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مقدمة عامة
واألجنبيــة  المحليــة  الخاصــة  االســتثمارات  ترقيــة  تشــكل 
أهميــة قصــوى  مــن  لهــا  لمــا  لموريتانيــا  اســتراتيجيًا  خيــارًا 
فــي تحقيــق توجهاتهــا التنمويــة المعلــن عنهــا فــي إطــار 
 اســتراتيجية النمــو المتســارع والرفــاه المشــترك للفتــرة بيــن

 2016 - 2030 والمتناغمة مع أهداف التنمية المستدامة 
ODD، وكذلــك فــي خطــة اإلقــاع االقتصــادي للفتــرة بيــن  
2020 - 2023 لتجــاوز تداعيــات جائحــة كورونــا والنهــوض 
االســتراتيجية  هــذه  تعــّول  حيــث  الموريتانــي،  باالقتصــاد 
والبرامــج علــى مشــاركة فعالــة للقطــاع الخــاص الســتغال 
)الغــاز،  والمتنوعــة  الهامــة  الطبيعيــة  المصــادر  وتثميــن 
الثــروة  الذهــب،  الســمكية،  الثــروة  الحديــد،  خامــات 
الحيوانيــة، النحــاس( ولتنويــع قاعــدة االقتصــاد الموريتانــي، 
مــا سيســاهم فــي محاربــة الفقــر وخلــق مزيــد مــن فــرص 

العمــل. 

ــة  ــة الدولي ــزام بقواعــد وشــروط المؤسســات المالي إن االلت
واســتثمارات  معتبــرة  تمويــات  تدفــق  فــي  يســاهم  قــد 
مــدى  يكــرس  التوجــه  هــذا  أن  غيــر  هامــة.  خاصــة  أجنبيــة 
التبعيــة االقتصاديــة والماليــة واالســتمرار فــي نهــج تنمــوي 
لــم يعــط نتائــج ملموســة طيلــة العقــود الماضيــة، بــل كــرس 
االعتمــاد الدائــم علــى العوامــل الخارجيــة أكثــر مــن المقدرات 

المحليــة. 

بالقطــاع  للنهــوض  اســتراتيجية  موريتانيــا  اعتمــدت  لقــد 
الخــاص فــي أفــق 2025 تجمــع بيــن تذليــل العقبــات التــي 
تحــد مــن فعاليتــه مــع خلــق بيئــة مواتيــة لممارســة األعمــال 
العديــد  موريتانيــا  أدخلــت  حيــث  واســتقطابه.  لتحفيــزه 
أعلــى  )مجلــس  والتشــريعية  التنظيميــة  اإلصاحــات  مــن 
لاســتثمار فبرايــر 2020، قانــون للشــراكة بيــن القطــاع العــام 
 ،2021 عــام  وتطويــره  تعديلــه  تــم   2017 عــام  والخــاص 
االقتصاديــة  والمنطقــة    2012 عــام  االســتثمار  وقانــون 
الحــرة بنواذيبــو عــام 2013 وتعديــل القانــون التجــاري...(، 
باإلضافــة إلــى تأســيس إطــار تنظيمــي لتســهيل ممارســة 
األعمــال فــي مجــال إنشــاء المقــاوالت )شــباك موحــد فــي 
مــن  العديــد  علــى  المصادقــة  مــع  ونواذيبــو(  نواكشــوط 
كانــت  ســواء  باالســتثمار  المتعلقــة  الدوليــة  االتفاقيــات 
)اتفاقيــات تشــجيع وحمايــة  ثنائيــة  أم  متعــددة األطــراف 
االســتثمارات وكذلــك اتفاقيــات منــع االزدواج الضريبــي(. 

وبالرغــم مــن كل ذلــك ال تــزال ثمــة جملــة مــن المعوقــات 
والتحديــات التــي تقــف فــي وجــه اســتقطاب االســتثمارات 
الخاصــة المحليــة واألجنبيــة وجدواهــا ومســاهمتها الفعالــة 
فــي التنميــة المســتدامة، مــن أبرزهــا صعوبــة الولــوج إلــى 
مصــادر تمويــل وضعــف مســتويات التكويــن الفنــي والمهني 
وغيــاب الحكامــة وضعــف مســتوى تكويــن وتنظيــم القطــاع 
الخــاص المحلــي، مــا يعيــق ضبــط أنشــطة الشــركات ومــا 
قــد يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار إنســانية )حــوادث الشــغل( 
ــاه  ــوث مي ــرة )تل ــة خطي ــة )الطــرد الجماعــي( وبيئي واجتماعي
الشــرب والبيئــة البحريــة(.  مــن هنــا تبرز إشــكالية مدى القدرة 
علــى التوفيــق بيــن الربحيــة والتنميــة المســتدامة مــن خــال 
مــدى التــزام الشــركات الخاصــة المحليــة واألجنبيــة بمبــادئ 
حقــوق اإلنســان والمعاييــر البيئيــة المنصــوص عليهــا فــي 
القوانيــن والتشــريعات المحليــة والمصــادق عليهــا فــي إطــار 

اتفاقيــات دوليــة متعــددة األطــراف. 

فــي  األجنبيــة  وتحديــدًا  االســتثمارات  معظــم  أن  علمــا 
االســتخراجية  القطاعــات  فــي  أساســًا  تمركــزت  موريتانيــا 
والمتعلقــة بخامــات الحديــد والذهــب والنحــاس والنفــط، 
إبــرام  األجنبيــة  الشــركات  هــذه  غالبيــة  اســتطاعت  حيــث 
وتعظيــم  لتمكينهــا  قويــة  عاقــات  ونســج  اتفاقيــات 

المســاءلة.  مــن  كذلــك  ولحمايتهــا  اســتغالها 
لقــد أثــارت تلــك االتفاقيــات مــع الشــركات األجنبيــة الخاصــة 
الزراعــة،  البحــري أو المعــادن أو  ســواء فــي مجــال الصيــد 
إشــكاالت تتعلــق بضعــف العوائــد الماليــة المترتبــة عليهــا 
مــن جهــة، وبعــدم القــدرة علــى مراقبــة كل أنشــطة هــذه 
المجموعــات القويــة مــن جهــة أخــرى مــا يعــزز مــن ضــرورة 

تفعيــل دور المســاءلة. 

جماعــي  وعــي  تبلــور  ســياق  فــي  المطالــب  هــذه  وتـــأتي 
بقيــادة عــدد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة العاملــة فــي 
والحكامــة،  اإلنســان  وحقــوق  البيئــة  عــن  الدفــاع  مجــال 
حيــث تطــرح بقــوة وباســتمرار ضعــف اســتفادة المجتمــع 
مــن الثــروات مقارنــة مــع مــا قــد يترتــب علــى أنشــطة هــذه 
الشــركات الخاصــة مــن اآلثــار الجانبيــة الناجمــة عــن تكثيــف 
أنشــطتها فــي موريتانيــا. كمــا تطالب بعض هــذه المنظمات 
النشــطة وزار ة البيئــة والتنميــة المســتدامة التــي اســتحدثت 
فــي موريتانيــا تماشــيًا مــع التوجهــات الدوليــة فــي مجــال 
تطبيــق  فــي  الصرامــة  مــن   بمزيــد  المســتدامة  التنميــة 
مدونــة البيئــة واحتــرام االتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا 

بهــذا الخصــوص. 
ــن  ــا ســيبقى رهي إن النهــوض بالقطــاع الخــاص فــي موريتاني
ــر المنظمــة  ــة وغي ــة التقليدي التحــول مــن الممارســة التجاري
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ــة المأسســة والتنظيــم وتعميــق فكــر وثقافــة  إلــى مرحل
الريــادة فــي مجــال األعمــال، مــا ســيضمن ويؤهــل القطــاع 
الخــاص لاندمــاج بشــكل فعلــي فــي االقتصــاد الوطنــي 
ويتقلــص دور القطــاع غيــر المصنــف الــذي يحتــل مســاحة 

كبيــرة فــي موريتانيــا. 

