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وباولو  ووائل منصور( فريق العمل رئيسة) برونوين غريف بموريتانياعداد هذه الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة على إ  أشرف
على النحو  الرئيسية، التنفيذية العالمية الممارسات من كافة الدولي البنك مجموعة موظفي من يتألفزاكيا على رأس فريق أساسي 

 كياراو  مسالتي، لورانو  سورغو، غاستون و  كورد، لويز إشراف تحت هذه الدراسة التشخيصية إعداد تمكما . أدناهالوارد في الجدول 
 ويقرّ . شريف وفاطمة لو لوم أنتا من كل اإلداري  الدعم وقدم. أليبهوي  وفاهين مولر كريستيان الرسو  سيليغمان، رينودو  برونشي،
الدراسة التشخيصية  حزمة وا عداد البحث مجال في االستشارية، الخبيرة مولر، أنيليا قدمتها التي القيمة بالمساهمات الفريق

 .المنهجية

 مستشار) الديبو أومونميو  ؛(أول اقتصادي خبير) ظفر علي: التاليين ستعراضاالخبراء  من قيمة ومشورة تعليقات وردت وقد
 يلماز وسردار ،(العام القطاع في ىأول ةأخصائي) غراندفونيت وهيلين ،(أول اقتصادي خبير) شيفباور توبياس ماركو  ؛(العمليات

 اقتصادي خبير) كالفا-لوبيز فيليبي ولويس ،(البرنامج رئيسة) شاكيري  وجاسمين ،(العام القطاع إدارة في رئيسي أخصائي)
 (.رئيسي

 مراحل جميع في ساهموا الذين موريتانيا، في المصلحة وأصحاب الشركاء خبرات على كبير بشكل ساسيألا الفريق اعتمد وقد
. والمشورة والمعرفة الفنية لمساهماتبا تزويدنا في لكرمهم اجد   ممتنون  ونحن. تعاوني نحو على الدراسة التشخيصية إعداد عملية
 مستشار زين، حسن السيد ،الدراسة التشخيصية بشأن موريتانيا حكومة في التنسيق مركز بمساهمة خاص بشكل ننّوه أن ونود
 .الوزراء رئيس

 

 

 أعضاء الفريق الخبرةقطاعات الممارسات العالمية/مجاالت 
 برينس بيرنجير كيني، ريمي سال، إبراهيم بيرغر، كريستيان سماك األوصيد الزراعة 
 ناودياو، صوفي ،(لفريق العمل المشاركالرئيس ) يازاك باولو اإلقليمي المكتب

 النسلوت اريك
 محمد طولبا التعليم

 إناماهورو نينا الرسن، مورتن الطاقة والصناعات االستخراجية
 بيتر كوباياشي، ميماكو أحمد، فاتحة كازي  لطيف، داليا البيئة والموارد الطبيعية 

 لور هوجو الكسندر كريستنسن،
 سيدريك موسيت التمويل واألسواق

 بياتريس أورالندو-ماريا الهشاشة والنزاع والعنف 
 كيتيل عبيد، الحضرمي ،(رئيس فريق العمل) غريف برونوين الحوكمة

 البشير ولد مصطفى هانسن،
 حسن طالب فاضل محمد اإلدريسي، الدين زين دريس موالي الصحة والتغذية والسكان

 )الرئيس المشارك لفريق العمل( وائل منصور إدارة االقتصاد الكّلي والمالّية العامة
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 مونجاي روز فيرم، باولو الفقر
 الجزار هبة ليفبفر، ماتياس كودويل، ألين الحماية االجتماعية والعمل
 كوليبالي، زي  بال، ساالماتا تيسير، أندريه أفنير، باولو والريفي واالجتماعي التنمية والتكّيف الحضري 

 فراجي الرحمن عبد كورتوا، لو الكسندرا
 لور أليكساندر كورثاي، لوران التنافسيةالتجارة والقدرة 

 فوش وأرثر ضيوف إيبو النقل وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 نانزول محمد مانتوفاني، بير المياه

 فلورياني فنسنت أليبهوي، فاهين مؤسسة التمويل الدولية 
 هيلي كونور الوكالة الدولية لضمان االستثمار 
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 سالمية الموريتانيةالجمهورية اإل

 السنة المالية للحكومة

 كانون األول/ديسمبر 31 –كانون الثاني/يناير  1

 

 العملة قيمة

 (2016نوفمبر  1)سعر صرف العملة النافذ بتاريخ 

 أوقّية موريتانية = الوحدة النقدية 
 355  دوالر أميركي  1

 

 االختصارات 

DTIS  للتكامل التجاري الدراسة التشخيصية 
EMEL  البرنامج الغذائي في حاالت الطوارئ 
EPCV أُلَسرل المعيشيةظروف الحول  دراسة استقصائية 

EU االتحاد األوروبي 
FDI االستثمار األجنبي المباشر 
FITI  األسماكصيد مبادرة الشفافية في مجال 

FNRH الصندوق الوطني إليرادات النفط 
GDP  الناتج المحلي اإلجمالي 
IMF صندوق النقد الدولي 

LFPR  العاملة ى معّدل المشاركة في القو 
LMIC  بلد متوسط الدخل من الشريحة الدنيا 
MDG الهدف اإلنمائي لأللفية 

MENA الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
MRO أوقّية موريتانية 
NGO منظمة غير حكومية 
ONS لالحصاءات مكتب الوطنيال 

PEFA  إطار اإلنفاق العام والمساءلة المالّية 
PIP  برنامج االستثمار العام 

PNIDDLE  البرنامج الوطني المتكامل لدعم الالمركزية والتنمية المحلّية وعمالة الشباب 
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REER سعر الصرف الفعلي الحقيقي 
SCAPP استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 

SCD الدراسة التشخيصية المنهجية عن موريتانيا 
SNIM الشركة الوطنية للصناعة والتعدين 
SOE المؤسسات المملوكة للدولة 
SSA  أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
TFP إنتاجية العوامل اإلجمالية 

UNICEF )مؤسسة األمم المتحدة لرعاية الطفولة )اليونيسف 
WFP برنامج األغذية العالمي 
WGI  مؤشرات الحوكمة في العالم 

WHO منظمة الصحة العالمية 
 

 

 

 

 

 

 

 نائب الرئيس اإلقليمي:

 :اإلقليمية العمليات ةمدير 

 : الممثل المقيم

 الممارسات: امدير 

  رؤساء فريق العمل:

 مختار ديوب 

 كورد لويز

 مسالتي لوران

 مولر كريستيان الرس ،برونشي كيارا

 يازاك باولو منصور، وائل غريف، برونوين
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 الدراسة التشخيصية المنهجية عن موريتانيا حزمة هيكل حول مالحظة
 

 وتسهيل الوثيقة إلى الوصول إمكانية تحسين إلى يهدف جديد شكل في موريتانياعن  ةالمنهجي يةالتشخيصالدراسة  ضعر  ت  
الدراسة  حزمة تحتوي  ،عادة   ااستخدامه يتم يالت ةدالموحّ  اإلبالغ لطريقة وخالف ا. المصلحة وأصحاب السلطات مع الحوار

 واضعيل التنفيذي الملخص ويقدم. به رفقم مصو روعرض  مكتوب تنفيذي ملخص هماو ، ني  أساسي   ني  جزأَ  على هذه التشخيصية
 عن المنبثقة الرئيسية والتوصيات االستنتاجات عن فضال   ،يالسردالشق  عن موجزة   لمحة  عامة   المصلحة وأصحاب السياسات

ر مرفق ا تنفيذيال ملخصال ويكون . للدراسة التشخيصية المنهجية الرئيسي التقرير ُيعتَبر وهو. الدراسة التشخيصية  ال بعرض مصو 
. االطالع عليهايسهل  صيغة في يةالتشخيصالدراسة  إليها ستندت التي األساسية ةاألدلّ  ، إّنما ُيعطيعرض مجّرد تقديمإلى  يهدف
 في ترد التي ،المقترحة والحلول المحددة األولوية ذات معوقاتلل اتعمق   أكثر تعتمد على تحليل الدراسة التشخيصية حزمة أنكما 

 .التي لم يتم نشرها األساسية المواضيعية المذكرات من سلسلة
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 الرئيسية الرسائل

 الكبرى  الصحراء جنوبأفريقيا  بين الفاصلة البوابة عند استراتيجي موقعبو  الطبيعية، الموارد من وفيرة ثرواتب تتمتع موريتانيا
 بصورة خاضعة مضطربة منطقة داخل مكانةبو  على الرغم من تقسيمها الطبقي ثقافي واجتماعي غني عتنوّ بو  ،الشمالية وأفريقيا
ا للتنمية يعيق عملية تلك العوامل وتخلق ؛لمناختغير ال المدمرة اآلثار إلى متزايدة . المشترك الرفاه وتحقيق الفقر من الحدّ  حّيز ا معّقد 
. الراكد االقتصادي هامو ن مسار عن وخرجت ا،تاريخي   األساسية السلع أسعار ارتفاع من البالد استفادت الماضي، العقد فخالل
 نومكّ  التحتية البنية في كبيرة حكومية باستثمارات مّما سمح القوي، االقتصادي النموعلى تحفيز دورة االرتفاع الفائق  وعملت
من خالل  جديد طبيعي واقعتبلور  ولكن مع. المنطقة في الفقر من الحدّ  مجال في اإلنجازات أفضلأحد  تحقيق من موريتانيا
 زتركّ  عن فضال   ،كبير حد إلى ومؤقت ضيق الفقر بطابع من والحدّ  النمو اتسمت اتجاهات األساسية، السلع أسعار انخفاض

 خالل ومن. امؤخر   البلد أحرزه الذي لتقدمالتي قام عليها ا األسس عدم استقرار كشف عنمّما  ،البلد في السياسية لمساوماتا
 رسمت موريتانيا، في التنمية على فروضةالم المعّوقات تبرز التي والمؤسسات والسياسات بالموارد المتعلقة للعوامل مقع  م تحليل
 وتحسين المدقع الفقر على للقضاء الصحيح الطريق على البلد وضع على يساعد أن شأنه من امسار  التشخيصية  الدراسة ههذ
 .2030 عامال حلولمع  المشترك فاهالر 

 :مشترك فاهور  مستدام شامل نمو تحقيقمن أجل  للموارد حاسمة مسارات أربعة

تتمتع موريتانيا بفرصة االستفادة من ثروتها المعدنية الوفيرة من خالل إدارة استخراجها بطريقة شفافة ومستدامة  ،أوال   •
ا أن تكفل استخدام اإليجارات حكومة أيض  على الو  .وعن طريق االستفادة المثلى من اإليرادات المتأتية من هذا القطاع

عن االستثمار  عن استغالل هذه الموارد لدعم التنويع االقتصادي في القطاعات الناشئة عن العمالة، فضال   الناتجة
 .العام والتحويالت لصالح الحد من الفقر

 الحيوانية والثروةصيد األسماك  مجال في للبلد ةالكبير  ةالطبيعي ثرواتلل المستغلة غير اإلمكانات تسخير يمكن ا،ثاني   •
 في االستثمار خالل منقائم على كثافة فرص العمل، وذلك وال لصالح الفقراء نموال تحقيقيمكن استغاللها لوالتي 
 .تعزيز معالجة القيمة المضافة وتنويع قاعدة التصديرو  ابيئي   المرن  اإلنتاج

 ُمعادل الزيادة من االستفادة الحكومة ينبغي على الطويل، إلى المتوسط المدى على هيكلي لتحوّ  تحقيق أجل من ا،ثالث   •
. ذلك جراء نشأ منيي الذ الديمغرافي والعائد( القارة في ُمعاِدل أعلى ثاني وهو) البلد في السريع لتوّسع الحضري ل

 خدماتقائم على ال اقتصاد بروز تعزز ومرنة ديناميكية اقتصادية محاور إلى الحضرية مراكزها تحويل ذلك وسيتطلب
 .البشري  المال رأس تنمية في اتدريجي   االستثمار على الدولة قدرة على سيعتمدكما . المنتجة

 خاص بشكل التركيز ينبغيكما . والمالية اإلنتاجيةو  البشري  األصول إلى الفقراء وصول إمكانية تحسين سيتعين ا،رابع   •
 المواد الغذائية أسعار وتخفيض ،واإلنصافالعدالة بمزيد من  األراضي توزيع وضمان ،البلد في التعليم نظام تعزيز على

 .الريفية المناطق في الطاقة وزيادة إمكانية الوصول إلى ،الواسعة النطاق االجتماعية الخدمات تقديم وتحسين المرتفعة،

 :المحددة الموارد مسارات طول على موريتانياستساعد  يةسياسات ميادين ثالثة

 القائم القتصادها الدورية الطبيعة موازنة على موريتانيا يساعد أن مصم مة بشكل أفضل كلية مالية قواعد وضع شأن من •
 .االستخراجية غير القطاعات في تنافسي القتصاد التجارية الالزمة حوافزال يخلق وأن الموارد على
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 اإلنفاق توازن  إعادة خالل من السائد االقتصادي النموذج ضيق معالجة البلد في العام اإلنفاق سياسات علی سيتعين •
تربية  قطاعي مثل ،بدرجة عالية في النموذج هاإدراج المؤهل المجاالت إلی التحتية البنية كبيرة فيال مشاريعال من

 تحقيق ويمكن. االجتماعية القطاعات ضمن الفقراء لصالح الموارد توزيع استهدافمن خالل و  البشرية، والتنمية المواشي
 خالل من االجتماعية، القطاعات وفي العامة، الموارد إدارة في والمساءلة الشفافية تحسين خالل من الكفاءة في مكاسب
 .المبكرة الطفولة النماء في مرحلة في االستثمارات زيادة نحو تدريجي رتطوّ تحقيق 

 السياسات على سيتعين األعمال، وبيئة االستثمار مناخ تحسين مجال في األخيرة الحكومة إنجازات باالستناد إلى ا،وأخير   •
 المنافية األساسية للممارسات التصدي خالل من الخاص القطاع لتنمية أكبر من تكافؤ الفرص قدر ا تهيئ أن التنظيمية
 إدارة قويةوت اتاالئتمان على الحصول فرص وتحسين الرئيسية، المنتجات أسواق تنظيم في الشفافية وتعزيز للمنافسة

 .للدولة المملوكة المؤسسات

 :البلد في التنمية مسار على للحفاظ ني  ت  أساسي مسألتين جوهريتين معالجة

 المؤسسات شرعية زيادة قتضيي الرسمية، غير التقليدية للممارسات الواسع التأثير عن اتدريجي   االستعاضة أجل من •
وتطبيق  ومساءلتها، العامة اإلدارة أداء زيادة طريق عن ذلك تحقيق ويمكن. قهاتفوّ تعزيز و  القواعد على القائمة العامة
 .وذلك على نحو موّحد االجتماعي العقد تماسك تعزز التي القواعد

 بالنسبة احاسم   اأمر   ناخالم لتغير دمرةالم ثاراآل أمام الصمود على األمة قدرة لتعزيز ستدامملوا الموّحد العمل سيكون  •
 الطبيعية.  ثرواته على اكبير   ااعتماد   يعتمد لبلد
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 المقّدمةأ. 
الت ذات األولوية التي موريتانيا إلى تحديد المعوقات الرئيسية والتدخّ الدراسة التشخيصية المنهجية عن سعى ت .1

 فاهالر ( تحسين ii( القضاء على الفقر المدقع؛ )i: )لمجموعة البنك الدولي المزدوجينيحتاجها البلد لتحقيق الهدفين 
ن عالتحليل  يبتعد كما(. في المئة األدنى 40شريحة الـمن السكان ) األفقر األربعين في المئةشريحة  ضمنالمشترك 

عن التنمية االجتماعية واالقتصادية للبلد. وقد  شاملة تقديم لمحة عامة من أجل الحالّيةحافظة مجموعة البنك الدولي 
ا ألصحاب المصلحة لمناقشة األولويات اإلنمائية. وقد تم  تحليلي  مدخال  بوصفها  التشخيصيةالدراسة  هذه متمِّ ُص 

المشترك  والرفاه للنمو المتسارعخالل الفترة التي كانت الحكومة تقوم فيها بوضع استراتيجية جديدة  ااالضطالع به
(Stratégie de Croissance Accélérée et Prostérité Partagée, SCAPP).  ومن خالل التنسيق الوثيق

ل وسهّ  التفكير على الصعيد الوطنيفي  الدراسة التشخيصية، ساهم إعداد )مع السلطات وأصحاب المصلحة الوطنيين
الدراسة لمجموعة البنك الدولي. وتهدف  والهدفين المزدوجينهات استراتيجية الحكومة بين توجّ  اتساق قوي  تحقيق

  .القطرية لشراكةل جديد عداد إطارإل ت الالزمةتوفير المعلوماإلى  التشخيصية

ليه بهدف ع االطالعم النتائج واالستنتاجات في شكل يسهل قدّ تواسعة و  معارفإلى قاعدة  يةالتشخيصالدراسة ستند ت .2
م هذا الملخص التنفيذي الذي يقدّ  الدراسة التشخيصيةتتضمن حزمة و ز الحوار مع السلطات وأصحاب المصلحة المعنيين. يحفت

ا مصّور ا. ويرافق الملخص التنفيذي للدراسةلمحة موجزة عن النتائج والتوصيات الرئيسية   عرضيد اإلطار التحليلي و حدّ ي عرض 
األساسية  الورقات المواضيعيةسلسلة من بالحزمة  تزّودفي شكل رسوم بيانية. وت الدراسة التشخيصيةاألدلة التي تستند إليها نتائج 

ا من أساس   هذه الدراسة التشخيصيةستمد المحددة ذات األولوية والحلول المقترحة. وتُ  معوقاتلل أكثر تفصيال   ر تحليال  التي توفّ 
 فترة مصادر أخرى. وفي حين أجريت دراسات خاللمن ا مجموعة البنك الدولي و مؤخر   اي أجرتهتال تالتحليال باقة كبيرة من

الدراسة . وتحدد المعرفةهامة في  فجواتالستكمال قاعدة المعارف التحليلية القائمة، ال تزال هناك  الدراسة التشخيصية إعداد
 لمزيد من التحليل. المسائلوتقترح مجموعة من  الفجواتهذه  التشخيصية

وريتانيا، المشترك في م فاهالر تحقيق الحرجة التي تحول دون الحد من الفقر و  معوقاتتستند عملية تحديد األولويات لل .3
من بين ا مؤخر   أصبح بلد  فبالنسبة ل ، إلى إطار تحليلي بسيط وشامل.للمعوقات وتقييمهاالحلول الممكنة استبانة و 

صالح، إال أن التحدي الذي  يحتاج إلىقطاع ال  ما من، السفلى الحافة فيالبلدان المتوسطة الدخل   واجهتهاستثمار وا 
من  على النمو المستدام والحدّ  األكبر التأثيرأن يكون لها  يمكنالتي  للمعوقاتهو إعطاء األولوية  الدراسة التشخيصية

عن االتجاهات الرئيسية في النمو والفقر والحوكمة على مدى السنوات  عامة   لمحة   الدراسة التشخيصيةم تقدِّ إذ الفقر. 
على نحو مستدام. وهي تعتمد على مجموعة  المزدوجينتحقيق الهدفين  التي تعترضالعشر الماضية، وتدرس المخاطر 

التي يتم  والقائمة على األدّلة ذات األولويةالملزمة  معوقاتتحديد المن أجل الكمية والنوعية  المعايير القياسّيةمن 
تحليل  يتم إجراءارد، المو  منظورمن خالل ف: الموارد والسياسات والمؤسسات. مناظير ةثالث عبرتحليلها بالتفصيل 

المنتجات ومن خالل و  الشغل أسواقالفقراء في الموارد من خالل  إشراكلقاعدة الموارد المحددة، مع التركيز على كيفية 
. وبالنظر إلى التأثير االستشرافيةتحديات االستدامة و صات غير السوقية )القطاع العام أو المعايير االجتماعية(، المخّص 
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 وتنفيذها تصميم السياسات ذات الصلةلا تقييم ، يجري أيض  1لسياسات والمؤسسات على استخدام المواردا الذي تمارسه
ا إلى العمل التحليلي القائم واستناد   2والترتيبات المؤسسية الرسمية وغير الرسمية التي تؤثر على تنفيذ السياسات.

، الوطني على الصعيد الجماعية المرّكزةمناقشات العن  والمشاورات مع الخبراء ذوي الصلة وفرق البنك الدولي، فضال  
للتنفيذ، والقدرة على  المخّولةبيئة المجموعة من الحلول األكثر مالءمة. ثم يتم تقييم الحلول على أساس  يجري تقديم

 .التنفيذ، واألفق الزمني الالزم للتغيير ودرجة التكامل بين مختلف التدابير المقترحة

 سياق البلدب. 
ا جغرافي   الصلة بين شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى  د، وهوغني بالموار  إّنماقاحل، و ، قليل السكان موريتانيا بلد .4

من األراضي تعتبر صالحة للزراعة. فقط في المئة  0.5من صحراء، حيث أن  في معظمها. وتتكون البالد اوثقافي  
 مربعالكيلومتر ال في شخص 3.9 فهي السكانية فيها كثافةال أمامليون نسمة،  4.1ويبلغ عدد سكان موريتانيا حوالي 

. وتهيمن تربية المواشي البدوية ةفريقيّ األقارة الا بالسكان في اكتظاظ  األقل  البلدان بلد من حيثيجعلها رابع  الواحد، مما
ثروة  فضلعلى الحياة الريفية، حيث تتركز معظم الزراعة اإلنتاجية على طول نهر السنغال على الحدود الجنوبية. وب

ا من خام الحديد، وكذلك الذهب والنفط الخام والغاز الطبيعي، بلغ نصيب الفرد من الموارد الطبيعية التي تتكون أساس  
، مما رفع 2007عام الركي في يدوالر أم 700ـب ، مقارنة  2014عام الفي  اأميركي   ادوالر   1371الناتج المحلي اإلجمالي 

 . السفلى المتوسطة الدخل من الشريحةالبلدان  مستوى موريتانيا إلى 

 التحديات الرئيسية التي تواجهها موريتانيا في مجال التنمية تشخيصج. 

I . :تطّلب و  ة على قاعدة اقتصادية ضيقةللسلع األساسي الفائقدورة االرتفاع أداء النمو القوي خالل  اعتمدالنمو الشامل
 .للخطر بسبب انخفاض أسعار السلع األساسيةعرضة اآلن هو ى إلى خلق فرص عمل محدودة، و ، وأدّ رؤوس أموال كثيفة

ة، الماضي 15ـبعد عقود من األداء البطيء، تسارع نمو الناتج المحلي اإلجمالي في موريتانيا على مدى السنوات ال .5
، يناضيلما العقد على مدى العقد ونصفف. للسلع األساسية دورة االرتفاع الفائقمع نهاية  تباطأ في الوقت الحاضرولكنه 

عندما  2015و 2003 نعاميال في المئة بين 5.5، حيث بلغ متوسطه اإلجمالي المحلي تجا في الناا قوي  و  منشهدت موريتانيا 
يا جنوب أفريقبلدان بالنسبة لا من المتوسط إلى مستويات تاريخية. وكان أداء النمو قريب  الدولية ساسية أللسلع اا أسعارارتفعت 

في المئة فقط. وكما هو مبين  2.7النمو السنوي ا خالل التسعينات، حيث بلغ متوسط ا ملحوظ  تحسن   شهد وقدالصحراء الكبرى، 
ضمن ، الذي كان يتركز المعيشية والداعم للفقراءاألسر إلنفاق النمو القوي  ُيشيرالمشترك،  والرفاهبشأن الفقر  II-القسم جفي 

                                                           
ان، و و. ، نيويورك: كراون بزنيس؛ م. خلماذا تفشل األمم: أصول السلطة والرخاء والفقر(، 2012انظر دارون أسيموغلو، وجيمس أ. روبنسون ) 1

 (، "تنفيذ اإلصالحات في البلدان النامية"، ورقة مفاهيم، منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، باريس.2011طومسون )
ا: تقرير 2 لتنمية في ا ألغراض الدراسة التشخيصية، يشير مصطلح "المؤسسات" إلى هياكل النظام االجتماعي وآلّياته التي تحكم سلوك األفراد )انظر أيض 

 ، العاصمة واشنطن: البنك الدولي(.الحوكمة والقانون ، 2017العالم للعام 
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فبعد أن أثبت نمو الناتج المحلي  3ة النمو خالل هذه الفترة.شموليّ  إلى، من أسفل الهرم من السكان في المئة 40ـالشريحة 
إثر التعرض في المئة  3، تراجع إلى 2014عام الفي  للسلع األساسية دورة االرتفاع الفائقفي نهاية  قدرته على التكّيفاإلجمالي 

من سنة إلى في المئة على التوالي،  11.0في المئة و 15.7إنتاج التعدين والنفط بنسبة في صدمة التجارة السلبية، وانخفاض ل
 .أخرى 

 . ونتيجة  االقتصاد لنموكانت اإليرادات المزدهرة من قطاع الصناعات االستخراجية الضيقة هي المحرك الرئيسي  .6
عام الركي في يمليون دوالر أم 318لالرتفاع الهائل في أسعار السلع األساسية العالمية، قفزت قيمة الصادرات المعدنية من 

 شّكلا. وخالل هذه الفترة، ، على الرغم من ركود إنتاج التعدين عموم  2013عام الركي في يمليون دوالر أم 2652إلى  2003
في  23في المئة من الصادرات و 82في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي و 25قطاع الصناعات االستخراجية في المتوسط 

في المئة من الدخل القومي  2.5التبادل التجاري بنسبة  شروطن المئة من إيرادات الميزانية المحلية. وتشير التقديرات إلى تحسّ 
التعدين إلى استثمارات أجنبية كبيرة في قطاع الصناعات االستخراجية  االزدهار في أنشطة ترجمكما  ا.سنوي  اإلضافي في المتوسط 
 الدولة. ههاتوجّ واستثمارات عامة كبيرة 

. وبفضل شروط التبادل التجاري صدمة الدخل اإليجابية النمو في القطاعات المحلية غير القابلة للتداول حّفزت .7
 6.2بلغ نحو كّلي عت القطاعات المحلية غير القابلة للتداول، مثل االتصاالت والبناء والمرافق والنقل، بمعدل نمو اتية، توسّ ؤ الم

في نمو الناتج  األكبر مساهمةالاألسماك  وصيدالقطاعات األولية التقليدية للزراعة  قّدمت. وقد 2009عام الا منذ في المئة سنوي  
. وانخفضت حصتها من الناتج المحلي االقتصاد ككلّ  تمت بمعّدل أبطأ من نمو، ولكنها العاما لحجمها المحلي اإلجمالي نظر  

قطاع الصناعات التحويلية  كما أن. 2014و 2003 بين العامينفي المئة  29.9في المئة إلى  36.0اإلجمالي بشكل مطرد، من 
 ولم يطرأ أي تغيير ُيذَكر على، لغير مستغَ بقي ( ناتج المحلي اإلجماليفي المئة من ال 9.2)الذي يبلغ متوسطه  الصغير

 مساهمته في االقتصاد.

