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دور السياسات االقتصادية 
يف مكافحة الفقر يف موريتانيا

 

 
د. خطاري ولد أمحد ولد بيه
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ملخص: 
تبنت موريتانيا منذ ا�ستقاللها �سيا�سات اقت�سادية طموحة تهدف اإيل انت�سال البلد من 
و�سعية التخلف التي كانت تعي�سها غداة ال�ستقالل ’وا�ستمرت هذه ال�سيا�سات يف حتقيق 
فيه موريتانيا مثل  الذي وقعت  املديونية  ا�سطدمت مباأزق  اأن  اإىل  اأهدافها  جزء مهم من 
كثري من البلدان النامية يف الثمانينيات من القرن املا�سي مما ا�سطرها اإيل تبني برامج 
هذا  و�سل  حيث  ال�سكان،  بني  الفقر  تعميق  يف  بالغ  اأثر  لها  كان  وا�سعة،  هيكلي  ت�سحيح 
يف  القت�سادية  ال�سيا�سات  اجتهت  عندها   ،1990 �سنة  ال�سكان  من   %56 اإىل  امل�ستوى 
يف  عليه  الق�ساء  وحماولة  الفقر  من  التخفيف  حماولة  اإىل  اأجمع  العامل  ويف  موريتانيا، 
مرحلة لحقة، وقد حققت هذه ال�سيا�سات التي عرفت بالوثائق ال�سرتاتيجية ملحاربة الفقر 
بينما ل يتوقع حتقيق  لالألفية،  الإمنائية  الأهداف  بالأ�سا�س من  امل�ستمدة  اأهدافها  بع�س 
اجلزء الأكرب من هذه الأهداف يف اأفق 2015 املحددة لها، مما ي�ستدعي مراجعة الأهداف 

وو�سائل تنفيذ هذه ال�سيا�سات م�ستقبال لكي تكون اأكرث فاعلية. 
الكلمات املفتاحية: الفقر- ال�سيا�سات القت�سادية – التنمية – الإطار ال�سرتاتيجي 

ملحاربة الفقر – النمو– الدخل. 
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THE ROLE OF ECONOMIC POLICIES 
IN COMBATING POVERTY IN MAURITANIA

Abstract: 
Since its independence, Mauritania adopts ambitious economic policies 

to get the country out of underdevelopment that prevailed in the country just 
after independence. These policies continually realize a significant portion 
of objectives until the advent of debt problem in Mauritania, like many other 
developing countries, in the 80s of the 20th century. This situation forced 
Mauritania to adopt broad structural reform programs which worsened 
poverty of its population to a rate of 56% in 1990. At that time, Mauritanian 
and global economic policies, aimed to reduce or even to eradicate poverty. 
These policies, known as Strategic Framework for Poverty Reduction, 
achieved some positive goals. However, it is not expected that a significant 
portion of these objectives will be achieved by 2015. It is therefore important 
to review these objectives and their mechanisms of implementation to be 
more efficient. 
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مقدمة: 
منه  احلد  اأو  عليه  الق�ساء  ويعد  الب�رشية،  تواجه  التي  التحديات  اأكرب  من  الفقر  يعد 
�رشورة اقت�سادية و�سيا�سية ف�ساًل عن كونها �رشورة اأخالقية، ولقد اأ�سبحت م�سكلة الفقر 
اأكرث اإحلاحًا منذ نهاية القرن الع�رشين و ال�سغل ال�ساغل للمفكرين القت�ساديني، كما اأ�سبحت 
�سيا�سات حماربة الفقر الق�سية الأ�سا�سية املتداولة على النطاق الدويل �سواء على م�ستوى 
واملوؤمترات  البحوث  من  العديد  ومو�سوع  الدولية  الهيئات  اأم  املوؤ�س�سات  اأم  احلكومات 
اجلهوية والإقليمية والعاملية، وذلك على الرغم من اإن ظاهرة الفقر لي�ست ظاهرة جديدة، 

بل هي ظاهرة قدمية ترتبط بالب�رشية منذ ن�ساأتها.
وتوؤكد اأحدث الإح�ساءات اأن معدلت الفقر اأخذة يف التناق�س على ال�سعيد العاملي، 
واأن كثرياً من الدول خطت خطوات مهمة يف حماربة الفقر وحتقيق اأهداف الألفية للتنمية، 
بينما مل تراوح بلدان عديدة اأخرى مكانها يف هذا ال�سدد وتفاقم الفقر وتراجعت التنمية 

ل�سبب اأو لأخر يف دول اأخرى.
ويرجع هذا التفاوت يف ن�سب احلد من املعدلت املرتفعة للفقر اإىل الظروف اخلا�سة 
اإىل منهجيتها يف  ب�سكل خا�س  والب�رشية، ولكن  املادية  واإمكاناتها  بكل دولة علي حدة 
التعامل مع امل�سكلة وخططها القت�سادية والجتماعية وا�ستغاللها الأمثل لكافة مواردها 

املادية والب�رشية ومدى �رشامتها يف تنفيذ هذه اخلطط.
ومن بني الدول الأكرب يف معدلت الفقر والأكرث بطئًا يف تراجعها بلدان اإفريقيا جنوب 
ال�سحراء، ومن بينها موريتانياحيث ت�سري اآخر الإح�ساءات اإىل اأن حوايل 42% من ال�سكان 
يعي�سون حتت خط الفقر، واأن اأكرث من 25 يف املائة من جمموع �سكان هذا البلد تعاين من 

الفقر ال�سديد.
وعلى الرغم من اأن ال�سيا�سات القت�سادية التي تبنتها موريتانيا منذ عهد ال�ستقالل 
حاولت اإقامة م�ساريع عمالقة يف جمال البنية التحتية كبناء املدار�س وامل�ست�سفيات وت�سيد 
اأنها تدخل يف �سميم  الطرق واملوانئ واإنارة املدن وتو�سيل املياه، وهي م�ساريع ل�سك 
�سيا�سات حماربة الفقر، وبالإ�سافة اإىل هذه امل�ساريع فقد اتخذت الدولة �سيا�سات تق�سفية 
القرن  من  الثمانينيات  خالل  الكربى  القت�سادية  والختاللت  املديونية  اأزمة  ملواجهة 
املا�سي وهو ما اأدى اإىل تعميق م�سكلة الفقر، ولهذا ال�سبب كانت من اأوائل الدول التي اأعدت 
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وثيقة الإطار ال�سرتاتيجي ملحاربة الفقر بالتعاون مع البنك الدويل �سنة 2000، وقامت 
مبحاولة جت�سيده علي اأر�س الواقع.

املمتدة  الأويل  املرحلة  وهما  الإطار  هذا  تنفيذ  مراحل  من  مرحلتني  انق�ساء  ومع 
2010 فانه من  اإىل   2006 الثانية املمتدة ما بني  2005 واملرحلة  اإىل   2001 ما بني 
امل�ستبعد اأن يتم اجناز غالبية الأهداف امل�سطرة يف هذه الوثيقة وامل�ستمدة يف الغالب من 
اأهداف الألفية للتنمية، لكن ذلك ل يعني ف�ساًل مطلقًا يف حتقيق هذه الأهداف، بل اإنه ميكن 

التقدم كثرياً يف حتقيق بع�سها.

إشكالية البحث: 

اإن العالقة الوثيقة بني الفقر وال�سيا�سات القت�سادية العامة يف النواحي واملجالت 
كافة جتعل من ال�رشوري تقومي هذه ال�سيا�سات، وذلك لالإجابة عن ال�سوؤال الآتي: هل هذه 
ال�صيا�صات العامة التي تبنتها الدولة توؤدي اإىل تخفيف حدة الفقر اأو اإىل 

زيادة معدالته؟ 
ومن اأجل تف�صيل هذا الت�صاوؤل الرئي�س فانه ميكننا طرح االأ�صئلة االآتية: 

ما الفقر وماذا عن مالحمه يف موريتانيا؟  ●
ما اأهم اأهداف ال�سيا�سات القت�سادية العامة يف موريتانيا وماذا عن ح�سيلتها؟ ا  ●

وللإجابة على هذه الت�صاوؤالت �صنتناول املو�صوع من خلل املحورين االآتيني: 

احملور األول- الفقر ومالحمه يف موريتانيا: 

اأفقر  من  جغرافيًا  موريتانيا  اإليها  تنتمي  التي  ال�سحراء  جنوب  اإفريقيا  منطقة  تعد 
وال�رشاعات  القت�سادية  لل�سدمات  عر�سًة  واأكرثها  تقدمًا  واأقلها  العامل  يف  املناطق 
الجتماعية، واأ�سعفها بنية اقت�سادية واأ�سدها ح�سا�سية جتاه تقلبات الأ�سعار الدولية، اإذا 
يعتمد �سكان هذه املنطقة يف الغالب على الن�ساطات الزراعية والرعوية التقليدية كن�ساط 
حدود  يف  البلدان  هذه  يف  الفقر  ون�سبة  البلدان  هذه  �سكان  من   %60 من  اأكرث  ميار�سه 
50% )1( ، وترتفع فيها ن�سبة وفيات الأطفال والأمهات والأمية ومعدلت الإعالة، وتبدو 
املنطقة املغاربية التي تنتمي اإليها موريتانيا �سيا�سيًا وجغرافيًا اأح�سن معدلت من البلدان 

الإفريقية جنوب ال�سحراء، حيث يدور معدل الفقر فيها حول 15% يف هذه البلدان.



184

د. خطاري ولد أحمد ولد بيهدور السياسات االقتصادية في مكافحة الفقر في موريتانيا.

تعريف الفقر وطرق قيا�صه: . 1
Ú  :تعريف الفقر

الباحثني  الفقر، ويف جميع امليادين، فاإن  التي تناولت م�سكلة  الدرا�سات  رغم تعدد 
مل يتمكنوا من اإعطاء تعريف جامع ملفهوم الفقر، وقد عرفت الب�رشية الفقر منذ زمن بعيد، 
وقدمت له الأديان والفل�سفات حلولها املنا�سبة فمدينة اأفالطون التي بنيت يف ذهنه، تعد 

منوذجًا لعامل ل تفا�سل فيه ول طبقية بحيث ت�سود جمتمعها امل�ساواة الكاملة.
وح�ست جميع الأديان ال�سماوية على العدل والت�سامن الجتماعي واإن�ساف الفقراء 
من الأغنياء، وقد كان الدين الإ�سالمي منوذجًا فريدا من نوعه يف العدل بني فقراء الأمة 
الفقراء  على  الت�سدق  على  وحث  امل�سلمني  على  الزكاة  الإ�سالم  فر�س  فقد  واأغنيائها 
والت�سامن الجتماعي، وعرف البنك الدويل يف تقرير 1990 الفقر باأنه: »عدم القدرة على 

حتقيق حد اأدنى من م�ستوى املعي�سة« )2( .
اأنها تنحى باللوم  اإل  الراأ�سمالية ذاتها،  اأن الفقر م�سكل يف تطبيق  الراأ�سمالية  وترى 
فيه على الفرد باعتباره هو امل�سوؤول عند اإفقار نف�سه، ومع ذلك فاإنها –وبخا�سة يف الآونة 

الأخرية- بداأت حتاول معاجلة تلك الآثار ال�سلبية.
كما عرف روبرت مكنمارا وهو اأحد روؤ�ساء البنك الدويل يف ال�سبعينيات الفقر بقوله 
)اإن الفقر املطلق هو و�سع ت�سيق فيه اأ�سباب العي�س بفعل �سوء التغذية، والأمية، واملر�س، 
واجلوار القذر، وارتفاع ن�سبة وفيات الأطفال، وانخفا�س م�ستوى متو�سط العمل املتوقع اإىل 
ا ي�سفه به اأي تعريف معقول للفقر( ، ويعد مكنمارا اأحد اأبرز املهتمني بق�سايا  حد يتدنى عمرَّ
الفقر، وقد اأطلق نداء للق�ساء على الفقر)3( حدود 2000 يف حني اأنه قبل تلك الفرتة بقليل 
اأن حكومة الوليات املتحدة الأمريكية  اأورد فيها  قال الرئي�س الأمريكي مالحظة �ساخرة 
يف  الفقر  تقليل  يف  املحدود  التقدم  اإىل  م�سرياً  الفقر،  فانت�رش  الفقر،  على  احلرب  اأعلنت 

الوليات املتحدة بعد اإعالن احلرب الذي اأطلقه الرئي�س ليندون جون�سون يف عام 1964.
ويعد التعريف الأكرث �سيوعًا للفقر هو عجز الفرد اأو الأ�رشة عن توفري املوارد الكافية 

لتلبية الحتياجات الأ�سا�سية 
وي�صنف الفقر اإىل اأنواع عدة منها: 

الفقر الإن�ساين، والفقر النقدي، والفقر املادي، والفقر املعنوي، والفقر املطلق، والفقر 
الن�سبي، والفقر املوؤقت، والفقر الدائم.