إن التوفيــق بيــن البعديــن العــام والخــاص ومــدى قــوة 
الترابــط بيــن  المصالــح العامــة والخاصــة والــدور المحــوري 
وأهــداف  التنميــة  اســتراتيجية  فــي  الخــاص  للقطــاع 
الرفــاه والعدالــة االجتماعيــة واحتــرام المنظومــة البيئيــة 
هــو مــا تســعى هــذه الدراســة إلــى تحقيقــه مــن خــال 
رســم ضوابــط جديــدة لمســاءلة القطــاع الخــاص المحلــي 
واألجنبــي لتنســجم مــع مواكبــة توســيع وتفعيــل دائــرة 
مشــاركته أمــًا فــي تجــاوز النظــرة التقليديــة التــي جعلــت 
مجمــل أنشــطته محصــورة فــي دائــرة الربحيــة الضيقــة، 
االجتماعيــة  الجوانــب  حســاب  علــى  كانــت  وإن  حتــى 
واإلنســانية والبيئيــة إلــى نظــرة عامــة وشــمولية وجامعــة 
لــكل أبعــاد التنميــة المســتدامة، وهــو مــا يتطلــب تعميــق 

اإلصاحــات الهادفــة إلــى تشــجيع القطــاع الخــاص.
 

لمــا  كنمــوذج  البحــري  الصيــد  قطــاع  دراســة  وتأتــي 
مــن  مــوارده  وعقلنــة  تســييره  حســن  علــى  يترتــب  قــد 
المــوارد  المحافظــة علــى  اقتصاديــة هامــة تضمــن  آثــار 
أكثــر  القطــاع  المتنوعــة وتســاهم فــي دمــج  الســمكية 
فــي االقتصــاد الوطنــي، وذلــك مــن خــال قدرتــه علــى 
اســتقطاب مزيــد مــن االســتثمارات المحليــة واألجنبيــة 
التنميــة  )هــدف  البيئيــة  األخطــار  تســيير  إلــى  باإلضافــة 
علــى  المحافظــة  علــى  والعمــل   )14 رقــم  المســتدامة 
أخطــار  مــن  والحــد  والشــاطئي  البحــري  البيئــي  التنــوع 

الكــوارث. 

وقــد تتضــح أهميــة ترقيــة القطــاع فــي دوره المحــوري 
لصالــح الفقــراء واألمــن الغذائــي والتركيــز علــى الشــعب 
ذي المقــدرات الكبيــرة فــي التشــغيل والمردوديــة )هــدف 
التنميــة المســتدامة رقــم 8(. حيــث تشــير دراســات البنــك 
حجــم  أن  الطبيعيــة  المــوارد  بتقييــم  المتعلقــة  الدولــي 

القطــاع يتجــاوز 10 مليــارات دوالر1 .

إن دراســة علميــة وموضوعيــة لهــذا الموضــوع تتطلــب 
تحليــًا وتشــخيصًا للتحديــات التنمويــة مــع تعميــق البحــث 
للوقــوف  الموريتانــي  األعمــال  بواقــع قطــاع  المتعلــق 
علــى كل تلــك التحديــات والمعوقــات التــي تتطلــب حلــواًل 
ســريعة لتجــاوز كل تلــك االختــاالت التــي كانــت والتــزال 

تشــل فعاليــة القطــاع الخــاص منــذ نشــأته مــع اتبــاع موريتانيا 
سياســات  مــع  الثمانينيــات  مطلــع  منــذ  الليبرالــي  للنهــج 
اإلصــاح الهيكلــي ومــا ترمــز إليــه مــن حريــة اقتصاديــة تضمن 

التنافــس والتشــجيع للقطــاع الخــاص المحلــي واألجنبــي. 
ــن  ــب اعتمــاد منهــج جامــع بي إن إعــداد هــذه الدراســة، تطّل
التحليــل الوصفــي ودراســة حالــة معينــة كنمــوذج يعــزز الطرح 

النظــري لواقــع وآفــاق قطــاع األعمــال فــي موريتانيــا. 

لقــد اعتمــدت الدراســة علــى مختلــف الوثائــق ذات الصلــة 
القطاعــات  طــرف  مــن  إعدادهــا  تــم  والتــي  بالموضــوع 
الحكوميــة المختصــة أو تلــك التــي تــم إعدادهــا مــن طــرف 
مؤسســات ماليــة كالبنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي 
والبنــك اإلفريقــي للتنميــة أو مكاتــب خبــرة دوليــة... إلــخ. 
لقــد واجهــت هــذه الدراســة جملــة مــن المعوقات مــن أبرزها 
انعــدام اإلحصائيــات المتعلقــة بتطــور الشــركات وحجمهــا 
وفــرص العمــل المترتبــة علــى نشــاطها، وهــو مــا أشــارت 
فــي  الدولــي  البنــك  نشــرها  التــي  األخيــرة  الدراســة  إليــه 
مايــو 2019 بخصــوص الوضعيــة االقتصاديــة فــي موريتانيــا 
والمنــاخ العــام لألعمــال، باإلضافــة إلــى عــدم تجــاوب بعــض 
المعلومــات  توفيــر  مــن  رســمية  جهــات  علــى  القائميــن 

الدراســة.  واإلحصائيــات األساســية لهــذه 

لقــد قمنــا بلقــاءات مــع بعــض المســؤولين فــي القطاعــات 
المرتبطــة بترقيــة القطــاع الخــاص )اإلدارة العامــة لترقيــة 
االســتثمار، ســلطة المنطقــة االقتصاديــة الحــرة بنواذيبــو، 
غرفــة الصناعــة والتجــارة واالتحــاد الوطنــي ألربــاب العمــل 
الموريتانييــن، ومنظمــات المجتمــع المدنــي(، باإلضافــة إلــى 
لقــاءات مــع بعــض المســتثمرين المحلييــن واألجانــب... إلــخ. 
فــي  األول  القســم  أساســيين،  قســمين  الدراســة  تتنــاول 
فصلــه األول يقــدم التحديــات التنمويــة التــي تواجه موريتانيا 
ومجموعــة القوانيــن والنظــم المتعلقــة بمســاءلة الشــركات 
فــي الجــزء األول. أمــا الجــزء الثانــي فيتضمــن معلومــات عــن 
قطــاع األعمــال المحلــي واألجنبــي واالســتثمارات األجنبيــة 
بيــن  والشــراكة  لهــا  المســتقطبة  والقطاعــات  المباشــرة 

القطــاع العــام والقطــاع الخــاص. 