. ا من االستهالكأسرع بثالثة أضعاف تقريبً مما جعل زيادة الطلب باالستثمار،  معزًزامن ناحية الطلب، كان النمو  .8
إلى أكثر من  2009عام الفي المئة في  43.6إجمالي الناتج المحلي بشكل ملحوظ، من أقل من  منوازدادت نسبة االستثمار 

 2000الممتّدة بين العامين  خالل الفترةالناتج المحلي اإلجمالي من في المئة  39 ها. وبلغ متوسط2014عام الفي المئة في  61
 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بلدان و ألوسط وشمال أفريقيا طقة الشرق امن معدالت بلدان متوسط أي أعلى بكثير من ،2014و
 4بالتدفقات الخارجية، بوتيرة أسرع من االستثمار العام. زز اعَ مارتفع االستثمار الخاص، كما في المئة، على التوالي(.  19و 29)

ئة من مفي ال 13.6نسبة  يبلغ، ل2010عام ال التي تلتفي السنوات الخمس  أمثالهوقد تضاعف االستثمار العام أكثر من ثالثة 
ا. وعلى الرغم من أن االستثمار العام كان 2015عام الالناتج المحلي اإلجمالي في  ا جد  لتحديث البنية التحتية االقتصادية  هام 

 5ي اإلجمالي.الناتج المحلمن في المئة  3ر بنحو دِّ للبلد، إال أن تأثيره على االقتصاد الكلي كان أضعف من المتوقع، حيث قُ 

                                                           
 (.48: العرض المصّور المرفق بالدراسة التشخيصية المنهجية عن موريتانيا )الشريحة منحنى معّدل النمو 8.2انظر الشكل  3
 .2013و 2006الناتج المحلي اإلجمالي بين العامين في المئة من  19.9إلى  5.1ارتفع االستثمار األجنبي المباشر من  4
العاصمة  ،2016، للسلع األساسية وما بعدهادورة االرتفاع الفائق  استعراض اإلنفاق العام في موريتانيا، ركوب الموجة: اإلنفاق العام خاللالبنك الدولي،  5

 واشنطن: البنك الدولي.
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تراجع إلى قد أدى ، وغيرها من الهدر، بما في ذلك الفساد، اتسوء إدارة المشاريع، والتجاوزات في التكاليف، والتأخير  وربما يكون 
 6.اي  دالستمرار ماا على ادرقجعل البرنامج غير ، مما بشكل أكبرالعائدات 

أن موريتانيا لم تشهد  يداّلن علىاإلجمالية  العوامل إنتاجيةرأس المال وانخفاض  القائمة على كثافةإن طبيعة النمو  .9
في المقام األول  يحّركهنموذج سولو أن نمو الناتج المحلي اإلجمالي كان  بواسطةالنمو  عناصردراسة . وتكشف عدب   ا هيكليً اًل تحوّ 

رأس المال، المرتبط بارتفاع االستثمارات العامة واالستثمارات األجنبية المباشرة في قطاع الصناعات االستخراجية  أرصدةتراكم 
، مما 2000عام الفي المئة منذ  2.5بمعدل سنوي قدره  ةجمالياإلإنتاجية العوامل  ت، انخفضوفي المقابل(. 1)انظر الجدول 

كثيفة رأس المال على تفسير انعدام الس المال البشري في النمو. وتساعد طبيعة النمو رأالتي قّدمها يؤكد المساهمة المحدودة 
المرتفعة، فقد  التوّسع الحضري الغنية بالموارد ذات معدالت األخرى الحال في البلدان  يل الهيكلي في موريتانيا. وكما هوّ التح

وعب معظم المهاجرين الريفيين في المراكز الحضرية اآلخذة في ، واستاإلنتاجّيةوالمنخفض  النظاميقطاع التجارة غير  كُبر حجم
 والخدمات.نتاجية العالية في الصناعات التحويلية إلاء ذلك على حساب القطاعات ذات االتوسع في البلد. وج

 (2014-2000النمو ) دراسة عناصر: 1الجدول 
نصيب الفرد من  الفترة

الناتج اإلجمالي 
 المحلي الحقيقي

عن كل  رأس المال
 وحدة من العمل

 والعمل عدد السكان
ورأس المال 

 للفرد الواحد البشري 

إنتاجية العوامل 
 اإلجمالية

مجموع الناتج 
المحلي اإلجمالي 

 الحقيقي
2000 – 2010 1.87 2.75 1.53 2.38- 4.74 
2010 – 2014 2.98 3.72 2.26 2.96- 5.46 
2000 – 2014 2.18 3.02 1.73 2.54- 4.94 

 2016 الدراسة التشخيصية للتكامل التجاري المصدر: حسابات موظفي البنك الدولي؛ 

 

وزيادة اإليرادات غير  التشغيلّيةفي معظمها، مع بذل الجهود الحتواء النفقات  رشيدةظلت السياسة المالية  .10
لم ف. إلى زيادة سريعة في الدين العاماالستخراجية، غير أن زيادة االستثمارات العامة على مدى السنوات القليلة الماضية أدت 

تعدين ا بإيرادات ال، مدعوم  2013و 2006 نعاميالفي المئة من الناتج المحلي اإلجمالي بين  3الــاإلجمالي  العجز المالييتجاوز 
الناتج المحلي اإلجمالي  في المئة من 12عن  يزيد قليال   معّدلارتفعت اإليرادات الضريبية بسرعة من كما والمنح األجنبية البارزة. 

 2012 بين العامينفي المئة من الناتج المحلي اإلجمالي  17.4إلى ما متوسطه  2011و 2000الممتّدة بين العامين  في الفترة
الجفاف في ألزمة ستجابة االساعد على تمويل  النفط في صندوق   إيراداتصت الحكومة . وباإلضافة إلى ذلك، خّص 2014و
ركي يمليون دوالر أم 60إلى ، قبل أن ينخفض 2013عام الا في كي تقريب  ر يمليون دوالر أم 100عند  بقي رصيدهو  2011عام ال

جهود الحكومة  ضقوّ  العامين الماضيين. ومع ذلك، فإن االرتفاع المطرد في اإلنفاق االستثماري على مدى 2015عام الفي 
في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي في  3.3في المئة و 3.4بلغت نسبة العجز فالرامية إلى ضبط أوضاع المالية العامة. 

 تهتمويل خارجي نسب مكّون  ينطوي علىالذي  العامة الطموح ستثماراتالفع برنامج اد، على التوالي. وقد 2015و 2014 نعاميال

                                                           
ر متوسط  6 ل التزايدي للعالقة بين رأس المال والناتج، وهو أحد مؤشرات كفاءة اإلنفاق على االستثمارات العامة، بنحو المعدّ في ضوء هذا الشاغل، يقد 

 للبلدان األكثر أداء. 3.0، وهو أعلى بكثير من المعدل المرجعي البالغ 10.4
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من  في المئة 85.4رصيد الدين العام إلى ، في المئة( 21.0حين كان  2000عما كان عليه في العام  زيادة  في المئة ) 35.6
 االحتياطيات وقد أدى غياب. 2010عام المنذ في المئة  15 نسبته اارتفاع   مسجال  ، 2015عام الجمالي بنهاية إلالناتج المحلي ا
، ون إلى تفاقم حالة الدي ،الحكومة إلى القروض الثنائية وغيرها من أشكال التمويل الخارجي األقل تساهال   ولجوءالمالية العامة 

 المرفق)انظر  التعّرض لمحنة مديونية شديدةلخطر  عرضة  البلد  جعللمخاطر أسعار الصرف، مما رصيد الدين من تعرض وزاد 
 (.الكلّية مؤشرات الماليةلالجداول المختارة ل - 1

خالل فترة الدورة الفائقة، في  بشكل الفت أسعار المستهلكفي تضخم زاد معدل الالهولندي، لداء ل أعراض مع ظهور .11
التضخم . وبلغ متوسط ض القدرة التنافسية االقتصاديةحين أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي للبلد قد ارتفع بدرجة كبيرة، مما قوّ 

. وكانت هذه 2014و 2012 نعاميالفي المئة بين  4.2بنسبة  ، مقارنة  2011و 2000 نعاميالفي المئة بين  6.4 ياألساس
ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وتشير البيانات المتاحة إلى أن أسعار المواد  بسببفي معظمها قد نشأت الضغوط التضخمية 

في  4.6إلى  معدل زيادتها تباطأي، قبل أن 2011و 2005 نعاميالفي المئة بين  8.1الغذائية ارتفعت بسرعة بمعدل سنوي بلغ 
ئة )على أساس في الم 1.1، استمر هذا االتجاه وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2015عام ال. وفي 2012عام ال المئة بعد
. ونتيجة ألكبرا حزمةالبذلك يمّثل ، وهو 7في المئة من سلة استهالك األسر المعيشية في نواكشوط 54يشكل فالغذاء . سنوي(

سيما السكان  ، والالغذائية ين للسلعيالصافللمستهلكين في تدهور القدرة الشرائية  الغذائيةالمواد لذلك، ساهمت ارتفاعات أسعار 
زيادة دخول األسر المعيشية العاملة  أدى إلىالحضريين، في حين أن ارتفاع أسعار اللحوم واألسماك والمنتجات الزراعية األخرى 

، ة الثابتةسمياالصرف ال أسعار إلى جانبارتفاع معدالت التضخم،  بتسبّ كما وصيد األسماك.  وتربية الماشيةالزراعة مجال في 
، مما ساهم في 2011و 2000الممتدة بين في المئة خالل الفترة  3.8فعلي الحقيقي بمعدل سنوي قدره ارتفاع سعر الصرف الب
 التخفيضاتفرص العمل. وقد أدت  الذي يخلقل الهيكلي التحوّ  المحدودية فيمزيد من و ضعاف القدرة التنافسية لالقتصاد إ

 .بشكل جزئيالحقيقي  الفعليإلى عكس اتجاه سعر الصرف  الصرف االسمي معدل سعر فياألخيرة 

الدولة سوى القليل لتشجيع التنويع االقتصادي الذي يقوده القطاع  للبلد الذي توجهه اإلنمائينموذج اللم يفعل  .12
ذات هناك عدد قليل من مجموعات األعمال القوية إذ . من القطاع الخاص الوافدين واستبعدمن المنافسة  مما حدّ الخاص، 

الضخمة  عقودالفي الواقع على االحتكارات التجارية والقطاعات اإلنتاجية، ويبدو أنها تهيمن على  تسيطر الصالت السياسية
على ائتمانات من  الحصولالمجموعات أو  تلكمع  في التنافس. وتواجه الشركات الجديدة والمستقلة تحديات الدولةمشتريات ل

وتثقل دين المحليين عدد قليل من المصارف الكبيرة، في حين أن احتكارات الواردات المربحة تثبط الجهود الرامية إلى تطوير المورّ 
 محدودية قّيدهات، فإن األعمال التجارية وبشكل عام 8السلع األساسية. زيادات على أسعارالمستهلكين الفقراء بفرض  كاهل

 نظاميوغير  بشكل عام غير نام  القطاع الخاص كما أن الفساد وعدم كفاءة البيروقراطية العامة. يعيقها الحصول على التمويل و 
 تصنيفزة. وعلى الرغم من على مجموعة من المصالح المنفصلة والمركّ  النظاميإلى حد كبير، حيث تقتصر مشاركته في القطاع 

 160، إال أنها ال تزال تحتل المركز 2015عام الداء في تحسين مناخ األعمال في بلدان من حيث األ 10أفضل بين موريتانيا 

                                                           
 نواكشوط. هذا هو الترجيح المستخدم في مؤشر أسعار االستهالك في موريتانيا، والذي يتم جمعه فقط في 7
 في المئة من الودائع. 70في المئة من القروض و 60على الرغم من وجود العديد من المصارف التجارية، تستأثر خمسة مصارف كبرى على  8
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التنافسية القدرة ا في تقرير بلد   144من بين  141المركز و  ،2017 للعام ا في تقرير ممارسة أنشطة األعمالاقتصاد   190بين من 
 2015.9 - 2014للعام العالمية 

فرص العمل، في حين أدى االنخفاض  توفيرعلى ذلك، فإن األساس الضيق للنمو االقتصادي قد أخفق في حفز  عالوةً  .13
مكاسب اإلنتاجية والفرص  التي قد تلحق بالنمو من جراء ثاراآلالعاملة إلى تقويض  ى القو  في مشاركةالالمطرد في معدل 

ت كثافة رأس المال والطبيعة المحصورة التي . وقد أدديمغرافي الناشئالعائد ال من أجل االستفادة من المحدودة المتاحة للبلد
في المئة من العمالة، إلى خلق فرص عمل محدودة.  1.7الذي ال يمثل سوى  قطاع التعدينالناجم عن  النمو الحديث اتسم بها

مما يدل على مساهمة سلبية نسبتها  هذه الديناميات، 2014والعام  2000ما بين العام  وتؤكد تحليالت النمو الملحوظة للفترة
للسلع األساسية، دورة االرتفاع الفائق  العاملة. وقد تضاعف هذا االتجاه خالل ى في المئة في نمو معدل المشاركة في القو  35

ن نصف ، أقل مبشكل عامو  10.ة لإلنتاجيةاإليجابيكافة اآلثار با العاملة تقريب   ى القو المشاركة في انخفاض معدل  أطاحعندما 
من  وظائفثالث في الرجال  عمليإذ . للغايةوالفجوة بين الجنسين شديدة  11.لديهم وظيفة السكان في سن العمل في موريتانيا

نسبة مشاركة اإلناث في القوى  تتباينفي المئة من السكان في سن العمل. و  55على الرغم من أن النساء يمثلن  أصل أربع
الذي  المعدلا مع حاد   تباين ا( 2008عام الفي المئة في  28عن  التي انخفضت) 2014عام الفي المئة في  22 ، وهيالعاملة

صعوبات كبيرة من جراء تفّشي أسواق العمل  كما تواجهفي المئة.  64 ي يبلغأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والذتسجله بلدان 
 25و 19في المئة من الذين تتراوح أعمارهم بين  96ة )أو العامل ى في المئة من القو  85، مما يؤثر على النظاميالطابع غير 

البلد  تحول دون استفادةفي المئة من الناتج المحلي اإلجمالي. ومن شأن هذه الديناميات في سوق العمل أن  30د ا(، ويولّ عام  
التحوالت الديمغرافية األخيرة )نمو السكان العاملين وانخفاض نسبة  أطلقتهمن الفوائد الكاملة من العائد الديمغرافي الذي 

 12المعالين(.

 

 

 

 ديناميات النمو في موريتانيا – 1الشكل 

                                                           
، العاصمة واشنطن: البنك الدولي، 2016: قياس الجودة والكفاءة التنظيمية، 2017البنك الدولي، تقرير ممارسة أنشطة األعمال للعام  9

http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2017 ،تقرير معّمق: 2014؛ كالوس شواب، الطبعة" ،
 "، جنيف: المنتدى االقتصادي العالمي.2015-2014تقرير القدرة التنافسية العالمية للعام 

في المئة بالنسبة  -180في المئة، مقارنة بنسبة  199ة  للتغير في اإلنتاجية بنسبة تم احتساب المساهمة في نمو الناتج المحلي اإلجمالي للفرد نتيج 10
 لمعدل التغير في المشاركة في القوى العاملة.

 41.6إلى  2008في المئة في العام  48.7معدل العمالة، الذي ينخفض بشكل خاص بين الشباب، آخذ في التقلص بدال  من االرتفاع، إذ انخفض من  11
 .2014مئة في العام في ال

ا في نسبة اإلعالة من  12 . وتأثرت هذه الدينامية بعدد من 2015في المئة في العام  76إلى  2000في المئة في العام  85شهدت موريتانيا انخفاض 
في  5.4(، وانخفاض المعدل العام للوفيات )من 2014في العام  63إلى  2000في العام  60العمر المتوقع )من العوامل منها زيادة صغيرة في متوسط 

البنك الدولي،  -( 2014في العام  65إلى  2000والدة في العام  1000وفاة لكل  76( وفي وفيات الرضع )من 2014في العام  4.6إلى  2000العام 
 ، العاصمة واشنطن: البنك الدولي.2015 مؤشرات التنمية العالمية للعام



7 
 

 السلع أسعار ارتفاع نتج عن متقلب ا، ولكن قوي ا، نمو ا موريتانيا شهدت
 العالمية األساسية

تمكين  أجل من الفرد نصيب حيث من كافي ا النمو يكن لم ذلك، ومع... 
بلدان أفريقيا جنوب  في االقتصادي النمو معدالت مع التقارب تحقيق

 .المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا البلدان أو الصحراء الكبرى 

  
 مكاسب أثر تقويض إلى العاملة ى في القو  المشاركة انخفاض أدى

 .النمو على اإلنتاجية
 ذات اإلنتاجية المنخفضةوالرعي  الزراعة قطاع في أساس ا العمالة توجد

الصناعات  إمكانات ظلت بينما إلى حد كبير، النظامي غير التجارة وقطاع
 مستغلة. غير والخدمات التحويلية

  
 .الوطني اإلحصائي المكتب المركزي، موريتانيا مصرف ؛2016 الدولي، للبنك األساسية السلع أسعار بيانات ؛مؤشر التنمية العالمية: المصدر

 ضرورة دتوأكّ  يالكلّ  االقتصاد في الضعف أوجه من عدد عن األساسية للسلعدورة االرتفاع الفائق  نهاية كشفت قدل .14
 االختالالت تفاقم إلى األساسية للسلعدورة االرتفاع الفائق  أدتإذ . المستقبل في والمدفوعات الخارجية المالية اختالالت تسوية
 خالل المئة في 20 متوسطه بلغ الجاري  الحساب في ومستمر كبير عجز أسفر عن مما البلد، في المدفوعات ميزان في الهيكلية

 االستخراجية الصادرات لتشكّ  األساسية، السلع أسعار ارتفاع ومع 2014.13و 2011 في السلع األساسية بين العامين الطفرة فترة
 الرأسمالية السلع واردات قد عادلتها وأكثر العائدات هذه ولكن. إلى الداخل ةاألجنبي العمالت تدفقات من متزايدة  كبيرة   حصة  

 فتسّبب. األجنبية الشركات إلىالعائدة  األرباح وترحيل ،االستثمار العام وبرنامج االستخراجية الصناعات تحتاجها التي والخدمات
 لذلك، ونتيجة  . الرسمية والتحويالت الخاصة المالية التحويالت فاقت ة إلى الخارج،األجنبي العمالت من صافية دفقاتبت ذلك

 االستثمارات تخفيضمن جراء  للضرر البلد تعّرض من وزاد المركزي  مصرفال احتياطيات لىع إضافية   اضغوط   وضع ذلك
 إلى واالفتقار الصرف ألسعار الصارمة والسياسات األجنبي القطع مراقبة كما أن. األساسية بالسلع المرتبطة المباشرة األجنبية
الناتجة عن  لصدماتل واالستجابة الهيكلية االختالالت معالجة على المركزي  المصرف قدرة من قد حدّ  النقدية السياسة أدوات

                                                           
 .2011و 2003في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي في الفترة الممتدة بين العامين  15.1قدره مقارنة  بعجز متوسط  13
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. التحويلية الصناعات قطاع تنمية وتعطيل لالقتصاد التنافسية القدرة تقليص في هذا األمر ساهم كما. التجاري  التبادل شروط
 االعتماد جانب إلى 14،تقريب ا المئة في 24 سبةبن والنفط، التعدين قطاعي في المحلية اإليرادات زتركّ  حال ذلك، على وعالوة  
 السلع أسعار ما كانتعند اإلضافية المالية اتاالحتياط تراكم دون  15العام، اإلنفاق على المتقطعة والضغوط األجنبية المنح على

 تزايد إلى األجنبي، االقتراض وزيادة لحكومة،الذي أطلقته ا الطموح االستثمار العام برنامج توسع أدى وقد. مرتفعة األساسية
 في بدأت التي الرئيسية الضريبية حاتالصاإل من سلسلة من الرغم وعلى. األساسية السلع أسعار هبوط مع المالية الضغوط

 في في المئة 89.1 إلى 2007 عامال في جمالياإل المحلي الناتج من في المئة 75.5 من العام الدين ارتفع فقد ،2011 عامال
 مؤشرات الماليةلالجداول المختارة ل - 1 الملحق انظر) عّرض البلد لخطر التعّرض لمحنة مديونية شديدة مما، 2015 عامال

 .الكلّية(

 من االستفادة خالل من وتسريع وتيرته شامل نمو على للحفاظفرصة متاحة  موريتانيا أمام المستقبل، إلى بالنظر .15
 إلى اتدريجيً  تتحول أنها حين في ،وتربية الماشية األسماكوصيد  يةاالستخراجالصناعات  مجال في الموجودة النسبية المزايا
 في الموجودة النسبية المزايا ترتبط. في المناطق الحضرّية العمالة الكثيفة التنافسية القطاعات في الخاص القطاع يقوده تنويع

 حيث ،المركز األعلى في المعدنية ثروتها خيرةاأل التقديرات وضعت وقد. الكبيرة الطبيعية بثروتها القصير، المدى على موريتانيا،
 سماك،األ صيد هايلي ،األساسية( السلع أسعار في تجاهات)بناء  على اال الطبيعية الموارد ثروة إجمالي من المئة في 43 لتشكّ 

مكانية المتنوع بالنمو الوعود تسخير تحسين إلى بالحاجة اواعتراف   16.تربية الماشية عليه سيطرت يالذ والرعيوالزراعة   ثروات وا 
 االستثمار توجيه إعادة في وبدأت إصالحات إجراء في الحكومة شرعت العمل، فرص خلقعلى  االستخراجية غير الطبيعية الموارد
 أنشطة نحو اهيكلي   ال  تحوّ  سيتطلب الطويل المدى على الشامل النمو تحقيق أن بيد. األسماك وصيد والرعي الزراعة نحو العام
 المال رأس تكوين على العامة االستثمارات تركيز إعادة ذلك وسيشمل. الحضرية المراكز في تتركز أن يرجح أعلى إنتاجية ذات

 .العمالة كثيفةالو  التنافسية القطاعات في الخاص القطاع يقوده الذي التنويع نحو لوالتحوّ  البشري 

 إلى الفعّ  نحو على" والتصدير االستخراج" نموذج تحويل أريد إذا أولوية ذات مجاالت ثالثة معالجة إلى حاجة ثمة .16
 :عمل فرص وخلق مستدام اقتصادي تنويع

 ألنه والمتوسط، القصير األجلين في الشامل للنمو املزمً  اعائقً  االستخراجيةالصناعات  ريوع إدارة ضعف ليشكّ  ،أواًل  .17
 وفيرة معدنية ثروات تملك فموريتانيا. االقتصادي التنويع ويعوق  للفقراء والمؤاتي األمثل على النحو إليراداتا استخدام من يحدّ 

 الذي ،(Grand Tortue) ة"الكبير  "السلحفاةباسم  معروف خزانوجود  والغاز للنفط األخيرة االكتشافات دتحدّ قد و . ومتنوعة
ما  بنحو يقدر ما اأيض   وهناك. الغاز من مكعب قدم تريليون  50و 25 بين ما على يحتوي  أن ويمكن الحدود طول على يمتد
نتاج الحديد خام من سنة 100 يدوم  موريتانيا في والمعادن للتعدين الدولي المجلسيصّنف و . الحالية القدرةحسب ب الذهب وا 

. االقتصاد في نسبية مساهمة أعلى التعدين فيها قحقِّ يُ  أن حرج  يُ  التي البلدان بين الديمقراطية الكونغو جمهورية بعد الثانية المرتبة
التدّني و  الحديد، لخامات الحكومية شبه الشركة أداء ضعفعن  فضال   الخاصة، االستثمارات اجتذاب في االنتكاسات أن غير

                                                           
 .2014و 2011ة بين العامين عائدات الصناعات االستخراجية إلى اإليرادات المحلية باستثناء المنح خالل فترة طفرة أسعار السلع األساسيمتوسط  14
الماضية. وعالوة  على ذلك، عانت موريتانيا من العديد من  15في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي في السنوات الــ 1.1المنح األجنبية بلغ متوسط  15

 الصدمات الخارجية، بما في ذلك أزمات الجفاف واألزمات األمنية التي تستلزم نفقات طارئة.
 ، العاصمة واشنطن: البنك الدولي.2012، النمو األخضر الشامل: الطريق إلى التنمية المستدامةك الدولي، البن 16



9 
 

 الثابت فمن التوقعات، أفضل في وحتى. البلد في الموارد لثروة والمستدام األمثل االستغالل من تحدّ  يرادات،اإل النسبي لتوليد
 في ذلك تجلى وقد المتناسبة، غير الوظائف من قليال   اعدد   تخلق النطاق الواسعة االستخراجية الصناعات معظم أن اتمام  

 االقتصاد قطاعات نمو لدعم االستخراجية ريوع الصناعات باستخدام كاف   نحو على العامة السياسة إطار يسمح ولم. موريتانيا
 أو الستثماراتا لدعم الموارد بعض استخدام من خالل الكفاءةزيادات في  تحقيق يمكن حين في ،والتنافسية العمالة الكثيفة

 .الفقر تحّد من التي التحويالت

 وصيد قطاع الماشية موريتانيا في في استخراجية غير طبيعية ثروة ألكبر الكاملة اإلمكانات تسخير عدم يحدّ  ا،ثانيً  .18
 مستغلة، غير الحيوانية الثروة لصادرات االقتصادية اإلمكانات تزال وال. في البالد العمل فرص خلقو  عيتنوال آفاق من األسماك

 في 16 المتوسط في كانت تمّثل قتصاداال في القطاعهذا  حصة أن القومية الحسابات روتقدِّ . القطاعهذا  أهمية من الرغم على
 نظامي غير طابعب تتسم تربية الماشية عمليات ألن أقل من النسبة الفعلّيةتكون  ربما والتي ،2015و 2005 نعاميال بين المئة

 شخص مليون ل إيرادات وفروت الرعوي، الزراعي القطاع في المضافة القيمة أرباع ثالثة من أكثر مثلت إذ أنها. إلى حد كبير
 بين سيما وال والتأمين، المال رأس لتراكم كوسيلة مستخدَ وتُ  الصمود، على والقدرة الغذائي األمن في ارئيسي   ادور   لعبوت ،تقريب ا

 اإلنتاج ظل فقد الحيوانية، المنتجات أسعار ارتفاع من استفادقد  الرعوي  االقتصاد أن من الرغم وعلى. من السكان فقرالشريحة األ
ا اتجاه يستمر ال وقد. اراكد    على الطلبفي  انخفاض إلى عدنيةمريوع المواد ال انخفاض تحّول إذا خاصة ،األسعار األكثر ارتفاع 