م�ساحة  عن  عبارة  هي  والتي  للفقر،  الثقيلة  بالنواة  يعرف  اأ�سبح  ما  اأي�سا  وهناك 
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تلتقي فيها املجاميع الثالثة الكربى للفقر.حيث يت�سكل من تالقي هذه الدوائر الثالثة حالة 
من الفقر املطلق اأو النواة املطلقة للفقر.

Ú  :طرق قيا�س الفقر
هناك العديد من املوؤ�رشات مثل ن�سيب الفرد من ا�ستهالك الغذاء اأو ن�سيب الفرد من 
التي  الكلية  املقايي�س  وهذه  وقيا�سه  املطلق  الفقر  لتحديد  ت�ستعمل  والتي  القومي،  الدخل 
مفهوم  اأ�سا�سي-  ب�سكل  هو-  الفقر  اأن  حقيقة  تخفي  األ  ينبغي  ومو�سوعية  حمايدة  تبدو 
احلد  ت�سع  التي  القيم  من  جمموعة  يعك�س  اإمنا  للفقر  اإح�سائي  تعريف  اأي  واأن  معياري، 
وثقايف حمدد  اجتماعي  اإطار  الأ�سا�سية يف  احلاجات  لتلبية  املعي�سة  م�ستوى  من  الأدنى 

ويف فرتة زمنية معينة.
ولكن ملا كان حتقيق احلد الأدنى من م�ستوى املعي�سة هو القا�سم امل�سرتك بني جميع 
تعريفات الفقر، فاإن من الطبيعي اأن تتجه اجلهود لقيا�س م�ستوى املعي�سة ب�سكل اأوىل يف 

كل املحاولت الرامية لقيا�س الفقر.
وهناك وفقا لذلك ثالثة مناهج لقيا�س الفقر: الأول يعتمد على حتديد حجم ال�ستهالك 
من �سلع حمددة، والثاين هو الدخل الكلي لوحدة القيا�س الفرد اأو الأ�رشة والثالث هو م�ستوى 
الأ�سا�سية  احلاجات  على  واإمنا  فقط  ال�ستهالك  على  لي�س  الكلي  الإنفاق  حجم  من  الرفاه 

الأخرى، واملنهجان الأول والثاين هما ال�سائعان يف الدرا�سات التطبيقية املقارنة.
املنهج الأول )ال�ستهالك( يعتمد على احت�ساب تكاليف ا�ستهالك بع�س ال�سلع املحددة 

ويحتوي على اأربعة مكونات على الأقل: 
مقدار الإنفاق املخ�س�س لبنود حمددة اأ�سا�سية مثل الغذاء. -
قيمة ال�سعرات احلرارية لوجبة الغذاء. -
تكاليف حمية حمددة ومتوازنة. -
تكاليف اأ�سا�سيات البقاء الإن�سان املحتمل. -

واخلطوة التالية تتمثل يف حتديد تكاليف هذه احلاجات من خالل حتويل احلاجات 
الأ�سا�سية اإىل �سلة حتتوي احلد الأدنى من الطعام، ولكن ال�سهولة الن�سبية يف حتديد تكاليف 
الطعام ينبغي األ تن�سينا �سعوبات حتديد تكاليف احلاجات الأ�سا�سية الأخرى مثل: املالب�س 
الفقر  اأي�سا خط  �سيحدد  املعي�سي  امل�ستوى  �سيحقق هذا  الذي  الإنفاق  واملوا�سالت.وحجم 

الذي دونه تقع الفئات الفقرية.
الفقر،  لقيا�س  الطبيعي  الختيار  هو  الدخل  منهج  اأن  يرى  بع�سهم  فاإن  وباملقابل 
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فالدخل يحدد قيود امليزانية التي تفر�س على الفرد )اأو العائلة( ما ي�ستهلكه ومال ي�ستهلكه’ 
وامل�سكلة تتمثل بعد ذلك يف حتديد م�ستوى الدخل الذي يحدد الفقراء من غري الفقراء، وهذا 
امل�ستوى يرمز اإليه مرة اأخرى باأنه خط الفقر، وهذا املنهج يحتم علينا تعريف مفهوم الدخل 
ي�ستخدم  بينما  للعائلة،  ال�سنوي  النقدي  الدخل  ي�ستخدم  فبع�سهم  ا�ستخدامه،  �سيتم  الذي 

بع�سهم الآخر الدخل اجلاري، ولي�س الدخل طوال العمر، والدخل الفعلي ولي�س املحتمل.
وهناك اأ�سباب عدة جتعل التحليل الذي يعتمد على الدخل يقود اإيل نتائج خمتلفة عن 
Y، ولكنها  تلك التي تعتمد على الإنفاق’ فعائلة ما قد يكون لديها دخل حمدود اأقل من 
ال�سحب  الفقر من خالل  الإنفاق يفوق خط  مع ذلك تكون قادرة على حتقيق م�ستوى من 
عاليًا من  م�ستوى  تظهر  الأ�رشة  موازنات  القرتا�س.ودرا�سة  اأو من خالل  املدخرات  من 
تت�سلم  اأي�سًا عندما  الدخل، وقد يظهر ذلك  العائالت املنخف�سة  ال�سالب من قبل  الدخار 
يف  ت�سرتك  عندما  اأو   ، الغذاء(  اأ�سعار  دعم  اأو  املجاين  ال�سكن  )مثل  عينيًا  دخاًل  الأ�رشة 
 ، )ال�ستهالك(  املبا�رشة  ال�سالفني  املنهجني  بني  واملفا�سلة  الآخرين،  مع  ال�ستهالك 
الوقت  يف  عملية  واعتبارات  منطقية،  ق�سايا  على  تعتمد  )الدخل(  املبا�رش  غري  واملنهج 

ذاته )مدى توافر ودقة املعلومات( .
واأولئك الذين يدفعون عن الطريقة املبا�رشة يعتربون اأن املوت ب�سبب احلرمان املادي 
هو اأحد اأ�سد اأنواع الفقر و�سوحًا، ونق�سان التغذية هو اأي�سا �سورة من �سور الفقر، والطريقة 
املبا�رشة جتعلنا قادرين على حتديد اأولئك الذين ل ياأكلون بدرجة كافية، كما اأنها جتعلنا 
قادرين على ح�رش اأعداد الذين يعي�سون يف م�ساكن غري منا�سبة، اأو الذين مل يح�سلوا على 
التعليم، اأو الذين ل ي�ستطيعون الو�سول اإىل اخلدمات ال�سحية، اأما طريقة الدخل فهي اأقل 
دقة فعلى الرغم من اأن حجمًا معينًا من الدخل قد يكون �رشوريًا ل�رشاء احلاجات الأ�سا�سية 

للحياة، فلي�س هناك ما ي�سمن اأن العائلة �ستنفق دخلها كليًا على ال�سلع.
باأنه من  ال�سهل ن�سبيًا احلكم على فرد ما  الفقر فاإذا كان من  وبالن�سبة لطريقة خط 
الفقراء وفقا ملعايري مو�سوعية اأو ذاتية، فاإنه من ال�سعوبة مبكان اإيجاد معيار حمدد ميكن 
الفقراء من غريهم يف  اأي حتديد  الو�سول للحكم نف�سه بالن�سبة للمجتمع ككل،  من خالله 
جمتمع ما من املجتمعات’ وعلى الرغم من تعدد الجتهادات التي حاولت ا�ستنباط مثل هذا 

املعيار، فاإنه ينبغي القول باأن مفهوم خط الفقر هو اأكرثها �سهرة وانت�ساراً.
وخط الفقر هو حماولة منهجية لو�سع تقدير كمي ملا يطلق عليه احلاجات الأ�سا�سية 
لالإن�سان كالغذاء واملالب�س وال�سكن والنقل’ واملنهج الأكرث �سيوعا يف حتديد خط الفقر يبداأ 
بو�سع افرتا�سات خا�سة بحاجة الإن�سان ل�سعرات حرارية كل يوم لكي ي�ستطيع ال�ستمرار 
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يف احلياة وموا�سلة العمل’ وهذه ال�سعرات حرارية )طاقة الطعام( يتم حتويلها اإيل �سلة من 
الغذاء للوجبات اليومية الرئي�سية، تبعا للعادات الغذائية لكل قطر ثم يتم احت�ساب خيارات 
حدًّد اخلط لها، والقيمة الإجمالية  متعددة، وفقا لالأ�سعار ال�سائدة يف الفرتة الزمنية التي يمُ
ا�ستمرار  اأجل  من  حتقيقه  ينبغي  الذي  الأدنى  احلد  متثل  والتي  الأ�سا�سية،  احلاجات  لهذه 

احلياة الإن�سانية للفرد بطريقة مقبولة، ت�سكل احلد الأدنى الجتماعي اأو خط الفقر.
وفئات ال�سكان التي يقل ا�ستهالكها عن هذا امل�ستوى تقع �سمن الفقراء، وعلى الرغم 
من معقولية هذا املنهج ومنطقيته، فاإنه ترد عليه جملة من امللحظات والقيود التي 

ميكن تلخي�صها يف االآتي: 
اأول: مفهوم خط الفقر يقوم على فر�سية مفادها اأن الفقر هو خا�سية منف�سلة ميكن  -

التعبري عنها بقيا�س وحيد، وهذا يكافئ القول باأن النا�س هم اإما فقراء اأو غري فقراء تبعًا 
ملوقعهم من هذا اخلط، ويف واقع احلياة، فاإن الفقر ظاهرة ذات جوانب متعددة ومتغرية، 

ول يوجد هناك و�سع وا�سح و�رشيح.
بالن�سبة  - تختلف  اأنها  كما  الأفراد  باختالف  تختلف  للطعام  احلاجة  اإن  ثانيا: 

للفرد الواحد مبرور الوقت، ولذا �سيكون من امل�ستح�سن و�سع بع�س الفرتا�سات اخلا�سة 
مب�ستويات الن�ساط التي حتدد املقدار من الطاقة الإ�سافية التي �سيتم احلاجة اإليها.