أمــا القســم الثانــي فقــد ركــز علــى دراســة قطــاع الصيــد 
ــه علــى اســتقطاب  ــه وقدرت ــراز مقومات البحــري أمــًا فــي إب
اســتثمارات محليــة وأجنبيــة لتســاهم بشــكل فعلــي فــي 

التنمويــة.  األهــداف  تحقيــق 
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نشأة القطاع الخاص
  

منــذ ســنة 1960 ومــع اإلرهاصــات األولــى لنشــأة الدولــة 
لخلــق  جهدهــا  تســعى  العموميــة  والســلطات  الحديثــة 
عليهــا  المتعــارف  بالمعاييــر  دولــة  إلقامــة  مناســبة  بيئــة 
رغــم التحديــات الجمــة التــى تحــول دون ذلــك والتــى تعيــق 
تلــك  أهــم  بيــن  ومــن  المنشــود.  الهــدف  إلــى  الوصــول 
المواطــن  لــدى  والســلوكيات  العقليــات  تغييــر  العراقيــل 
الموريتانــي. لقــد كان ذلــك ومايــزال أهــم تحــد أمــام إقامــة 

المعاصــرة. الدولــة 

لــدن  مــن  كليــة  بصفــة  مســّيرًا  الخــاص  القطــاع  بــدأ  لقــد 
المســتعمر الفرنســي حتــى بدايــة الســبعينيات. ففــي الفتــرة 
الممتــدة بيــن 1963 و1973 كانــت الهيمنــة شــبه التامــة 
هنــاك  وكان  نــادرة.  اســتثناءات  مــع  الفرنســية،  للشــركات 
تنافــس حــاد حيــث كان الرئيــس المختــار ولــد داداه يســعى 
قــدرات  تعزيــز  خــال  مــن  وطنــي  خــاص  قطــاع  إلقامــة 
المقاوليــن ورجــال األعمــال الموريتانييــن، ومحاولــة تشــجيع 
جهــده  وبــذل  المناقصــات.  فــي  ومشــاركتهم  إشــراكهم 
وتابــع شــخصيًا المســألة، ودفــع نحــو تمكيــن وتكويــن قطــاع 
خــاص وطنــي، حيــث يذكــر أنــه وخــال مفاوضــات بنــاء الوحدة 
الســكنية المعدنيــة فــي مدينــة أكجوجــت ســنة 1967 رفــع 
جلســة التفــاوض التــى كانــت تجــرى مــع بعــض المســتثمرين 
األجانــب، وقــال لهــم بالحــرف الواحــد إنــه يريــد أن يعزز قدرات 
بتنفيــذ  أحدهــم  قيــام  خــال  مــن  الموريتانييــن  المقاوليــن 
المناقصــة. وكان معظــم، إن لــم يكــن كل الحاضريــن، يعــارض 
ذلــك بحجــة أن الموريتانييــن ال يملكــون الخبــرة وتنقصهــم 
ــه رفــع الجلســة مصــرًا  ــك، ولكن ــام بذل ــة والدقــة للقي التجرب
ببنــاء  يقــوم  مــن  هــي  الموريتانيــة  الخبــرة  تكــون  أن  علــى 
الوحــدات الســكنية المعدنيــة وليســت SOMEMA. وكان لــه 
مــا طلــب 1 وكان ذلــك أول تدخــل مباشــر لترقيــة القطــاع 

الخــاص الموريتانــي. 

 sous traitants لقــد دخــل بعــض رجــال األعمــال كهــواة
)الرعيل األول على الخط ال لشــيء ســوى التمرن واكتســاب 
الخبــرة والمهــارة وتعلــم المشــاركة فــي المناقصــات فــي 
ناشــئ كموريتانيــا(.  بلــد  علــى  الجديــدة  القطاعــات  شــتى 
وكان مــن بيــن أهــم القطاعــات الناشــئة والمربحــة فــي تلــك 

ــرة: الفت

1 . )BTP قطــاع المقــاوالت )البنــاء واألشــغال العموميــة 
حيــث نشــط فيــه بعــض رجــال األعمــال المبتدئيــن مثــل 

الســادة: محمــد خالــد وفتــى ولــد اركيبــى وبمــب ســيدي 
بــادي والبشــير ولــد بزيــد وشــيخنا ولــد محمــد األغظــف 

وغيرهــم. 
)مــاي . 2 أمثــال  مــن  رجــال  فيــه  نشــط  التجــارة:  قطــاع 

الــذي يعتبــر أول مــن أســس عاقــات  الغرابــي  أحمــد 
وعبداللــه   1964 ســنة  الصيــن  جمهوريــة  مــع  تجاريــة 

وغيرهــم(. وحاجــي  أنويكــظ 
قطــاع النقــل: نشــط فيــه الســيد بمــب ســيدي بــادي . 3

الغرابــي وغيرهمــا.  ومــاي 
إن الفتــرة المحوريــة والمحــددة كانــت فتــرة مابعــد تأميــم 

ميفارمــا وإنشــاء العملــة الوطنيــة ســنة 1973. 
وصــار مــن الممكــن بالفعــل التحكــم فــي تنشــيط القطــاع 
الخــاص، حيــث تمكنــت الحكومــة، ولــو بصفــة صوريــة، مــن 
التحكــم فــي اقتصادهــا الوطنــي مــن خــال العملــة الوطنيــة 

ــات الجمــة التــي واجهتهــا.  رغــم النواقــص والتحدي
وفــى ســنة 1975 دخــل المجــال رجــال أعمــال شــباب جــدد 
مــن أمثــال محمــد بعماتــو وســيدي محمــد عبــاس وأعطــوا 
المثــال للنمــوذج المؤسســاتي التســييري الجديــد مــن خــال 
تسيير Managérial.  وفى سنة 1981 بدأ تأسيس البنوك 
الخــاص  العموميــة بدورهــا المحــدود فــي ترقيــة القطــاع 
BMD GBM  وبصفــة أخــص فــي قطــاع الصيــد، إال أن الفتــرة 
الممتــدة بيــن  ســنة 1975 إلــى ســنة 1992 شــهدت طفــرة 
نوعيــة فــي تطــور ونمــو وانتشــار القطــاع الخــاص مشــفوعة 
بمرحلــة متابعــة سياســات اإلصــاح الهيكلــي المفروضــة مــن 
طــرف البنــك الدولــى ومــا صاحبهــا مــن تنــازل الدولــة عــن 
ــة، مــا تســبب  ــد مــن سياســاتها بــل وأدوارهــا التقليدي العدي
ونقــص  الوطنــي  االقتصــاد  علــى  الســيطرة  فقــدان  فــي 

المهنيــة والتكويــن والتدريــب. 

أمــا مرحلــة القطــاع الخــاص المشــخصن التــي ســادت لفتــرات 
طويلــة وطبعهــا انفــراد عــدد مــن رجــال األعمــال بمعظــم 
الصفقــات وتنــازل الدولــة عــن العديــد مــن مؤسســاتها فقــد 
امتــدت لفتــرة تجــاوزت العقديــن مــن الزمــن 1995 - 2017.

واليــوم خــال عــام2021، فإننــا نشــهد عــودة إلــى البدايــات 
مــن خــال دعــم القطــاع الخــاص خــال خطــاب الرئيــس األخيــر 
الــذي خصــص موازنــة هامــة لإلقــاع االقتصــادي الذي يعتبر 
مــن أهــم ركائــزه القطــاع الخــاص. كمــا نشــهد عــودة الرقابــة 
علــى االقتصــاد الكلــي واالعتمــاد علــى العــرض أكثــر مــن 
الطلــب. وهنــا نذكــر أن مكتــب االتحــاد العــام لرجــال األعمــال 
الموريتانييــن يعــّول كثيــرًا علــى برنامــج اإلقــاع االقتصــادي 
وعلــى المخطــط الجديــد المشــمول فــي برنامــج أولوياتــي. 2
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يــراوح  الموريتانــي  االقتصــاد  ظــل  لقــد 
بيــن ليبراليــة واضحــة وليبراليــة موجهــة، 
حيــث يتغيــر الحــال مــن وضــع إلى آخــر ومن 
ى. فتــارة تكــون موريتانيــا  حكومــة إلــى أخــر
تشــجعهم  الذيــن  للمســتثمرين  قبلــة 
االســتثمار  علــى  والليبراليــة  الحريــة 
المواطــن  ذلــك  فــي  ي  ويســتو البلــد  فــي 