صيد  قطاع أن كما. المناخ وتغير التصحر من حادة لضغوط القطاع يتعرض ذلك، على وعالوة  . ةالحضريّ  المناطق في الغذاء
هذا  أن من الرغموب. اتهإمكان يقّدم أداء  دون  العالم، في الموارد أحد أغنى احتوائه على من الرغم على موريتانيا، فياألسماك 
 المئة في 2 بنسبة ساهم أنه إال األجنبي، القطع إيرادات من المئة في 25و الحكومة إيرادات من المئة في 15.2 شكلقد  القطاع
من و . الوطني باالقتصادالضعيف  ارتباطه يبرز مما ،2015و 2005 نعاميال بين متوسط كحد اإلجمالي المحلي الناتج من فقط

صيد األسماك  قطاعي فيف. والعمالة المحلية يراداتإلا توليد وفي ستدامةاال مجال في كبيرة تحديات   القطاع يواجهجهة أخرى، 
 . األهمية بالغ اأمر   المضافة القيمة ذات الصناعات تنمية عتبرتُ  ،وتربية الماشية

 وشاملة منتجة حضرية نمو مراكز ظهور على موريتانيا في للتوّسع الحضري  والمتفوقة السريعة اإلدارة تؤّثر ا،أخيرً  .19
 للمراكز السريع عالتوسّ  أدى وقد 17.القارة في ي لحضر لتوسع ال معدل أعلى ثاني موريتانيا وتحتل. المطاف نهاية في للجميع

 في هائلة تحديات خلق إلى ،المدن نحو الجفاف من المتضررين والرحل الريفيين للسكان الشديد التدفق عن الذي نجم ،الحضرية
 الحضرية المراكز وتتسم. بالتجّمعات الحضرّية عادة المرتبطة اإليجابية اآلثار من قليلال ظهر وقد. الخدمات وتقديم التخطيط

غير مالئمة  خصائص وهي - ضعيف بشري  مال رأسو  ذاتية وعمالة سيئة خدمات وتغطية وبنية تحتية رديئة نظامي غير طابعب
 .الثالثة والقطاعات األعلى اإلنتاجية ذات الخدمات لتطوير اتيةؤ م بيئة خلقو  الخاص القطاعالجتذاب 

                                                           
، 2015؛ البنك الدولي، 2012في المئة )االسقاطات المعّدلة بحسب تعداد السكان للعام  62في المئة و 59يقدر معدل التوّسع الحضري بما يتراوح بين  17

وبنسبة  2000في المئة سنوي ا حتى العام  10، العاصمة واشنطن: البنك الدولي(. وقد شهدت نواكشوط نمو ا بمعدل 2015ة للعام مؤشرات التنمية العالمي
 في المئة من السكان على صعيد الوطن. 30في المئة سنوي ا منذ ذلك الحين، وهو ثاني أعلى معدل للتوسع الحضري في أفريقيا، وتمثل اآلن نحو  4.4
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II .النسبية لتغيراتل نتيجة   األولى بالدرجة المساواة وعدم الفقر معدالت في أتى اإلنخفاض المتسارع: المشتركوالرفاه  الفقر 
 تمكينمن أجل  الهيكلية اآلليات أو اإلنتاجية في المكاسب نتيجة وليس ،الفقراء الريفيين المنتجينافادت أ التي سعاراأل في

 .والمالية اإلنتاجية وأصولهم البشري  مالهم رأس بناء من الفقراء
داء األذات  من البلدان جعلها مما األساسية، السلعأسعار  طفرة خالل الفقر من الحدّ  وتيرة تسارع موريتانيا شهدت  .20
 الفقر، من للحدّ  بطيئ ا امسار   تتبع موريتانيا كانت والعشرين، الحادي القرن  من األول العقد أوائل وحتى .المنطقة في متمّيزال

 نحو إلى الفقر من الحدّ  معدل متوسط تسارع وقد. المئة في 1يبلغ متوسطه السنوي أقل بقليل من  الفقر معدلفي  تدن   مسّجلة  
 الخصوص، وجه وعلى 2014.18و 2004بين العامين  األساسية، للسلعدورة االرتفاع الفائق  خالل اسنوي   مئوية نقطة 1.5

ا 2014و 2008 بين العامين خيرةاأل الفترة خالل موريتانيا شهدت  من الفقر معدل انخفض حيث الفقر، معدالت في اكبير   تراجع 
ما  وخالل الفترة ذاتها. أوقية موريتانية( 177.200 البالغ الوطني الفقر خط إلى ااستناد  ) المئة في 33.0 إلى المئة في 44.5

 ،في المئة 5.6 في المئة إلى 10.8 من اتراجع   مسّجال   النصف، إلى المدقع الفقرمعّدل  انخفض ،2014و 2008 بين العامين
 ،فّعاال   الفقر من الحدّ  كان وقد. (الشرائية القوة تعادل) اركي  يأم دوالر ا 1.90 البالغ الدولي المطلق المدقع الفقر خط إلى ااستناد  
 ةشدّ  أو الفقر وفجوة الفقر معدل) الفقر ومؤشرات المختارة الفقر خطوط عبر يتسقهو و  للفقر، الذاتية التصورات تؤكده كما
 تعريف في منهجية تغييراتتحقيق ل ومتين قوي  الفقرمعدالت  في التراجع أن الحساسية تحليل يظهر ذلك، على وعالوة   19(.الفقر
 9 بين يتراوح الفقر في كبير تراجع إلى ذلك سيؤدي ،2014 عاملل الوطني الفقر خط حول الفقر خطوطفلو اعتمدنا : الفقر خط
وسّجلت . المتوسط من أعلى كان الفقر من الحدّ  مجال في موريتانيا أداء أن البلدان بين المقارنة معايير وتؤكد. مئوية نقطة 12و

 ومدغشقر أفريقيا جنوب بعد اإلجمالي، المحلي الناتج نمو في الفقرظاهرة  مرونةمن حيث أفريقيا  في معدل أعلى رابع موريتانيا
 .وبوتسوانا

فبسبب الخصائص المتينة والداعمة للفقراء التي . والهشاشة المساواة عدم من الحدّ  طريق عن الفقر من الحدّ  تعزز قد .21
 في 31.9 إلى 35.3 من جيني، مؤشر يقاس بحسب يتراجع معّدل عدم المساواة الذ ،بها نمو إنفاق األسر المعيشية يتحلى
 مما ،2014و 2008 بين العامين الهشاشة في اانخفاض   مختلفة تقديرات تظهر ،وكذلك. 2014و 2008 ما بين العامين الفترة
 يظلوا أن المرجح ومن فقراء هم الذين ،المعدمين الفقراء نصيب وانخفض. باالستهالك المرتبطة الموارد والثروات تحسن إلى يشير
 .المئة في 15.6 إلى المئة في 32.8 من النصف، إلى المستقبل، في فقراء

 الفقراء، أغلبية توجد حيث الريفية المناطق في المشاريع اإلنمائية إلى معظمه في الفقر في الشديد االنخفاض يعزى  .22
 2004 بين العامين األساسية، السلع طفرة من األولى السنوات فيف. الفقر معدالت في طفيفة زيادة نواكشوط شهدت حين في
 في غير الزراعيين الخاص لحسابهم العاملين لدىو  العام القطاع في ليخادمال زيادةل نتيجة   الفقر من الحدّ  حصل ،2008و

ل ،وفي المقابل. الحضرية المناطق  المعيشية األسر إنفاق متوسط في نمو أكبر 2014و 2008 نعاميال بين ما الفترة في ُسجِّ

                                                           
، قام المكتب الوطني لإلحصاء بمراجعة تقديرات الفقر على أساس مجموع استهالك جديد وخط فقر جديد. وبسبب التغير 2015و 2014عامين بين ال 18

 بأسعار أوقية موريتانّية 177 200) 2014( والعام 1988بأسعار العام  أوقية موريتانّية 32 800) 2008في المنهجية، فإن خطوط الفقر الرسمية للعام 
 لضمان إمكانية المقارنة. 2008( ال يمكن مقارنتها، وقد جرى إعادة احتساب عدد الفقراء للعام 2014العام 

، وفق ا لما جاء في 2014في المئة في العام  61.2، لم يقم بذلك سوى 2008في المئة من المستطلعين أنفسهم فقراء في العام  79في حين اعتبر  19
 رة حول الظروف المعيشية لألسر.الدراسة االستقصائية المستم
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ا اجيد   األدنى ّيةالعشر الفئة  أداء وكان ا،جيد   اتحسن   اإلنفاق لتوزيع المئوية الشرائح جميع حققت حيث الريفية، المناطق في . جد 
 بشكل يعملون  حيث ،(2008 عامال في منهم المئة في 78) الريفية المناطق في يتركزون  موريتانيا في الفقراء السكان أن وبما

 الواقع، وفي. الفقر من الحدّ  حيث من كبير تأثير اإلنفاق نمو في الريفي التحيز ذاله كانف ،وتربية المواشي الزراعة في رئيسي
 في 78 فيما المناطق، بين سكانية بتحوالت رفس  يُ  الفقر من الحدّ  من فقط المئة في 13.6 أن الفقر تغير دراسة عناصر تظهر
 الفقر، من الحدّ  في أقل زيادة الحضرية المناطق لتوسجّ . الريفية المناطق في المعيشية األسر إنفاقبارتفاع  يتم تفسيره منه المئة
 .الفقر معدالت في زيادة نواكشوط العاصمة شهدت حين في

 القطاع حسب المعيشية األسر إنفاق نمو - موريتانيا في الفقر من الحد ديناميات - 2الشكل 

ا بالفعل نواكشوط شهدت حين في الريفية، المناطق في أكبر االستهالك نمو كان  االستهالك نمو في انخفاض 

   
 .2014و 2008 نعاميلل الدراسة االستقصائية حول الظروف المعيشية لأُلَسر إلى ااستناد   الدولي، البنك موظفي تقديرات: المصدر

إذ . ومرّبي الماشية الزراعيين نمنتجيال رفاه زيادة هو الريفية المناطق في الفقر من للحدّ  الرئيسي المحرك كان .23
 33.0 على يزيد بما األسرة المعيشية إنفاق من الفرد نصيب في نمو معدلَ  للمواد الغذائية بشكل صاف   المنتجة األسر شهدت

وتربية  الزراعة العاملة في مجال األسر أنعلى  االتجاه هذا ويؤكد. المنتجة غير األسر بين فقط المئة في 1.4 مقابل المئة، في
 والواقع. اإلنفاق في الزيادات أهم من استفادت ،2008 عامال في المئة في 70و 50 بين تتراوح فقر معدالت شهدت التي الماشية،

 بلغ اإلنفاق من الفرد نصيب في امتوسط   انمو   شهدت تربية الماشية أو الزراعة في األسرة رب فيها يعمل التي المعيشية األسر أن
 الزراعةمجال  من العاملة لقوى ل كبيرة انتقال حركة حصلت ،نفسها الفترة وخالل. التوالي على المئة في 26.2و المئة في 31.9

 المئة في 5 في تربية الماشيةالزيادة و السكان  مجموع من المئة في 4 حوالي وبلغ معّدل التراجع في الزراعة الماشية،إلى تربية 
لتكنولوجيا استخدام أكبر لو  البعلية، الزراعة نسبة أقل من) الزراعي القطاع في اإلنتاج وظيفة على طرأت التي التحسيناتف. منهم
 الزراعي القطاع من للقوى العاملة الهيكلي واالنتقال المرتفعة العوائد من كال  تفّسر ( المنتجة بمستوى أكبر ميكانيكيةلمعدات الوا
 .الفقر لحّد منل محّرك أهم المواشيتربية  قطاع أصبح وهكذا،. المواشيتربية  إلى

 جةالمنت   المواد الغذائية أسعار في المؤاتية النسبية التغيرات إلى اأساسً  الريفية المناطق في النفقات في الزيادة تعزى  .24
 المحلي الناتج نمو معدالت بلغت ،2014و 2008 ما بين العامين الفترة خاللف .التوّسع في اإلنتاج إلى ،وبدرجة أقل ا،محليً 

 مع بالمقارنة اكبير   اانخفاض   يعكس ذلك أن حين وفي. اسنوي   المئة في 2.5 حوالي المواشيوتربية  الزراعةقطاعي  في اإلجمالي
 التوالي، على المئة، في 6و 13 اإلجمالي المحلي الناتج نمو معدل متوسط بلغ عندما ،2008و 2004 بين العامين السابقة الفترة
 األولي، القطاع في األساسية السلع أسعار ارتفاع إلى كبير حد إلى الريفي الدخل ارتفاع يعود وبالتالي،. اتوسع   يمثل يزال ال فإنه
لى  ،2014و 2008 بين العامين تراكمية المئة في 30 بنسبة التضخم معدل تجاوز الذي  وعلى. أقل بدرجة اإلنتاج في التوسعوا 
 خاللفي  المئة في 15 من بأكثر التضخم على قتتفوّ  التي اللحوم، أسعار ارتفاع من تربية الماشية منتجو استفاد التحديد، وجه
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 القصوى  االستفادة من نهممكّ  مما الحيوانات، من أقل عدد بيع إلى احتاجوا الماشية رعاة أن إلى المرتفعة األسعار دلّ وت. الفترة هذه
 من المتضررين لسكانربما أتاح ل ،اأيض   لحيواناتل علفال وّفر الذي ،وارئ الط الغذائي في حاالت برنامجالإذ أن . مواشيهم من

ا دعم كما أنه أقوى، انتعاشتحقيق  ساعد على مما ،ممتلكاتهم بيع دون  مواجهة األزمة من إمكانية الجفاف  أعالف منتجي أيض 
سبل  تحسين تيسير طريق عن الفقر من الحدّ  على والخدمات البنى التحتية في العامة االستثمارات أثرت وكذلك،. الحيوانات
مكانية وصولهاو  الريفية المناطقبين  الترابط  .األسواق إلى ا 

لى والمستوردة المحلية المواد الغذائية أسعار ارتفاع إلى كبير حد إلى نواكشوط في الفقر معدالت ارتفاع عودي .25  وا 
 الفقر معدالت زيادة إلى األسعار في الزيادة وأدت. الفقراءالذين هم بمعظمهم من  الريفيين المهاجرين للسكان السريع التدفق

 في ال سيما الغذائية، المواد مشتري  لصغار الشرائية القوة على اسلبي   اتأثير   الغذائية المواد أسعار ارتفاع وأثر. نواكشوط في
 في الزيادات إلى ضافةوباإل. نواكشوط في المعيشية األسر استهالك سلة من المئة في 54 المواد الغذائية شكلت حيث العاصمة،

 القمح كان حين في العالمي، سعره ضعف من أكثر نواكشوط في المستورد األرز سعر بلغ ا،محلي   المنتجة الغذائية المواد أسعار
 هذا ويشكل. المواد الغذائية استيراد سوق  في احتكارية اتجاهات وجود يعكس مما المئة، في 60 بنسبة أغلى في السعر المستورد
 زادت ذلك، على وعالوة  . العاصمة في األغذية استهالك في الحاد لالنخفاض الرئيسي التفسير لألسعار اتيؤ الم غير التطور

 وعلى. للتوّسع الحضري  العام تجاهاال نصف حوالي يمثل ما وهو المئة، في 27.1 إلى 22.3 من السكان من حصتها نواكشوط
 في فقراءمن العّمال ال المهاجرون  السكان يكون  أن المحتمل فمن ،لوضع استنتاجات مؤّكدة كافية بيانات وجود عدم من الرغم

 أدى مما الماشية، شراءنوا من كملم يت أو الزراعي مكننة القطاع بسبب عمل على العثور من يتمكنوا لم الذين المهرة غيرالغالب و 
قد  الدراسة االستقصائية بيانات جمع في المنهجية لتغييراتا تكون  قد ا،وأخير  . الحضرية المناطق إلى الريف من الفقر انتقال إلى

 على التأثير خالل من ثراء   األكثر الحضرية األسر بين المواد الغذائية استهالك في االنخفاض تقدير في المبالغة في ادور  لعبت 
 20.تقاريرها نوعية

 األبعاد المتعددة الرفاه مؤشرات تقديرات وتشير .للرفاهية النقدية غير بالتدابير يتعلق ما في اأيًض  متقدّ لقد تم إحراز  .26
 األسر استقصاءات باستخدام - 21األبعاد المتعدد الفقر ومؤشر األبعاد المتعدد الفقراءعدد  مؤشر - وفوستر ألكير اقترحها التي

 التقديرات وتظهر(. 2 الجدول) التوالي على مئوية نقطة 24و 31 بنسبة كبير نتحسّ  إلى ،2014و 2008 نعاميلل المعيشية
الفقراء المتعدد مؤشر عدد  في املموس   اانخفاض   2011و 2007 نعاميلل المؤشرات المتعددةالمسوح العنقودية  باستخدام ذاتها

 على دليال   يوفر مما المئة، في 28.5 إلى 35.2 من وفي مؤشر الفقر المتعدد األبعاد المئة في 52.2 إلى 61.7 من األبعاد
مكانية و  الفقر من الحدّ  في القوي  التحسن الجديد للتنمية  مؤشرال أظهر كما. موريتانيا في األساسية الخدمات على الحصولا 
 في مساهمة أهم وتنشأ. العمالة عداما  األبعاد، جميع في اتقدم   عادل، نحو على وتوزيعها الفرص توافر مدى يقيس لذيا البشرية

. السكانية الفئات بين المساواة أقل من وبدرجة ،التغطية في التغييرات من المؤشر الجديد للتنمية البشرية في العامة التغييرات
 نعاميال بين المئة في 91 إلى 65.9 من متابعة الدراسة الجديد للتنمية البشرية من حيثالمؤشر  تحسن المثال، سبيل وعلى
 بين الحصول على التعليممكانية إل المتباينة معدالتال وانخفاضبالمدارس  معدل االلتحاق لزيادة نتيجة   وذلك ،2014و 2008

                                                           
 ة.من المحتمل أن يكون التغيير في استبيانات استهالك المواد الغذائية قد أدى إلى التقليل من تقدير استهالك األغذية في المناطق الحضري 20
ينما ينظر الثاني في حصة الفقر المتعدد األبعاد الفرق بين المؤشرين هو أن األول ال ينظر إال في حصة األفراد الذين يعيشون في فقر متعدد األبعاد، ب 21

 وشّدته )وهو المنتج بين هذين العامَلين(.
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 من الجديد للتنمية البشرية مؤشرال ارتفع وبالمثل،(. المناطقبحسب مختلف و  الريفيةو  الحضرية المناطقبين  مثال  ) السكان فئات
 السكان فئات بين االختالف في مقابل انخفاض مع المئة في 82.8 إلى 18.9 من عن الخدمات الصحية الرضا حيث درجة

 الديناميات يؤكد مما ،إجحاف ا أكثر وأصبح دخول سوق العملمعدل  انخفض فقد للعمالة، بالنسبة أما. المئة في 84.6 بنسبة
 ضئيال   اتباين   اإلقليمي المستوى  على الجديد للتنمية البشرية مؤشرال مقارنة أظهرت ذلك، من واألهم. النمو قسم في المبينة السلبية

 أن غير. المناطق عبر انسبي   موحد بشكل حدثت الفرص في ناتالتحس أن إلى يشير مما ،المناطق بين مؤشرهذا ال في اجد  
 دييغ حوضو  وتاغرانت الحوض الشرقي مثل) الفقر مستويات في تراجع أكبر شهدت التي المناطق بعض أن يبين التحليل
ا شهدت ،(ماغا ارتفاع ا في معدالت  سّجل بعض المناطق لو حتى أنه على ذلك دلّ وي. األمية محوبشأن  هذا المؤشر في تراجع 

 ما في األقل على اإلدماج، تحديات تواجه المناطق هذه أن إلى يشير مما ،قد تراجع فيها األمية محوف النقدي،الحد من الفقر 
 على آخر دليال   محددة مناطق في االجتماعية الخدمات على الحصولإمكانية  بشأن جارية نوعية دراسة وستوفر. بالتعليم يتعلق

مكانية لإلدماج يّ كمّ  تقييم إجراء امؤخر   تم وقد. دماجاال وراء الكامنة العوامل دراسة  وضع أجل من على الخدمات الحصول وا 
 .اإلقليمي الصعيد على حول اإلدماج تفصيال   أكثر تشخيصية

  األبعاد امؤشرا عدد الفقراء والفقر المتعدد – 2الجدول 
 مؤشر الفقر المتعدد األبعاد مؤشر عدد الفقراء المتعدد األبعاد 
 2008 2014 2008-

2014 
2008 2014 2008-2014 

       : التعليم 1
 -0.05 0.02 0.06 -0.06 0.03 0.08 االلتحاق بالمدارس لألطفال في سن الدراسة-1
 -0.10 0.09 0.19 -0.16 0.18 0.33 التحصيل الدراسي ألفراد األسر المعيشية-2
    0.00   : المستوى المعيشي2
 -0.02 0.03 0.06 -0.03 0.06 0.09 الكهرباء-1
 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 مياه الشربتحسين مصادر -2
 -0.02 0.03 0.04 -0.02 0.04 0.06 الصرف الصحي-3
 -0.02 0.03 0.05 -0.03 0.05 0.08 الطاقة اآلمنة للطهي -4
 -0.02 0.03 0.05 -0.01 0.05 0.07 اإلسكان -5
 -0.02 0.01 0.03 -0.03 0.02 0.05 األصول والممتلكات -6

 -0.24 0.25 0.49 -0.31 0.45 0.76 ( 2دليل الفقر المتعدد األبعاد )ب عدان 
 .2014و 2008 نعاميلل الدراسة االستقصائية حول الظروف المعيشية لأُلَسر إلى ااستناد   الدولي، البنك موظفي تقديرات: المصدر

 موريتانيا احتلتإذ . العالم في المعدالت أدنى بين من للبلد االجتماعية المؤشرات ت عتب ر التحسنات، من الرغم وعلى .27
 فقد: امتفاوت   لأللفية اإلنمائية األهداف تحقيق وكان. 2014 عامال في 22البشرية التنمية دليل في ابلدً  186 بين 153 المرتبة
 تحقق لم حين في االبتدائي، التعليم في الجنسين بين والتكافؤ المالريا ومكافحة األطفال تغذية بسوء المتعلقة األهداف تحققت

 .المتبقية الخمسة األهداف

                                                           
 .2015، تقرير التنمية البشرية: العمل من أجل التنمية البشريةبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  22
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 اإلنجابية والصحة األم صحة مجال في هاأداء ولكن اإليجابية، النتائج بعض موريتانيا حققت الصحة، مجال في .28
 التحصين تغطية توسعت وقد ،2015 عامال في اعام   63 إلى ليصل المتوقع العمر متوسط ارتفع لقد. امحدودً  يظل والتغذية
 انخفضكما  ،معدل بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بالنسبة لتغطية اللقاح الثالثي والحصبة متوسط من أعلى اآلن وأصبحت

 دون من  الريفية المناطق في الرضع نصف من أكثر إذ يولد. لقلقا تثير والطفل األم صحة نتائج أن غير. بالسل اإلصابة معدل
 ،انخفاضها من الرغم على حي، مولود 100 000 لكل 602 تبلغ التي النفاسية الوفيات نسبة تزال وال ،ماهرات قابالت رعاية
 وعلى(. 547) النسبة في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى متوسط من وأعلى( 317) السنغال في النسبة ضعف ربايق ما

 األطفال من المئة في 19 فإن لليونيسيف، اووفق   واسع، نطاق على األطفال زواج يمارس ،التي تبذلها الحكومة الجهود من الرغم
 من المئة في 69 إلناثل التناسلية األعضاء تشويه طاليكما . من العمر 18الــ قبل ئةالم في 43و 15الـ سن قبل يتزوجون 
ــفهي  ،الحاد التغذية سوء معدالت أما. سنة 49و 15 بين اللواتي تتراوح أعمارهنّ  النساء  مناطق ست في المئة في 15تتجاوز ال
 في حاالت الحرجة عتبةال ضعف حوالي أي المئة، في 28 إلى تصل الحاالت بعض وفي ،البالد في منطقة 15 أصل من

وبالتالي تحتل  ،المئة في 11.6 انتشار الهزال في موريتانيا معدل يبلغ ذلك، باإلضافة إلى 23.العالمية الصحة لمنظمة الطوارئ 
 طفالاأل لدى التغذية سوء يشكل الواقع، وفي 2016.24 لعامل العالمي التغذية تقرير في ابلد   130 بين من فقط 114 المرتبة
 25.موريتانيا في واإلعاقة للوفاة الرئيسي الخطر عامل مهاتواأل

 والصرف المياه مجاالت في األساسية للخدمات المتكافئة وغير المحدودة التغطية بسبب الصحية المشاكل تتفاقم .29
 هناكف. المنطقة في نةالمحسّ  المياه إلى لوصولمن حيث إمكانية ا عام معدل أدنى موريتانيا تسّجل حيث والنظافة، الصحي
. نالمحسّ  الصحي الصرف من منهم المئة في 40 ويستفيد ،(المئة في 57) آمنة مياه على يحصلون  السكان نصف من أكثر
 سبيل على السنغال، ففي. والدولية اإلقليمية المعايير مع هذا يّتفق ال ف األخيرة، السنوات في زحرَ المُ  مالتقدّ  من الرغم وعلى
: والحضرية الريفية المناطق بين كبيرة فجوة هناككما أن . التوالي على المئة في 48و المئة في 92 المقابلة الحصص تبلغ المثال،

 الحضرية، المناطق من المئة في 58 مقابل الصحي الصرف خدمات على الريفية المناطق من المئة في 14 سوى  يحصل ال إذ
 ةواحدوفاة حالة  حواليب اإلسهال أمراض تتسبب الصحي، الصرف عدم توّفر وبسبب. العراء في التغوط انتشار إلى يشير مما
 األسباب من وهي ،2013 عامال في( المئة في 16) األطفال دون سن الخامسةو حديثي الوالدة  لدى حاالت وفاة ةست كل من

 26.واإلعاقة للوفيات الرئيسية

                                                           
، موجود على الرابط: 2015، غذاء والتغذية في موريتانياينظر رئيس برنامج األغذية العالمي أوال  إلى تحديات البرنامج األغذية العالمي،  23

https://www.wfp.org/news/news-release/wfp-chief-sees-first-hand-food-and-nutrition-challenges-mauritania. 
العام حلول مع : من الوعد إلى تحقيق األثر، القضاء على سوء التغذية 2016تقرير التغذية العالمي ، 2016المعهد الدولي لبحوث سياسات األغذية،  24

 ، العاصمة واشنطن: المعهد الدولي لبحوث سياسات األغذية.2030
ابط التالي: (، موجز البيانات للعبء العالمي للمرض في موريتانيا، موجود على الر 2015معهد القياسات الصحية والتقييم الصحي ) 25

http://www.healthdata.org/mauritania.سياتل: جامعة واشنطن ، 
موجز البيانات للعبء ؛ معهد القياسات الصحّية والتقييم الصحي، 2014، موجز بيانات صحة المواليد واألطفال في موريتانيامنظمة الصحة العالمية،  26

