إلاعدادي العام، حسب معطيات برنامج إلاطار الاستراتيجي للفقر،  ارتفع .26

نقطة، وعلى العكس من ألاساس ي فقد بقي الفرق املرتبط  6,2أي بزيادة  1121سنة  % 11,2إلى( 1111 %12,1من

أما (. 1121في  1,32الى  1111في  1,22من )صالح ألاوالد مع مؤشر تكافؤ واقع تحت الوحدة  ومتصاعد بالنوع  ل

للبدوي، وكان  %1,2للريفي و %21,1للحضري و %21,2التفاوتات حسب الوسط فتبدو بارزة جدا مع معدل 

 .ي ت خصوصا في الوسط الريفي والبدو التباين حسب الجنس واضحا و لم يكن لصالح البنا

عدد معتبر من ألاطفال يغادرون السلك ألاول من التعليم الثانوي العام بدون تكوين مفيد بسبب نقص  يزالال  .22

 .التخصصات التقنية واملهنية املستقبلة في املراكز املهنية التي يعتبر الولوج إليها انتقائيا 

التراجع املستمر ألعداد الناجحين في يشهد السلك الثاني تراجعا في مستوى نجاعته  الداخلية كما يظهر ذلك  .23

ال توجد آلية مناسبة للتوجيه . الباكلوريا ويفتقر العرض التعليمي إلى التنوع الالزم للتحضير الجيد للتعليم العالي

ومن شأن الخطوة ألاخيرة املتمثلة في إنشاء مدارس امتياز . في التعليم الثانوي حيث يخضع للعشوائية واملجازفة

طير والتجهيزات والتنظيم أن  يلجها استحقاقا من خالل مسابقة،  ظروفا أحسن للتعلم من حيث التأ تتيح، ملن

 .ترفع من جودة التعليم

في السلك ألاول والثاني على التوالي مقابل معدالت %23و%13يبقى التسرب محدودا نسبيا مع معدالت تقدر ب  .22

على %19,22و%21,1و1113في 3,21سلك ألاول مقابل في ال 1122في  2,11)رسوب مرتفعة في السلك الثاني 

 (.التوالي في السلك الثاني 

 1122في  % 11بالنسبة للتعليم الثانوي، فإن نسبة  النجاح إلاجمالي في شهادة ختم الدروس إلاعدادية كان  .211

، 1121، 1122، 1121، أما معدل النجاح في البكالوريا فقد تناقص باطراد خالل سنوات   1121في %16مقابل 

ثم  1121في  %23,12ثم إلى  1122في  11,33إلى  1121في  %11,13منتقال على التوالي من  1122، 1121

 .1122في  %21و 1121في  26,32%

حسب )شهد التكوين التقني واملنهي  زيادة معتبرة في عرضه خالل العشرية ألاخيرة حيث أن أعداد منتسبيه،  .212

RESEN 1122)  أي بمعدل زيادة سنوي  1122في سنة   2611إلى  1112تلميذا في سنة  2211، قد انتقلت من

وعدا عن مؤسسات . من تلك ألاعداد في مؤسسات خاصة %11,2وقد جرى استقبال . باملائة 22متوسط يقارب 

ي تابعة لوزارة التكوين املنه 22مؤسسة للتكوين منها  12التعليم العالي فإن القطاع العمومي يتوفر حاليا على 

وقد تم في هذا . مؤسسة 11تحت وصاية قطاعات أخرى، أما القطاع الخاص فيتوفر على  3وتقنيات الاتصال و 

 (.شاب  2111استفاد منها أكثر من )السياق توفير تكوينات نوعية والحصول على مكتسبات مهمة 
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إلى  22بانتقالها من لقد عرفت التغطية الطالبية، أو نسبة الطالب في كل مائة ألف ساكن، نموا مطردا  .211

ومع ذلك فإن حجم التكوين املنهي والتقني ظل ضعيفا مقارنة بالتعليم الثانوي العام . RESEN2014بحسب  122

بسبب غياب آلية مناسبة للتوجيه على املستوى ( 2,31%) 1113، بل أنه تراجع مقارنة ب (1122في 2,2%)

ن التقني واملنهي واعتماد معايير تجنبه العشوائية التي ال تزال التعليمي، تسمح بتنظيم التوجيه الجيد نحو التكوي

ولعالج هذه الوضعية شجعت الحكومة افتتاح تخصصات التكوين التقني العام في جميع واليات الوطن، . تطبعه

تطبيق  إال أن تكلفة البنية التحتية وعدم توفر ألاساتذة املتخصصين بالكم الكافي ال يزالان يمثالن عقبة في سبيل

 .هذه الرؤية

بنية تعليمية منها ستة تحت وصاية وزارة  21بالنسبة للتعليم العالي فإن العرض العمومي يتشكل من  .211

وتبين املعطيات أن عدد الطالب املسجلين في . التعليم العالي والبحث العلمي وستة تتبع لقطاعات وزارية أخرى 

 1113-1112في القطاع العام خالل السنة الجامعية  22.163التعليم العالي شهد نموا مطردا حيث انتقل من 

وحسب  .في القطاع الخاص خالل نفس الفترة 213إلى  112ومن  1122-1122في السنة الجامعية  22.361إلى 

(RESEN 1122 ) في  22.222مقابل  1122في  12.222فإن عدد الطالب املتابعين لدراستهم في التعليم العالي وصل

استقبلت مؤسسات التعليم  1122وفي سنة . خالل تلك الفترة %3,1ل زيادة سنوية تقدر ب أي بمعد 1112

 %2,3وحصة التعليم الخصوص ي  %3,3من الطالب، فيما مثلت حصة الخارج  %32,2العالي العمومية الوطنية 

ة الطالب في كل وقد عرفت التغطية الطالبية، أو نسب. 1112على التوالي في سنة % 1,3و %22,2’ %22,2مقابل  

إن هذه . 2116إلى  216، بانتقالها من (RESEN 2014)مائة ألف ساكن، زيادة معتبرة خالل تلك الفترة، حسب 

املرحلة من التعليم ال تتطور كما ينبغي لتواكب هرم التشغيل فبطالة حملة الشهادات من هذا املستوى مسألة 

، إال أن (22%)على حساب الشعب املهنية و التقنية ( %32)مطروحة بحدة متزايدة بفعل سيطرة الشعب العامة 

إنشاء مؤسسات تعليم عال مهنية متعددة التخصصات  في السنوات ألاخيرة هو خطوة من شأنها أن تخفف من 

 .سيطرة الشعب العامة 

 لقد تطور التعليم الخاص بجميع املستويات بنسب تجاوزت في الغالب توقعات السياسة التعليمية، كما .212

كانت له مساهمة حقيقية  في تنمية الولوج الذي تتعزز بفعل جودته وجاذبيته مقارنة بالتعليم العام والتي هي 

نتيجة طبيعية  ملا يوفره من ظروف أحسن للتعلم ومن مدرسين ينتقيهم من أكثر العاملين في التعليم العام 

في ألاساس ي  %22,3في ما قبل املدرس ي و % 762, نسبة   RESEN 2014ويشكل القطاع الخاص، بحسب . كفاءة

في %2,3في التكوين املنهي و   %11.2في السلك الثاني الثانوي و % 12,1في السلك ألاول من الثانوي و %12,2و

ومع ذلك، يبقى هذا القطاع الذي يستخدم في الغالب وكالء القطاع العام مفتقدا للتنظيم الجيد . التعليم العالي

 .ر تنظيمي مالئم، كما أنه مسؤول جزئيا عن تدهور جودة خدمات التعليم العموميوال يستفيد من إطا

على مستوى التعليم ألاصلي تستقبل املحاضر أعدادا هامة من الطالب يتلقون تعليما متفاوتا، من حيث  .212

التعليم يجعل  درجته، في مجال العلوم إلاسالمية وعلوم اللغة العربية، غير أن الطابع غير املصنف لهذا النوع من

من  1121وقد مكن إحصاء تم إجراؤه في سنة . من الصعوبة بمكان تحديد مدى مساهمته في تعليم السكان

وحدة تقدم تعليما أصليا في مستويات مختلفة بدءا من  2221طرف الوزارة املكلفة بالتعليم ألاصلي من إحصاء 

وتقدر . ءان الكريم إلى دراسة مؤلفات مرجعية متخصصةتعلم أبجديات اللغة العربية في التمهيدي إلى تعلم القر

تجدر . منها %11متعلما يمثل البنات أكثر من  262.221ألاعداد املتزايدة للطالب في مختلف هذه املستويات ب 

إلاشارة إلى أن أعدادا كبيرة من املتعلمين يمكن أن تكون متابعة للنظامين ألاصلي والرسمي في الوقت ذاته، كما 

 .من من شملهم نفس إلاحصاء % 26حال أكثر منهو 

                                                           
6

 .حسب معطيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  1441في  731الى    1444في  121
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شهد محو ألامية تطورا ملموسا خالل العشرية ألاخيرة تحت التأثير املزدوج للجهود الوطنية فيما يخص  .216

أن  1121وتبين معطيات إلاطار الاستراتيجي ملحاربة الفقر . التمدرس ومحاربة ألامية وكذا ظرفية دولية مواتية

ويصل . نقاط 21، مما يعني تراجعا ب 1111في سنة  %26.2مقابل  %16.1انيا هو  آلان معدل ألامية في موريت

ويظهر واقع ألامية حسب منطقة إلاقامة أنها تنتشر . لدى الرجال %12.1لدى النساء مقابل  %22.1هذا املعدل 

 .قامة، مع احتالل النساء للصدارة في معدالتها مهما كان وسط إلا(%66)بقوة في الوسط البدوي 

فإن ( ERAM 2008)وحسب نتائج . وتجعل هذه الوضعية من النساء الفئة الاجتماعية ألاكثر تعرضا للفقر .212

في وسط ريفي أي ( %22)عاما، يسكن ثالثة أرباعهم  15شخصا من من هم فوق  622.212هو عدد ألاميين 

والحوض ( %22)كشوط  انوا: لوطنمن ألاميين في الواليات الثمانية الكبرى من ا %22ويوجد . شخصا 213.226

( %21) وكيدي ماغا ( %22)والعصابة ( %21)ولبراكنه ( %21)وكوركول ( %21)والحوض الغربي ( %21)الشرقي 

 . تقريبا( %62.6)، وتمثل النساء ثلثي ألاميين (%3) واترارزة 

) تشر في البلد بشكل مقلق بعد نصف قرن من الاستقالل، وبالرغم من التقدم املنجز، فإن ألامية ال تزال تن .213

وهي تتركز لدى النساء واملقيمين في . ، حيث أن أربعة من أصل كل عشرة بالغين أميون ( 1113سنة  في 12.6%

 (.منهم يقيمون في الوسط الريفي %22.2ثلثا ألاميين من النساء و ) الوسط الريفي 

ء  مما يجعله غير قادر على توزيع املوارد على مستوى حكامة النظام التربوي، فإن تسييره يبقى ضعيف ألادا .212

وهكذا فإن التوزيع غير املعقلن للمصادر البشرية . بشكل عادل وتحويلها إلى نتائج ملموسة لدى التالميذ

فإن العدد إلاجمالي ( RESEN 2014)وحسب . يستمر في التأثير سلبا على مساواتهم وفعاليتهم( املدرسين خصوصا)

، حيث وصل عدد املدرسيين إلاضافيين  1122 – 1121ن ألاساس ي والثانوي تطور قليال بين للمدرسين في التعليمي

 .في التعليم الثانوي خالل تلك الفترة 611في التعليم ألاساس ي و إلى  623إلى 

قبل أن يرتفع في  1121في  22211إلى  1121في  22221ففي التعليم ألاساس ي مثال انتقل عدد املدرسين من  .221

بعد النقص الذي  -كما اتجهت أعداد املدرسين في التعليم الثانوي . 1122في  21223ويستقر عند  1121سنة 

هذا التطور املتباين . 1122سنة  1222لتستقر عند  1121نحو الزيادة اعتبارا من  - 1121 – 1121عرفته بين 

بات التي ترجع في جزء منها إلى يترجم الصعوبات التي تواجه اكتتاب املدرسين في النظام التربوي، وهي الصعو 

تطبيق إصالح الازدواجية الذي يفرض على الداخلين الجدد ملدرسة تكوين املعلمين مواصفات ال تتوفر إال في 

زيادة على ذلك، فإن مسار التكوين ألاولي أصبح ثالث سنوات من أجل ضمان جودة . القليل نسبيا من املترشحين

فض أعداد املتخرجين، وهو ما حدا بالدولة مؤخرا إلى إنشاء مدرستين لتكوين أحسن في التكوين مما تسبب في خ

 .املعلمين داخل البلد من أجل مواجهة هذه الوضعية

من % 12زيادة على ذلك، فإن توزيع املدرسين بين  املؤسسات ظل ضعيف النجاعة ويفقد القطاع نسبة   .222

ى مستوى التسيير التربوي بسبب غياب ثقافة التقييم تتحقق نتائج تذكر عل. 1122الطاقة التدريسية في سنة 

وإلاسنادية، كما إن تشتيت مكونات النظام بين عدة قطاعات وزارية وعدم استقرار ارتباطه املؤسس ي على 

مستوى الحكومة و التغيرات املتكررة في الهياكل الوزارية التي يرتبط بها، كلها عوامل تمثل أساس املخاطر التي 

 .عة السياسات التربوية و متابعة تطبيقها حسب أطر البرمجة املحددةتجد من نجا

إن غياب آليات منتظمة للتنسيق والعمل الفني بين مختلف القطاعات الوزارية املكلفة بالتعليم يقلص من  .221

إمكانية حل بعض املسائل العرضية الحرجة كتلك املتعلقة بتمدرس البنات وألاطفال خارج املدرسة وباألشخاص 

املعاقين  وبالتكوين الفني واملنهي الضروري ألولئك الذين لم يبلغوا مستوى متقدما من التعليم النظامي أو 

 . التعليم ألاصلي أو محو ألامية
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إن ضعف ألاداء ونقص مستوى الولوج والجودة وفاعلية النظام يفسر في الجزء ألاكبر منه بحالة الضعف التي  .221

 .تعاني منها حكامة القطاع

فإن ألاولوية املمنوحة للتعليم واملجسدة في زيادة حصته من ميزانية الدولة تبعا لزيادة  :التمويلمستوى  على .222

فإن نسبة النفقات ( RESEN 2014)وهكذا فإنه وبحسب معطيات . النفقات العامة للدولة ال تظهر عليه

، 1122في % 23.2إلى  1112في  %22.1املخصصة للتعليم من النفقات الجارية خارج ديون الدولة انتقلت من 

ودون إسقاطات إطار النفقات %GPE (11 )وهو معدل ال يزال دون معايير إلاطار املرجعي لتجمع شركاء التعليم 

، بل إنه أقل من نظيره في البلدان ذات الدخل املماثل %(11)للقطاع CDMT (1122-1121 )متوسط املدى 

من الناتج املحلي إلاجمالي خارج البترول فقد ( خارج مساهمة ألاسر)ليم أما حصة النفقات إلاجمالية للتع%(. 11)

تقريبا من النفقات % 22وتمثل الاستثمارات لفائدة التعليم نسبة %(. 2.1) 1113تراجعت مقارنة بمستواها في 

ي حال دمج تجدر إلاشارة في هذا إلاطار إلى أنه ف. بتمويل خارجي% 31العامة املوجهة للقطاع وهي تتم بنسبة 

بميزانية سنوية  122املمول من ميزانيات البلديات منذ (  PAQE)مساهمة برنامج الدعم للولوج و جودة التعليم 

تبقى الطاقات الاستيعابية ضعيفة نسبيا وذلك . تبلغ أكثر من ثالث مليارات أوقية فإن هذه النسب ستتغير جذريا

 .املسيرين داخل إلادارات بسبب تعقيد إجراءات إبرام الصفقات وضعف قدرات

، 1113في % 22.2مقابل  1122في % 22.2تجب إلاشارة إلى أن ألاسر قد ساهمت في تمويل القطاع بنسبة  .222

نقطة، وقد اختلفت مساهمتها حسب مستوى التعليم حيث أنها ضعيفة نسبيا في  2.1وهو ما يعني زيادة ب 

في % 22وفي الوقت الذي تصل فيه مساهمة ألاسر إلى . نيااملستويات العليا من النظام مقارنة باملستويات الد

من إلانفاق الوطني في % 22فإنها تتراجع إلى ( نظرا للنسبة املرتفعة في القطاع الخاص)مرحلة ما قبل املدرسة 

في السلك ألاول من الثانوي ثم تتراجع مجددا في السلك الثاني من التعليم % 11التعليم ألاساس ي لترتفع إلى 

في العليم % 21.1من التعليم التقني و املنهي و % 21ثانوي حتى تبلغ مستواها في التعليم ألاساس ي، وهي ال يتجاوز ال

 .العالي

 الصحة والتغذية 2.4.1

مع تغيرات مرتبطة % 2.2تقدر ب ( taux de morbidité)فإن نسبة املرض ( EPCV 2014)حسب معطيات  .226

 (. EPCV) 1111في % 21.1مقابل معدل  بالعمر والجنس والوسط و مستوى الفقر 

على مستوى قطاع الصحة  فإن الدولة بذلت خالل الخمسة عشر سنة ألاخيرة  جهودا كبيرة  ونفذت    .222

إصالحات عديدة لتقريب الخدمات الصحية من املواطنين ومكافحة املرض من خالل إعداد وتطبيق البرنامج 

وبعد أربع سنوات من تطبيق هذا البرنامج أطلقت وزارة .  1111-1121للفترة ( PNDS)الوطني لتنمية الصحة 

لتحديد إطار املرحلة نصفي لهذه الخطة من أجل قياس مستوى بلوغ النتائج املرسومة و الصحة عملية تقييم 

وبالرغم . التي ستنطلق بالتزامن مع خطة العمل ألاولى الستراتيجية النمو املتسارع والرفاه املشترك 1122-1111

هذه الجهود فإن  تحديات حقيقية ال تزال ماثلة فيما يخص وفيات ألامهات وألاطفال ومحاربة ألامراض  من

وتنظيم عرض الخدمات الصحية وتكوين وتسيير املصادر البشرية  وفي مجال التموين بالدواء الجيد والكواشف 

ويضاف إلى ذلك عدم وجود بيانات  .واملستهلكات واللقاحات واملستحضرات وكذلك في ما يتعلق بتمويل القطاع

استراتيجية منتظمة وذات جودة بما يتالءم مع التأثير واتخاذ القرار إضافة إلى غياب ثقافة للبحث العملي وعدم 

 .كفاية منظومة تشخيصية

ورغم الجهد املبذول في مجال البنى ألاساسية والتجهيزات الصحية وخاصة خالل السنوات القليلة املاضية  .223

ال تعزيز املنظومة الوطنية لتكوين املصادر البشرية واكتتاب العمال، فإن النتائج املسجلة لم تتح بلوغ في مج

 .معظم ألاهداف املتعلقة بالصحة
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، (السيدا)فيما يخص نسب الوفاة و املرض، وباستثناء ألاهداف املتعلقة بفقدان املناعة املكتسبة البشرية  .222

، حيث أن معدل 1122يق أهداف ألالفية للتنمية املتعلقة بالصحة في أفق فإن موريتانيا بقيت بعيدا عن تحق

وفاة  632حيث انتقل من  1122و 1112وفيات ألامهات ظل مرتفعا رغم تسجيل تناقص بطيء في الفترة ما بين 

وعقب ذلك تراجع أسرع نسبيا جعله يصل ( 1122MICS) 1122في  616إلى  1112ألف والدة حية في  211في كل 

 CSLPلكنه مع كل ذلك لم يبلغ، ال الهدف املحدد من طرف ( RGPH 2013)آالف والدة حية  21وفاة أم بين  231

 .وال الهدف املحدد في الخطة الوطنية للتنمية الصحية( ألف والدة حية 211ل  111)

تقلت يمكن القول إن بعض إلانجازات قد تحققت فيما يخص تخفيض وفيات ألاطفال، حيث أن النسبة ان .211

في ، لكنها تبقى مرتفعة مقارنة باألهداف املحددة 1122في ‰ 22ثم  1112في ‰ 22إلى  1112في ‰   212من 

لسنة L'OMD4 (16‰ )الهدف الرابع من أهداف ألالفية و PNDS (13.12‰ )الخطة الوطنية لتنمية الصحة 

وتمثل الالتهابات التنفسية الحادة . ويشار أيضا إلى تراجع كبير في انتشار الوفيات املرتبطة بالسل. 1122

 . وإلاسهاالت وسوء التغذية والحصبة واملالريا أهم أسباب املعدالت املرتفعة للوفيات لدى الرضع واملواليد

تبقى املالريا أحد أكثر ألامراض انتشارا في الوسطين الريفي والحضري، حيث تبلغ نسبة إلاصابة بها : املالريا  .212

، كما %2,1فإن إلاسهال يأتي في الرتبة الثانية بنسبة  EPCV 2014وبحسب . في الثاني %22,1في ألاول % 11,2

يبقى السل الرئوي أيضا مشكلة صحية عمومية ذات صلة قوية بفيروس املناعة املكتسبة البشرية رغم ضعف 

ت تبقى غير من الحاال % 22فإن (  OMS 2015)وحسب تقرير السل الرئوي العام %( . 1,2)انتشار هذا ألاخير 

أما انتشار فيروس نقص . ألف 211ل  11ألف و معدل وفاة يقدر ب  211ل  222مع   تأثير يقدر ب  مشخصة

 (.SENLS 2015مسح )املناعة املكتسبة البشرية فيبقى ثابتا دون تغيير واضح في سلوك املجموعات ألاكثر تعرضا 

ألامراض ووفيات ألامهات  والرضع املرتبطة  لقد ساعد البرنامج املوسع للتلقيح في املساهمة في خفض .211

باألمراض التي يمكن تجنبها عبر التلقيح، بشكل ملحوظ في التطور الالفت للتغطية التلقيحية التي بقيت رغم 

ذلك محدودة بسبب عوامل مثل ضعف القدرات  وضعف التغطية الصحية عموما وقصور سلسلة  التبريد 

طفل في  221.111يغطي البرنامج املوسع للتلقيح . لتي ليست تلقائية وال مندمجةوالنشاطات املتقدمة واملتحركة ا

 مليون سنويا 211 – 611امرأة حامل بميزانية سنوية تتراوح بين  122.111شهرا و  22 – 1الفئة العمرية من 

ل مرض يشهد البلد من حين آلخر بعض ألاوبئة كحمى الكونغو وحمى الوادي املتصدع والحصباء، كما يمث .211

وفضال عن . فيروس إيبوال تهديدا حقيقيا جعل البلد يتخذ تحضيرات واسعة النطاق ملواجهته عند الاقتضاء

ألامراض الالتهابية والطفيلية، فإن الحالة الوبائية للبلد يتميز بتوسع شبه سريع لدائرة ألامراض غير املنتقلة، 

ملزمنة والسكري فضال عن السرطانات التي أصحبت خاصة أمراض القلب والشرايين والالتهابات التنفسية ا

الحديثة، لكن  ATPCوقد أطلقت مؤخرا برامج ملكافحة التبرز في العراء، عبر مقاربة . مشكلة صحية عمومية

 (.غير برازية)من القرى تم إعالنها خالية من تلك الظاهرة % 11تغطيتها ال تزال محدودة نسبيا حيث أن أقل من 

هناك العديد من العوامل يلزم اعتبارها من طرف النظام الصحي مثل الجودة  من ناحية أخرى، .212

من طرف وزارة املياه  1121في % 21امليكروبيولوجية ملياه الاستهالك في املنازل والتي قدرت نسبتها الجيدة ب 

ر بوسعها الحصول على مصاد 1122فقط من ألاسر في سنة % 21والصرف الصحي، وحسب نفس املصدر فإن 

من % 13)وال تزال معالجة املاء في املنازل بواسطة ماء جافل محدودة . 1112في % 21.2محسنة للماء مقابل 

، كما أن نسبة استخدام التجهيزات الصحية املحسنة متدنية وأماكن ( 1112في % 12.3مقابل  1122ألاسر في 

املناخية التي تسببت في الفيضانات و  وقد كان للتغيرات.  ووسائل غسل اليدين بالصابون محدودة الانتشار

الجفاف أثر على عدة أمراض مثل املالريا وإلاسهاالت، كما تسبب التلوث املرتبط بالهواء والتربة واملياه هو آلاخر 

 .إلخ ...في بعض الالتهابات التنفسية والاسهاالت
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، حيث أنه في كل سنة تسجل في تمثل مكافحة ألامراض املرتبطة باملهن إحدى ألاولويات الدولية في الصحة .212

ويفوق الخطر في الدول . العالم أكثر من مليون وفاة نتيجة حوادث العمل أو أمراض مرتبطة بنشاطات مهنية

وفي موريتانيا تسبب استخراج املعدن في الشمال وتنمية القطاعات .  مرة 11النامية ما هو عليه في الدول ألاخرى 

لزراعة في ارتفاع خطورة ظهور هذه ألامراض، إذ تعتبر عمليات  الشحن والتفريغ املعدنية التصنيعية والصيد وا

وفي هذا السياق، يجب التذكير أيضا بالنسبة .  من إصابات العمل كل سنة% 21مسؤولة وحدها  عن أكثر من 

في إطار ألامراض وتمثل إلاصابة بفيروس املناعة املكتسبة البشرية مثاال . املرتفعة لفلمراض الناجمة عن الغبار

 .املنتقلة داخل الهيئات الصحية عند أخذ الدم أو املعالجة عن طريق الحقن مثال

ومن أجل مواجهة هذا الوضع املقلق فإن البلد يتوفر على نظام صحي مكون من القطاع العمومي العصري  .216

بنية صحية عمومية  212وقد تم تعداد أكثر من . والقطاع الخاص العصري والصحة الجمعوية والطب التقليدي

مستشفى  12مركز صحي و 212نقطة صحية و 612على كامل التراب الوطني، منها  1122وخصوصية في سنة 

 216عيادة أسنان و 16عيادة و 21مصحة و 11ويتكون القطاع الخاص من . ومؤسسة عمومية ذات طابع إداري 

 .من صيدلية ومستودع صيدلي

نحو القمة ( النقاط الصحية واملراكز الصحية)رمية تنطلق من القاعدة ينتظم القطاع العمومي وفق بنية ه .212

إلادارات الجهوية للصحة )مرورا باملستوى املتوسط ( ديوان الوزير واملدراء املركزيون، املستشفيات الوطنية)

البلدية، )ي فإن النظام شبه العموموبالتوازي مع النظام العمومي، (. والشؤون الاجتماعية واملستشفيات الجهوية

يعرف نموا ( الهياكل التابعة للمنظمات غير الحكومة، طب العمال، شركة الصناعة واملناجم، الصحة العسكرية

، ويستخدم في ألاساس وكالء القطاع (نواكشوط، انواذيبو)حقيقيا وهو يتركز أساسا في كبريات املراكز الحضرية 

 .قطاع العامالعام، وهو مسؤول جزئيا عن تدهور جودة خدمات ال

بالرغم من وجود إستراتيجية وطنية للصحة الجمعوية، فإن إشراك الجماعات في تسيير : البنيات الجمعوية  .213

وقد تالشت لجان التسيير الجماعي للمراكز الصحية التي تم إنشاؤها في السنوات . وتوفير العالجات يبقى خجوال

وحدات بعض وفي الوقت الراهن تعمل . بكل أنواعه تباعا بسبب غياب املتابعة وغياب الدعم  1111 -2221

العالج القاعدية داخل البلد بدعم الشركاء القريبين، وتساهم في التحسن املستمر للتغطية الصحية بفضل 

في املقابل، سجلت زيادة مطردة في مستوى إشراك منظمات املجتمع املدني والجمعيات . رقابة ودعم الدولة

يشكل الطب التقليدي، نظرا لعدة اعتبارات، امللجأ ألاول لدى البعض ويمثل نظاما . ةالوطنية في أنشطة الصح

صحيا مكمال، غير أنه يعاني، مع ذلك، من قلة التأطير وغياب التشريع الذي يسمح له باالرتباط املنسجم مع 

 .النظام العصري للصحة كما توص ي به منظمة الصحة العاملية

ة في مجال البنية التحتية الصحية، فإن نتائج الدراسة املتعلقة بالتدقيق بالرغم من إلانجازات املحقق .212

أشارت إلى عدة نواقص مرتبطة بإنشاء بنية  1122املؤسس ي والتنظيمي لوزارة الصحة العمومية املنشورة في 

ة واملصادر تحتية ال تستجيب ملعايير الخريطة الصحية وغياب املواءمة بين البنية التحتية والتجهيزات من ناحي

وبالرغم من صياغة برنامج لتطوير البنيات الصحية، فإنه ال توجد . البشرية وميزانيات التسيير من ناحية أخرى 

طبية، كما يظل  نقص املصادر البشرية املؤهلة في  -إجراءات أو مسطرة خاصة بتسيير وصيانة التجهيزات البيو

من املنشآت  الطبية ال تتوفر على مراحيض %( 12)إلى أن   1122ويشير التدقيق املقام به سنة . املجال قائما

 .منها ليست مجهزة بمصادر الطاقة %( 23)منها لم تكتمل بعد و%( 23)منها ليست مرتبطة بشبكة املياه و%( 2)و

لقد مكن قانون الصيدلة املعمول به والسياسة الوطنية في مجال ألادوية من تبني تسعيرة وطنية  موحدة  .211

وإنجاز ( CAMEC)وإنشاء مركزية لشراء ألادوية ألاساسية واملستهلكات ( العامة والخاصة)واملدخالت الطبية للدواء 

وبالرغم من . عدة اصالحات تتعلق بضمان جودة  وتوفر ألادوية ومن محاربة ألاسواق املوازية وألادوية املزورة
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اني ليست لديه دائما فرصة الولوج إلى املنتجات جهود السلطات العمومية، فإنه من املالحظ أن املواطن املوريت

على امتداد الوطن وبأقل ( ألادوية، للكواشف، املستهلكات، اللقاحات واملستحضرات)الصيدلية ذات الجودة 

تكلفة، فنظام التموين ال يزال يعاني من نقاط ضعف كبيرة  يظهر تحليلها إمكانية التغلب عليها وتصحيحها جيد 

 .املقترحة إطار استراتيجية النمو املتسارع والرفاه املشترك بفضل التدخالت 

تعتمد إمكانية الولوج أساسا على نظام تموين وتوزيع املنتجات الصيدلية الذي يتكون من نظام عمومي  .212

أمراض )يلزم التنويه باملساهمة املرتبطة بمحاربة بعض ألامراض . ونظام خصوص ي ينبغي أن يعمال بشكل متكامل

واملتأتية من مساعدات أو من طلبيات أعدت في إطار البرامج الصحية ... ( ، املالريا، السل، السيداألاطفال

املختلفة  بدعم من الشركاء الفنيين واملاليين، حيث أن تلك املساهمة مكنت من اقتناء كميات معتبرة من 

يتم توزيع (. تهلكات املخابر منها الكواشفألادوية بما فيها اللقاحات ، املستهلكات الطبية، مس)املنتجات الصيدلية 

أو عن طريق نظام تخزين وتوزيع خاص بها، كما أنه توجد مسارات  CAMECوتخزين هذه املنتجات من طرف 

 .موازية ال تخضع للمؤسسات الوطنية املسؤولة عن تنسيق وقيادة نظام التموين وتؤثر على تنظيم هذا النظام 

ألاطباء العامون، القابالت )فقد ظلت كثافة الفئات الثالثة للعمال الصحيين  :في ما يخص املصادر البشرية .211

نسمة املحدد كعتبة دنيا مطلوبة لتوفير الخدمات  11/21.111نسمة دون مستوى  21.111لـكل ( واملمرضون 

/ 2,2إلى  1122نسمة في  21.111/  2,6وقد ارتفعت هذه الكثافة النظرية من . الطبية لصحة ألام والطفل

 .، لكنه ارتفاع يخفي تفاوتات كبيرة بين املناطق والدوائر الصحية في البلد1126نسمة في  21.111

بالرغم من الجهود املبذولة من طرف وزارة الصحة من أجل ضمان تسيير أفضل  للمصادر البشرية في  .211

تحتم تصحيحها من أجل القطاع وإصالح الوضع، فإن هناك اختالالت كبيرة في مجال  توزيع وتشغيل العمال ي

أنه  1122وتظهر الخريطة الصحية املنجزة في . ضمان استغالل أمثل للمقدرات املتوفرة من املصادر البشرية

إضافة إلى قلة عدد عمال الصحة فإن توزيعهم الجغرافي سيئ حيث أنه في حين أن بعض املقاطعات التي تضم 

فإن مقاطعات أخرى ليس بها إال اليسير من املنشآت بها عدد  العديد من املنشآت الصحية ال تتوفر على قابالت

وحدها املستشفيات واملراكز الصحية تتوفر على قابالت دولة، وهو ما يؤثر سلبا على توفر . كبير من القابالت

التشتت املكاني للسكان بسبب التقري العشوائي يشكل عامال آخر يحد من ولوج . الخدمات الصحية القاعدية

 .ن إلى صحيين أكفاءالسكا

توفر البنيات الاستشفائية ظروفا وفرصا أفضل فيما يخص العالوات والتعويضات والتكوين مقارنة بغيرها  .212

، وتعتبر الوجهة املفضلة لفلطباء الشباب والخريجين الذين (املركز والنقاط الصحية)من املنشآت الصحية 

عمل في البنيات الصحية في املناطق الريفية شبه يطمحون للتخصص وكذلك للقابالت الآلتي يرغبن في ال

 .ويعتبر مستوى التجهيز وبما فيه الفني للمنشآت الصحية عامال مهما لجذب وتثبيت عمال الصحة. الحضرية

بهدف الوصول إلى توزيع أكثر عدال للمصادر البشرية من خالل التحفيزات، فإنه من املزمع وضع استراتيجية   .212

وتم إدخال إجراءات تحفيز خاصة بالعمال   1126وقد أعدت في سنة (  SFBR)كزة على نتائج وطنية للتمويل مترت

وهناك مقترحات أخرى ال تزال قيد . العاملين بالوسط شبه الحضري من خالل منحهم سكنا على سبيل املثال

 .الدراسة كالسماح باالكتتاب في الوظيفة العمومية على املستوى الجهوي 

عامل من أعوان  611من تكوين  1122و 1121الصحة العمومية في الفترة ما بين  لقد تمكنت مدارس .216

تقني سام في الصحة، لكن النقص في طواقم التكوين واملدرسين داخل هذه املدارس وقلة تجانس  213الصحة و

 .برامج التكوين فيها تنذر بتدني التكوين إلابتدائي للطاقم شبه الطبي

كان قد  1126ـ  1112للفترة  1112املنجز في ( PSDRH)يجي لتنمية املصادر البشرية رغم أن البرنامج الاسترات .212

اقترح عدة إصالحات إال أنه لم يطبق بصفة جدية ولم يتم تحيينه ليتناغم مع ألاهداف وألاولويات املحددة في 
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عمل تحسنا كبيرا، وقد شهد عدد من يلجون سوق ال(. 1111ـ  1121)السياسة الوطنية للتنمية الصحية للفترة 

وتوسيع وتوزيع الجهاز الوطني لتكوين العمال  1121خاصة بالنسبة ألعوان الصحة، على إثر إنشاء كلية للطب في 

) عبر إنشاء مدارس جديدة للصحة العمومية ( قابالت دولة، ممرض ي دولة، ممرضين اجتماعيين )شبه الطبيين 

 .ك املدارس من واحدة في نواكشوط إلى خمسة اليومرفعت عدد تل( كيفة، النعمة، سيليبابي، وروصو

إن الضمان الوحيد لفلداء الجيد والنجاح لنظامنا الصحي يكون من خالل الجمع بين تطبيق سياسة صارمة  .213

للتكوين واستخدام املصادر البشرية، نابعة من قراءة الخريطة الصحية واملعايير والعتبات الدنيا وبين استراتيجية 

 .قية تجميع التكتالت السكانية في أقطاب تنافسيةللعمران وتر 

واملؤسسات و  كالحكومة وألاسر فيما يخص تمويل قطاع الصحة، فإن هناك جهات مختلفة تساهم فيه  .212

الاستعمال غير الفعال للموارد ( i: )غير أن أنظمة تمويل الصحة ال تبلغ أهدافها لفلسباب التالية . الجهات املانحة

وخاصة  تلك ( من ميزانية الدولة% 2إلى  3) ف مبالغ امليزانيات الوطنية املخصصة للصحة ضع( ii)املتاحة، 

ارتفاع الحصة التي تتحملها ألاسر ( iv)الطبيعة املقيدة لالمركزية املالية، ( iii)املخصصة للمصالح الالمركزية، 

من % 21أقل من )مين الصحي الشامل وغياب آليات الرعاية الاجتماعية مثل التأ( 1122من نفقات ألاسر في  2,3)

عدم فاعلية املعونة الخارجية وضعف آليات تنسيق جهود شركاء قطاع ( V)وإلاعانات املالية املوجهة  ( السكان

 .الصحة 

على مستوى حكامة قطاع الصحة ، فإن القطاع يستفيد منذ عدة سنوات من اهتمام قوي من طرف  .221

تراتيجية قطاعية وإنشاء بنيات عالجية جديدة من مختلف املستويات السلطات العليا والذي ترجم بتبني اس

واقتناء املزيد من التجهيزات الجديدة  وتخصيص موارد مالية معتبرة خاصة لصالح قطاعات املستشفيات 

وبالرغم من هذا إلاهتمام فإن ضعف قدرات القيادة  وإلاشراف وغياب التخطيط واملتابعة . والصيدليات

وء نظام املعلومات و ضعف القدرة على جمع وتحليل املعطيات، كلها أمور ال تزال تنعكس على والتقييم وس

أن البرنامج  1122املؤسس ي والتنظيمي لوزارة الصحة املنشور في نوفمبر  وقد أظهر تقرير التدقيق.  حكامة القطاع

ية والطب الاستشفائي في الاعتبار الوطني لتطوير الصحة غير مكتمل تماما حيث لم تؤخذ جوانب النظافة العموم

 .إال بشكل محدود

فيما يخص التخطيط والتصور، فقد تمت بلورة خطط قطاعية ـفرعية لغالبية امليادين ألاكثر أهمية مثل  .222

( املالريا، السل، فيروس املناعة املكتسبة البشرية، السيدا، السكري إلخ )مكافحة ألامراض املتنقلة وغير املتنقلة 

م والطفل  واملواضيع املتداخلة املتعلقة باملوارد الصحية وبالنظام الصحي كاملصادر البشرية والبنية وأمراض ألا 

على مستوى املنشآت الصحية املركزية ( التخطيط الجزئي)إن غياب التخطيط . التحتية والخدمات اللوجستية

ية وطنية مؤسسة على تقدير رغم أنه قد تم إعداد خريطة صح. يعيق التخطيط على مستوى تلك الفرعية

 .، إال أنها لم تشمل قطاع الصيدلة1122معايير الخطة الوطنية لتنمية قطاع الصحة في 

وقد تميزت حكامة النظام الصحي في موريتانيا خالل السنوات الخمسة ألاخيرة بإصالح قطاع الاستشفاء من  .221