انكمــاش. يحــدث  وتــارة  واألجنبــي 

الــدول  دور  األول:  القســم 
ــتثمارية  ــال االس ــع األعم وواق

التنميــة  وتحديــات 

بــدور  تتعلــق  محــاور  اســتعراض  األول  القســم  يتنــاول 
القطــاع الخــاص فــي االســتراتيجيات المتبعــة والسياســات 
الراميــة لترقيتــه وتفعيلــه. كمــا يقــدم القســم الترتيبــات 
القانونيــة والتنظيميــة التــي قــد تســتند عليهــا مســاءلة 
الشــركات واالتفاقيــات الدوليــة التــي تمــت المصادقــة 
عليهــا بخصــوص الشــفافية فــي الصناعــات االســتخراجية 

باإلضافــة إلــى التحديــات التنمويــة. 
إن المســألة اليــوم مســندة إلــى اإلدارة العامــة لترقيــة 
الحكومــات  حاولــت  وقــد  لاســتثمار.  الخــاص  القطــاع 
وحســب  توجههــا  حســب  كل  المتعاقبــة  الموريتانيــة 
لمســار  المحــددة  واالقتصاديــة  السياســية  الظرفيــة 
التنميــة فــي عهدهــا أن تشــارك بمجهــود حســب اإلمــكان، 
وذلــك مــا ســنحاول تقديمــه بصفــة موجــزة فــي الفقــرات 

التاليــة: 

أواًل: القطاع الخاص 
والسياسات المتبعة 

ضمــن  باألولويــة  الخــاص  القطــاع  تطويــر  حظــي  لقــد 
الحاليــة  واالســتراتيجيات  االقتصاديــة  البرامــج  مختلــف 
التــي تعمــل الحكومــة الموريتانيــة علــى تنفيذهــا، حيــث 
اســتراتيجية  فــي  الخاصــة  االســتثمارات  أهميــة  تتجســد 
اعتمــاد  المشــترك مــن خــال  المتســارع والرفــاه  النمــو 
هــذه األخيــرة علــى الشــراكة بيــن القطــاع العــام والخــاص 
دوالر  مليــار   10 اصــل  مــن  دوالر  مليــار   2 تعبئــة  فــي 
ــة  الغــاف اإلجمالــي لتمويــل هــذه االســتراتيجية التنموي
بالتعــاون مــع الشــركاء المالييــن )البنــك الدولــي، صنــدوق 
الصنــدوق  للتنميــة،  اإلســامي  البنــك  الدولــي،  النقــد 
العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي...( خــال الفتــرة 

 .2030  - 2016 بيــن  

القطــاع  بتطويــر  المتعلقــة  السياســات  تعــود  وللتذكيــر 
الهيكلــي  اإلصــاح  سياســات  تبنــي  فتــرة  إلــى  الخــاص 
النقــد  مؤسســات  مــع  بالتعــاون  الثمانينيــات  منتصــف 
الدولــي(  النقــد  وصنــدوق  الدولــي  )البنــك  الدولــي 
الموريتانــي  االقتصــاد  لتحريــر  األساســي  المنطلــق 

التكاليــف  العــام ذي  القطــاع  تراجــع دور  رافقــه مــن  ومــا 
ــة، حيــث تقــرر إلغــاء  ــة المعيقــة للتنمي ــة والبيروقراطي العالي
ــة عــن القطاعــات  ــي الدول ــر التجــارة وتخل ــكارات وتحري االحت

اإلنتاجيــة. 
وفــي هــذا الســياق، عمــدت الدولــة إلــى سياســات خصخصــة 
ــدًا  ــة وتحدي Privatisations  طالــت المؤسســات العمومي
النقــل  وشــركة  التأميــن  وشــركة  العموميــة  المصــارف 
أولــى  فــي مرحلــة  األدويــة  اســتيراد  العمومــي وشــركات 

وأخيــرا شــركات االتصــاالت. 

وهنــا تجــدر اإلشــارة إلــى التحــدي الكبيــر وهــو وجــود قطــاع 
خــاص فــي تلــك الفتــرة قــادر علــى أن يحــل محــل القطــاع 
العــام فــي إدارة تلــك المؤسســات بــكل فعاليــة ومهنيــة. 
صحيــح أن بعــض الفاعليــن المحلييــن لديهــم القــدرة الماليــة، 
لكــن الثقافــة المؤسســاتية فــي مجــال األعمــال والتنظيــم 
والنظــرة بعيــدة المــدي كانــت غائبــة، وهــو مــا يعنــي أن 
والعمــل  التجــارة  هــي  الخــاص  للقطــاع  المميــزة  الســمة 
ــر  ــر، فــي حيــن تعتب ــاح فــي المــدى القصي علــى تعظيــم األرب

الصناعــة قطاعــًا عقيمــًا ثقيــًا وذا مخاطــر متعــددة. 

المجموعــات  بعــض  اســتفادت  فقــد  ذلــك،  مــن  وبالرغــم 
الخاصــة المحليــة مــن هــذا المســار الليبرالــي وعــززت مــن 
مكانتهــا التجاريــة.  غيــر أن بعــض المحلليــن األكثــر تشــاؤمًا 
يــرى أنــه انتقــال مــن احتــكار الدولــة إلــى احتــكار القلــة، ومــا 
التجاريــة  األنشــطة  لــكل  ضيقــة  مجموعــة  احتــكار  يعنــي 

والخدميــة بدعــم مــن الدولــة. 

لقــد عــرف القطــاع الخــاص المحلــي تطــورًا نســبيًا مــع بدايــة 
مجموعــة  مــن  العائلــي  القطــاع  يتكــون  حيــث  األلفيــة، 
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شــركات خاصــة محليــة تســتثمر فــي العديــد مــن القطاعــات 
المصــارف( تتوســع  الخدمــات، الصناعــة،  العامــة،  )التجــارة 
وتتطــور مــن خــال شــركات خارجيــة مــع ظهــور مجموعــات 
األولــى.  مراحلهــا  فــي  وليــدة  وصناعــات  منافســة  أخــرى 
ومــع  االســتثمارية،  السياســات  إلــى  التطــور  هــذا  ويعــود 
قــوة التحــوالت االقتصاديــة العالميــة ومــا ترتــب عليهــا مــن 
مــع  والتفاعــل  التقنيــات  وتأثيــر  االســتثمارات  حركــة  قــوة 
االســتثمارات األجنبيــة التــي بــدأت تتدفــق علــى موريتانيــا 

فــي تلــك الفتــرة.

وتجــدر اإلشــارة إلــى اعتماد الحكومة الموريتانية وبمســاندة 
شــركائها وخاصــة االتحــاد األوروبــي والبنــك الدولــي، لعــدد 
مــن اإلصاحــات مــن أبرزهــا تعزيــز الحــوار بيــن القطــاع العــام 
والخــاص واعتمــاد مدونــة جديــدة للصفقــات واســتحداث 
إدارة عامــة يعهــد إليهــا بالنهــوض بالقطــاع الخــاص إضافــة 

إلــى مدونــة جديــدة لاســتثمار ومنطقــة اقتصاديــة حــرة. 

وبالرغــم مــن ذلــك يمكــن ذكــر بعــض الجوانــب المتعقلــة 
فــي  تجســدت  والتــي  االســتثمارية  السياســة  بمضاميــن 

اآلتيــة:  اإلجــراءات 
اعتمــاد مدونــة لاســتثمار ســنة 2012 وتعديلهــا فــي 	 

التشــجيعات  يوفــر  عــام  قانونــي  كإطــار   2015 ســنة 
والضمانــات لتطويــر االســتثمار الخــاص والعمــل علــى 
وتحريــر  الخارجيــة  التجــارة  وتســهيل  وانتعاشــه  نمــوه 
االقتصــاد، مــا ســاهم فــي تزايــد دور القطــاع الخــاص 
فــي نشــاطات التصديــر والتســويق وبعــض الصناعــات 

الخفيفــة. 
 تشــجيع الشــراكة بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص 	 

بالرغــم أن هــذه الشــراكة فــي طــور النشــأة، بفعــل قلــة 
أعــداد المشــاريع المشــتركة. ومــع ذلــك فهــي حاضــرة 

كمفهــوم عــام فــي سياســات الدولــة. 