حال  - جيداً  يعدُّ  الطعام،  من  للطاقة  احلاجة  حتديد  منهج  اأي  املنهج؛  وهذا  ثالثا: 
حتديد خط فقر وحيد، ولكن ينبغي احلذر حني اإجراء درا�سات مقارنة بني مناطق خمتلفة، 

اأو فرتات زمنية متفاوتة حتى للقطر الواحد.
رابعا: اإن خط الفقر ينبغي اأن تكون له عالقة معقولة مع م�ستوى املعي�سة يف القطر  -

حمل الدرا�سة
امل�ستوى  على  ا�ستخدامًا  والأكرث  الأ�سهر  هو  الفقر  خط  فان  النتقادات  هذه  ورغم 

العاملي.
ملمح الفقر يف موريتانيا:. 2

توؤكد الإح�ساءات الر�سمية اأن م�سكل الفقر ما زال يتاأثر به 42% من �سكان موريتانيا 
الذي  املعي�سة  لظروف  الدائم  امل�سح  ح�سب  وذلك  املدقع،  الفقر  من  يعانون   %25.2 واأن 

اأجراه املكتب الوطني لالإح�ساء �سنة 2008.
Ú  :الفقر النقدي

الذين  الأ�سخا�س  يك�سبه  ما  كل  الدخل  ويراعي  الدخل،  على  املقاربة  هذه  تقوم 
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يعي�سون ب�سكل اعتيادي حتت �سقف واحد ويتقا�سمون دخلهم جزئيًا اأو كليًا، وتعرف هذه 
التوليفة بالأ�رشة، حتى اإن كان جمموع الأ�سخا�س يقت�رش على �سخ�س واحد، ويبلغ خط 
الفقر امل�ستخدم يف امل�سوحات حول الظروف املعي�سية لالأ�رش )EPCV( كما يحدده البنك 
الفقر  خط  اأما   ،1985 لعام  الثابتة  وبالأ�سعار  اليوم  يف  للفرد  واحداً   )1( دولرا  الدويل 
املدقع فاإنه ميثل م�ستوى ا�ستهالكيا يبلغ 270 دولراً للفرد �سنويًا ويبني اجلدول التايل 
تطور خطْي الفقر والفقر املدقع املعتمدين يف موريتانيا منذ عام 1990 وحتينهما مبراعاة 

ن�سب الت�سخم.
الجدول )1(

خطوط الفقر المحينة باألوقية للفرد سنويا

الفقر املدقعخط الفقرال�صنوات

19903280024400

19965840034450

20007260054000

20049465070400

200812900096000

المصدر: وزارة الشؤون االقتصادية والتنمية ’ اإلطار االستراتيجي لمحاربة الفقر المجلد الثاني 2012 
ص 25 

قدرت ن�سبة �سكان موريتانيا الذين يعي�سون حتت خط الفقر بنحو 42% عام 2008 
يف حني يعاين 25.2% فقراً مدقعًا ومع تراجع ات�ساع الفقر قيا�سيًا اإذا ما قورن مبا قبل 
تطبيق الربنامج ال�سرتاتيجي ملحاربة الفقر، واإذا ما قي�ست الظاهرة بعدد الأ�رش، فاإن ن�سبة 
حيث  يتزايد  ظل  الفقراء  عدد  فاإن  املطلقة  القيم  وبح�سب   ،)2008(  %35.1 تقدر  الأ�رش 
للنمو  املطردة  بالزيادة  اإىل  اأ�سا�سا  يف�رش  ما  وهو   1.319.566 اإىل   2008 �سنة  و�سل 

ال�سكاين )2.4%( بني عامي 1998 و 2000 ح�سب الإح�ساء العام ل�سنة 2000.
من   %56.6 اأن  كما   ،2008 �سنة   %81.2 الأ�رش  لدى  بالفقر  ال�سعور  ن�سبة  وتبلغ 

معيلي الأ�رش يف عام 2008 يرون غالبية �سكان حيهم اأو قريتهم تعاين من حالة الفقر.
التفاوت املجايل للفقر:  ●

يعدُّ الفقر النقدي ظاهرة ريفية يف املقام الأول وهو منت�رش بن�سبة 59.4% يف الو�سط 
الريفي مقابل 20.8% يف الو�سط احل�رشي، كما اأن املناطق الريفية ت�سم اأكرث من ثالثة 
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اأرباع )77.7%( الفقراء عرب البالد.
وتربز بيانات م�سح 2008 للظروف املعي�سية لالأ�رش اأن 7 وليات من اأ�سل 13 ولية 
تنت�رش فيها ظاهرة الفقر بن�سب تزيد على 55%، وانطالقا من حتليل موؤ�رش الفقر يف هذه 
 %60 تفوق  بن�سبة  جداً  الفقرية  الوليات   )1( مناطق  اأربع  اإىل  تق�سم  اأن  الوليات، ميكن 
)تكانت، غوروغول، لرباكنه( ؛ )2( الوليات الفقرية اإىل حد معني بن�سب ترتاوح بني %55 
و60% )احلو�س ال�رشقي اآدرار كيدمياغا لع�سابة( ؛ )3( الوليات التي يرتاوح الفقر فيها 
بني 30 و 50% )احلو�س الغربي، اترارزه واإين�سريي( ، )4( الوليات التي تقل فيها هذه 

الن�سبة عن 20% )نواذيبوا، تري�س زمور ونواك�سوط( .
ولرباكنه  وتكانت  )اآفطوط  مناطق:  هي  بالفقر  تاأثرا  الأكرث  املناطق  تعدُّ  وكملخ�س 
حتليل  ويبني   ،%70 على  تزيد  ن�سبة  الفقر  موؤ�رش  يتجاوز  حيث  اآدرار(  وادان  ومقاطعة 
�سجلت  وقد  اإليها،  امل�سار  التفاوت  فوارق كبرية �سمن حالت  املدقع وجود  الفقر  ظاهرة 

املقاطعات الإحدى ع�رشة )11( الأكرث تاأثراً، ن�سبًا مرتفعة للفقر املدقع تفوق %50.
كما لوحظت اأي�سا تباينات مهمة على م�ستوى �سكان املدن، ففي نواك�سوط يعدُّ موؤ�رش 
29.7% يف املدن الأخرى، ومن حيث ديناميكية  الفقر املدقع متدنيًا )15.6%( مقابل 

الفقر، تزايدت ظاهرة الفقر الريفي يف حني اأن الفقر احل�رشي تراجع.
الفروق ح�صب الفئات االجتماعية واالقت�صادية والنوع  ●

التي  والقت�سادية  الجتماعية  الفئة  لدى  الفقر  ظاهرة  يف  امللحوظ  الرتاجع  رغم 
اأكرث  من  املجموعة  هذه  تظل  الأخرية  ال�سنوات  مدى  فعلى  زراعيون،  م�ستقلون  يقودها 
املجموعات تاأثراً، حيث ينت�رش فيها الفقر بنحو 70% وتعدُّ الفئة الأقل تاأثراً هي جمموعة 

عمال القطاع العمومي حيث تبلغ ن�سبة الفقر %22 
ول توجد فوارق تذكر يف ن�سب الفقر اإذا كان الأمر يتعلق برب الأ�رشة، وتقل ن�سبة الفقر 
لدى الأ�رشة التي تعيلها ن�ساء )40.3%( مقابل )42.6%( لدى الأ�رشة التي يعيلها رجال.
وتعدُّ الن�سب ح�سب طبيعة الأ�رشة حيث اإن الأ�رش املوؤلفة من اأطفال توجد لديها ن�سبة 
اأكرث  فهي  الواحد  الفرد  ذات  والأ�رش  اأطفال،  بدون  العائالت  اأما   )%44 من  )اأكرث  عالية 

رفاها حيث تبلغ ن�سب الفقر على التوايل 11% و 13.1.

احملور الثاني - السياسات االقتصادية العامة وحصيلتها: 

ة،  مهمرَّ رئي�سة  مراحل  بثالث  موريتانيا  يف  العامة  القت�سادية  ال�سيا�سات  مرت  لقد 
مرحلة  وهناك  الدولة،  قيام  مرحلة  فهناك  اخلا�س،  بطابعها  منها  مرحلة  كل  متيزت 
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الفقر والتوجه العاملي  الثمانينيات وبعد ذلك تفاقم م�سكلة  اأزمة املديونية اخلارجية يف 
ملحا�رشة هذه الظاهرة.

Ú  :اأوال- ال�صيا�صات االقت�صادية ما بعد مرحلة اال�صتقلل
نظرا للجهود التي تتطلبها عملية التنمية القت�سادية، خا�سة يف دولة حديثة العهد 
بال�ستقالل، تكاد تكون بادئة من ال�سفر يف كل �سيء، ونظراً لتوجه ال�سلطات الفرن�سية اإىل 
الإ�رشاع يف التخلي عن التزاماتها املالية كافة جتاه موريتانيا، وهو ما يتبني من تناق�س 
ن�سبة م�ساهمة اخلزينة الفرن�سية يف امليزانية املوريتانية، التي انخف�ست من 57% عام 
و 11% �سنة 1963، وتوقفت   1962 �سنة   %36 واإيل   ،1961 عام   %39 اإيل   1960
اإيل  اأن تعتمد على نف�سها وتتجه  اأمام موريتانيا �سو ى  1964، فاإنه مل يكن  نهائيا �سنة 

مواردها الذاتية )4( .
ومنذ ذلك احلني قامت موريتانيا باإعداد خطط للتنمية القت�سادية كانت اأولها اخلطة 
الرباعية )1963-1966( والثانية رباعية اأي�سا )1970-1973( ، ثم اخلطة اخلما�سية 
خم�س  ملدة  ا�ستمر  مفعولها  اأن  بعد  فيما  تبني  اأخرى  رباعية  وخطة   ،  )1980–1976(

�سنوات )1985-1981( .
اإنه  وقد طبقت هذه اخلطط جمتمعة يف فرتة �سعبة جداً من تاريخ موريتانيا، حيث 
بالإ�سافة اإىل تخلى اخلزينة الفرن�سية عن دعم موريتانيا، فاإنه ابتداء من نهاية ال�ستينيات 
وحتى اأوا�سط الثمانينات �سهدت موريتانيا موجات جفاف خطرية اأحلق اأذى كبريا بالرثوة 
رعوي  لقت�ساد  الفقري  العمود  اآنذاك  ت�سكل  كانت  التي  املوريتانية  والزراعية  احليوانية 

نا�سئ، هذا بالإ�سافة اإىل اآثار حرب ال�سحراء التي تزامنت مع هذه الفرتات.
وميكن اإجمال الأهداف الرئي�سة لهذه اخلطط يف �سكل املبادئ العامة الآتية: 

حتقيق ال�ستقالل القت�سادي. -
حتقيق التنمية القت�سادية والجتماعية. -
التف�سيل املطلق لل�سناعات املنجمية باعتبار قطاع املناجم قطاعًا واعداً. -
ت�سجيع املبادرات اخلا�سة املختلطة واملحلية ودعمها، ل�سيما يف نطاق امل�ساريع  -

ال�سغرية واملتو�سطة.
امل�سادر  - على  والعتماد  الأطر  وتكوين  الوطنية،  العامة  اليد  تدريب  على  العمل 

املحلية لالقت�ساد الوطني
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وقد بلغت ال�ستثمارات املربجمة لهذه اخلطط جمتمعة حوايل 146.57 مليار اأوقية 
اخلطط  هذه  متول  اأن  املتوقع  من  وكان  الوطني،  القت�ساد  قطاعات  خمتلف  بني  موزعة 
املوازنة، وم�ساهمة  العام، وفائ�س  الدخار  20% من  اإىل   15 بن�سب ترتاوح بني  حمليًا 
القطاع اخلا�س، بينما كان مربجمًا اأن ميثل التمويل اخلارجي بني 80 اإىل 85% يف �سكل 

م�ساعدات عامة وم�سادر متويل اأجنبية خا�سة.
الزراعية وا�ست�سالح م�ساحات  العديد من امل�ساريع  اإن�ساء  وقد مت خالل هذه اخلطط 
امل�ست�سلحة  الأرا�سي  هذه  جتاوزت  وقد  ال�سنيغال،  لنهر  املحاذية  املناطق  يف  كبرية 

اأنحاء البالد. 80000 هكتار يف خمتلف 
بع�س  اإنتاج  �ساهمت يف  ومتو�سطة،  م�ساريع �سغرية  اأقيمت  ال�سناعي  املجال  ويف 
اإقامة مركب لل�سلب بطاقة مليون  اأنه كان من املخطط  اإىل  احلاجات املحلية، بالإ�سافة 
بطاقة  الإ�سمنت  ت�سليح  لق�سبان  م�سبكة  اإجناز  للنحا�س، يف حني مت  �سنويًا وم�سفاة  طن 
�سنوية قدرها 10 اآلف طن و م�سفاة لتكرير النفط بطاقة �سنوية قدرها مليون طن، وفيما 
يتعلق مب�ساريع البنية التحتية فاأهم ما اأمُجنز خالل هذه املرحلة �سارع يربط مدينة النعمة 
نيت العديد من املدار�س وامل�ست�سفيات  بنواك�سوط وطوله 1100 كلم وطرق عدة اأخرى، كما بمُ
يف خمتلف مناطق البالد، وفتح املجال اأمام القطاع اخلا�س للعمل يف جمال التعليم وال�سحة.