نتان  راض اإلسهال هي ثالث أشيع سبب، الذي يعتبر أن أم2015العالمي للمرض في موريتانيا  للوفاة واإلعاقة بعد التهابات الجهاز التنفسي السفلي وا 
 األطفال حديثي الوالدة.
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 تزال وال التعليم، على الحصولإمكانية  في متكافئة غير ناتتحسّ  تحقيق إلى التعليم على العام اإلنفاق زيادة أدت .30
 على الثانوية،في مرحلة الروضة والمرحلة  المدارس في اإلجمالية االلتحاق نسب ارتفعت إذ. تمثل مشكلة مقلقة التعليم جودة
 كما 2014.27و 2010 بين العامين المئة في 100.4 إلى 104.6 من االبتدائية بالمدارس االلتحاق نسبة تراجع من الرغم

شريحة  بين فمن ذلك، ومع. استثناء دون من  ،2014و 2008 نعاميال بين األعمار لجميع الصافية االلتحاق معدالت تحسنت
 وكثيرون . بالمدارس ملتحقين غير سنة 11و 6 بين أعمارهم تتراوح الذين األطفال ثلثا زال ما السكان، مناألفقر  المئة في 20الــ

 البلد، في مدرسة 6500 حوالي منها يوجد التي ،(mahadrasالمدارس القرآنية ) التقليدية، الدينية المدارس يذهبون إلى منهم
 التحسينات من الرغم وعلى. األساسي الدراسي المنهج تتبع ال ألنها الرسمية التسجيل بيانات في الحضور فيها يحسب الالتي و 

 في 60 إذ أن. ارئيسي   اتحدي   التعليم سنوات بين العالية التناقص معدالت تشكل ،االستفادة من التعليم إمكانية على طرأت التي
 في 12و الثانوية، الدراسةيتابعون  منهم المئة في 34و ،ةاألخير  الصفوف إلىيصلون  االبتدائية المدارس تالميذ من فقط المئة
ون دراستهم بنسب يبدأ تفتياوال الفتيان أن من الرغم علىو . الثانوي  التعليم من النهائية السنة إلىيواصلون دراستهم  فقط المئة

. الفتيات منأكثر  ئةالم في خمسين بنسبة الثانوي  تعليمهم الفتيان يكمل وقد. التعليم مستوى تقّدم  مع زيدت بينهما الفجوةف ،متساوية
 في 0.8 يكمل أن المرجح منإذ ) افقر   األشد للفتيات بالنسبة امعدوم   يكون  الثانوية الدراسة إتمام احتمال يكاد ،عينه الوقت وفي
ومن (. 28التوالي على والريفية الحضرية المناطق في الثانوي  التعليممرحلة  األفقر الخمس في الفتيات من المئة في 1.3و المئة

ضعف معدل  يعكسكما . التعليمية االستمرارية توفير على قادرة غير االبتدائية المدارس جميع نصف من أكثرناحية أخرى، 
مستوى  أن االبتدائية المدارس في الفرنسية واللغة الرياضيات في الموّحدة االختبارات وتبين. التعليم جودة في امقلق   اص  االستبقاء نق
 معدل في االنخفاض أن ويبدو. الماضية 15ــال السنوات مدى على في طور التدهور أو اراكد   كان وقد ،متدنّ   العلمي التحصيل
 أدخلت التي اإلصالحات مع يتزامن 2014و 2008 بين العامين عشرة الخامسة سن دون  األطفال بين والكتابة بالقراءة اإللمام

 .الثانوية المرحلة في الهيكلية والتغيرات والعربية الفرنسية تيناللغب تعليمال

 المناطق في واسع نطاق على منتشرةً  ظاهرةً  الفقر يشّكل الفقر، من الحد مجال في زحر  الم   التقدم من الرغم على .31
 المناطق في الفقراء أرباع ثالثة يعيشإذ . اإلنتاجية واألصول االجتماعية الخدمات على الحصول في التكافؤ بعدم رتبطوي الريفية
 األسر بين هيف الفقر معدالت أعلىأما . الفقر معدالت أدنى الحضرية الساحلية المناطق سّجلوت. الجنوب في ومعظمهم الريفية،
لتربية  اإلنتاجية األصول في امؤخر   حدث الذي النمو من الرغم وعلى. والزراعة الماشية تربية مجال في تعمل التي المعيشية
 تشير ،رؤوس الماشية( شراءمن أجل  االدخار على اشيو مرّبي الم قدرة وتحسين اللحوم أسعار بارتفاع امرتبط   كان الذيالماشية )

 المنتجين غالبيةيوجد  حيث الخصبة، السنغال نهر وادي في وخاصة عادل، غير بشكل موزعة األراضي أن إلى النوعية األدلة

                                                           
، وهناك بعض القلق بشأن موثوقية البيانات اإلدارية: 2008في المئة منذ العام  100تجدر اإلشارة إلى أن معدل االلتحاق اإلجمالي قد بقي فوق نسبة الـ 27

(، تقرير الدولة بشأن النظام التعليمي الوطني. وعلى الرغم من أن الدراسات االستقصائية لألسر المعيشية 2015موريتانيا، وزارة التعليم الوطني ) انظر
اإلحصاءات تتضمن بيانات عن معدالت الحضور، فإنها ال توفر إحصاءات أكثر موثوقية عن معدالت الحضور أو االلتحاق بالمدارس. وال يمكن مقارنة 

تقيس ، مّما أدى إلى عدم وجود مالحظات في هذا الشأن. وعالوة  على ذلك، 2014و 2008على مر الزمن بسبب التغيرات في االستبيان بين العامين 
إلجمالية الرسمية: البنك البيانات الحضور خالل العام الدراسي وليس في بداية العام الدراسي، وبالتالي فهي غير قابلة للمقارنة مع معدالت االلتحاق ا

 ، العاصمة واشنطن: البنك الدولي.2014-2008. جمهورية موريتانيا اإلسالمية: ديناميات الفقر والحراك االجتماعي 2016الدولي 
 (، تقرير الدولة بشأن النظام التعليمي الوطني.2015موريتانيا، وزارة التعليم الوطني ) 28
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 29.البلد أنحاء جميع في األراضي من المئة في 18.7 سوى  يملكن ال إذ: هن األشد تضرر ا النساءو . الفقراء الرعويين الزراعيين
 يرتبطكما . بالفقر مرتبطة مهنة أهم ثالث تمثل التي ،النظامّية غير الخدمات في رئيسية بصورة المناطق الحضرية فقراء ويشارك
ل. العلمي بالتحصيل اوثيق   اارتباط   الفقر  إلى قط يذهبوا لم أشخاص يعيلها التي المعيشية األسر في الفقر معدالت أعلى وُتَسج 

 األخرى، األساسية الخدمات علی الحصولتقّل لديها سبل ف بالمئة األدنى 40شريحة الـ أما. بتدائياال تعليمال لم يكملوا أو المدرسة
 .الصحي والصرف والمياه الصحية الرعاية مثل

 اتية،المؤ  غير األساسية السلع أسعار بسبب الفقر من الحدّ  مجال في التقدم إلحراز موريتانيا توقعات تتضاءل .32
 النمو تسريع إلى ضافةوباإل. والفجوات في التنمية البشرية القائم التوزيعفي  اإلجحاف أوجه لمعالجة اجديدً  انهجً  وستتطلب
 أن كما. موريتانيا في السائد الفقر اإلفالت من براثن أجل من العدالةفي مجال  تحسين إدخال إلى حاجة هناك ستكون  الشامل،
 قدرة تقوض الحضرية المناطق في الغذائية المواد أسعار وارتفاع الريفية المناطق في األراضي على الحصول فرص محدودية
 من الفقراء المنصفة غير العمل وأسواق االجتماعية الخدمات على الحصول في المساواة عدم منعي. األصول جمع على الفقراء
 مجاالت إلى باإلضافة وهكذا،. النمو عجلة تحفيزل ومنتجة ومثقفة صحية عاملة ى قو  من البلد وتحرم أصولهم على العائدات جني
 ذات معوقاتب تتعلق أخرى  مجاالت ثالثة معالجة إلى حاجة ثمة النمو، بشأن السابق القسم في المحددة األولوية ذات معوقاتال

 غير اضغوط   المشوهة المواد الغذائية أسعار ارتفاعيمارس  ،أوال  . موريتانيا في المشترك فاهالر  ضمانوذلك من أجل أولوية 
 إنتاجي مصدر هي األرض ألن ا،وثاني  . نواكشوط في الفقر معدالت ارتفاع اجزئي   رفسّ يو  المناطق الحضرية فقراء على متناسبة
 حاسم أثر له السنغال، نهر وادي في سيما وال األراضي، موارد توزيع في التكافؤ عدم فإن الريف، فقراء لغالبية بالنسبة حيوي 
درار اإليرادات اإلنتاج علی الفقراء قدرة علی  ينتج وما االجتماعية الخدمات على الحصول في التكافؤ عدم أوجه تمّثل ا،وثالث  . وا 
 .الشامل والنمو عدالةالب يتعلق ما في هيكلية   اقيود   البشري  المال رأس تكوين وتدني البشرية التنمية نتائج في تشوهات من عنها

III .الهرمية المفاهيم إزالة في بعد تنجح لم ولكنها سياسي استقرار تحقيق إلى الضيقة السياسية التسوية أدت: الحوكمة 
 .الشاملة التنمية أمام أساسية عقبات يخلق مما التقليدي، المجتمعي للتنظيم والتمييزية

دون  حالت األمد طويلة تأسيسية تحديات أوجدت قد موريتانيا في الحوكمة مشهد معالم فإن التاريخية، الناحية من .33
نشاء حديث تعددي حكم نظام بناء تعرقلت عملية إذ. المشترك والرفاه الشامل لنموا تحقيق  على قائمة حكومية مؤسسات وا 

 سريةواألُ  القبلية الشبكات نفوذكذلك بسبب و  السياسية االمتيازات على المؤسسي الطابع أضفى استعماري  إرث بسبب وجود قواعدال
 النظمالعميقة على  النظامّية غيرروابط الوالء والتبعّية  سيطرت االستقالل، منذف 30.الحديثة الدولة إنشاء مساعي في القوية

 المركز، أو القبيلة أو لعرق ا بحسب اختيارهم تمي مجموعة مستفيدين على الثروة توز ع كانت ما وغالب ا. النظامّية واإلدارية السياسية

                                                           
، العاصمة http://datatopics.worldbank.org/cpia)تقييم السياسات والمؤسسات للبلد(، أفريقيا )قاعدة البيانات(، موجود على الرابط التالي:  29

 واشنطن: البنك الدولي.
كز على منح االمتيازات السياسية لبعض تشير الدالئل على تبعّية المسار المؤسسي إلى أن المنطق المؤسسي للحكم االستعماري في موريتانيا، الذي يرت 30

، "المؤسسات كسبب أساسي للنمو 2004القبائل، ربما يكون قد ورثته حكومات الحقة. انظر دارون أسيموغلو، وسيمون جونسون، وجيمس أ. روبنسون، 
 ام: إلسفيير.، أمسترد472-385، حرره فيليب أغيون وستيفن دورلوف، دليل النمو االقتصاديعلى المدى الطويل"، في 
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لهم  تتيح التي الرئيسية االقتصادية والقطاعات الحكومة في مناصب على ن حصلو ي كانوا الموالية القبائل زعماء أن حين في
 31.دوائرهم االنتخابية الستجالب العامة الموارد إلى الوصول إمكانية

 بيئة تعزيز في قريب، عهد حتى االستقالل، بعد ما فترة اتسمت بها التي ةكمو الحأزمات و  االنقالباتلم تساعد  .34
 السلطة تبادل إلى ةالمتكرر  العسكرية واالنقالبات السياسي االستقرار عدم أدى إذ. الهّش  السياسي التوازن  تغيير أو الحوكمة

 في من الناحية التقليدية امحصور   الفعال السياسي التنافس كان وبالتالي،. القبلية الجماعات من صغيرة جزئية مجموعة بين
 السابق النظام أنشأها التي الشبكاتب طاحةاإل بموجبه تمت" إفساد نظامـ "ب امصحوب   حكومي تغيير لوغالب ا ما كان ك. موريتانيا
 موريتانيا، فيكان يتم تصويره  ما اغالب   القديمة النخب تطهير أن حين وفي. الجديد النظام من قريبة جديدة بشبكات واستبدالها

 المحسوبية هياكل تغيير إلى تميلكانت  السلطة في التغييرات فإن ،"الفساد لمكافحة حملة" وكأنه أخرى، أماكن في الحال هو كما
 32.البالد في ذات نفوذ مؤسسة   ظلّ ف ،الجيش أما عليها؛ القضاء من بدال  

 السياسي االستقرار من فترةً  السياسية القيادة أحّلت لمنطقة،ا االضطرابات في وبالرغم من السابقة، لفتراتخالًفا ل .35
 وتتحكم السياسية بالقيادة ترتبط اعرقي   متجانسة أقلية على زةمركّ  السائدة السياسية التسوية تزال وال. األخيرة السنوات في المستدام

 ،المقفلة الدائرة هذه أما خارج. القضائية والسلطة واإلدارة الجيش في عليا مناصب وتشغل االقتصادي للنشاط الرئيسية المراكز في
دارية   اقتصادية   افرص   عدد كبير من المجموعات قادة منح يتم حيث ،ةمشترك ثانوية طبقة على السياسية القيادة تعتمد  مقابل وا 
 االستقرار تحقيق في أسهم مما المشتركة، للمصالح والءال تعزيز في االستخراجية ريوع الصناعات تدفق همسا وقد. إليها والئهم

 .السياسي

 الماضية العشر السنوات في وتدهورها لحوكمةركود ا على فالدليل: متباينة كانت األخيرة الحوكمة اتجاهات أن غير .36
ن لقلق،ل مثير    موريتانيا في للبلد والمؤسسات السياسات تقييم نتائج تحسنت إذ. بالموارد غني لبلد بالنسبة شائع، غير يكن لم وا 
الذي  دلالمع طفيف بشكل وتجاوزت ،2015و 2008 ما بين العامين 3.2 إلى 3.0 من ارتفعت حيث العام، القطاع إدارة في

في العالم، شهدت  الحوكمة لمؤشرات اوفق   أنه غير 2015.33 عامال في 3.0 البالغ سّجلته بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
ا  الستة أبعاد الحوكمة جميعل بالنسبة التصّورات ا أو تراجع   المتوسط من أفضل موريتانيا حققت وقد 2006.34 عامال منذركود 

الدخل من بلدان متوسط ل المقارنة مستويات عن متخلفة اآلن لكنها ،2006 عامال في الحوكمة تدابير من العديد في قليميإلا
مؤشرات  أبعاد جميعبالنسبة ل الشريحة الدنيا في المنطقة ومتوسط المعّدل التي سّجلته بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

الدولية الخاصة  شفافيةمؤسسة ال مؤشر على( 29الــ المئوية )الشريحة ابلد   168 بين 112 المرتبة تحتل وهي. الحوكمة في العالم

                                                           
 ، العاصمة واشنطن: البنك الدولي.70747(، "موريتانيا: الدراسة بشأن مكافحة الفساد"، التقرير 2008البنك الدولي ) 31
ي الكلي (، "الجمهورية اإلسالمية الموريتانية. الدراسة التشخيصية للتكامل التجاري: من الريوع القصيرة األجل إلى النمو االقتصاد2016البنك الدولي ) 32

 المستدام والتنمية التي تقودها التجارة"، العاصمة واشنطن: البنك الدولي.
، العاصمة /http://datatopics.worldbank.org/cpiaتقييم السياسات والمؤسسات للبلدان في أفريقيا )قاعدة البيانات(، موجود على الرابط:  33

 واشنطن: البنك الدولي. 
، http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#homeكمة في العالم، متاح على الرابط التالي: قاعدة بيانات مؤشرات الحو  34

 العاصمة واشنطن: البنك الدولي.
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 في إشكالية العوامل أكثر ثالثهو  الفسادأن  2016 لعامل العالمي التنافسية مؤشر عتبروي ،2015 لعامساد لبإدراك وجود الف
 35.موريتانيا في التجارية األعمال ممارسة

 من اإليرادات زيادة أن يبدوإذ  .االقتصاد الريعي سمات من العديد موريتانيا تحمل االتجاهات، هذه باإلشارة إلى .37
. واالقتصادية السياسية النخب من زةمركّ  مجموعة أمام الريوع عن الواسع البحث سهال الدولة توّجهه إنمائي نموذج واعتماد الموارد
 االستثمارية المشاريع على العام اإلنفاق وزيادة المشتريات مجال في التدريجي القانوني اإلطار تطبيق في القصور أوجه وأتاحت

 االعتماد إن. المربحة الحكومية المشتريات عقود على بالسيطرة المرتبطة بجهات نافذة مصالحأمام ال الفرص ،الكبيرة الرأسمالية
 التي العمليات جانب إلى العامة، االستثمارات من نسبة لتنفيذ العسكرية، الهندسة هيئة عن فضال   العامة، المؤسسات على

ومن . الهيمنة راتتصوّ  قد زاد من للقانون، مخالفة تكون  ما اغالب   والتي الخاص، القطاع مع للتعاقد المؤسسات هذه تستخدمها
 الربحية العامة المؤسسات بعض أن على دالئل هناك ولكن الحكومي، شبه القطاع في الرقابة تعزيز الحكومة تحاول ناحية أخرى،

 في المشاركة أو عامة مشاريع تمويلمن أجل  النقدية احتياطياتها ستخدامال بغير وجه حق س عليها الضغوطمارَ تُ  قد األقل على
التحويالت  من وغيرها الكبيرة لإلعانات انظر   خاصة إشكالية األمر هذا ويثير 36.معينة فئات ترمي إلى إفادة ضعيفة مشاريع
ص المالية  الحديد خامل العامة شركةال مشاركة في التدريجي التوسع أن يبدو المثال، سبيل فعلى. العامة للمؤسسات التي ُتَخص 

 سياسية دوافعإلى  والتكلفة الجودة اعتبارات إخضاع إلى أدى األساسية أعمالها نطاق خارج)الشركة الوطنية للصناعة والتعدين( 
 إنتاج يتحسن لم لالستثمار، رخيص ائتمان على الحصول استمرار من الرغم وعلى. ذات االمتياز المصالح بحماية مرتبطة
 ذلك في بما الوطنية، لالستثمارات المال رأس وقّدمت خصوم ا كبيرة تكبدت الشركة أن إال ،ةالمالي ال نواتجهاو  الوطنية الشركة
 الحكومي اإلنفاق من المئة في ثالثين إلى يصل ما إدراج قريب وقت حتى يجري  ذلك، وباإلضافة إلى. الجديد المطار تشييد

من جانب  ختالساال أو التوزيع سوء خطر يزيد منو  ،ةيتقدير و  ةمبهم لصرف نفقات المجال مما يتيح ،"أخرى نفقات " تحت خانة
 ذلك في بما) الرئيسية المنتجات أسواق أداء أن يبدو بالنمو، المتعلق السابق القسم في مبين هو كما ا،وأخير   37.الخاصة المصالح
 .القلة احتكار بهياكل اشديد   اتأثر   يتأثر( المصارف قبل من االئتمان وتوفير والفنادق والبناء األسماك صيدو  األرز استيراد

 تقديمو  العامة الموارد توزيع قدرات على وتؤثر التحفيزية هياكلال تشوه العامة اإلدارة في المحسوبية نظم زالت ما .38
 خالل من األجور فاتورة إدارة بتحسين امؤخر   الحكومة التزمت قدف. 38نظامي عمل رب أكبر العامة اإلدارة تزال وال .الخدمات
دخال ،ملين الوهمييناللع ضوابطوضع   الوظائف تزال ال ذلك، ومع. البشرية الموارد إدارة نظم وتحسين البيومترية، التسجيالت وا 

                                                           
؛ قاعدة http://www.transparency.org/research/cpi/overviewمؤشر إدراك وجود الفساد، مؤسسة الشفافية الدولية، لندن، قاعدة بيانات  35
-http://reports.weforum.org/global-competitiveness-reportنات مؤشر التنافسية العالمي، المنتدى االقتصادي العالمي، جنيف، بيا

2015-2016/. 
االقتصادي الكلي (، "الجمهورية اإلسالمية الموريتانية. الدراسة التشخيصية للتكامل التجاري: من الريوع القصيرة األجل إلى النمو 2016البنك الدولي ) 36

 المستدام والتنمية التي تقودها التجارة"، العاصمة واشنطن: البنك الدولي.
 للسلع األساسية وما بعدها"،دورة االرتفاع الفائق  (، "استعراض اإلنفاق العام في موريتانيا، ركوب الموجة: اإلنفاق العام خالل2016البنك الدولي ) 37

 العاصمة واشنطن: البنك الدولي.
في المئة بين العامين  39.7اإلنفاق المتكرر تشير اإلحصاءات الرسمية إلى أن فاتورة األجور العامة تتماشى عموم ا مع المنطقة، حيث بلغ متوسط  38

االتحاد االقتصادي في المئة من إيرادات الضرائب وهو مرتفع بالنسبة لمعايير التوافق في  48.2. ومع ذلك، يمثل اإلنفاق على األجور 2015و 2009
أعلى بكثير  2015في المئة من اإليرادات الضريبية. وكان من المرجح أن تكون فاتورة األجور الفعلية في العام  35.0والنقدي لغرب أفريقيا، التي تبلغ 

 ات الرسمية.من المبلغ المدرج في الميزانية ألن الموظفين غير الدائمين والموظفين شبه الحكوميين لم يدرجوا في البيان
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المسؤولين تعيين كبار  يتم إضفاء الطابع المؤسسي على عملية ولم 39.الخاصة بالمصالح ومباشر كبير بشكل تتأثر العامة
ا عبر السعي للحصول على الريوع منطق يزال وال األداء، على القائمة واإلدارة أساس الجدارة على اإلداريين  ،اإلدارة طبقات سائد 

 .الخدمات تقديم عن المساءلة من والحدّ  العامة السياساتمما يتسبب باإلخالل ب

 من متزايدة اضغوطً  الحكومة ستواجه المالي، الحيز ومحدودية األساسية السلع أسعار انخفاض من جديد عهد في .39
 مشهد لتحويل السياسية الرهانات إن. الريعي لالقتصاد التشويهية اآلثار من والحد حد أقصى إلى العام اإلنفاق زيادة أجل

 فرص خلق في ريعي اقتصاد على الحفاظ تكاليف أن إلى تشير المستمّدة من التجربة األدلة أن إال ،عالية موريتانيا في الحوكمة
 األهداف تقويض ومن شأنها ،األهمية من القدر نفس لها االجتماعي والتماسك الشامل والنمو الخاص القطاع وتنمية العمل

 التالي القسم في تحليلها تم التي األولوية ذات المعوقات جميع تتضمن للحوكمة، الشاملة الطبيعة إلى وبالنظر. للحكومة اإلنمائية
 بتوليد المتعلقة تلك ذلك في بما ،التي تواجهها الحوكمة والمؤسسات الصلة ذات للتحديات اتقييم   الدراسة التشخيصية هذه من

شراك مركزيةوالال العامة الخدمات وتقديم اإليرادات  العام اإلنفاق في المحدودة الشفافية دتحد   ذلك، إلى وباإلضافة. المواطنين وا 
 .الريوع عن للبحث الالزمة الظروف خلق في األهميته انظر   األولوية ذات للمعوقات مستقل مجالك

IV .والتحديات موريتانيا في والشائك المعقد االجتماعي بالنسيج المرتبطةو  الهشاشة وراء الكامنة الضغوط إن: الهشاشة 
 .اآلن حتى تحققت التي اإلنمائية المكاسب ضيتقو  من شأنها ،الصحراء خطها الساحلي وتوّسع بتفتُّتالمتمثّلة  البيئية

 الهشاشة البيئية

 أمة في اكارثيً  الفقراء معيشة سبل وعلى االقتصادية التنمية على المناخ وتغير البيئي التدهور أثر يكون  أن يمكن .40
 واألمن الرزق  كسب سبل كما أن. يتآكل وساحل تتمّدد صحراء بين موريتانيا تقع إذ .الطبيعية مواردها على كبيًرا اعتماًدا تعتمد

 درجات وارتفاع رالتصحّ  تعّديات جراء من للخطرتتعّرض  ،والزراعة الماشية تربية على يعتمدون  الذين الفقراء لمعظم الغذائي
 40.للزراعة الصالحة واألراضي التربة عريةتو  ،تهوشدالجفاف  انتظام تزايد جانب إلى المفاجئة، والفيضانات المياه ندرة فاقموت الحرارة
 االستقرار إلى تهديد الواحات، مناطق في ذلك في بما ،المتناقصة الطبيعية الموارد على والمزارعين الرعاة بينالقائم  اعنز الويؤدي 

 وتحمض البحر، مياه حرارة درجات ارتفاع إلى ذلك، يتسببباإلضافة  41.الريفية المناطق في االقتصادي والتمكين االجتماعي
 الحيوية المصادر من الساحليين السكان حرم، مما يالقيمة السمكية الثورة باستنفاد للموارد اإلحيائّية المفرط واالستغالل المحيطات،

 ومن. كبيرة بيئية مخاطر ونواكشوط، نواديبو مدينتين، أكبر فيها بما الساحلية، الحضرية المدن تواجه كما. واإليرادات للتغذية
لسكان المدن في  كبيرة تحديات الحرارة موجات وتيرة وارتفاع الجوفية المياه وتملح والفيضانات الساحلي التآكل يشكل أن المرجح
ها فإن ،ومحّددة المسائل شاملةوبما أن طبيعة القيود البيئية والمتعلقة بتغير المناخ . للدخل المدرة واألعمال اإلسكانب ما يتعلق

 .الرئيسية لمعوقاتا مجاالت تحليل في تدمج

                                                           
 http://datatopics.worldbank.org/cpiaتقييم السياسات والمؤسسات للبلدان في أفريقيا )قاعدة البيانات(، البنك الدولي، العاصمة واشنطن:  39
 .2015موريتانية، المساهمة المقررة المحّددة وطنيًّا بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، الجمهورية اإلسالمية ال 40
ل العديد من لقد أدى اضمحالل المؤسسات التقليدية لإلدارة الجماعية، واتساع دائرة التصحر، وتزايد الطلب على اللحوم واأللبان في المدن، إلى تحوّ  41

 ية بين الرعاة ومزارعي الواحات.جديدة وتحويلها. وقد تسبب ذلك بتفاقم النزاع في المناطق الريف مزارعي الواحات إلى الرعي والبحث عن أراض  
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 الهشاشة االجتماعية 

 ُتعتَبر. واالجتماعي االقتصادي مالتقدّ  تقوض المخاطر أن كما مستقر، غير موريتانيا في االجتماعي التماسك .41
 االجتماعية والتوترات والعنصرية العرقية االنقسامات في متجّذرة ،قوية مشتركة وطنية هوية تكوين عليها ينطوي  التي ،الصعوبات
االستفادة  من التي ُحرمت المهمشة الفئات إدماج وتيرة بطءفي و  ،التمييزية الدولة ممارسات على التاريخية والتظلمات والسياسية

 البيضالمورو  من اأساس   يتكون  وهرمي، معقد نظام حول مبني   الموريتاني المجتمعو  42.واالقتصادية االجتماعية الفرص من
 اتوتر   تخلق االجتماعية فالطبقات. والقبائل العائلية والعشائر العرقية فيه وتتشابك فارقة؛األالزنوج و  ،الحراطين أو السمروالمورو 
 بسبب الوضع هذا يتفاقم ما اوكثير  . واألدنى األعلى االجتماعية الطبقات ترسيم بسبب وداخلها العرقية المجموعات بين واستياء  

 .العادلة غير والمعاملة التفاوتاتساع فجوة 

 للرق  التاريخي اإلرث عن واالبتعاد لبلد،في ا والثقافي اإلثني التنوع ثراء لتسخير متضافرة اجهودً  الحكومة بذلت قدل .42
 المظالم بشرعية ارئاسي   ااعتراف   الحكومية الجهود شملتإذ . قوية اجتماعية انقسامات هناك تزال ال ولكن ،االثنية بقّيةنظام الطو 

 عامال في تر  أقِ  التي الدستورية والتعديالت الثمانينيات، أواخر في وقعت التي األحداث أعقاب في األفارقةالزنوج  بها شعر التي
 جديد قانون  عن إقرار فضال   العسكرية، االنقالبات تر حظ  و  الرق  وجّرَمت للدولة، األعراق المتعدد الطابع أكدت والتي 2012
 والتمييز الرق  إرث زال ما ذلك، ومع". الرق  لمعالجة "جروح 43"التضامنبرنامج " إنشاء جانب إلى ،2015 عامال في الرق  لمكافحة
 ومحاولة والموريتانيين األفارقة ينالحراط من السابقين الرقاق من العديد عن اإلفراج من الرغم وعلى. المظالم يؤجج العرقي

 44.الثقافي استرقاقهماستمرار ب متعلقة تقاريربسبب  ادولي   ااهتمام   البالد اجتذبت فقد المجتمع، في استيعابهم

 من ويزيد االجتماعية الفوارق  إدامة إلىيعمل  العدالة نظامف. عدة عوامل أخرى سبب بيتفاقم التجزؤ االجتماعي كما  .43
 للفساد، اتيةؤ الم الظروف خلقوت ،القطاع النظامي تتغلغل في النظامّية غير االجتماعية المعاييرو  45.والتوترات االنقسامات حدة

 وفي. القضائية السلطة وتسييس المنازعات، لتسوية تمييزية، تكون  ما اوغالب   ،النظامّية غير العرفية األشكالوتعمل على انتشار 
 46.الحضرية الحياة إلى البدوية الحياة أنماط من كبير لتحوّ  مع أساسية، اجتماعية هيكلة إعادة موريتانيا شهدت نفسه، الوقت
 اقتصادية فرص إيجاد دون من  االجتماعي للتنظيم والريفيةالبدوية  التقليدية اآلليات إضعاف إلى السريع التوّسع الحضري  أدىكما 
 ازدياد على أدلة ثمةو  47.خاص بشكل هشة سكانية شريحة الحضرية المناطق في الشباب ويمثل. اجتماعي اختالط أو كافية
 التي تقودها السياسية المشاركةفي  فعاليةالو  حريةال تحسن مستوى  ،ةكمو الح منظور منف. المدن ضواحي في الشباب تطرف

                                                           
، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ووزارة 2015قد تم تسليط الضوء على هذه الصعوبات في المشاورات الوطنية بشأن خطة التنمية لما بعد العام  42

تشرين األول/أكتوبر  18أيلول/سبتمبر إلى  29 ، وفي الحوار الوطني الشامل، نواكشوط، من2013الشؤون االقتصادية والتنمية، نواكشوط، تموز/يوليو 
2016. 