لقــد ظــل االقتصــاد الموريتانــي يــراوح بيــن ليبراليــة واضحــة 
وليبراليــة موجهــة، حيــث يتغيــر الحــال مــن وضع إلــى آخر ومن 
حكومــة إلــى أخــرى. فتــارة تكــون موريتانيا قبلة للمســتثمرين 
الحريــة والليبراليــة علــى االســتثمار فــي  الذيــن تشــجعهم 
البلــد ويســتوى فــي ذلــك المواطــن واألجنبــي وتــارة يحــدث 
انكمــاش. وهــذا الوضــع الــذي تميــز بالجــذب والشــد ظــل 

الســمة العامــة لاســتثمار لــردح مــن الزمــن. 

 واليــوم ومــع العديــد مــن التحــوالت )خاصــة االكتشــافات 
الغازيــة والذهــب واالســتقرار السياســى مــن خــال التنــاوب 

علــى الســلطة ومحاربــة الفســاد... إلــخ( التــى يشــهد جــّل 
وانســجامها،  ماءمتهــا  علــى  االقتصادييــن  المراقبيــن 
فإنــه صــار مــن المناســب بــل والمشــجع دعــم هــذه البيئــة 
الصالحــة لألعمــال مــا فتئــت فــي تزايــد مطــرد ومتواصــل، 
حيــث صــارت موريتانيــا تســجل نتائــج معتبــرة بــل ومشــجعة 
فــي مجــال منــاخ األعمــال، وحتــى علــى مســتوى التصنيــف 
الخــاص بمؤشــرات الحريــة االقتصاديــة، حيــث تحتــل موريتانيــا 
المرتبــة 67 مــن التصنيــف العالمــي 2،94 والمرتبــة األولــى 
ــة الخامســة مــن بيــن  ــا الغربيــة والمرتب مــن بيــن دول أفريقي

دول افريقيــا جنــوب الصحــراء. 

الجهــاز التنظيمــي المكلف بترقيــة القطاع 
الخاص 

تتطلــع حاليــًا اإلدارة العامــة لترقيــة القطــاع الخــاص التــي 
حولــت مؤخــرا إلــى وكالــة عامــة لترقيــة االســتثمارات تابعــة 
لــوزارة لشــؤون االقتصاديــة وترقيــة القطاعــات اإلنتاجيــة 
بــدور بلــورة السياســات االســتثمارية والعمــل علــى تطبيقهــا 
باالســتثمار  المعنيــة  األخــرى  الجهــات  مــع كل  والتنســيق 
وغرفــة  الموريتانييــن  العمــل  ألربــاب  الوطنــي  كاالتحــاد 
الحكوميــة  والقطاعــات  الموريتانيــة  والتجــارة  الصناعــة 

األخــرى. 

القطــاع  تنظيــم  فــي  الدولــة  تأرجــح  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 
الدولــة  كتابــة  حلــت  حيــث  الخــاص،  بالقطــاع  المكلــف 
لترقيــة  العامــة  اإلدارة  إلــى  لتعــود  باالســتثمار  المكلفــة 
ــة  القطــاع الخــاص بنفــس الطريقــة التــي حلــت بهــا مفوضي
2007 وتولــى  فــي  تأسيســها  تــم  التــي  ترقيــة االســتثمار 

إيجابــي.                                                    كمؤشــر  أعمــال  رجــل  إدارتهــا 

النظــام  بهــا  قــام  أخــرى  إجــراءات  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 
الســابق تعكــس اســتهدافًا واضحــًا للقطــاع الخــاص كاعتقــال 
ثاثــة مــن أبــرز رجــال األعمــال المحلييــن، وإصــدار مذكــرات 
توقيــف دوليــة ألحــد أبــرز رجــال األعمــال واألكثــر عاقات مع 
االقتصاديــة  األجانــب، ومضايقــة مجموعتــه  المســتثمرين 
والتجاريــة مــن خــال فــرض ضرائــب مجحفــة، وتجميــد أموالــه 
الخاصــة فــي معظــم المصــارف الوطنيــة لمواقــف سياســية. 

مقربــة  أخــرى  مجموعــات  ظهــور  الســياق  نفــس  وفــي 
مــن الدولــة فــي نفــس الفتــرة تهيمــن علــى كل األنشــطة 
التجاريــة واالســتثمارية »رجــال األعمــال الجــدد«. وهــو مــا 
قــد تترتــب عليــه آثــار ســلبية تقــّوض كل تلــك الجهــود الراميــة 
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ــر الطبيعــي التوفيــق  ــر القطــاع الخــاص، فمــن غي إلــى تطوي
بيــن مضايقــة وتلويــث ســمعة بعــض الشــركاء المحلييــن مــن 

القطــاع الخــاص وإقنــاع المســتثمرين األجانــب. 

فــي  الخــاص  للقطــاع  القانونــي  اإلطــار 
نيــا يتا ر مو

منــاخ  ولترقيــة  الخــاص  للقطــاع  القانونــي  اإلطــار  يشــمل 
االســتثمار العديــد مــن النصــوص القانونيــة والمراســيم مــن 

أهــم مــا ينظمهــا ويحكمهــا مــا يأتــى:

 	 2012 يوليــو   31 بتاريــخ  الصــادر   2012-052 القانــون 
المتضمــن مدونــة االســتثمارات ومراســيمه التطبيقيــة 
يونيــو   22 بتاريــخ  الصــادر   2019-002 رقــم  والقانــون 
مدونــة  ترتيبــات  بعــض  تغييــر  المتضمــن   2019

االســتثمارات
المدونة العامة للضرائب 	 
القانــون رقــم 006-2017 الصــادر بتاريــخ 6 فبرايــر 2017 	 

المتعلــق بالشــراكة بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص 
10 ســبتمبر 	  بتاريــخ  الصــادر  رقــم 2015-032  القانــون 

2015 الــذي يكمــل ويحــل محــل بعــض ترتيبــات القانــون 
رقــم 005-2000 المتضمــن مدونــة التجــارة 

يوليــو 	   22 بتاريــخ  الصــادر   2010-044 رقــم  القانــون 
العموميــة  الصفقــات  مدونــة  المتضمــن   2010

القانــون رقــم 014-2017 المتعلــق بالرســوم الحقيقيــة 	 
الواقعيــة )العقاريــة واألمــوال واألصــول ومنافــع الثــروة 

الماليــة والماديــة( 
إبريــل 	   29 بتاريــخ  الصــادر   2019  -  019 رقــم  القانــون 

التحكيــم  مدونــة  المتضمــن   2019
مايــو 	   29 بتاريــخ  الصــادر   2014-076 رقــم  المرســوم 

2014 المتضمــن والقاضــي بتطبيــق الشــكلية الموحــدة 
لطلــب إنشــاء المؤسســة

بتأســيس 	  المتعلــق   2019-132 رقــم  والمرســوم 
األعمــال  منــاخ  لتحســين  األعلــى  المجلــس 

 معوقات القطاع الخاص الموريتاني 

أمــا بالنســبة لمعوقــات ترقيــة القطــاع الخــاص الموريتانــي 
فقــد كان المعــوق الرئيســي هــو غيــاب المنافســة بســبب 