ومت فتح راأ�سمال بع�س موؤ�س�سات القطاع العام وال�سماح للقطاع اخلا�س بامل�ساهمة فيه، 
بالإ�سافة اإىل ت�سغيل م�سفاة النفط يف انواذيبو، ومعمل ال�سكر يف نواك�سوط، و بناء ميناء 
ال�سداقة يف نواك�سوط مب�ساعدة جمهورية ال�سني ال�سعبية، كما بلغت معدلت النمو ال�سنوي 
للناجت املحلي يف املتو�سط 5% �سنويًا، كما مكنت هذه اخلطط من خلق اأكرث من 25000 
جناحها  رغم  جميعا  اخلطط  هذه  لكن  العمومي،  و�سبه  العمومي  القطاع  بني  عمل  فر�سة 
البالد يف نهاية �سنة  اأخطر جفاف �رشب  اآثار  الن�سبي وجدت نف�سها عاجزة عن مواجهة 
1984، ويف ظل تدهور اأ�سعار احلديد، وتوقف بع�س البلدان عن م�ساعدة الدولة  و   1983
املوريتانية الفتية، تبني عجز موريتانيا عن ت�سديد خدمة ديونها اخلارجية، وهو ما خلق 
ق من جراح اقت�ساد  بلبلة اجتماعية كبرية وو�سع ماأ�ساوي عانت منه البالد ب�سكل كبري عمرَّ
متداٍع اأ�سال مبني على اأ�س�س رملية، فلم يبق اأمام موريتانيا �سوى التوجه اإىل �سندوق النقد 
الدويل والبنك الدويل من اأجل اإعادة جدولة ديونها، واحل�سول على قرو�س جديدة، تعمل 
على كبح جماح هذه امل�سكالت املختلفة قبل اأن ترتك ب�سماتها على التنمية القت�سادية 

ومكافحة الفقر، وقد عرفت هذه الربامج با�سم برامج الإ�سالح القت�سادي.
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Ú   :ثانيا- برامج الت�صحيح الهيكلي يف موريتانيا
ابتداء من �سنة 1985 بداأت موريتانيا واأثر امل�ساكالت واملتاعب اجلمة التي يعاين 
ت�سحيح  برامج  تطبيق  النامية  البلدان  من  مثيالتها  غرار  على  الوطني  القت�ساد  منها 
هيكلي وا�سع النطاق، اتخذت يف البداية لنف�سها �سعار التقومي القت�سادي وبرامج الإ�سالح 
عملمُ والعمل بها يف �سكل  اأ�سبحت اخلطط التنموية تعدُّ ويمُ القت�سادي وبعد هذا الربنامج 
ما عرف بالوثائق الإطارية، ومهما يكن من ت�سمية هذه الربامج، فاإنها جميعًا عبارة عن 
برامج اإ�سالح هيكلي ترمي اإيل تخفيف العجز يف ميزانية الدولة يف مرحلة اأوىل، ثم الق�ساء 
عليه يف مرحلة ثانية وحتقيق فائ�س معترب ي�ساهم يف متويل التنمية يف مرحلة اأخرية، 

وكذلك حماولة احلد من العجز يف ميزان املدفوعات وحتقيق التنمية ال�ساملة.
وسنتكلم هنا بإيجاز عن أهم أهداف ونتائج هذه البرامج.

 )P.R.E.F( 1988�1985 :خمطط التقومي االقت�صادي واملايل
لقد اأحاطت بهذا املخطط جملة من الظروف والعتبارات اخلا�سة، جعلته يعرف مبخطط 
التقومي القت�سادي، فقبل نهاية فرتة املخطط الرابع )املخطط الذي قبله( ب�سنة واحدة اأي 
مع نهاية 1984 وبداية 1985 كان القت�ساد املوريتاين ي�سري يف طريق م�سدود، وكان 
يعاين من جملة من امل�سكالت اخلطرية واملتفاقمة والتي من اأهمها الآثار ال�سلبية لأكرث من 
15 �سنة من اجلفاف التي اأحلقت اأ�سد ال�رشر بالقطاع الريفي ودفعت اأكرث �سكانه اإىل الهجرة 
املدن  تعاين منها هذه  التي كانت  امل�سكالت  ذلك من م�ساعفة  املدن، وما جنم عن  نحو 
اأ�سال، فيما يتعلق بتوفري احلد الأدنى من املرافق الأ�سا�سية ال�رشورية للحياة املدنية، كما 
اأن معظم الإجنازات القائمة اأ�سبح ت�سيريها ميثل عبئا على القت�ساد الوطني مثل: )�سيانة 
الأولية على اخلارج،  التي تعتمد كليا بالن�سبة ملواردها  الطرق، وت�سغيل بع�س امل�ساريع 
ت�سكل  اأ�سبحت  العام  القطاع  فاإن م�رشوعات  ، كذلك  ال�سكر(  النفط وم�رشوع  مثل م�سفاة 
عبئًا على الدولة ملا ي�سودها من ف�ساد الت�سيري الإداري وقلة املردودية )5( ، بالإ�سافة اإىل 

الختاللت يف ميزانية الدولة وميزان املدفوعات ال�سابقة الذكر.
هذه الأمور كلها جمتمعة جعلت الدولة تتوقف عن تنفيذ ما تبقى من املخطط الرابع، 
لهذه  حد  لو�سع  �سنوات  اأربع  على  ميتد  الذي  القت�سادي  التقومي  خمطط  حمله  واأحلرَّت 

امل�سكالت، وتتمثل اأهداف هذا املخطط يف النقاط االآتية: 
احلا�سلة  - املعدلت  تفوق  الإجمايل  املحلي  للناجت  �سنوية  منو  معدلت  حتقيق 

معدل  اإيل  الو�سول  اأي  �سنويًا   %2.7 بحوايل  تقدر  والتي  الدميغرايف،  للنمو  بالن�سبة 
وامليل  املنفذة  ال�ستثمارات  اإنتاجية  حت�سني  اأجل  من   %4 عن  يقل  ل  �سنوي  اقت�سادي 
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اإيل تخفي�س ن�سبة ال�ستثمارات العمومية اإيل الناجت املحلي الإجمايل، والتي كانت يف عام 
.%35 1984 يف حدود 

تدريجي من  - ادخار  1986، وحتقيق  الدولة يف عام  توازن ميزانية  اإىل  الو�سول 
ال�ستثمارات  جملة  من   %5 حوايل  اإىل   1988 عام  يف  ي�سل  اأن  ميكن  امليزانية  هذه 

املطلوبة.
من  - ال�سافية  ال�سادرات  زيادة  طريق  عن  املدفوعات  ميزان  يف  العجز  تخفيف 

املحلي  الناجت  من   %11 حوايل  اإىل  اجلاري  امليزان  يف  العجز  وخف�س  احلديث  القطاع 
الإجمايل، بعدما كان ميثل 34% يف العام 1984، وقد اتبعت الدولة يف �سبيل حتقيق هذه 

الأهداف �سيا�سة مالية ونقدية تقوم على: 
�سيا�سة تق�سف �سارمة على م�ستوى املالية العامة، تقوم على التحكيم يف النفقات  -

اأداء الإدارات العامة عن طريق زيادة فعالية عملية اجلباية والتح�سيل،  اجلارية وحت�سني 
وانتهاج �سيا�سة توظيف تعتمد على ربط التكوين با�ستخدام وخلق فر�س جديدة للعمل عن 

طريق القطاع اخلا�س.
لتحرير  - �سيا�سة  واتباع  واملتو�سطة،  ال�سغرية  واملوؤ�س�سات  ال�سيد  جمال  ويف 

الأ�سعار يف القطاع اخلا�س، ورفعها اإيل م�ستوى قريب من �سعر التكلفة يف القطاع العام.
خا�سة  - الإنتاجية،  للقطاعات  الأولوية  تعطي  لالقرتا�س  نقدية  �سيا�سة  اتباع 

الزراعية وال�سيد واملوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة بالإ�سافة اإىل تخفي�س العملة الوطنية 
التوازن يف ميزان  �سيا�سة �رشف مرنة بهدف حتقيق  واتباع  الأجنبية،  للعمالت  بالن�سبة 

املدفوعات.
ون�سري اإيل اأن ا�ستثمارات هذا املخطط قدرت بحوايل 55 مليار اأوقية اأجنز منها %92 
للناجت  م�ستمر  تزايد  يف  متثلت  جيدة  نتائج  حتقيق  يف  الربنامج  هذا  اإجنازات  وتتلخ�س 
62.999 مليار  اإىل   1985 اأوقية �سنة  53.230 مليار  انتقل من  الذي  الإجمايل  املحلي 
�سنة  اأوقية  مليار   75.404 واإىل   ،1987 �سنة  مليار   69.171 واإيل   ،1986 �سنة  اأوقية 
3.6% خالل هذا الربنامج كما �سهد معدل الإيرادات  1988 اأي مبعدل منو متو�سط قدره 
الدولة  ميزانية  وظلت  العامة،  النفقات  وكذلك  كبرياً،  تزايداً  نف�سها  الفرتة  يف  ال�رشيبية 
حتقق فائ�سًا متزايداً طوال �سنوات الربنامج )من 596 مليون اأوقية �سنة 1986 اإىل 1773 
عجز  من  بدًل  وذلك   ،1988 �سنة  اأوقية  مليون   3613 اإيل  ثم   ،1987 �سنة  اأوقية  مليون 
بلغت قيمته 77 مليون اأوقية �سنة 1985( ، كما مت يف الفرتة نف�سها اأي�سا تقلي�س العجز 
يف ميزان املدفوعات، ول �سك يف اأن منو الناجت املحلي الإجمايل هذا انعك�س اإيجابًا على 
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قطاعات القت�ساد الوطني كافة، كذلك فاإن منو النفقات رغم حماولة الدولة تقلي�سها كان 
له اأثار اإيجابية على امل�ستوى القت�سادي، يعك�س اآثاره الجتماعية التي كانت حمدودة.