ت طابع إداري من أجل تسيير أفضل للطب خالل تحويل غالبية املستشفيات الجهوية إلى مؤسسات مستقلة ذا

 .الاستشفائي في البلد وتقريب خدماته من املواطنين

املساواة، يبقى الطلب على الخدمات الصحية محدودا بفعل معوقات مالية وجغرافية، فثلث  فيما يخص  .221

الفقر الذي السكان يعيش على بعد أكثر من خمسة كيلومترات من أقرب منشأة صحية عاملة، كما أن مستوى 

فقط من السكان لهم تأمين من طرف الصندوق % 22إن . يجعل الولوج املالي متعذرا ،(EPCV 1122% )12هو 

على مستوى املساواة فإن . من السكان% 1,1الوطني للتأمين الصحي ومراكز الصحة التعاضدية ال تغطي إال 
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املالريا ، العالجات )أما برامج الصحة املدعومة . املجموعات الهشة هي ألاكثر تأثرا بتكاليف العالجات الصحية

 .فليست ممولة بما فيه الكفاية وفعاليتها ال تزال بحاجة إلى التحسين( التوليدية

في مجال عرض الخدمات الصحية، يوجد تفاوت بين الوسطين الحضري والريفي وبين الواليات وبين املناطق  .222

التكفل بالعالج، بالنسبة للمرض ى املعوزين واملواطنين الذين يعانون  ال تزال تغطية. وكذا بين ألاغنياء والفقراء

من مرض أو أمراض مزمنة، مقتصرة على الدعم الجزافي الذي تعبئه سنويا وزارة الشؤون الاجتماعية وألامومة 

ت والطفولة لصالح بعض املستشفيات كتعويض جزئي عن التكفل باملعوزين، كما تدفع تلك الوزارة أيضا نفقا

 .التصفية ملرض ى الكلى وتغطي نفقات املعوزين املعالجين بالخارج

فاملوارد التي تمول قاعدة الهرم . يجدر التنبيه إلى الطبيعة غير العادلة لتوزيع النفقات العمومية في الصحة .222

، مما يعيق قليلة، وتوزيع املوارد ال يأخذ في الاعتبار، السكان الريفيين عموما واملناطق ألاكثر تهميشا خاصة

وحسب تقرير مالمح الفقر .  تطبيق برامج الصحة الجمعوية التي تعتني أوال باملواطنين الفقراء وباملناطق الريفية

، املنشور من طرف املكتب الوطني لإلحصاء، فإن النقاط الصحية تحتل مكانا مهما في 1122في موريتانيا في 

الاستشارات في الوسط الريفي يتم إجراؤها في %(  16,2)ثلث  أكثر من: الخدمة الصحية خاصة في الوسط الريفي

 . النقاط الصحية في حين أن هذه ألاخيرة ال تحصل إال على جزء يسير من املوارد املعبأة

بنية تنظيمية غير ( (i:إن تحليل النشاط الحالي لنظام الصحة يظهر أن أهم نقاط الضعف لديه تتمثل في  .226

التنسيق الداخلي (   ii)مراجعتها إلدماج أكبر لوظائف التصور والتنظيم والتنسيق، مالئمة لقطاع الصحة تنبغي

والتنسيق ما بين القطاعات ينقصهما الكثير وال يسمحان بتطبيق ملختلف الاستراتيجيات وال تحسين  استخدام 

رف الحكومة ، فإن تمويل تمويل دون املستوى املطلوب، حيث أنه وبالرغم من الجهود املبذولة من ط(  iii)املوارد،

تركيز أكثر ( iv)التي أوصت بها قمة أبوجا، % 22من ميزانية الدولة رغم نسبة % 2و% 3القطاع ظل يتراوح ما بين 

فيما يخص الاستثمارات حيث يتم في أغلب ألاحيان . على القطاع الثالث على حساب الخدمات الصحية القاعدية

نقص في املوارد البشرية على املستويين  الكمي والنوعي  مع اختالل ( v" )بالكسب السريع"تدخالت ما يسمى 

من وكالء الصحة من جميع الفئات يتمركزون % 21أكثر من ) واضح في توزيع املتاح منها لصالح املراكز الحضرية 

صيدلة خاصة في مجالي ال)نقص في التشريعات املنظمة للقطاع وعدم تطبيق ما يصدر منها ( v)في انواكشوط و

عدم وجود نظام توجيهي يتيح للمرض ى أن ينتقلوا من ( vii)؛ وو املعايير وإلاجراءات الخاصة باملصالح الصحية

 .مستوى معين إلى مستوى آخر في الهرم الصحي

على مستوى التغذية فإن الرهان هو ضمان تغذية لسائر ألاطفال وألامهات عبر الولوج لتغذية نوعية كافية  .222

الواقع، أن مستوى تغطية التدخالت وفق رؤية متعددة القطاعات ال .  فئ لخدمات صحية جيدةواستخدام متكا

أن نقص الوزن كان أكثر انتشارا لدى  1122يزال محدودا، وتظهر مقارنة الوضع الغذائي حسب الوسط في سنة 

املعطيات حسب كما يكشف تحليل %(. 26,2)مقارنة  بالوسط الحضري %( 12,2)ألاطفال في الوسط الريفي 

% 12بلغت  1122الواليات أن النسبة ألاكثر ارتفاعا لنقص الوزن لدى ألاطفال دون الخامسة من العمر في 

%( 6,2)سجلت على مستوى الحوض الشرقي وكيديماغا، أما النسب ألاضعف فقد سجلت في داخلت انواذيبو 

 %(21,2)وانواكشوط  

ما لحالة التغذية لدى ألاطفال من من هم دون الخامسة تحسنا عا EPCV 2008و  1122وتظهر مسوحات   .223

ما بين % 23,2وفيما يخص سوء التغذية املزمن مقاسا حسب تأخر النمو فقد سجل تراجعا قدره . من العمر

بين % 26,2، في حين أن نقص الوزن الناجم عن سوء التغذية الحاد و املزمن عرف تناقصا بنسبة 1122و  1113

 .نفس السنوات
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يجري البحث عن تفسير لضعف مستوى تحسن مؤشرات التغذية ، ذلك الضعف الذي صعب من بلوغ   .222

هذا، ويراد من إلاطار الاستراتيجي . 1121أهداف ألالفية للتنمية وتلك الخاصة باملنظمة العاملية للصحة في 

أن يكون إطارا توجيهيا لجميع الفاعلين بهدف تنفيذ ( 1112-1126)متعدد القطاعات للتغذية في موريتانيا 

تدخالت خاصة وحساسة في مجال التغذية حتى يمكن القضاء  بصفة تشاركية على ألاسباب املباشرة والخفية 

 .لسوء التغذية

ون ليس في إطار البحث عن وضع غذائي أمثل ونظرا  لتعدد املبادرات والفاعلين، فإننا  نحتاج فاعلين  يملك .221

فقط الكفاءات الفنية املطلوبة و لكن أيضا القيادة والحكامة والقدرة على التنسيق الضروري لنجاح العملية 

وفي ألاخير فإن التحدي الحقيقي يكمن في تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية إلعطاء . متعددة القطاعات كهذه

 .ي إلاعانات املاليةمكانة أكبر لفلمن الغذائي والتغذية، خاصة في ما يعن

باالشتراك مع لجنة فنية دائمة ( 1121)وفي هذا إلاطار يمكن أن نذكر إنشاء مجلس وطني للتنمية والتغذية  .222

 22من ناحية أخرى فإن موريتانيا قد انضمت منذ (.  PNDN)واملصادقة على سياسة وطنية لتنمية التغذية 

مبادرة وقادت املرحلة النموذجية مع  scaling up nitritionإلى تحرك دولي للنهوض بالتغذية  1122مايو 

(REACH)7 . زيادة على ذلك، فقد التزم البلد بتنفيذ بإجراءات بنيوية من أجل الولوج إلى استخدام البنية

التحتية والظروف املناسبة لتحسين الوضعية الغذائية للمواطنين وتحسين ولوجهم للماء الشروب وكذلك 

من حهة أخرى يساهم البرنامج الوطني للتغذية في مكافحة سوء  .8(CISU)ة للحاالت الطارئة بإنشاء لجنة وزاري

من خالل اعتماد مقاربة  111تغذية ألاطفال والحوامل أو املرضعات عبر مراكز التغذية الجماعية البالغ عددها 

 . لإلتصال الجماعي

لفلمن الغذائي  ومراجعة املناهج الدراسية  من بين املكتسبات املؤسسية، نذكر إعداد إستراتيجية وطنية .221

للتغذية في الجامعة وفي مدارس الصحة العمومية ودعم برنامج التكفل املندمج بسوء التغذية الحاد وكذلك 

تطوير إستراتيجية وطنية لتغذية الرضع وألاطفال الصغار و نذكر هنا أيضا إلابقاء على التغطية املرتفعة 

و للتخلص من الديدان عند ألاطفال واعتماد القرار  Aية التكميلية من فيتامين املستمرة لتكاليف التغذ

                                                           
7
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و وجود برنامج معالجة  1121املصادق عليهما في ( الزيوت وطحين القمح اللين)واملرسوم املطبقين إلثراء الغذاء 

فترة الحاجة وبدء عمليات امللح باليود والتغذية التكميلية لفلطفال عبر مكمالت غذائية جاهزة لالستعمال أثناء 

التحويالت النقدية للمواطنين ألاكثر حرمانا، فضال عن القيام  بدراسات استراتيجية  مكنت من متابعة تطور 

 .مؤشرات ألامن الغذائي والتغذية 

 الحماية الاجتماعية والنوع والطفولة 3.4.1

الصندوق الوطني للضمان ( i: )جتماعية هيإن املؤسسات الثالث التي تلعب الدور ألاهم في مجال الحماية الا  .221

صندوق ( (iiبالنسبة للعمال الذين تحكمهم مدونة الشغل أو مدونة البحرية التجارية، ( CNSS)الاجتماعي 

، لكن هذه املؤسسات ال (  CNAM)الصندوق الوطني للتأمين الصحي ( iii)متقاعدي الدولة بالنسبة للموظفين، 

دة من السكان نظرا  للنسبة الضعيفة التي يمثلها موظفو القطاع املصنف من القوة يستفيد منها إال عدد محدو 

من مجموع % 2بحوالي  1113وقد قدر عدد املنتسبين لنظام الضمان الاجتماعي في سنة . النشطة في املجتمع

ون الاجتماعية وتطلع الدولة بأنشطة الحماية الاجتماعية عبر عدة قنوات، خاصة عبر وزارة الشؤ . 9سكان البلد

وتبقى . وألامومة والطفولة، إال أن الغالبية الساحقة من السكان ال تستفيد إال من التكافل الديني والاجتماعي

 .آمال كبيرة معلقة في هذا الخصوص على تطبيق الاستراتيجية الوطنية للضمان الاجتماعي

را مؤسسيا ملحوظا  من خالل تبني لقد عرفت الحماية الاجتماعية خالل السنوات الخمسة ألاخيرة تطو  .222

، وهي استراتيجية تقدم رؤية طويلة املدى 1122في سنة ( SNSP)الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 

وخارطة طريق من أجل خلق نظام حماية اجتماعية مندمجة، يمثل مشروع دعم الشبكات الاجتماعية، 

وفي سبيل استهداف أجود للمستفيدين املحتملين . ى ركائز تفعيلهوالبرنامج الوطني للتحويالت الاجتماعية، إحد

فإن سجال وطنيا للمعوزين هو آلان قيد إلاعداد وسيشكل موقعه املؤسس ي مقاربته لالستهداف  ورهانا حاسما 

 .إنه بحق أداة تسيير وتنسيق يجب أن يكون لها تأثير على كفاءة و فعالية العمل. بالنسبة للبلد

تطبيق عدة مشاريع و مبادرات تتعلق ببرامج ( i: )جراءات ألاخرى التي يمكن ذكرها في هذا السياقومن بين إلا  .222

، (برنامج أمل، الكفاالت املدرسية ، تحويل النقود)الشبكات الاجتماعية لصالح املجموعات الاجتماعية الضعيفة 

(ii ) لذين يعانون من أمراض مزمنة، للدعم والتكفل باملرض ى املعوزين ا( تحويل النقود )إنشاء صندوق(iii )

توسيع خدمات تحويل النقود ملتعددي إلاعاقات و تمويل ( iv)ترقية وحماية حقوق الطفل وألاشخاص املعاقين، 

تحسين الاستقاللية الوظيفية لفلشخاص املعاقين ( v)أنشطة مدرة للدخل لصالح بعض ألاشخاص املعاقين، 

بما فيه )التكفل الطبي املجاني باألشخاص املعوزين ( vi)لهم باملجان، عن طريق تقديم املساعدات الفنية 

ترقية (  vii)، (مع دعم مالي لهذه الفئة ألاخيرة)في البنيات الاستشفائية الوطنية وفي الخارج ( الغسيل الكلوي 

 .املوقع  الاجتماعي والاقتصادي للمرأة و حماية ألاسرة

املنفذة ضعيفة الانتشار مقارنة بالعدد الكبير نسبيا للمجموعات  ال تزال برامج املساعدات الاجتماعية .226

ألاشخاص املعاقين، ألاشخاص املسنين بدون عون، املعوزين، مرض ى الغسيل الكلوي، )الاجتماعية الهشة 

 (.املرض ى املزمنين املعوزين واملتسولين

ومكافحة الفقر، تم إنشاء من أجل وضع حد لتشتت مشاريع مكافحة مخلفات الاسترقاق ودمج املبعدين  .222

كترجمة إلرادة الدولة في ضمان استخدام أمثل للموارد املوجهة لجهود مكافحة  1121وكالة التضامن في سنة 

قرية مستهدفة من طرف برامج  213ومن بين . الفقر وللولوج السريع للمهمشين إلى بنية تحتية وخدمات جيدة

بنيات تحتية تعليمية  ( i: )قرية من التدخالت عبر إلانجازات التالية 232وكالة التضامن فقد استفادت حتى آلان 

تحديث وسائل إلانتاج وألانشطة مدرة للدخل و الحماية ( ii)زراعية،  -وصحية ومياه وسكن ومشاريع هيدرو 
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 سكن اجتماعي في 221)كما تم القيام بجهد مماثل في إطار ترقية السكن في الوسط شبه الحضري . الاجتماعية

وتعد النساء وألاطفال وألاسرة أكثر  مكونات املجتمع حاجة (. ساكن من بين ألاكثر احتياجا 2121انواذيبو ل 

 .للحماية الاجتماعية

 املاء والصرف الصحي 4.4.1    

انتقل معدل ولوج )الشروب بسبب تسارع بناء التجهيزات  لقد سجل تقدم معتبر في مجال الولوج إلى املاء  .223

وعلى  .(EPCV 2014) 1122في % 62,2إلى ( EPCV) 1113في % 23,1مصدر مياه صالحة للشرب من السكان إلى 

أظهر، (وتلك التي ال تزال في طور إلانجاز (  آفطوط الساحلي) الرغم من املشاريع املائية الضخمة التي تم إنجازها 

إنه ال تزال هناك تحديات كبيرة يتحتم ، ورغم تنفيذ برنامج واسع لحفر آلابار داخل البلد، ف...(آفطوط الشرقي 

ويتزود جزء %. 12,6( مصادره معرضة للتلوث)في الواقع، تمثل نسبة ألاسر التي تستهلك ماء ضارا بالصحة . رفعها

غير أنه يتعين . ونسبة كبرى من ألاسر الحضرية باملاء من مصادر غير صالحة للشرب( %61)كبير من ألاسر الريفية 

 .1111عمال باستراتيجية وزارة املياه والصرف الصحي في أفق لجهود لتوسيع النفاذ إلى املاء بذل املزيد من ا

ساكنا، إلى  221التي بها أكثر من للقرى بالنسبة وشبه الحضري  يصل معدل الولوج في الوسط الريفي .222

( حسب بيانات شركة املياه)الوسط الحضري وفي .  فقط% 12,3يبلغ ، لكن معدل الربط بشبكات املياه 21,2%

 مركزا 22لترا يوميا وللفرد الواحد يعتبر كبيرا إلى حد ما باستثناء  21باالعتماد على قاعدة حجم الطلب، فإن 

يصبح أن ، 1123ي أفق سنة انتهاء ألاعمال الجارية في نواكشوط، ف مع ويتوقع . %11حيث ينقص الطلب بنسبة 

على  31111، من بينها 222.111إلى اشتراكات الخواص عدد وفي الوسط الحضري، يلزم رفع  %. 21معدل الربط 

 .%211لتعادل نسبة الربط  1111في أفق  مستوى نواكشوط

تجدر إلاشارة أيضا، إلى أن كلفة املاء تبقى مرتفعة نسبيا، خاصة في الوسط الريفي، حيث أن غالبية   .261

أن يسمح بخفض كلفة ألالواح الشمسية ومن شأن استخدام تجهيزات نقاط الانتاج تتمثل في مولدات حرارية، 

لشمسية التابعة للمكتب الوطني الوطني لخدمات في الوسط ولحد آلان ال تمثل نسبة تجهيزات الطاقة ا. املاء

 . غير أنها مرشحة للزيادة تدريجيا نتيجة ضخ استثمارات جديدة% 12الريفي سوى 

من ألاسر % 12,2ن على املستوى الوطني أ( EPCV 2014)على مستوى الصرف الصحي والنظافة، تظهر نتائج  .262

لقد وصل معدل التجهيز بأنظمة الصرف (. EPCV) 1113في % 22,2ال يملكون مراحيض في مساكنهم في مقابل 

% 11,3بالنسبة للمؤسسات التعليمية منها % 11,1، كما وصل 1122في املؤسسات الصحية سنة % 22,2الصحي 

مع صعوبات كبيرة في دفع فواتير املاء وصيانة  في الوسط الحضري و شبه الحضري،% 62,1في الوسط الريفي و 

ال يزال الصرف الصحي الجماعي . تبقى الحاجة ماسة إلى التجهيزات في املؤسسات الصحية واملدرسية. املراحيض

وعلى العموم، يمكن القول . أو شبه الجماعي مقتصرا حتى آلان على العاصمة نواكشوط وبعض عواصم الواليات

زة في مجال الصرف الصحي كبيرة ومهمة بالنظر إلى الحالة عند إلانطالق  رغم وجود فوارق إن التطورات املنج

 .معتبرة مع املعايير والنظم في املجال ورغم التباين القائم بين الوسط الحضري و الريفي

ال ال شك أن عمل قطاع املياه و الصرف الصحي استفاد  من تسيير مبرمج وهو  يتحسن باستمرار، لكنه الز  .261

ترقية ( ii)تحقيق ولوج جميع ألاسر ملصادر املاء الشروب، ( i: )مع ذلك يواجه تحديات يجب تجاوزها في ما يخص

معايير النظافة والصرف الصحي في الوسط الحضري وفي الوسط الريفي، خاصة، من خالل الاستراتيجيات 

مارسات املنزلية املركزة على النظافة والصرف تطوير امل( iii)و ATPCاملناسبة التي أعطت نتائج ملموسة  كمقاربة 

 .الصحي مثل معالجة املياه في املنازل وتطبيق غسل اليدين بالصابون 

وجود ترسانة من الدراسات والسياسات ( i: )تتوفر لدى هذا القطاع عدة فرص ونقاط قوة، خاصة .261

( iii)على املستوىين املركزي والجهوي،  إنشاء إطار للتشاور ( ii)والاستراتيجيات واملدونات التي تنظم القطاع، 
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التسيير والتحصيل ثم التنازل ( iv)التكفل الجيد بالصرف الصحي وباملياه السطحية ضمن خطة  عمل القطاع، 

تطوير استراتيجية في الفترة ( v)عنها  ملمثلي للشبكات في الوسط الريفي وشبه الحضري ويغطي املستوى الوطني، 

قية النظافة تركز على تغيير السلوك وتعطي ألاولوية للتدخالت في املدارس والبنيات الصحية، ألاخيرة تهدف إلى تر 

ووجود مقاربات مستديمة متناسقة بأسعار مقبولة لتحسين الولوج إلى املاء والصرف الصحي على املستوى 

 .الجمعوي 

 اقةـــــالط5.4.1 

ن كيلو وات مليو  222بحوالي  1122خالل العام   SOMELECتم تقدير إنتاج الشركة املوريتانية للكهرباء  .262

مدينة  221وحتى آلان تمت كهربة %. 31مسجال بذلك زيادة قدرها  1112وات في سنة مليون كيلو  222مقابل 

قرية تتراوح  11من مجموع   ii) )22آالف نسمة،  21مدينة  يزيد حجم ساكنتها على  13 (i): وقرية من ضمنها

 1211و 2111قرية تتراوح ساكنتها ما بين  21من مجموع  11(iii) آالف نسمة،  2ف وآال  21ساكنتها ما بين 

وحسب نتائج إلاحصاء ألاخير للسكان . تزيد ساكنتها على ألف نسمة  222قرية من مجموع  27 (iv)نسمة، 

ومع  .1122ي ف% 13,3إلى  1113في % 11انتقل من ، فإن معدل ولوج ألاسر للشبكة الكهربائية (1122)واملساكن 

بخصوص الولوج إلى %( 1,1)والوسط الريفي %( 26,2)ذلك الزالت فوارق شاسعة ماثلة بين الوسط الحضري 

 .لكهرباء

غير أن هناك حاجة إلصالح مؤسس ي وتنظيمي من أجل تسهيل وإيجاد إطار مالئم لالستثمارات بما يتناسب  .262

ومن شأن هذا إلاصالح أن . الداخلي أو الخارجيلطلب مع تنمية قطاع الكهرباء سواء تعلق ألامر باالستجابة ل

يسهل تطور أنشطة النقل وتوزيع الكهرباء على املستوى الوطني واملحلي مع الاستمرار في الجهود املقام بها في 

وعلى وجه العموم فإن هذا التطور في القطاع يجب عند الاقتضاء أن يسهل اللجوء إلى الشراكة . مجال إلانتاج

 .طاعين العام والخاص بما في ذلك داخل املناطق الريفية أو شبه الحضريةبين الق

املنشآت الكهرومائية املنفذة من طرف منظمة استثمار ( i: )يتم اتناج الطاقة في موريتانيا من املصادر التالية  .266

اوات، وتنتج ميغ 111محطة )من انتاج محطة ماننتالي % 22نهر السنغال التي تعطي ملوريتانيا الحق في سحب 

( ii)، ( جيغاوات 262ميغاوات، وتنتج سنويا  61محطة )من محطة فيلو % 11و( جيغاوات في الساعة 221سنويا 

ميغاوات تسيرها الشركة املوريتانية للكهرباء من خالل 121ميغاوات، منها  161محطة حرارية تصل قدرتها إلى 

ضمن سياسة ليبرالية  AREخدمة مكتتبين من طرف ميغاوات املتبقية تسير من طرف وكالء  21محطة و  26

ميغاوات، باإلضافة إلى  22محطة شمسية تعتمد على محطة ضوئية من ( iii)قطاعات الخدمات ألاساسية، 

 .ميغاوات في انواكشوط 12محطة هوائية من ( iv)محطات هجينة صغيرة في الداخل، و

سائلهم الخاصة في إنتاج الكهرباء التي ال تعتمد على شبكة تجدر إلاشارة إلى أن الفاعلين املعدنيين يمتلكون و  .262

تتكون املحطات املوجودة في املواقع املعدنية من مولدات حرارية صغيرة الحجم . الشركة املوريتانية للكهرباء

وحدها اسنيم تمتلك محطات من الطاقة املتجددة  مكونة من مزرعة رياح تقدر طاقتها  .HFOأو DDOتستهلك 

تقدر طاقة إلانتاج إلاجمالية للفاعلين (. أزويرات)ميغاوات  1ومحطة شمسية  بطاقة (  انواذيبو)ميغاوات  2,2ب 

 ميغاوات  261ميغاوات مع قدرة متاحة تصل ب  233املعدنيين ب 

كلوفولت يربط  112خط من ( i: )فيما يخص خطوط الجهد العالي، فإن الشبكة تتكون أساسا من خطين   .263

كلوفولت ثم باملحطة الجنوبية لنواكشوط في عرفات مرورا بروصو  112/11لسنغال بنقطة املصدر با/نقطة دكانا

كيلوفولت بماتام  112/21كيلو فولت يربط النقطة  21خط ( ii)كيلو فولت،  112/11حيث توجد النقطة 

 21/22قطة املصدركيلوفولت ثم ببوكي التي تغذي مدينة  كيهيدي من خالل ن 21/22بنقطة املصدر ( بالسنغال)

ونقطة املصدر (  السنغال)كيلو فولت بباكل  112/21كيلو فولت يربط ما بين نقطة  21خط ( iii)كلوفولت، 
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( iv)كيلوفولت بقوراي،  21/11كيلوفولت بسيليبابي التي تغذي قرى قوراي وجاقيلي عبر نقطة املصدر  21/22

بروصو  ويتم استغالله من طرف  OMVSعند نقطة كيلوفولت يربط ما بين  محطة الضخ ببنى ناجى  21خط 

في إطار برنامج تزويد مدينة  SNDEالشركة املوريتانية للكهرباء وهو ممول من طرف الشركة الوطنية للماء 

كيلو  22كيلوفولت أو  11تقوم شبكات بنقل جهد يقدر ب (. آفطوط الساحلي)نواكشوط باملاء انطالقا من النهر

وباملحصلة فقد تم . نواذيبو وإلى املراكز الثانوية التي تتم تغذيتها من طرف محطات الديزل فولت إلى نواكشوط وا

،  منها خمسة شبكات في أترارزة و شبكة في خطوط جهد متوسط 21ألاخيرة إنجاز خالل السنوات الخمسة 

 .لبراكنه و شبكة في لعصابة و شبكة في كوركل وشبكتان في الحوض الغربي

تاحة حاليا لقطاع الطاقة في الطلب املتزايد علي الطاقة في الداخل والخارج ، وفي اكتشاف تتمثل الفرص امل .262

الغاز في  السواحل كبديل للمصادر الحرارية ذات التكاليف الباهظة  وكذلك  في التحكم في الطاقات املتجددة  

إلانتاج، إال أن املشاكل املرتبطة وبالرغم من تحقيق فائض في .  وإدخالها على نطاق واسع  في املزيج  الطاقوي 

 .بالنقل والتوزيع ال تزال قائمة

، فإن  املناطق التي  تمت 1121على مستوى الطاقات املتجددة و املزج الطاقوي ووفقا لقرار اتخذ منذ  .221

ة حراري/  حرارية أو هوائية) كهربتها  حديثا ،  تمت  إما من خالل توسعة الشبكة  أو عن طريق محطات مزدوجة 

إن . اكصير الطرشان، النباغية، القدية، انوامغار، الشامي، تندقماجك، بيرت، انجاكو، ترمسة، بوصطيله(: 

أطار وأكجوجت وبنشاب والشامي وبولنوار وبو : برنامج تهجين املحطات الحرارية املوجودة تم تنفيذه في  محطات 

 .تلميت والاك ولعيون وعين أهل الطايع ومال وفصاله

 املباني العموميةلسكن و ا6.4.1 

سوكوجيم، الوكالة الوطنية )في مجال السكن تمكنت الدولة من خالل املؤسسات والشركات الحكومية  .222

 :من تحقيق إنجازات عديدة منها(  ISKAN)وإسكان ( ADU)، وكالة التنمية الحضرية ( ANAT)لالستصالح الترابي 

 (i ) قطعة اجتماعية  2211على الكزرات في انواكشوط وألف قطعة أرضية من أجل القضاء  221استصالح

 2362( iii)في انواكشوط، ( توسعة k)قطعة سكنية في الحي  211( ii)في الرياض وامليناء في انواكشوط، 

 1163( vi)قطعة أرضية في اكجوجت  2122(  v)قطعة أرضية في أالك  122( iv)قطعة أرضية في انواذيبو، 

 2111( ix)قطعة أرضية في كيهيدي ،  1611( viii) قطعة أرضية في  بنشاب،  112(vii)قطعة في أزويرات ، 

 .قطعة أرضية في بئر ام قرين

  بناء( :i )21  ، سكن في الشامي(ii )611  ، سكن في أزويرات(iii )223  سكن اجتماعي في منطقة إعادة السكن

 .لصالح منكوبي كبة الورف

فاعال خصوصيا، فإن إلانجازات بقيت دون الطموح  23من اعتماد فيما يخص الترقية العقارية، وبالرغم   .221

آالف  21خصوصا في ظل احتياجات تقدر من طرف مصالح وزارة الاسكان والعمران والاستصالح الترابي ب 

وبالرغم من وضع شبابيك موحدة . ألف قطعة مستصلحة سنويا 11سكن في السنوات العشر القادمة وبأكثر من 

ديات، من أجل الحصول على رخص البناء، فإن هذا املجال ال يزال يعاني الكثير من الفوضوية على مستوى البل

بسبب عدم وجود مخطط توجيهي لالستصالح الحضري  ُمَحّين، وغياب الصرامة في إعداد مخططات التقطيع و 

دن املوريتانية لم تراع التطور نشير هنا إلى أن عددا من املساكن املنجزة في كبريات امل. في التسيير العقاري عموما

 .الديموغرافي، مما أدى إلى انتشار املساكن الهشة وسوء تجهيز املناطق املسكونة

وفي مجال املباني العمومية، وضعت الدولة برنامجا هاما إلنشاء املباني والتجهيزات العمومية لصالح مختلف  .221

ة وجامعية ، قصور عدالة، مساجد، دور مستشفيات، مراكز ونقاط صحية ، مؤسسات تعليمي)القطاعات 
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، كما أسندت مشاريع أخرى إلى بعض (الخ......الشباب، مالعب، قنصليات، إقامات ومكاتب للسلطات إلادارية 

 (ERTTأمكسيب، إسكان، وكالة التنمية الحضرية و) وكاالت التنفيذ 

شروعا للبناء والتجهيز العمومي، م 221على مستوى وزارة إلاسكان والعمران والاستصالح الترابي، يوجد  .222

نقص مهنية : مليار أوقية، قيد  التنفيذ، غير أن تنفيذها ال يزال يصطدم بعدة عقبات منها 22,2بمبلغ يتجاوز 

يسعى إلنجاز  PNIDDLEمن ناحية أخرى، فإن مشروع . الفاعلين الخصوصيين وعدم احترام آجال التنفيذ

وتغطي عدة قطاعات وتشمل هذه املشاريع  التعليم والصحة واملياه و  بلدية 211مشاريع صغيرة تستفيد منها 

كما أن وكالة التضامن املكلفة ـ من بين أمور أخرى ـ بمحاربة مخلفات الرق، تقوم هي ألاخرى . الثقافة و الرياضة

 .ببناء املدارس و املنشآت الصحية في عدة مناطق من البلد

غياب رؤية ( i: )القطاع ال يزال يعاني من عدة عقبات أبرزهاوبالرغم من كل هذه الانجازات، فإن   .222

العجز في البنية التحتية  الذي يحول ( ii)استراتيجية لالستصالح الترابي والتنمية الجهوية والسكن بكل أبعاده، 

باني نقص آليات وأدوات ترميم امل( iii)دون ولوج السكان الحضريين والريفيين إلى السوق والخدمات ألاساسية، 

 الطلب الكبير على املباني الحكومية واملساكن( v)النمو الحضري السريع والفوضوي، ( iv)والتجهيزات العمومية، 
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II. نتائج، نقاط القوة، نقاط الضعفال: الديناميكية الاقتصادية ،

 والفرص التحديات

 التشخيص القطاعي للنمو الاقتصادياملالمح و  2.1

 1022 – 1002للفترة  مالمح النمو الاقتصادي 2.2.1

، وذلك بفعل النشاطات الاستخراجية (1122-1112) خالل الفترة% 2,2قتصادي املتوسط بلغ النمو الا  .226

كان النمو أكثر استمرارا خالل السنوات و . نقل واملواصالت وكذلك الخدماتوال( BTP)والبناء والاشغال العامة 

البناء  حيوية قطاعناجم أساسا عن % 2,1يا يقدر ب ، إذ سجل معدال حقيق(1122-1122)الخمسة ألاخيرة 

انتقلت )وألاشغال العامة، املرتبطة بتطور البنية التحتية الناتج عن برنامج الاستثمار العمومي املكثف 

ارتفاع أسعار الحديد  عنو ( 1122في %21إلى  1112لدولة في من ميزانية ا% 11الاستثمارات العمومية من 

وقد مكن تنفيذ سياسات مالئمة والتطور املسجل على املستوى الهيكلي . ألاسواق الدوليةالذهب في والنحاس و 

. من املحافظة على هذه النتائج بالرغم من التأثير املزدوج للتغير املفاجئ في الظروف الدولية والتقلبات املناخية

 لحقيقي املسجل في البلدان، يضاهي مستوى النمو املتوسط استوى النمو املحقق في تلك الفترةوقد كان م

 %(.1,3)والسينغال  ،%(2,3)ومالي %( 2,6)مثل املغرب في الاقتصاديات املجاورة ، و% (2,2)إلافريقية

 )%(تطور معدل النمو الحقيقي  :5الرسم البياني 

 

 موريتانيانمو 

  النمو خارج املواد الاستخراجية 

 إفريقيا 

 النمو خارج البترول 

، وهو مستوى أقل من %2املسجل خالل هذه الفترة ( خارج النشاط الاستخراجي)للنمو كان املعدل املتوسط  .222

النمو الحقيقي ملجمل الاقتصاد الوطني، ويعود أساسا إلى خدمات النقل والاتصاالت وإلى البناء وألاشغال 

 .العمومية والتنمية الحيوانية

، وهو أكثر %2,1معدال يبلغ ( 1122 – 1121)سجل النمو السنوي املتوسط خالل السنوات ألاربعة ألاخيرة  .223

، وحيوية %(6,1)هذه الديناميكية تواصلت  بفعل تحفيز الصيد . ارتفاعا من معدل الخمسة عشر سنة املاضية

 .قطاع البناء وألاشغال العمومية، بالتزامن مع تكثيف البنية التحتية والتوجيه الجيد للخدمات الخاصة

 :والتحليل القطاعي للنم 1.2.1

                                             اع ألاوليــــــالقط
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% 12في املتوسط نسبة ( الزراعة، التنمية الحيوانية ،الصيد، الاستغالل الغابوي )بلغت حصة القطاع ألاولي  .222

ك الفترة خالل تل%( 1,2نحو )،  وقد سجل هذا املعدل نموا ضعيفا 1122و 1112من الناتج املحلي إلاجمالي بين 

يمثل هذا القطاع إحدى ركائز الاقتصاد . مع بعض التذبذبات نتيجة ضعف ألاداء الناتج عن عوامل مناخية

حسب معطيات التعداد العام  1121من فرص العمل للسكان النشطين في % 13املوريتاني وقد وفر حوالي 

 .1121( RGPH)للسكان واملساكن ألاخير 

 زراعة           ـــــــــال             

وتقدر . هكتار قابلة للري، واقعة على الضفة اليمنى لنهر السنغال 212.111تتوفر موريتانيا على أكثر من  .231

وتتوزع هذه ألاراض ي املستصلحة بين والية . هكتار 26.111فعال بحوالي  10املساحة املستصلحة املستخدمة

( i: )يمتلك القطاع فرصا تتمثل أساسا في. ل وكيديماغامن املساحات ولبراكنه كورك% 22اترارزة التي تضم حوالي 

الشعب ذات املقدرات الكبيرة من حيث النمو ( ii)املقدرات املعتبرة من املوارد املائية وألاراض ي الصالحة للزراعة، 

قة حرة شبكة طرق، الكهرباء، الاتصاالت، موانئ، مطارات، منط)توفر البنية التحتية القاعدية ( iii)والاستثمار، 

.)..... 