 برنامج منع النزاعات وتوطيد التماسك االجتماعي. 43
 .http://www.globalslaveryindex.orgمؤشر الرّق العالمي )قاعدة البيانات(، مؤسسة ووك فري، برودواي نيدالندس، غرب أستراليا،  44
 ، جامعة برمنغهام، برمنغهام، المملكة المتحدة. GSDRCوريتانيا"، ، "تحليل الصراع في م2014سوميده راو،  45
: الدراسة االستقصائية حول الظروف المعيشية 1960في المئة في العام  75في المئة فقط من السكان من البدو الرحل، مقارنة مع  2يوجد اليوم  46

 .2014لأُلَسر، 
شباط/فبراير، مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي، العاصمة  11يا والتيارات اإلسالمية السفلية"، ، "االستقرار الحرج في موريتان2016أنور بوخارس،  47

 واشنطن.
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 الحدّ  في التقدم أبطأ قد الحديثة الدولة جهزةأل مميزة نخبة اقتحام ولكن كبير، بشكل المدني المجتمع منظمات من متزايدة مجموعة
 ومحدودية الموارد نقص يؤد ولم. والسياسي االقتصادي ستبعاداإلب الشعور بسبب ستياءمن اال اجو   قلَ وخَ  االجتماعية الفوارق  من

 إلى اأيض   أدى بل فحسب، الالمركزيةتحقيق  عملية إبطاء إلى عليها التقليدية السلطات وتأثير المحلية للحكومة التقديرية السلطة
 .الخدمات وتقديم الشاملة والمشاركة المواطنين إشراك لتحسين فعالة كقناة عملها مدى من الحد

 مخاطر تأثرها بشكل غير مباشر بعوامل اإلجهاد أن غير اإلقليمي، االستقرار عدم ضد احصنً تمثل  موريتانيا كانت .44
 ومالي، الجزائر مع طويلة احدود   موريتانيا تتقاسمإذ . يشوبها عدم االستقرار منطقة في ةمرتفع الوطنيةالحدود  عبرالموجودة 

 سياحة صناعة وأغلقت ،2011و 2005 بين العامين اإلسالمي المغرب في القاعدة تنظيم من عديدة لهجمات تعرضتقد و 
 أراضيها على هانتشار  من الحدّ  من وتمكنت اإلرهاب ضد اصارم   ف اقمو  الحكومة اتخذت وقد. واعدة ولكنها صغيرة صحراوية
 له كان مالي في دالتمرّ  استمرار فإن ذلك، ومع. كانت ستظل مضطربة لوال ذلك منطقة في السياسي االستقرار على والحفاظ
 .المشروع غير واالتجار التجارة، وتعطيل الالجئين، من كبيرةال عداداأل ذلك في بما السلبية، التداعيات من العديد

 الدولة بين أقوى  عالقة لبناء كأساس الوطنية الهوية تعزيز بأهمية الحكومة قراروا أعاله الوارد التحليل إلى اواستناد   .45
 فيية في مسألة االستدامة الشاملة التي تعترض التنمية و ولاألذات  المعوقاتأحد  االجتماعي العقد هشاشة شكلت والمجتمع،
 .موريتانيا

 ذات األولوية وتحديد الحلول المعوقاتتحليل د. 

I .الهيكلي التحول أسس وبناء موريتانيا االستفادة من الثروة الطبيعية في: وتعجيله الشامل النمو استدامة. 

 معالجة ضعف إدارة الصناعات االستخراجية 1.1

قطاع  النمو الذي قد يساهم به من البنى التحتية النقص فيو  المياه ندرة يحدّ  المعدنية، الموارد وفرة من الرغم على .46
 األمثل االستغالل بين الدقيقة المفاضلة على الضوء انسلطوي المقبلة، 15ــال السنوات مدى على االستخراجية الصناعات

 صعوبة بسبب معوقات كثيرةل المحتملون  التعدين مستثمرو ويتعرض .والبيئية االجتماعية االستدامة وضمانلعملية االستخراج 
يكون  ولن. النهائية همراحل في الصناعي للتجهيز التحتية البنية هناك نقص في حين في والنقل، والمياه الكهرباء على الحصول

 شكلكما ت. القائمة التحتية البنية مع استراتيجي موقع غياب في قادرة على المنافسةال المعدنية الرواسب من قليلال سوى  هناك
 في الوطنية العذبة المياه موارد ووضع المياه جداول استنفاد إلى الحالية االستغالل عمليات تؤديإذ . خاصة مشكلة   المياه ندرة
ا خطة دون فمن . خطر  االجتماعية االستدامة مع التعدين نشاط معايرة في تحديات البالد ستواجه األراضي، تنميةل محّددة جيد 
 .الطويل المدى على لالستخراج مثلى مستويات على لحفاظمن أجل ا والبيئية

 بينما يقّوض األجنبي، االستثمار اجتذاب أمام عقبات ةاالستخراجيالصناعات  قطاعل المراحل األولى حوكمة تخلق .47
 األول العقد خاللف. البلد في الطبيعية الموارد ثروة عوائد استدامة اإليرادات تحقيق في والمؤسسات العامة السياسات ضعف
الثروة الغنية براضي سجالت األ إدارة واعتبرت بنجاح، البلد إلى طيبة سمعة ذوي  نيمستثمر  جرى اجتذاب الحالي، القرن  من

 أصبحت اإلطالق، على مستوياتها أعلى األساسية لسلعل الدولية سعاراأل بلوغ ومع ذلك، ومع. الدولية الممارسات أفضلك المعدنية
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 التقنية الموثوقية من حيث المعدنية نظام تسجيل األراضي الغنية بالثروة تراجع الحين، ذلك ومنذ. اتقييد   أكثر القطاعية اإلدارة
صدار الفرص تكافؤ مبادئ تهديد إلى ذلك أدى وقد. السياسي القرار ينعاص استقاللية غياب ومن حيث واإلدارية  التراخيص وا 
 هذا في للدولة نالمملوكتا نالرئيسيتا نالتي مارستها المؤسستا التفضيلية والمعاملة الهيمنة ساهمت وقد. القواعد على القائمة
 عمليات غياب فياالتصاالت القوية مع جهات نافذة  ذوي  الباطن من والمتعاقدين الوطنيين الموردين تشجيع جانب إلى 48القطاع،
 قيود تؤثركما . الصناعة هذه تطويرب تضرّ  التي األجل القصيرة الصفقاتعقد و  للحصول على الريوع السعي في ،المنافسة
 النفط قطاع في اإلنتاج تقاسم عقود بشأن التفاوض أمام تحديات يخلق مما والمستدامة، الفعالة اإلدارة على المؤسسية القدرات
 من المئة في 30 لنحو الفعلي الضريبة معدل أن مختلفة مقارنة مالية نماذج تظهر يرادات،اإل تعبئة حيث ومن. الناشئ والغاز
 بتعبئة يتعلق ما في امؤخر   الحكومة بذلتها التي الجهود من الرغم وعلى. القارة في المعدالت أدنى بين من دّ عَ يُ  التعدين أرباح

 الضرائب، تحصيل مجال في والقدرات التنسيق تحديات جانب إلى التعدين، لعمليات دموحّ  ضريبي قانون  غياب أدى اإليرادات،
 .المحتملة الضريبية اإليرادات فقدان إلى

 العام االستثمار نظم في الكفاءة وعدم االستخراجيةالصناعات  إيرادات إدارة بشأن مالية قواعد إلى االفتقاريعوق  .48
دارة  النفط صندوق " وهو ،سيادي ا اصندوق   موريتانيا أنشأتلقد . االستخراجية لريوع الصناعات الفعال االستخدام العامة المالية وا 

 ،متقادم ا اآلن وأصبح دنفِ استُ  قد الصندوق  أن حين وفي. Chinguetti تشينغويتي عملية من الحكومة إيرادات لجمع ،49"الوطني
 العديد أن غير 50.الضريبية القواعد من سليمة مجموعة إطار في المالي االستقرار لتحقيق جيدة آلية المبدأ، حيث من يشكل، فإنه
 وجود وعدم الحسابات، مراجعة عمليات غياب ذلك في بما سليم، نحو على الصندوق  أداء أعاقت بالحوكمة المتعلقة المسائل من

دارته الصندوق  جدوى  من حدّ  ذلك وكل المشاريع، اختيار معايير وضعف الموارد استخدام تنظم واضحة قواعد  .بفعالية وا 

 واستغالل والغاز للنفط األخيرة االكتشافات االستفادة من على التركيز الحكومةعلى  سيتحّتم ا،قدمً  المضي أجل من .49
 الجهود بذل من الضروري  ،عينه الوقت وفي .االستخراجيةفي الصناعات  يراداتاإل من قدر أقصى لتحقيق الفورية الفرص
 الطبيعية للموارد المستدام لالستغالل ةسياسي تتسم بحساسية أو طويالً  اوقتً  أو أكبر تكلفةتتطلب  حلولل األساس إلرساء
 ،المحروقات قطاع في الخبرات وضمان القدرات لبناء عاجلة جهود بذل يلزمكما . االستخراجية لريوع الصناعات الفعالة واإلدارة
فعلى . اتخاذها يتعين التي القرارات عن العودة استحالةو  الغاز، عملية تنمية تعقيدمدى و  الغاز، بشأن الوشيكة للمفاوضات انظر  

 القدرات وبناء ،ضريبيةال عفاءاتاإلو  فرديةال صفقاتال على قيود فرض مع دموحّ  ضريبي نظام تطبيق شأن من القصير، المدى
 للنفط الوطني للصندوق  الجارية المراجعة تتيحكما . الضرائب تحصيل معدالت زيادة على يساعد أن ،الضرائب إدارة مجال في
 محدد برنامج إدخال يقتضي أوسع، نطاق علىو . الطبيعية الموارد إيرادات إدارةمن أجل  ضريبية لقاعدة األساس لوضع رصة  ف

 المدى علىأما . الجاري  التحليلي العمل على أساس المثلى، المالية النتائج تحقيق ضمانمن أجل  والمؤسسية السياسية للتغييرات
 وكالة قبل من القواعد علىإلصدار التراخيص تكون قائمة  مستقلة إدارة تفعيل إعادة (i): على زتركّ  أن للحكومة يمكن المتوسط،
 للصناعة المثلى التنمية لتحقيق والحوافز التخطيط تحسينو ( ii) ؛المعدنيةبالموارد سجالت األراضي الغنية  ُتعنى بإدارة مستقلة

 والشركة والتعدين، للصناعة الوطنية الشركة -هما وتعزيز  للدولة المملوكتين المؤسستين دور في النظر إعادة خالل من التنافسية

                                                           
 للهيدروكاربونات. الشركة الوطنية للصناعة والتعدين، والشركة الموريتانية 48
 .الصندوق الوطني إليرادات النفط 49
 (.2013راجع ديسوس وفاروداكيس ) 50
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 من أجل الطويل المدى علىالمنّسقين  واالستثمار التخطيط عزيزلت االستثمارية المسارات تحديدو ( iii) ؛للمحروقات الموريتانية
مدادات النقل، وحلول الطاقة، توفير  التعدين قطاعيفي  بيئي تقييم ودراسات اإلقليمية للتنمية وطنية خطة نجازا  و ( iv) المياه؛ وا 

  .ذوي المهارات دينوالمورّ  الباطن، من والمقاولين المهنيين،على تنمية قدرات  تدريبوال( v) ي؛الرع - والزراعة

 المناخ تغير مواجهة في األسماك وصيد الحيوانية الثروة إمكانات تسخير 2.1
 صيد األسماك  أ(

 العمالةفوائد و  االقتصادية الفوائد يحصد لم البلد أن إال العالم، في األسماك موارد أغنى من اجزءً  موريتانيا تملك .50
. العالم أنحاء جميع من أساطيل البالد في البحرية الثروات اجتذبت قدف. مضافة قيمةً  الذي يحقق بتحويل األسماك المرتبطة

 الحكومة لكن کبير، مبلغ وهذا. للحكومة يورو مليون  59ــب رقد  تُ  سنوية إيرادات 2015 عاملل الدولية السمك صيد اتفاقات حققوست
 من فقط المئة في 10 إذ أن. القطاع هذاالعمل في  فرص خلقو  المضافة القيمة توليد فرص االستفادة من معظم إمكاناتتفّوت 
 اقتصادية منطقة إنشاء تم وقد. القطاع هذا في يعملون  شخصألف  55 فقط وهناك ،للتجهيز يتم تفريغه الصناعي المصيد مجموع
 األخطبوط هي المهيمنة المنتجات ولكن وأجانب، وطنيين مستثمرين جذبمما ي نواذيبو، في األسماك تجهيز على زتركّ  خاصة
 األجنبية السفن وتفريغ متواضعة، البرية المناطق في العمالة فإن ثم، ومن. منخفضة مضافة قيمة لها التي السمك دقيقو  دالمجمّ 
ا ةمحدود  .أيض 

 إدارة من الرغم وعلى. المتوسط المدى على البلد في السمكية الثروة استدامة على الضغط يرتفع أن المرجح من .51
 سيما وال ذلك، وشك على أو امفرط   استغالال   السمك أنواع بعض ستغلّ يُ  ،بالسنغال مقارنة في أفضل نحو على السمكية الثروة
 وقد 51.دقيق السمك في المستخدم( والماكريل السردين) ةالصغير  ةالسطحي سماكواأل األخطبوط مثل األعلى القيمة ذات األنواع
 قيمة وقدرت. العالمية السمكية األرصدة تقلص مع ستزداد الجائر الصيد حوافز أن حين في الموارد، على العالمي االحترار يؤثر

 تقدر السمكية لألرصدة السنوي  االستنزاف تكلفة أن من الرغم على ركي،يأم دوالر مليارات 10 بنحو 2013 عامال في القطاع
 .ركييأم دوالر مليون  390 بمبلغ

 زوتركّ  الحصاد، بعد المصيد معالجة سوء بسبب لتدهور وتنويعها السمكية الصادرات قاعدة توسيع فرص تتعرض .52
 الساحليةالوطنية  األساطيل تدهور وأدى. الحكومية الصادرات ترويج وكالة في القصور وأوجه األساسية، والسلع السوق  منافذ

 والتصدير،الحصاد  بعد مناولةال مرافق في القصور وأوجه المشروع غير الصيد جانب إلى ،إدارتها وسوء الصناعية شبه التقليديةو 
 دالمجمّ  السمك دقيق صادرات ارتفعت وقد. العالية المضافة القيمة ذات الطازجة األسماك منتجات تصدير احتماالت إضعاف إلى

 يشكل هذا األمر بيد أن. األساسية السلع أسعار رتفاعالو  المهيمنة النخبة مصالحلبعض ل نتيجة   بشكل كبير الحيواني لالستهالك
 ويخلق ذات القيمة المضافة الجديدة األسماك لشركات تجهيز الخام المواد توافر من ويحدّ  السمكية، الثروة الستدامة اخطير   اتهديد  
 خطوة   السمك دقيق صادرات من التدريجي بالتخلص الحكومة التزام يمثللذلك، . االقتصادية الفوائد أو الوظائف من قليال   اعدد  

 الحرة المنطقة إطالق خالل من التجهيزمجال  في ةاألجنبي اتالستثمار ل األعمال بيئة تحسنتكما . الصحيح االتجاه في حاسمة  
 االفتقار أن حين في اإلصالحات، تنفيذ على المؤسسية القدرة تعزيز من بد ال أنه غير األسماك، دمصائ في الشفافية ومبادرة

                                                           
لمنطقة شرق وسط المحيط صيد األسماك  ، ولجنة2006لقد أجرى المعهد الموريتاني للبحوث األوقيانوغرافية ومصائد األسماك تقييم ا تقني ا في العام  51

 .2010األطلسي التابعة لمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة في العام 
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 األوروبي االتحاد ويحتل. كبير بشكل األسماك تصدير منافذ تتركزإذ . اعائق   يشّكل االستثمار مناخ في انطاق   أوسع إصالحات إلى
الشركة الموريتانية لتسويق  دور في التشكيك تم وقد. دةالمجمّ  السمكية المنتجات من الصادرات قيمة من المئة في 85 واليابان

 فرض في الوكالة هذه مشاركة وتتداخل 52.،دةالمجمّ  األسماك صادرات وتعزيز األسماك لتجارة الحكومية الوكالةاألسماك، وهي 
 الصادرات، معنّية بدعم وكالة وبوصفها. المركزي  مصرفوال الجمارك مصلحة مهام مع البلد إلى العمالت دخولو  الضرائب
 رين.المصدّ  دعم أو وآسيا أفريقيا في بديلة أسواق إيجاد إلى السعي على محدودة استباقية   قدرة   اأيض   أظهرت

 القدرات تعزيز ويعتبر. ومستدامة شفافة بصورة ةالسمكيّ  ةو الثر  بإدارة الحكومة التزام المنطقة في موريتانيا تبرز .53
 في أدخلت التيصيد األسماك  إدارة حصص إلى الجذري  لوالتحوّ صيد األسماك  لمبادرة الشفافية في الفعال والتنفيذ المؤسسية

بغية  الرصد قدرات نشرمن أجل  خاصة جهود بذل ويلزم. المستنزفة السمكية األرصدة إلدارة األهمية بالغ اأمر   2015 عامال
 أن ،شامل نموو  عمل فرص خلقعلى  القطاع إمكانات تسخيرمن أجل  ،للحكومة ينبغيو . الجديدة لحصصبا التقّيد من لتحققا

 وتشجيع االستثمار مناخ إصالحات متابعة طريق عن البشري  لالستهالك المضافة القيمة ذات المنتجات تجهيز على القدرة تعزز
 األرصدة استغالل في اإلفراط لمنع الصادرات قاعدة في للتنويع فرص توجدكما . األسماك دقيق منتجي بين التجهيز في التنويع
 أفريقيا في جديدة تصدير ووجهات وبرًّا( جو ا) بديلة تصدير منافذ تطوير ذلك وسيتطلب. إلى أقصى حدّ  اإليرادات زيادةو  السمكية

 استغالال   تستغل ال التي األسماك ألنواع استثمارية وأسواق ،(البشري  لالستهالك ولكن) الصغيرة سماكاأل في القائمة للصادرات
 ،والتصدير مناولةمرافق ال وتعزيز الموانئ، مرافق تطوير في والخاص العام القطاعين بين وشراكات حديث، وطني وأسطول ا،مفرط  

 .الصادرات دعم في للدولة التابعة األسماك تسويق وكالة دورل واستعراض

 ب( تربية الماشية

 الثالثة الرئيسية األنظمة في يعملون و فقراءمن ال سكانال حيث أغلبية المناطق أفقر في اأساسً  الماشية تربية قعت .54
 في ويتركز المهيمن النظام التنّقل الموسمي للماشيةالقائم على أساس  الموّسع الرعي مثلوي. البلد في العاملةلتربية الماشية 

 نظام أن من الرغم وعلى. قطعانهم كامل يمتلكون  ال منهم والعديد فقراءال من المتنّقلون  رعاةال وفي الغالب، يكون . الشرقي الجنوب
 مما المياه، نقاط توافر على تؤثر سلب ا المناخ تغير آثار فإن القاسية، المناخية الظروف في صموده وتكييفه أثبت تنقل الماشية

 التقليدية الرعوية الزراعية النظم وكذلك هناك. الجنوبية الزراعية المناطق إلى الدخول على الحدود عبر المتنقلين الرعاة جبري
 حيث ةالمرويّ  والزراعة البعلية بالزراعة اوثيق   اارتباط   تربية الماشية ترتبط المناطق، هذه وفي. السنغال نهر وادي حول المستقرة
 وتنتشر. اإلنتاجية منخفضة ورعوية زراعية ممارسات في الفقراء الرعاة كما ينخرط ،ااقتصاد   األكثر هو األعالف إنتاج يكون 
 آلية   الحيوانية الثروة وتعتبر المناطق، هذه في الفقراء الريفيين السكان بين الصغيرة والدواجن ةالمجترّ  الحيوانات تربية نظم اأيض  

 النظم ولكن(. والدواجن الحليب جمع) األسرة مستوى  على الحيوانات تربية في اهام   ادور   المرأة وتلعب. الوفورات لتحقيق رئيسية  
 إعادةإلى  المواشي قطاع ويفضي. موريتانيا في هي حديثة النشأة الغنية، النخب تكون في معظمها من التي الحديثة، المستقرة
 .المضافة القيمة من المئة في 80 حوالي يحصل المنتجون األوليون على حيث ،واسعة النطاق توزيع

 جميع في اإلمكانات دون  المحلي لالتحوّ  يزال ال الحيوانية، المنتجات على والمحلي الدولي الطلب نمو من الرغم على .55
 حتى اللحوم إنتاج وكان. التقليدية اإلقليمية السوق  خارج الصادرات تنويع إمكانات استغالل يتعين يزال وال الفرعية، القطاعات

                                                           
 الشركة الموريتانية لتسويق األسماك.  52
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إلى  التنّقل الموسمي للماشية على القائمة النظامّية غير الحية الحيوانات وصادرات الوطنية السوق  على احصر   مقتصر ا اآلن
 السوق  في المتاحة واللحوم الحيوانات جودةعقبات تتمّثل في  الماشية صادرات وتواجه. المجاورة التقليدية اإلقليمية ألسواقا

 إلى واالفتقار المستوردة، البلدان في والطلب األسعار عن المناسب الوقت فيوالمتاحة  الموثوقة المعلومات وغياب المحلية،
الكثيرة التي يتوجب على  "النظامّية غير الضرائب"و ،النظامي غير القطاع في اأساس   يعملون  الذين رينللمصدّ  المهنية الكفاءة
 إلى الوصول إمكانية العامة والصحة بالصحة الحيوانية المتعلقة الضماناتضعف  كما يعوق . المسارعلى طول  تسديدهاالتّجار 
 المحلي لالتحوّ ومن ناحية أخرى، ف. أفريقيا وشمال األوسط الشرق  منطقة فيوالديناميكية  المربحة دةالمجمّ و  الطازجة اللحوم أسواق
 وما يعرقل. موريتانيا في كبيرة مضافة قيمة دون  من نظامي غير بشكل منها المئة في 80 من أكثر تصدير ويتم ،محدود   للجلود
 .للبيع المعروضة لجلودا ترّدي حالةو  ،الحديثة ذبحال عمليات وغياب المحلية، للمدابغ التنافسية القدرةمحدودية هي  الجلود تصدير
ا من حيث  األلبان ومنتجات الحليب من الواردات استبدال يواجه وكذلك،  المبذولة الجهود أن حين في العرض، انخفاضقيود 
 بسبب محدودة ولكنها ،التصدير في المتخصصة األسواق في تنّم عن إمكانات تسترعي االهتمام اإلبل وجبن اإلبل حليب لتصدير
 .األوروبي االتحاد سوق  التي تطّبق في الحيوانيةبالصحة  المتعلقة الصارمة الضوابط

 تخصيص تم ،2014 عامال فيف .العامة والسياسة الحكومي اإلنفاق أهمله قد، فالمواشي قطاع أهمية من الرغم على .56
 الحقبة إلى يعود للماشية تعداد آخركما أن  لقطاع،هذا ال آنذاك الريفية التنمية وزارة ميزانية من المئة في خمسة من أقل