: )P.C.R( 1991-1989 برنامج الدعم والدفع
لقد �سجعت النتائج املحققة يف برامج التقومي القت�سادي املايل موا�سلة �سيا�سات 
الإ�سالح املتبعة نف�سها حتت ا�سم »برنامج الدعم والدفع«، حيث جاءت الأهداف متقاربة 

وا�ستخدمت ال�سيا�سات ال�سابقة نف�سها تقريبا يف �سبيل حتقيقها
وميكن ح�رش اأهم اأهداف الربنامج فيما ياأتي )6( : 

حتقيق معدل منو �سنوي قدره 3.5% خالل الفرتة. -
املحلي  - الناجت  من   %6 حدود  يف  العامة(  املوازنة  )من  عمومي  ادخار  حتقيق 

الإجمايل خالل الفرتة نف�سها.
حدود  - يف  العمومية  ال�ستثمارات  على  والإبقاء  ال�ستثمارات،  مردودية  حت�سني 

16.6% من الناجت املحلي اخلام.
9.8% من  - اإىل ن�سبة  تخفيف العجز يف امليزان التجاري لي�سل يف نهاية الفرتة 

الناجت املحلي اخلام.
ح�رش ن�سب خدمات الدين اخلارجي فيما بني 20 اإىل 25% من عائدات ال�سادرات  -

يف �سنة 1991.
قطاعية  �سيا�سات  منها  متعددة،  فهي  الربنامج  هذا  لتحقيق  املتبعة  ال�سيا�سات  اأما 
و�سيا�سة  البنكي،  والنظام  العمومية  املوؤ�س�سات  واإ�سالح  الزراعية،  القطاعية  كال�سيا�سة 
اخلارجي  القطاع  و�سيا�سة  النقدية  وال�سيا�سة  العامة،  واملالية  العام  والقطاع  الأ�سعار 

والقرو�س، وما اإىل ذلك من ال�سيا�سات.
كما اأعطى الربنامج اأي�سا اأولوية كبرية ل�سيانة الأدوات والتجهيزات وال�ستثمارات 
الأ�سا�سي،  للتعليم  الأولوية  واإعطاء  التعليم  نفقات  تنظيم  اإىل  بالإ�سافة  هذا  الأ�سا�سية، 
ومالءمة التعليم العايل مع التوجهات القت�سادية اجلديدة كما تبنى الربنامج اأي�سا حماربة 
ا�ستخدمت يف  التي  الإنتاج  التي جعلتها ل تعرب فعاًل عن تكلفة عوامل  الأ�سعار  ت�سوهات 
اأ�سعار  األغي الدعم للمنتجات الزراعية وال�سلع ال�ستهالكية ورفع  اإنتاجها.ويف هذا الإطار 
والتي  الوطنية،  العملة  تقومي  لإعادة  �سيا�سة �رشف مرنة  امُتبعت  العمومية، كما  اخلدمات 
1988 وذلك بطلب من املوؤ�س�سات  10.3% مقارنة ب�سنة  1989 بـ  خف�ست قيمتها �سنة 

املالية الدولية التي ترى اأن العملة املوريتانية مقيمة ب�سعر اأكرب من قيمتها.
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القطاع  موؤ�س�سات  اإ�سالح  �سيا�سة  اتبعت  فقد  العامة،  النفقات  من  احلد  اإطار  ويف 
جمموعة  و�سعت  حيث  �سامل،  وتنظيمي  قانوين  اإطار  عرب  العمومي  �سبه  والقطاع  العام 
اإن�سائها وت�سفيتها، ومن هذه  من الن�سو�س القانونية حتدد نظام هذه املوؤ�س�سات وطرق 
العمومية  املوؤ�س�سات  يحدد  الذي   118/90 واملر�سوم   90/90 القانوين  الأمر  الن�سو�س 
ال�سابق  املر�سوم  اأما  بالدولة  الهيئات  هذه  وعالقة  العمومي،  املال  راأ�س  ذات  وال�رشكات 
)113/90( فيحدد �سكل وتنظيم وت�سيري املجال�س الإدارية للموؤ�س�سات العمومية وتنظيمها 
هذا  العمومية  املوؤ�س�سات  بت�سنيف  يق�سى   90  /54 رقمه  مر�سوم  وهناك  وت�سيريها 
بالإ�سافة اإيل املر�سوم 72/ 90 القا�سي بامل�سادقة على النظام النموذجي لل�رشكات ذات 

راأ�س املال العمومي)7(.
ِدّدت العالقة بني الدولة وموؤ�س�ساتها العمومية  وانطالقا من هذه القوانني وغريها حمُ
يف ظل مقا�سة الديون امل�ستحقة لكل طرف جتاه الطرف الآخر، ومن اأمثلة هذه ال�رشكات 
بع�س �رشكات اخلدمات العامة )ال�رشكة الوطنية للمياه والكهرباء SONELEC وموؤ�س�سة 
الربيد واملوا�سالت OPT( ، كما متت اإعادة هيكلة موؤ�س�سة �سنيم )SNIM( ، عن طريق 
100 مليون دولر، مما مكنها من متويل م�رشوع امهودات الذي  اإنقاذ مالية بقيمة  خطة 
والت�سدير  لالإيراد  الوطنية  ال�رشكة  اأي�سا  الإ�سالحات  و�سملت  الإنتاجية  قدرتها  من  زاد 

. )OPT( وهيئة الربيد واملوا�سالت )SONIMEX(
ويف املجال الجتماعي اتبع الربنامج �سيا�سة العون الغذائي )الغذاء مقابل العمل( ، 
وزيادة خم�س�سات القطاعات الجتماعية ب�سكل عام التعليم وال�سحة، ...( كما مت تكثيف 
احلالة  حت�سني  خالل  من  لالإ�سالح  ال�سلبي  البعد  يف  للتحكم  الطرق  اأجنع  حول  الدرا�سات 
ِّح عدد كبري  الجتماعية للمواطنني، ذلك اأنه يف ظل برنامج التقومي القت�سادي واملايل �رشمُ
من العمال الذين كانوا يعملون يف املوؤ�س�سات العامة التي متت اإعادة هيكلتها، كذلك فاإنه 
ِلّ�س عدد املكتبني اجلدد يف الوظيفة العمومية ليقت�رش فقط على قطاعي التعليم وال�سحة،  قمُ

وقد عمقت هذه الإجراءات ب�سكل وا�سح من م�سكلة البطالة.
وقد بلغت ال�ستثمارات املخططة لربنامج الدعم والدفع 604 مليون دولر على طول 
امتداد عمر الربنامج املحدد بثالث �سنوات، اأما عن النتائج التي حتققت يف ظل هذا الربنامج 
فلم تكن م�سجعة ب�سكل كبري، وذلك بفعل عوامل عدة اأغلبها خارجي، وبع�سها داخلي فعلى 
امل�ستوى اخلارجي هناك اأزمة ال�سنغال التي تفجرت يف اأبريل 1989، والتي اأدت اإيل عودة 
عدد كبري من املواطنني جمردين من ممتلكاتهم، وذلك بعد اأن كانت حتويالتهم امل�رشفية 
من العملة الأجنبية م�سدراً مهمًا من م�سادر التحويالت الأجنبية، كما اأدت هذه الأزمة اإيل 
انت�سار القلق بني �سفوف الفالحني يف اأهم منطقة داخل الوطن من حيث اخل�سوبة ووفرة 
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الإنتاج )�سفة نهر ال�سنغال( ، كما اأدت حرب اخلليج الثانية اإىل توقف بع�س الدول اخلليجية 
عن م�ساعدة موريتانيا، وتقلي�س بع�سها الآخر منها لهذه امل�ساعدات، بعد اأن كانت ت�سكل 
املوؤيد  موقفها  ب�سبب  وذلك  موريتانيا،  اإيل  املوجهة  الأجنبية  للم�ساعدات  الفقري  العمود 
الفرتة بتتابع �سنوات  الداخلي، فقد متيزت هذه  اأما على امل�ستوى  للعراق يف هذه احلرب، 
اجلفاف، حيث ظل نزوح �سكان الأرياف اإىل املدن متوا�ساًل وهو ما نتجت عنه اآثار �سيئة 

خمتلفة.
وب�سكل عام فاإنه رغم هذه ال�سعاب فقد ظل الناجت الوطني اخلام متزايداً، حيث و�سل 
 3524 بلغ  فائ�سا  الدولة  ميزانية  حققت  كما  اأوقية،   92.619 اإيل  الربنامج  نهاية  يف 
مليون اأوقية يف نف�س الفرتة )1991( رغم اأنها حققت عجزا بلغ 3063 مليون اأوقية يف 
ال�سنة الأوىل من عمر هذا الربنامج،  1990، كما حقق ميزان املدفوعات فائ�سًا يف  عام 
اأقل من  اإيل  الت�سخم  العامة يف تزايد م�ستمر، وانخف�ست ن�سبة  النفقات والإيرادات  وظلت 

10% يف غالب الأحيان.
برنامج الت�صحيح الهيكلي: 1995-1992.

عا يف ظروف  اأنهما من جهة و�سمُ لقد متيز الربناجمني ال�سابقني بطابع تثبيتي ذلك 
�سعبة جدا متيزت باختاللت داخلية وخارجية كبرية، ومن جهة اأخرى فاإنهما كانا ميثالن 
متهيداً وخطوة اأوىل من خطوات برامج اإ�سالح هيكلية وا�سعة النطاق �رشعت موريتانيا يف 

تنفيذها بالتعاون مع FMI، والبنك الدويل ابتداء من �سنة 1992.
ويف هذا ال�سياق واإدراكا من احلكومة املوريتانية ب�رشورة موا�سلة اجلهود التنموية، 
بالتن�سيق مع   1992 اأواخر  احلكومة يف  اأعدت هذه  الهيكلية  الإ�سالحات  نطاق  وتو�سيع 
�سندوق النقد الدويل والبنك الدويل برناجمًا يغطي الفرتة من 01/ 10/ 1992 اإىل 30/ 
با�سم برنامج الت�سحيح الهيكلي، وقد و�صع هذا الربنامج جمموعة  1995، عرف   /09

من االأهداف اأهمها: 
حتقيق معدل منو اقت�سادي �سنوي متو�سط قدره %3.5. -
خف�س معدل الت�سخم لي�سل يف نهاية الربنامج اإىل 3.6% بعدما كان ميثل %9  -

يف 1991.
الناجت  - من   %14.5 من  املدفوعات  مبيزان  اجلاري  احل�ساب  يف  العجز  خف�س 

الإجمايل لعام 1991 اإىل 6.6% يف نهاية الربنامج.
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ومن اأجل حتقيق هذه االأهداف تبنت احلكومة املوريتانية عدة �صيا�صات تتلخ�س 
فيما ياأتي: 

الو�سع املايل للحكومة من خالل تطبيق �سيا�سة نفقات �سارمة )تر�سيد  - حت�سني 
النفقات العامة( ، وحت�سني حت�سيل ال�رشائب.

التجارة  - بت�سجيع  وذلك  الوطني،  القت�ساد  داخل  اخلا�س  القطاع  موقع  تعزيز 
وال�سناعات املختلفة مبا فيها  ال�سيد  اخلارجية وال�رشف وال�ستثمار اخلا�س يف قطاع 

ال�سناعات التقليدية.
القيام باإ�سالح �سامل للجهاز امل�رشيف بهدف تقوية دوره الو�سيط بالإ�سافة اإىل  -

اإ�سالح ال�سيا�سة الئتمانية.
موا�سلة اإ�سالح )اإعادة هيكلة( املوؤ�س�سات العمومية: فقد كان القطاع العام ي�سم  -

80 موؤ�س�سة عمومية حتى �سنة 1989، بع�سها ذو طابع غري جتاري “ 20 موؤ�س�سة” وتعدُّ 
الدولة امل�ساهم الرئي�س يف 40 موؤ�س�سة من هذه املوؤ�س�سات، وتنت�رش يف خمتلف قطاعات 
القت�ساد الوطني ومتثل )2/ 1( من ال�ستثمارات العمومية وتتلقى )5/ 1( من القرو�س 
على  ت�سيطر  عمومية  موؤ�س�سة   12 كانت  نف�سها  ال�سنة  ويف  البنكي،  القطاع  من  املوجهة 
من   %75 وت�سغل  املبيعات  من   %95 على  وت�ستحوذ  مطلق  ب�سكل  الإنتاجي  القطاع 