رداءة أشغال الاستصالح وسوء صيانة القنوات ( i: )تتمثل أهم عوائق و نقاط ضعف قطاع الزراعة في .232

ارتفاع تكاليف إعادة تأهيل ( iv)نقص فاعلية الري بالغمر، ( iii)ضعف التحكم في املياه السطحية، ( ii)املائيه، 

عدم كفاءة السوق الوطنية في توفير املدخالت الزراعية  (vi)بطء التنظيم العقاري، ( v)واستصالح ألاراض ي، 

النقص ( ix)غياب نظام مالئم للتمويل والتأمين الزراعي،  ( vii)ذات الجودة و غياب مخابر مراقبة جودة البذور، 

و في وسائل املصالح العمومية املعنية بالبحث والتكوين وإلارشاد الزراعي، سواء على مستوى املصادر البشرية أ

بالنسبة .ضعف مكننة القطاع( x)، (امليزانية غير كافية)واملالي ( املضخات والبنية التحتية)على املستوى املادي 

لك بسبب الهجرة القوية من ألارياف خالل السنوات لوحظ تناقص املساحات املزروعة وذ للزراعة املطرية

 .ألاخيرة

استصالح املناطق الزراعية وتنفيذ برامج فك العزلة  بالرغم من إنجاز عدد كبير من الاستثمارات في مجال .231

عن مناطق الانتاج الزراعي وإعادة تأهيل املساحات الزراعية الكبيرة، فإن املساهمة الاقتصادية للقطاع الزراعي 

سط ال يزال القطاع الزراعي مرهونا بالتقلبات املناخية، وقد مثل في املتو . تبقى ضعيفة مقارنة بالنتائج املنتظرة

% 2,2، أما النمو الحقيقي فيه فكان في املتوسط 1122و 1112بين ( PIB)من الناتج املحلي الاجمالي % 2,6نسبة 

 .مع تذبذبات قوية خالل الفترة

 أهم املنتجات من أنواع الحبوب بالطن: 2الجدول 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 
 السنوات

26 22 22 23 21 22 20 8 1 7 6 2 2 

 القمح             3455

 الدرة الصفراء 712 17 889 2 726 22 899 8 966 16 461 15 830 11 910 19 609 11 870 22 243 6 565 12 16310

 الدخن 902 5 823 221 4 955 4 601 1 318 2 081 8 344 3 612 232 3 951 3 824 1 2862

 الذرة البيضاء 908 77 16659 81816 74057 79674 85595 93609 117026 24619 126106 90971 57198 93985

 ألارز  999 78 67533 90030 49607 82165 107462 53569 134350 158921 184216,9 202547 293218 221782

5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 4 4,6 
املردودية 

 هكتار/طن

 وزارة الزراعة :املصدر

                                                           
10

 خارج المساحات المتدهورة و المهجورة 
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سنة مرجعية ) 1121/1122ة ألارز، فإن املساحات املبذورة باألرز خالل الحملة الزراعية فيما يخص  شعب .231

PNDA ) في الفترة الحارة، أما إلانتاج الخام من  26.111هكتار في الخريف و  12.312هكتار، منها  21.212وصلت

وأثناء . الفترات الحارة خارج 31.111في الخريف و  211.121طنا، منها  111.121ألارز غير املقشر فقد وصل 

 121.122بلغ إلانتاج إلاجمالي من ألارز غير املقشر، في جميع الفترات املختلفة،  1122/1122الحملة الزراعية 

وقد أفرز نظام التسيير مزارع جماعية مسيرة . مقارنة بالحملة السابقة% 26,2طنا أي ما يساوي زيادة تقدر ب 

وتصنف ألاراض ي الزراعية املستصلحة كذلك حسب حجمها، . ردية خاصةمن طرف تعاونيات قروية وحقوال ف

ويتم استصالح املساحات املروية إما بأموال عامة أو أموال . فمنها مزارع صغيرة ومزارع متوسطة وأخرى كبيرة

 .خاصة، وتتركز هذه ألاخيرة أساسا في والية أترارزة

طاحونة أرز خاصة وعدد من ماكينات  26م عن طريق إن عملية تحويل ألارز غير املقشر إلى أرز أبيض تت .232

ومن أجل إنتاج . التقشير الصغيرة على مستوى الضفة، ويتم اتخاذ إجراءات للتحسين املطرد من تنافسية ألارز 

وطني أكثر تنافسية فقد تم إنشاء آلية جديدة لتسويق ألارز تحسن من جودته وتتمثل  على خلق عالقة ثالثية 

 (.التجار)أصحاب املصنع و املستوردين بين املنتجين و 

السير قدما في دون الحرص على جودته وعلى وبدل الاستمرار في الاعتماد على شركة سونمكس لتسويق ألارز  .232

هذا الاتجاه، أقرت الحكومة منذ سنتين إقامة آليات تتولى تسيير الجوانب املتعلقة بتحسين القدرة على تنافسية 

تم استحداث لجان فنية تضم ممثلين عن الدولة ومختلف املتدخلين في القطاع طار وفي هذا إلا . إنتاج ألارز 

تصميم وتنفيذ آلية لتسيير  (2: )وانصب العمل نحو (فالحين، أصحاب مصانع، تجار، مستوردين ومستهلكين)

من أجل  وانتهاء بالتسويق مع وضع منصة للتشاور بين املتدخلينجميع عناصر السلسلة ابتداء من إلانتاج 

الحرص على تطبيق مسارات فنية وتعزيز البنى ألاساسية وإعداد قواعد مالئمة في ( 1)تشجيع تصريف إلانتاج؛ 

 .خدمة الجودة مع استحداث آلية للتمويل املناسب ألهداف التكثيف والتنويع

ن سعر قيام شركة سونمكس ببناء مصنع جديد للتقشير لضما( 2: )تجسدت هذه الاستراتيجية من خالل .236

اتخاذ إجراءات ضريبية ورقابية لتحسين قدرة ألارز املوريتاني على ( 1)بحد أدنى في السوق وتشجيع الجودة؛ 

احتمال شراء من ( 2)إشراك املستوردين في تصريف إلانتاج من ألارز الوطني وفي آلية تصنيعه؛ ( 1)التنافس؛ 

 .ب املصانعألارز بمواصفات محددة سلفا وتشجيع أفضل املنتجين وأصحا

مليار  23بالرغم من ارتفاع إنتاج ألارز، فإن الواردات بقيت مرتفعة هي ألاخرى حيث انتقلت من حوالي   .232

 1113طن في  221.111من حيث الكمية، فإن الواردات انتقلت من . 1122مليار في  26إلى حوالي  1113أوقية في 

ونتيجة لتحسن جودة ألارز املوريتاني و . 1122في  طن 212.111قبل أن تتراجع إلى  1121طن في  226.212إلى 

 ..إلجراءات حماية السوق املتبعة من طرف الحكومة ، فإن واردات ألارز انخفضت باطراد خالل ألاشهر ألاخيرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

 

 بالكمية( القمح ألارز،)استيراد الحبوب  :6الجدول   
 (بالطن)القمح  (بالطن )ألارز  السنة

1002 12612 62281 

1001 23 28838 

1003 1302 377012 

1002 23212 327817 

1002 36721 121022 

1006 36217 120028 

1007 32126 118328 

1001 208713 160801 

1008 222627 328727 

1020 87701 312280 

1022 213201 112883 

1021 272771 208827 

1023 276212 378121 

1022 262130 221108 

1022 207221 231723 

فيما يخص شعبة القمح، فإن زراعتها تمارس آلان على مستوى مناطق السدود واملزارع املروية الواقعة في  .233

 (.اترارزة ، لبراكنه)والضفة (  إنشيري و آدرار)والشمال ( تكانت)والوسط ( الحوض الغربي)واليات الشرق 

ب على املستوى املطري واملروي تم إدخال زراعة القمح خلف السدود منذ نهاية التسعينات ومكنت التجار  .232

هكتار مكنت من انتاج  1121تمت زراعة  1126-1122وخالل املوسم  .( 12حوالي )من متابعة عدة أصناف 

 .طن 1221

وقد شجعت هذا . لقد ظل إنتاج القمح مدعوما من طرف الدولة نظرا ألهميته في استهالك ألاسر املوريتانية .221

ووجود أراض زراعية صالحة لزراعة القمح بالطريقة املروية والظروف 11لبحثالتوجه الجديد النتائج املرضية ل

 .وتبقى هذه الشعبة شديدة التأثر بالتغيرات املناخية. املناخية املالئمة لزراعته في الشتاء

نة هكتار وهذا مايعني مردودية استثنائية مقار  211طن مع مساحة مزروعة قدرها  631.2لقد وصل إلانتاج املروي الى 

هكتار بالنسبة /طن 2.32طن للهكتار بالنسبة للزراعة املروية و 1.12والتي بلغت  1122-1121باملردودية خالل الفترة 

 .للزراعة املطرية 

على مستوى النظام املروي، يتم تخزين و تعبئة القمح بنفس طريقة ألارز، أي عن طريق مخازن أسرية  .222

على مستوى الزراعة خلف . بالنسبة للحقول الخصوصية الكبيرة صغيرة أو مخازن ذات قدرة استيعابية أكبر 

 .السدود فإن التخزين والتعبئة يتمان بنفس طريقة الحبوب التقليدية املطرية و باستخدام نفس املخازن 

البيع املباشر على مستوى الاسواق ( i: )إن تسويق إلانتاج الوطني من القمح يتم حسب مسارين أساسين .221

وتوجد سوق كامنة لتسويق املنتجات املحلية من . البيع املباشر للمطاحن( ii)مدن الضفة ،  املحلية لقرى و 

 . القمح الصلب نتيجة وجود الصناعة التحويلية و صناعة الطحين و سميد العجائن في انواكشوط

روية في فيما يخص زراعة الفواكه، فإن املساحات املستخدمة في الزراعة املروية على مستوى املساحات امل .221

ويتعلق ألامر بمساحات هامة نسبيا . الضفة هي في الغالب أراض واقعة في جوار املساحات  املعدة لزراعة ألارز 

                                                           
11

صنف  17طن للهكتار و اختبارات اخيرة حول  1أعطت مردوديات أعلى من   Maxipag, shafirm , Aurore, Lahich, SA42, Chenabالمصنفات 

 أصناف 1طن للهكتار بالنسبة ل  1أكدت مردوديات أكبر من 
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تبقى . مقارنة بتلك املوجودة على مستوى املناطق املطرية ومناطق الواحات والتي يتغير حجمها حسب توفر املاء

باستثناء أشجار املوز التي ظهرت كاستثمارا . محدودة الاستخدام( قطرة –نظام قطرة )تقنيات الري باقتصاد املاء 

 .في والية اترارزة، فإن زراعة ألاشجار تبقى محدودة التطور وتوجد  أشجار مثمرة متناثرة في مختلف املناطق

تعتمد تعبئة وتغليف منتجات البقول، في ألاساس، على تقنيات تقليدية، ومن النادر أن يحصل تحويل  .222

نتجات البقول بسبب ضعف الطلب في السوق و رداءة  املنتج النهائي، أما التجفيف فال يزال غير متطور صناعي مل

 .هو آلاخر، إذا ما استثنينا البصل

البيع املباشر على مستوى السوق املحلية أو املراكز ( i: )يتم تسويق إلانتاج الوطني من البقول من خالل .222

 الحضرية والعاصمةلوسطاء الذين ُيسّوقون املنتجات على مستوى املراكز البيع قرب الحقول ل( ii) الحضرية،

 .نواكشوط التي يوجد بها أكبر سوق للبقول 

فيما يتعلق بشعب الحبوب التقليدية، فإن إلانتاج يرتبط بصورة وثيقة بالتقلبات املناخية سواء تعلق ألامر  .226

ة والهوائية للتربة الفقيرة، كما أنه يتغير من سنة إلى بالتصحر أو الفيضانات أو زحف الرمال أو التعرية املائي

على امتداد السنوات الخمسة ألاخيرة، بلغت املساحة املتوسطة املزروعة . أخرى تبعا ملستوى هطول ألامطار

تهيمن . طن 211.222هكتارا، مما مكن من إنتاج سنوي متوسط يقدر ب  113.222بالحبوب التقليدية حوالي 

الصغيرة وعلى التعاونيات  املزارع ألاسرية على( الصفراءالذرة البيضاء، الدخن، الذرة )يدية الزراعة التقل

 –في الغالب  -تتميز هذه املزارع بتقطيع الحقول في مختلف الاراض ي  . الزراعية التقليدية املوجهة لالكتفاء الذاتي

حجم هذه املزارع حسب مناطق الانتاج واملركز  يتغير . للحد من املخاطر املرتبطة بالتغيرات املطرية و الفيضانات

تقوم هذه املزارع على العمل اليدوي الذي يعتمد على اليد العاملة . القانوني التقليدي لفلرض و فئات املزارعين

 1112وصلت املردودية املتوسطة لزراعة الحبوب التقليدية بين . ألاسرية وعلى أدوات عمل بدائية في الغالب

 2,11السنغال )، (هكتار/طن 2,12)طن للهكتار بينما تلك املسجلة في البلدان املجاورة مثل  مالي  1.22 1122و

 (.هكتار/طن 

يتم تخزين الحبوب التقليدية، في شكل بذور محسنة أو سائبة في شكل سنابل، كعمل فردي على مستوى  .222

يتم . ية كافية كما أن نوعية التخزين رديئةاملخازن اململوكة لفلسر وال تتوفر هذه املخازن حاليا على طاقة تخزين

تحويل هذه الحبوب التقليدية من طرف النساء الريفيات أو بواسطة مطاحن بذور يديرها بعض الفاعلين 

يجري تسويق الحبوب التقليدية في الغالب  من . الخصوصيين أو تديرها منظمات املنتجين على مستوى القرى 

 .خالل طرق تقليدية

تساهم هذه الزراعة في خلق مناخ . النخيل أهمية خاصة من الناحية الاقتصادية و الثقافية تكتس ي زراعة .223

مليون نخلة  1,6يقدر عدد النخيل في موريتانيا ب  .والحبوبموضعي مناسب لزراعة ألاشجار املثمرة والبقول 

ولعصابة والحوض الغربي واحة تنتشر في واليات آدرار وتكانت   121مليون نخلة منتجة تتوزع على  2.3منها 

يتغير . هكتارا 22.632ب ( نظام إلانتاج الواحاتي)تقدر املساحة إلاجمالية تحت واحات النخيل . والحوض الشرقي

. الانتاج السنوي املتوسط من التمور من سنة ألخرى بسبب التقلبات املناخية وتفاوت جودة التقنيات الزراعية

ف إلانتاجية إذا ما قورن بنخيل دول الجوار، كما أن مردوديته تتغير من والية يتميز النخيل املوريتاني بأنه ضعي

 .كغ 23321ويقدر إلانتاج السنوي من التمور ب(. بلح)كلغ للنخلة في الحالة الطازجة  12ألخرى إذ تقدر ب 

الي على تثمينها، دورا مهما في املحافظة على جودة التمور و بالت( التغليف  -املعالجة  -الفرز )تلعب التعبئة  .222

توجه التمور . وتتم هذه العملية بتقنيات بدائية من طرف املنتجين وهو ما تنجم عنه في الغالب تغييرات  املنتوج

، أما املنتجات املجففة فتخزن في املنازل والعنابر والحوانيت عند ( أيام  2-2بعد )الطازجة بسرعة للتسويق 

 .درجة حرارة الغرفة
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ويل التقليدية، التي توجه لها التمور ذات الجودة املنخفضة، في الغالب، من طرف تتم عمليات التح .111

املزارعين وتستخدم املنتجات املحولة على املستوى املحلي وتسوق التمور املوريتانية محليا، مما يقلل من 

  .استخدام مصانع الحفظ والتحويل التي تم إنجازها

اشة والحساسية تجاه التغيرات املناخية، ويعاني البلد من عجز بنيوي يتميز الانتاج الرعوي في الغالب بالهش .112

. ملوجات جفاف متكررة زادت من حدتها ألاعمال التخريبية ألعداء البيئة 2221وقد تعرض منذ . في إنتاج الحبوب

من الحاجيات % 12وهكذا، فإنه وخالل السنوات العشرة ألاخيرة، لم يغط إلانتاج من الحبوب سوى 

تهالكية من جميع أنواع الحبوب، وذلك بالرغم من أهمية الاستثمارات املنجزة على مستوى ضفاف نهر الاس

السينغال، مما حدا بالحكومة وشركائها إلى إطالق عمليات حيوية من أجل التخفيف من أثر العجز على الوضعية 

 .الغذائية للفئات الضعيفة من السكان

 دام ألامن الغذائيتطور معدل انع :6الرسم البياني   

 
لقد ساهمت زيادة أسعار املواد الغذائية وآثار التغيرات املناخية في تفاقم الحالة الاستعجالية لفلمن الغذائي  .111

وحسب املسوح التي تنجزها . التي تمس غالبية ألاسر وألافراد من ذوي الفقر املدقع وُتهدد جزء آخر من املواطنين

ملتابعة الوضعية الغذائية لفلسر، فإن ( PAM)التعاون مع البرنامج العالمي للغذاء دوريا مفوضية ألامن الغذائي ب

من املواطنين املوريتانيين متضررون من انعدام ألامن الغذائي في فترة الجفاف، % 16التقديرات تشير إلى أن 

ة ألخرى، وقد وتختلف هذه  الهشاشة من والي.  خالل فترة ما بعد الحصاد% 23وينخفض هذا املعدل إلى 

الحوض الشرقي ، لعصابة، كوركل، كيدي )الرعويين  –سجلت الواليات ذات الكثافة املرتفعة من املزارعيين

 .أعلى معدالت هشاشة  خالل السنوات الخمسة ألاخيرة(  ماغا

وتثقل  .موريتانيا، رغم الزيادة امللحوظة في إلانتاج الزراعي، تعتمد أيضا على الواردات التجارية تزالال  .111

كاهل الحساب الجاري للدولة وتستنزف  -مليون دوالر أمريكي 111أكثر -التكلفة الباهظة لهذه الواردات 

ال يزال جزء من املنتجات الزراعية املوريتانية غير تنافسيا بسبب ضعف  و. احتياطاتها من العملة الصعبة

 .هاإلانتاجية ومنافسة املواد املستوردة املدعومة غالبا من بلدان

 العقار الزراعي 

لقد اعتمدت الحكومة املوريتانية، لوعيها بالتأثيرات السلبية النعدام ألامن العقاري على ألامن الغذائي،  .112

نصوصا قانونية وتنظيمية هامة في املجال العقاري، خاصة فيما يتعلق بتخفيض أسعار ألاراض ي املتنازل عنها و 

( i: )من ناحية أخرى، تم اتخاذ إجراءات خاصة ب. أوقية للمتر املربع 11لى أوقية للمتر املربع إ211التي انتقلت من 

إنشاء ملكية ( iii)تسريع وتيرة منح امللكيات العقارية ،( ii)عملية جرد شاملة ملختلف ملفات طلبات التسوية 

إلادارية  تنظيم حملة تحسيس لدى السلطات( iv)عقارية أم للمنطقة املروية في اترارزة و أعالي الضفة، 

واملزارعين وإنشاء خلية عقارية يرأسها املستشار الفني  املكلف بالشؤون القانونية تكون مسؤولة عن تنسيق 
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و بالرغم من التقدم املسجل، فإن بعض العوائق ال تزال قائمة كتلك املتعلقة . وتأطير املكاتب العقارية إلاقليمية

 .دوات التقنية وغموض وعدم تجانس النصوصبتعدد الفاعلين في تنفيذ إلاجراءات و ضعف ألا 

     تثمين املناطق الرطبة 

ويأتي . تتوفر املناطق الرطبة على مخزون هائل من املوارد املائية التي تشجع عمليات الاستغالل والتنمية .112

من خالل ، وذلك 1121تثمين املناطق الرطبة ضمن أولويات برنامج التنمية الريفية املندمج الذي تم إعداده في 

مشاريع التنمية على مستوى منخفض تامورت النعاج في والية تكانت و في مناطق فنجه و محمودة في الحوض 

الشرقي، باإلضافة إلى بحيرة كنكوصة التي تتم على مستواها دراسة عدة مبادرات من أجل توسيع نطاق البرامج 

ناطق نتائج مشجعة، غير أنه من الضروري إجراء وقد أعطت العمليات التي تم القيام بها في هذه امل. الحالية

 .دراسة بيئية قبل تنفيذها من أجل ضمان استمراريتها

  زراعة الغابات و الاستغالل الغابوي 

من الطاقة املنزلية على املستوى الوطني، % ( 22,1بحوالي )يمثل الحطب كوقود أهم مصدر للطبخ عند ألاسر  .116

رغم أن . ي يشكل تهديدا حقيقيا للتنمية املستديمة للموارد البيئية، ألامر الذ(EPVC 2014)حسب نتائج 

موريتانيا بلد صحراوي بامتياز، إال أنه يختزن تشكيالت غابوية مهمة تتوزع على مختلف الواليات الزراعية 

يها الغابات وحسب التقديرات ألاخيرة للمصادر الغابوية، فإن املساحة إلاجمالية للغابات، بما ف. الغابوية الرعوية

، مما يعني تراجعا لهذه 1122هكتار في  2.216.111إلى حوالي  2231هكتار في  22.212.111املصنفة، انتقلت من 

 .يعود لالستغالل املفرط للموارد الغابوية والرعوية% 63,2املساحة قدره 

عض منها إلى استخدامات تحول الب -غابة مصنفة  11في ما يخص املوارد الغابوية، فإن موريتانيا تتوفر على  .112

هكتار تقريبا،  23.111تغطي هذه الغابات مساحة إجمالية تصل  –أخرى والبعض آلاخر في طريقه إلى الاختفاء 

منتشرة على ضفة نهر السنغال وفي لعصابة وتكانت و الحوض الغربي ، فضال عن أشجار املانغروف املوجودة في 

 .ة آرغينمنطقة أسفل الدلتا و الحوض الوطني لحظير 

بالرغم من مخزون املوارد الغابوية الرعوية الهام، فإن حرائق ألادغال تمثل اليوم أخطر كارثة تتسبب في  .113

هكتار من املراعي سنويا على مستوى  222.111تدهور و تحطيم املراعي الطبيعية، حيث تلتهم هذه الحرائق حوالي 

مليارات أوقية سنويا، كمقابل  21خسارة اقتصادية تقدر الواليات الزراعية الغابوية الرعوية، مما يتسبب في 

ألعالف املاشية، دون أخذ التأثيرات الناجمة عن الحرائق على ألاراض ي الزراعية و بقية املظاهر البيئية ألاخرى في 

 .الحسبان

 الثروة الحيوانية واملنتجات املشتقة 

مليون رأس من البقر و  2,6س من الضأن واملاعز، مليون رأ 26تتوفر البالد على ماشية معتبرة يبلغ تعدادها  .112

وتشكل التنمية إلانتجاعية للمواش ي عبر الطرق التقليدية النمط السائد في البلد حيث  .مليون رأس من إلابل 2,2

ويتالءم هذا النمط من . ينتجع املنمون الكفل ذهابا وإيابا في دورة موسمية تحكمها معطيات الخصب والجدب

 .اش ي  كثيرا مع الوسط ، خاصة عند توفر املراعي التي ترتبط بطبيعة التساقطات تنمية  املو 

 مساهمة قطاع الثروة الحيوانية في تشكيل الناتج الوطني الخام:  7جدول 
 1022 1022 1023 1021 1022 1020 1008 1001 1007 1002 ألف رأس: الوحدة 

 2112 2781 2772 2728 2712 2702 2671 2622 2631 202 البقر

 2208 2388 2318 2378 2370 2360 2322 2322 2331 2171 الجمال

 22206 20277 20073 8283 8237 1701 1117 7183 7227 2608 الضأن

 7201 7020 6722 6382 6080 2100 2212 2162 2020 3738 املاعز

 216 220 221 218 212 211 217 212 203 228 طن2000انتاج اللرن 

 1257 1251 1251 1353 1256 1251 1357 1251 1253 1258 في الناتج املحلي الاصلي% يوانية الثروة الح

 2352 1752  -156 2057- 2851 2051 1253- 2158- 1751 856 % معدل النمو 

 وزارة البيطرة: املصدر 
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 1122و  1122عرفت نشاطات التنمية الحيوانية، والتي هي غير مصنفة في الغالب، تطورا موجبا بين  .121

وقد ظلت نسبة قطاع الثروة الحيوانية . مساعدة بذلك بشكل ملحوظ في الزيادة الحقيقية للناتج املحلي الخام

% 1,2، حيث حققت نموا حقيقيا متوسطا ضعيفا قدر ب 1121من الناتج املحلي الخام في تناقص منذ %( 11,2)

بصياغة وثيقتين استراتيجيتين  1121ومة في سنة وقد قامت الحك.  خالل هذه الفترة بسبب التقلبات املناخية

، مع برنامجها الوطني لالستثمار الزراعي (SNSA)واملصادقة عليهما، وهما الاستراتيجية الوطنية لفلمن الغذائي

، مع برنامج التنمية الريفية املندمجة ، 1122في أفق ( SDRA)ولفلمن الغذائي واستراتيجية تنمية القطاع الزراعي 

 .الرعوي  -على قانون التوجيه الزراعي وكذلك

وفي إطار دعم إنتاجية املاشية و تحسين مخرجات القطاع، فإن برنامجا يتعلق بإنشاء حظائر التطعيم وبناء  .122

وتجهيز مصانع صغيرة للبن ومصانع ملعالجة ألالبان وحظائر للماشية ومزارع للتلقيح الاصطناعي هو آلان قيد  

بقرة على مستوى املزارع، والحمالت الجهوية  2.231ة التلقيح الاصطناعي أكثر من وقد شملت عملي. التنفيذ

منتجا مفهرسا في قاعدة البيانات، مما قد يعزز كثيرا وضعية  2.212، مع %22وأعطت معدل حمل وصل إلى 

وية الواقعة تبدأ املحاور الكبرى للتسويق أو مسارات التسويق من مناطق الانتاج، وهي املناطق الرع. القطاع

إلى مناطق الاستهالك في ( الحوض الغربي، الحوض الشرقي، كيديماغا، لعصابة)أساسا في الجنوب الشرقي 

 (.انواذيبو)وفى الشمال ( انواكشوط وروصو)الجنوب الغربي 

طنا من اللحوم  22.232فيما يخص شعبة اللحوم الحمراء، فإن موريتانيا تتوفر على مقدرات تقدر ب  .121

سنويا، وهو إنتاج يتجاوز الطلب الداخلي من اللحوم الحمراء بفائض يصدر في شكل حيوانات تساق الحمراء 

 .لإلبلبالطرق التقليدية إلى البلدان املجاورة كالسنغال وساحل العاج مرورا بمالي وإلى املغرب بالنسبة 

حلية تتم على مستوى مزارع فيما يخص شعبة اللحوم البيضاء فإن تربية الدواجن التقليدية من الساللة امل .121

سرية من 
ُ
وحدة، وهي توجه إنتاجها لالستهالك الذاتي وإلى تغطية جزء من الطلب الداخلي  وتتميز ب  22إلى  21أ

( :i ) هشاشة طريقة تربية الدواجن(ii )،ضعف الانتاجية من النوع املحلي(iii )يعتبر هذا . ارتفاع معدالت الوفيات

هاما، ألنه يسمح بإضافة تغذية مكملة للعادات الغذائية في الوسط الريفي، لكنه ال للنوع من تربية الدواجن 

 .يكفي لتغطية الطلب من اللحوم البيضاء على املستوى الوطني

( i: )وتتميز ب( روصو، انواذيبو )تمارس التربية شبه املكثفة للدواجن في انواكشوط وبعض كبريات املدن  .122

( iv)وحدة و  21.111إلى 2.211تغير ألاعداد من ( iii)وى الفني لغالبية املنتجين،ضعف املست( ii)سيطرة الدجاج،

 (.كتاكيت، غذاء، تجهيزات)الاعتماد الكبير على الخارج في املواد املدخلة 

، 1122طن في  112.111فيما يخص شعبة ألالبان، فإن موريتانيا تتوفر على مخزون هام من اللبن يقدر ب  .122

اج على املستوى الوطني تخضع لتغيرات موسمية كبيرة مرتبطة بتركز والدة البقر خالل شهري غير أن كمية إلانت

طن  12.111وقد وصلت الكمية املصنعة من اللبن حوالي . يوليو وأغسطس و ندرة املراعي في ما بعد فترة الخريف

ومن املتوقع أن . في البلد بفضل املصانع ألاربعة الكبرى و الوحدات الصغيرة لفللبان املوزعة 1122في سنة 

لتر  11.111في النعمة  تصل طاقته الانتاجية  UHTيتحسن إلانتاج مع بناء مصنع ملعالجة ألالبان طويلة ألاجل 

 .سيتم بناؤه في بوكى  11.111يوميا  ومصنع آخر بطاقة 

ضعيفة مقارنة  جلدا، وهي نسبة 1.222.161فيما يخص شعبة الجلود، فإن إلانتاج في موريتانيا يقدر ب  .126

وبسبب غياب مصانع التحويل وقلة عدد املسالخ املوجودة وغياب شبكات تسويق منظمة وممثلة . بحجم املاشية

في جميع مراكز تسويق اللحم، فإن حصة كبيرة من الجلود املنتجة ال يتم تسويقها وال تحويلها وتنتهي بالتلف 

 .بفعل ألاحوال الجوية والطفيليات
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درات املؤكدة لقطاع الثروة الحيوانية، فإن مساهمته في الناتج املحلي الخام تبقى ضعيفة بالرغم من املق .122

نسبيا إذ ال يزال هذا القطاع مرتبطا، من حيث مردوده بالتقلبات املناخية، كما أن حجمه النسبي في تناقص 

هذا القطاع من سوء وتعاني مختلف شعب . ومساهمته ضعيفة في نمو الناتج املحلي الخام 1121مستمر منذ 

 .عدم وجود قيمة مضافةالاستغالل بسبب ضعف مسارات التسويق و 

إن تنمية الشعب الرعوية التي تعتمد عليها املواش ي ال تزال محدودة بسبب عدد من العوائق املتمثلة أساسا  .123

ال والاستغالل املفرط حرائق ألادغ( ii) التوسع السريع في الزراعات على حساب حقوق الاستغالل الرعوي،( i: )في 

إطار مؤسس ي يتميز بنظام ( iv)ألامراض أو الجوائح الحيوانية وألازمات الاجتماعية العابرة للحدود، ( iii)للمزارع 

استشارات ريفي ضعيف من ناحية املصادر البشرية املؤهلة،  القدرة على املتابعة و التقييم غير كافية و كذا 

الغياب شبه التام آلليات التمويل والتكوين املناسبين الذين من ( v)ملاشية، غياب تعداد موثوق به ألعداد ا

العجز في التجهيزات املائية على امتداد مسارات ( vi)شأنهما خلق دخول جديدة لفلسر الرعوية الضعيفة 

 .العجز في البنية التحتية الالزمة للولوج إلى السوق وللتسويق (vii)إلانتجاع، 

ضعف البنية التحتية والتجهيزات الضرورية ( i: )وم عدة عقبات تتعلق أساسا بتواجه شعبة اللح .122

غياب مسالخ ذات طاقة كبيرة للحفظ  تسمح بتخزين اللحوم بالكم و الكيف املطلوبين في الوقت ( ii)واملناسبة،

سيير الاقتصادي عدم السيطرة على تقنيات إلانتاج والت( iv) نقص املهنية عند أغلب الفاعلين،( iii)املناسب،

غياب إجراءات الحماية الضرورية لشعبة الدواجن لتمكينها من مواجهة املنافسة ( v)لتربية مكثفة للدواجن،

غياب ( vii) غياب النصوص التنظيمية لصالح تنظيم وهيكلة الشعبة،( vi)الخارجية املرتبطة بتوريد الدجاج، 

تعاني شعبة ألالبان من عدة . طفيليات التي تضر بالدواجنالوسائل الوقائية الضرورية ملحاربة ألامراض و ال

عزلة مناطق إلانتاج  وابتعادها عن مراكز  (ii)ضعف إلانتاجية من اللبن عند السالالت ألاهلية، ( i: )عقبات هي 

فظا املنافسة الشديدة من طرف اللبن املجفف املستورد من أوروبا والذي يعتبر أسهل ح( iii)التموين والاستهالك 

: تعاني الجلود و الجلود املصنعة من ضعف التثمين بسبب . من اللبن املحلي مما يؤثر سلبا في تسويق هذا ألاخير

(i ) ضعف التنظيم وقلة مهنية الفاعلين(ii )،و صعوبة جمع الجلود و الجلود املصنعة نتيجة ذرية الانتاج(v )

 .نقص بنيات الدباغة و دباغة الجلود الرقيقة 

  البحري الصيد 

فيما يخص مقدرات قطاع الصيد، فإن الشاطئ املوريتاني يعتبر من أكثر الشواطئ إنتاجا لفلسماك في العالم  .111

: ويقدر مجموع إنتاج هذا املخزون ب . يةحيث أنه يشكل مكانا مالئما لتكاثر أصناف ذات مردودية اقتصادية عال

وقد ساهمت نشاطات الصيد . 1122-1122مليون طن سنويا حسب معطيات  إلاستراتيجية القطاعية  2,3

وسجلت نموا حقيقيا متوسطا قدره  1122-1112سنويا في املتوسط من الناتج املحلي الخام بين % 1,6بنسبة 

بسبب زيادة الترسانة %( 2,1)يكية أكثر خالل السنوات الخمسة ألاخيرة من الناتج املحلي الخام مع دينام% 2,1

تمثل الكميات املصطادة من الصيد . الوطنية خصوصا على مستوى صيد ألاعماق الذي يساهم إيجابا في النمو

من طرف ألاسطول %( 32)من الكميات إلاجمالية املصطادة، وهي مصطادة أساسا % 62السطحي أكثر من 

مثلت قيمة صادرات . الذي تصدر منتجاته مباشرة، مما يحد كثيرا من املساهمة الاقتصادية للقطاعألاجنبي 

 .1122مليار أوقية في  211,1في املتوسط من الصادرات إلاجمالية بمبلغ يقدر ب % 23منتجات الصيد 

بحار، الش يء  1.111طن سنويا، ويوظف نحو  1.211يقدر إنتاج الصيد القاري و الاستزراع السمكي بحوالي  .112

الذي ال يمكن تجاهله في ما يخص خفض نسبة الفقر والحد من انعدام ألامن الغذائي، خاصة في مناطق نهر 

البلطي، القطية، )ال يزال  الاستزراع السمكي بدائيا بالرغم من إلامكانيات . السنغال واملناطق الريفية املحاذية

و بالرغم من العوائق التي يعاني منها الصيد . ة في الوسط القاري على مستوى البرك والبحيرات الواقع( الشبوط
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ضعف التنظيم املؤسس ي، غياب البنية التحتية والتجهيزات املناسبة، الاعتمادات ألاجنبية  للتصدير، )القاري 

، (OMVS)وتعكف منظمة استثمار نهر السنغال . ، فإنه يتوفر على فرص تنمية حقيقية(نقص كفاءة اليد العاملة

بالتعاون مع وزارة الصيد والاقتصاد البحري، على إقامة مشاريع بنية تحتية لصالح هذا القطاع الفرعي على 

 ......(مراكز استزراع سمكي، أسواق، استصالح ، برك) مستوى اترارزة وكوركل 

لتدريجي لقد سجلت في السنوات ألاخيرة تطورات في مجال حكامة قطاع الصيد،  خاصة من خالل التعميم ا .111

لكن بعض . ألنظمة الحصص في نظام الولوج إلى الثروة السمكية، وسحب الفائض من املوارد املستغلة بإفراط

إلاجراءات الهادفة إلى تحسين نظام الحكامة في قطاع الصيد لم يكتب لها النجاح  كتطبيق برامج استصالح 

الية املخصصة لهذه العمليات وكذلك لى ضعف وقد يكون ذلك راجعا إلى ضعف الوسائل البشرية و امل. املصائد

ثقافة العمل على أهداف محددة وعلى برامج عمل واضحة املعالم، وهو ما أثر على فاعلية بعض العمليات 

الهامة مثل ترقيم الزوارق ومراجعة املناطقية  أو إنشاء رخص نوعية حسب املصيدة على مستوى الصيد 

 . التقليدي

 :طاع الصيد هي أهم نقاط القوة لقإن  .111

  كلم أحد أغنى  221مناخية املواتية كثيرا والتي تجعل من شاطئ موريتانيا الذي يمتد على  -الظروف الهيدرو

 (.وفرة وتنوعا)شواطئ  العالم بالثروات البحرية 

  والتي ترجمت خاصة في مساعدات مالية معتبرة و في تكييف ألاولوية املمنوحة من السلطات العمومية

 .التنظيميإلطار القانوني و منتظم ل

  التجربة املهنية و القدرات الفنية املقنعة املكتسبة من طرف املؤسسات املكلفة بالبحث العلمي صحيح

 .وبالرقابة البحرية وباالعتماد الصحية و أيضا بالتسويق والشؤون البحرية

 كيا مع الوزارة املكلفة بالصيد سمح الاهتمام امللحوظ بالقطاع من طرف املمولين الذين طّوروا تعاونا دينامي

املوانئ ، السفن الرقابة، )بتعبئة موارد ثمينة مكنت من إنجاز بنية تحتية قاعدية ضرورية لتطوير القطاع 

 ( .البحث العلمي، الدعم الفني ودعم القدرات 

  تديمة للصيد ، على إلاستراتيجية الوطنية للتسيير املسؤول من أجل تنمية مس(1122التصديق في فبراير

هذه إلاستراتيجية املبلورة وفقا لرؤية توافقية شاملة، هي . 1122إلى  1122ولالقتصاد البحري والتي تمتد من

 .وثيقة استقصائية شاملة ومتجانسة و مفصلة عن  أهم التحديات الالزم رفعها لتنمية القطاع

 إنشاء منطقة حرة بانواذيبو لدعم التنمية و الاستثمار. 