القويــة  والمجموعــات  الكبــرى  الشــركات  وحضــور  وجــود 
العائليــة  المجموعــات  عــن  عبــارة  هــي  التــي  المؤثــرة 
مــن  وتكونــت  الليبرالــي  التحــول  رافقــت  التــي  األولــي 
خــال شــركاتها المتواجــدة فــي القطاعــات األساســية مــع 
الســوق  علــى  وهيمنتهــا  للصفقــات  واكتســاحها  قدرتهــا 
الموريتانــي.  إن مــن بيــن أهــم مميــزات هــذه المجموعــات 
هــو تركــز ملكيــة الشــركات التجاريــة والصناعيــة والمصرفيــة 
لــدى أســر قليلــة، حيــث تكســب هــذه المجموعــات الكبيــرة 
أرباحهــم مــن ريــع ومداخيــل االقتصــاد الحضــري علــى حســاب 
المنتجيــن المحلييــن الصغــار )األكثــر منافســة أو تنافســية( 
والذيــن يحصلــون علــى هوامــش ربحيــة محــدودة بســبب 

اإلنتــاج وعواملــه.  المرتفعــة لوســائل  األســعار 

مطالبــة  البلــد  فــي  االســتثمارية  السياســات  فــإن  وعليــه 
بالعمــل علــى تجــاوز احتــكار القلــة وتعزيــز المنافســة أمــًا 
فــي تشــجيع دخــول وتطويــر االســتثمارات المحليــة الخاصــة. 
علــى  والتأمينــات  البنكيــة  القــروض  واحتــكار  اســتئثار  إن 
وهــي  والصغيــرة  المتوســطة  المؤسســات  حســاب 
المؤسســات المحركــة تقليديــًا لاقتصــاد واألكثــر جــدوى 
فرصــة  يجــدون  ال  حيــث  االقتصــادي،  النمــو  علــى  وتأثيــرًا 
للنفــاذ واالســتفادة مــن القــروض البنكيــة مــا يعنــى اســتحالة 
الحصــول علــى تســهيات تفضيليــة علــى المــدى البعيــد. 
ونشــير هنــا إلــى أن هــذه المؤسســات المتوســطة والصغيرة 
ال تتوفــر علــى العاقــات السياســية الضروريــة والازمــة التي 

تســاعد فــي الحصــول علــى العديــد مــن االمتيازات. 

إن العقبــة األخــرى التــى تقــف دون نمــو القطــاع الخــاص هي 
ضعــف نســبة التصنيــع وضعــف الســوق المالــي وضعــف 
مســتوى البنيــة التحتيــة المناســبة وانتشــار المحابــاة وعــدم 
وجــود نظــام قضائــي تجــاري فعــال، إضافــة إلــى عــدم وجــود 
يــد عاملــة نوعيــة تتوفــر لديهــا التجربــة والخبــرة فــي تســيير 
النواقــص  هــذه  وأمــام  بهــا  والقيــام  الصناعيــة  األعمــال 
والعقبــات الخاصــة بالســوق، فليــس مــن المفاجــئ أن يفضل 
المســتثمرون االســتثمار فــي التجــارة علــى االســتثمار فــي 

ــاج والصناعــة.  اإلنت

بالمفهــوم  عائاتهــم  مــع  المــدن  ســكان  جــل  ويعيــش 
الواســع )األســرة المفتوحــة الكبيــرة( علــى تجــارة التجزئــة غيــر 
المصنفــة. إن الجمــع بيــن مختلــف هــذه العوامــل أو هــذه 
العوامــل مجتمعــة أهملــت وهّمشــت دور القطــاع الخــاص 
وحــّدت مــن انتشــار المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، مــا 
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منــع االقتصــاد الموريتانــي مــن توســيع قاعدتــه خــارج البنيــة 
التقليديــة المعتمــدة علــى المــوارد الطبيعيــة الوطنيــة.3

إال أن فهــم مختلــف الفاعليــن فــي القطــاع الخــاص لمســألة 
المســاءلة وانعدامــه يبقــى نســبيًا ويصعــب االتفــاق عليــه 
بصفــة تمكننــا مــن تقديــم فهــم لمعوقــات نمــو القطــاع 
المؤسســات  هــذه  تصــور  فحتــى  الموريتانــي.  الخــاص 
وحدتــه  أثــره  حــول  مختلــف  والرشــوة  الفســاد  لمفهــوم 
وانتشــاره كمعضلــة تعيــق نمــو هــذا القطــاع، بالرغــم مــن 
أهميــة الجهــود المبذولــة مــن طــرف الحكومــة الموريتانيــة 
العمــل  أربــاب  )اتحــاد  المتدخلــة  األخــرى  والجهــات 
ــة  ــن وغرفــة الصناعــة والتجــارة( والجهــات الدولي الموريتانيي
)البنــك الدولــي(، ال يــزال القطــاع الخــاص الموريتانــي يواجــه 
فــي  بفعاليــة  مســاهمته  دون  تحــول  متعــددة  معوقــات 

التنمــوي:  المســار 

ضعــف القــدرات البشــرية والتقنيــة والتمويليــة للقطــاع 	 
الخــاص الموريتانــي 

قوة التبعية للنظام السياسي 	 
المصرفــي 	  القطــاع  لحجــم  نظــرًا  التمويــل  مشــكلة 

لصغيــر ا

القطــاع المصرفــي ال يخــدم كثيــرًا مصلحــة القطــاع الخــاص 
وضعفهــا.  القليلــة  الودائــع  حجــم  بســبب  التمويــل  فــي 
القطــاع المصرفــي غيــر قــادر علــى تطويــر خدمــات مصرفيــة، 
الخاصــة  للشــركات  تســمح  مناســبة  تمويليــة  وخدمــات 
ــة الصغــر، بالحصــول علــى  ــرة والمتوســطة والمتناهي الصغي
قــروض ميســرة وبفوائــد متدنيــة كــي تســتثمر فــي اإلنتــاج 
وتطويــر األعمــال. انعــدام الحوكمــة الرشــيدة اضافــة إلــى 
توفــر  عــدم  عموميــة.  صفقــات  علــى  الحصــول  صعوبــة 
العمالــة الموريتانيــة المؤهلــة والماهــرة ذات االختصاصــات 
التــي تائــم ســوق العمــل وتخــدم القطــاع الخــاص - وهــذه 

مشــكلة أساســية مــن مشــاكل مخرجــات التعليــم. 

والريعيــة  النقديــة  الطفــرة  واســتثمار  اســتغال  ســوء 
المرتبطــة بارتفــاع أســعار المعــادن خــال نهايــة العقــد األول 
مــن القــرن وبدايــة العقــد الثانــى )2008 – 2015( مــا أدى 
إلــى ارتفــاع أســعار الخدمــات وأســعار ســوق العمــل، ومنهــا 
أجــور القبــول للعمــال الموريتانييــن. وهــذا أدى إلــى عــزوف 
اليــد العاملــة الموريتانيــة عــن دخــول ســوق العمــل بانتظــار 
المثــال  ســبيل  فعلــى  العــام.  القطــاع  فــي  أفضــل  فــرص 
ــد  ــرًا مــا يعــزف الموريتانيــون عــن العمــل اليــدوي والصي كثي
التــى  الواعــدة  القطاعــات  أهــم  تشــكل  التــي  والزراعــة 

ــى  ــم اللجــوء إل تنمــو بشــكل مطــرد وبصفــة ســريعة، مــا حّت
ــة، الشــيء الــذي قــد يفســر  ــة األجنبي ــد العامل اســتقدام الي
ضعــف نســبة طالبــي العمــل مــن اليــد العاملــة فــي موريتانيــا 
حيــث ال يتجــاوز %55 وهــو رقــم صغيــر مقارنــة بــدول الجــوار 
اإلفريقــي، بــل إنــه أقرب إلى بلدان الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا، خصوصــًا البلــدان المصــدرة للمــوارد االســتخراجية. 
وتســعى  ســعت  التــي  الكبــرى  االختــاالت  بيــن  ومــن 
ــى تصحيحهــا وتحيينهــا  ــة إل ــة الموريتاني الســلطات العمومي
هــي قانــون نظــام الصفقــات العموميــة الموريتانــي الــذي 
يجــب أن يعطــى ويمنــح األولويــة لدخــول آمــن ومســتدام 
للقطــاع الخــاص وتمكينــه مــن االســتفادة بصفــة شــفافة 