العمالة الوطنية )8( .
ورغم عمليات الإ�سالح الهيكلي لبع�س هذه املوؤ�س�سات يف الربناجمني ال�سابقني فاإن 
تبنت  املوؤ�س�سات، عندها  املطلوب ومتفاوتة ح�سب  امل�ستوى  املالية ظلت دون  و�سعيتهم 
احلكومة برناجما اأكرث �رشامة بالتعاون مع �سندوق النقد الدويل وبع�س املوؤ�س�سات املالية 
الدولية الأخرى كالبنك الإفريقي للتنمية »BAD” وال�سندوق العربي لالإمناء القت�سادي 
با�سم  الربنامج  هذا  عرف  وقد  واليابان،  اأملانيا  اإىل  اإ�سافة   ،”FADES”والجتماعي
الإجمايل  املبلغ  وكان   ،”PASEP“ العمومية  املوؤ�س�سات  لقطاع  الت�سحيحي  الربنامج 
لتمويل هذا الربنامج الذي هو برنامج فرعي عن برنامج الإ�سالح الهيكلي العام قد بلغ 50 

مليون دولر، موزعة اأ�سا�سًا بني الأطراف ال�سابقة الذكر )9( .
ويف ظل » PASE “ مت ان�سحاب الدولة من امل�ساهمة يف روؤو�س العديد من املوؤ�س�سات، 
 AIR”و ”SNIM“ وخ�سخ�سة بع�سها الآخر منها، فبالإ�سافة اإىل موا�سلة اإعادة هيكلة
�سبه  القطاع  تطهري  مترَّ   ،”SONELEC”و  ”OPT”و  ”–MAURITANIE
العمومي بت�رشيع تخلي الدولة وان�سحابها من روؤو�س اأموال كل من �رشكة التاأمني واإعادة 
التاأمني...ورفع الحتكار عن ا�سترياد بع�س املواد ال�ستهالكية الذي كانت حتتكره ال�رشكة 
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على  الهيكلة  اإعادة  جهود  تقت�رش  ومل   ،»SONIMEX“ والت�سدير  لالإيراد  املوريتانية 
موؤ�س�سات قائمة بعينها، بل اإنها اتخذت بالإ�سافة اإىل ذلك �سكل اإ�سالحات قطاعية �سملت 

القطاعات املنتجة كافة داخل القت�ساد الوطني.
وبالإ�سافة اإىل اإعادة هيكلة عدد كبري من املوؤ�س�سات العمومية واإ�سالحها، فقد متت 
موا�سلة الإ�سالح املالية املتمثلة يف اإ�سالح النظام ال�رشيبي بالرفع من ح�سيلة ال�رشائب، 
كما ظل الناجت الوطني اخلام يف هذه الفرتة متزايداً، حيث و�سل يف نهاية عمر الربنامج 
والتي هي 1994 بدًل مما كان خمططًا )1995( اإىل 124.933 مليار اأوقية وظلت ميزانية 
 7398 الدولة يف هذه الفرتة حتقق فائ�سًا وعجزاً يف بع�س الأحياء، وقد بلغ هذا العجز 
مليون اأوقية �سنة 1992 و 13161 مليون اأوقية �سنة 1993 وتعد هذه الن�سبة الأخرية من 
اأكرب ن�سب العجز يف ميزانية الدولة منذ تطبيق برامج الت�سحيح الهيكلي، ويف �سنة 1994م 
حققت امليزانية فائ�سًا قدره 5740 مليون اأوقية، كما تراجعت ن�سبة الت�سخم اإيل اأقل من 

5% يف هذه ال�سنة الأخرية.
وقد تفاقمت امل�سكالت الجتماعية كثرياً يف نهاية عمر الربنامج، الذي اأدى اإىل ت�رشيح 
خططها  مراجعة  اإىل  باحلكومة  اأدى  مما  جديدة،  عمل  فر�س  خلق  من  بدًل  العمال  اآلف 

وحماولة تبني �سيا�سات تخفف من اآثار الفقر الذي و�سل م�ستواه اإىل اأكرث من %56.

الفرتة  يف  موريتانيا  يف  القاعدية  والتنمية  الفقرة  حماربة  إسرتاتيجية   - ثالثا 
 :)2001 – 1994(

متثل هذه ال�سرتاتيجية اأول مراحل ال�سيا�سات املوريتانية ملحاربة الفقر، وقد و�سعت 
لتغطي الفرتة من 1994 اإىل 2001، وت�سمنت عنا�رش اأ�سيا�سية موجهة لل�سيا�سة احلكومية 
يف جمال مكافحة الفقر، كما هو احلال يف اخلطط الطويلة واملتو�سطة املدى التي تنفذ عادة 
ِفّذت هذه ال�سرتاتيجية من خالل برناجمني اإطارين  من خالل خطط ق�سرية املدى، فقد نمُ
للتنمية القاعدية وحماربة الفقر يخ�س الأول منهما الفرتة الواقعة بني 1994 و 1998، 

بينما و�سع الثاين للفرتة من 1998 اإىل 2001 )10( .
و�صنتناول هذه اال�صرتاتيجية من حيث االأهداف ونتائج تنفيذ هذه ال�صيا�صات 

 : )2000 - 1994(

Ú :اأوال- جماالت تدخل ا�صرتاتيجية حماربة الفقر والتنمية القاعدية
املجالت  وبع�س  القاعدية،  الن�ساطات  ال�سرتاتيجية  تدخل  جمالت  �سملت  لقد 

الجتماعية، وذلك على النحو الآتي: 
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التدخلت املرتبطة بالن�صاطات القاعدية: . 1
ذات  القت�سادية  بالن�ساطات  املرتبطة  ال�سرتاتيجية  التدخالت  هو  هنا  املق�سود 
على  وذلك  واحل�رشي،  الريفي  املجالني  التدخالت  تلك  �سملت  وقد  الفقر،  مبحاربة  ال�سلة 

النحو التايل )11( : 
يف الو�صط الريفي:  -

باعتبار اأن الفقر يف موريتانيا يرتكز يف الريف اأ�سا�سا نظرا ل�سعف م�ستوى الإنتاجية 
ا�سرتاتيجية  اهتمت  فقد  الريف،  يف  العاملني  معظم  ي�ستقطب  الذي  الزراعي  القطاع  يف 

مكافحة الفقر يف هذا الو�سط ب�سغار املزارعني 
يف الو�صط احل�رشي:  -

ركزت  ولذلك  العمل  فر�س  بانعدام  اأ�سا�سا  احل�رشي  الو�سط  يف  الفقر  ويرتبط 
ال�سرتاتيجية الأوىل ملحاربة الفقر يف موريتانيا على خلق فر�س عمل جديدة، على اأن يتم 
ذلك من خالل ترقية القطاع غري امل�سنف عن طريق و�سع نظام للقر�س للتكوين امل�ستمر.

التدخلت املوؤقت واله�س: . 2
والتنمية  الفقر  ملحاربة  الأوىل  املرحلة  منحتها  التي  الجتماعية  املجالت  ترتكز 
القاعدية الأولوية يف التعليم وال�سحة واملياه النقية، وذلك انطالقا من اأهمية هذه املجالت 

يف مكافحة الفقر.
وقد كانت الأهداف الرئي�سية للربنامج هي: 

الو�سول اإىل معدل منو اقت�سادي ي�ساوي 4.4%، واحلفاظ على معدل ت�سخم يف  -
حدود دنيا )%3( .

خف�س العجز يف امليزان اجلاري من 14% من الناجت الداخلي اخلام �سنة 1994  -
اإىل 9% �سنة 1995 واإىل 6.4% عند نهاية الربنامج.

كما حاول الربنامج كبح جماح الآثار اجلانبية لل�سيا�سات املالية التق�سفية على  -
املواطنني، وذلك بخلق م�ساريع ذات بعد اجتماعي ملحاربة الفقر.

ومتثلت ح�سيلة هذا الربنامج يف: 
و�سل معدل النمو احلقيقي اإىل 4.6% يف �سنة 1995 و 4.7% يف �سنة 1996  -

1997، وهي ن�سب كلها اأعلى مما كان م�ستهدفا، اأما على م�ستوى الت�سخم  % �سنة  و 4.5 
فقد تراجع معدله اإىل م�ستوى اأكرب مما كان م�ستهدفا حيث و�سل يف نهاية اخلطة اإىل %4.5 
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بدًل من 3% التي كانت م�ستهدفة
الناجت  - من   %9.7 اإىل  العجز  ِفّ�س  خمُ فقد  اجلاري  احل�ساب  مبيزان  يتعلق  وفيما 

الداخلي اخلام �سنة 1997، مما يعني اأنه مل ي�سل اإىل الهدف املطلوب وهو %6.4.
1996 و1997 حيث بلغ  - وبالن�سبة لو�سع ميزانية الدولة، فقد حت�سن يف �سنتي 

1997 بينما حققت  1996 و2.507 مليار �سنة  1.09 مليار �سنة  الفائ�س على التوايل: 
عجزاً يف �سنة 1995 بلغ 1.16 مليار اأوقية )12( .

نهاية  - م�ستواه  ظل  حيث  جداً  حمدوداً  كان  تراجعه  فاإن  الفقر،  م�ستوى  على  اأما 
الرئي�س  هدفها  حتقيق  يف  اخلطة  هذه  فعالية  عدم  يعني  مما   ،%50 من  اأكرث  الربنامج 

وهو حماربة الفقر.
75.085 مليار  وقد بلغ حجم ال�ستثمارات العمومية الإ�سافية لهذا الربنامج مبلغ 

اأوقية وزعت كما ياأتي بني القطاعات احلكومية.
الجدول )2( 

PIP التوزيع القطاعي لاستثمارات في برنامج

الن�صبة املئوية املوجهة له % القطاع 

30.3التنمية ال�سناعية

29.1البنى التحتية والنقل الربي

21.6التنمية الريفية

11.7املوارد الب�رشية

1.7تطوير املوؤ�س�سات 

5.6ال�رشكة الوطنية لل�سناعة واملناجم 

100املجموع 

 Source : Marchés tropicaux numéro spécial Mauritanie, 1999, P 207

بحوايل  الربنامج  هذا  مكونات  ملختلف  الإجمالية  التكلفة  البداية  يف  قدرت  وقد 
1.545.247.000 اأوقية اأي ما يعادل 12.362.000 دولر اأمريكي، وهو مبلغ متوا�سع 

بالنظر اإىل حجم امل�سكلة املراد حلها اأو التخفيف منها.
Ú  :)2001-1998(  ثانيا- برنامج حماربة الفقر والتنمية القاعدية خلل الفرتة

يف اإطار توجهات هذا الربنامج مت لأول مرة ربط ا�ستهداف حتقيق معدلت منو مرتفعة 
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بربنامج مكافحة الفقر، كما اأعطي القطاع اخلا�س دوراً اأكرب يف ا�سرتاتيجية حماربة الفقر 
من خالل تقوية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملن�ساآت الت�ساركية، وت�سهيل احل�سول على القرو�س، 

وم�ساعفة اأعداد املوؤ�س�سات ال�سغرية الأكرث مالءمة للمناخ القت�سادي للفقراء 
اأهداف الربنامج: 

بعد انتهاء فرتة الربنامج الإطاري الأول ملكافحة الفقر اجتهت ال�سيا�سات نحو نظرة 
اأكرث �سمولية وتخ�س�سية يف جمال الت�سدي لظاهرة الفقر، فهي اأكرث �سمولية نظراً حلر�سها 
على اإدماج مكافحة الفقر يف جميع الربامج القطاعية للدولة، واأكرث تخ�س�سية من خالل 
اإن�ساء جهاز �سبه وزاري مكلف بحقوق الإن�سان ومكافحة الفقر �سنة 1998 يعنى بالإ�رشاف 
فقرا  الأ�سد  لل�سكان  الأ�سا�سية  احلاجات  لتلبية  املوجهة خ�سي�سا  ال�سيا�سات  على خمتلف 

وحت�سني م�ستوى معي�ستهم.
ويتلخ�س الهدف الرئي�س لهذا الربنامج يف متكني اأكرب عدد ممكن من املواطنني من 
جتاوز عتبة الفقر مع حت�سني م�ستوى نفاذهم اإىل اخلدمات الجتماعية الأ�سا�سية، وب�سكل 