  املستديمة للموارد وغياب تهديدات مناخية حقيقية لحد الساعة و كذلك قرب أهم ألاسواق الطبيعة

 .املستهدفة باملنتجات البحرية

تؤكد املؤشرات في السنوات ألاخيرة، أن نظام التسيير الحالي للصيد ليس باستطاعته أن يضمن استغالال  .112

ل، وأن يثمن مخزون القطاع من أجل ترقية التنمية إيكولوجيا واقتصاديا واجتماعيا مستمرا على املدى  الطوي

طن في  221.111لقد تطور إلانتاج بشكل ملحوظ خالل السنوات ألاخيرة منتقال من . الاقتصادية والاجتماعية

في % 21، مع هيمنة صيد أعالي البحار على هيكل إلانتاج بنسبة تصل 1122مليون طن في  2,1إلى  1111

نه قد تم تسجيل زيادة في إلانتاج املتأتى من الصيد التقليدي والشاطئي الذي انتقلت جدير بالذكر أ. املتوسط

 (.1121-1113)للفترة % 12إلى  1112 -1111للفترة % 21نسبته في إلانتاج إلاجمالي من 
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، إلى مخاوف مرتبطة (1122)للمعهد املوريتاني للمحيطات والصيد ير تقديرات أخيرة ملجموعة العمل وتش .112

يير املستديم للموارد البحرية والحفاظ على التنوع البيئي في ظرفية يطبعها صعود الطلب العالمي على بالتس

ويظهر من التقييم الفني أن عدة أصناف ذات قيمة اقتصادية مرتفعة مهددة بشكل كبير . الثروة وارتفاع ألاسعار

 .ثروةبفعل الصيد املفرط في موريتانيا، مما سيهدد التسيير املستديم لل

 تقديرات أهم املخزونات املستغلة بشكل مفرط في املياه املوريتانية: 8الجدول  

الكميات املصطادة املتوسطة  النوعية 

(1008-1023) 

 التوصيات التقييم املخزون

مستغلة بإفراط مع تجاوز  11111 16111 الاخطبوط

 من الجهد ألاقص ى% 22

نظرا إلعادة التشكيل التدريجي 

الحظ يجب للمخزون امل

الحفاظ على مستوى الجهد 

املناسب للمستوى الحالي من 

 12111الكميات املصطادة   

 طن 

كإجراء احتياطي ال يجب تجاوز  مستغل بالكامل 113111 62111 الاسقمرى 

 الكميات املصطادة الحالية 

 طن 161111ال يتجاوز  مستغل بالكامل  212111 21111 الشنشار ألاطلس ي 

 طن 161111ال يتجاوز  استغالل مفرط 121111 123111 سودالشنشار الا 

 طن 121111ال يتجاوز  مستغل بالكامل 122111 132111 السردينة الدائرية 

  استغالل مفرط 62111 13111 أثمالوس ي

 IMROP 2014 :املصدر

در فرص العمل تق. ظلت مساهمة قطاع الصيد في النمو الحقيقي  ضعيفة على طول الفترة مقارنة بمقدراته .116

وتمثل فرص . مصدرها الصيد التقليدي% 31فرصة عمل مباشرة و غير مباشرة، منها  22.111في القطاع بحوالي 

عشرة ( فرصة عمل 611.111)و في السينغال ( فرصة عمل 661.111)العمل التي يتيحها القطاع في املغرب مثال 

وفضال عن مخاطر الاستغالل . بكثير من البلدين املذكورين أضعاف ما هي عليه في موريتانيا التي تنتج سنويا أكثر 

 . التي قد تهدد الثروة البحرية( الغاز، البترول)املفرط، فإن هناك مخاطر أخرى ترتبط باستخدام املحروقات 

لقد تم في السنوات ألاخيرة تسجيل العديدة إلانجازات، منها على الخصوص، التعميم التدريجي ألنظمة   .112

نظام الولوج إلى الثروة البحرية و تقليص فائض القدرات الصيدية من املوارد املستغلة بشكل الحصص في 

مع الاتحاد ألاوروبي والتي تضمنت تحسينات بالنسبة  1122 -1122مفرط  واتفاقية الصيد الجديدة للفترة 

الاتفاق املاض ي، كما  حيث أنها ستسمح بخفض الكميات املصطادة عن ما كانت عليه في.  لالتفاقيات املاضية

أن يقوم ألاسطول ألاوروبي، من آلان فصاعدا، بتفريغ حمولته من ( i: )أنها تشمل مجموعة التحسينات التالية 

أن يمثل البحارة ( iii)أن ال يسمح للبواخر ألاوروبية باصطياد الرخويات، ( ii)السطحيات في ميناء انواذيبو، 

من الكميات املصطادة من % 1أن يتم اقتطاع حصة تبلغ ( iv)واخر ، من طواقم هذه الب% 61املوريتانيون 

( v)الحمولة ومنحها للسلطات املوريتانية التي توزعها مجانا على ألاسر املحتاجة بهدف  في دعم ألامن الغذائي، 

اقيات صيد يشار إلى أن موريتانيا لديها كذلك اتف. حماية البيئة واملناطق الحساسة بإبعاد مناطق شبكات الجر

 .أخرى مع أطراف خارجية، خاصة مع الصين واليابان

كانت موريتانيا أول دولة دعت، على مستوى شبه املنطقة واملنطقة وعلى املستوى الدولي أيضا، إلى تطبيق  .113

مبادرة الشفافية في الصناعات املرتبطة بالصيد، وذلك من أجل تكريس الشفافية على مستوى التسيير الفني 

وقد أطلقت موريتانيا مبادرة . من ناحية و على مستوى الدخول املتأتية من الصيد من ناحية أخرى للمصائد 

 .وسعى لترقيتها بوصفها أول بلد انضم إليها 1126فبراير  1هذه يوم ألاربعاء  شفافية القطاع
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ضعف  ضعف البنية التحتية في املنطقة بسبب( i: )تتمثل أهم معوقات و نقاط ضعف قطاع الصيد في  .112

فشل نظام املعلومات  وعدم قدرته على ( ii)مستوى الاستثمارات الخاصة الضرورية لتثمين املوارد البحرية 

الاستجابة للطلب على املعلومات في القطاع من  إنتاج معلومات متناسقة ومنتظمة وذات مصداقية حول تطوره 

(iii )تكاليف تشغيل مرتفعة وإنتاجية ضعيفة،   تقادم أسطول الصيد، وخاصة أسطول أعالي البحار الذي له

الش يء الذي يثقل بالديون وضعية املمونين ويحد من قدراتهم على الوفاء بالتزاماتهم،  خصوصا اتجاه البنوك ، 

(iv ) (الرأسقدميات)خصوصية الصيد الوطني املوجه إلى صنف واحد ،(v ) ضعف مستوى تحويل املنتجات

ضعف آليات الوقاية ( viii)و تكلفة الطاقة في نظام التشغيل،( vii)ل مناسب، غياب نظام تموي( vi)املفرغة، 

 .وتسيير املخاطر البيئية وإلايكولوجية واملخاطر املرتبطة باالستغالل املفرط للموارد

 

 طاع الثانيـــــــــالق

 القطاع الاستخراجي

في املتوسط من الناتج املحلي % 21,2مثلت النشاطات الاستخراجية خالل السنوات الخمسة عشر ألاخيرة   .111

وقد كانت هذه املساهمة ضعيفة نسبيا في . خالل الفترة% 1,3إلاجمالي بمساهمة حقيقية متوسطة سنوية بلغت 

البترول ، )مع بدء النشاطات الجديدة  1116قبل أن تسجل قفزة كبيرة ابتداء من  1112و 1111الفترة ما بين 

 (.    الذهب والنحاس 

نتيجة % 21,1(  1122ـ  1116) توسط النمو  الحقيقي للقطاع الاستخراجي خالل هذه الفترة وقد بلغ م .112

ونتيجة لهذا التنوع فإن وزن . الناتج خاصة عن استغالل حقل شنقيط للبترول 1116الارتفاع الكبير املسجل في 

، في ظرف 1126و 1116ن من الناتج املحلي الخام بي% 22إلى  1116قبل % 3,1القطاع أالستخراجي انتقل من 

ورغم الزيادة املحققة . تميز بانتعاش الطلب العالمي في القطاع املعدني وارتفاع أسعار املواد ألاولية بصفة عامة

إن ضعف القيمة . في الوزن النسبي للقطاع خالل السنوات ألاخيرة، فإن مساهمته ال تزال دون الطموحات

إلى املستوى الضعيف للتثمين وإلى عدم وجود صناعات تحويلية مما يحد املضافة للقطاع يعود في جزء كبير منه 

 .  من انعكلساته ويزيد من هشاشته أمام التقلبات الخارجية

يمثل ألاثر البيئي للصناعات الاستخراجية وصحة املواطنين العاملين فيها مصدر قلق دائم يؤخذ في  .111

ومن أجل ضمان تسيير شفاف . تبطة بتلك النشاطاتالحسبان، خاصة من طرف برامج التسيير البيئية املر 

إلى مبادرة الشفافية في  1112للدخول املتأتية من استغالل الثروات الطبيعية، فقد انضمت موريتانيا في سنة 

الصناعات الاستخراجية والتي تهدف إلى النهوض بشفافية في البلدان املنتجة في ما يعني إعالن الدخول املتأتية 

 ..ات الاستخراجيةمن النشاط

 مؤشرات ألاداء للنشاطات الاستخراجية: 8الجدول   
 2005 2006 0071 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

من الناتج املحلي )%النشاطات الاستخراجية 

 الخام

2,2 22,2 22,2 22,3 22,2 22,1 21,6 21,1 21,1 21,1 21,1 

 1,6 1,2 1,6 1 2,2 2,2 2,6 2,3 2,2 21,2 1,6 استخراج املنتجات البترولية

 2,1 3,3 2,1 3,2 2,1 2,3 2,2 2,6 2,2 6,2 3,2 استخراج خامات املعادن

 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 نشاطات إستخراجية أخرى 

 2,1- 2,2 22,2- 2,2- 2,2 2,2- 1,2 2,2- 11,3 221,2 13,1 معدل النمو

- 21,2- 22,6 12,6- 11,2- 22,2- 3,1- 2,2- 1,1- 21,2 1,1 1,1 البترولية استخراج املنتجات

 2,3- 2,2 22,1 1,2- 2,6 2,6- 1,1 3,1 12,2- 2,2 22,2 استخراج خامات املعادن

- 2,6 1,3 11,2 21,2 21 1,2- 2,6 2,1 22,2- 22,1 12,2 نشاطات استخراجية أخرى 

 (تقديرات)*: 1122،  *1122املكتب الوطني لإلحصاء : املصدر
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 البترول والغاز

في تنويع صادراتها وانضمت لنادي البلدان املنتجة للبترول بعد اكتشاف  1116لقد شرعت موريتانيا منذ  .111

وكانت التقديرات ألاولية ملستوى (. شنقيط، تيوف، تيفت، باندا وبيليكان ) خمسة حقول بترولية وغازية ،

وقد . يوميا/ برميل 22.111ط، تشير إلى قدرة إنتاجية متوسطة تناهز إلانتاج، على أساس مخزونات حقل شنقي

في حقل شنقيط، إال أن إلانتاج ظل أقل كثيرا من التوقعات واستقر  1116انطلقت النشاطات فعليا في فبراير 

من % 6,6ورغم أن القيمة املضافة للبترول مثلت . يوميا، وهو أعلى مستوى وصل إليه/ برميل 16.222عند 

. 1122و 1122بين % 1,2لناتج املحلي الخام عند بدء النشاطات، فإن حصته نقصت تدريجيا لتستقر عند ا

وتكمن أسباب هذا النقص في الصعوبات التقنية التي ظهرت خالل مرحلة الاستغالل مسببة مساهمة سلبية 

مليون برميل أي بتراجع  2,21بـ  1122ويقدر إلانتاج الخام للبترول في . 1122ـ  1116بين % 21,2متوسطة تقدر بـ 

 .1122مقارنة بـ % 22قدره  

أهم نقاط قوة القطاع مرتبطة بوجود رؤية قطاعية إستراتيجية واضحة سيتم العمل بها، أما الفرص التي   .112

كد وجود مخزون مؤ ( ii)ألاهمية التي يوليها الفاعلون في مجال الاستكشاف ملوريتانيا، ( i:)يتوفر عليها القطاع فهي 

بني تحتية للتخزين قابلة ( iii)وقابل لالستغالل خاصة الحقول الغازية والبترولية املهمة املكتشفة أخيرا، 

 للتوسيع توجد في انواذيبو ونواكشوط 

في إلاصالحات املؤسسية ودعم  1112لقد تمثل التقدم الحاصل في مجال قطاع املحروقات ابتداء من  .112

في ما يخص النشاطات القبلية  تم وضع إطار . ي بداية ونهاية النشاط البتروليالقواعد التشريعية والتنظيمية ف

مزيد من الشفافية في منح عقود ية القطاع، و تم كذلك العمل على قانوني مالئم، مما أدى إلى زيادة جاذب

تشاف موارد وقد توجت هذه الجهود باك. الاستكشاف وإلانتاج  من خالل إدخال العطاءات املقدمة إلى املنافسة

غازية معتبرة في عرض السواحل ألاطلسية،  مما قد يرد الاعتبار لقطاع تضرر بفعل ظرفية دولية غير مواتية بعد 

 .                     1122من قيمته منذ نهاية % 21الهبوط الحاد في أسعار البترول الذي فقد 

ر التنظيمي الذي أدمج نشاط التموين في أعالي فيما يتعلق بالنشاطات البعدية   فإنه، وبعد مراجعة إلاطا .116

البحار، ال يزال يتحتم بذل جهود في سبيل تحسين نشاطات نقل وتسويق املحروقات السائلة والغازية وتأمين 

 .الجمهور والسلع وكذلك في سبيل حماية البيئة

ة والتنظيمية، أما تتمثل نقاط ضعف القطاع في نقص املصادر البشرية املؤهلة وغياب البنية املؤسسي .112

ضعف ( iii)ألازمة الدولية في قطاع البترول ،( ii)تهالك املنشآت التخزينية ،( i:)ألخطار التي تحدق بالقطاع فهي 

 .أسعار املحروقات مما قد يحول دون اتخاذ قرار الاستثمار

 الخامات املعدنية

ث مكن تصدير خامات الحديد القطاع ظل القطاع املعدني، منذ استقالل البلد، محركا مهما لالقتصاد، حي .113

بما فيها الذهب % 11وتقدر املساهمة الحالية لقطاع املعادن في الناتج املحلي الخام بـ . من لعب دور هام نسبيا

شغل مباشر وغير )منها فقط % 2شخصا تمثل النساء  22.111ويشغل القطاع إجماليا . والنحاس والكوارتز

    (.                     مباشر

تنمية القطاع املعدني من ألاهداف ألاولية  2222لقد وضع إعالن السياسة املعدنية الصادر في سنة  .112

للحكومة، كما أسند للقطاع الخاص دورا محوريا في ذلك املجال وأوص ى بأن يركز العمل الحكومي على مهمات 

ادرة على متابعة ورقابة خاصة  بالتطوير، من خالل وضع إطار تشريعي مناسب وتكوين مصادر بشرية ق

 .النشاطات املعدنية
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 3.622طن من النحاس و  11.211مليون طن من الحديد  21.116من  1122يتكون إلانتاج املعدني في سنة  .121

وينشط في  1122مليار أوقية في سنة  226,2طن من الذهب، أما إلايرادات املالية الناتجة من القطاع فتقدر بـ 

رخصة بحث في القطاع   232وقد تم منح (. وطنيا و أجنبيا)فاعال 21وصل عددهم إلى  القطاع عدد من الفاعلين

مكن . رخصة استغالل تخص الحديد والذهب والنحاس وامللح ولكوارتز 22شملت مختلف الفئات، إضافة إلى  

تأسيس  ، من إنجاز بنية تحتية جيولوجية مهمة ومن إعادة( PRISM)مشروع الدعم املؤسس ي لقطاع املعادن 

وبالرغم من النتائج املسجلة بعد تطبيق مرحلتين من هذا البرنامج، . إلاطار التشريعي ومن دعم املصادر البشرية

فإن ألاهداف املتعلقة بالبنية التحتية الجيولوجية وكفاءة إلادارة املكلفة باملعادن وترقية القطاع املعدني ال تزال 

بهدف جذب انتباه الشركات الدولية وتسليط الضوء على " موريتانيد" وتنظم نسخ . بحاجة للمزيد من املتابعة

 . القطاع املعدني والبترولي املوريتاني 

مليون طن في  21,6عرف انتاج  خامات الحديد خالل السنوات ألاخيرة تحسنا جوهريا، حيث تم استخراج   .122

د مكنت برامج دعم الاستثمارات وق. ، بالرغم من الانخفاض القوي لفلسعار في السوق الدولية1122سنة 

مليون طن  2والتحديث في إطار مشروع القلب من تطوير املنجم املوجود وإنشاء مصنع إلثراء خام الحديد بقدرة 

سنويا وميناء معدني جديد في انواذيبو من أجل زيادة وتحسين إنتاج وتصدير خامات الحديد بتكلفة إجمالية 

من الناتج % 2نسبة  1122و 1112سط القيمة املضافة لخامات الحديد بين بلغ متو . بلغت واحد مليار دوالر

 .املحلي الخام، وهو مستوى ظل ثابتا نسبيا خالل الفترة

مليون  212، نتيجة استثمار أكثر من 1112عاد منجم النحاس في اكجوجت من جديد إلى العمل في سنة  .121

غراما من  21وبمعدل % 12ركيز للنحاس تصل طن بالنحاس بنسبة ت 211.111إلنتاج  MCMدوالر من طرف 

 61.111بمستوى سنوي يصل  1112بالتوازي إنتاج الذهب املصّفر في مارس  MCMالذهب للطن، كما بدأت 

ويعتبر . كغ سنويا 2.211استغالل الذهب بإنتاج متوسط يقدر ب  TASIASTوفي نفس الفترة بدأت شركة . أونصة

 2,6ريع املعدنية في إفريقيا باحتياطات معدنية مؤكدة ومحتملة تصل أحد أهم املشا TASIASTمنجم ذهب 

لم تمثل . مليون أونصة  2,6مليون أونصة أخرى محتملة  تقدر ب  2,2مليون أونصة وموارد معدنية مؤكدة تبلغ 

ن في املتوسط م% 1,2النشاطات الاستخراجية من الذهب والفضة، بالرغم من املقدرات املتوفرة منهما، سوى 

 .1122و 1116الناتج املحلي الخام بين 

حجما كبيرا من الاستثمارات املباشرة ألاجنبية زاد تدفقها  1116جذبت النشاطات الاستخراجية منذ  .121

مليار دوالر، ورغم ذلك الزال القطاع يساهم بنسبة ضعيفة في خلق الثروة ومحاربة الفقر وفي  22التراكمي على 

 .فقط من السكان النشطين% 1,2نشاطات الاستخراجية  حوالي توفير فرص العمل حيث تشغل ال

 تدفقات الاستثمارات ألاجنبية املباشرة:  20الجدول 
 1122 1121 1121 1122 1121 1112 1113 1112 1116 1112 مليون دوالر: الوحدات 

 2233 1662 1121 1231 1111 1226 1611 2661 2222 2222 الجزائر 

 222 113 123 226 216 223 231 21 31 112 مالي 

 223 122 232 211 211 123 131 112 212 21 موريس

 1231 1123 1213 1263 2222 2221 1232 1312 1222 2622 املغرب

 121 122 126 113 166 111 123 122 111 22 السينغال

 221 2112 2222 226 212- 1 121 212 222 322 موريتانيا

-  222 222 21 31- 22 232 213- 22 212 (فيةصا)الصناعات البترولية 

-  21 2222 226 1 1 222 11 211 22 (صافية)الصناعات املعدنية 

-  216 113 261 23 21- 6 12 21 12 أخرى  

 CNUCED/BCM :املصدر 
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عدم تحديث املدونة املعدنية التي ( i) :إلىيواجه القطاع مجموعة من الصعوبات واملعوقات التي تعود  .122

عدم مالءمة النصوص القانونية املعدنية والبيئية، ( ii) والتي يطبعها العديد من النواقص، 1113عتمدت في ا

(iii )أسندت الحكومة نشاطات معدنية مباشرة لفاعلين . عدم املعرفة باملوارد املعدنية وبمتطلبات تسييرها آلامن

صعوبات ( v)التحليل املعدني املسجلة رسميا، غياب مخابر ( iv)خصوصيين تعتبر نتائج بحوثهم غير مؤكدة، 

كفاءات الدولة يتم )متعلقة بمتابعة العمليات املعدنية بسبب النقص اللوجستي ونقص املصادر البشرية 

املشاركة املحلية الضعيفة في ( vi)، (اكتتابهم في الغالب من طرف الشركات املعدنية التي تمنح ظروفا أفضل

 .التنوع املحدود لالقتصاد من أجل النتائج املعدنية ( vii)الاستخراجية، سلسلة القيمة للصناعات 

أكدت ألاعمال البحثية الجارية عدة مؤشرات مهمة يمكن أن تقود في ألاجل القصير واملتوسط إلى تنويع  .122

ة الوطنية إلخ وتعتزم الشرك... إلانتاج املعدني، خاصة من خالل فتح مناجم جديدة للكوارتز وامللح واليورانيوم 

، وذلك في إطار مشروعها للتطوير 1112مليون طن في أفق  21زيادة إنتاجها ليبلغ ( اسنيم)للصناعة واملناجم 

 .Minnetak ;sphereوالعصرنة أو تعاونها مع شركات 

 استغالل الجبس 

يا على مليون طن، ويتم استغالله حال 211تقدر الاحتياطيات املؤكدة و املحتملة من الجبس بأكثر من  .126

 11.111التي تنتج حوالي ( ساميا)مستوى موقع سبخة اندغماشة من طرف الشركة العربية للصناعات املعدنية 

يتم توجيه جزء من إلانتاج لغرض تحويله إلى الجص أما الباقي فيتم توجيهه لتموين مصانع . طن  سنويا

طن سنويا، كما تنوي  211.111حوالي تعتزم ساميا تكثيف استغاللها للجبس ليصل إنتاجها إلى . إلاسمنت

وتستغل احتياطيات الجبس، أيضا، من طرف فاعلين خصوصيين .  تصدير كميات إلى دول غرب إفريقيا املجاورة

 . موريتانيين  يستغلون املقالع ألغراض صناعية

 استغالل امللح 

يتم . ن أهمها سبخة الجلتتوفر موريتانيا على احتياطي هام من امللح على مستوى العديد من السباخ م .122

 6111استغالل امللح على مستوى سبخة الجل في فضاء مفتوح، ويصل متوسط إلانتاج السنوي فيها إلى حوالي 

يزال الاستغالل يتم بالطرق ال . ساس إلى دولة مالي املجاورةطن يباع جزء منها محليا، أما الباقي فيتم تصديره باأل 

 (.املجرف واملعول )شخاص يستخدمون أدوات يدوية بسيطة التقليدية وبصفة موسمية من طرف أ

 الصناعة والصناعة التقليدية 

 ناعة ــــــــــالص

مقاولة  من املقاوالت الصغيرة واملتوسطة  111يتكون قطاع الصناعات التحويلية  املصنف مما يقرب من   .123

بعض املنتجات املحلية وإنتاج بدائل يرتكز نشاط هذا القطاع على تثمين . يوجد معظمها في نواكشوط و نواذيبو

أما . شخص 2111وبالرغم من عدم تنوع منتجات هذا القطاع فإنه يوفر شغال لحوالي . للمنتجات املستوردة

شخص حسب  2111القطاع غير املصنف، فيتكون من حوالي ألف مقاولة صغيرة ومتوسطة ويزفر شغال حوالي 

ESI1121 .وقد بلغت . لصناعة التحويلية والصناعة التقليدية والخدميةيضم القطاع العديد من نشاطات ا

، حسب املكتب 1122-1112خالل الفترة  % 3.1املساهمة النسبية للقطاع في الناتج املحلي إلاجمالي حوالي 

 .الوطني لإلحصاء، و ذلك على الرغم من اعتماده على قاعدة ضيقة وهشة

مطاحن و صناعات غذائية وإسمنتية وسمكية وكيميائية  نشطة التحويلية املصنفة، أساسا، متتكون ألان .122

بحيث انتقلت من املحلي إلاجمالي تراجعا ملحوظا  وقد شهدت املساهمة النسبية للقطاع في الناتج. وبالستيكية

ويعود هذا . كمتوسط سنوي خالل السنوات العشر ألاخيرة %2.1إلى  1112كمتوسط سنوي قبل سنة  % 21.6

س، إلى ضعف ألانشطة التحولية على مستوى القطاع ألاول وإلى منافسة املنتجات املستوردة التراجع، باألسا
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ويستحوذ القطاع غير املصنف . وكذلك إلى ارتفاع تكاليف الاستهالكات الوسيطة وباألخص تكاليف عوامل إلانتاج

ان النشطين وقد عرفت من السك % 6.3يشغل هذا القطاع حوالي . على الجزء  ألاكبر من إنتاج هذا القطاع

 .الفترة ملضافة تطورا غير منتظم خالل هذهقيمته ا

انفتاح البلد أكثر على املنافسة  ألاجنبية (i): يمكن إجمال أهم نقاط قوة القطاع الصناعي املوريتاني في  .121

لشعب وجود مقدرات مهمة في مختلف ا (ii)؛  1121وتحسين  نظام املنافسة بعد مراجعة مدونة الاستثمارات 

النظام الضريبي املتعلق باالستيراد  (iii)؛ (الصيد والزراعة والتنمية الحيوانية والصيد التقليدي)الاقتصادية 

أصبح سهال نسبيا ، وجود العديد من  إلاعفاءات وألانظمة الخاصة  مع ما يترتب على ذلك من تأثيرات سلبية  

 .الخصوص  على بنية السوق و على املنتجات املستوردة  على وجه

خالل تنفيذ إلاطار الاستراتيجي ملكافحة الفقر، تم القيام بعدة أنشطة هامة بهدف تحسين ديناميكية  .122

، تم تحيين استراتيجية الصناعة بغرض  زيادة 1122وخالل العام . القطاع وتطوير مساهمته الاقتصادية

 .ملختلف ألاسواقتنافسية القطاع وتقوية اندماجه في الاقتصاد الوطني وتسهيل ولوجه 

محدودية الولوج إلى مصادر  (i): تتمثل أهم املعوقات الحالية التي يعاني منها القطاع الصناعي املوريتاني في .121

محدودية نظام الدعم  (iii) منح ألاولوية لالستهالك بدال من الاهتمام بدعم إلانتاج،   (ii) تمويل الاستثمار،

عدم تحديد املسؤوليات بين العديد من القطاعات  (iv)دعم الصناعة؛ وتدخل املحدود للدولة أيضا فيما يخص 

عدم مالءمة بيئة ألاعمال  رغم ما  (vi)ضعف الطلب ؛  (v) الوزارية  وقصور أداء الهيئات املهنية والاجتماعية؛ 

 .عرفته من تحسن في آلاونة ألاخيرة

 دية ــــناعة التقليــــــالص

، واملهن (إلخ...والسباكةالنجارة ) ، بمفهومه الواسع، من املهن الصغيرة يتكون قطاع الصناعة التقليدية .121

وقد وصل عدد (. إلخ.... الحصائر والجلود)التقليدية  مثل صناعة  املجوهرات واملهن التي تقوم بها بالنساء 

الواليات، كما   تعاونية موزعة على جميع 122إلي  1122التجمعات والتعاونيات ألاسرية غير املصنفة خالل العام 

 . منتسبا يتوزعون على العديد من ألانشطة التقليدية والخدمية   1212بلغ عدد املنتسبين النشطين 

يعتبر هذا القطاع، بمفهومه الواسع، قطاعا جالبا للنمو نظرا لقدرته على توفير فرص عمل كثيرة مقابل  .122

يشغل هذا القطاع حاليا حوالي . املبادرات الفرديةاستثمارات يسيرة، كما أنه يمثل مجاال خصبا إلطالق وتطوير 

وال يزال هذا القطاع يعاني من . صانع تقليدي، بحسب وثيقة إستراتيجية قطاع الصناعة التقليدية 231.1122

صعوبة الولوج ( (iiغياب التكوينات املتخصصة؛  (i): العديد من املعوقات التي تحول دون تنميته والتي من أهمها 

صعوبة التسويق نتيجة  (iv)غياب مناطق إلقامة صناعات تقليدية؛  (iii)( الاستغالل والاستثمار)ويل إلى التم

وصعوبة الولوج إلى الصفقات العمومية بسبب الطابع غير املنظم ألغلب املقاوالت ( الواردات)املنافسة الخارجية 

 .التابعة لقطاع الصناعة التقليدية

التقليدية وغياب إحصاءات ذات مصداقية يحوالن دون إمكانية تقدير  إن الطابع غير املنظم للصناعة .122

 (ii)أصالة وثراء وتنوع املنتجات  (i): يمتلك القطاع نقاط قوة تتمثل في. مساهمة القطاع في الناتج املحلي إلاجمالي

وقات التي يعاني وبخصوص املع. نمو وتنوع الطلب الثقافي والاقتصادي السياحي على املستوى ألاوروبي والعالمي

منها القطاع فهي ترتبط أساسا بضعف البنية التحتية وضعف مهنية الفاعلين وغياب الاستثمارات العمومية 

 .والخصوصية

 قطاع الخدمات 

كمتوسط سنوي خالل  %11.2بلغت املساهمة النسبية لقطاع الخدمات في الناتج املحلي إلاجمالي حوالي  .126

أنشطة القطاع ،  إن. التقديرات حسب آخر من السكان النشطين % 62.1 ، و يشغل حوالي1122-1112الفترة 
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ساهمت بأكثر من النصف في تحقيق النمو الحقيقي للناتج املحلي إلاجمالي خالل   -مصنفة  أغلبها غير هي في -التي

 .نفس الفترة  مع مساهمة أكبر خالل السنوات الخمس ألاخيرة

 ا من الخدماتالتجارة و النقل و الاتصاالت و غرره 

 موريتانيا حيث في -العمل فرص  من حيث توفير -تعتبر أنشطة التجارة و الخدمات من أهم القطاعات .122

  -كمتوسط سنوي -من الناتج املحلي إلاجمالي  %2.6من السكان النشطين و ساهمت بنسبة %16 تستوعب حوالي

وضع نظام معلوماتي ملتابعة ألاسعار والتموين، بالتجارة  ب  قام القطاع املكلف  كما(. 1122-1112)خالل الفترة 

بغرض املصادقة عليه من  2دراسة تشخيصية حول  الاندماج التجاري، و صياغة مشروع من الفئة  وإنجاز

 .طرف إلاطار املندمج  و املدعم 

على  ، في تحسين  النظام التنافس ي  للبلد وزيادة الانفتاح 1121ساهمت مراجعة مدونة الاستثمار للعام  .123

املنافسة الخارجية، وعلى الرغم من أن العديد من القطاعات كاملصارف والعمران والفنادق واملطاعم، الزالت في 

خاصة )أغلبها مملوكة من طرف مجموعات بعينها، كما هو الحال بالنسبة الستيراد العديد من املنتجات 

أصبح سهال نسبيا، وتوجد  العديد من  إلاعفاءات  ، فإن النظام الضريبي املتعلق باالستيراد(املنتجات الغذائية

وألانظمة الخاصة  مع ما يترتب على  ذلك من تأثيرات سلبية  على بنية السوق وعلى املنتجات املستوردة  على 

 .وجه الخصوص

مع إدخال ضرائب مهمة على السلع  -تجمع بين نظام الواردات الحالي  ينضاف إلى ذلك أن الدولة ال تزال .122

ونظام معقد خاص بواردات السلع الضرورية، التي تسيرها الشركة املوريتانية لإليراد والتصدير  -تهالكية الاس

 (. سونمكس)

 :الحاليةأما فيما يتعلق بالفرص، فهناك وسيلتان لتحسين املنظومة   .161

 أكثر فاعلية  في لعب دور  املانحين يساعد الدول النامية على –وهو برنامج متعدد : إلاطار املندمج  واملدعم

الهدف النهائي لإلطار في تحفيز النمو  النظام التجاري الدولي وعلى تجاوز املعوقات املرتبطة بالعرض ويتمثل

الاقتصادي والتنمية املستدامة وكذلك القيام بكل ما من شأنه انتشال أكبر عدد ممكن من ألافراد الذين 

في أفق التوقيع  على اتفاقية الشراكة الاقتصادية  : دية اتفاقية الشراكة الاقتصا يعيشون تحت خط الفقر؛

والاتحاد ألاوروبي، فإن بالدنا ( موريتانيا +اللجنة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ) بين منطقة غرب إفريقيا 

و يهدف . بهدف الوصول إلي اتفاق تعاون مع اللجنة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تعتزم إطالق مفاوضات

انضمام موريتانيا إلى التعريفة  الخارجية املوحدة ونظام ليبرالية التبادل  (i): الاتفاق هذا أساسا إلىمشروع 

انضمام موريتانيا إلى التفاهمات املتعلقة بليبرالية الخدمات؛  (ii)اللجنة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا؛ 

(iii)  تنفيذ  التعريفة  الخارجية املوحدة ونظام  اعتماد موريتانيا شروط التعاون من أجل تسيير الاتفاق و

 .ليبرالية التبادل

  أما املعوقات الداخلية فتعود إلى عدم التحكم في مسار إلانتاج،  وإلى ضعف التحكم في التسيير وإلى صعوبة

 (i): وفيما يعني املعوقات املتعلقة باملحيط،  فيمكن إرجاعها إلى العوامل التالية .  الولوج إلى املعلومات

 (iv)التكاليف الباهظة لعوامل إلانتاج ؛  (iii)ثقل العبء الضريبي؛  (ii)محدودية التمويل وارتفاع تكلفته؛ 

منافسة املنتجات املستوردة للمنتجات  (vi)ضعف وسائل الدعم ؛  (v)عدم مالءمة البنية التحتية؛ 

 (ix) بين الصناعات؛  القبلي  والبعديغياب الترابط  (viii)التكاليف الباهظة للصفقات؛   (vii)املحلية؛ 

 القدرات املؤسسية نحو حل املشاكلالنقص في توجيه  (x)في مجالي التموين والصيانة؛  التبعية  الخارجية

 .التي يجب حلها على املستويين العام والخاص
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رات التحليلية  والاعتماد، فإن البنية التحتية املؤسسية الخاصة باملختب على مستوى مسار توحيد التقييس .162

ومختبرات رقابة الجودة  الزالت ضعيفة  سواء على مستوى التجهيزات و املوارد البشرية املتخصصة  أو على 

و في مجال الحلول . مستوى املوارد املالية، كما أن  أداءها ال يزال يعتمد في كثير من ألاحيان على الدعم الخارجي

( املعدنية والدقيقالزيوت الغذائية واملياه )التي يجب تطبيقها  عايير على عشرات امل التقنية فإن الدولة تتوفر 

 .عات الوزارية واملؤسسات العموميةالتي تقوم بها القطا وغيرها من التعميمات والنظم والقوانين

ليا على عمله حا وطني للتقييس الوظيفي الذي يقوماملختبر ال دارة التقييس وترقية الجودة علىتتوفر إ .161

وتتلخص أنشطته في .  الجاري اعتمادها 22112ف الحصول على شهادة ألايزو بهد تعتمد على الجودة مقاربة

وربط ( لواسعرقابة املنتجات ذات الاستهالك ا)مجاالت ألاوزان واملقاييس بهدف الحصول على تقييس شرعي 

ات البنزين، وأدوات القياس املعايير الخاصة بامليزان ومضخ: الخاصة بالتقييس الصناعي وصحيح أجهزة القياس

 :آلان ثالثة أبعاد رئيسية، وهي، يقيس املختبر حتى السياقوفي هذا . لصالح الوحدات الصناعية وشركات التعدين

 .الحرارةالحجم والوزن ودرجة 

مجال الوقاية وسالمة املواد الغذائية  من منتجات الصيد واملنتجات  تتكون القطاعات ذات ألاولوية في .161

ضمان جودة املنتجات  ىالرقابة إل وتهدف هذه. هالك واسع كاملحروقاتية ومنتجات أخرى ذات ااستالدوائ

نافسة الشريفة في السوق الوطنية والحد من املستوردة وكذلك املصدرة، وضمان حماية السكان وتكريس امل

ية بشأن املعوقات لتجارة العامل، مع احترام الالتزامات الواردة في اتفاقيات منظمة ااملمارسات التجارية الضارة

أخيرا، نشير، هنا،  إلى أن التجهيزات التي تتوفر عليها الوزارة  . والتدابير الصحية والصحة النباتية الفنية للتجارة

 .للقيام بمراقبة الجودة  الزالت متواضعة، كما يالجظ غياب املختبرات املتخصصة لهذه الرقابة

 السياحة 

موريتانيا إلى أوج تطورها في منتصف العشرية ألاخيرة،  حيث وصل عدد السياح  لقد وصلت السياحة في  .162

. شهدت تراجعا كبيرا بسبب التهديدات ألامنية 1112سائح سنويا، إال أنه ابتداء من عام  22111إلى ما يقارب 

ألاعمال وعلى الرغم من ذلك ، تمكنت البالد  من تطوير  نوع خاص من السياحة  يركز على سياحة رجال 

وقد تم إطالق حملة إعالمية  واسعة  لتحفيز التوجه  إلى موريتانيا من خالل سوق إلارسال . والسياحة املحلية

وكانت هذه الحملة تهدف باألساس إلى (. بلجيكا وإسبانيا وأملانيا)باإلضافة إلى دول أخرى مثل ( فرنسا)الرئيس ي 

نظيم رحالت خاصة بالصحافة وتنظيم تظاهرة  أعطي لها تحسين صورة موريتانيا كوجهة سياحية من خالل ت

 ".أسبوع موريتانيا"إسم

التهديدات ألامنية التي عرفتها  منطقة  (i): ترتبط املعوقات الرئيسية لتنمية السياحة إلى حد كبير بما يلي .162

 (iv)ي القطاع، نقص املهنية ف(  iii)ضعف الطلب على  السياحة املحلية،  (ii)الساحل في السنوات ألاخيرة؛ 

 .وعدم كفاية الاستثمار في القطاع( v)ضعف البنية التحتية السياحية 

 التجهيز والنقل 

٪ مع زيادة 1حوالي  1122و 1112بلغت املساهمة النسبية لقطاع النقل في الناتج املحلي إلاجمالي بين عامي  .166

تبادل التجاري بين موريتانيا والدول كبيرة خالل السنوات ألاخيرة بسبب انتشار شركات النقل وتطور حركة ال

هكذا  انتقل عدد الكيلومترات  . املجاورة بفضل ترميم وتوسعة شبكة الطرق وتطوير منشآت املوانئ واملطارات

وهو ما  1122في عام كم  2362قبل أن يصل إلى  1121كم في عام  1162إلى 1112كم في  2261املعبدة من 

أما  طول . كم 2323وهو  1122ال في إلاطار الاستراتيجي ملكافحة الفقر لسنة الذي كان محددا أص يتجاوز الهدف

كم سنة  2111قبل أن يصل إلى  1121كم سنة  2121إلى  1116كم سنة  221الطرق املرممة فقد ازداد من 

م سنة ك 2111وهو  طار الاستراتيجي ملكافحة الفقر ، وهو ما يتجاوز أيضا الهدف الذي كان محددا  قبل إلا 1122
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ويعود .  إن ألاشغال الجارية ستمكن ال محالة من التحسين الجذري للشبكة الطرقية في املجال الحضري .  1122

 . ضعف الشبكة الطرقية في جزء كبير منه إلى عدم كفاية املوارد املخصصة لصيانتها

الصادر بتاريخ  122-63قم حتى آلان وفقا للقانون ر املجال الطرقي في موريتانيا مسير تجدر إلاشارة إلى أن  .162

وقد تم القيام حديثا بدراسة لتحيين . 21/12/2263بتاريخ  133-63واملرسوم املطبق له رقم  11/2/2263

، ستكون الشبكة 1121وتفترض  الدراسة بأنه في أفق . النصوص املتعلقة بإنشاء وتصنيف الشبكة الطرقية

-نواكشوط) 2كم من الطريق السريع  221: رق السريعةشبكة الط(  i: )الطرقية  مصنفة على النحو التالي

( iii)كم مكونة من خمس طرق وطنية كبرى،  2121وستصل شبكة الطرق الوطنية إلى حوالي ( ii)؛ (بوتلميت

وستصل شبكة ( iv)طريقا جهويا  12كيلومترا موزعة على   2311وستصل شبكة الطرق الجهوية إلى حوالي 

 .طريقا ريفيا 66كم مكونة من   2222الطرق الريفية إلى حوالي  

ويتم  تنفيذ أعمال . يالحظ أن شبكة الطرق الوطنية قد تضررت كثيرا نظرا  لقلة املوارد املخصصة لصيانتها .163

صيانة الطرق حصريا من طرف الشركة الوطنية لصيانة الطرق و هي للتذكير مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري 

يذ   بعض أعمال تشييد الطرق املعبدة  مما يمكنها من الحصول على تجهيزات و صناعي  يعهد إليها أيضا  بتنف

، والحكومة  عاكفة على إنجاز دراسة جدوائية إنشاء 1121و منذ عام .ذات كفاءة عالية ومن تحسين أدائها 

ال ، الذي كان يمول ألاعمSYSMINغير أن هذا الصندوق الذي كان سيحل محل .  صندوق تأمين وصيانة الطرق 

 وترتبط الشركة الوطنية لصيانة الطرق . ،  لم يتم إنشاؤه حتى آلان1122الخاصة بالترميم قبل إغالقه عام 

ENER  مليار  23مقابل مبلغ إجمالي قدره ( 1123-1122)بعقد برنامج لصيانة الطرق مع الدولة،  يغطي الفترة

 .أوقية

مدارج ( 21)مطارات وعشرة ( 21)نيا تتوفر على عشرة وفيما يتعلق بالبنية التحتية للنقل الجوي، فإن موريتا .162

موزعة على امتداد التراب الوطني من بينها مطاران مصنفان على أنهما دوليين ومطار ثالث مخصص للنقل الدولي 

 212226إلى  1122وقد وصل عدد الركاب لسنة .  أيضا، وسبعة مطارات أخرى تستقبل الرحالت الداخلية فقط

 12والذي يقع على بعد   1126تصميم  املطار  الدولي الجديد بنواكشوط،  الذي يعمل منذ يونيو و قد تم. راكبا

وتجدر .  211. 222بويغ  131كم من وسط املدينة، ليستقبل ألاجيال الجديدة من الطائرات  من نوع أيرباص 

سيليبابي  يشهد  هو آلاخر كما أن مطار . إلاشارة إلى أن مطار ازويرات قد استفاد من أعمال تجديد وتوسعة

 .أعمال ترميم وإن لم يتم استخدامه حتى آلان

ميناء نواكشوط  املستقل ( i: )فيما يتعلق بالبنية التحتية للنقل البحري،  فإن موريتانيا تتوفر على  .121

(PANPA)؛ و(ii ) امليناء التجاري  بنواذيبو(PAN) ،(iii ) ،وامليناء النفطي بنواذيبو(iv ) املعدني بنواذيبو، وامليناء

(v ) وميناء الصيد التقليدي بنواذيبو(vi )وميناء تانيت قيد إلانشاء. 