 خدمات على المحدود تركيزال قد تركف. القطاع لهذا تفصيلية استراتيجية خطة تعتمد أن الحكومة على يتعين ولكن،. ةاالستعماري
 الثروة إنتاجية على اكبير   اأثر   المدخالت، ضوابط وضعف الحيوانية الصحة سياسات إنفاذ عدم جانب إلى والدعم، اإلرشاد
 بيئةضعف ( المدابغ في وخاصة) التي قام بها القطاع الخاص المنتجة وغير الفاشلة مساعيال سلسلة تعكسكما . الحيوانية
 إذ أن. االئتمان على الحصول في جمةال صعوباتالو  التنافسية، غير الممارسات وانتشار الزراعي، لتجهيزفي مجال ا األعمال
 في تأنشئ باالئتمانات معنية متخصصة مؤسسة وهو ،تربية المواشياالدخار واالئتمان في مجال  لتعاونيات الوطني االتحاد

 احالي   تقوم الحكومة أن من الرغم على ،لم يدخل حيز التنفيذ الخاص، القطاع تمويل على المفروضة القيود لمعالجة 2008 عامال
 .القطاعهذا  في االئتمان آليات باستعراض

 في الموضوعية المشاركة من مزيد إلى حاجة ثمة ،المواشي قطاع في اتاإلمكان تسخير أجل من أنه الحكومة تدرك .57
 التنمية لدعم مسار ورسم القطاع عمل كيفية حول المعرفية الفجوة لسد ةملحّ  حاجةال القصير، المدى علىف. القطاعية اإلدارة

. محورية أولى خطوات المواشي لتعداد خططالو  2014 عامال في الحيوانية الثروة وزارة إنشاء ويعد. استراتيجي بشكل القطاعية
 وتنويع اإلنتاجية تعترض التي لالختناقات تفصيال   أكثر وتحديد الرئيسية القيم لسالسل متعمق بتقييم التعداد يقترن  أن وينبغي

 دخالوا   المصلحة أصحاب جميع إشراك الحيوانية للثروة وطنية استراتيجية خطة إعداد عملية تشمل أن الضروري  ومن. الصادرات
 ،االقتصاد في القطاع وزن  تناسب بما الميزانية مخصصات وستكون . الخاص والقطاع السوق  نحو جهموّ  الصادرات لتنمية موقف
 .السياسة تنفيذ تيسير في اأيض   حاسمة

 على الرعويينو  والحرجيين الزراعيين والمنتجين الماشية منتجي قدرة حسينلت هةالموجّ  للجهود األولوية إيالء ينبغي .58
التنقل  على القائم للنظام البيئية االستدامة معالجة وستتطلب. الصادرات وتنويع المحلي التجهيز وتعزيز المناخ تغير مواجهة

المواشي  لتربية جينيةال بالتعديالت المتعلقة والبحوث الرعوية الموارد المائية في األجل متوسطة استثمارات الموسمي للمواشي
 نظام تعزز أن للسلطات يمكنكما . الجفافموسم و  الموسم منتصف في العلف محاصيل وترويج تنقلها الموسمي ممرات وحماية
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 المختلطة الرعوية الزراعية المستقرة النظم بين التكامل تعزيز وسيتطلب. لماشيةفي ما يخّص ا واالستجابة بالجفاف المبكر اإلنذار
 ذلك في بما الحيوانية، المنتجات تجهيز أنشطة تعزيز وسيشّكل. األراضي إدارة وتحسين مراعية للمناخ زراعية ممارسات إدخال

، أهمية  القطاع في األعمال بيئة تحسين إلى الهادفة التدابير جانب إلى والجيالتين، والجلود والحليب واللحوم الحيوانية األعالف
 ومتنوعة. تنافسية تصديرية قاعدة وضع أجل من بالغة

  على المدى األبعد هيكلي لتحوّ تحقيق  أجل من والشمولية المنتجة المدن تعزيز 3.1
. تالتكتال باقتصادات المرتبطة الفقر من الحدّ و  االقتصادية اإلنتاجيةزيادة  االستفادة من موريتانيا على يتعين يزال ال .59

المسّجل في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  متوسطال من بكثير أعلى هو المئة في 60 البالغ التوّسع الحضري  معدلإذ أن 

 تكيف كاستراتيجية المدن إلى حلوالرُّ  الريفيون  السكان يهاجرإذ . دفع عواملن ع اأساس   ناجم وهو المئة، في 37 يبلغ الذي
 من والحدّ  الفرد دخل بزيادة ويرتبط تالتكتال اقتصادات زيحفت إلى يميل وسع الحضري فالت. والتصحر الجفاف حاالت لمواجهة
 ،الحضر سكانعدد  في البطيئة الزيادات مع تتزامن السريع الفردي الدخل نمو فترات أن يبدو موريتانيا، ففي ذلك، ومع. الفقر
 .السريع توسع الحضري بال ترتبط يناالقتصادي شبه الطفيف التراجع أو الركود فترات أن حين في

 للخدمات التحتية البنى توفير تكاليف، نواكشوط في" هائلةقفزات "على شكل الذي يأتي  وسع الحضري الت نمط يرفع .60
 مقارنة   السكانية الكثافة بتدنيتتمّيز  نواكشوط إذ أن 53.المتكاملة العمل وأسواق الخاص القطاع أمام هيكلية عوائق ويخلق

 إلى يؤدي مما ،"هائلةات قفز على شكل " أو المترابطةغير  بالتنمية فيها التوسع الحضري  نمط سمويتّ . األخرى  األفريقية بالعواصم
 الحجم وفورات يعرقل ذلكف المنخفضة. السكانية ذات الكثافة العشوائية والمستوطنات النامية األراضي قطع بين فراغاتتشكيل 
. والكهرباء النفايات وجمع والمياه والمجاري  الصحي الصرف مثل األساسية، الشبكة خدمات توفير تكلفة من ملحوظ بشكل ويزيد
 السيارات ملكية قّلة أدتكذلك، و . والخدمات األعمال بين ومكلفة طويلة مسافاتقطع  إلى يؤدي مما التنقل، يعوق  أنه كما

 داخل ذلك يتم أن من بدال   امحلي   والطلب العرض تلبية يتم حيث فّعالة، وغير مجزأة عمل أسواق وجود إلى العام والنقل الشخصية
 .مستوى ال منخفض إنمائي مسارعالقة في  نواكشوط وُيبقي النطاق واسعة شركات نشوء دون  يحول مما متكاملة، حضرية منطقة

 ع الحضري في موريتانيا ديناميات التوسّ  – 3الشكل 

 مرتبطة دفع عوامل إلى اأساس   موريتانيا في التوّسع الحضري  يرجع
 قتصادياال النمو من بدال   قتصادياال بالتباطؤ

غير  مستوطناتمن نوع  هو السائد التوسع الحضري  نمطإن 
 واحدة تسّجل نواكشوطأن كما  ،سكانية متدنية كثافة ذات مترابطة

 أفريقيا في التقّدم في مجال التنمية درجات أعلى من

                                                           
في المئة من سكان  45لبيانات دون إجراء تحليل شامل لجميع المدن. وتركز هذه الدراسة التشخيصية على نواكشوط، التي تستضيف يحول غياب ا 53

 في المئة من مجموع السكان في البالد. 30الحضر و
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 .Baruah 2015 بارواالمصدر: مؤشر التنمية العالمية، بحسب حسابات موظفي البنك الدولي بناء على 

 العامة السياسات في القصور وأوجه المؤسسي، التنسيق واإلخفاقات على مستوى  الحضري، التخطيط ضعف أدى .61
 الجهود التوّسع الحضري  سرعة تجاوزتإذ . الحضري  التوسع تحديات تفاقم إلى التمويل على والحصول األراضي مجال في

 الحكومة برامج أن يبدو دقة، أكثر تحليلإجراء  إلى حاجة هناك أن من الرغم وعلى. للمدينة شاملة رئيسية خطط وضع إلى الرامية
 األراضي أصحابف. األراضي على ضاربةمال في تأجيج تسببت ربما األراضي توزيع دعممن أجل  اإلنصاف على القائمة
 تمويلال وفي غياب. أعلى بأسعار االحق   يتمسكون بها لكي يبيعوها همولكن أراضيهم، لتطوير حافز أي ال يملكون  ن و المدعوم

 من بالقرب سراألُ  ومتعددة السكانية الكثافة عالية مساكن بناءفي  الخاص القطاع منّفذو المشاريع في يتردد والميسور، الفعّ ال
 ومحدودية ارتفاع تكلفة الخدمات الموثوقة عبء من المدن الموجودة في الخاص القطاع شركات تعانيكما . األنشطة مراكز
 أن إال ؛المناطق الحضرية إدارة في مجال كبيرة مسؤوليات الحضرية البلديات على الالمركزية فرضتمن ناحية أخرى، و . هاتوافر 
 على اإلشرافب المعنّية الهياكل بين الفعال التنسيق انعدام يؤدي أوسع، نطاق وعلى. محدودة زالت ما المالية هاوموارد هاقدرات

 الرامية ةالحكوم جهود تحليل يتعين يزال ال حين في ،كل على حدة المدن تنميةفي  تحديات إلى خلق وداخلها الحضرية التنمية
 .اإلقليمي والوطني ينالصعيد على بشكل استراتيجي التنمية إدارة إلى

 ونواكشوط، نواديبو الرئيسيتان، الساحليتان المدينتانف. الساحلية المدن استدامة المناخ وتغير البيئي التدهور يهدد .62
 السكانية المستوطنات علىالقصير  المدى على ذلك سيؤثرو . والغمر الكامل بالمياه الفيضانات لمخاطرمعرضتان بدرجة كبيرة 

 تدركو . للخطر الساحلية المدن وجود يتعرض أن يمكنف المتوسط، المدى علىأما . التحتية والبنية المائية والموارد الجوفية والمياه
 الكثبان تثبيتعملية كبيرة ل في وتستثمر الساحلي، للخط استراتيجية إدارة خطة وضعت، كما أنها التحدياتهذه  اتمام   السلطات
 إنفاذمن أجل  سيما وال التنفيذ، تنسيقفي  تحديات هناك زالت وال للتنفيذ، متعمق تقييم إجراء يتعين يزال ال أنه غير. الرملية

 .اإلنسان يسببه يالذ الرملية الكثبان تآكل على المفروضة الضوابط

 عمليةً  الشامل االقتصادي والتنوع للنمو أقطاب إلى المدن تحويلبغية  السريع الحضري  عالتوسّ  من االستفادة تشّكل .63
 التخطيط من أجل تحسين اإلصالحات من مجموعةتطبيق  إلى حاجةبرز الوست. ااستراتيجيً  اتخطيطً  تطلبت األجل ةطويل

 ووضع األعمال بيئة وتحسين والالمركزية المركزية المؤسسات بين التنسيق ورفع مستوى  الحضرية التنمية وتعزيز الحضري 
 االقتصادي النمو إلمكانات التحليل من مزيد إجراء الضروري  ومن. الكبيرة البيئية المخاطر إدارة أجل من للتصّدي استراتيجيات

0

10

20

30

40

50

60

70

80

5.5 6 6.5 7 7.5 8

ن 
مد

 ال
ن
كا

س
ة 

ص
ح

  %

في العام بالسعر الثابت للدوالر األميركي)نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 

2010  )

إلجمالي معدّل التوّسع الحضري مقابل نصيب الفرد من الناتج المحلي ا

Mauritania, 1960 - 2014 All countries 2013

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

W
in

d
h

o
ek

N
ia

m
ey

C
o
n
ak

ry

A
d
d
is

S
u

k
u
ta

A
b
u
ja

B
u
la

w
ay

o

T
o
u
b
a

D
ak

ar

O
u
ag

ad
o

u
g
o
u

L
ag

o
s

K
an

o

N
ai

ro
b
i

L
u
sa

k
a

A
cc

ra

N
o
u
ak

ch
o
tt

K
ig

al
i

K
am

p
al

a

N
y
al

a

M
ap

u
to

B
am

ak
o

حّصة القفزة الهائلة في مجال التنمية على جميع االصعدة 

1990-2000

2000-2010



28 
 

 نمذجة ، باإلضافة إلى(الثانوية للمدن االستيعابية اتاإلمكان ذلك في بما) االستراتيجية اإلقليمية للتنمية المكانية واألبعاد للمدن
 .محددةال مدنبعض الل مستقبلية

II . وأصولهم والبشرية المالية أموالهم رؤوس بناء على الفقراء تقيّد قدرة التي الهيكلية الحواجز إزالة :اإلنصافتشجيع مبدأ 
 اإلنتاجية

 نواكشوط في الغذائية المواد أسعار ارتفاع معالجة 1.2

 المستهلكينفرض أعباء كبيرة على  إلى نواكشوط في الحبوب لواردات المحلية سعارألفي ا الشديد رتفاعاال  يؤدي .64
 نواكشوط في واألرز للقمح المحلية فاألسعار. ألرزبالنسبة ل سيما وال ،انعدام التنافس إلى ويشير ،الحضرية المناطق في الفقراء
 على ،2016و 2004بين العامين  نواكشوط في القمح ودقيق القمح سعر متوسط إذ كان. الدولية األسعار من بكثير أعلى

 92 في المتوسط نسبة األرز في الفجوة بلغت حين في العالمية، األسعار من المئة في 130و المئة في 73 أعلى بنسبة التوالي،
 بسرعةالمحلية  األسعار إلى الدولية األسعار في الزيادات نقل يتم: متماثل غير األسعار نقلكما أن . المئة في 134و المئة في
 تكلفة إلى يعزى  ما اوغالب   أفريقيا غرب في غريب ا اأمر   ليس والعالمية المحلية األسعار بين والفرق . األسعار انخفاضات من أكبر
 واألرز القمح تكلفة هيكلل الذي ُأجري  تحليلال يكشفإذ . المناولة ورسوم الجمركية والرسوم الموزعين وهوامش والتأمين النقل

 في جمالية،اإل الموزعين هوامش إلى عزى يُ  أن يمكن التجزئة سعر نصف من أكثر أن 2014 عامال في نواكشوط في ينالمستوردَ 
ا تشّكل النقلو  المناولةتكاليف و  والضرائب الجمركية الرسوم أن حين المواد  استيراد نظام أن من الرغم وعلى. فقط اصغير   جزء 

 اعملي   يخضع القطاعهذا  أن إلى شيري ين، مماالمستورد ربح بهوامش تتأثر المحلية األسعار فإن ا،وشفاف   امتحرر   يبدو الغذائية
 .التنافسية غير بالممارسات ويتأثر المصالح تركيزل

 ديناميات أسعار المواد الغذائية في موريتانيا  – 4الشكل 

 العالمية األسعار مستوى  من بكثير أعلى نواكشوط في واألرز للقمح المحلية إن األسعار

  
اإلحصائي الوطني بالنسبة لألسعار المحلّية؛ منظمة الزراعة واألغذية بالنسبة لألسعار الدولية؛ المصدر: شبكة نظم اإلنذار المبكر بالمجاعات والمكتب 

OANDA .بالنسبة ألسعار الصرف للدوالر األميركي /األوقية الموريتانية 

 أن غير الغذائية، الواردات على االعتماد خفض أجل من والقمح ألرزل المحلي نتاجاإل  زيادة إلى الحكومة سعت .65
تحقيق  عن األسعار دعم وبرامج ة للمدخالتالحكومي عاناتاإل وأسفرت. تبادلها قابلية تحّد من المحلية لمنتجاتا جودة تدهور
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نتاجاألرز  إنتاجية ات فيتحسين  أسعار ارتفعتكما  ،عينها الفترة خالل حاد بشكل اأيض   األرز واردات ارتفعتفقد  ذلك، ومع. هوا 
 قدرة من الرغم علىو . 2016و 2014 بين العامين التوالي على في المئة 11و 50 بنسبة نواكشوط في ستوردوالم المحلي زر األ

 أبقىما  وهذا ،مستوى  أدنى المحلي األرزأن  يعتبرون  المحليون  المستهلكون ف المستورد، األرز على منافسة المحلي األرز إنتاج
 54.المستورد األرز على الطلبعلى ارتفاع 

استبدال واردات  ، ينبغيالمناطق الحضرية فقراء لفائدة نواكشوط في المواد الغذائية أسعار ارتفاع معالجة من أجل .66
 لحدّ المتعلقة با البلد أهداف على اسلب  يؤثر  الغذائية المواد أسعار ارتفاع إذ أن. ذي الجودة األفضل المحلي األرز نتاجإب األرز
 على تؤثر أنها يبدو التي التنافسية غير والممارسات يةالسوق هيمنةال مؤشرات في التحقيق لمواصلة قوية وثمة مبررات ،الفقر من

 لمتعلقا الحكومة برنامجل يمكن المحلي، اإلنتاج جودة تحسنت إذا نفسه، الوقت وفي. ، والعمل على معالجتهااألسعار مستويات
 عندما الغذائي األمن انعدام لمواجهة عازال   يخلق مما ،الغذائيةالمواد  استيراد على البلد اعتماد من يقلل أن الواردات بقابلية تبادل

 عبر الجودة تعزيز مبادرات في المنتجين لدعم األجل قصيرة اجهود   ذلك وسيتطلب. مرتفعة العالمية المواد الغذائية أسعار تكون 
 أن ويمكن. السنغال نهر وادي في الفقراء لصالح ةالصغير  الري  شبكات نطاق توسيع لتيسيرطويلة األجل  اوجهود   ،القيمة سلسلة
 نتائج عن المحلية الغذائية المنتجات قابلية تبادل تحسين في واحد آن   في واالستثمار المستوردة الغذائية المواد أسعار خفض يسفر

الذي يقوم  األرز إنتاج في لالستثمار االقتصادية الكفاءة االعتبار في تؤخذ أن ينبغيكما  ،مقايضات إجراء يتعينلذلك، . عكسية
 .المياه يعاني من شحّ  في بلد في لمياهل على استخدام كثيف

 السنغال نهر وادي في لألراضي العادل التوزيع تعزيز 2.2
 في السنغال، نهر وادي في األراضي حيازة في نظامّية احقوقً  يملكون  الفقراء المنتجين صغار من قليالً  اعددً  أن يبدو .67
 فردية حقوق  لمنح اقانوني   اإطار   1983 عاملل األراضي قانون  وضع وقد. النظامّية غير العرفية الحقوق  على معظمهم يعتمد حين

من  والمزارعون  المزارعات فيهم بمن المنتجين، صغار تعاونيات القانون  هذا تنفيذ نمكّ  وقد. ألراضيملكية ال نظامّية وجماعية
 صكوك الملكية من قليال   اعدد   أن يبدو ذلك، ومع. وترارزا ديماكايوغو  براكنا في المروية األراضي إلى الوصول من ،الحراطين
 الحضرية، والنخب ،ثراء األكثر المنتجينكبار  لصالح هاوتعقيد التسجيل عملية طول جاء وقد 55.فعال   صدر قد النظامّية

 إلدارة السائدة العرفية النظم علىفتعتمد  المنخفض الدخل ذوي  المنتجين صغار أغلبية أما. األجانب الزراعيين والمستثمرين
ن ،األراضي  ترتيبات من متنوعة مجموعة خالل من المستخدمين مختلف بين لألراضي المرن  النقل تجيز التي ا،رسمي   ألغيت وا 

 الموريتانيون  األفارقة ون والمالك ،الّرحل والرعاة النساء، سيما وال المجموعات، بعض تواجهمن ناحية أخرى، و . واالنتفاع جاراإلي
 .النظامين كال إطار في األراضي إلى الوصول في صعوبات ،1989 عامال في الذين جرى نفيهم السابقون 

 واستمرار تنفيذهاالحّد من  إلى المطاف نهاية في موريتانيا في األراضي سياسات تصميم في الضعف أوجه أدت .68
 األراضي، حيازةب المتعّلق مناأل نعداموال  ا للتوترات االجتماعيةمصدرً  يشكل الذي القائم بحكم األمر الواقع المزدوج النظام

 القانون  بموجب ارسميًّ  ألغيت قد األراضيب المتعلقة العرفية الحقوق  أن من الرغم وعلى. ومستثمري األراضي يخدملمست بالنسبة
 من المئة في 85 حوالي من السّكان يملكون  المئة في 90 إذ أن. اإلسالمية الشريعةبموجب  نافذة تزال ال أنها إال التشريعي،

                                                           
ا إلى التقديرات التي أُعدت لهذه الدراسة التشخيصية، تراوح سعر تكلفة الكيلوغرام الواحد م 54 أوقية  97و  73ن األرز المطحون في نواكشوط بين استناد 

 .2014وكان دون السعر المدفوع للجمارك بالنسبة لألرز المستورد في العام  موريتانّية،
 ال توجد إحصاءات موثوقة عن ملكية األراضي في وادي نهر السنغال باستثناء سجالت األراضي في روسو. 55
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 الحقوق  تحويليقضي ب يارخَ  توافر فإن ذلك، إلى وباإلضافة 56.العرفي األراضي حيازةنظام  ظل في األراضي مساحة مجموع
 القواعد تأثير أن حين في الجماعية، األراضي في االستثمار على التعاونيات أعضاء ثبط عزيمة قد فردية حقوق  إلى الجماعية
 واالستثمارات للتمليك القانوني اإلطار وضوح عدم يشكلو . الفردية حقوقهم تسجيل إلى السعي عن الكثيرين أثنى قد العرفية
 علىسلب ا  يؤثر وبالتالي والمستثمرين، المحلية المجتمعات أوساط في األمن انعدامو  االجتماعية للتوترات امصدر   النطاق الواسعة

 .التجارية األعمال بيئة

 انعدام ووّلدت األراضي، على لالستيالء افرًص  العرفية القواعد وتأثير المؤسسية القدرات على المفروضة القيود أتاحت .69
 خرائط رسمو ( ii) موثوقة، عقارية مسوحات( i) إذ يفتقر النظام إلى. لألراضي النظامّية التسجيل عمليات في المواطنين ثقة

 موظفينو  (v) ا،به الموثوق  سجالت حفظوعملية  (iv) مستحدث، عقاري  سجلو ( iii) الريفية،في المناطق  ألراضيل بيانات وقواعد
. جيدة نوعية ذات األراضي إدارة خدمة وتقديم األراضي قانون ل الفعال التنفيذ أمام خطيرة عوائق ، ويشكل ذلكاجيد   اتدريب   مدربين
 مصالح نمكّ  مما ،العقارية مصالحال تسجيل في والفساد المتعلقة بالميراث الممارسات تعزيز إلى هذه الضعف نقاط أدتكما 
(. في غالب األحيان التقليديين القادة اختيار كما) مةقيّ ال األراضي موارد على االستيالء من في المناطق الحضرية المتميزة النخب

يعمل على  وهذا ما التقليديين، الزعماء ونفوذ القدرات ضعف بسبب القضائية واإلجراءات المحلية النزاعات حلعمليات  وتتضّرر
 .النساء سيما وال معينة، فئات تهميش إدامة

إدارة  وبضعف جهاز األراضيملكية  لحقوق  الحالي المزدوج النظام في القصور بأوجه النطاق واسع إقرار ثمة .70
 إطار وضع في الحكومة شاركتكما . ألراضيالمتعلقة با السياسات إطار إلصالح طموحة بعملية الحكومة والتزمت األراضي،
 سيحتاج السنغال نهر وادي في األراضي توزيع تحسين نذ أإ 57"(.الحقوق العينّية)" والعقارية المنقولةالملكية حقوق  لحماية قانوني
 للمصالح شامل تحليل إلى يستند أن وينبغي ،موريتانيا في األراضي إلدارة االستراتيجية للرؤية الرئيسي التركيز محور يكون  أن إلى

 االعتراف( i: )يلي ما االستراتيجية الرؤية ومن الضروري أن تتضّمن. المنطقة في السائدة األراضي توزيع وترتيبات والممارسات
ضفاء وتحديدها الثقافية، الحقوق  ذلك في بما األراضي، واستخدام الملكية حقوق  من بمجموعة ( ii) عليها؛ النظامي الطابع وا 

 واالتفاقيات اتاالتفاق تشجيع ذلك في بما الطبيعية، الموارد إدارةالمشاركة في و  والمياه األراضي الستخدام المشترك التخطيطو 
 بين التعايش لتسهيل المشتركة راضياأل إدارة مؤسسات لتعزيز آليات( و iii) المتعددين؛ المصلحة أصحاب بين باألراضي المتعلقة
 .رئيسية   أولوية   األراضي على النزاعات حل عمليات تحسين يمثللذلك، . الزراعيين والمنتجين الرعاة

 البشري  المال رأس تنمية تعزيز أجل من االجتماعية الخدمات على تكافؤ الفرص للحصول تحسين 3.2

 على الحصول في تكافؤ الفرص عدمب االجتماعية والمساعدة والتعليم الصحة مجاالت في العام االنفاقتراجع  يتسبب .71
 على العام اإلنفاق لزيادة المبذولة الجهود من الرغم وعلى. موريتانيا في للفقراء البشري  المال رأس قاعدة تدني ويعزز الخدمات
 ليس موّزع اهو و  ،االقتصادية شابهة من الناحيةلما بالبلدان مقارنة   متدن   اإلنفاق فإن األخيرة، السنوات في االجتماعية الخدمات

من  األكثر فقر ا األطفاليستفيد  ا،نسبي   مرتفع االبتدائي التعليم على اإلنفاق أن من الرغموب التعليم،مجال  فيف. عادل نحو على
 المسّجلون  أما ،المدرسة ال يذهبون إلى افقر   األشد الخمسية الشريحة من األطفال وثلثا. التعليم على العام اإلنفاق منأقل نسبة 

                                                           
 وكمة األراضي"، البنك الدولي، العاصمة واشنطن. (، "تقرير إطار ح2014البنك الدولي ) 56
: اإلطار المرجعي إلعداد قانون الحقوق العينّية في موريتانيا. وزارة العدل؛ وزارة الشؤون االقتصادية والتنمية؛ 2015الجمهورية االسالمية الموريتانية  57

 وزارات الشؤون االقتصادية.
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 استفاد ذلك، ومع. األغنى الشريحة الخمسية من أضعاف أربعةب قلي االبتدائي المرحلة همإتمام احتمال فإن المدارسفي  منهم
 في القطاع،هذا  في العامة الموارد من المئة في 51 من واإلعدادية االبتدائية المرحلة أكملوا الذين الطالب من المئة في 66
 التوزيع أن كما. التعليمعلى  نفقاتال من المئة في 49 من الثانوية المرحلة أكملوا الذين الطالب من المئة في 17 استفاد حين

 معدال   الفقيرة الريفية المناطق في طالب كل على اإلنفاقيسّجل  حيثب ثراء، األكثر المناطق نحو ينحاز التعليم لموارد الجغرافي
التي  المناطق حرمُ تَ  اإلنفاق في جغرافية إختالالت وجود على أدلة ثمةف الصحة، مجال في أما. الوطني المتوسط من بكثير أقل

 فشلت قد والطاقة الغذاء قطاعي في االجتماعي األمان شبكات إعانات أن إلى األخير التحليل يشيركذلك، و . الشديد الفقر يشوبها
 ،محدود   ةيالصحالنظافة و  الصحي والصرف المياه خدمات على اإلنفاق أن وبما. األكثر فقر ا السكان شرائح إلى الوصول في
 بين الكبيرة للفجوات أفضل فهم تكوين أجل من الصحي والصرف المياه على اإلنفاق توزيع في التحليل من مزيد إجراء نبغيي