كمي فاإنه كان ي�سعى اإىل: 
تخفي�س الفقر بن�سبة 18% على الأقل يف �سنة 2001 مقارنة بو�سعيته يف �سنة  -

50% من جمموع الأ�رش حينها تعي�س حتت عتبة الفقر )13( . 1996، حيث كانت ن�سبة 
حت�سني م�ستوى بع�س املوؤ�رشات املنتقاة للتنمية الب�رشية مبا يف ذلك املوؤ�رشات  -

املتعلقة بالن�ساء والأطفال.
الجدول )3(

التكاليف المقدرة لإلنفاق على الخدمات االجتماعية األساسية 
في البرنامج اإلطاري الثاني )2001-1998( 

جمال االإنفاق
التمويلت باآالف الدوالرات

ن�صبة االإجنازاملنجزالن�صبة املئوية من املبالغ املقررةالتكلفة

208849.62259680.4ال�سحة 

252108.61333052.8التعليم الأ�سا�سي

26070.9291.1حمو الأمية

3656412.52160759املياه النقية

110563.8224020.2التنظيف وتطهري املدن
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جمال االإنفاق
التمويلت باآالف الدوالرات

ن�صبة االإجنازاملنجزالن�صبة املئوية من املبالغ املقررةالتكلفة

34781.282023.5دعم املجموعات الهام�سية 

10700836,66062256.6جمموع

جامعة  منشور،  غير  بحث  الفقر،  لمكافحة  الوطنية  السياسة  عالي  محمد  السالك  محمد  ولد  المصدر: 
نواكشوط 2011، ص: 43

النقية  املياه  لتوفري  اأهمية  اأعطى  قد  الربنامج  توزيع  نظام  اأن  اجلدول  من  يظهر 
وال�سحة والتعليم، وبخا�سة يف املرحلة البتدائية واإن كانت ن�سب كل من ال�سحة والتعليم 
ل تختلف كثرياً عن الن�سب التي كانا يح�سالن عليها يف الربنامج واملخططات التنموية 
التي �سبقت هذا الربنامج، بينما يالحظ ال�سعف الكبري يف الن�سبة املخ�س�سة ملحور الأمية 
اإن  القول  ميكن  بالتايل  اأميني،  حينها  كانوا  البالغني  ال�سكان  من   %50 قرابة  اأن  رغم 
اأهمية  الوظيفية  اأميتهم  وحمو  الكبار  تعليم  مو�سوع  يول  مل  اجلزئية  هذه  يف  الربنامج 
تذكر، وهو ما يعترب عدم متا�ٍس منه مع اأولويات الإنفاق يف تلك املرحلة، غري اأن تخ�سي�س 
كل  من  �سي�ستفيد  الإنفاق  جمال  اأن  بال�رشورة  يعني  ل  و�سعه  عند  الربنامج  يف  املوارد 
الآخر  يعك�س هو  التفاوت  لآخر، وهذا  تتفاوت من جمال  الإجناز  فن�سبة  املر�سود،  املبلغ 
�سكال من اأ�سكال الأولويات، فمثال رغم اأن توفري املياه ال�ساحلة لل�رشب قد خ�س�س له ما 
ن�سبته 12.5% من اإجمايل متويالت الربنامج، فاإن ن�سبة الإجناز الفعلية فيه مل تتجاوز 
التمويالت التي ا�ستفاد منها فعال تقل عن تلك التي ا�ستفاد منها  قيمة  جعل  مما   ،%59
قطاع ال�سحة، رغم اأن هذا الأخري مل توجه له اأ�ساًل اإل ن�سبة 9.6% من التمويالت املخططة 

يف الربنامج.
وبالن�سبة ملحور الأمية، فاإنه بالإ�سافة اإىل �ساآلة الن�سبة املخ�س�سة له اأ�سال، فاإن 
الق�ساء  يول  مل  الربنامج  هذا  اأن  يعني  مما   %1.1 مهمل  �سبه  كان  فيه  الإجناز  م�ستوى 

على الأمية اأهمية تذكر.
وقد بلغ جمموع امل�ساريع املربجمة يف هذه اخلطة 80 م�رشوعًا منها 21 يف جمال 

التنمية الريفية، والبقية يف جمالت املياه و�سناديق القر�س والتعليم وال�سحة...اإلخ.

الفرتة  خالل  الفقر  من  احلد  يف  ودوره  الفقر  حملاربة  االسرتاتيجي  اإلطار   - رابعا 
:)2015-2001(

اأعدت ما ي�سمى بوثيقة  تعد موريتانيا من بني ع�رش دول يف العامل هي الأوىل التي 
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الإطار ال�سرتاتيجي ملحاربة الفقر، وذلك �سمن مبادرة تخفي�س الديون عن البلدان الفقرية 
وقد  منها،  لال�ستفادة  موريتانيا  قبول  عن   1999 مار�س  يف  اأعلن  التي  مديونية  الأكرث 
ا�سرتكت يف اإعداد الإطار ال�سرتاتيجي بالإ�سافة اإىل ال�سلطات الإدارية التجمعات املحلية، 

وممثلو املنظمات الجتماعية واملهنية وهيئات املجتمع املدين.
امل�سدر  اأ�سبحت  احلني  ذلك  ومنذ   ،2000 �سنة  الوثيقة  هذه  موريتانيا  اأكملت  وقد 
الأول لكافة للن�ساطات كافة والعمل احلكومي، ومتتد الفرتة املحددة لتطبيق هذه الوثيقة 
2015 مق�سمة اإىل ثالث مراحل، و�سنقت�رش هنا على املرحلة الأوىل  2001 اإىل  من �سنة 
والثانية نظراً ل�سح املعلومات عن املرحلة الثالثة التي هي الآن قيد التنفيذ، حيث �سنتناول 

اأهداف كل مرحلة وح�سيلة تنفيذها وطبيعة امل�ساريع املنفذة فيها.
اأهداف املرحلة االأوىل من االإطار اال�صرتاتيجي ونتائجها )2004-2001( : . 1

ِقّقت خالل  حمُ التي  النتائج  واأهم  الأ�سا�سية  الأهداف  �ستقت�رش على  درا�ساتنا هنا  اأن 
هذه املرحلة، بالإ�سافة اإىل توزيع ال�ستثمارات العمومية املنفذة، فعال على القطاعات ذات 

الأولوية.
Ú  :اأهداف املرحلة االأوىل من االإطار اال�صرتاتيجي ملحاربة الفقر

يتعلق الأمر هنا بالأهداف يف جمال النمو وا�ستقرار القت�ساد الكلي وتخفيف الفقر، 
التي كان يوؤمل حتقيقها يف هذا املجال عند اكتمال تنفيذ خطة  الرئي�سة  ومتثل الأهداف 

العمل )2001-2004( يف ما ياأتي: 
حتقيق معدل منو �سنوي للناجت املحلي الإجمايل ي�سل اإىل 7% بحلول عام 2004  -
هذا  - مراجعة  ومتت   ،2004 �سنة   %2.4 تتجاوز  ل  ت�سخم  ن�سبة  على  احلفاظ 

الهدف لحقا ليكون 3.7 %
الو�سول بعجز املوازنة العامة اإىل 3% من الناجت الداخلي اخلام �سنة 2004. -
الو�سول بعجز احل�ساب اجلاري اإىل ن�سبة 14.7% من النائح الداخلي اخلام �سنة  -

 2004
الو�سول بالحتياطات اخلارجية اإىل )6( اأ�سهر من ال�سترياد. -
حتقيق معدل ا�ستثمار يبلغ 25% من الناجت املحلي الإجمايل  -
تخفي�س ن�سبة اأثر الفقر اإىل 38.6% ون�سبة الفقر ال�سديد اإىل %21.8. -
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Ú  :نتائج املرحلة االأوىل من االإطار اال�صرتاتيجي ملحاربة الفقر
ميكن القول باأن خمتلف اجلهود التي مت القيام بها مل تفلح يف حتقيق الأهداف الأ�سا�سية 
للمرحلة الأوىل من هذه ال�سرتاتيجية، فعلى الرغم من برنامج ال�ستثمار العمومي املنفذ 
الذي بلغ جمموعة نحو 157497 مليون اأوقية، ممولة بامل�سادر اخلارجية بن�سبة %57 

فقد جاءت نتائج هذه املرحلة على النحو الآتي )14( .
النمو القت�سادي: فعند تتبعنا لتطور معدلت منو الناجت احلقيقي خالل املرحلة  -

الأوىل من ال�سرتاتيجية )2001-2004( جند اأن معدل النمو القت�سادي بلغ يف املتو�سط 
الفرتة مع تفاوت يف ال�سنوات 2003 و 2004 )5.2%( على التوايل، كانت  3.7% طيلة 
النتائج  والتدهور يف معدلت منو   ،2004 7% بحلول  والبالغ  املعدل املحدد،  اإىل  اأقرب 
ما هو اإل انعكا�س لتطور مكونات هذا الناجت، فقد عرف القطاع الريفي تراجعًا كبرياً خالل 
القطاع  يف  ح�سل  نف�سه  وال�سيء  الزراعي،  الإنتاج  تدهور  ب�سبب  والثانية  الأوىل  ال�سنتني 
اأح�سن  ، وكان قطاع اخلدمات  الذي �سهد معدلت منو �سالبة )2003-2002(  ال�سناعي 
القطاعات حاًل، حيث �سهد منواً منتظمًا خالل الفرتة )2001-2004( .بلغ معدل منوه يف 

املتو�سط 15.1% �سنويا.
الفرتة  - امتداد  على  لالآمال  خميبة  احلدود  بهذا  املتعلقة  النتائج  كانت  الت�سخم: 

ال�سبب  ويعود  للفرتة،  كمتو�سط   %7.2 اإىل  الت�سخم  معدل  و�سل  حيث   )2004-2001(
الرئي�س لهذا الرتفاع اإىل ال�سيا�سية التو�سعية على امل�ستويني املايل والنقدي، التي اأدت اإىل 
منو الكتلة النقدية بن�سبة 76.5%، وتعك�س هذه النتيجة عجز ال�سلطات املوريتانية عن كبح 

الت�سخم وف�سلها يف حماربة الأ�سباب التي توؤدي اإىل تفاقمه.
الناجت  - من   %11.5 اإىل  و�سل  فقد  املوازنة،  عجز  وبخ�سو�س  املوازنة:  و�سعية 

كمتو�سط لفرتة )2001-2004( ، مع اأنه كان يف حدود 14.3 % من الناجت �سنة 2001، 
وتراجع من نهاية �سنة 2004 اإىل 8% من الناجت، ب�سبب الإجراءات ال�سارمة املتخذة يف 

الن�سف الثاين من هذه ال�سنة للحد من هذا العجز.
و�سع احل�ساب اجلاري: اأما و�سع احل�ساب اجلاري )با�ستثناء التحويالت الر�سمية(  -

، فقد �سهد تدهوراً كبرياً حيث و�سل عجزه اإىل م�ستويات قيا�سية خالل �سنتي، 2003 )293 
مليون دولر( و )610 مليار �سنة 2004( وو�سلت ن�سبة هذه النتائج نحو 23،7% طيلة 

الفرتة.
الحتياطات الر�سمية: وبالن�سبة لالحتياطات الر�سمية، فقد ظل م�ستواها �سعيفًا  -

طيلة الفرتة )دون موارد البرتول( ، حيث تراوحت بني 0.4 و1.4 من اأ�سهر ال�سترياد وهي 
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ح�سيلة بعيدة جدا من الهدف املحدد، والبالغ )6( اأ�سهر من ال�سترياد.
ت�ستطع  - مل  العمومي،  ال�ستثمار  مبعدل  يتعلق  وفيما  العمومي:  ال�ستثمار  معدل 