أصبحت لديه القدرة على  مع التوسعة الجديدة، مليناء انواكشوط  املستقل املعروف بميناء الصداقة  .122

، تطور (1122 -1121)وخالل الفترة ألاخيرة . طن ويتمتع حاليا بسبع مراس ي 12111 استقبال السفن بسعة

( بالجملة)طن  1.22.1223كبير، حيث ارتفع من ، بشكل ستقلالتبادل التجاري من خالل ميناء نواكشوط امل

، وهو ما يمثل نموا سنويا (كاملة وفارغة )حاوية نمطية  226.313طن و 1.322.212حاوية نمطية  إلى  31.222و

على اعتماد في  PANPوقد حصل امليناء . لحاويات٪ على أساس حركة ا6.33على أساس الحمولة  و% 6.2بمعدل 

كما أن الدراسات املتعلقة ببناء ميناء للحاويات  أصبحت شبه جاهزة  .  مجال أمن السفن واملنشآت املينائية 

سيتم تسيير هذا امليناء، الذي يعتبر ذو مردودية كبيرة ، في إطار .  وسيتم اعالن املناقصة في القريب العاجل

كما سيتم  تشيد ميناء معدني جديد في نواذيبو الستقبال السفن املعدنية ذات . القطاع الخاصشراكة مع 

 .الحمولة الكبيرة 
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وتتكون البنية .  العبارات أو الزوارق  تصر على عبور نهر السنغال بواسطةفيما يتعلق بالنقل النهري، فإنه يق .121

طنا،  31،  وورشة تصليح ومن عبارتين سعتهما (سفلىاملياه العليا وال)التحتية واملعدات النهرية من مراس ي 

 .تسييرهما( SBM)وتتولى شركة عبارات موريتانيا . متواجدتين في مدينة روصو

البحري ملنظمة استثمار نهر  -املشروع النهري  يرتبط التطوير الحقيقي للنقل النهري في موريتانيا، بإنجاز .121

بع للبرنامج الجهوي، الذي يهدف بناء وترميم البنية التحتية التي من التا"  مكونة املالحة"املسمى  OMVSالسنغال 

جعل  الوصول إلى ( ii)؛ (212الكيلومتر)جعل املالحة بنهر السنغال دائمة من املنبع إلى  املصب ( i: )أجل مل يلي 

 .تنمية النقل النهري على طول النهر( iii. )النهر ممكنا في جميع ألاوقات

التي  يبلغ طولها -ل عبر السكك الحديدية، فإنه ال يزال يقتصر حتى  على سكة حديدية  فيما يتعلق بالنق .122

وتربط مدينة املعدنية ازويرات املعدلة  -(سنيم)كم و تديرها الشركة  الوطنية للصناعة واملناجم  211حوالي 

ي لفلشخاص واملمتلكات  بين من ناحية أخرى، تشكل هذه الشبكة وسيلة نقل عموم.  بامليناء املعدني  في نواذيبو

 .مختلف القري الواقعة على الخط الرابط بين ازويرات  ونواذيبو مرورا بمركز شوم إلداري 

التأخر الذي يعرفه  إنجاز املشاريع الذي يرجع إلى عدة ( i: )بشكل رئيس ي يواجه قطاع النقل عدة معوقات .122

( ii)املتعلقة بملفات املناقصة ، وإبرام وتوقيع الصفقات  املدة  الطويلة التي تستغرقها إلاجراءات : أسباب منها 

غياب  معايير فنية وطنية للتصميم والبناء والصيانة،  قابلة للتطبيق على جميع  أرباب العمل واملقاولين 

النقص الكبير في معرفة  الشبكة الطرق الوطنية وغياب مخطط توجيهي عام للشبكة يتم من ( iii)املنتدبين 

عدم كفاية املوارد املخصصة لصيانة الطرق في ضوء الاحتياجات  الكبيرة ( iv)حديد أولويات فك العزلة خالله ت

غياب إطار لترقية  الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع النقل وضعف ( v)و الوضعية املزرية للطرق 

فوضوية النقل ( vi)في تنمية القطاع القدرة الاستيعابية لالستثمار العام الذي يحد من دور هذه الشراكة 

تدافع الصالحيات بين إلادارات والبلديات في مجال تسيير الطرق والنقل الحضري، ( 2:  )الحضري الناجمة عن 

ونقص الاستثمارات ( vii)تقادم السيارات، (  1)وعدم وصول الشبكة املعبدة إلى بعض ألاحياء وسوء حالتها، ( 1)

 .ة الحديدية والنهرية  وفي مستوى أقل في مجال  املطارات واملوانئفي مجال البنية التحتي

 

 الاتصاالتتكنولوجيا إلاعالم و 

٪ مع 6حوالي  1122و 1112بلغت املساهمة النسبية لقطاع الاتصاالت في الناتج املحلي إلاجمالي بين عامي  .126

مالي بعد استقطاب القطاع لرؤوس ٪ من الناتج املحلي إلاج3.2وصلت إلى  1121زيادة كبيرة اعتبارا من عام 

منصب  311ولقد قدرت سلطة التنظيم  القطاع الفرص الدائمة املتاحة من طرف الفاعلين ب  . أموال أجنبية

 .مليار دوالر  22شغل ، في حين بلغت الاستثمارات الخصوصية السنوية  

يرة لعدد املشتركين في خدمة الهاتف أما من حيث  الولوج إلى خدمة الهاتف، فيمكن إلاشارة إلى الزيادة الكب .122

مقارنة بالهاتف الثابت الذي لم يتطور إال بشكل  املحمول نظرا لسهولة الحصول عليه وحرية التسيير التي توفرها

 .1122مليون في عام  1.2إلى أكثر من  1113مليون في عام  1.2وهكذا ، إزداد عدد املشتركين من . طفيف

من تحيين الاستراتيجية  1121العام  ات والاتصاالت، شرعت موريتانيا خاللفي مجال تكنولوجيا املعلوم .123

و تولي  هذه إلاستراتيجية اهتماما خاصا لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا .  الوطنية وإلاطار التنظيمي للقطاع

٪  2ت بسرعة  فائقة من إزداد عدد مشتركي إلانترن. املعلومات والاتصاالت وشبكة إلانترنت ولدعم ليبرالية القطاع

كما تم تنفيذ برامج الستخدام الحاسوب  على   1122٪ من مجموع السكان سنة 11إلى أكثر من  1121سنة 

مستوى إلادارات التي أصبحت  تتوفر على  إنترنت داخلي  يربط بين مختلف القطاعات الوزارية  كما  تم 

 . تجهيزها بنظام متجانس وموثوق به ملعالجة املعلومات
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 تطور مؤشرات قطاع الاتصاالت: 22الجدول   

 1122 1122 1121 1121 1122 1121 1112 1113 السنوات

 1622 1312 2121 2132 1126 1323 1122 1123 عدد املشتركين

 %1.2- %2.2- % 2.2- %12.3 %22.2 %16.1 %3.6 %12.2 (%)التطور 

 2112 2312 2211 1111 1226 1126 2622 2112 (مليون دقيقة) حجم الاتصاالت

 %1,6 %26,2 %11,2 %12,2 %22,6 %12,2 %12,2 %22,2 (%)التطور 

- -  %22,2 %22,1 %11,2 %22,3 %22,3 %21,3 (مليارأوقية)الاستثمارات

- -  222 321 232 312 222 261 العمالة املباشرة

- -  %222 %211 %212 %36 %21 %21 معدل النفاذ

 تصاالتسلطة تنظيم الا: املصدر

صياغة استراتيجية وطنية لتكنولوجيا املعلومات ( i: )لقد ركزت الجهود الرئيسية  للقطاع على ما يلي  .122

والاتصال لتلبية احتياجات البالد، ومواكبة لتطورات التكنولوجية التي يعرفها قطاع تكنولوجيا املعلومات 

( iii)سريع الوصول إلى مجتمع املعلومات العالمي، إنشاء ربط دولي من خالل الكابل البحري لت( ii)والاتصاالت، 

صياغة برامج وطنية  بهدف النفاذ الشامل إلى خدمات تكنولوجيا املعلومات والاتصال وتعزيز تغطية  شبكة 

تطوير إدارة نظم املعلومات لإلدارة بهدف حصولها على نظام متجانس  وموثوق به ملعالجة ( iv)الاتصاالت، 

تبادل إلانترنت املحلي بين املشغلين الوطنيين دون استنزاف لعرض النطاق الدولي، " نشاء نقطة إ( v)املعلومات، 

(vi ) ،تطوير مواقع إلانترنت الحكومية والبوابة الوطنية(اvii ) إدماج تكنولوجيا املعلومات والاتصال في قطاعات

علومات والاتصال لتوفير املؤشرات وإنشاء مرصد وطني لتكنولوجيا امل( viii)حيوية مثل التعليم والصحة، 

 .القطاع وتقييم إصالحاته لتسيير الضرورية

ضعف ( i: )ومع ذلك، ال يزال تطور تكنولوجيا املعلومات والاتصال يواجه عدة معوقات تتعلق أساسا ب .131

وبين من جهة وبينها  ضعف التنسيق  بين مختلف ألاطراف الفاعلة في املجال( ii)التمويل املوجه للقطاع؛  

و غياب ثقافة ( iv)، (PPP)غياب شراكة مستدامة بين الفاعلين الخواص والدولة ( iii)إلادارات من جهة أخري، 

 . هندسة الخدمات  صيانة و

املوقع الجغرافي الاستراتيجي من خالل القرب من أسواق ( i: )وفي املقابل،  يتوفر القطاع على الفرص التالية  .132

قوة الطلب املحلي، ( ii)، (املحور الرقمي)يقية وألاوروبية والكابالت البحرية وألارضية الاتصاالت العربية وألافر 

(iii ) ، توفر صندوق خاص بالنفاذ الشامل(iv )الاستفادة من  تجارب الدول املتقدمة في املجال و(v ) التطور

 .خفض التكاليف من جهة أخرى السريع لتكنولوجيا املعلومات والاتصاالت الذي أتاح، تطور ألاداء، من جهة، و 

ألامر القانوني رقم )واملصادقة على قانونين لتحرير الصحافة  2222منذ الانفتاح الديمقراطي الذي بدأ سنة  .131

يشهد  ،(الصحافةاملتعلق بحرية  1116-122امللغاة باألمر القانوني رقم  2222-يوليو -12الصادر بتاريخ  22-111

إنشاء السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية  1116قد جسد قانون و . الفضاء إلاعالمي نهضة كبيرة

املتعلق باإلعالم السمعي  1121يوليو  16بتاريخ  1121-122كما مكن القانون رقم  .املكلفة بتنظيم إلاعالم

وهكذا فإن استغالل طلبات الدعم املقدمة من طرف مؤسسات . البصري من فتح القطاع أمام القطاع الخاص

 موقع الكتروني، 22صحيفة ورقية،  21عالم الخصوصية لالستفادة من صندوق دعم الصحافة يبين وجود إلا 

 .رابطة وتجمع للصحافة 21قنوات تلفزيونية وإذاعية وكذلك  21

 

  خصائص للنمو الاقتصادي واهم معوقاته 1.1

 :تشغيلنمو متذبذب و دون املستو  املطلوب مقارنة مع النمو الديموغرافي و ال 1.2.2 

وكان النمو  1122-2261كمتوسط سنوي خالل الفترة  %1.2بلغ  نمو الناتج املحلي إلاجمالي في موريتانيا  .131

عاما مأخوذة بعين الاعتبار، فإن سنة من بين كل خمس سنوات يشهد  22عاما، فمن مجموع  21متذبذبا طيلة 
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، مر النمو الاقتصاد بثالث مراحل 2261الد في عام ومنذ استقالل الب. فيها الناتج املحلي إلاجمالي تراجعا تقريبا

وه، من أن نميز ثالث مراحل   ويمكننا الشكل البياني أدناه، الذي يوضح تطور الناتج املحلي إلاجمالي و نم. أساسية

وعلى وجه الخصوص، في . %1.2والبالغ  1126-2261النمو مقارنة مع املتوسط السنوي املحقق خالل الفترة من 

 .لة ألاولى، وصوال إلى منتصف السبعينات، حيث تميزت بنمو مرتفع نسبيا ولكن مع تذبذب شديداملرح

هذه التقلبات يمكن تفسيرها بسهولة  باألهمية النسبية للزراعة و تربية املاشية في تكوين الناتج املحلي  .132

عض السنوات يعتبر هو آلاخر نسبيا كما أن تحقيق معدالت نمو مرتفعة في ب. إلاجمالي، وتبعيتها للتغيرات املناخية

وبخصوص  املرحلة الثانية التي تبدأ من منتصف . نظرا للبداية املتواضعة للناتج املحلي إلاجمالي مع نشأة الدولة 

السبعينات وحتى منتصف التسعينات فهي مرحلة، على الرغم من أنها تميزت باالهتمام بالتصنيع، إال أن النتائج 

وعليه، فإن وتيرة نمو الناتج املحلي إلاجمالي بلغت النصف . ي أقل بكثير من املرحلة السابقةاملحققة  خاللها ه

إن التقلبات التي شهدتها هذه املرحلة كانت أقل حدة من . تقريبا مقارنة مع ما تم تحقيقه خالل املرحلة ألاولى

متها النسبية في الناتج املحلي إلاجمالي، وهذا إن التغيرات املناخية التي تأثرت بها الزراعة، قللت من مساه. سابقتها

 .ما يفسر جزئيا التباطؤ الذي عرفه النمو الاقتصادي خالل تلك الفترة

إلخ  أثرت بالسلب على مسار النمو الاقتصادي ....الخارجيةكما أن عوامل عدم الاستقرار املؤسس ي والصدمات  .132

التسعينات وحتى في املرحلة الثالثة التي تبدأ من منتصف إال أنه . . ت مرتفعةبحيث لم يتمكن من تحقيق معدال 

وعموما فإن وتيرة نمو الناتج املحلي إلاجمالي عرفت  . املحلي إلاجمالي انتعاشا بمعدالت أعلى عرف الناتج 1122

 .1122-1112تراجعا نسبيا، ال سيما خالل الفترة  الجزئية 
 1022 – 2860حلي إلاجمالي من تطور معدل نمو الناتج امل 7الشكل البياني 

 
 .WDI 1126حسابات عن طريق : املصدر

 .1022 – 2860، ومعدل نمو من 1002التطور باملليار أوقية : الناتج املحلي إلاجمالي املوريتاني: 8الشكل البياني 

 
 .WDI 1126حسابات عن طريق : املصدر
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الي،  فهي مرتبطة باألساس طيلة الفترة بالتغيرات أما على مستوى تطور حصة الفرد من الناتج املحلي إلاجم .136

وقد ازداد عدد السكان بمعدالت . التي تطرأ على النمو نفسه وخصوصا التزايد املستمر ملعدل النمو الديموغرافي

وقد تم تسجيل تباطؤ النمو الديمغرافي  في وقت الحق ابتداء . ٪  في بداية الستينات1.2مرتفعة وصلت إلى حوالي 

ومع ذلك، فإن هذه الزيادة في النمو الديمغرافي  . %٪1.2نتصف العقد ألاول من القرن الحالي بمتوسط من م

 (.3أنظر الشكل البيان رقم )تؤثر بالسلب على حصة الفرد من الناتج املحلي إلاجمالي 
 1022-2860تطور نصبب الفرد من الناتج املحلي إلاجمالي حسب ألاسعار الجارية : 9الشكل البياني 

 
 .مؤشرات التنمية التي يصدرها البنك الدولي:  املصدر

أن وتيرة نمو الناتج املحلي إلاجمالي على املدى الطويل كانت سريعة، ولكنها متفاوتة وغير كافية  وهكذا يبدو  .132

حدث تباطؤ في  حيث 2221-2221وتبين أيضا أنه كان أقل شأنا خالل العقدين . النمو السكاني مقارنة بمعدل

ومنذ السنوات  ألاولى من العقد ألاول من القرن الحالي شهدت وتيرة . لنمو موازاة مع النمو السكاني املتواصلا

، سيلعب النمو الديمغرافي دورا إيجابيا  في اتجاه 1121نمو الناتج املحلي إلاجمالي تباطؤا، إال أنه ابتداء من العام 

 .الي كالذي عرفته فترة الستينات تحسن  مؤشر حصة الفرد من الناتج املحلي إلاجم

التشغيل، فسوف ندرس هنا تطور التشغيل والناتج املحلي إلاجمالي في /أما بالنسبة للعالقة ما بين النمو .133

طوال هذه الفترة، شهد النمو . والعالقة بين املتغيرين( أطول فترة التي تتوفر عنها بيانات) 1122-2222الفترة 

 - 1111الفترة  ان خلق فرص العمل أفضل، باستثناء الانخفاض امللحوظ خاللالاقتصادي تذبذبا في حين ك

٪، 1فقط، لقد تجاوز معدل خلق فرص العمل  %٪2 في التشغيل وصل إلى ، التي شهدت نمواهذه الفترة. 1112

 .مما يجعله أعلى من معدل النمو السكاني

لكنها شهدت  تقلبات على فترات . % 1.3لفترة مرونة التشغيل مقارنة مع النمو الاقتصادي طيلة ا بلغ متوسط .132

على الرغم من أهمية . قصيرة حيث عرفت تزايدا مكثفا لفرص العمل ثم  تراجعا لهذه الفرص في فترة الحقة

، إال أن ذلك 1122-1122في الفترة  % 1.6و % 1.3مستوى مرونة التشغيل بالنسبة للنمو طيلة الفترة والبالغ  

خفض معدل البطالة خلق فرص يتطلب . ي وصلت إلى مستويات عاليةمتصاص البطالة التالنمو ظل غير كاف ال 

يمكن ان تستفيد نسبة البطالة من تأخر ولوج الشباب املتعلم لسوق . عمل على نطاق واسع و بوتيرة أكثر تسارعا

ديمغرافي الذي  ولكن الحاجة  إلى خلق مزيد  من فرص العمل ستزداد مع مرور الزمن بسبب النمو ال. العمل

،  الش يء الذي  من شأنه أن  يزيد  بشكل أكبر أعداد طالبي العمل وان (%1حوالي)ستشهده  السنوات القادمة 

 .يحدث تغيرا في هيكل إلانتاج حسب القطاعات كماهو موضح في الجدول التالي
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 تغير مرونة التشغيل إلي النمو :21الجدول   
 1122-1122 1121-1116 1112-1112 1111-2222  1122-2222 املؤشرات 

ــاتج املحلــــــــي  ـــط معـــــــدل نمـــــــو النـــــ متوســــ

 إلاجمالي باألسعار الثابتة

2,2% 1,3% 2,1% 2,2% 2,2% 

 %1,2 %2,1 %2,1 %2,2 %1,1 متوسط نمو التشغيل 

 1,6 1,2 1,1 2,6 1,3 مرونة التشغيل إلي النمو

 (1126البنك الدولي ) WDIتقديرات من خالل معطيات : املصدر

 )%(تطور معدل البطالة : 10الشكل 

 
 تطور نمو الناتج املحلي إلاجمالي والتشغيل: 11الشكل 

 

 الطلب الخارجي تناقص على الطلب الداخلي على النمو مقارنة مع 2.2.2

وقد جرت العادة أن يقسم النمو تبعا ملكونات الطلب من . املحرك الرئيس ي للنمو بصفة عامة ، يعتبر الطلب .121

وألاشكال (. 1122-2261)طيلة الفترة  هنا على الحالة املوريتانية هذا التحليل مطبق(. داخلي أو خارجي)و حيث ه

البيانية أدناه تظهر نتائجه، وحسب التحاليل املتعارف عليها فإن النمو الاقتصادي يتحقق من خالل زيادة 

رة الخارجية التي يعود باألساس إلى العجز بشكل عام وبسبب املساهمة السلبية للتجا. الطلبين الداخلي و الخارجي

هذا، وقد شكل .الداخليالعائلي والطلب  هو الاستهالكاملزمن للميزان التجاري، فإن النمو مصدره ألاساس ي 
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، شهد الناتج املحلي 1122-2262وخالل الفترة . الطلب املحلي على املدى الطويل، املحرك الرئيس ي لقاطرة النمو

بسبب النمو  تباطؤا ، ويعود ذلك باألساس إلى الطلب املحلي، إال أنه من جهة أخرى عرف%1.2هنموا قدر  إلاجمالي

 (.الفرق بين الصادرات والواردات من السلع والخدمات)السلبي للتجارة الخارجية 

التي يشهد فيها نمو الناتج املحلي إلاجمالي  الفترات أما من حيث مكونات الطلب الكلي، فيالحظ أنه خالل .122

ومساهمة سلبية لصافي التجارة  الخارجية  املحلي تزايدا مطردا ، فإن ذلك يتزامن من جهة مع نمو كبير للطلب

: وعلى العكس من ذلك.  1121 -2223والفترة  2222-2262، كما هو الحال بالنسبة للفترة (الواردات -الصادرات )

في حين يسجل صافي التجارة الخارجية  لطلب املحليي تباطؤا،  يتراجع ايشهد نمو الناتج املحلي إلاجمال عندما

 (.2221-2226) كبيرا كما هو الحال خالل الفترة نموا

يفسر بالعالقة شبه املنتظمة ( التناوب بين تجاذب الطلبين الداخلي والخارجي)إن الخط الحركي للنمو هذا  .121

عندما  ،و هكذا(. ادرات ناقص الوارداتالص)وصافي الطلب الخارجي ( الاستهالك والاستثمار)بين الطلب املحلي 

يرتفع الطلب املحلي عبر مكونة الاستهالك أو مكونة الاستثمار فإن الواردات تزداد مما يقلل من تأثير ارتفاع 

الصادرات، وفي حالة ارتفاع الاستهالك فإن الاستيراد يشهد انتعاشا من أجل الاستجابة للحاجيات الغذائية 

غير أنه . التجارة الخارجية القضاء على تأثير تثمار فإن نوعية  املحتوى املستورد  ستؤدي إلىوفي حالة الاس. أساسا

نتيجة لضعف الطلب فإن تأثير تعاقب الطلب ( 2221-2222الفترة ما بين )في حالة ما إذا كان النمو ضعيفا 

ولكننا نبقى في هذه الحالة ضمن والتجارة الخارجية سيكون قصير املدى ويمنع الواردات من محو آثار الصادرات، 

 .إطار ديناميكية رخوة تعمل فيها محركات النمو بسرعة منخفضة

 (1023-2862)الناتج املحلي إلاجمالي باألسعار الثابتة حسب مصادر الطلب   مكونات نمو: 12الشكل  

 
 (.1126البنك الدولي ) WDIحسابات تم إعدادها علي أساس معطيات : املصدر

 

النمو املدفوع يظهر أننا ال زلنا أمام نفس نموذج ( 1121-1112)ل رصد بيانات العشرية ألاخيرة من خال .121

بالنسبة للسنوات  كما هو الحال. ،  الذي تم تثبيط تأثيره بسبب الواردات(أدناه 2الجدول )بالطلب املحلي 

كما سنالحظ  أيضا على .  1121و كذلك جميع السنوات ألاخيرة ابتداء من عام ( 1112-1112)الخمس ألاولى 

وجه الخصوص كيف أن الاستثمار الذي يعتبر أحد مكونات الطلب لديه بصفة دائمة إمكانات هامة لتحفيز 

،  فإننا نالحظ أن 1122-1116أما بالنسبة للفترة . ولكن الواردات غالبا ما تحد من أهمية هذه إلامكانات. النمو

نصرا من الطلب، أما الصادرات والاستهالك النهائي فإنهما مكنا من لإلستثمار قوة دفع أقل للنمو بوصفه ع

 .املحافظة على النمو  دون أن تمتص الواردات تأثير الطلب في هذه الحالة
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الناتج املحلي إلاجمالي )لقد تم التأكد من آلالية الديناميكية ملحركات النمو عن طريق دراسة مكونة املصادر  .122

وعليه . لالقتصاد املوريتاني على املدى البعيد(  الصادرات+ الاستثمار + الاستهالك ) والاستخدامات( الواردات+ 

أدناه،  أن حصة الصادرات من املوارد في زيادة منتظمة وبصورة موازية مع  21نالحظ ، من خالل الشكل البياني 

أن الاستثمار يساهم بوصفه  ، مما يشير إلى(الصادرات+ الاستثمار + أي الاستهالك )الاستثمار في الاستخدام 

عنصرا من الطلب في دفع عجلة النمو في موريتانيا غير أن هذا الدفع تقلل منه الواردات ما دامت الصادرات ال 

 .تواكب مع وتيرة تطور الاستثمارات

 

صلة مكونات نمو الناتج املحلي إلاجمالي باألسعار الثابتة إلي النمو حسب مصادر الطلب بصفة مف :23الجدول 

(1002-1023) 

 

 املؤشرات والفترات 1112 – 1112 1122 – 1116 1121 - 1121

 الناتج املحلي إلاجمالي 2,21% 2,11% 2,21%

 الطلب الداخلي   ( أ) 22,21% 2,11% 22,11%

 (مصحح)إلاستهالك النهائي  2,21% 1,61% 2,11%

 الاستثمار 22,11% 2,21% 2,1

 (الصادرات والواردات)لب الخارجي ب الط % - 22,1 2,11%- 3,21%-

 صادرات السلع والخدمات 1,11%- 1,21% 2

 واردات السلع والخدمات 21,21%- 1,61%- 2,21%-

 (1026البنك الدولي ) WDIتقديرات من خالل معطيات : املصدر

 

 1023 – 2862مكونات موارد  واستخدامات الاقتصاد املوريتاني : 13الشكل 

 %مكونات املصادر %                                                       ات مكونات الاستخدام

 
 (1126البنك الدولي ) WDIتقديرات من خالل معطيات : املصدر
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طلب، أما الثاني سؤالين، يتعلق ألاول بالعوامل التي تساهم في تطور الثير إن نمو الطلب كمحرك للنمو ت .122

هذه التساؤالت ستعالج هنا، من خالل تسليط الضوء على . طلب بالنمو الاقتصاديالتي تربط الفيهتم بالعالقة 

 .خصائص تطور الطلب على املدى الطويل والشروط إلاقتصادية الكلية لحصول النمو

وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، تجدر إلاشارة إلى أن املساهمة النسبية للموارد الطبيعية قد زادت بشكل  .126

وهكذا ، فإن أهم ألاثار املترتبة عن هذا التطور كانت الزيادة .  ة العقد ألاول من القرن الحاليملحوظ منذ بداي

عامل الجذب الذي تشكله الثروات  الكبيرة لحصة الاستثمار ألاجنبي املباشر في الناتج املحلي الخام بفعل

بفعل  تدفقات الاستثمار ألاجنبي كما أن احتياطيات النقد ألاجنبي ازدادت هي ألاخرى .  الطبيعية املتوفرة

من هذا . املباشر، على الرغم من أن جزء منها  سيتم استخدامه لتمويل الواردات املرتبطة بهذه الاستثمارات

الاستثمار ألاجنبي  املنظور، شهدت حصة الواردات في الناتج املحلي إلاجمالي نموا مطردا، لتغطية احتياجات

 .املباشر من التجهيزات  

بين التأثير الطارد و ( كأحد  مكونات الطلب)التطورات تؤكد وتفسر بوضوح العالقة بين الاستثمار  هذه .122

وما دام الاستثمار في مجال استغالل املوارد . الناجم عن  الواردات ما دامت الصادرات لم تواكب التطور بعد

قبل و مما يقوي  من هذا الاحتمال  الطبيعية  يستغرق وقتا أطول، فإن الصادرات ستكون أكثر أهمية في املست

زيادة الاستثمارات ونمو حصتها من الناتج املحلي إلاجمالي وبوتيرة متسارعة منذ  منتصف العقد ألاول من القرن 

 .يتزايد بصفة مطردة هو آلاخر وتجدر إلاشارة إلى أن دور القطاع الخاص أصبح. الحالي

 والوكيل تطور الاستثمار حسب املستوي : 14الشكل 

 تطور معدل الاستثمار

 

 (1126البنك الدولي ) WDIتقديرات من خالل معطيات : املصدر

 

تلك التي سجلها النمو الديمغرافي،  نمو أكبر من بخصوص الاستهالك،  فقد حافظ على دائما على معدالت .123

لم يتمكن نمو الناتج املحلي  كلما تهالك العام يتعرض لحالة انكماشيالحظ أن الاس.  1111-2226باستثناء الفترة 

تزايد حصة  ويرافق، عادة،  تطور الاستهالك العائلي. إلاجمالي من الحفاظ على وتيرة نمو الاستهالك العائلي

وتشير هذه املالحظات املختلفة حول تطور مكونات الطلب إلى أن . الواردات الغذائية من إجمالي الواردات

وريتاني ال تزال في مستوى مرد ودية  الاستثمارات بصفة عامة، وديناميكية التحديات التي تواجه الاقتصاد امل

 .الاستثمارات املوجهة للقطاعات غير الريعية و زيادة القيمة املضافة املوجهة للموارد الطبيعية 
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 (باألسعار الثابتة)مكونات النمو حسب الطلب :  22الجدول 
 املؤشرات والفترات 1122 - 2262 2222 – 2262 1111 – 2226 1121 - 1112 1122 - 1122

 (باألسعار الثابتة)الناتج املحلي إلاجمالي  1,21% 2,21% 1,21% 2,11% 2,21%

 (باألسعار الثابتة)واردات السلع والخدمات  6,11% 21,21% 1,21%- 22,11% 22,21%

 (باألسعار الثابتة)الاستهالك النهائي  1,11% 2,11% 1,21% 2,11% 2,31%

 (باألسعار الثابتة)الاستهالك العائلي  2,21% 11,21% 2,21% 2,11% 2,21%

 (باألسعار الثابتة)الاستهالك العمومي  1,21% 1,11%- 2,21%- 3,11% 6,21%

 (باألسعار الثابتة)الاستثمارات  2,21% 1,21% 2,21% 22,21% 22,11%

 (باألسعار الثابتة) الصادرات السلع والخدمات 2,21% 21,11% 2,21% 2,21% 1,61%

 (باألسعار الثابتة)إجمالي السكان  1,21% 1,11% 1,21% 1,31% 1,21%

 :معوقات النمو املرتبطة باإلنتاجية و بمردودية عوامل إلانتاج  3.2.2

 :تظهر الحسابات املرتبطة باإلنتاجية وتطورها في موريتانيا على املدى الطويل النتائج والاستنتاجات التالية .122

  لنـاتج املحلـي إلاجمـالي املالحـظ هنا باعتبارهـا الفـرق بـين معـدل نمـو ا نتاجية إلاجمالية لعوامل إلانتاج مقدرةإلا

لقـــد اســـتخدمنا فـــي مجـــال التقـــديرات طريقـــة الجـــرد املســـتمر . معـــدل النمـــو املفســـر مـــن طـــرف عوامـــل إلانتـــاجو 

وتـم (. مقـدرة بمتوسـط الحصـة مـن الـدخل)لي والاستعانة بمعامالت املرونة لكل عامل فـي النـاتج املحلـي إلاجمـا

ـــين النــــــاتج امليــــــة الظــــــاهرة لكــــــل مــــــن رأس املــــــال و تحديــــــد إلانتاج ــــة بـــ ـــي إلاجمــــــالي وقيمــــــة هــــــذه العمــــــل بالعالقــ حلـــ

 (.العوامل

  2221-2261وباســـتثناء فتــــرات . 1122-2262طيلـــة الفتــــرة إن إلانتاجيـــة العامـــة للعوامــــل كانـــت عمومــــا ســـالبة 

كمـــا .  النمـــو مســـاهمة ســـلبية أو محـــدودة إلانتـــاج فـــيفـــت املســـاهمة النســـبية لعوامـــل ، حيـــث عر 1111-2222و

 .يالحظ، أن املساهمة السلبية لإلنتاجية إلاجمالية لعوامل إلانتاج هي ألاكثر أهمية في السنوات ألاخيرة

  يجابيــــة، تتصــــف باإل  إلانتــــاج،فيمـــا يخــــص الفتــــرات التــــي أصـــبحت فيهــــا مســــاهمة إلانتاجيــــة إلاجماليـــة لعوامــــل

فـي حـين سـجل معـدالت أقـل مـن ذلـك خـالل  معـدالت مرتفعـة، (2221-2261) عـرف النمـو خـالل الفتـرة ألاولـى 

فخــالل كلتــي الفتــرتين،  اســتفادت إلانتاجيــة مــن الحالــة  املتواضــعة  لالقتصــاد (. 1111-2222)الفتــرة الثانيــة 

 .التحتية خالل التسعينات واستخدام أفضل للبنية -اقتصاد  بكر  -مع بدايات نشأة الدولة 

  مــن  الفتــرة املمتــدةعــرف تطــور إنتاجيــة كــل مــن رأس املــال والعمــل مســارين مختلفــين فــي أغلــب الحــاالت طيلــة

فلــم تكــن هنــاك فتــرات شــهدت فيهمــا إلانتــاجيتين تطــورا متزامنــا إال لفتــرة وجيــزة فــي . 1122إلــى عــام  2261عــام 

 .الحاليلقرن منتصف الستينات و منتصف العقد ألاول من ا

  خالفـــا إلنتاجيـــة رأس املـــال، املتقلبـــة،  عرفـــت إنتاجيـــة العمـــل اتجاهـــا متناقصـــا منـــذ الســـبعينات لتشـــهد بعـــد

 .الحاليذلك تحسنا مع بداية العقد ألاول من القرن 

صول ألاول هو املدة الطويلة التي يتطلبها الح.  يمكننا تقديم تفسيرين متكاملين لتطور إلانتاجية في موريتانيا .111

وعليه، نجد أنفسنا أمام استثمارات كبيرة ومهمة خالل فترة . على الاستفادة من آلاثار إلايجابية لالستثمارات

الثاني، هو أن نوعية اليد العاملة شهدت تطورا . زمنية من دون أن ينعكس ذلك إيجابا على النمو بنفس املستوى 

ذه الوضعية ، قد تتغير في املستقبل القريب، نظرا ألهمية ه. بطيئا من حيث املؤهالت واملهارات وفكرة املقاولة

 .الاستثمارات  املنفذة مؤخرا  والشراكة الدولية  والقفزة النوعية في مجال إنشاء املقاوالت بمبادرات فردية
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، بأن الاقتصاد املوريتاني يواجه تحديا في مجال ستخلص من تحليل تطور إلانتاجية وأخيرا، يمكننا أن ن .112

هناك تطور غير متزامن إلنتاجية كل من رأس املال والعمل، مما يؤثر على . اجية ومردودية عوامل إلانتاجإلانت

حقق معدالت نمو مرتفعة  ويحسن أن ي فمن الصعب على الاقتصاد. إلانتاجمساهمة إلانتاجية الكلية لعوامل 

 .النمو والتشغيل رأس املال لكي يحقق بصفة متزامنةتراكم  من

 تطور إلانتاجية الكلية لعوامل إلانتاج: 22 الجدول  

1121 – 1122 1116 – 1122 
1112 - 

1122 

2222 - 

1111 
2232 - 2221 2222 – 2231 2262 – 2221 

2262 - 

1122 
 املؤشرات

 النمو إلاجمالي 1,21% 2,31% 2,61% 2,31% 1,21% 2,21% 1,21% 2,21%

22,21% 1,61% 2,11% -2,21% 1,21% 6,21% 2,11% 2,11% 
نمو مفسر بحجم عوامل 

 إلانتاج

-6,11% 2,11% -1,21% 2,61% 2,11% -2,11% 6,21% -1,11% 
نمو مفسر بجودة إلانتاجية 

 إلاجمالية لعوامل إلانتاج

 SCAPPحسابات: املصدر

 التطور املقارن لإلنتاجية الظاهرة لرأس املال والعمل: 15الشكل 

 
 SCAPPحسابات: املصدر

 

 الاستثمار للنمو وعجز الادخار عن تغطية الاستثمار   تحفيز  ضعف 3.1

هناك . الاقتصاد يواجه عجزا في الاستثمار جعلت إن أوجه القصور املؤسسية التي أثرت على مناخ ألاعمال .111

ضعف تراكم رأس املال الثابت وعدم كفاية مردودية  :  عامالن يمكن أن يفسرا في الواقع عجز النمو املحتمل

للشروع في عملية النمو الشامل  ضروريين تشير تجارب الدول الصاعدة إلى أن هذين العاملينو . رأس املال

 .واملستدام

، وإن لم يكن بسبب زيادة الاستثمارات العموميةعلى الرغم من أن متوسط معدل الاستثمار إلاجمالي مرتفع  .111

النسبة بين  ابه من خاللالذي يتم حس   ICORمصحوبة بنمو كاف، هذه النتيجة تؤكد ضعف أداء مؤشر 

ويعزى ضعف هذا املؤشر أساسا إلى أن الاستثمارات  في الواقع،. إجمالي الاستثمار ونمو الناتج املحلي إلاجمالي

بشكل عام،  يالحظ  أن الجهود املبذولة في البنية التحتية املمولة من الاستثمار . ال تولد أرباح فورية العمومية

 .النمو العام ال تنعكس مباشرة في

 1022 1023 2011 السنوات

 2238102 2622282 1452353النــــــــــــــاتج إلاجمــــــــــــــالي بأســــــــــــــعار 
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 :26الجدول  
 2011 2013 2015 

PIB au prix du marché (*) 1 452 353 1 655 594 1 539 204 

Formation Brute de Capital Fixe  548 251 716 861 555 950 

ICOR 1,23 3,51 -9,29 

 ألاسعار الجارية باملاليين من ألاوقية)*( البنك املركزي املوريتاني: املصدر

بقلة املدخرات، بمعنى عدم  يشير ألاداء الضعيف لصافي الاستثمار إلى أن العائق الرئيس ي مرتبط أساسا .112

ة الاستثمارات، فالعجز الهيكلي للمدخرات إلاجمالية نسبة إلى الاستثمار إلاجمالي اتسعت فجوته قدرتها على تغطي

، 1122-1121كمتوسط خالل ( %11.3-)إلى  1122-1121من الناتج املحلي إلاجمالي كمتوسط خالل ( %2.2-)من

 (.%2.2-)حين سجلت   1122على الرغم من أن هذه الفجوة  شهدت تراجعا  في عام 

 

 الاستثمار –عجز الادخار : 27لجدول ا

 السنوات 1121 1122 1121 1121 1122 1122

 (من الناتج املحلي إلاجمالي)% الادخار الوطني إلاجمالي  13,3 12,2 12,1 12,2 11,2 11,6

 ( )*(من الناتج املحلي إلاجمالي)% تكوين الخام لرأس املال الثابت  12,1 21,2 22,1 21,1 22,3 11,1

 (من الناتج املحلي إلاجمالي)% الاستثمار إلاجمالي / عجز الادخار إلاجمالي 22- 3- 16,2- 12,3- 12,2- 2,2-

 معدل الاستثمار إلاجمالي)*( 1126معطيات صندوق النقد الدولي :  املصدر

 

 :التحديات والفرص : مناخ ألاعمال وتنافسية الاقتصاد 2.1

 :مناخ ألاعمال 

نواذيبو الحرة،  مدونة الاستثمار ومنطقة)لذي تم إحرازه في مجاالت ترقية الاستثمار ا على الرغم من التقدم .112