العموميــة. الصفقــات  مــن 

البلــد  فــي  االســتثمارية  السياســات  إن 
مطالبــة بالعمــل علــى تجــاوز احتــكار القلة 
تشــجيع  فــي  أمــًا  المنافســة  وتعزيــز 
المحليــة  االســتثمارات  وتطويــر  دخــول 

الخاصــة.
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ثانيًا: التحديات التنموية
وتوجيهــه  الخــاص  القطــاع  ومســاءلة  تأطيــر  يســاهم  قــد 
التنمويــة  التحديــات  تذليــل  الفعالــة فــي  المســاهمة  إلــى 
االقتصاديــة  لألبعــاد  جامــع  مســتدام  نمــو  تحقيــق  بــل 
فــي  الدولــي  البنــك  يوضــح  حيــث  والبيئيــة.  واالجتماعيــة 
تقريــره بعنــوان »تحويــل التحديــات إلى فرص من أجل القضاء 
علــى الفقــر وتعزيــز الرفــاه المشــترك« عــن موريتانيــا الصــادر 
والقضايــا  لاتجاهــات  تحليــات  عــدة   2017 مايــو  بتاريــخ 
والتنمــوي،  االقتصــادي  موريتانيــا  تشــكل مســتقبل  التــي 
لعائــدات  الكلــي  االقتصــاد  بــإدارة  المتعلــق  وتحديــدًا 
المســتجدات  أحــدث  آخــر عــن  الغــاز فــي موريتانيــا وتقريــر 
االقتصاديــة فــي موريتانيــا مــع تركيــز خــاص علــى التعليــم. 
ــات مــن شــأنها مســاعدة الحكومــة  ــران توصي ويطــرح التقري
الموريتانيــة علــى تســريع وتيــرة النمــو االقتصــادي والحــد 
مــن تأثيــرات أزمــة فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد - 19(   
النشــاط االقتصــادي  تنويــع  الضــوء علــى أهميــة  وتســلط 
اإلدارة  بحســن  يتســم  الــذي  المنظــم  المدنــي  والتوســع 

موريتانيــا.4  فــي  االقتصاديــة  للتنميــة 

تمثــل موريتانيــا، وهــي دولــة ذات كثافــة ســكانية ضئيلــة ذي 
منــاخ صحــراوي، همــزة وصــل بيــن المغــرب العربــي وغــرب 
أفريقيــا. البــاد تعانــي مــن االعتمــاد المفــرط علــى المــوارد 
الطبيعيــة، حيــث شــكلت منتجــات الصيــد والتعديــن 1.98 
فــي المائــة مــن إجمالــي الصــادرات فــي عــام 2017، وكثافــة 
لــكل  تبلــغ 3.4 أشــخاص فقــط  للغايــة  ســكانية منخفضــة 
كيلومتــر مربــع، مقارنــة بمتوســط   يبلــغ  9.44 فــي أفريقيــا. 
موريتانيــا  فــي  النمــو  نمــوذج  كان  كورونــا،  أزمــة  قبــل 
يعانــي مــن قيــود هيكليــة حالــت دون مضــي البــاد قدمــًا 
مذكرتنــا  وتظهــر  التنمويــة.  أعمالهــا  جــدول  تنفيــذ  فــي 
االقتصاديــة للبــاد أن موريتانيــا لــم تســتفد مــن مواردهــا 
الطبيعيــة بشــكل كاٍف فــي الماضــي، مــا عّرضهــا لصدمــات 
أســعار الســلع األساســية، وأســهم فــي نهايــة المطــاف فــي 
التباطــؤ االقتصــادي بعــد عــام 2015. وفــي الوقــت نفســه، 
أدى النمــو الســكاني الســريع فــي المــدن فــي ظــل غيــاب 
التكثيــف المكانــي للســكان والشــركات إلــى حرمــان موريتانيــا 
مــن المنافــع الكبيــرة وعوائــد النمــو مــن وفــورات الحجــم 
والتحــول نحــو وظائــف أكثــر إنتاجيــة فــي قطاعــات الصناعات 

الزراعيــة والصناعــات التحويليــة والخدمــات.  

فــي حيــن ال توجــد صيغــة ثابتــة لتســريع النمــو، ثمــة أربــع 
مجــاالت علــى صعيــد السياســات االقتصاديــة مــن شــأنها 
مســاعدة موريتانيــا علــى االســتفادة مــن المنافــع المحتملــة 

للتوســع المدنــي وتعزيــز تنويــع النشــاط االقتصــادي فــي 
المســتقبل. 

1. تشــجيع إقامــة اقتصــاد أكثــر توجهــًا نحــو 
الســوق 

للتغلــب علــى القيــود الهيكليــة التــي تعيــق موريتانيــا عــن 
اســتراتيجية  وضــع  مــن  البــد  اإلنتاجيــة،  قاعدتهــا  توســيع 
للتنويــع نحــو تكثيــف النشــاط الزراعــي واإلنتــاج الحيوانــي، 
منتجــات  وتصديــر  األســماك،  صــادرات  جــودة  وتحســين 
ــدة، وتوســيع نطــاق انتشــارها فــي الســوق مــن خــال  جدي
تقويــة الروابــط مــع بلــدان غــرب أفريقيــا. والبــد أن تصاحــب 
ذلــك سياســات إلزالــة الحواجــز القانونيــة التــي تحــول دون 
مشــاركة المــرأة فــي النشــاط االقتصــادي، وتيســير الحصــول 
علــى التمويــل، وتشــجيع تنظيــم المشــاريع وريــادة األعمــال 
المحليــة، وتعزيــز المنافســة فــي األســواق الرئيســية التــي 

تهيمــن عليهــا قلــة قليلــة مــن الشــركات المتنفــذة. 

 2. تعزيز  عوامل اإلنتاج

والبنيــة  الجيــدة،  التعليميــة  النتائــج  إلــى  تفتقــر موريتانيــا   
غيــاب  عــن  فضــًا  عليهــا،  التعويــل  يمكــن  التــي  التحتيــة 
المهــم  مــن  وبالتالــي،  األراضــي.  اســتخدام  فــي  الكفــاءة 
جــدًا تحســين رأس المــال البشــري مــن خــال تعزيــز جــودة 
أســاليب التدريــس وتدعيــم نظــام حوكمــة قطــاع التعليــم 
وإدارتــه. وفــي حيــن ال تســتطيع موريتانيــا تغييــر المســافات 
وبلداتهــا،  بيــن مدنهــا  تفصــل  التــي  الشاســعة  الجغرافيــة 
الــذي يســتغرقه قطــع  الوقــت  تقلــل  أن  فإنهــا تســتطيع 
هــذه المســافات مــن خــال تحســين ربــط المــدن. وينبغــي 
الماديــة، الســيما فــي  التحتيــة  البنيــة  يترافــق تحســين  أن 
ترتبــط  النقــل  لقطــاع  مدروســة  خطــة  مــع  نواكشــوط، 
بخطــط النقــل فــي المــدن األخــرى. وأخيــرًا، فــإن تدعيــم إدارة 
األراضــي،  إجــراءات تســجيل  تبســيط  عــن طريــق  األراضــي، 
الجهــات  مــن  أقــل  وعــدد  المســؤوليات  بيــن  والمواءمــة 
التســجيل  أدوات  وتســجيل  وتنفيــذ  الفاعلــة،  المؤسســية 
القائمــة إلكترونيــًا، يشــكل شــرطًا مســبقًا لتخطيــط مدنــي 
رشــيد، كمــا أن تأميــن حقــوق األراضــي فــي المناطــق الريفيــة 