 %25 ال�سرتاتيجية، ب  والذي حددته  املر�سوم،  املعدل  بها، كذلك حتقيق  املقام  اجلهود 
من الناجت املحلي الإجمايل، وذلك على الرغم من الزيادات املتتالية يف مبالغ ال�ستثمار، 

حيث و�سل اإىل ن�سبة 16% من الناجت املحلي الإجمايل �سنة 2003.
تطور و�سعية الفقر: وبخ�سو�س معدل الفقر، فقد انخف�س من 51% �سنة 2000  -

اإىل 46.7% �سنة 2004، وانخف�س الفقر ال�سديد من 34.1 % �سنة 2000 اإىل 27%�سنة 
 %21.8 و  الفقر  ملعدل   )%38.6( املحددة  الأهداف  عن  تقل  امل�ستويات  وهذه   2004

ملعدل الفقر ال�سديد( والتي كان يوؤمل الو�سول اإليها مع نهاية 2004.
وب�سفة عامة فاإن تنفيذ املرحلة الأوىل من الإطار ا�سرتاتيجي ملحاربة الفقر، مل يكن 
مر�سيًا نظراً لعدم تنفيذ اأكرث من ثلث الإجراءات، بالإ�سافة اإىل اتخاذ اإجراءات مل ت�ساهم يف 

احلد من الفقر، وميكن اإرجاع ذلك اإىل عوامل عدة من بينها: 
�سيا�سات اقت�سادية غري مالئمة ب�سبب ا�ستخدام بيانات غري دقيقة. -
�سعف اإنتاجية العوامل. -
قدرة القطاع اخلا�س املحدودة. -
عدم جناعة النظام املايل. -
فقر البنية التحتية.....اإلخ. -
اأهداف املرحلة الثانية من االإطار اال�صرتاتيجي ونتائجها )2010-2006(: . 2
Ú  :االأهداف

 )2010-2006( للفرتة  احلكومة  ر�سمتها  التي  الكلية  القت�سادية  الأهداف  متثلت 
على وجه العموم يف ما ياأتي )15( .

رفع متو�سط منو الناجت الداخلي اخلام اإىل 9.4 % �سنويًا. -
خف�س معدل الت�سخم اإىل حدود 5% يف اأفق 2010 -
احتواء متو�سط عجز املوازنة )بدون الهبات( يف حدود 10% من الناجت الداخلي  -

اخلام �سنويا.
حتجيم معدل العجز اجلاري بدون التمويالت الر�سمية اإىل 6% من الناجت الداخلي  -

اخلام يف اأفق 2010.
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رفع احتياطي العمالت الأجنبية اإىل ما يعادل 3.7 �سهراً من الواردات مع نهاية  -
الفرتة.
الواردات مع انتهاء  - اأ�سهر  3.7 من  اإىل ما يغطي  رفع احتياطي العمالت ال�سعبة 
الفرتة.
-  %46 من  بدل   %35 اإىل  الوطني  امل�ستوى  على  الفقر  انت�سار  ن�سبة  تخفي�س 

)2006( ، وتخفي�س هذا املعدل بني �سكان الريف اإىل اأقل من 45% �سنة 2010 بدًل من 
60% عند بداية املرحلة.

Ú :نتائج املرحلة الثانية من االإطار اال�صرتاتيجي ملحاربة الفقر
على الرغم من كل اجلهود التي مت القيام بها، ورغم برنامج ال�ستثمار العمومي الذي 
اأمُنفق على القطاعات ذات الأولوية خالل املرحلة الثانية من الإطار ال�سرتاتيجي، والذي بلغ 
وكانت   ،%63 بن�سبة  اخلارجية  بامل�سادر  ل  ِوّ وممُ اأوقية،  مليون  جمموعه نحو 694823 

اأهم نتائج هذه املرحلة على النحو الآتي: 
النمو القت�سادي: لقد بلغ معدل النمو القت�سادي ما بني )2006-2009( نحو  -

الإطار  تقديرات  ثلث  تعادل  النتائج  النفط، وهذه  3.7% مت�سمنا  و  النفط  خارج   %3.2
منو  معدل  حتقيق  يتوقع  كان  حيث  الثانية،  للمرحلة  الفقر  ملحاربة  الثاين  ال�سرتاتيجي 

10.7% خالل الفرتة املذكورة.
وقد تاأثر توقع النمو لعاملني اأ�سا�سني هما: تراجع اأ�سعار ال�سادرات املعدنية، وكان 
فبدل   ،2006 منذ  بالفعل  ا�ستغالله  بداأ  الذي  البرتويل  الإنتاج  حجم  يف  املفرط  التفاوؤل 
اإنتاج 42000 برميل يوميًا التي كانت متوقعة مل يتم �سوى اإنتاج 21102 برميل يوميًا.

لقد كان هذا النمو م�ستمداً يف الأ�سا�س من القطاع الثالث املكون من النقل واملوا�سالت 
بنحو  النمو  يف  �ساهم  والذي  اخلا�سة  اخلدمات  من  وغريه  والفنادق  واملطاعم  والتجارة 
1.6% خالل الفرتة نف�سها، وهو ما يعادل ن�سف النمو املتو�سط الإجمايل )3.7%( وهذا 

القطاع ي�ستحوذ على معظم الن�ساط القت�سادي منذ �سنوات عدة.
بلغ معدل الت�سخم 6.7% كمتو�سط للفرتة ما بني 2006-2007 بفعل الزيادة  -

الكبرية يف اأ�سعار الطاقة وعدد من املواد الغذائية امل�ستوردة وانتقل اإىل 7.3% يف نهاية 
2.2% )2009( ب�سبب ال�رشيبة الدولية. اإىل  2008، وقد انخف�س 

لقد بلغ عجز امليزانية بدون النفط والهبات 60،3 مليار اأوقية يف املتو�سط خالل  -
الفرتة )2006-2009( اأي ما يعادل 8.6% من الناجت الداخلي اخلام خارج النفط، و اتخذ 
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هذا العجز اجتاها �سبه منتظم خالل الفرتة مع ت�سجيل ارتفاع حاد �سنة )2008( نتيجة 
لتنفيذ الربنامج اخلا�س للتدخل الرامي اإىل احلد من الآثار ال�سلبية لالأزمة الغذائية.

على وجه العموم، �سجل امليزان التجاري عجزاً بحدود 58 مليون دولر خالل فرتة  -
2006-2009 و 437 مليون دولر بدون ال�سادرات النفطية.

مل حتقق موريتانيا الحتياطات امل�ستهدفة يف هذه الفرتة رغم التح�سن مقارنة مع  -
الفرتة التي قبلها رمبا يعود ذلك اإىل حجم الهبات واملوارد النفطية، وكذلك اإلغاء الديون يف 

اإطار مبادرة تخفيف الديون متعددة الأطراف لعام 2006 )242،5 مليار اأوقية( .
اإىل  - اأنه مل ي�سل  اإل  اأما حجم ال�ستثمارات العمومية رغم ارتفاعه يف هذه الفرتة 

امل�ستوى املطلوب وهو 25% من الناجت الداخلي.
تراجع الفقر خالل فرتة تنفيذ الإطار ال�سرتاتيجي ملحاربة الفقر املرحلة الثانية  -

ال�سكان  من   %42 الفقر  ن�سبة  بلغت  حيث  املطلوب،  بامل�ستوى  يكن  مل  الرتاجع  هذا  فاإن 
والأطفال  الأمهات  وفيات  معدلت  ظلت  وقد   ،%25،5 اإىل  ال�سديد  الفقر  معدل  وانخف�س 
مرتفعة جداً.وهو ما يعني ف�سل الأهداف ال�سحية امل�سطرة يف الإطار ال�سرتاتيجي، بينما 
زادت معدلت التمدر�س وانخف�ست معدلت الت�رشب املدر�سي، اإل اأن ذلك مل ي�ساحبه حت�سن 

كبري يف نوعية التكوين ول مالءمته مع �سوق العمل.
وب�سكل عام فاإن املرحلة الثانية من الإطار ال�سرتاتيجي ملحاربة الفقر كانت اأح�سن 
من �سابقتها رغم العراقيل العديدة التي رافقت هذه املرحلة، والتي من اأبرزها عدم ال�ستقرار 

ال�سيا�سي.

اخلامتة: 
على الرغم من التقدم القت�سادي والجتماعي الذي �سهدته موريتانيا عرب العقدين 
املا�سيني، فان الفقر مبختلف اأ�سكاله ما زال ي�سكل التحدي الأبرز الذي يواجهه هذا البلد 
ته ال�سيا�سات القت�سادية العامة يف حت�سني املوؤ�رشات  )42%( فمع الدور الرتاكمي الذي اأدرَّ
القت�سادية الكلية واإقامة البني التحتية، وتراجع معدلت البطالة ح�سب اجلهات الر�سمية 
10%، فاإن الو�سع الجتماعي عرف تدهوراً ناجمًا عن موجات اجلفاف التي تعاقبت على 
البالد منذ �ستينيات القرن املا�سي وتاأثريات حرب ال�سحراء، وتطبيق �سيا�سات الإ�سالح 
القت�سادي، و�سعف توزيع ثمار النمو، وقد اأ�سبح هذا التدهور م�ستدميًا، مما يتناق�س مع 
العمومية فيما يخ�س جناعة  ال�سلطات  التوازنات القت�سادية واملالية، وي�ستوقف  حت�سن 
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ال�سيا�سات القت�سادية وفعاليتها �سواء من حيث و�سائلها اأم اأهدافها، وخا�سة يف جانبها 
الجتماعي.

نو�صي  فاإننا  التي ت�سهدها،  الو�سعية  واإخراجها من  الو�سعية الجتماعية  ولتدارك 
بالتوجيهات االآتية التي ت�صتكمل اجلهود احلكومية للإقلل من الفقر واملتمثلة يف: 

العمل، . 1 �سوق  مع  مالءمته  على  والعمل  التكوين  حت�سني  على  اأكرب  ب�سكل  الرتكيز 
وكذلك التح�سني من اخلدمات ال�سحية.

بفر�س . 2 املحرومة  للفئات  الب�رشية  التنمية  خلدمة  ودعمه  الريفي  القطاع  تفعيل 
ومتكني  اجلهود،  لهذه  اأكرب  فعالية  ل�سمان  وذلك  العمومية  الأموال  �رشف  عند  الرقابة 

املزارعني من احل�سول على الأرا�سي الزراعية، واملنمني من جعل اإنتاجهم اأكرث مردودية.
املحرومة . 3 الفئات  لتحديد  والجتماعية  الإدارية  الهيئات  بني  العمل  تن�سيق 

الرقابة  للدولة، مع تكثيف  ال�سيا�سة الجتماعية  ا�ستفادتها من  واإح�سائها، وهذا ل�سمان 
ل�سمان و�سول امل�ساعدة مل�ستحقيها، فالعدالة وامل�ساواة �رشط لفعالية ال�سيا�سة القت�سادية 

والجتماعية للدولة.
توجيه الهتمام اأكرث للفئات الجتماعية اله�سة وال�سعيفة حلمايتهم من اآثار الفقر . 4

واحلرمان.
العمالة، . 5 الواعدة با�ستيعاب  القطاعات  ت�سجيع ال�ستثمارات خا�سة وترقيتها يف 

وبالتايل  العمالة،  ال�سغل ل�ستيعاب  يتجه نحو خلق منا�سب  اأن  بكامله يجب  والقت�ساد 
الإقالل من الفقر.

والعمل . 6 املحددة،  اآجالها  يف  تنفيذها  على  واحلر�س  التنموية،  امل�ساريع  متابعة 
على امت�سا�س التمويالت الأجنبية بالكامل.

باعتبارهما . 7 وال�سيد،  املعادن  قطاعي  يف  خا�سة  الوظائف  )مرتنة(  على  العمل 
القطاعني اللذين يقودان يف الوقت احلايل قاطرة القت�ساد الوطني.
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