، وليبرالية الاقتصاد وتسهيل ممارسة ألاعمال وفي مجاالت إنشاء املقاوالت وحماية (الخ.... ومدونة التجارة

، فإن ذلك لم (إلخ...وانئ الطاقة والطرق وامل)املستثمرين، إضافة إلى الجهد الكبير في مجال البنية التحتية 

 املتمثلة في نمو يوفر عدد محدوداإن املعضلة . البطالة تطور الاستثمار الخاص، مما ترتب عنه استمرار يرافقه

 دة تكاليف املعامالت، الشيئ الذيتؤدي إلى حالة من عدم اليقين املؤسس ي، من خالل زيا ن الوظائف يمكن أنم

وهكذا، فإن تحقيق نمو . ناخا غير موات لتنمية القطاع الخاص والابتكاريقوض مصداقية إلاصالحات ويخلق م

أكثر شمولية بخلق فرص عمل مستدامة، وخاصة لصالح الشباب والنساء أصبح ضروريا لرفع مستويات 

 .املعيشة

رتبطة تخفيض تكاليف التسجيل امل: مثل . تمكنت موريتانيا من إدخال إصالحات، غير مكلفة و لها تأثيرات كبيرة .116

بإنشاء املقاوالت، وتحسين قدرة املحاكم على معالجة النزاعات، وتحسين إجراءات تسجيل املقاوالت، ونشر 

ومع ذلك، وعلى الرغم . مدونة بناء بسيطة إلاجراءات، وإنشاء نظام الشباك املوحد للحصول على تصاريح البناء

توسط من قبل ساهمت في تسهيل ممارسة أنشطة من التقدم الكبير في العديد من إلاصالحات من املستوى امل

ألاعمال، فإن تقرير ممارسة أنشطة ألاعمال يشير إلى العديد من املجاالت التي ال تزال  تطرح مشاكل حقيقية، ال 

هذه العقبات تفسر بصفة . سيما نقل امللكية، وحماية املستثمرين، وتنفيذ العقود وتسوية حاالت عدم املالءمة

وإن إحداث تحسينات سيمكن من . وضعف جاذبية الاستثمار ألاجنبي املباشر معدل الاستثمارخاصة انخفاض 

ويتميز السياق املؤسس ي باملصادقة حديثا على استراتيجية وطنية لتنمية القطاع  .تقدم ملموس لتصنيف البلد

لنمو والقدرة التنافسية للقطاع مواجهة العوائق التي تعرقل ا( 2: )الخاص سعيا إلى بلوغ ألاهداف املركزية التالية

 .خلق محيط مالئم للنهوض باالستثمارات الوطنية وألاجنبية( 1)الخاص؛ و

 )*(السوق 

تكـــــــوين الخـــــــام لـــــــرأس املـــــــال 

 الثابت

548251 726162 222820 

ICOR 2513 3522 -8518 
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 (التصنيف حسب املؤشرات)ممارسة ألاعمال : 21الجدول   

 معدل التغير في التصنيف 1122ترتيب  1126ترتيب  

 سهولة ممارسة ألاعمال  

 

 مسافة الحدود 

263 

(232) 

22,22% 

226 

(232) 

21,22% 

+3 

(-) 

+2,11% 

 22+ 262 21 إنشاء املقاوالت

 2+ 221 221 منح تراخيص البناء

 22+ 261 221 الارتباط بالشبكة الكهربائية

-  211 211 تحويل امللكية 

 2+ 222 261 الحصول علي القروض

 2- 211 212 حماية املشتثمرين

-  232 232 تسديد الرسوم والضرائب

 21+ 221 261 ة للحدودالتجارة العابر 

-  22 22 تنفيذ العقود

-  232 232 تسوية عدم املالءمة

 ، وعلى الرغم من أنه يشير إلى أن1126-1122وفي الوقت نفسه، فإن تقرير التنافسية العاملية، النسخة  .112

من مجموع  213بلدا  إلى املرتبة  222من أصل  222وضع موريتانيا قد تحسن قليال  حيث انتقلت من املرتبة 

على . 2إلى  2نقاط على مقياس يتراوح  من    1دولة، فإنه يشير، أيضا، إلى أننا  أحرزنا نتيجة منخفضة  221

وجه الخصوص، فإن أوجه القصور على مستوى املناخ التنافس ي تكمن أساسا في ضعف النتيجة على مستوى 

دة املؤسسات ال يزال يثير إشكاالت برصيد نقاط ال غالبية املجاالت خاصة ألاساسية منها، إن املجال املرتبط بجو 

نقطة، في حين أن عوامل الابتكار وتطوير  1.2أما من حيث عوامل الفاعلية فإن النتيجة كانت . نقطة 1.6يتعدى 

ووفقا لنفس التقرير،  فإن تدهور املناخ التنافس ي والاستثمار يعزى إلى . (1,2)ألاعمال أحرز نتيجة أقل من بيئة 

% 21,3و% 11,2ات رئيسية، منها، صعوبة الولوج إلى مصادر التمويل وجود الرشوة، مع تنقيط على التوالي عقب

 .حسب ما عبر عنه رؤساء املؤسسات واعتبروه إشكالية حقيقية

 Global Competitiveness index :16الشكل البياني   
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ن قبل ملسوحات الخاصة باملقاوالت التي أجريت منتائج ا عوامل املذكورة أعاله، فإن تحيينوباإلضافة إلى ال .113

أن عدم  والصناعات الصغيرة واملتوسطة، أظهرت -املقاوالت الصغيرة واملتوسطة  البنك الدولي، وخاصة

ألاخرى معوقات رئيسية لتنمية القطاع الخاص وخلق املزيد من  فرص  التصنيف وضعف القدرات تعتبر هي

 .العمل في موريتانيا

 عوقات الرئبسية لتنمية الاستثمار حسب أصحاب املؤسساتامل :17ياني الشكل الب

 

الكمي ولكن  تثمار الخاص ليس فقط على املستوى إن تحسين بيئة العمل أصبح شرطا ضروريا لزيادة الاس .112

بسيط ولبلوغ هذه الغاية، تم إلاسراع في تحرير التجارة الدولية، وت. بصفة أكثر أهمية على املستوى النوعيأيضا و 

والجمركية وتعزيز العالقات بين إلادارة والقطاع الخاص، بهدف إعطاء دفعة  لهذا القطاع،  الضريبية إلاجراءات

فضال عن ذلك ، فإن استمرارية إلاصالحات املقام بها في القطاع املالي وديناميكيته ستمكن . في مجال خلق الثروة

في تسهيل الحصول  ت الصغيرة واملتوسطة، مما سيساعدأيضا من خلق فرص جديدة، وخاصة بالنسبة للمقاوال 

وأخيرا،  فإن القطاع الخاص يعول عليه كثيرا، في . على التمويل، وتطوير ألانشطة املتعلقة بالخدمات املالية

مجال خلق فرص العمل مستقبال، وإن الترتيبات الجديدة في مجال قانون الشغل  يجب أن تتماش ى مع متطلبات 

 .يدةالبيئة الجد

 ألاعمال معوقات مناخ :18الشكل البياني 

 

وتحسين بيئة ألاعمال، ال تزال هناك  ولة في موريتانيا ملحاربة الرشوةعلى الرغم من الجهود الكبيرة املبذ .121

ضمن املؤشرات التي وضعتها  لتعزيز التصنيف العالمي للدولة  حاجة التخاذ إجراءات أخرى تبدو ضرورية

، ال سيما في املجاالت التشريعية والتنظيمية héritage-foundation-لية وهيئة التراثمنظمة الشفافية الدو 

 .والاستثمار والضرائب والصفقات العمومية وسوق العمل والبيروقراطية
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ويمنح العمال . دولية مرتبطة بالعمل، بما في ذلك الثمانية ألاساسية اتفاقية 21صادقت موريتانيا على لقد  .122

 .أحكام القانون الجديد املزيد من املرونة ومع ذلك، فقد  أضفت علي. ءات خاصةألاجانب استثنا

تحرير النشاط ( i: )إن رفع العقبات التي تعترض تنمية القطاع الخاص يتوقف على شرطين أساسيين .121

 املقاوالت التي يتم لنفاذ إلى قطاعات ألانشطة وزيادةالاقتصادي مما يقلص من العراقيل التي تحول دون ا

أوالهما،منافسة القطاع العام  للقطاع الخاص بحيث ال يدع مجاال .عقبتان وعلى هذا املستوى تبرز. إنشاؤها

وبصفة عامة،  فإن الطريقة (. تأخذ أشكاال مختلفة)للمبادرة الخاصة واستمرار وجود تراخيص مسبقة أو قديمة 

ويلزم لذلك . إنشاء مراكز فنية لدعم املقاولةألانسب هي تبديل هذه التراخيص وإلزام التقيد بدفاتر الشروط، 

تسجيل العالمات، نشر وبث براءات )إنشاء مصالح لالختبار والقياس واملعادلة واملعايرة وحماية امللكية الصناعية 

 .إذا كنا نرغب في الاتجاه نحو التصدير والنفاذ إلى درجة أعلى من حيث الجودة( إلخ..الاختراع 

 تنافسية الاقتصاد  

حيث تراجعت حصة الصادرات . امتاز تطور الصادرات في موريتانيا بإعادة تموقع جغرافي بات واضحا .121

فاملنتوجات املوريتانية تتجه أكثر فأكثر إلى أسواق الدول  ذات . املوريتانية نحو الدول  ذات الدخول العالية

ة للواردات فإن التطور يسلك نفس وبالنسب. الدخول الضعيفة واملتوسطة في شبه املنطقة وإلى باقي العالم

ونالحظ أن دول شبه . الاتجاه فيما يخص تراجع نصيب الدول ذات الدخول العالية من الواردات املوريتانية

 .املنطقة تستفيد منها أقل مما تستفيد من الصادرات

موعة من مج 2121ويمكن أن نميز . وبصفة عامة تتركز الصادرات املوريتانية في بعض املنتوجات فقط .122

مجموعة من هذه املنتوجات  121إال أن موريتانيا ال تصدر إال . املنتوجات املتبادلة بصفة منتظمة داخل العالم

 .منها ثالثون يتم تصديرها بصفة منتظمة

، Trademapعلى أساس معلومات الخريطة التجارية ( ACR) امليزات النسبية  إن مصفوفة التموقع من حيث .122

منتوجا ذات  ميزة نسبية عالية على أساس الوحدة وثالث  21تصدر ( 1122حسب معطيات ) توضح أن موريتانيا

ألامر باملنتوجات ذات الصلة باملوارد الطبيعية وكذلك املنتوجات ويتعلق . يةمنها ذات نصيب كبير في التجارة العامل

املوريتانية من ألاسواق الدولية وإن زيادة حصة املنتوجات . التحويلية املتعلقة بالصيد والصناعات الغذائية

 .يتطلب زيادة القدرات التنافسية والسيما على مستوى الكفاءات وفي مجال مناخ ألاعمال

 التطور املقارن لنصبب التشغيل والقيمة املضافة حسب القطاعات الكرر  : 20الجدول 
 1122 1122 1112 1112 2222 املؤشرات  

 12,2 13,1 22,2 21,2 31,2 %ذات الدخول العادية من الصادرات إلاجمالية نسبة الصادرات املوجهة إلي الدول 

نسبة الصادرات املوجهة إلي الدول ذات الدخول الضعيفة واملتوسطة في املنطقة  من الصادرات 

 %إلاجمالية 

6,2 22,2 22,2 21,2 22,1 

نطقة  من الصادرات نسبة الصادرات املوجهة إلي الدول ذات الدخل الضعيف واملتوسط خارج امل

 %إلاجمالية 

2,2 6,2 21,2 22,2 26,2 

 26,2 22,2 62,2 61,2 66,2 %نسبة واردات الدول ذات الدخول العادية من إجمالي الواردات 

 1,3 2,1 2,2 6,2 1,2 %نسبة واردات الدول ذات الدخل الضعيف واملتوسط  في املنطقة من إجمالي الواردات 

 21,6 11,2 11,3 12,2 23,1 %ات الدخل الضعيف واملتوسط  خارج املنطقة من إجمالي الواردات نسبة واردات الدول ذ

 32,1 212,1 22,1 61,1 32,2 معدل إلانفتاح الخارجي لالقتصاد

 1126الدولي  البنك WDI: املصدر

إن بنية ( i: )ة، فإن معالجة معطيات التجارة الخارجية تمكننا من إبداء املالحظات التاليوبصفة إجمالية .126

إن درجة الانفتاح املرتفعة نسبيا تعود من ( ii)التجارة الخارجية هي  بنية اقتصاد ما زال مرتبطا بالقطاع ألاولي، 

وهكذا ،فإن موريتانيا شبه  .حيث الصادرات إلى بعض املنتجات ألاساسية ذات الصلة بالزراعة والصيد واملعادن

إن نسب ( iii)الصناعة  التحويلية وحضورها ضئيل في مجال الخدمات، غائبة عن التجارة الدولية في مجال 

نصيب الصادرات املوريتانية من نصيب نفس املنتوج في التجارة )املوريتانية ( الصادرات)التخصص في التجارة 
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، وعلى العكس من ذلك. يدل على ضعف امليزة النسبية لكل من قطاعي الصناعة والتحويلية والخدمات( الدولية

ترتكز امليزة النسبية على ألانشطة املرتبطة باملوارد الطبيعية وهذا ما يجب أخذه في الحسبان عند إعداد أي 

مخطط للنمو مستقبال، نظرا للظروف املناخية الصعبة التي تعاني منها موريتانيا و صعوبة توفر يد عاملة ماهرة، 

(iv  )إال أنه يمكن (فهي تدخل في خانة الرحالت)صفة مباشرة إن الصادرات السياحية ال تظهر في إلاحصائيات ب ،

 .اعتبارها إحدى فرص التصدير التي يجب انتهازها

وبالرغم من الجهود املبذولة في الاستثمار في البني التحتية ذات التأثير إلايجابي على إلانتاجية العامة لعوامل  .122

املاء، )لفة املرتفعة نسبيا للمدخالت  إلانتاجية إلانتاج، فإن مرد ودية ألانشطة املنتجة تظل متأثرة بالك

باإلضافة إلى محدودية مصادر التمويالت وارتفاع كلفتها ( إلخ...والكهرباء، والهاتف، والنقل، واملنتجات املستوردة 

وإن مختلف هذه العوامل تحد من تنافسية الاقتصاد املوريتاني وقدرته على استقطاب املزيد من رؤوس ألاموال 

 .جنبيةألا 

  :العراقيل التي تحد من النفاذ إلى مصادر التمويل 2.1

مؤسسة تمويل خفيف معتمدة وأخرى غير معتمدة  11بنكا تجاريا و  22يتألف النظام املالي املوريتاني من  .123

 22و( صندوق إلايداع والتنمية)ومن املصالح املالية التابعة للبريد ومن مؤسسة مصرفية ذات رساميل عمومية 

مكتب  11و( صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التأمين الصحي)نظام للضمان الاجتماعي  1كة تأمين وشر 

وقدر إجمالي (. سوق أذونونات الخزينة وسوق املصرف البيني)ويتميز السوق النقدي بأنه جنيني . صرف معتمد

وك خالل السنوات القلية املاضية ورغم زيادة عدد البن. مليار أوقية 226ب  1122أصول القطاع في نهاية دجمبر 

 %.21فإن نسبة الصيرفة ال تزال ضعيفة نسبيا أي بحدود 

الفهم الجيد ملتطلبات إدارة ( 2: )يتميز النظام املالي املوريتاني بعدد كافي من إلايجابيات ذات العالقة ب  .122

اكتساب القدرات املؤسسية  (1)السياسة النقدية وتأطير القروض وإلاشراف املصرفي وتطوير أنظمة الدفع ؛ و

 .واملهنية في مجال الحكامة العامة للقطاع

غياب التنسيق والتعاون بين البنوك ( 2: )كما أ، القطاع املالي املوريتاني يواجه عقبات متعددة منها  .111

غياب سوق مالي من شأنه أن يمكن من تعبئة املوارد على املدى الطويل ( 1)ومؤسسات التمويل الخفيف؛ 

 .ضعف الصيرفة و إلاندماج املالي مقارنة مع بلدان شبه املنطقة( 1)خدامها لتمويل القطاعات إلانتاجية ووإست

تراجع التركيز الذي كان يميز النظام املصرفي بعد دخول بنوك جديدة ذات رؤوس أموال أجنبية إلى السوق  .112

 .1122عام % 21,1نسبتها الترجيحية  وهو ما أدى إلي تراجع ملحوظ في نسب الفائدة املدينة والتي بلغ معدل

ولو أنها تراجعت مقارنة مع السنوات  1122عام % 11ال تزال القروض غير املجدية كبيرة حيث بلغت  .111

أما . 1122مقارنة مع عام % 2,6أي بزيادة  1122مليار أوقية عام  232,2وبلغت القروض إلى إلاقتصاد . السابقة

وهو ما يبرر متابعة عن قرب لتفادي مخاطر إلاستدانة %( 22)ا متزايدا القروض لإلستهالك فإنها تحتل مكان

 .املفرطة لفلسر و تأثيرها على جودة محفظة البنوك وعدم قدرة املقترضين على الوفاء

مليار أوقية في نهاية دجمبر  211تتميز البنوك برسملة جيدة حيث بلغت ألاموال الذاتية الصافية حوالي  .111

أما نسب التسيير التحوطي فقد تم (. مليار أوقية 21)الحد القانوني ألادني املسموح به متجاوزة بذلك  1122

إلالتزام بها عموما سواء تعلق ألامر بنسبةالسيولة أو بالتوازن بين ألاصول الثابتة والعائدات الثابتة أو بتغطية 

ية إلى ألاموال الذاتية الصافية ب وتقدر مردودية النظام املصرفي التي تقاس بنسبة النتجية الصاف. املخاطر 

وتظل مردودية البنوك محدودة نسبيا وهو ما أدى . 1121مقارنة بعام % 6,3حيث تراجعت ب  1122عام % 2,2

 .تخفيض إمكانية التطور و النمو والتكيف مع الصدمات الخارجية
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جتماعي الذي يمكن أن اليزال نشاط قطاع التمويل الخفيف محدودا نسبيا رغم التأثير إلاقتصادي والا  .112

. يحدثه هذا النشاط بخصوص نفاذ السكان ذوي الدخل الخفيف إلى الخدمات املالية التي توجد في متناولهم

وتتميز هيئات . صندوقا 222شبكات تضم  2منها  1122مؤسسة تمويل خفيف معتمدة في نهاية  11وكانت هناك 

شركات خفية إلاسم  2و" أ"هيئة تعاضدية من الفئة  26) التمويل الخفيف املعتمدة في ألاساس بأنها تعاضدية

 "(.ب"من الفئة 

وهو  1122وتميز شبه قطاع التمويل الخفيف بتوقف نشاط شبكة إلاتحاد الوطني للقرض الزراعي في عام  .112

إلى ( كابك)وأدى ذلك بشبكة صناديق إلادخار والقرض . إتحاد متخصص في منح القروض لصالح املزارعين اساسا

عضوا وهو  121.122بلغ عدد املنخرطين في هيئات التمويل الخفيف  1122وفي نهاية . تحتل مركز الصدارة أن

وبلغت (. من القروض املصرفية الصافية% 1,6)مليار أوقية  2,2وبلغ إجمالي القروض . من البالغين% 21مايمثل 

ة دورها كوسيلة ملكافحة الفقر ولتقديم ورغم أهمي(. من املوارد املصرفية% 2,2)مليار أوقية  2,3املدخرات 

الخدمات املالية عن قرب في املناطق الريفية وشبه الحضرية، فإن هيئات التمويل الخفيف التزال تقوم بدور 

% 1,6هامش ي سواء على مستوى القروض أو على مستوى الودائع حيث أن نصيبها من السوق يبلغ على التوالي 

 %.2,2و

ويتوفر الصندوق على . 1122التنمية وهو مؤسسة إقراض ذات طابع خاص عام أنش ئ صندوق لإليداع و  .116

موارد عمومية مقدمة من الدولة وعلى خطوط إقراض مقدمة من طرف شركاء التنمية من أجل تمويل املقاوالت 

 . الصغيرة واملتوسطة

االئتمان املصرفي في ف. ومن جهة أخرى فإن العراقيل التي تحد من النفاذ إلى مصادر التمويل تظل قائمة .112

خالل الفترة % 16.2نسبة  موريتانيا،  ال يزال متواضعا، إذ لم تتجاوز مساهمته مقارنة مع الناتج املحلي إلاجمالي

 .  ألاخيرة وتظل  هذه النسبة ضعيفة مقارنة مع نظيراتها في املنطقة  

ل دون مستوى  الوساطة املصرفية و هكذا ، فإن نصيب القروض املوجهة إلى الاقتصاد طوال هذه الفترة يظ .113

فالقروض للقطاع الخاص مثلت %( 61)والبالغة   MENAاملسجلة في  الدول املشابهة واملنافسة  لنا في منطقة 

و بالرغم من أن البنك املركزي املوريتاني احتفظ بنسبة الفائدة الرئيسية في . 1122-1122ما بين % 22نسبة 

،  فإن نمو القروض  املمنوحة للقطاع الخاص عرف تباطؤا وظلت تلك  1112مستواها املحدد في دجمبر 

القروض مقتصرة في غالبها على تلك املمنوحة لفلشخاص على حساب القروض املمنوحة للقطاعات املنتجة مع 

وإن تحليل توزيع القروض املمنوحة . نسبة ضئيلة للقطاعات ألاولية والثانوية مقارنة مع القطاع الثالث

ات املنتجة، حسب آجال الاستحقاق، يشير إلى طغيان القروض القصيرة ألاجل على حساب القروض للقطاع

 .الطويلة ألاجل

 

 (باملاليين من ألاوقية)الائتمان املصرفي : 19الجدول   

 1122 1122 1121 1121 2011 السنوات

 222321 221122 121332 121222 123211 القروض املمنوحة للقطاع الخاص

ج املحلــــــي إلاجمــــــالي الاســــــمي حســــــب أســــــعار النــــــات

 السوق 

2221111 2212111 2211311 2211111 2612211 

% 11,2 11,2 12,2 12,2 11,1 

 البنك املركزي املوريتاني: املصدر
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 توزيع القروض حسب القطاعات:  19الشكل البياني 

 

. ع الخاص كانت أساسا على املدى القصيرنظرا لقصر آجال استحقاقات مصادر التمويل،  فإن القروض املمنوحة للقطا .112

وباإلضافة إلى ذلك،  . املقاوالت الصغيرة واملتوسطة وكانت محدودة بسبب الشروط املتعلقة بالضمانات وقد اقتصرت

فإن قدرة املصارف على لعب دور حاسم في دعم تنمية القطاع الخاص قد حد منها عدد القروض املوجهة للقطاعات غير 

صندوق إلايداع والتنمية من أجل تعبئة املوارد  1122الفي عجز النظام املصرفي جزئيا أنشأت السلطات سنة ولت. املنتجة

بمنحة رأس مال  1122مارس  22بتاريخ  1122-12والذي  أنش ئ بموجب القانون . لتمويل الاستثمارات على املدى الطويل

دائع املنظمة و الضمانات القضائية باإلضافة إلى  خطوط ويستقبل هذا الصندوق الو . مليار أوقية 2من الدولة بمبلغ 

القروض املحصول عليها من املانحين،  ويمنح قروضا طويلة ألاجل للمجموعات املحلية واملقاوالت الصغيرة واملتوسطة 

 .بالشراكة مع القطاع املالي الوطني

 املنطقة الحرة النواذيبو

، وتهدف إلى جذب 1121يناير  1بتاريخ  1121-112نون أنشئت املنطقة الحرة النواذيبو بموجب القا .111

الاستثمار وتشجيع تنمية القطاع الخاص وتطوير البنى التحتية داخل حوزتها،  وترقية التنمية فيها وإنشاء فرص 

إن مختلف هذه املحاور إلاستراتيجية حددت ملا لها من دور في دفع التنمية الاقتصادية . جديدة للعمل

فرصة عمل  2122وحتى آلان ساهمت في الاقتصاد من خالل إنشاء . ي موريتانيا بصفة عامةوالاجتماعية ف

إال . تسجيال 16مقاولة جديدة و 211اعتمادا و 36أوقية و 221.626.611.321حققت مستوى من الاستثمار بلغ 

 .أن هذه التجربة الحديثة من املبكر الخروج منها باستنتاجات نهائية

 مة املالية العا 6.1

 سياسة التوازن املالي  

وقد . خالل السنوات ألاخيرة، شكل الحفاظ على مصداقية امليزانية أولوية كبيرة بالنسبة للسلطات العمومية .112

ركزت السياسة املالية على إنشاء فضاء ميزانوي من خالل ترشيد موارد امليزانية، والسيما املوارد الداخلية، 

نصبت الجهود املقام بها على مستوى إلايرادات على توسيع الوعاء الضريبي وقد ا. وعقلنة النفقات العمومية

وتحسين تحصيل إلايرادات الضريبية،  وإصالح نظام الرسوم املفروضة على بعض املنتجات وإدخال حقوق 

 . ورسوم جديدة باإلضافة إلى تعبئة املزيد من الدعم
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سيطرة على نفقات التسيير وعلى سيطرة أكبر أيضا وعلى مستوى النفقات العمومية، تركزت الجهود على ال .111

وزيادة نفقات الاستثمار وتوجيهها ( تحسين الاستهداف وإصالح املؤسسات العمومية)على ميزانية التحويالت واملنح 

وقد . وبفضل هذه الجهود، تحسنت وضعية املالية العمومية. إلى املشاريع الهيكلية التي تدعم النمو وتحارب الفقر

من الناتج املحلي إلاجمالي سنة % 1.3رصيد امليزانية ألاساس ي خارج النفط وخارج الهبات فائضا بنسبة  سجل

، فإن الهدف هو 1126سنة وفي . 1122-1121وسط خالل الفترة كمت% 1.2؛ أما معدل العجز فقد بلغ 1121

من الناتج % 2.6جمالي، أي ما يساوي من الناتج املحلي إلا % 1.2إلى ( خارج الهبات)تقليص عجز امليزانية إلاجمالي 

 (. باعتبار الهبات)املحلي إلاجمالي 

من تحسن ملحوظ  في موارد الدولة خارج الهبات  1122ت  على مستوى امليزانية سنة لقد مكنت إلانجازا .111

 1113مليار أوقية سنة  232و 1121مليار أوقية سنة  121مليار أوقية مقابل  222والنفط حيث بلغت ما يقارب 

إن هذه الوضعية التي تميزت بتضاعف إلايرادات  العامة في . 1111مليار سنة  21و 1112مليار أوقية سنة  212و

هي نتيجة ملجهود تعبئة املوارد، التي تمثلت في توسعة الوعاء الضريبي وفي ( 1122و 1113بين )ست سنوات 

 . تحسين آليات تحصيل املوارد الجبائية

التحكم (i: )بما يلي( 1122- 1112)يظهر خالل الفترة   1122و 1113و 1111عامة ما بين إن تطور النفقات ال .112

مواصلة  دعم املنتجات الغذائية لصالح ( iii)الزيادة املستمرة في النفقات الاستثمارية، ( ii)في أعباء التسيير، 

 1113سنة  161.3مقابل   1122مليار أوقية سنة  221وقد بلغت النفقات العامة ما يقرب من . الطبقات الهشة

 . ، وهو ما يترجم تحسنا ملموسا لهامش املناورة لدى الدولة1111مليار فقط سنة  22.1و

وفيما يتعلق بمخصصات امليزانية يظهر أن النفقات العمومية توجهت أكثر فأكثر إلى الاستثمار والتحويالت  .112

ئوية التي تمثلها هاتان املكونتين من النفقات وتمثل النسبة امل. من منظور تحسين ظروف معيشة املواطنين

سنة % 3.2و% 12.2و 1113سنة % 26.2و% 12.1مقابل  1122سنة  %11.1و% 21.3العمومية على التوالي 

إن هذا التوجه الجديد في امليزانية تم تحقيقه أيضا بفضل ترشيد النفقات املتعلقة بالسلع والخدمات، .1111

من % 11.6وبخصوص النفقات الجارية على السلع والخدمات التي كانت تمثل . لةوالحد من نفقات تسيير الدو 

أما . 1122 سنة% 21.2فقد أصبحت اليوم ال تمثل سوى   1113سنة % 11.1و 1111النفقات العمومية سنة 

 مليار  22.3و  1113مليار أوقية سنة  22.2مقابل  1122مليار  أوقية سنة  222.2نفقات الرواتب فقد بلغت 

 .1111أوقية سنة 

من الناتج املحلي % 1.2عرف تحسنا نسبيا إذ أصبح يبلغ ( مع اعتبار الهبات والنفط)إن العجز إلاجمالي  .116

وقد بلغ هذا . 1111سنة % 6.2ومقابل  1113سنة %  2.2إلاجمالي من دون الصناعات الاستخراجية مقابل 

 .1111سنة % 3.1و 1113نة س% 22.2مقابل % 6.6خارج الهبات والنفط  1122العجز سنة 

% 2حدود  كان يتم حصريا من خالل تدخل البنك املركزي املوريتاني في  1111وإن تمويل عجز امليزانية سنة  .112

وكان يتم اللجوء من حين آلخر إلى إصدار سندات الخزينة خارج . للسنة الفارطة( الجبائية)من إلايرادات الجارية 

من  1112وقد مكن إنشاء السوق النقدي املنظم سنة . السقف القانونيإطار سوق نقدي منظم ودون احترام 

وبالرغم من ألازمة،  لم تجد الخزينة  العمومية صعوبة كبيرة في  1113في سنة و وهكذا. وضع حد لهذه الوضعية

وقد تمت السيطرة . التمويل سواء من السوق النقدية النشطة أو بفضل سيولة الصندوق الوطني للمحروقات

التي تميزت بتدهور أسعار الحديد والنفط، بفضل تعبئة قوية للموارد الداخلية خارج  1122لى وضعية ع

الصناعات الاستخراجية مع ألاخذ بعين الاعتبار وجود سوق نقدية منتظمة ،  بالرغم من أن هذه ألاخيرة بدأت 

 .ت ألاساسيةويمثل الجدول التالي تلخيصا للمؤشرا. عليها عالمات الضعف جراء ألازمة
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 تطور املؤشرات:   21الجدول 
 1122 1113 1112 املؤشرات  

 2,2 2,1 1,2 معدل النمو الاقتصادي

 2131 211 212 نصيب الفرد من الناتج املحلي إلاجمالي بالدوالر ألامريكي وباألسعار الجارية

 %12 %21 %22 وضعية الفقر 

 261,11 111,2 22312 ( باملليارات من ألاوقيةخارج الهبات و )إلايرادات إلاجمالية للميزانية 

 221,2 162,3 62121 (باملليار من ألاوقية)النفقات إلاجمالية للميزانية 

 21,2- 21- 22,2- ( باملليار من ألاوقية)رصيد امليزانية خارج البترول 

 2,6- 22,1- 21,1- ( %من الناتج املحلي إلاجمالي)نسبة رصيد امليزانية خارج البترول 

 %22,3- %22,2- 21,2- %نسبة رصيد ميزان املعامالت الجارية من الناتج املحلي إلاجمالي 

 2,2 1,1 1,2 تغطية الاحتياطات الرسمية للواردات املقدرة باألشهر 

 21,1 31,2 %121 %نسبة مديونية القطاع العام إلي الناتج املحلي إلاجمالي 

 2 21,2 2,2 (اية املدةنه)مؤشر أسعار الاستهالك والتضخم 

 122 122,2 122 الدوالر/ متوسط معدل سعر الصرف ألاوقية

وقد بلغ . يعتبر الشركاء ألاساسيون ان السياسة الاقتصادية واملالية ملوريتانيا  مطابقة للمعايير املتعارف عليها .113

وظل تقريبا على نفس املستوى  1122من الناتج املحلي إلاجمالي سنة  % 2.2-( خارج الهبات)الرصيد إلاجمالي 

وتواصل تزايد إلايرادات  1116وقد تطورت وضعية امليزانية بصفة ملحوظة منذ .  خالل السنوات الخمس ألاخيرة

وبذلك صارت . العامة بفضل الصناعات الاستخراجية وارتفاع سعر الحديد وزيادة  إنتاج النحاس والذهب

وفي السنوات ألاخيرة، سجلت موريتانيا زيادة . من عائدات امليزانية%11.6عائدات الصناعات الاستخراجية تمثل 

باستثناء )وفعال قد ارتفعت نسبة العائدات الجبائية . سريعة ومعتبرة في مستوى تحصيل العائدات الجبائية

من   %11لتصل تقريبا إلى  1121في  %21في الناتج املحلي إلاجمالي بنسبة تزيد على من ( عائدات املوارد الطبيعة

من الناتج املحلي % 2وقد تضاعفت الضريبة على دخل الشركات لتبلغ . 1121الناتج املحلي إلاجمالي سنة  

من % 22الجبائية خارج الصناعات الاستخراجية زادت كذلك زيادة كبيرة لتصل إلى  كما أن إلايرادات. إلاجمالي

تطور الضريبة على الرواتب،  والقيمة املضافة  ،  ويرجع ذلك أساسا إلى1121الناتج املحلي إلاجمالي منذ 

وإن التوسع الجبائي إلاضافي وإلايرادات املتعلقة بالصناعات الاستخراجية أدت إلى . والضرائب على الشركات

من % 21.2لتصل إلى  1116من الناتج املحلي إلاجمالي سنة % 6.2زيادة ملحوظة في نفقات الاستثمار إذ بلغت 

وإن اضطراب العائدات املتعلقة بالصناعات الاستخراجية له تأثيره على . 1122جمالي سنة الناتج املحلي إلا 

امليزانية إذ يجعلها هشة، كلما تراجعت ألاسعار الدولية وتباطأ  إنتاج الزبناء الكبار وذلك ما حصل بالضبط  

وملواجهة انخفاض . ار التنميةوإن ارتباط النفقات العمومية بالصناعات الاستخراجية يؤثر على مس. 1122سنة 

 .هذا البند من عائدات الدولة ، تم اتخاذ إجراءات ترشيد على مستوى امليزانية

، قد ارتفع خطر ارتفاع مديونية IVحسب تقرير مصالح صندوق النقد الدولي حول الاستشارات برسم املادة  .112

وقد بلغ حجم املديونية . 1122ي إلاجمالي سنة موريتانيا نظرا للمستوى الذي بلغته نسبة الديون من الناتج املحل

من الناتج املحلي إلاجمالي وهو ما يمثل زيادة % 22مليون دوالر أمريكي أي  1123حوالي  1122الخارجية سنة 

 .1121مقارنة مع مستواه في أواخر سنة % 2طفيفة بنسبة 

انية الوسائل دون النظر إلى جودة وفي الوقت الراهن تنحصر الرقابة على الجانب القانوني حسب منطق ميز  .121

متابعة تنفيذ ( i: )إال أن النظام املحاسبي والبرمجة املالية هما آلان، قيد التحسين وذلك من خالل. ألاداء

وإحصاء وتأطير ( iii)وإعداد قوانين التسوية، ( ii)الاعتمادات املمنوحة للهيئات املكلفة بالخدمات ألاساسية، 

 . وكاالت السلفة
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املتفشية العامة للدولة واملتفشية العامة )الرقابة الدائمة ( i: )ي آلان تعزيز الرقابة والتفتيش من خاللويجر  .122

وإنشاء ( ii)باإلضافة إلى رقابة محكمة الحسابات وقد أدى ذلك إلى تحسين شفافية الطلبية العمومية، ( للمالية

 . تدقيق داخلي وسن معايير وأدلة إجراءات

ة العامة، الهادف إلى إعادة توازنات الاقتصاد الكلي وإعداد ناجع مليزانية ذات مصداقية إن إصالح املالي .121

التصديق على وثيقة تصورية حول إدخال ميزانية البرامج وتكوين ( i: )تخدم  السياسات العمومية، تجلى فيما يلي

ذلك بإعداد إطار امليزانية على املدى تحضير امليزانية لسنوات متتالية و ( ii)املكونين حول إعداد هذه امليزانية؛ 

وضع إلاطار التشريعي والتنظيمي من خالل إعداد ( iii)؛ 1111-1126و 1122-1122املتوسط بالنسبة لفترة 

تعزيز شمولية وشفافية ميزانية الدولة من خالل تحسين ( iv)مشروع قانون تنظيمي حول القوانين املالية؛ و

عة وتحسين تسيير الشركات واملؤسسات العمومية ونشر معلومات امليزانية وتحسين  تبويبها وترتيب محتواها، ومتاب

املحاسبة، ونشر املعلومات والتقارير املالية، وعصرنة إلادارات الجمركية سعيا إلى ضمان جمركة آلية موثوقة  

 .وتحسين إلاجراءات باإلضافة إلى وضع آلية كاملة ومتناسقة للرقابة

تبسيط إلاجراءات )تبسيط النظام الضريبي ( i: )جبائية فإنها تركزت على ما يليوبخصوص السياسة ال .121

تقوية كفاءات إلادارة الجبائية والسيما في ميدان التحليل والتحقيق والتدقيق وتحصيل ( ii)؛ (ونقص التعريفات

حة لدافعي الضرائب؛ تعزيز الحقوق والضمانات والتظلمات املمنو ( iv)توسيع الوعاء الضريبي؛ ( iii)الضرائب؛ 

(iv ) سن إطار تنظيمي وجبائي مشجع لتنمية قطاع املقاوالت الصغيرة واملتوسطة ووضع سقف شفاف يسمح

وتم تحسين . تبسيط إجراءات إنشاء املقاوالت (iv)جدا؛  الصغيرة واملقاوالت الصغيرة املقاوالت بالتفريق بين

اخل إلادارة العامة للضرائب مكلفة بالجباية على املقاوالت الجباية كذلك بإنشاء إدارة للمقاوالت الكبيرة د

الكبيرة، ووضع نظام معلوماتي مندمج لإلدارة العامة للضرائب للتحسين من تسيير دافعي الضرائب، وتسيير 

وهناك إصالحات . الوعاء الضريبي والتصفية والتحصيل لتعزيز وثوقية املعلومات باإلضافة إلى الرقابة الجبائية

، باعتبارها 1121رى قيم بها دائما إلصالح  النظام الجبائي تمثلت في إلغاء الضريبة على الدخل العام سنة أخ

وأخيرا، تم تقييم ما . مليون  11مليون إلى  6ازدواجا ضريبيا، وفي رفع سقف تطبيق الضريبة الجزافية من 

 .تخسره الخزينة جراء إلاعفاءات الجبائية

شار إليها آنفا، فإنه ال زالت هنالك عوائق تحول دون التسيير ألامثل للمالية العامة بالرغم من إلاصالحات امل .122

املشاكل املتعلقة بالتحكم في النفقات ( ii)ضعف الوعاء الضريبي والقدرات في مجال تعبئة املوارد؛  (i: )نذكر منها

النقص على مستوى نجاعة  (iii) ؛(حجم الرواتب، وإلاعانات والتحويالت إلى مؤسسات القطاع العام)الجارية 