 .المنطقة بلدان من العديد في شائعة مسألة وهي - والحضرية الريفية المناطق

 الرئيسية على الموارد في القطاعات االجتماعية الموريتانية معوقات: ال5الشكل 

 مبين هو كما) االجتماعية للخدمات صةالمخصّ  المالية المواردتقع 
 الرئيسية المقارنة مستويات تحت( التعليم قطاع في

 أصال   الضعيفة الفئاتب ضرّ مما ي جعي،ار ت نحو على موّزعة وهي

  
ا...  (الصحة قطاع من يتضح كما) كافية غير البشرية الموارد أن كما  لصالح المناطق امتداد على تراجعي نحو على موزعة وهي أيض 

 الكبرى  الحضرية المراكز

  
 مؤشر التنمية العالمية، منظمة الصحة العالمية، وزارة الصحة المصدر:

 التحديات المؤهلة، البشرية الموارد نقص جانب إلى االجتماعية، الخدمات في العام اإلنفاق في انعدام الكفاءة ضاعفي .72
 المئة في 85 التعليم في الجارية النفقات وتمثل. الفقراء السكان تستهدف جيدة عامة خدمات تقديم في الحكومة تواجهها التي
 المعلمين قدرات فإن نفسه، الوقت وفي. مالتعلّ  نتائج لتحسين الهامة للمدخالت محدودة موارد يترك مما اإلنفاق، مجموع من
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ون قليلو . اتقريب   عقدين منذ لغةثنائية ال أدخل نظام في بلغتين يلّمون  نمعلميال من فقط المئة في خمسةأن  عتبريُ  حيث منخفضة،
 فإن الصحي، المجال فيأما . المتميزة الحضرية المراكز في كبيرة تركيزات مع المدارس، في بالفعل سون يدرّ  الذين ن و المعلم هم

 الصحة موارد ثلث سوى  السكان أرباع لثالثة الصحية الرعاية متقدّ  التي األمامي الخط خدمات تتلقى وال. اجد   مشابه الوضع
 بشكل تتركز الطبية الخبراتكما أن . المركزية واإلدارة المستوى الثالث خدماتل ص  مخّص  الموارد نصف أن حين في العامة،
 .اإلقليمية الصحية والمراكز نواكشوط في كبير

 على الحصول في االختالالت وتعزز االجتماعية، القطاعاتحدود  القطاعية اإلدارة هاتواجه التي التحديات تتجاوز .73
 في المؤسسية الضعف نقاط وتعرقل. موريتانيا في البشرية التنمية نتائج على المحدودة الموارد توزيع أثر من وتحدّ  ،الخدمات
 في بشأن السياسات العامة األدلة على قائمة الةفعّ  قرارات اتخاذ المحدودة، اإلحصائية القدرات جانب إلى والتنظيم، التنسيق
 الحكومات أن كما الالمركزية، عملية من المتوقعة الخدمات توفير ومكاسب الموارد توزيع كفاءة بعد تتحقق ولم. المعنية الوزارات
 تقويض في حاسم بدور تضطلع النظامّية غير المؤسسات كما أن. بوالياتها لوفاءل والقدرة العالية كافيةال مواردال تملك ال المحلية

 مساءلة إمكانية من العامة اإلدارة في القائم على المحسوبّية المترّسخ النظام يحدّ إذ . الخدماتإمكانية االستفادة العادلة من 
تحول دون  مستمرة عقبات 58االجتماعية األعراف تخلق نفسه، الوقت وفي. السياسات لتشويه افرص   ويفتح الحكوميين الموظفين
 .األساسية الخدمات تقديم من المجتمع أجزاء بعض استفادة

 أوجه ضهاتقوّ  المكاسب هذه أن غير التعليم، على الحصول فرص تحسين في هامة خطوات موريتانيا خطت قدل .74
 تنفيذ في صعوبات وجود ويبدو. المنخفضة التعلم نتائج من يتبّين كما التعليم جودة تحسين في العامة السياسات ضعف

انخفاض  إذ أن. األخرى  الهيكلية والتغيرات اللغة ثنائية أدخلت التيو  ،1999 عاملفي ا التعليم قطاع التي طّبقت في اإلصالحات
 االبتدائي التعليم جودة تدهور أدى وقد. ينواضحباتا  الصغار األطفال بين والكتابة بالقراءة اإللمام معدالتتراجع و  التعلم نتائج

ا الوطني التعليم نظام وأصبح 59.ثقة أزمة نشوء إلى الرسمي  أكبر بسرعة الخاصة بالمدارس االلتحاق معدالت تزدادلذا . مفّكك 
 م،التعلّ  نتائج حيث من الرسمية المدارس من أفضل أداء   اعموم   تقّدم الخاصة المدارس أن من الرغم وعلى. الرسمية المدارس من

 ،المعادلة من اآلخر الطرف وفي. الجودة ضمان آليات، ويوجد القليل من متجانسة غير الخاص السوق  في المعايير إال أن
لم  الذين الفقراء األطفال من كبيرة نسبة يستقطب( mahadrasالمدارس القرآنية ) في الديني لتعليمل الموازي  نظامال أن ظيالحَ 

 أو العلوم أو الرياضيات مادة في التعليم من سوى قسم ضئيل، إن وجد، المؤسسات هذه متقدّ  وال. الرسمي التعليم نظامب يلتحقوا
ا  الحكومة بذلتوكذلك، . العربية غير األخرى  اللغات  ممارسة قدر أكبر من الرقابة على أجل من 1959كبيرة منذ العام جهود 

قامة المدارس القرآنية ولكن نظامي التعليم الرسمي والتقليدي تطّورا  الحديثة، والمدارس التقليدية اإلسالمية المدارس بين الجسور وا 
 المناطق استهداف إلى الرامية الحكومية المبادراتو . والعالي الثانوي  التعليم على تركز التي المبادرات باستثناء كّل على حدة

 كلتا استهداف أن إال ا،إنصاف   أكثر تعليمي نظام خلق نحو إيجابية خطواتتمّثل  الرسمية التمّيز مدارس نشاءوا   المحرومة
 .هامة تحديات يشكل يزال ال المبادرتين

                                                           
ا( الفتيات من متابعة التعليم أو احتراف المهن.على سبيل المثال، يعوق الزواج المبكر ) 58 ن كان محظور ا، ولكنه ما زال مماَرس   حتى وا 
إلبقاء أطفالهم الذين تتراوح أعمارهم  -بعد االعتبارات الثقافية وُبعد المسافة  -يشير األهل إلى تدني جودة التعليم العام باعتباره أحد األسباب الرئيسية  59

 المدرسة. عام ا خارج 11و 6بين 
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 كبيرة فجوات ثمة .العمل لسوق بالنسبة  التعليم أهمية تعزيز يلزم الفقراء، بين للتعليم فعالة عوائد تحقيق ضمانبغية  .75
 ألف 350 حوالي هناك أن إلى التقديرات وتشير. والحكومة والصحة التعليم مثل قطاعات في وخاصة موريتانيا، في المهارات في

 ألف 65باإلضافة إلى  للتوظيف قابلة مهارات أي دون من ( العمر من سنة 25و 15بين ) العمل عن عاطل المدرسة خارج شاب
 تمثلو  ،األولى المشكلة هي للعاملين المتدنية التعليم مستويات أن الشركات من المئة في 6 واعتبرت. عام كل عن الدراسة منقطع

من الزيادة  الرغم وعلى 60بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. المعدل الذي تسّجله ضعفو  2006 عامال عن زيادة  هذه النسبة 
 على اإلنفاق أظهر وباإلضافة إلى ذلك،. محدود المهارات اكتساب إال أن والمهنية، التقنية بالمدارس الملتحقين عدد في الكبيرة
 ولكن. 2014و 2010 بين العامين التعليم على اإلجمالي اإلنفاق خمس متوسط يمثل ما وهو ا،تصاعدي   ااتجاه   العالي التعليم
ا اتحدي   شكالنت زاالنت ال تهأهميو  العالي التعليم جودة من  فقطتنّفذ  الجامعات خريجيل يةتتبع دراساتهناك  أن ففي حين. هام 

 .منخفضةتبقى  إلى سوق العمل الجامعات خريجي دخول معدالت إال أن ،حين آلخر

 خدمات تكاليف تحمل على القدرة معالجةمن أجل  العامة السياسات مجال في حاسمة إصالحات الحكومة دتحدّ  .76
 الصحية الرعاية على نفاقاإل من المئة في 44 نحو يشملإذ . األم وصحة اإلنجابية الصحة واستهداف الصحية الرعاية

هي  ا،أساس   الفقيرة سراأل وهي الضعيفة، الفئاتف. اإلقليمي المتوسط من أعلى ذه النسبةوه المعيشية، األسر من مباشرة مدفوعات
اإلنفاق  بسبب فقرال في السكان من المئة في 1.5 يسقط أن المرجح منو  :الصحية للرعاية المالي العبء من األشّد تضرر ا

 المدعومة والبرامج المجانية الصحية الرعايةكما أن . الواحد( اليوم في اشخص   160 من أكثر ة )أيالصحي الكارثي على الرعاية
 الوطنية االستراتيجية الخطة الحكومة وضعتكذلك، و . وهي غير فّعالة التمويل في انقص   تعاني( التوليدية والرعاية المالريا)

. الخدمات من األنواع هذهب والتوعية األولوية ذات اإلنجابية الصحة خدمات توفير لتحسين 2020-2016 اإلنجابية للصحة
 القواعد بعض كما أن. رئيسية تحديات والضعيفة الفقيرة السكانية للفئات الخدمات واستهداف السياسات هذه تنفيذ يشكللكن، و 

 اسلب  ؤثر ي قانوني، غير وبشكل واسع نطاق علىالذي يماَرس  لإلناث التناسلية األعضاء تشويه هافي بما والثقافية، االجتماعية
 .الصحية السياسات إصالحات ضوتقوّ  المرأة صحة على

 الصحي الصرف وخدمات الشرب مياه موارد لىإ إمكانية الوصول من خالل مالتعلّ  على قدرةالو  جيدةال صحةال تبرز .77
 في الصحي الصرف وخدمات المياه على الحصول في الحاد العجز ويعكس. الصحية التغذية جانب إلى الصحية، والنظافة
 ية تشجيعمحدودو  والسياسي القانوني اإلطار في الضعف أوجه من مجموعة   المحرومة الحضرية والمناطق الريفية المناطق

 حيث غذائية، معونات شكل في ألزماتل ستجاباتاال حول االجتماعي األمان تمحورت شبكاتإذ . الخاص القطاع في بتكاراال
 غير. 2013و 2008 نعاميال بين االجتماعي األمان شبكات علی اإلنفاق مجموع من المئة في 82 الغذائية التحويالت بلغت
 الحوافز من التقليل بسبب ، وذلكقابلية التأّثر من التوزيع قد تزيد برامجأو /و ةالغذائي المواد دعم أن ظهرتُ  التجارب حول العالم أن

 قة،منسّ  وغير مجزأة االجتماعي األمان شبكاتكما ان . لمواد الغذائيةا أسواق فعالّية على الحفاظ لىإ الخاص القطاعالتي تدفع 
 االجتماعية، للحماية الوطنية االستراتيجية ولكن، سوف تعمل. األخيرة السنوات في كافية مواردلم تتلق   المدرسية التغذية برامجو 

 .الفقراء على االجتماعية الحماية في مجال اإلنفاق أثر على تحسين بفعالية، ذتفِّ نُ  في حال

                                                           
"، دراسة استقصائية للمشاريع، البنك الدولي، العاصمة 2014(، "موريتانيا: نبذة موجزة عن البلد للعام 2014المؤسسة الدولية للتمويل والبنك الدولي ) 60

 واشنطن.
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إذ أن . البشرية والتنمية الرفاه تحسين في الفقيرة، الريفية المناطق في سيما وال الطاقة، على الحصول يسهمكما  .78
 األنشطة من وغيرها القراءةأنشطة  يسيرلت اإلضاءة عدم توفرو  األساسية، األدوية حفظ أجل من والتبريد التعقيم معدات غياب

 في البشرية لتنميةل الضعيفة نتائجال علىها جميع ؤثرت للشرب، الصالحة المياه ضخ على القدرة وعدم المساء، في اإلنتاجية
 الشمسية الطاقة من المئة في 20 مع ،الطاقة توليد على قدرةال زيادة في اكبير   اتقدم   موريتانيا حققتوكذلك، . الريفية المناطق
مكانية الهيدروكربون، واردات من المئة في 23و الطاقة، مزيج في الرياح وطاقة  غير. الغاز على القائم الطاقة توليد تصدير وا 

 في 4 يتجاوز ال أنه حيث اإلقليمية، المقارنة مستويات عن اكثير   يقل الريفية المناطق في الطاقة إمكانية الحصول على معدل أن
 الريفية المناطق إلى للوصول متماسكة استراتيجية غياببسبب  الريفيةفي المناطق  الطاقة إمكانية الحصول على عرقلوتت. المئة

 .مجزأة مؤسسية ترتيباتعدم وجود و 

 على القصير، األجل في خذتات   ما إذا ،"السريع ذات المردود" حلولال من عدد يساعد قد ا،قدمً  المضي أجل من .79
 المحدود، المالي المظروف من الرغم وعلى. المستقبل القريب في البشري  المال رأس في االستثمارات على هامة عوائد تحقيق
 والصرف والمياه والصحة التعليم لقطاعات صةالمخّص  النفقات وكفاءة الموارد لمراجعة توزيع أمام الحكومة كبير مجال ثمة

 قطاع فيف. البشرية التنميةنتائج  في محددة قصور أوجه بشأن إجراءات واتخاذ الفقراء السكان استهداف تحسين أجل من الصحي
 إلتاحة االستهداف آليات وتحسين ا،حرمان   األكثر المناطق في الرسمي التعليم مستوى  رفع على التركيز ذلك يستوجبس ،التعليم
نشاء ،الرسمية التمّيز مدارسااللتحاق بو  الدراسية المنح على للحصول األشد فقر ا األطفالأمام  الفرصة  المدارس بين الةفعّ  قنوات وا 
 خالل من المهنيين، والتدريب التعليم نظام أهمية تحسين إلى الرامية الجهود تعزيز يشملسكما . الديني التعليمي والنظام الرسمية

 قطاع فيأما . بصورة أفضل العمل سوق  في العجز تحليلالجامعي و  التعليمو  لتدريبل الرسمية التدقيق في أداء المؤسسات
 األم صحة تحسين على التدخالت وتركيز األمامية الخطوط في األولية الرعاية على الموارد توزيع إعادة فمن الضروري  الصحة،
 إلعادة المتاحة الفرص تحديدمن أجل  التحليل من مزيد إلى الصحي والصرف المياه قطاع يحتاج ومن جهة أخرى،. والطفل
 على والفردية المؤسسية القدرات تعزيز طريق عن الخدمات تقديم نوعية لتحسين متضافرة جهود بذل وكذلك، ينبغي. الموارد توزيع

 وبما. خاص بشكل والصحة التعليم مجال في لعاملينللموظفين ا الفعالة مراقبةالو  دارةاإل وضمان والالمركزي  المركزي  المستويين
 المواطنين إشراك اتإمكان تسخيرجراء  من إحرازها ينبغي فورية مكاسب ثمة ،طويال   اوقت   ستستغرق  الالمركزية تحقيق عمليات أن
 .أخرى  بلدان في المطب قة المبتكرة الممارسات وفرة من واالستفادة الخدمات، تقديمعملية  رصد في

 استجابةً  الخدمات على الحصولإمكانية  في اإلنصاف وضمان موريتانيا في البشري  المال رأس قاعدة بناءسيتطّلب  .80
 االستثمارات على الشديد التركيز سيحتاج االستراتيجي، المستوى  علىف. والطويل المتوسط المدى على الجوانب متعددةشاملًة و 
 أن حين وفي. االجتماعية الخدمات على اإلنفاق لزيادة المجال إفساح إلى موريتانيا في االقتصادي الحّيز ّيزم يالذ الرأسمالية
 أكبر عوائد يحقق أن يمكن البشرية التنمية في الحياة دورةإلى  نهج اعتماديستند  عليا، أولوية   بوضوح يمثل التعليم نظام تحسين
 الديمغرافي لالتحوّ  تسريع على يساعد أن من شأنه اإلنجابية الصحة في االستثمار إذ أن. والطويل المتوسطعلى المدى  للبلد بكثير
 على كبير تأثير له المبكرة الطفولة مرحلة في االستثمار أن إلى حول العالم الجديدة التجارب تشيركما . الديمغرافي العائد وتعزيز
 أكبر كون ت ما اوغالب   الحياة، من ةالحق مرحلة في هامة اقتصادية عائدات يحقق أن ويمكن ،للتعلم واستعدادهم األطفال صحة
 إلى السلطات ستحتاج الحياة، دورة نهج اعتماد وعند. الحياة من ةالحق مرحلة في والتدريب الرسمي التعليم في االستثمار من

 المبكر التحفيزو  ،(الطفل حياة من األولى األيام األلفخالل  وخاصة) الكافية والتغذية ،والطفل والوليد األم لصحة األولوية إعطاء
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 تنمية تشجيع بغية السلوك تغييرل مالئمةال حوافزال توّفرأنها و  موّحدة االجتماعية الحماية آليات فيما تضمن أن التعلم،فرص و 
ا وسيكون . المبكرة الطفولة  اإلطار توحيد يتوجب ذلك، على وعالوة  . الصحية للتغطية شاملة سياسة وضع من الضروري جد 
التي تعمل  تكنولوجياتال نطاق توسيع تيسير أجل من الريفية المناطق في الطاقة إلمكانات الحصول على المؤسسيو  السياسي

 .المتجددة الطاقة مصادر على خاص بوجه التركيز مع الشبكة، على الشبكات المصّغرة وخارج

III .شفافة  إدارة لالخ من جتماعيواال قتصاديواال السياسي الحيز توسيع: جتماعياال والتماسك الجيدة الحوكمة تعزيز
 .الضعفاء وحماية العامة لمواردل

 العامة واالستثمارات اإلنفاق العام وفعالية شفافية تحسين 1.3

 دّلت على محدودّية التنفيذ في االخفاقات أن غير ،متقطعة نتائج عن العامة المالية دارةاإل إصالحات أسفرت قد .81
في األداء  امعدوم   أو اطفيف   اتقدم   بيني 2014 عاملل المالي والتقييم العام نفاقإطار اإلأن إذ . والنتائج الممارسات في التغييرات

 تفتقر األخيرة، السنوات في تحققت التي التحسينات من الرغم وعلى. داءفي األ اتدهور   األحيان بعض وفي ،2008 عامال منذ
 بضعفيّتسم  الميزانية تنفيذ . كما أنالعامة السياسة أهداف مع جيد بشكل تتماشى ال وهي المصداقية، إلى الميزانية إعداد عمليات
 اإلشراف في ضئيل تقدم سوى  يحرز لمفهو . اإلنفاق العام واإلشراف عليه رقابةعدم االنتظام في و  والخارجية الداخلية الضوابط

 مهنة معاييرترّدي ومن ناحية أخرى، يؤدي . المالية اإلدارة معلومات أنظمة تكامل في أو الكبير، الحكومي شبه القطاع على
حققت نتائج  موريتانيا وفي حين أن. والمساءلة الضوابط فرض إلى الرامية الجهودإلى إضعاف  والمحاسبة الحسابات مراجعة
المالية العامة للدولة  الحسابات مراجعة في الملحوظ مالتقدّ  بعض إال أن والخارجية، الداخلية الرقابة مؤسسات أداء في ضعيفة
 من العامة، المالية إلطار الجديد القانون  جُيدرِ  أن المتوقع ومن 61.التصنيف هذا يغير أن المرجح من ديوان المحاسبة من قبل

 التجربة أن غير. الميزانية إلعداد امحّدد   ازمنيًّ  وجدوال   مفصلة وعملية البرامج على القائمة ةيّ ناالميز إعداد  أخرى، إصالحات بين
 خاصةال هتحديات يطرح أن يمكن القدرة منخفضة بيئة في العامة السياسات أساس على ةيّ ناالميز إعداد  إدراج أن أظهرت السابقة
 .الميزانية ممارسات تحسين إلى بالضرورة يؤدي ولن

 الرأسمالية االستثمارات سياق في سيما ال والفساد، الغش مخاطر الوطنية التوريد عمليات في الضعف أوجه تثير .82
 لم الجديد المشتريات قانون  أحكام من العديد فإن والتنظيمي، القانوني اإلطار على تحسينات إدخال من الرغم وعلى .المرتفعة

. المتعاقدة المعنّية وزارةال مع محدود بشكل تتعامل عطاءاتللقطاعية  لجان قبل من اخارجي   التوريد عمليات إدارة تتمإذ . بعد قطب  تُ 
كذلك، و . التوريد عملياتتها لبإدار  يتعلق ما في شفافيةس قدر محدود من اليمارَ كما  ،ضعيفة اللجانهذه  قدرة وعادة  ما تكون 

 في الخبرة إلى االفتقار ويسود. السنوية المشاريع تنفيذ نافذة من الحدّ  إلى التوريدعملية  في الخطيرة والتأخيرات االختناقات تؤدي
إذ : انسبي   محدود  فهو  الهيئة التنظيمية/هيئة المراقبة نفوذ أما. والتنظيم والرقابة بالتنفيذ فةالمكل   المؤسسات جميع المشتريات مجال
 الحكومية االستثمار عقود من العديدجري إدارة يو . الحكومة يتم نشرها أو اعتمادها من قبل ال والتوصيات واإلرشادات تقاريرالأن 

 القطاع إلىالتي ُتمنح  الباطن من العقود على من الرقابة محدود ال تملك سوى قدر لدولة،ل ية تابعةتنفيذ كاالتو  بواسطة الكبيرة
 .الخاص

                                                           
في درجات إطار اإلنفاق العام والمساءلة المالية  ينعكس تدني أداء مراجع الحسابات الداخلي، والمفتش العام للدولة، والمؤسسة العليا لمراجعة الحسابات، 61

 ذات الصلة، التي ُصنفت جميعها في المرتبة دال.
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 أن غير االجتماعية، الخدمات وتوفير العامة النفقات إدارة في امحوريً  ادورً  عالموسّ  الحكومي شبه القطاع يؤدي .83
 حجم يبلغ للدولة، المملوكة الحديد خام تعدين شركة وباستثناء. محدود   للدولة المملوكة مؤسساتال أداء في الحكومي التدقيق
 هذه المؤسسات تمتلكو  اإلجمالي، المحلي الناتج من األقل على المئة في 12 للدولة مملوكة مؤسسة 13 ألكبر السنوية المبيعات
 اهام   امصدر   ويمثل الوطنية الميزانية على اكبير   اعبئ   القطاعهذا  ويفرض. اإلجمالي المحلي الناتج من المئة في 35 تبلغ أصوال  

ا، المالية للمخاطر  عامال في العام اإلنفاق إجمالي من المئة في 17 إلى ارتفع للدولة المملوكة مؤسساتلل الحكومي الدعم أن علم 
 ،2014 عامال في اإلجمالي المحلي الناتج من المئة في 18.0 بنسبة المؤسسات لهذه المشتركة الديون  رتدِّ قُ كما  2013.62
 على اجزئي   العامة والوكاالت للدولة المملوكة المؤسسات عدد في النمو زى ويع. منه المئة في 2.3 الضريبية المتأخرات وبلغت
 عليه هيمنت الذي صيد السمكو  المال رأس القائم على كثافة بالتعدين يتميز اقتصاد في عمل فرص إيجاد إلى الحاجة إلى األقل

 وقد. التشغيلية عن كفاءتها أو الخدمات تقديم في الكيانات هذه أداء عن محدودة معلومات تتوفر ذلك، ومع. الشركات االجنبية
 في أسهم مما ،الخبرات من بدال   السياسي االنتماء أساس على األحيان بعض في للدولة المملوكة مؤسساتال مديري  اختيار تم

 ومتأخرات كبيرة، تشغيلية وخسائر تحملها، ال تقدر على ديون  أعباء تعاني للدولة المملوكة مؤسساتال بعض كما أن. كفاءتهم عدم
 .المالية الضائقة أعراض من وغيرها الدفع، في كبيرة

 على يتسبب أن العامة األموال واختالس للفساد التصدي دون من  العام اإلنفاق إدارة في الشفافية تحسين شأن من .84
 جديدة أخالقيات مدونة واستحدثت. الفساد لمكافحة عالية   أولوية   السلطات تأعطلذا، . اإلصالح ةوعرقل عام إحباطخلق ب األرجح

. االعتقاالت من قليل وعدد المستوى  رفيعة فصل عمليات إلى تأد الجنائية التي تحقيقاتمن ال العديد وأطلقت ،العامين للموظفين
. التدقيق منأفلتت  الجيش، مثل الجماعات، بعض ولكن. 2016 فبراير/شباط في الفساد لمكافحة اجديد   اقانون   البرلمان أقركما 
ن الفساد، تصورات أن يبدو ذلك، ومع  على الحفاظ في الرئيسية التحديات أحد ويتمثل. اهامشيًّ  سّجلت تحّسن ا سلبية، كانت وا 
 سيما ال ال،الفعّ  التنفيذ ضمان خالل من الفساد مكافحة سياسة إطار في األخيرة ناتالتحسّ  عن الناجم اإليجابي التشجيعي األثر
. ال تزال حديثة النشأة مرتكبيها ومقاضاة عنها كشفالو  الفاسدة الممارساتاكتشاف  أنظمة نبيد أ. العامة المشتريات مجال في
المعنية  لجنةال غتبلِّ  وال. والفساد الغش عن لكشفعلى ا الجمهور مع للعمل آليات المساءلة تعزز التي المؤسسات تضع ولم
 لحظر نظام ما منكما أنه . التوريدعمليات  في والفساد الغش عن ن و الداخلي أو ن الخارجيو  مراجعو الحساباتو  المشتريات مراقبةب

 تنص على ذلك. الحالية التشريعاتمن أن  الرغم على ،التوريدلغش في عمليات با إدانتها ثبتت التي الشركات

 المدى علىف. العامة للموارد الةوالفعّ  الشفافة اإلدارة لتعزيز اإلصالحات من مجموعة تحديد تم ا،قدمً  المضي أجل من .85
 مصداقية وزيادة ،وجودتها المالية البيانات شفافية تعزيز إلى العامة، المالية إدارة تحسينمن أجل  ،السلطات ستحتاج القصير،
 المالية المراجعات ونشر ألدائها المنتظم رصدال خالل من للدولة المملوكة مؤسساتال على الرقابة وتعزيز ،وضوابطها الموازنة
 اإلدارة في كبيرة تنظيمية تغييراتإجراء  المتوسط، في األجل األداء، على القائمة البرامج إعداد ميزانّية يتطلبوقد . السنوية
 أنظمة قراروا العام التوريد قانون  توحيد خالل من التوريدعمليات  شفافية تعزيز على خاص بوجه التشديد ينبغيكما . العامة
 باإلضافة إلى ذلك، يتوجب. الشكاوى ومعالجة  مراقبةال آليات تعزيز يتعّينو . التوريدالمعنّية بعمليات  المستقلة هيئاتال ودعم شاملة
 والقطاع التابعة للدولة يةالتنفيذ وكاالتال بين الباطن من التعاقد شفافية تحسينمن أجل  الخيارات لتحديد التحليل من مزيدال إجراء