والتبعية ( v)مخاطر زيادة املديونية، ( vi)النفقات الاستثمارية من حيث مالءمتها ألولويات الخطة التنموية؛ 

 .املوارد املعدنية تجاه الشديدة للميزانية

 :السياسة النقدية والتوازنات الخارجية 7.1

قتصاد الكلي وبفضل إلاصالحات الجذرية املدعومة من بفضل متابعة السياسات الرامية إلى استقرار الا .122

طرف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، عرف إلاطار العملي للسياسة النقدية، املعتمد على هدف استقرار 

ألاسعار، إصالحا عميقا باملصادقة على ألامر القانوني الجديد املتعلق بالنظام ألاساس ي للبنك املركزي املوريتاني، 

ذي كرس استقاللية هيئة إلاصدار، وحدد مأمورية محافظه وأوضح أهدافه، وأنشأ مجلسا للسياسة النقدية ال

كما أنه تم تحديث أدوات السوق النقدي بإدخال . و أوضح العالقات بين البنك املركزي والوزارة املكلفة باملالية

السوق النقدية إلى جميع الفاعلين سندات البنك املركزي، وشهادات إلايداع وسندات السيولة وتوسيع 

 .الاقتصاديين
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تكييف الكتلة ( i: )كما تم القيام بإجراءات عميقة لتسيير فائض السيولة الهيكلية في املصارف بهدف .126

التحسين من نجاعة نسبة الفائدة باعتبارها أداة للسياسة النقدية وقناة ( ii)النقدية مع معدل النمو إلاسمى؛ 

 .الحد من تأثيرات تحويل العوامل النقدية على التضخم( iii)ى القطاع الحقيقي وأساسية للتحويل إل

ظلت السياسة النقدية في مجملها متمحورة حول التحكم في  التضخم والرفع من قدرات الصمود لدى  .122

، اعتمد البنك املركزي "تضخم مسيطر عليه"وفي سياق . النظام املالي عن طريق زيادة رؤوس أموال البنوك

لتقليص ( التدخل في أسعار الصرف وسندات الخزينة)املباشرة للسياسة النقدية  غير املوريتاني على ألادوات

ذلك أن . 1112حجم السيولة، مع الاحتفاظ بسعر الفائدة الرسمية والتزاماتها الاحتياطية التي لم تتغير منذ 

كمتوسط سنوي وعند  % 1.2الك استقر عند التضخم املحسوب على أساس تغير املؤشر املتجانس ألسعار الاسته

إن تطور التضخم هذا يمكن . على التوالي 1122و 1121سنة % 2.2و% 1.2مقابل  كمعدل انزالق سنوي % 1.3-

تفسيره بتضافر عوامل عدة منها على وجه الخصوص انخفاض أسعار املنتجات الغذائية املستوردة ، ودعم 

رائح الفقيرة في إطار مواصلة برنامج أمل ، والتحسين من إنتاج القطاع أسعار بعض املواد ألاولية لصالح الش

 .الرعوي والزراعي باإلضافة إلى مواصلة سياسة نقدية حذرة

القيود   1112تمشيا مع الترتيبات الجديدة املنظمة للصرف ، رفع البنك املركزي املوريتاني منذ دجمبر  .123

مزايدة، ضامنا بذلك استقرارا أكبر لسعر صرف ألاوقية مقابل الدوالر بالتحويالت الجارية ووضع نظاما لل املتعلقة

، 1121منذ أواخر سنة % 1وهكذا، عرف سعر الصرف الاسمي بالنسبة للدوالر انخفاضا طفيفا وصل . ألامريكي

، نظرا لفارق التضخم بين 1121منذ %  21ولكنه ارتفع من حيث القيمة الحقيقية على أساس تراكمي بنسبة 

وفي هذا إلاطار، ينبغي البحث عن مرونة أكبر لسعر الصرف ال لتعويض الصدمات . يتانيا وشركائها التجاريينمور 

 .الخارجية فحسب، بل كذلك لضمان توازن سوق الصرف ومحاربة السوق املوازية

لقطاع ، فإن ا"بازل "، وبالرغم من الزيادة النسبية لرؤوس أموال البنوك وفقا ملستويات وقواعد ومع ذلك .122

فيها وكذلك احترام  املصرفي املوريتاني ما زال يواجه تحديات على مستوى التغطية املناسبة للديون املشكوك

وعالوة على ذلك، فإن ضعف املردودية يقترن . املتطلبات التنظيمية، في ميدان إلاشراف والرقابة وتسيير املخاطر

 .   بالتأخر املوجودة في مجال  مؤشرات الصالبة املالية

 1023 – 1020مؤشرات الصالبة املالية : 12الجدول 
 1121 1121 1122 1121 السنوات

 11,2 12,2 12,1 22,1 %نسبة الديون املتعثرة من إجمالي الالتزامات 

 21,2 21,2 12,1 11,1 %نسبة الاحتياطات من الديون املتعثرة 

     مؤشر ألاموال الذاتية

 23,2 22,2 23,2 26,2 %مالي ألاصول نسبة ألاموال الذاتية إلي إج

 11,2 12,1 12,1 12,1 مالئمة رأس املال 

ROA   1,2 2,1 2,2 1,1 

ROE 1,2 6,1 3,2 3,2 

 1126البنك املوريتاني، صندوق النقد الدولي : املصدر

ك وفي نفس الوقت، وبخصوص املقارنة مع دول املنطقة والدول الصاعدة، فإن النظام املصرفي عرف كذل .121

إلى مجموع رؤوس ألاموال  فية، مقاسا بنسبة املخاطر الكبرى معدل تمركز ضعيف ملتوسط القروض املصر 

في الواقع، نجد أن نسبة ألاصول التي تمتلكها . الخاصة، وهذا ما يدل على إمكانيات محدودة لتجاوز املخاطر

توسط مساهمة القروض املصرفية مقابل م 1121-1121مابين  % 23.2املصارف الثالثة الكبرى مثلت كمتوسط 

 .فقط %11.1للقطاع الخاص بنسبة 
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III .الحكامة واملؤسسات، والسلم وألامن: 

 :دولة القانون وحقوق إلانسان والعدالة 2.3 

بالرغم من أن تقدما هاما تم تسجليه في هذا امليدان، فإنه ال بد أيضا من بذل جهود في مجال تعزيز دولة  .122

أهداف )سات قوية، واحترام حقوق إلانسان، وتعزيز الجهاز القضائي والحريات ألاساسية إنشاء مؤس: القانون 

 (.26.6التنمية املستديمة، الهدف 

إرساء تقليد الحوار السياس ي املنتظم بين املعارضة ( i:  )ومن بين هذه التقدمات، على وجه الخصوص .121

تنظيم انتخابات مفتوحة على جميع ( ii)؛ (ةتم تنظيم عدة حوارات سياسي 1122و 1121ما بين )وألاغلبية 

إنشاء مجلس مؤسسة ( iii)الفاعلين السياسيين تحت رقابة هيئة مستقلة تم تعيين أعضائها بالتراض ي؛ و

 .املعارضة الديمقراطية

البنية الاجتماعية، محو ألامية، الفقر املدقع، ضعف مفهوم )وعلى الرغم من تعدد العوامل الفاعلة  .121

 .تطبيق مبادئ دولة القانون والحكامة القضائية: يركز هذا التحليل على نقطتين، (املواطنة

انتقلت نسبة ( i) :يلي، يمكن أن نذكر ما 1122-1112ومن بين املؤشرات التي عرفت تطورا خالل الفترة  .122

% 12إلى  ارتفعت نسبة املستشارات البلديات( ii)؛ 1122سنة % 12.2إلى  1112سنة % 2النساء في البرملان من 

ونذكر زيادة على ما (. 1111سنة % 1.2مقابل % )21وارتفعت نسبة النساء العمد إلى ( 1111سنة % 21مقابل )

في ميدان حرية الصحافة حسب  23في الرتبة  1122فقد صنفت موريتانيا سنة . للصحافة سبق، حرية أكبر

 (.صحفيون بال حدود)تصنيف 

 22)ثل عدد مقترحات القوانين التي يقترحها النواب التي لم يتقدم لقد ظلت مؤشرات أخرى تراوح مكانها م .122

 (.مقترح من طرف البرملان أحيلت إلى الحكومة وبقيت بال رد

 :يدرج التحليل التالي وضعية تطبيق دولة القانون، تحت زوايا مختلفة، يمكن أن نذكر منها  .126

 احترام حقوق إلانسان

خاصة بحقوق إلانسان تجلى في املصادقة على سائر الاتفاقيات واملواثيق إن الالتزام إلى املعايير الدولية ال .122

امليثاق الدولي املتعلق ( i: )الدولية املتعلقة بحقوق إلانسان التي تشكل موضوع رقابة على املستوى الدولي

والاجتماعية  وامليثاق الدولي املتعلق بالحقوق الاقتصادية 2222بالحقوق املدنية والسياسية املصادق عليه سنة 

؛ 2222الاتفاقية املتعلقة بحقوق الطفل املصادق عليها سنة ( ii)؛ 2222والثقافية املصادق عليه كذلك سنة 

(iii ) والاتفاقية ضد التعذيب والعقوبات 2233اتفاقية إلغاء سائر أشكال التمييز العنصري املصادق عليها سنة ،

اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد ( iv)؛ 1112املصادق عليها سنة أو ألاعمال الشاقة، والالإنسانية واملهينة، 

الاتفاقية املتعلقة بحماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد عائالتهم، (v)؛ 1111النساء املصادق عليها سنة 

( vii)؛ 1121سنة الاتفاقية املتعلقة بحماية حقوق ألاشخاص املعاقين املصادق عليها ( vi)؛ 1111املصادق عليها 

البروتوكول غير إلالزامي املتعلق باالتفاقية ضد التعذيب وألاعمال الشاقة، والالنسانية واملهينة املصادق عليه 

الاتفاقية املتعلقة بحماية حقوق جميع ألاشخاص ضد الاختفاءات القسرية املصادق عليها ( viii)؛ و1121سنة 

 . 1121سنة 

ن الدولة طرفا، فإنها تنوي إطالق حوار بناء مع جميع أجهزة ألامم املتحدة ومع إن الحكومة ملا قبلت أن تكو  .123

 .وقد تم مؤخرا وضع آلية وطنية ملنع التعذيب مطابقة للمعايير النموذجية.اللجنة الفرعية ملنع التعذيب

اقية ضد ، والاتف(1121ونوفمبر  1121نوفمبر )وقد قدمت موريتانيا تقارير برسم العرض الدولي العالمي  .122

( 1121نوفمبر )، واملعاهدة الدولية املتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1121مايو )التعذيب 
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واملعاهدة الدولية املتعلقة بإلغاء جميع ( 1121أكتوبر )واملعاهدة الدولية املتعلقة بالحقوق املدنية والسياسية 

 (.1122)انواع التمييز ضد النساء 

مراجعة ( ii)؛( 1121)إنشاء مجلس أعلى للفتوى واملظالم ( i: )تعزيز إلاطار املؤسس ي والقانوني بما يليوقد تم  .161

التي حولت الاسترقاق والتعذيب إلى جرائم ضد إلانسانية واعترفت بالتعدد اللغوي والثقافي في ( 1121)الدستور 

إنشاء ( iv)؛ (1121)الرق وللدمج وملحاربة الفقر إنشاء وكالة وطنية للتضامن للقضاء على مخلفات ( iii)البالد؛ 

إنشاء لجنة لتصفية إلارث إلانساني مكلفة بتنفيذ الاتفاق إلاطاري ( v)؛ (1121)محكمة خاصة بجرائم الاسترقاق 

املوقع بين الدولة وورثة الضحايا، وفي هذا إلاطار تم إحصاء أسر الضحايا ومنحت لهم التعويضات املستحقة؛ 

(vi )مبعدا موريتانيا من السنغال ودمجهم في الحياة الوطنية؛  12216م عودة تنظي(vii ) تسوية ودية ملشكلة

تنفيذ برنامج منع النزاعات ودعم ( viii)؛ 2232املوظفين وألاعوان العقدويين للدولة الذين كانوا ضحية أحداث 

والعائدين من ( لغربي والحوض الشرقيوالية الحوض ا)السلم الاجتماعي لصالح املناطق الفقيرة ومنطقة آفله 

تنفيذ ( x)تعزيز التعاطي مع إلاجراءات الخاصة ملجلس حقوق إلانسان و ( xi) ؛(البراكنه و اترارزة)السنغال 

 .     خارطة الطريق للقضاء على مخلفات الرق 

لت بحاجة إلى املزيد مازا( املواثيق والاتفاقيات)وتوجد مع ذلك جوانب في تنفيذ محتوى الترسانة القانونية  .162

 .ويرجع ذلك إلى ضعف املصادر البشرية واملادية. من الجهود

 

 ( 26.20أهداف التنمية املستدامة  هدف )الحريات العامة 

(. مراسلون بال حدود)بالرتبة ألاولى في ميدان حرية التعبير في العالم العربي  1126احتفظت موريتانيا سنة  .161

 23: املعطيات التالية 1122/1122العامة للشؤون السياسية والحريات العامة وقد أبرزت إحصائيات إلادارة 

 22منظمة غير حكومية وطنية، و 3622طلب اعتراف ألحزاب سياسية جديدة، و 13حزبا سياسيا معترفا به، و

نته أربعة ولنا الحق أن نتساءل عن آلاثار السلبية لهذه الوضعية في بلد ال تبلغ ساك. منظمة غير حكومية دولية

وقد عرف ميدان الاتصال وحرية الصحافة تطورات هامة تهدف إلى توطيد حرية الصحافة املرئية . ماليين نسمة

وتوجد آلان قنوات  1121التحرير الكامل للفضاء السمعي والبصري منذ ( 2: )واملسموعة وذلك من خالل ما يلي

( 1)فة املستقلة والتخفيف من كلفة البث؛ تقديم مساعدات للصحا( 1)مرئية ومسموعة خصوصية عديدة؛ 

تنظيم ورشات لتكوين الصحفيين في ميدان حقوق إلانسان ومحاربة ( 2)تنشيط عمل الروابط الصحفية؛ 

إلغاء جنح الصحافة، وإنشاء، السلطة ( 6)إعداد استراتيجية وطنية لالتصال في خدمة التنمية؛ ( 2)الاسترقاق؛ 

 .لبصرية وهكذا، ال يوجد اليوم أي سجين جراء رأيه كما أختفت مصادرة الجرائدوالسمعيات ا. العليا للصحافة

 

 (8.26أهداف التنمية املستدامة  ـ هدف )النفاذ إلى الحالة املدنية 

لقد حددت الدولة وضع حالة مدنية موثوق بها كشرط إلرساء دولة القانون وكأداة استراتيجية لضمان أمن  .161

 .املتوسط والبعيدالبالد على ألامد القصير و 

وأنشأت الوكالة . ، إدخال النظام البيومتري لتأمين وثائق الحالة املدنية1112وهكذا قررت موريتانيا منذ  .162

وتظهر إلاحصائيات . 1121يوليو  16بتاريخ  221/1121الوطنية لسجل السكان والوثائق املؤمنة بموجب املرسوم 

على  126:مركزا منها  111ويبلغ عدد مراكز استقبال املواطنين . 1126التالية عدد الوثائق املنتجة إلى آخر يونيو 

كما وضع . لفلجانب 2في الخارج ؛و 3على مستوى القوات املسلحة وقوات ألامن؛ و 2مستوى الدوائر إلادارية ؛ و

 .في الخارج 2على املستوى الوطني و  21نقطة منها  22في " العبور "نظام إلصدار التأشيرات املسمى 
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 :أصدرت الوكالة املعطيات التالية 1126ابريل  12وإلى غاية  .162

 

؛ جوازات الشخصيات  221226:؛ الجواز العادي  2221221:؛ بطاقات الهوية  1212166السكان املسجلون 

ـــرة  ــ ؛  63216:؛ التأشــــــــيرات الصــــــــادرة 1132:؛ الجــــــــوازات الدبلوماســــــــية  6121: ؛ جــــــــوازات العمــــــــل2326: الكبيـــ

 .213121:بطاقات إلاقامة 

 

 233.621و (%61)حاصـــلون علـــى بطاقـــات تعريـــف  2.221.221مســـجلين فـــان   1.212.166هكـــذا فمـــن اصـــل 

 .على بطاقات إقامة اأجنبي 213.122حصل وقد  (%6)حاصلون على جوازات 

 

ـــى يونيــــو . 2 :ويالحــــظ مــــع ذلــــك أن ـــين  1126التســــجيل شــــمل حتـ ـــا بـ ـــدر  %32إلــــى  31مـ مــــن املــــواطنين الــــذين يقـ

أن تســـجيل ألاطفـــال الـــذين تقـــل أعمـــارهم عــــن . 1، و(مليـــون نســــمة 1,3و  1,6مـــابين ) 1122ســـنة  عـــددهم فـــي

وفعــال، . خمــس ســنوات والــذين ال يتــوفرون علــى شــهادات الازديــاد، لســبب مــا، يخلــق مشــكال البــد لــه مــن حــل

عــــن مــــن ألاطفــــال الــــذين تقــــل أعمــــارهم  %22أظهــــر أن  1122فــــإن املســــح الــــذي قامــــت بــــه اليونيســــيف ســــنة 

 (.ميالدهم غير مسجل)خمس سنوات ليست لديهم حالة مدنية 

فإن التحيين املنتظم للحالة املدنية ونفاذ ( %32أكثر من )وبالرغم من نسبة التغطية املرتفعة نسبيا  .166

الشرائح الهشة أو املتواجدة في ألاماكن البعيدة ألاطفال في سن الدراسة و  املواطنين إلى مصالحهم وخصوصا

، فإن ثلثي 1122فبالفعل وحسب معطيات املسح العنقودي متعدد املؤشرات لسنة  .ا البد من رفعهيشكل تحدي

والتوجد فوارق بين . سنوات تم تسجيلهم بالحالة املدنية ملوريتانيا 2ألاطفال الذين ال تتجاوز أعمارهم حاليا 

مسجلين و الوسط % 32الحضري فيما يكون الفارق كبيرا بين الوسط  .الذكور وإلاناث في تسجيل الوالدات

وتتفاوت النسبة . %(32)وأطفال ألاسر ألاكثر غناءا  (%21)مسجلين وبين أطفال ألاسر ألاكثر فقرا % 22الريفي 

 . في انواكشوط% 21في كيديماغا إلى أن تصل % 22بين الواليات حيث تنتقل من 

كثيف وتعزيز إلاجراءات املتخذة، بت"لقد أصدرت الهيئات الدولية املعنية بحقوق إلانسان توصيات  .162

 خصوصا في جانب التحسيس، لتسجيل جميع ألاطفال املولودين على التراب الوطني، في الحالة املدنية

 توطيد الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية 

اعتماد ترسانة ملحاربة الرق ( 2: )ال شك أن تقدما ملحوظا قد أنجز لتضميد بعض جراح املاض ي من خالل .163

 .أنشطة وكالة التضامن( 1)تعويض ضحايا إلارث إلانساني و( 1)آثاره؛ و 

أسس لرؤية استشرافية على املدى الطويل  1122كما أن اعتماد إلاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية  .162

أهم  ولخارطة طريق إلنشاء نظام مندمج للحماية الاجتماعية يشكل البرنامج الوطني للتحويالت الاجتماعية، أحد

وهكذا تم إنشاء إدارة السجل الاجتماعي  بوزارة الاقتصاد واملالية ويجري آلان إعداد سجل . عناصره العملية

اجتماعي سيشكل قاعدة لبرنامج التكافل لتحديد املستهدفين كما سيشكل  قاعدة لتدخالت أخرى في ميدان 

أثير ملحوظ على نجاعة وجدوائية التدخالت في الحماية الاجتماعية وأداة هامة للتسيير والتنسيق وسيكون له ت

 .ميدان الحماية الاجتماعية
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. لقد احتفظ الربط املؤسس ي لإلستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بلجنة القيادة إلعداد إلاستراتيجية .121

للقيادة ولجنة  أنشأ لجنة 1122وإن الدراسة التي توص ى بها الاستراتيجية لم تنجز بعد ولكن مقررا صدر في يناير 

وإن هذه آلالية لم تعد مالئمة بعد دمج وزارتي الشؤون الاقتصادية والتنمية . فنية وخلية للحماية الاجتماعية

عدم انتظام اجتماع اللجنة الفنية، عدم اجتماع )ووزارة املالية وقد ظهر قبل ذلك أنها غير عملية لعدة أسباب 

نامج الشبكات الاجتماعية على حساب املكونات ألاخرى للحماية لجنة القيادة، تركيز الاجتماعات على بر 

الاجتماعية، عدم متابعة تنفيذ إلاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بسبب ضعف الوسائل البشرية 

 ...(املمنوحة لخلية الحماية الاجتماعية إلخ

في الاستراتيجية الوطنية للحماية  إال أنه ينبغي أن نالحظ أن مفهوم الحماية الاجتماعية كما هي محددة .122

الاجتماعية طموح جدا وال تقتصر على برنامج التكافل الذي ال شك أنه يشكل إحدى آلاليات العملية 

لإلستراتيجية ولكنه ليس بالضرورة هو الوحيد، إنها تتقاطع مع أهداف التنمية املستدامة والسيما الهدف رقم 

فهذه تشمل الحد ألادنى للتغطية الصحية وتأمين الدخل . ماية الاجتماعيةالذي يرمي إلى وضع  أرضيات للح 2.1

 .لفلطفال والشيوخ والعاجزين عن العمل بسبب البطالة أو املرض أو ألامومة أو إلاعاقة

من بين املسائل ألاخرى ذات الصلة بتوطيد الوحدة الوطنية توجد املشكلة العقارية بكافة أبعادها التي  .121

وفي هذا . الاقتصادية والتقاليد والثقافة ورهانات مكافحة الصيغ املعاصرة لإلسترقاق وآثاره تشمل املتطلبات

: من خارطة  الطريق للقضاء على ألاشكال املعاصرة لالسترقاق وآثاره تحث على 2الصدد فإن التوصية رقم 

طار أطلقت الدولة تفكيرا موسعا شمل وفي هذا إلا . توفير الظروف املناسبة للعدالة في النفاذ إلى امللكية العقارية"

 .جميع الفاعلين إلصالح التشريع العقاري 

 املجتمع املدني ورقابة املواطن على العمل 

هيئة صحفية  211تعاونية و 2211منظمة غير حكومية و 311يوجد أكثر ( 1112)وفق املعطيات الرسمية  .121

استصدار وصول كثيرة من تلك الفترة ولكن ال توجد  ال زال العدد في تزايد بعد أن. مركزيات نقابية 2مستقلة و

ويجري آلان إعداد قاعدة بيانات بهذه املنظمات من طرف إلادارة الجهوية . إحصائيات دقيقة في هذا الصدد

الرابطات )لفلمن إال أنه بإمكاننا أن نالحظ بسهولة أن الطابع الغالب في موريتانيا هواملنظمات من املستوى ألاول 

املنظمات غير )واملنظمات من املستوى الثاني ( ة مثل التعاونيات والرابطات النسوية ورابطات الشباباملحلي

 (.الحكومية املنشئة بصفة قانونية

قد تركزت الجهود املقام بها من طرف الصحافة واملنظمات الغير حكومية في تشجيع رقابة حقيقية للمواطن  .122

إنشاء سلك ( 1)إنجاز خريطة أو سجل بتجمعات املجتمع املدني؛ ( 2): على جميع مراحل الحياة العمومية عبر

( 2)استعراض تنفيذ إلاستراتيجية الوطنية لترقية املجتمع املدني؛ ( 1)وطني للمتطوعين هو آلان قيد إلانشاء؛ 

( 6)دني؛ انطالق برنامج تعزيز قدرات منظمات املجتمع امل( 2)وضع إطار للتشاور بين السلطات واملجتمع املدني؛ 

دعم املجتمع املدني في مجال تحسين ( 2)إعداد مشروع قانون يتعلق بالرابطات وشبكات املجتمع املدني؛ 

إلاشراك الفعلي للمجتمع املدني واملواطنين في تحديد وإعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات ( 3)الحكامة؛ 

 .لشراكة العاملية للمسئولية الاجتماعيةانخراط موريتانيا في ا( 2)العمومية والسيما الحكامة؛ 

إذا كانت جهود ال يستهان بها قد قيم بها في ميدان رقابة املواطن على العمل العمومي فإن منظمات املجتمع  .122

املدني ال تتمتع بمستوى من الاطالع وإلاشراك كافيين ملشاركة ذات قيمة في مسلسل إعداد وتنفيذ السياسات 

اعترافنا بأن السهولة التي تمنح بها وصول الاعتراف وسهولة الشروط املطلوبة وغياب والبرامج التنموية مع 

متابعة أنشطة منظمات املجتمع املدني، كل هذا يؤثر سلبا على مصداقية هذه املنظمات التي تسللت إلىها نفس 

متجاوزة، رواسب طفو الخصوصيات واستمرار عقليات )العقليات التي تسود في املجتمع املوريتاني املعاصر
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، وعلى كل حال فإن مجتمعا مدنيا جيد التنظيم قادر (اجتماعية، ضعف إلاحساس باملواطنة وباملصلحة العامة

 .ال شك على أن يلعب دوره كفاعل أساس ي في مسلسل التنمية الاقتصادية للبالد

يشكل وحده معيارا لتحديد إن الاعتراف باملنظمات الغير  حكومية هو عنصر ايجابي لحرية التكتل ولكنه ال  .126

لقد أوصت لجنة حقوق إلانسان أن الدولة كطرف يجب عليها أن تصدر تشريعا . مدى احترام حرية التعبير

جديدا ينظم ممارسة حرية التكتل ويكون مطابقا للمعايير الدولية ويوفر الحماية املطلوبة للمدافعين عن حقوق 

بارها طرفا أن تأخذ إجراءات ملموسة لضمان حماية أعضاء إلانسان، وأن الدولة يجب عليها كذلك باعت

املنظمات الغير حكومية من الاضطهاد وحماية املظاهرات السلمية املنظمة على ترابها وفي حالة الانتهاك تقوم 

 هذا وإن منظمات املجتمع املدني نظرا لقلة الوسائل واملصادر ". بتحقيقات ملتابعة املسؤولين عن تلك الانتهاكات

 .البشرية الكفؤة تلعب دورها بصفة ضعيفة في مجال  رقابة املواطن على العمل العمومي

 الحكامة واملؤسسات2.4 

موزعين بصفة غير متساوية على التراب ( %12)قاض  122موظفا منهم  2.112تقوم وزارة العدل بتشغيل  .122

محكمة في  22ت الاسترقاق، و محاكم متخصصة في مالحقة ممارسا 1محكمة مقاطعة، و 22الوطني من خالل 

أما عدد ( %11)محام  166منهم  2.232ويبلغ عدد أعوان القضاء . غرف لالستئناف ومحكمة عليا 2الواليات و

سلفيا حكم على  12موقوفا من ضمنهم  1.116، 1122نزالء املؤسسات العقابية فإنه غير ثابت وقد بلغ في سنة 

 (.%22)لم يحكم عليهم  223منهم و 11

قد قيم بعدة مبادرات حكومية لتعزيز قطاع العدل عبر اعتماد ترسانة تشريعية متنوعة تسهل النفاذ إلى و  .123

 .العدالة ومحاربة كل من الاسترقاق والتعذيب كما شملت أيضا تحسين ترتيبات القانون التجاري 

ادة انتشار القضاة إع( 1)تحسين صورة العدالة؛ ( 2: )لقد انصبت تدخالت السلطات العمومية على ما يلي .122

، إعادة تأهيل وتجهيز البنى التحتية القضائية (العدول املنفذون واملحامون )وكتاب الضبط وأعوان القضاء 

مراجعة القانون املتعلق بالتنظيم القضائي، إعداد وتنفيذ خطة )الرفع من نجاعة العدالة وأدائها ( 1)والعقابية؛ 

وكذلك في القانون التجاري ( جنائية، مدنية وإدارية)ميدان إلاجراءات  للتكوين، تكوين الفاعلين القضائيين في

وقانون التأمينات وقانون الشركات وقانون الالتزامات والقانون الدولي والقانون إلاداري وقانون الشغل وفي 

( الفرنسية)ويتواصل تكوين عمال القضاء حول اللغات . املجال الجنائي والتعاون الجنائي الدولي وقانون القصر

 .كما يتواصل املجهود الخاص بتزويد املحاكم بالتجهيزات املعلوماتية واملكتبية

وفي ميدان قضاء ألاحداث تم تنظيم تكوين إقليمي للتبادل مع قضاة ألاقطاب املتخصصة في شبه املنطقة  .131

الجالس والنيابة وضباط القضاء )كما تم تنظيم تكوينات حول إلاجراءات لصالح الفاعلين في السلسلة الجنائية 

وقد تم عرض مواضيع تفيد في الرفع من كفاءات الفاعلين في القضاء لتحقيق الحماية (. الشرطة القضائية

ومع ذلك فإن تنفيذ ألامر القانوني الخاص بالحماية الجنائية لفلطفال . الخاصة للقصر املتنازعين مع القانون 

بعض القصر ( 1)؛ (ال املدانين قد أدينوا بعقوبة السجن لجنح خفيفةالكثير من ألاطف( 2: )يالقي بعض الصعوبات

املركز الوحيد الخاص ( 1)اعتبروا رشداء بدال من أن يستفيدوا من كونهم قصرا وسجنوا في سجن دار النعيم؛ 

ي يكون باالستقبال والدمج الاجتماعي لفلطفال املتنازعين مع القانون ال يعمل دائما بأقص ى طاقته في الوقت الذ

حضور املساعدين الاجتماعيين خالل . فيه كثير من القصر مسجونين  في جناح القصر بالسجن املركزي 

 .إلاجراءات القضائية املتعلقة بالقصر غير دائم

ومع ذلك فإن خطوة هامة قد نفذت في ميدان النفاذ إلى العدالة من خالل تكفل الدولة ببعض املصاريف  .132

لقد أظهر املسح املتعلق ( 2: )ثر فقرا مع ذلك فإن بعض التحديات مازالت قائمةالقضائية للمتقاضين ألاك
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أو جد ( %62)أن غالبية املتقاضين يرون أن الفساد واملتاجرة بالنفوذ منتشران ( 1121يونيو )بالنظرة إلى القضاء 

ية للقضاء مازالت مسألة الاستقاللية الحقيق( 1)بالنسبة للمستفيدين وغير املستفيدين؛ ( %62)منتشرين 

شفافية ( 2)وتيرة ونوعية التفتيشات؛ ( 2)مستوى التخصص والكفاءة لدى القضاة؛ ( 1)مطروحة كذلك؛ 

وعلى كل حال فإن النظام . تنفيذ القرارات القضائية( 6)التحويالت والترقيات والعقوبات بالنسبة للقضاة، و

ف ثقة املواطنين فيها كما يظهر ذلك العديد من القضائي مازال يعاني بعض الاختالالت في مؤسساته  وضع

 .املتدخلين خالل نقاشات الفريق

 الحكامة الاقتصادية وإلادارة العمومية 

ولهذا الغرض . يقصد هنا بالحكامة الاقتصادية القدرة على تخطيط ومتابعة وتقييم السياسات العمومية .131

بعة وتحيين املؤشرات واستغاللها كوسائل تساعد في فإنه من ألاهمية بمكان إنتاج املعلومات إلاحصائية ومتا

 .اتخاذ القرار وكأساس للتخطيط الاستراتيجي للتنمية

، حصلت موريتانيا ألول مرة على إستراتيجية (1122ـ-1112)وباعتمادها لإلطار إلاستراتيجي ملحاربة الفقر  .131

وسط وهو ما مكن من استشراف أوضح وطنية للتنمية على ألامد الطويل فضلت في خطط عملية على ألامد املت

للمستقبل وتجلت إلاستراتيجية كذلك على املستوى القطاعي في استراتيجيات قطاعية تواكبها برامج عمل 

 .وقد غطت إلاستراتيجيات القطاعية تقريبا جميع القطاعات وجميع املواضيع ألافقية. ميدانية

رامج جهوية ملحاربة الفقر وهو ما مكن كل والية من وعلى املستوى الجهوي تجلت الاستراتيجية كذلك في ب .132

 .إعداد مخطط ملحاربة الفقر خاص بها

إن نجاعة تنفيذ هذه الاستراتيجيات والبرامج قد حد منها من بين أمور أخرى العجز في املوارد البشرية  .132

 . واملالية وضعف الارتباط بين البرمجة والتنفيذ

تحيين إطار إلانفاق على املدى املتوسط ( 2: )تجلى كذلك فيما يليإن هذا التحسن الذي عرفته البرمجة  .136

وضع صيغة ضمن خطة الاستثمارات العمومية ملتابعة ( 1)، 1123-1126الذي كان  آخره متعلقا بالفترة   

إعداد التقارير الدورية ( 2)التحيين املستمر لبرنامج الاستثمار العمومي؛ ( 1)السحب على التمويل الخارجي؛ 

املتابعة السنوية املنتظمة لتنفيذ ( 6)متابعة أرشفة اتفاقيات التمويل؛ ( 2)تابعة وتقييم املشاريع والبرامج؛ مل

 (.1122 -ـ1122)إستراتيجية محاربة الفقر والسيما مرحلتها الثالثة وألاخيرة التي تغطي الفترة 

نشطة املندمجة  من خالل صياغة ترقية ألا( 2: )وبخصوص تحسين املناخ الاقتصادي يمكن أن نذكر ما يلي .132

( 1)نموذج للتوقع الاقتصادي وإعداد مصفوفة للمحاسبة الاجتماعية سعيا إلى إعداد نموذج للتوازن العام؛ 

( 1)متابعة ألانشطة وجمع املعلومات الاقتصادية لدى القطاعات الوزارية سعيا إلى توقع النمو الاقتصادي؛ 

 .ع قاعدة بيانات هي آلان قيد التنفيذتعبئة خبرة بدعم من الشركاء لوض

وهذا هو الحال على . وخالل السنوات السبع ألاخيرة تم تسجيل تقدم ملموس في مجال الحكامة الاقتصادية .133

وجه الخصوص بالنسبة للقواعد الجديدة للشفافية املتعلقة بإبرام الصفقات العمومية التي تضمنها مدونتها 

تشجيع القطاع الخاص بالرفع التدريجي ( 1)تحسين املنافسة؛ ( 2: )ما يليوستسمح هذه القواعد ب. الجديدة

تشجيع الفاعلين ( 1)للعوائق التي تمنع نهوض املؤسسات الصغيرة واملتوسطة والصناعات الصغيرة واملتوسطة؛ 

 .في القطاع الغير مصنف على الانخراط في القطاع املصنف سعيا إلى الرفع من املردودية والتشغيل

النسبة لإلدارة العمومية وعالوة على محاوالت عابرة إلصالحات محدودة في مداها وزمنها فإن إلادارة وب .132

العمومية لم تكن قط موضع إصالح جذري حقيقي بل إنها لم تعرف شيئا من هذا القبيل إال في السنوات 
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مال إصالح املدرسة الوطنية وقد كان حجر الزاوية لهذه ألاع. الخمس ألاخيرة حين قيم ببعض ألاعمال الجدية

 .لإلدارة وتحويلها إلى مدرسة لإلدارة والصحافة والقضاء واكتتاب دفعات من مختلف ألاسالك إلادارية

وإن اشتراط املسابقات للولوج إلى الوظيفة العمومية وإدخال الخدمة العسكرية وتحسين الشفافية في الاكتتاب من 

 . ضافة إلى إصالح نظام التعويض كل هذا يشكل مساهمة جيدة في هذا املجهودخالل اللجنة الوطنية للمسابقات باإل 

يضاف إلى ذلك تصور نظام مندمج لتسيير عمال الدولة وإنشاء موقع حديث لوزارة الوظيفة العمومية والتشغيل 

ومتابعة تنفيذ استراتيجية    http : www.servicepublic.gov.mr وتطوير النسخة الثانية من بوابة الخدمات العمومية

 .وطنية لعصرنة إلادارة وتنمية تقنيات الاتصال من خالل القطاع املكلف بهذه التقنيات

معرفة أدق لعدد املوظفين، تبسيط بعض )كما سجلت إنجازات أخرى في ميادين تسيير إلادارة العمومية  .121

 (.لوماتيةإلاجراءات، إدخال املع

 :من املهم أن نذكر هنا أبرز الاختالالت املالحظة في امليادين الحساسة .122

  ازدواجيـة البنـى، عـدم فائـدة )عدم الدقة في تحديد مهام إلادارة العمومية مما يحول دون عقلنة هياكـل الدولـة

 (.بعضها، مساطر تنظيمية متعددة ومناصب إدارية ال مبرر لها

 ز علـــى النتـــائج وتعتمـــد علـــى تخصـــيص املـــوارد فـــي إطـــار عقـــود بـــرامج أو رســـائل مهـــام أو غيـــاب ثقافـــة للتســـيير تتركـــ

دفـاتر التزامـات واضـحة، باإلضـافة إلـى ضـعف الكفـاءات فـي ممارسـة الرقابـة السـابقة والالحقـة فـي تسـيير ألامــوال 

 .العمومية

 هيل رقابـــــــة وتقيـــــــيم غيـــــــاب أدوات وطـــــــرق التســـــــيير كـــــــدليل لإلجـــــــراءات يمكـــــــن مـــــــن تنســـــــيق أنمـــــــاط التســـــــيير وتســـــــ

 . املؤسسات

 إلاكراهات في تطبيق نظام للتعيينات على أساس الاستحقاق . 

 ضعف الكفاءات في تصور وصياغة السياسات والبرامج واملشاريع التنموية وتنفيذها وتقييمها. 

ارد البشرية فاملو . وزيادة على هذه الاختالالت،  يشكل ضعف املوارد البشرية عائقا حقيقيا بالنسبة لإلدارة  .121

الراهنة هي حصيلة تراكمية لعدة عقود من التكوين، فيما يتعلق بجودة مضمون ولغة التكوين فتوجد بعض 

 .النواقص أيضا

إن حجم الرواتب بالجملة مرتفع مقارنة بأكثر الدول ذات : وتتميز الوضعية بمفارقات يصعب التوفيق بينها .121

. يتقاضاه املوظف بالكاد يغطي الحاجيات ألاساسية لعيشه نفس املستوى التنموي، لكن معدل الراتب الذي

املكون الوحيد للراتب الذي يفترض أن تكون على )وزيادة على ذلك فإن فوارق العالمات القياسية للرواتب 

وإذا قمنا بتحليل بنية الراتب الصافي املتقاض ى فإننا سنتبين أن املكونة الحاسمة . ضعيفة جدا( مستوى كفاءته

 . ب هي مرتبطة مباشرة بالتعيينللرات

انطالقا من دراسات ( 1121و 1113و 2221في )وقد قيم بتشخيص غير مستغل حتى آلان ومنذ زمن طويل  .122

ويتعلق . لكن هنالك فئات أخرى تجب دراسة وضعها وتقييم أعبائها على املالية العامة. وإحصاءات لوكالء الدولة

معات املحلية واملوظفين غير الدائمين الذين يجب بصفة ضرورية التحكم ألامر بوكالء املؤسسات العمومية والتج

 .في أعدادهم وتنظيم درجات رواتبهم

إن أعداد املوظفين التابعين للنظام العمومي ملوظفي ووكالء الدولة هي مطابقة للمعيار املقبول في إطار الخطة  .122

سكريين، وأعوان ألامن العمومي، وعمال املؤسسات الخماسية لكننا إذا أضفنا إليهم العمال غير الدائمين والع

 .العمومية والتجمعات املحلية فإنها تكون ضخمة وسيئة التوزيع

http://www.servicepublic.gov.mr/
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وقد مكن من اكتشاف أكثر من . من طرف الحكومة" الوظائف العمومية"وقد تم عمل تحقيق إلعداد قائمة  .126

إحكام تسيير أعداد موظفي إلادارة وسيساهم التحيين املنتظم لهذه القائمة بال شك في . عمل مكرر  1111

 .العمومية

ومن أجل التغلب على هذه الصعوبات ال بد من إصالح حقيقي وشامل لإلدارة العمومية للحصول على إدارة  .122

 .فعالة وذات مصداقية وقريبة من املواطنين وخصوصا الشريحة الهشة

 الاستصالح الترابي والتنمية املحلية والالمركزية

وإن تبني الالمركزية . املنسجم للفضاء الترابي هو أحد شروط فعالية السياسات العموميةإن الاستصالح  .123

والاستصالح الترابي يأتي في إطار تعزيز الديمقراطية املحلية والحد من الفوارق املكانية وعدم املساواة في مجال 

 .النفاذ إلى الخدمات الاجتماعية ألاساسية

رات الاجتماعية الاقتصادية تباينا مرتفعا يظهر الغبن الذي يتعرض له الوسط وفي موريتانيا تظهر أكثر املؤش .122

 .الريفي مقارنة بالوسط الحضري ويتفاوت ذلك حسب الواليات ومناطق تواجد السكان

حوالي ثلث السكان يعيشون في : ورغم السياسات املتخذة حتى آلان، فإن عدم التوازن الترابي يظل قائما .211

 -نواذيبو-نشطة الاقتصادية ونسبة كبيرة من الدخل تتركز في املربع النافع نواكشوطالعاصمة وأغلب ألا

 .أكجوجت-الزويرات

  الحكامة الترابية 

وفي ميدان الالمركزية فإن الدوائر إلادارية تم إصالحها على إثر اعتماد مسطرة تنظيمية مبسطة تبسط خط  .212

والية ثالثة منها في  22سيم إلاداري والبلدي الحالي يتضمن إن التق. القيادة وتقرب إلادارة أكثر من املواطنين

 .بلدية 123منها في نواكشوط و 2مقاطعة  22نواكشوط و

وقد تم القيام بعدة تدخالت متعلقة بإعادة تنظيم إلادارة إلاقليمية، وتحسين إلاطار املؤسس ي وتعزيز  .211

وينضاف إلى ما سبق . 1122مليار أوقية  1.2مبلغ الصندوق الجهوي للتنمية بـ: ونذكر على سبيل املثال. القدرات

 . مشاريع وبرامج أخرى ممولة من طرف الدولة وشركائها

 املعطيات الاساسية حول مالية البلديات

 إلايرادات النفقات

 1023مراجعة ميزانية 

 267 884 974 19أوقية 098 897 808 19أوقية

 أوقية لكل ساكن 2181بما يعادل  أوقية لكل ساكن 2123بما يعادل 

 أوقية 201328187بما يعادل  1023(م.م.ق)مسجلة في %2586 أوقية 201328187بما يعادل  1023(م.م.ق)مسجلة في % 2581

 1023( إصدارات وأوامر بالصرف)تنفيذ امليزانية  

 619 409 097 11أوقية 085 325 199 7أوقية

 أوقية لكل ساكن274 3 بما يعادل  أوقية لكل ساكن 124 2بما يعادل 

%0527، أو 1023من نفقات الدولة % 2562بما يعادل   %0573من إيرادات الدولة، أو % 1521بما يعادل  

 أوقية 3181012232:  1023الفائض إلاجمالي مع نهاية / الرصيد  •

 حضريةمنها متأتية من مجموعة نواكشوط ال% 80( 1023من الناتج املحلي إلاجمالي % 0516بما يعادل )

 

 %0506بما يعادل )أوقية  821122270= الادخار إلاجمالي ( = أو القدرة علي التمويل الذاتي)ادخار التسيير  •

 .منها مأتية من مجموعة نواكشوط الحضرية% 18( 1023من الناتج املحلي إلاجمالي 

 1023في سنة   DGCTمعطيات صادرة عن إلادارة العامة : املصدر
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ضعف ( 1)ضعف وسائلها املادية، ( 2: )أداء البلديات الزال ناقصا بسبب العديد من العوامل رغم ذلك فإن  .211

نقص ( 1)قدرات التنفيذ وإلاشراف لديها وذلك راجع إلى النقص الكبير على مستوى املصادر البشرية املؤهلة، 

ء تجربة التعاون البلدي ضعف أدا( 2.)ضعف التأطير الفني من طرف الدولة( 2)تكوين املنتخبين املحليين، 

املعوقات الاجتماعية والسياسية التي تأثر (. 6)املطبقة على مستوى انواكشوط وغياب تلك التجربة في الداخل 

 على توازن القوى ما بين العمد واملجلس البلدي، وهو مايحد من روح التسيير املشترك والتشاور 

دأ بتنفيذ مقاربات تركز على التنمية الاقتصادية لذا ومن أجل رفع التحديات فإن الدولة يجب أن تب  .212

إنتاجية ضعيفة،مسارات تسويق محدودة، )للتغلب على ضعف الاقتصاد على املستوى الجهوي واملحلي 

كل هذا ما يساهم في عجز التنمية املحلية عن الوصول ( الصناعات التحويلية و أقطاب التنمية غير موجودة

وهذا ما يحتم النتقال من المركزية من النوع املؤسس ي . دية للتجمعات القاعديةبحلول ناجعة للمشاكل الاقتصا

 .إلى المركزية اقتصادية ضمن إطار محلي أو جهوي 

ويتعلق ذلك، من بين أمور أخرى، بأداء تسيير البلديات وإصالح . إن بعض إلاصالحات ال تزال قيد التنفيذ .212

 .كنة من تقييم أداء البلديات وتسييرها معلوماتياالصندوق الجهوي للتنمية وجمع املعلومات املم

وبالنسبة ملقاربات التخطيط املحلي، يوجد برنامج يهدف إلى املساهمة في إعداد ممارسات جيدة للتخطيط  .216

الجهوي وفي تعزيز آليات التشاور باإلضافة إلى تنسيق أفضل لتدخالت الشركاء سعيا لتحسين نجاعة املساعدة 

واملرحلة ألاولى من هذا البرنامج لم يكن لها إال أثر محدود ألسباب مختلفة منها على وجه . يعلى املستوى املحل

ويبدأ هذا البرنامج آلان . الخصوص العدد القليل للواليات عن البداية وعدم تبني مختلف الفاعلين الجهويين له

 .مرحلة ثانية ستمكن من توسيعه إلى واليات أخرى 

      الاستصالح الترابي     

تحيين املونوغرافيا الجهوية لتسع واليات ويجري آلان التحضير إلنشاء أقطاب ( 2: )إلانجازات ألاساسية هي .212

ويجري ( 1)تنصيب اللجان إلاقليمية والوزارية لترسيم أسماء ألاماكن في جميع الواليات؛ ( 1)للتنافسية الجهوية؛ 

استكمال تجميع القرى في مناطق ( 2)ستصالح الترابي؛ آلان اعداد املراسيم التطبيقية للقانون التوجهي لال 

( 6)استكمال توسيع وتحديث مدينة عدل بكرو؛ ( 2)؛ (فم لكليته)، في أم اصفَيه وفي صبهلل (قرية 12)بلحراث 

إعداد التشخيص الترابي ونظام ( 2)إطالق الدراسات املتعلقة بالرغبة في إنشاء تجمعات ماغا والعين الصفرة؛ 

إطالق مناقصة ( 3)ات الجغرافي وإعداد الخطة التوجيهية في ست بلديات في واليتي لبراكنه والترارزه؛ املعلوم

متابعة تفعيل هياكل تنظيم الاستصالح الترابي ويجري ( 2)الدراسة الجيولوجية، وتسوية الخرائط الحضرية؛ 

 . لعصابة وكوركول آلان إعداد ووضع جهاز مساعدة فنية في بلديات من واليات كيدي ماغا وا

وفي ميدان العمران عرفت موريتانيا تحضرا متسارعا، وعفويا دون تخطيط وال مراقبة من السلطات  .213

وملواجهة ضغط الطلب انحصر التخطيط العمراني في تصور مخططات في شكل أنماط معينة ومنح . العمومية

من ألاسر في أحياء عشوائية غير % 13وفي نواكشوط تعيش . قطع أرضية غير مستصلحة بل غير محددة املعالم

 .وتالحظ نفس الوضعية في املدن ألاخرى لكن بدرجة أقل. مجهزة وال تتمتع بالخدمات الحضرية ألاساسية

ومراسيمه التطبيقية تشكل إلاطار القانوني املرجعي للتسيير  2231يونيو  2بتاريخ  212-31إن ألامر القانوني  .212

صالح أريد له أن يكون قطيعة مع بعض املمارسات العقارية التي لم تعد صالحة وهذا إلا . العقاري في موريتانيا

ويهدف إلاصالح  من جهة إلى . السيما وأنها أصبحت مصدرا لصعوبات كبرى  في ميدان التخطيط وتسيير الفضاء

يدة املنصوص عليها ورغم الترتيبات الجد. حماية الدومين العمومي وتنظيم نفاذ ألافراد إلى امللكية من جهة أخرى 

في إطار الالمركزية، فإن الصالحية في ميدان العقار تظل من اختصاص الدولة وحدها ولعل غموض املراسيم 



89 
 

التطبيقية املختلفة يشل في الوقت الراهن أيدي الفاعلين آلاخرين، البعيدين عن الانشغاالت العقارية وخصوصا 

 .       البلديات

الذي مكن من القضاء " ألاحياء الهشة"برنامج إعادة هيكلة ( 2: )دولة عدة برامجفي ميدان العمران، أعدت ال .221

برنامج عصرنة تمدد املدن وسيطلق قريبا ( 1)على أحياء الصفيح واستصالح القطع في عدة مدن من البلد؛ 

مة في مدن برنامج إنشاء مدن جديدة تتيح للسكان املحيطين بها فرصة إلاقا( 1)نفس البرنامج في مدن أخرى؛ 

مجهزة بالوسائل العصرية للنفاذ إلى الخدمات ألاساسية والخدمات إلادارية املوجودة في املدن الكبرى وعواصم 

برنامج وطني لتجميع القرى يتيح ( 2)وقد مكن هذا البرنامج من إنشاء مدينتي انبيكت لحواش والشامي؛ . الواليات

بنى التحتية الاجتماعية والجماعية الضرورية لتقريب الخدمات الفرصة لتجميع السكان في أقطاب تتوفر على ال

 .برنامج إعادة تأهيل وتجديد مدينة الطينطان( 2)ألاساسية والخدمات إلادارية؛ 

وفي مجال التسيير العقاري ومنح ألاراض ي، يمتاز الوضع بوجود إجراءات معقدة جدا ال تسهل النفاذ والتأمين  .222

ن أهم هذه القيود عدم وجود نظام للمعلومات العقارية، وعدم وجود سوق عقاري وم. العقاري لفلكثر احتياجا

. منظمة، ونقص في التنسيق بين إلادارات املعنية، وتداخل في الصالحيات وعدم كفاية املوارد املالية للبلديات

العرض أساسا في أراض وينحصر . وزيادة على ذلك فإن إلاطار القانوني الحالي املنظم للعمران ال يزال غير مكتمل

قطعة أرضية  211( 2: )وفي هذا إلاطار قامت الدولة باستصالح. مستصلحة  من قبل سوكوجيم أو شركة إسكان

مجمع  122( 1)قطعة اجتماعية في الرياض وامليناء بانواكشوط؛  2.211( 1)سكنية في حي ك توسعة نواكشوط؛ 

مجمع في   112( 2)مجمع بالزويرات؛  1163( 6)ع بأكجوجت؛ مجم 2.122( 2)مجمع بانواذيب؛  2.362( 2)بأالك؛ 

وفي هذا إلاطار تم إنشاء لجنة فنية  .مجمع في بير أم اكرين 2111( 2)مجمع في كيهيدي؛ و 1611( 3)بنشاب؛ 

أعدت خارطة طريق نتج عنها برنامج عمل سنوي تمت املصادقة عليه والذي يعتمد على وقد . لإلصالح العقاري 

رؤية مشتركة وتوافقية لكل إلاطراف ألاساسية حول توجيهات السياسة العقارية؛ ( i: )ساسية التالية املحاور ألا 

(ii )تجديد النصوص املتعلقة بالعقارات والدومين. 

الناتج )غير أنه تجدر إلاشارة إلى أن المركزة  السياسات العمومية تستلزم معرفة أفضل باملعطيات إلاقليمية  .221

، وتعزيز القدرات املحلية وتحويل املوارد الكافية إلى التجمعات املحلية ذات (على سبيل املثالالداخلي الخام 

 .وكثير من الشروط غير متوفر في الوقت الحالي. القاعدة الترابية املالءمة

 الحكامة البيئية 

بإصدار املرسوم عرف الاهتمام باإلشكالية البيئية في بعدها املشترك بين القطاعات تطورا مؤسسيا مهما  .221

 .الذي رفع رتبة الوزارة املكلفة بالبيئة في التشكيلة الحكومية  1121سبتمبر  26بتاريخ  1121-232رقم 

ونتج عن هذا التطور املؤسس ي تنسيق أشمل، دمج مجموع ألانشطة املحددة شمن مختلف الخطط  .222

القضايا البيئية في السياسات الرئيسية دمج ( 1)اكتمال خطة العمل الوطنية؛ ( 2: )املتعلقة بالتسيير البيئي

استراتيجية القطاع الريفي، الاستراتيجية الوطنية لفلمن الغذائي، استراتيجية قطاع ) واستراتيجيات التنمية 

إعداد مشروع مبادرة الفقر ( 1)؛ ...(الطاقة، سياسة الحماية الاجتماعية، املشاريع الهادفة إلى محاربة الفقر

 (.1122-1122)ى موريتانيا والبيئة على مستو 

إعداد وتصديق الخطوط : وقد عرف تطبيق املقاربة إلاقليمية املندمجة ملكافحة تغير املناخ تقدما أيضا  .222

العريضة للبراكنة والعصابة التي تحوي مكونة بيئية متعلقة بتحليل تثمين رأس املال الطبيعي ومصفوفة 

ومن جهة أخرى تم تأسيس . يماغا وكوركول هي قيد التصديقالخطوط العريضة للبيئة والخطوط العريضة لكيد

 . مجموعات إقليمية بمقرر في الواليات ألاربع 2
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فقد عرف البلد في . موريتانيا بلد شديد التأثر بالكوارث واملخاطر الطبيعية خاصة املتعلق منها بتغيير املناخ .226

لجفاف وكذلك حدوث فيضانات في مختلف السنوات الخيرة بعض الكوارث املناخية مثل فترات طويلة في ا

لقد أظهرت الفيضانات ألاخيرة ضعف قدرات الدولة في مجال التنبؤ والتنسيق والتعامل مع هذا . مناطق البلد

 .النوع من الحاالت املستعجلة

نظرا لضعف قدرات البلد ملواجهة الكوارث الطبيعية، فقد بادرت الحكومة بدعم من بعض شركائها في  .222

ففي هذا إلاطار تم إعتماد إستراتيجية . بتنفيذ بعض إلاجراءات للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية التنمية

ومن أجل بلورة مقاربة ناجعة في هذا املجال تسعى الحكومة الى . 1112ملواجهة ألاخطار والكوارث منذ سنة 

وهنا يجب إيجاد حل . شتركاعدلد خطة عمل وطنية تدرج في إطار استراتيجية النمو املتسارع والرفاه امل

مستعجل لتقدم مياه املحيط الذي يهدد بعض املدن وخاصة العاصمة نواكشوط كل هذا من أجل تعزيز القدرة 

 .على مواجهة هذا النوع من الحاالت الطارئة

وقد تجسد . وقد تحققت نجاحات هامة في مجال خلق آلية عملية للتعامل مع املخاطر والكوارث الطبيعية  .223

 .في إعداد العديد من الوثائق الاستراتيجية ذلك

وقد تم بذل . وتتعلق إلانجازات خصوصا بإعداد برنامج وطني لالستجابة لحاالت الكةارث بما فيها الطوارئ   .222

جهود لدمج التغير املناخي في جهود الحد من الفقر والتنمية من أجل زيادة صمود الساكنة الهشة أمام آلاثار 

 .تغير  في املناطق املستهدفةالناجمة عن ذلك ال

إن تعزيز الحكامة البيئية كان حتى آلان يتم من خالل تبني نصوص قانونية واستراتيجيات قطاعية فرعية،  .211

إن أزمة الاحتباس الحراري تولد منذ . وزيادة على ذلك فقد تم تمويل الكثير من املشاريع في إطار التعاون الدولي

ومشاكل التصحر وتراجع الغابات التي . دهورا في املوارد الطبيعية في موريتانياحوالي أربعة عقود من الزمن، ت

ترمي بثقلها على التوازن ( الطبيعية، البحرية، وأخرى )ينبغي إن يضاف إليها أنماط الاستغالل غير املالئم للموارد 

تاجية الزراعية والغابوية وهذه املشاكل  لها أثر سلبي مباشر على ألانظمة إلان. البيئي وظروف حياة السكان

إنه من الضروري وجود وعي أكبر بضرورة تنمية حقيقية ودائمة في . والرعوية وقد أدت إلى افتقار الساكنة الريفية

 .1111موريتانيا في أفق 

تسيب املوارد ( 2)إنه من الضروري إدماج املخاطر املتعلقة بالتغيرات املناخية وخصوصا في ميدان؛  .212

( 2)عدم النجاعة في استخدام املوارد املائية؛ ( 1)تدهور التربة؛ ( 1)؛ (قاري وبحري )ضية والبحرية الطبيعية ألار 

الجباية ( 6)حسن الحكامة البيئية من أجل محاربة تدهور املوارد الطبيعية؛ ( 2)آليات التنسيق بين القطاعات؛ 

 .       مشاكل تمويل القطاع( 2)البيئية، 

 السلم وألامن3.4 

جه موريتانيا، بحكم موقعها الجغرافي، وبنيتها الديموغرافية والاجتماعية، واملستوى الراهن لتنميتها توا  .211

ووسائلها، كأكثر دول الجوار، مخاطر داخلية وخارجية من عدم الاستقرار وعدم ألامن وقد وفقت حتى آلان في 

 (.26.2اف التنمية املستديمة ، الهدف أهد. )احتوائها بل والقضاء عليها وخاصة منذ السنوات الخمس ألاخيرة

وللقضاء على هذه املخاطر وضمان ظروف استقرار دائم، ال غنى عنه، لكل تنمية اقتصادية واجتماعية  .211

مستديمة،  يجب إعطاء عناية خاصة إلرساء دولة قانون قوية وآمنة ضامنة للوحدة الوطنية والوئام الاجتماعي 

 .    ملختلف مكونات شعبها

إلى أنه على الرغم من جهود  1122-1112ا إلاطار أشار تقرير تنفيذ إلاطار إستراتيجي ملحاربة الفقر وفي هذ .212

: السلطة العمومية فإن اللحمة الاجتماعية تبقى غير كافية بسبب مخاطر النزاعات التي يتعين القضاء عليها
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 2231طبيق إلاصالح العقاري لـسنة صراعات ألاجيال واملطالب النقابية والسياسية والهوية، وآثار الرق وت

 .والتصورات الدينية املتطرفة املروج لها من طرف الجماعات املتطرفة

وحقا، لقد شهدنا في السنوات ألاخيرة بسبب حرية التعبير الواسعة تجاوزات في التعبير واتجاها مؤسفا نحو  .212

مركزية نقابية  16مليونا من السكان و 1.6حزب سياس ي لـ  211أكثر من : تشتت املجتمع العتبارات خصوصوية 

 إلخ...منظمة من املجتمع املدني 311و

إن التموقع الجغرافي للبلد في منطقة قليلة الاستقرار وطبيعة بنية الساكنة هي عناصر من بين أخرى تعطي  .216

 .معالجة مخاطر عدم الاستقرار طابعا استعجاليا

سنة حسب إحصاء  22أقل من % 22.1)ين مرتفعة جدا وبالفعل، فإن نسبة الشباب من السكان املوريتاني .212

وهذه الوضعية التى . في حين أن الاستجابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية املالئمة غير كافية( 1121

 .  تشجع  للبطالة وعدم ألامن يمكن أن تولد عنفا سياسيا ونزاعات اجتماعية داخلية

من الشباب، % 11)ذين لم يترددوا على أي هيئة تربوية أو مهنية  إن املراهقين والشباب املوريتانيين ال .213

يواجهون عدة مخاطر ويمكن أن يستخدموا  كأداة ألعمال ( 1121)سنة  12إلى  22من الشابات ما بين % 22و

 .العنف والاستغالل الس يء

، فإن برامج وباإلضافة إلى أخذ احتياجات الشباب بعين الاعتبار في مختلف إلاستراتيجيات الوطنية .212

وقد شملت هذه . التحسيس املطبقة في السنوات ألاخيرة في الوسط الشبابي تترجم وعيا جادا بهذا الخطر

شابا وفي جميع  311الحمالت التحسيسية بمخاطر التطرف والعنف وإلارهاب خالل السنوات ألاخيرة أكثر من 

 .واليات البالد

راتيجية واضحة ملحاربة التطرف من قبل وزارة الشؤون وملواجهة هذا الخطر الكامن، فقد تم وضع است .211

 .إلاسالمية والتعليم ألاصلي كانت موضوع ورشات وبرامج في وسائل إلاعالم

وقد تم أيضا تسجيل تقدم ملحوظ في ميدان ال يقل أهمية هو ميدان التعزيز املستمر لقدرات قوات الدفاع  .212

ظيم مع إنشاء سلك جديد للتجمع العام ألمن الطرق، و إنشاء وألامن وخاصة في ميدان التجهيز والتكوين والتن

املركز العملي للسهر وإلانذار والتعامل مع ألازمات، وإنشاء مركز التنسيق العملي وتعزيز الحماية املدنية التي 

 .  فردا 113،  و22واليات من أصل  21أصبحت حاضرة في 

خالل السنوات الخمس ألاخيرة دليل على وجاهة إن عدم تسجيل أي حادثة بالغة تدل على عدم ألامن  .211

 .إلاجراءات في ميدان ألامن

فاملقاربة . دائما أمنية فقط ملؤثرة على استقرار البلد لم تكنلكن معالجة الظواهر املتعددة ألابعاد وا .211

املتطرفين، والبعد وإن نجاح الحوار املفتوح مع .  املوريتانية املندمجة في هذا امليدان ال تفتأ تذكر  كمثال يحتذي

الاقتصادي ملعالجة الظاهرة والنجاحات املتكررة في مكافحة الجريمة املنظمة وتهريب املخدرات هي أمثلة معترف 

وال بد من . ومن بين الظواهر التي ترفد عدم الاستقرار، ال يمكن اغفال مشكلة الهجرة. بها في املنطقة وفي العالم

ية التنمية الاقتصادية وليس فقط أمنيا، واملرجع في هذه الصدد هو توصيات تحليل هذه ألاخيرة في ضمن إشكال

، على أساس 1126لجنة حماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم املعبر عنها  ملوريتانيا في إبريل  

الحظ نقص في أخذ وي. التزاماتها في إطار الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

بعض  إلاشكاليات املتعلقة بحقوق املهجرين بعين الاعتبار وعلى وجه الخصوص الحالة املدنية والنفاذ إلى 

 .الحماية الاجتماعية

وقد عرف تدفق املهاجرين زيادة ملحوظة خالل العشرين سنة املاضية بسبب استفحال ألازمة الاقتصادية  .212

. وأمنية في عدة دول من شبه إلاقليم وبدرجة أقل بسبب الفرص املتاحةأو أزمات سياسية /وظهور نزاعات و
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مهاجرو العمل ومهاجرو العبور والالجئون : والسكان املهاجرون الذين يعيشون في موريتانيا هم من فئات مختلفة

ن في من السكان ألاجانب الذين يعيشو % 23سنة حوالي  12-22وتمثل الفئة العمرية ما بين . وطالبون للجوء

 .سنة 22-22من املهاجرين أعمارهم ما بين % 21موريتانيا،  و

وضعت الحكومة املوريتانية استراتيجية وطنية ملكافحة الهجرة السرية وذلك عن  1113ومنذ بداية سنة  .212

نقطة حدودية  22ولهذا الغرض تم رسميا إنشاء . طريق مراقبة أفضل لوضعية ألاجانب الداخلين والخارجين

وقد تم . ريات معززة من طرف قوات الجيش وقوات ألامن لتجنب أي اندساس للمهاجرين السريينوتنظيم دو 

وزيادة على ذلك تم تعزيز املؤسسات الوطنية . تجهيز خمسة نقاط دخول رسمية باملعدات البيومترية العصرية

 .لتحسين قدرتها على تسيير اللجوء

هؤالء السكان ألاجانب الذين ال يريدون مغادرة البالد  والتحدي بالنسبة للسلطات املوريتانية هو تسيير  .216

وال بد أن تكون استراتيجية الهجرة متوازنة ومدرجة في . بصفة طوعية وليست مراقبة الحدود أولى من مراقبتهم

 .ديناميكية دائمة

 .1122أشهر ألاولى من  2و 1122التالي وضعية ألاجانب لسنة   23ويلخص الجدول   .212

 

 املبعدون لخارج الحدود الخروج الدخول  السنوات

1122 112222 222216 6261 

1126 32211 62212 1111 

 

ويمكن إبراز الجهود املبذولة في ميدان العمل إلانساني الذي هو عامل استقرار للبالد، بمعالجة بعض  .213

لصالح سكان  وبالفعل فإن مفوضية ألامن الغذائي تضع كل سنة برامج استعجالية. احتياجات السكان الضعفاء

( 2: )وتجدر إلاشارة إلى أن النشاطات يقام بها تقريبا كل سنة كما يلي. املناطق ألاكثر تعرضا للهشاشة الغذائية

( 1)داخل البالد مع بيع عشرات آالف ألطنان املواد بسعر مدعوم، " دكاكين أمل"متابعة تشغيل ألف دكان من 

توزيع آالف ألاطنان من ألاغذية ( 1)مين خالل فترة الصيف، بيع آالف ألاطنان من علف الدواب لصالح املن

. الحرائق والفيضانات، وغير ذلك: الاستجابة ملختلف الكوارث( 2)لصالح مئات آلاالف من ألاشخاص الضعفاء، 

التكفل غذائيا ( 2) ،(خيام، حصائر، أغطية، ناموسيات، حشايا)إضافة إلى توزيع ألاغذية ومعدات السكن 

وإنجاز مئات املشاريع الصغيرة ( 6)مركز للتغذية الجماعية في نواكشوط،  12املصابين بسوء التغذية في باألطفال 

 ....(السدود، الحواجز، مركز ألامومة، تسوير املناطق الزراعية، توزيع املاء الشروب)للتنمية الجماعية 
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 خالصة التشخيص والدروس املستوحاة بالنسبة للخيارات الاستراتيجية
 :من بين أبرز املكاسب التي تحققت خالل الفترة السابقة، يمكن أن نذكر .212

 استقرار إلاطار الاقتصادي الكلي؛ 

 رغم الوضع الاقتصادي العالمي الذي تميز بالتذبذب املالحظ من فترة إلى أخرى : النمو الاقتصادي املضطرد

خالل الفترة % 2,2نمو سنوي بلغ  وفي ذات الوقت استطاع الاقتصاد املوريتاني أن يحقق كما أن متوسط

 ؛1122 - 1112

 عام % 26,21إلى  1111عام % 22سجلت نسبة الفقر انخفاضا مستمرا حيث انتقلت من : تراجع الفقر

وألول  1122و 1113؛ وواكب هذا الانخفاض املتسارع ما بين 1122عام % 12و 1113عام % 21ثم  1112

 ؛1122و 1113مليون ما بين  2,2مليون إلى أقل من  2,2 مرة انخفاض في عدد الفقراء حيث انتقل من

  إنجاز عدد كبير من البنى الاساسية التي تدعم النمو وتساعد في تحسين الظروف املعيشية للسكان وخاصة

اظهر، )ومياه الشرب ( املحطات، وشبكات الكهرباء)والطاقة ( الطرق، املطارات، واملوانئ)في مجاالت النقل 

كابل بحري، واتصاالت بواسطة ألالياف )وتقنيات إلاعالم والاتصال ( ، آفطوط الشرقيآفطوط الساحلي

 ؛(استصالحات)والزراعة ( البصرية

  1112كلم عام  2.261في مجال الطرق تم إحراز تقدم كبير تميز بزيادة طول الطرق املعبدة حيث انتقل من 

وتم كذلك بذل جهود كبيرة باتجاه فك . 1122كلم عام  2.362قبل أن يصل إلى  1121كلم عام  1.162إلى 

كما . العزلة وربط املراكز الحضرية من خالل شبكة طرق معبدة وخاصة خالل السنوات الخمس املاضية

 جرى ترميم العديد من الطرق القديمة مما أدى إلى فك العزلة عن العديد من املراكز؛

  في الوسط الحضري وتتواصل الجهود لتحسين في مجال الطاقة الكهربائية لوحظ تحسن ملحوظ لإلنتاج

 222إلى  1112مليون كيلوات عام  222وهكذا انتقل إنتاج الكهرباء من . نسب التغطية في الوسط الريفي

 ؛%31أي بزيادة  1122مليون كيلوات عام 

 مليون  1,2 وبالنسبة لتقنيات إلاعالم والاتصال، سجلت زيادة كبيرة في عدد املشتركين في الهاتف النقال من

 كما حصلت زيادة كبيرة في عدد املشتركين في الانترنت؛ 1122مليون عام  1,2إلى  1113عام 

  تصدق املالحظة ذاتها على املياه والصرف الصحي حيث إن النفاذ إلى مصدر مياه صالحة للشرب انتقل من

سواء من حيث ( 1122 مسح) 1122عام % 62,2إلى ( املسح الدائم للظروف املعيشية) 1113عام % 23,1

غير أن هناك حاجة إلى املزيد من الجهود لتعميم هذه . التجهيزات أو التقدم الحاصل في مجاالت أخرى 

 الخدمات؛

 بناء وترميم املستشفيات )أنجزت استثمارات هامة في مجال البنى ألاساسية الصحية : في مجال الصحة

ت الخمس املاضية ورغم التقدم الحاصل، هناك وخاصة خالل السنوا( وتجهيزها ومراكز ونقاط الصحة

أهداف لم تتحقق بعد على مستوى ألاهداف إلانمائية لفللفية املتعلقة بصحة ألام والطفل وتحققت 

الحد من انتشار )السيدا / النجاحات ألاكبر على مستوى مكافحة ألامراض وخاصة نقص املناعة البشرية 

تفرقة من الحصباء، ويعود تسجيل آخر حالة من شلل ألاطفال إلى حاالت م)، ألاوبئة (الوباء أو تخفيضه

، إضافة إلى التقدم الذي سجل في مجال مكافحة السل واملالريا ويتعين بذل املزيد من الجهود في (1121عام 

 مجال مكافحة وفيات ألام والطفل وكذا تراجع حاالت سوء التغذية املزمن؛
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 ملحوظ في هذا املجال وتم بذل جهود كبيرة خالل السنوات املاضية  بالنسبة للنظام التعليمي تحقق تقدم

ورغم هذا التحسن امللحوظ، تظل هناك أعداد هامة من ألاطفال خارج . باتجاه تحسين جودة التعليم

وتشكل البنات الجزء ألاوفر من . املدرسة ألسباب تعود إلى عدم التمدرس أو التسرب املبكر من املدارس

وتعود هذه الظاهرة . ألاكثر فقرا من السكان% 11وخاصة في الوسط الريفي ومن فئة الـ هؤالء ألاطفال

عدم كفاية العرض املدرس ي الذي يتألف في جزئه ألاكبر من مدارس غير مكتملة بحيث ال تتيح ( 2: )أساسا إلى

عقبات اجتماعية  (1)؛ %(21)فرص الاستمرار في التعليم بحكم املسافات البعيدة لعدد كبير من التالميذ 

 صعوبة الظروف املعيشية وغيرها؛( 1)؛ %(22)وثقافية 

  من حيث توفر ( 1122و 1113ما بين )وعرفت ظروف التعليم اتجاها موجبا خالل السنوات املاضية

غير أن هذه الظروف ال تزال ( مرافق صحية، مياه وسياج)املدرسين والطاوالت وغير ذلك من التجهيزات 

/ من املدارس تتجاوز نسبة التالميذ % 22في )أن أعدادا من التالميذ في الفصول  صعبة حيث يالحظ

إضافة إلى وجود مدارس تطبق التجميع في سياق يطبعه عدم كفاية تكوين ( تلميذ 31املدرس الواحد 

 املدرسين وقلة املتابعة عن قرب؛

  املتأتية من التكوين ضعيفة سواء على مستوى جودة التعليم وخاصة في السلك ألاساس ي ال تزال املكاسب

 من حيث التحصيل أو من حيث نتائج التقييم الدوري أو عند الانتقال من مرحلة إلى أخرى؛

 تحسنت مشاركة النساء على الصعيد السياس ي بشكل ملحوظ من حيث عدد : بالنسبة لترقية املرأة

نتخابات التشريعية ألاخيرة وهو ما خالل الا  1122عام % 22,2و 1121عام % 23؛ 1112عام % 1: املنتخبات

ورغم هذه الطفرة، هناك حاجة إلى مزيد من . تجاوز ألاهداف املرسومة في إلاطار الاستراتيجي ملحاربة الفقر

 الجهود لتمكين املرأة املوريتانية من أن تلعب دورها كامال في مسار التنمية؛

 وهكذا نال التشغيل . الل الفترة القصيرة املاضيةاستفادت هذه الفئة من عناية خاصة خ: الشباب وألاطفال

وفي مجال حماية ألاطفال تحققت معظم ألانشطة التي كانت مبرمجة في . والدمج املنهي اهتمام السلطات

 إطار توصيات الاستعراض الدولي الشامل؛

 لدائم للظروف حسب بيانات املسح ا 1122عام % 21,3قدرت نسبة البطالة بـ: في مجال النفاذ إلى التشغيل

وتظل البطالة تحديا رئيسيا حيث أن البطالة في صفوف الشباب رغم خلق املزيد من فرص العمل . املعيشية

خالل السنوات القليلة املاضية في القطاع املنجمي وإلادارات العمومية وال يزال العديد من فرص العمل يتم 

 في القطاع غير املصنف الذي يتميز بالهشاشة؛

  الحكامة تحقق تقدم كبير على صعيد الحكامة الديمقراطية والبيئية، أما في مجال الحكامة في مجال

الاقتصادية فقد سمحت إلاصالحات املنفذة بتحسن ملحوظ في أداء إلادارة الضريبية وترشيد تسيير 

ر كبير في كما أن استراتيجية مكافحة الرشوة قد تم اعتمادها حيث سمح تنفيذها بتغيي. النفقات العمومية

ويضاف إلى ذلك إلاصالح العميق في مجال الحالة املدنية وإدخال النظام . السلوك تجاه املال العام

 البيومتري؛

  أدى اعتماد وتنفيذ استراتيجية القطاع الخاص إلى تنفيذ العديد من إلاصالحات التي ساهمت في تحسين

 « Doing business »عاطي ألاعمال مناخ ألاعمال ومن ثم في تحسين ترتيب بالدنا حسب مؤشر ت

  املركز ألاول عربيا ويجري العمل التخاذ خطوات  1126في مجال حرية الصحافة احتلت موريتانيا عام

 لتحسين ترتيب البالد على مستوى صعد أخرى؛
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  في مجال املتابعة وتقييم السياسات العمومية، تم بذل جهود حثيثة خالل السنوات املاضية وخاصة مع

حداث مديرية مكرسة للمتابعة والتقييم والعمل على إصدار تقارير بوتيرة سنوية حول تنفيذ هذه است

 .السياسات

 :ورغم التقدم الحاصل، ال تزال هناك تحديات في املجاالت التالية .221

  تنويع الاقتصاد والنهوض بالقطاع الخاص للحد من هشاشة البالد في مواجهة الصدمات الاقتصادية

 ارتباطها باملساعدات العمومية من أجل التنمية؛ الخارجية من

 تعزيز قدرات املصادر البشرية وعصرنة إلادارة؛ 

 تحسين الصحة ألاولية بشكل عام وصحة ألام والطفل بشكل خاص؛ 

 جودة التعليم والتكوين ومالءمتهما مع احتياجات سوق العمل؛ 

 توفير فرص عمل للشباب؛ 

 مكافحة التطرف والغلو؛ 

 ؛(مياه الشرب، الكهرباء)قر والعمل على النفاذ إلى الخدمات الاجتماعية ألاساسية محاربة الف 

 الوئام واللحمة والحماية الاجتماعيين؛ 

 توطيد املكاسب في مجال الحكامة؛ 

 مكافحة التهديدات البيئية؛ 

ده بطريقة وقد تم إعدا. يحاول التشخيص الاجتماعي والاقتصادي املؤسس ي والبيئي أن يكون شامال وواقعيا .222

في إستراتيجية النمو املتسارع والرفاه سيسمح بتذليل التحديات والفرص التي ينبغي أخذها بعين تشاركي مما 

املشترك والحصول على أفضل النتائج املمكنة باتجاه تسريع النمو وإفساح املجال للعوامل ألاكثر مالءمة لشمول 

 .الاستراتيجية واستدامتها

النمو املتسارع والرفاه املشترك بعين الاعتبار الدروس املستخلصة من تنفيذ إلاطار وقد أخذت استراتيجية  .221

وألجل . الاستراتيجي ملحاربة الفقر للوقوف على مكامن النقص ورفع العقبات التي تقف أمام التنمية الوطنية

اتيجية التي أقرتها مرتكزات تتضافر لتشكل ألاهداف إلاستر  1تحقيق النمو املتسارع والرفاه املشترك هناك 

 :استراتيجية النمو املتسارع والرفاه املشترك وهي

 النهوض بنمو قوي ومستدام وشامل؛ 

 تطوير رأس املال البشري والنفاذ إلى الخدمات الاجتماعية القاعدية؛ 

 تعزيز الحكامة بكل أبعادها. 

بشكل تفصيلي في  1111 – 1126وقد وردت هذه املرتكزات إلاستراتيجية والورش وخطة العمل للفترة   .221

 ".1010 – 1026التوجهات الاستراتيجية وخطة عمل ": من الاستراتيجية تحت عنوان 1املجلد رقم 

 

  