                                                           
(، "حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة والوكاالت العامة في الجمهورية اإلسالمية الموريتانية"، التقرير 2013انظر، على سبيل المثال، البنك الدولي ) 62

78013-MR ،العاصمة واشنطن.، البنك الدولي 
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 وستتطلب. والتقييم الرصد وتحسين العامة للنفقات األولوية إعطاء خالل من كفاءة أكثر العام االستثمار جعل ويمكن. الخاص
. استباقي نحو على والغش الفساد قضايا مالحقة على وقدرتها القضائية السلطات التزام بناء الفساد لمكافحة الحقيقية المحاوالت

 االلتزام إلى لإلشارة اإلعالم ووسائل المواطنين مع سبل التواصل تحسين على التركيز السلطات سيتعّين على ،ذلك من واألهم
 .موضوعي بشكل الفساد بمعالجة

ن ،ضروريةً  بادرةً  العامة النفقات في الشفافية تعزيز يعد .86  أن شأنه منو  ،من الناحية السياسية اتحديً  يشكل كان وا 
 الجهود فإن باإلصالح، الحكومة التزام من الرغم وعلى. الحوكمة بتحسين موثوق  التزام إلى يشيرأن و أكبر  مساءلة ييسر
 تواجه أن المرجح من المصالح تضارب تحكم التي تلكو  التوريد إجراءات قواعد وتعزيز العام اإلنفاق إدارة ترشيد إلى الرامية
 إقامة إلى الحكومة داخل الوطنيون  اإلصالحيون  سيحتاج ناجحة، اإلصالحات تكون  ولكي. األقوياء الناخبين جانب من مقاومة
 حظىوست. الدوليين والمستثمرين الجهات المانحة الدولية عن فضال   المجتمع في نافذة قطاعات مع شاملة وواسعة النطاق إئتالفات

 فيه تراجعت سياق   وفي. اإلصالح عملية في الخاسرة الجماعات قد تمارسها التي الضغوط لمواجهة أفضل فرصةب القوى  هذه
 اانفتاح   أكثرحوكمة  نموذج لتبّني الموريتانية القيادة الستعداد حاسم اختبار بمثابة اإلصالحات لهذه الالفعّ  التنفيذ سيكون  ،الريوع

نشاءو  وشمولية    .حاليًّا القائمة النظامّية غير النخب شبكاتنطاق  تتجاوز واسعة ائتالفات دعم ا 

 مؤسسات نشاءإل  متواصلة جهود بذل المطاف نهاية في ، سيتوجبيةً شمول أكثر سياسية مساومة إيجاد من أجل .87
 السابقة معوقاتلل عمقالم التحليل ويحدد. وتلقي اعتراضاتهم المواطنين إلشراك فعالية أكثر وطرائق القواعد على قائمة حديثة
 بتعبئة المتعلقة اإلصالحات ذلك في بما ،المحّددة الهدف والحكومية المؤسسية اإلصالحات من واسعة مجموعة األولوية ذات
 تبرز القطاعات، جميع وفي. للجميع شاملة حوكمة لبيئة األسس وضع في حاسمة عتبرتُ  التي االستخراجية، الصناعات يراداتإ

 متمكنة ومسؤولة،تكون و  األداء يحّركها عامة إدارة لبناء الفائقة األهميةَ  تدعمو  تها،اوقدر  الدولة مؤسسات سلطة تعزيز إلى الحاجة
 شديدالت مع العامة، اإلدارة لتحديث االستراتيجية الرؤية يجب صقل القصير، المدى وعلى. والمحلي المركزي  الصعيدين على
 وتطبيقه الجدارة على القائم األداء إدارة نظام توطيد يجب ذلك، وباإلضافة إلى. عيينوالت التوظيف عمليات على خاص بوجه
 األجلين وفي. السياسية للتسوية الضيقة الحدود فتحمن أجل  في غاية األهمية المواطنين إشراك تعزيز طرائق ستكون كما . بفعالية
 المستغلة غير اإلمكانات وتسخير المحلية الحكومية غير للمنظمات الواسعة التغطية من لالستفادة فرص توجد والمتوسط، القصير
 الطويل، المدى علىأما . المحلي المستوى  على المساءلة طرق  حسينلت المحليين المواطنين إشراكب في ما يتعّلق اآلن حتى

 االلتزام من امزيد   تتطلب ولكنها المحلي، المستوى  على عملية الطعن تعزيز في اهام   ادور   تؤدي أن الالمركزية لعملية يمكنف
 .للموارد الةفعّ  المركزية تحقيق أجل من السياسي

 توطيد العقد االجتماعي  2.3

 عدم بسبب معقد ولكنه موريتانيا، في اجتماعي عقد بناء من اأساسيً  اجزءً  القومي باالنتماء الشعور تعزيز يشكل .88
ن االجتماعي، لم الشمل عملياتف. التعليم نظامانهيار و  الوطني لم الشمل على الصعيد عملية اكتمال  قتحقِّ  لم متقدمة، كانت وا 
 ولكنه اكبير   اعام   تمويال  ( برنامج التضامن) االجتماعي التماسك وتوطيد النزاعاتنشوب  منع برنامج تلقى وقد. المتوقع أثرها بعد
 ثنائية اللغةأما . الخدمات تقديم فيمحدودية فعاليته و  التحتية البنية في االستثمارات على الشديد تركيزه بسبب النتقاداتل ضتعرّ 
 حين وفي. اللغة الحكومة بشأن بسياسات التي ترتبط واالستياء االغتراب مشاعر خفيفتفي  لم تسهم كثير ا ، فهيالمدارس في
 الرسمية اللغة باعتبارها العربيةاللغة ب يلتزم هفإن وطنية، لغات عدة ووجود الموريتانية للدولة اإلثنيالتعّدد  عدببُ  يعترف الدستور أن
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 غير المجتمعات ضد المشر عة التمييز ممارساتو  والعدالة، التعليم مجال في وخاصة التعريب، سياساتكما أن . دللبال الوحيدة
 مجاالت توحيد محاوالت وكذلك، واجهت 63.واللغوية العرقية االنقسامات تأجيج من المجتمعات لهذه اوفق   زيدت بالعربية، الناطقة
 .التنفيذ في صعوبات اللغة ثنائي نظام عبر والفرنسية العربية التعليم

 الشباب يقّيد مما موريتانيا، في مشتركة وطنية هوية تنمية أمام ارئيسيً  اتحديً  التعليم نظام يشكل أوسع، نطاق على .89
 الجغرافية الناحيةمضطّرة من تجد نفسها  احرمان  و  افقر   األكثر فالفئات. اللغوية االجتماعية اتوالفروق التقسيم منطق داخل
 محاوالت فشلتوقد  64.(mahadrasة )ميالساإل رسادوالم الجودة الرديء الرسمي التعليم بين ختياراال على قتصاديةواال

 وضعف الموارد محدودية يعكس مما كبير، حد إلى الرسمي والتعليم اإلسالمي التعليم نظاَمي بين الروابط لتحسين الحكومة
 إال أن عنيفة، أيديولوجيات شرتن ال المدارس القرآنية غالبية أن حين فيو . الدينيين الزعماء بعض ومقاومة المؤسسي التنسيق
 عن مستبَعدون ومعزولون  بالفعل الذين هم الطالب بين تربط هامة اجتماعية شبكاتمّثل ي أصبح والمساجد هذه المدارس بعض

 أكثر تحليال   فيستدعي المؤسسات هذه تأثير أما. الكاريزميين الدعاة على يد التطرف إمكانية االنجرار إلى يتيح ، ممامحيطهم
 .تفصيال  

 موحد إحساس تنمية قد عرقلت المدني السجلعملّية التوثيق في  أمام العملية والعوائق التنظيمية التعقيدات كما أن .90
 االجتماعية المنافع من وغيرها الصحية والرعاية التعليم على والحصول البلد داخل سفروال التصويت يعتمدإذ . الوطنية بالهوية
 إثارة إلى العملية هذه إلى الوصولإمكانية  حول الخالفات أدت ذلك، ومع. المدني السجل في للفرد النظامي التسجيل على

 اإلطار يقيد المثال، سبيل فعلى. الجنس أساس على القائم التمييز والتحريض على الهوية، في االنقسامات وزيادة االضطرابات،
 في اللجوء وملتمسو الالجئون  يواجهوكذلك  الزواج، إطار خارج يولدون  الذين هاأطفال إلى جنسيتها نقل على المرأة قدرة القانوني
 بطاقات على والحصول المواليد تسجيل عملية أن كما. موريتانيا في المولودين أطفالهم تسجيل في صعوبات الحضرية المناطق
في المناطق النائية غير قادرين على  اتعليم   شريحة السكان األكثر فقر ا واألقل أطفال يجعل مما ا،أيض   ومكلفة معقدة وطنية هوية

 مسجلون  العمر من الخامسة دون  األطفال من فقط المئة في 58.8 فإن للطفولة، المتحدة األمم لمنظمة اووفق  . الوصول إليها
 وطنية هوية بطاقات إصدار إلى السياسة هذه أدت وقد. والدة شهادات لديهم ليس العمرية الفئة هذه في الكثيرين ألن احالي  

 بالتعليم الملتحقين األفراد من على التوالي فقط المئة في 4و المئة في 6و المئة في 62 لصالح إقامة وبطاقات سفر وجوازات
 .والجامعي والثانوي  االبتدائي

 أداء ضعفكما أن . الدولة مؤسسات قبل من الضعيفة فئاتلل أفضل حماية شامل اجتماعي ميثاق بناء يتطلب .91
 واألشخاص النساء همفي نبم ا،ضعف   الفئات أشد حماية أمام خطيرة عقبةيشّكل  المنازعات حلّ ل الرسمية وغير القضائية المؤسسات

 في موريتانيا في المرتبة القانون  سيادةيصّنف  2016 عاملل ةاألفريقي ةكمو للح إبراهيم مؤشرف 65.الثقافي للرق  يتعرضون  الذين

                                                           
(، نواكشوط، موريتانيا، 2011تشرين الثاني/نوفمبر  28انظر "الشرطة تفّرق الزنوج الموريتانيين في مظاهرة ضد العنصرية"، العربية نيوز ) 63

http://english.alarabiya.net/articles/2011/11/28/179742.html  العربية  ، اندلعت مواجهات بين الطالب الناطقين باللغة2010. في العام
، أدى اإلحصاء المدني الذي استثنى غير 2011والطالب غير الناطقين باللغة العربية بعد أن قال الوزراء إن اللغة العربية هي اللغة السائدة. وفي العام 

 (.Touche pas à ma Nationalitéاق، على سبيل المثال، من قبل حركة ال تشكك في جنسيتي )الناطقين باللغة العربية إلى احتجاجات واسعة النط
 .10(: 2016أنور بوخرس "االستقرار الحرج في موريتانيا والتيار اإلسالمي السفلي"، مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي، )شباط/فبراير  64
 .2016تشرين األول/أكتوبر  18إلى أيلول/سبتمبر  29الحوار الوطني الشامل، نواكشوط، من  65



39 
 

 وعلى 2006.66 عامال منذ نقطة 15 بمقدار القانون  سيادة مستوى  في تدهور إلى ويشير أفريقية، دولة 54 أصل من األربعين
 تقديم وتعزيز ،قضائيةوتطوير إمكانية الوصول إلى المساعدة ال القضاة، قدرات تعزيز إلى ترمي حكومية برامجوجود  من الرغم

 الفئات الضعيفة الحتياجات المتعمق التحليل غياب ويؤدي 67.العدالة قطاع على العام اإلنفاق انخفض القضائية، الخدمات
. الفعّ  بشكل المستهدفة اإلصالحات إعاقة إلى والعربية الفرنسية تينغير الرسمية وباللغ المنازعات حلّ  عمليات بين تداخلوال
ضافة  إلى ذلك، و   هامة خطوات الدولة حققت وقد. الضعيفة للفئات الدولة حماية في الزاوية حجر االجتماعية الحماية نظام يعتبرا 

نشاء ،2013 ويوني/حزيران في االجتماعية للحماية شاملة وطنية استراتيجية اعتماد خالل من  المعيشية لألسر اجتماعي سجل وا 
ا  تنمية في المعيشية األسر لدعم المواردالذي سيوّفر  ،تكافلنظام  النقدية، للتحويالتمشروط  نظام وتصميم ،األشد فقر ا وضعف 

 الدعم بين يجمعالذي  األمان شبكة نظام على الحفاظ إلى بالحاجة الحكومة أقرت وقد. اإلنتاجية قدرتها وبناء البشري  هامال رأس
 ذلك، ومع. زماتاأل نشوب عند الطوارئ  حاالتفي  االستجابة لتفعيل منسقة آلية خالل من الضعيفة لألسر والمستمر المستقر

الذي  دعمال حجم من المستهدفة غير الدعم برامج على والحفاظ الطوارئ  حاالت في اإلنسانية المساعدة مخططات انتشار تحدّ 
 كبيرة حواجز يشكل المؤسسية والموارد القدرات كفاية عدم أن كما. االجتماعي األمان شبكةعبر  الضعفاء السكانيحصل عليه 

 .األمان شبكة نظام استدامة أمام

: التالية فائقة األهمّية األمور تعتبر االجتماعي، العقد يدتوط أجل من تحديدها تم التي المحتملة الحلول بين من .92
(i) الحوار عملية عن الناشئة ةالملتزم والمشاركة اإلصالحات متابعة طريق عن بالفعل بدأت التي المصالحة عملية توطيد 

 الخيارات استكشاف( ii) االجتماعي؛ لم الشمل إعادة برامج أثر على والتركيز 2016 العام في أسابيع ثالثة دامت التي الوطني
 التعليم، إصالحات تنفيذ إلى الرامية الجهود تنشيط وا عادة الدولية، الخبرة من واالستفادة اللغوية، للتعددية أفضل استيعابب الكفيلة
 أفرادب االعتراف ضمانمن أجل  المدني والتسجيل الجنسيةب المتعلقة عملياتال تحسين( iii) اللغة؛ الثنائية السياسة ذلك في بما

ا المجتمع مكانية و  األكثر ضعف   التعليم أفضل بشكل يدمج للتعليم شامل نهج اعتماد( iv) الحكومية؛ الخدمات على همحصولا 
 الرسمي؛ التعليم نظام خارج الفاعلة للجهات التثقيفي الدور ويسخر التعليم، نظام تخّلى عنهم الذين أولئك احتياجات ويشمل الديني،

(v) مكانية ،العام لالستثمار الجغرافي واالستهداف والتوريد العمالة مجال في اإليجابي العمل إلدخال خياراتال استكشاف  وا 
 عرقية فئة من المشاريع أصحاب عن فضال   األعمال، صاحباتل االقتصادية الفرص إتاحة أجل من االئتمانات على الحصول

 والرقيق المرأة حمايةبما في ذلك  ا،ضعف   الفئات أشد بين العدالة إلى الوصول إمكانية تحسين( vi) معينة؛ اجتماعية طبقات أو
 .هوتوطيد االجتماعية الحماية نظام استهداف تحسين( vii) القائمة؛ الرق  لحاالت بفعالية والتصدي والعمال غير المالك السابقين

 الخاتمة .ه
 الفقر على القضاء إلى الحكومة سعي في حاسمة لتحوّ  نقطة األساسية للسلعدورة االرتفاع الفائق  نهاية شكلت .93

 من الحدّ  في اهام   اتقدم   البلد حقق االستخراجية، الموارد وفرة على وباالعتماد. 2030 عامال حلولمع  المشترك فاهالر  وتحقيق
 إلى الدولية وليةألا السلع أسعار في الكبير التراجع أدى ذلك، ومع. التعدينطفرة أنشطة  خالل االقتصادي النمو وتحقيق الفقر
 تحويل ستوجبوسي. مستقر غير أساس على تحّركه الصناعات االستخراجية وتهيمن عليه الدولة، الذي ،التنمية مسار وضع

                                                           
 .http://mo.ibrahim.foundation/iiagمؤشر ابراهيم للحوكمة األفريقية )قاعدة البيانات(، مؤسسة مو إبراهيم، لندن، / 66
 (، "موريتانيا: استعراض اإلنفاق العام، محّدث"، البنك الدولي، العاصمة واشنطن.2016البنك الدولي ) 67
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تربية  مواردإمكانات  ريسخّ  للتنمية مرحلي نهجاتباع  ،الخاص القطاع يقوده الذي التنويع وتعزيز موريتانيا في االستخراجية الثروة
 العائد ويستفيد من ،والمتوسط القصير على المدى العمل فرص وخلق النمو على تحقيق البلد في األسماك دئومصا المواشي

هةالعوامل المو  باعتبارهما السريع، الحضري والتوّسع  للبلد الديمغرافي  مؤهلة عاملة قوةبناء و  وشاملة منتجة مدن نشاءإل جِّ
 والخدمات لألراضي ةالعادل التوزيع إعادة ستكون  نفسه، الوقت وفي. الطويل المدى على الهيكلي لالتحوّ  دعم على قادرة وديناميكية
 الهيكلية الظروف تهيئة في حاسمة نواكشوط في المرتفعة المواد الغذائية أسعار خفض إلى الرامية واإلصالحات االجتماعية

 العدالة وتحسين به، والتعجيل الشامل النمو على الحفاظ في المتمثلة التحديات ستحتاج النهاية، وفي. الفقر على للقضاء الالزمة
 اقتصادي حيز إيجاد نحو نموذجي لتحوّ  إلى البلد، في التنمية نموذج استدامة وضمان ،األدنى في المئة 40الــ الشريحة بين

 قدرة تعزيزمن أجل  واضحة رؤية عليه شّددوت للمساءلة، خاضعة حديثة حكومية مؤسسات تدعمه مفتوح، واجتماعي وسياسي
  .المناخ تغير آثار مع التكيف على البلد
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 : الجداول المختارة للمؤشرات المالية الكّلية1المرفق 

 

 : المؤشرات الرئيسية لالقتصاد الكّلي 1الجدول أ

 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
  متوّقع  مقّدر    

 )التغيير السنوي، إال في حال تم تحديد عكس ذلك(  الحقيقي االقتصاد
 4.6 2.7 3.5 2.0 1.4 5.6 6.1 الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي نمو 

 1068 1076 1109 1112 1191 1358 1478 المحلي اإلجمالي )الدوالر األميركي(نصيب الفرد من الناتج 
 5.0 4.0 3.2 2.4 2.4 5.8 4.8 نمو الصناعات غير االستخراجية من الناتج المحلي اإلجمالي 

        
 )التغيير السنوي، إال في حال تم تحديد عكس ذلك( األسعار

 3.9 3.5 3.6 1.8 -4.9 -9.2 3.0 معامل انكماش الناتج المحلي اإلجمالي 
 4.7 4.4 3.6 1.5 0.5 3.5 4.1 تضخم مؤشر أسعار االستهالك

 135 97 56 58 80 75 75 (* dmtسعر الحديد )دوالر أميركي/
 6161 6050 5941 4868 5510 6863 7332 أسعار النحاس )دوالر أميركي/طن متري(*
 61 60 55 43 51 96 104 سعر النفط )دوالر أميركي/برميل واحد(*
 1210 1222 1234 1249 1161 1266 1141 أسعار الذهب )دوالر أميركي/أونصة(*

        
 (، إال في حال تم تحديد عكس ذلك)في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي الماليةالحسابات 

 27.6 27.7 28.0 28.6 32.7 29.5 25.8 النفقات
 28.1 27.8 27.7 28.5 29.3 26.1 30.1 اإليرادات 
 1.7 1.2 0.6 1.0 -2.3 -2.4 5.2 للحكومة األوليةالميزانية 

 0.5 0.1 -0.3 -0.1 -3.4 -3.4 4.3 الميزانية العامة للحكومة
 99.2 100.2 99.5 99.4 94.2 77.8 70.0 الدين العام )بما فيه الدين الكويتي(

 3.4 3.0 3.7 4.6 5.6 6.2 4.1 المحلي 
 95.8 97.2 95.8 94.8 88.6 71.5 65.9 الخارجي 

 74.8 76.0 74.7 77.8 73.5 59.2 52.5 الدين العام )من دون الدين الكويتي(
 62.6 63.2 61.8 56.8    القيمة الحاضرة للدين العام/الناتج المحلي اإلجمالي 

        
 تحديد عكس ذلك()في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي، إال في حال تم  ميزان المدفوعات 

 -9.6 -10.7 -17.1 -16.0 -19.9 -27.3 -22.0 ميزان الرصيد الجاري 
 -40.7 -41.5 -44.6 -41.0 -40.6 -49.1 -53.2 الواردات 
 34.5 35.2 32.9 3.2 29.0 35.9 46.3 الصادرات 

 7.3 7.0 11.3 5.9 10.5 9.3 19.7 االستثمار األجنبي المباشر
 982 620 821 825 826 875 945 (eop)مليون دوالر أميركي،إجمالي االحتياطيات 

 5.8 5.4 4.7 5.2 5.1 2.8 3.9 خالل شهور من استيراد السلع 
 4.9 4.4 3.9 4.4 4.2 2.2 3.0 )السلع والخدمات( االستيرادعمليات خالل شهور من  
        

ToT )2.1 -7.5 1.7 -10.5 -18.5 -23.4 34.2 )مؤشر- 
    352 324 302 296 )معدل(سعر الصرف 

 2018 1857 1747 1629 1569 1626 1696  بليون أوقية موريتانية( –الناتج المحلي اإلجمالي )االسمي 
 4777 4703 4734 4635 4844 5391 5724 مليون دوالر أميركي( –الناتج المحلي اإلجمالي )االسمي 
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، صندوق النقد الدولي المادة الرابعة، حسابات إدارة استمرارية االعمال، المكتب الوطني لالحصاءات، وزارة االقتصاد والماليةالمصدر: 
 موظفي البنك الدولي.

يتم سداد  لمفي المئة من إجمالي الناتج المحلي(.  20)حوالي  أميركي مليار دوالر 1بقيمة لكويت ل خامال   دين ا* تشمل نسبة الدين العام 
 .إللغائههذا القرض. وتجري مفاوضات بين الحكومتين  من مبلغ أصيل أيفائدة أو أي 

 

 جرى إضافة الجداول المحّدثة(): المؤشرات المالية الرئيسية 2الجدول أ
        
        

  
        
        
        
        
  
        
        
        
        
        
        

 أرقام الناتج المحلي اإلجمالي.تقديرات إلى  2016عام لاالقتصاد والمالية، حساب موظفي البنك الدولي. وتستند األرقام ل المصدر: وزارة

 ، واإلتاوات وأرباح األسهم.يةاالستخراجالصناعات ا لقانون الموازنة، تشمل إيرادات الصناعات االستخراجية إيرادات ضريبية مختلفة من شركات * وفق  
 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي  النسبة

ر       متوق ع  مَقد 
 28.1 27.8 27.7 28.5 29.3 26.1 30.1 إجمالي اإليرادات

 24.2 24.6 24.2 24.8 25.8 20.5 24.3 اإليرادات من دون الصناعات االستخراجية والمنح 
 17.9 17.6 17.3 17.8 17.0 15.8 14.6 دون الصناعات االستخراجية(اإليرادات الضريبية )من  
 6.0 5.8 5.8 5.8 6.1 5.8 5.1 ضريبة الدخل وضريبة الشركات  
 8.1 8.0 7.8 8.4 7.9 7.3 6.7 الضريبة على السلع والخدمات 
 2.6 2.5 2.5 2.9 2.5 2.3 1.9 الضريبة على التجارة 
 1.2 1.3 1.2 0.7 0.6 0.4 0.9 الضرائب االخرى  
 6.4 7.0 6.9 7.8 9.1 4.4 9.7 اإليرادات غير الضريبية 
 3.7 3.8 3.6 3.6 2.8 2.2 3.8 اإليرادات من صيد السمك 
 0.5 0.5 0.5 0.6 0.9 0.5 0.7 عائدات من المؤسسات المملوكة للدولة 
 1.1 1.5 1.5 2.6 3.0 0.7 3.8 الحسابات الخاصة 
 1.1 1.3 1.3 1.0 2.4 1.1 1.3 غيرها 
 2.1 1.4 1.7 1.6 1.7 5.4 5.2 إيرادات الصناعات االستخراجية 
 2.1 1.4 1.1 1.0 0.8 4.0 3.9 إيرادات قطاع التعدين 
 0.0 0.0 0.6 0.7 0.8 1.5 1.2 إيرادات النفط 
 1.8 1.8 1.8 2.1 1.8 0.1 0.7 المنح 
        

 27.6 27.7 28.0 28.6 32.7 29.5 25.8 إجمالي اإلنفاق
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 16.0 16.0 16.2 17.0 18.5 17.7 15.8 النفقات المتكّررة 
 7.3 7.3 7.5 7.6 7.6 6.8 6.1 فاتورة األجور 
 3.6 3.6 3.7 3.6 4.0 4.0 3.5 السلع والخدمات  
 3.2 3.2 3.3 3.4 4.3 4.5 4.1 التحويالت إلى المؤسسات المملوكة من الدولة 
 1.2 1.1 0.9 1.1 1.1 1.0 0.9  أقساط الفائدة 
 0.9 0.9 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 الخارجية 
 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 المحلية 
 0.7 0.7 0.7 1.3 1.5 1.5 1.0 غيرها  
 0.1 0.1 0.1 0.6 0.2 0.6 0.4 الحسابات الخاصة 
 11.3 11.4 11.5 11.7 14.0 11.8 10.0 اإلنفاق الرأسمالي  
 3.6 3.6 3.7 2.5 5.0 3.6 2.9 الخارجيةبواسطة الموارد  
 7.7 7.8 7.8 9.2 9.0 8.2 7.1 بواسطة الموارد المحلية 
 0.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 إعادة الهيكلة 
        

 -0.1 -0.6 -1.1 -1.1 -4.1 -2.5 4.6 الرصيد األولي )من دون المنح(
 1.7 1.2 0.6 1.0 -2.3 -2.4 -5.2 الرصيد األولي

 -1.3 -1.7 -2.1 -2.2 -5.2 -3.5 3.6 رصيد الميزانية )من دون المنح(
 0.5 0.1 -0.3 -0.1 -3.4 -3.4 4.3 رصيد الميزانية

 أرقام الناتج المحلي اإلجمالي.تقديرات إلى  2016عام لالمصدر: وزارة االقتصاد والمالية، حساب موظفي البنك الدولي. وتستند األرقام ل

 واإلتاوات وأرباح األسهم. يةاالستخراجالصناعات ا لقانون الموازنة، تشمل إيرادات الصناعات االستخراجية إيرادات ضريبية مختلفة من شركات * وفق  

 
 