هــو المدخــل الرئيســي إلــى تعزيــز اإلنتاجيــة الزراعيــة.  
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3. تحسين التخطيط المدني 

مــن الضــروري تحســين التخطيــط المدنــي مــن خــال إعــداد 
ــي تلعــب دورًا رئيســيًا  ــذ الخطــط الرئيســية للمــدن الت وتنفي
اســتخدام  وتحــدد  للمــدن  المكانــي  الهيــكل  تحــدد  ألنهــا 
التحــول مــن مدينــة  أن  األراضــي وتحــد مــن توســعها. إال 
منخفضــة الكثافــة متراميــة األطــراف إلــى مدينــة مدمجــة 
ومترابطــة يتطلــب أكثــر مــن مجــرد تخطيــط مدنــي فاعــل. 
مربوطــة  تنظيميــة  إجــراءات  وضــع  إلــى  حاجــة  وهنــاك 
بتقديــم الحوافــز، بمــا فــي ذلــك فــرض ضرائــب علــى األراضــي 
الشــاغرة، وذلــك لتشــجيع التكثيــف وتجنــب المضاربــة علــى 

األراضــي.5
 

4.  تحسين إدارة الموارد الطبيعية

 تعــد اإلدارة الفاعلــة إليــرادات الصناعــات االســتخراجية أمــرًا 
بالــغ األهميــة لتنويــع النشــاط االقتصــادي. وللقيــام بذلــك، 
قاعــدة  أســاس  علــى  ســليم  مالــي  إطــار  تصميــم  ينبغــي 
ماليــة عامــة بســيطة ذات هــدف محــدد بوضــوح ودرجــة مــن 
المرونــة عندمــا تحــدث صدمــات اقتصاديــة غيــر متوقعــة. 
وســيتطلب تنفيــذ إطــار مالــي قائــم علــى القواعــد تقويــة 
مؤسســات الماليــة العامــة التــي تشــكل عامــًا أساســيًا فــي 
ضمــان إعــادة اســتثمار ثــروة المــوارد الطبيعيــة فــي األصــول 

اإلنتاجيــة. 

فيــروس  جائحــة  اســتمرار  يؤثــر  العالــم،  دول  كمــا معظــم 
شــأنه  مــن  موريتانيــا  فــي  كبيــرًا  اقتصاديــًا  تأثيــرًا  كورونــا 
ذلــك،  ومــع  الفقــر.  مــن  للحــد  الســابقة  الجهــود  تقويــض 
فــإن عمليــة إعــادة البنــاء االقتصــادي التــي يجــب أن تعقــب 
لرســم  فريــدة  فرصــة  السياســات  لواضعــي  تتيــح  األزمــة 
نمــوذج تنميــة أكثــر اســتدامة وتوجيــه االقتصــاد نحــو مســار 
الذيــن  للســكان  والمنصــف  المتســارع  االقتصــادي  للنمــو 

بســرعة.  عددهــم  يتزايــد 

أهميــة  بيــن  الترابــط  مــدى  أعــاه  الــواردة  النقــاط  تظهــر 
لتحســين  مســاءلته  وضــرورة  الخــاص  القطــاع  تشــجيع 

اإلنتــاج.  عوامــل  وتعزيــز  الطبيعيــة  المــوارد  اســتغال 

ى الترابــط بيــن القطــاع الخــاص  توصيــة 1: يظهــر مــد
العمــل  وضــرورة  لموريتانيــا  ي  التنمــو ى  والمســتو
علــى تســريع تنفيــذ اإلصاحــات االقتصاديــة والمالية 
ــل  ــة وتفعي ــوارد الطبيعي ــن إدارة الم ــة بحس المتعلق
إلــى  باإلضافــة  التعليــم.  وجــودة  العموميــة  اإلدارة 
تشــجيع  بيــن   للجمــع  ضوابــط  وضــع  علــى  العمــل 
آليــات مســاءلته  وتطويــر  وتفعيــل  الخــاص  القطــاع 
وهــو  أنشــطته.  عــن  المترتبــة  المخاطــر  مــن  والحــد 
ــو  ــتراتيجية النم ــذ اس ــريع تنفي ــى تس ــاعد عل ــا سيس م
االقتصــاد  لتنويــع  المشــترك  والرفــاه  المتســارع 
لفــرص  خــاق  شــمولي  نمــو  وخلــق  الموريتانــي 
الفقــر.  المســاهمة فــي محاربــة  وقــادر  علــى   العمــل 

إن تحقيــق التنميــة الشــاملة والمســتدامة بالنســبة 
االجتماعــي  االنســجام  ضمــان  هــو  لموريتانيــا 
األعــراق  متعــدد  بلــد  فــي  السياســي  واالســتقرار 
سياســيًا  مضطربــة  دول  مــع  جغرافيــّا  ومتمــاّس 
)الســاحل(  منطقــة  فــي  لإلرهــاب  ومرتهنــة 
كمــا  والتصحــر(  )الجفــاف  المناخيــة  وللتغييــرات 
لمكافحــة  المنطقــة  دول  مجموعــة  فــي  الحــال  هــو 
وهــو  الفســاد.  بــؤر  وانتشــار  الســاحل  فــي  الجفــاف 
وتحديــدًا  الدولــي  التعــاون  مــن  مزيــدًا  يتطلــب  مــا 
مــن  للتخفيــف  والمالييــن  الفنييــن  الشــركاء  مــع 
كورونــا  جائحــة  ظــل  فــي  الخارجيــة  المديونيــة  أعبــاء 
وتداعياتهــا الخطيــرة  علــى االقتصــاد الموريتانــي. كما 
اإلقليميــة  المنظمــات  مــن  العديــد  تفعيــل  يتطلــب 
الســاحل  دول  )مجموعــة  االقتصاديــة  واالتحــادات 
االقتصاديــة  والمجموعــة  العربــي  المغــرب  واتحــاد 

افريقيــا(.  غــرب  لــدول 
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ثالثًا: اإلطار القانوني 
والتنظيمي للمساءلة 

واألجنبيــة  المحليــة  الخاصــة  الشــركات  مســاءلة  تســتند 
جيــدة  قانونيــة  ترســانة  علــى  النظــري  المســتوى  علــى 
وعــدد مــن االتفاقيــات والمعاهــدات التــي صادقــت عليهــا 
ماســة  بحاجــة  تنظيمــي  إطــار  إلــى  باإلضافــة  موريتانيــا، 
للتحديــث والتفعيــل. فعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر صــادق 
 البرلمــان بتاريــخ 7 ســبتمبر 2020 علــى مشــروع قانــون رقــم

المتعلقــة  االتفاقيــة  علــى  بالتصديــق  يتعلــق   024-2020
الضريبــي  المجــال  فــي  المتبادلــة  اإلداريــة  بالمســاعدة 
الموقعــة بتاريــخ 12 فبرايــر 2019 فــي باريــس بيــن الحكومــة 
الموريتانيــة ومنظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة. حيــث 
ستســاعد هــذه االتفاقيــة الحكومــة الموريتانية في مســاءلة 
ومتابعــة الشــركات وتحديــدًا األجنبيــة بخصــوص الكشــف عــن 
ــة والمحاســبية وتحــد مــن التهــرب الضريبــي.  تقاريرهــا المالي

كمــا أصــدرت موريتانيــا المرســوم رقــم 141-2019 المتعلــق 
بالصناعــات  المتعلقــة  للبيانــات  الشــركات  نشــر  بإلزاميــة 
والبتــرول  المعــادن  قطاعــات  تشــمل  حيــث  االســتخراجية. 
وأخيــرًا الصيــد البحــري. وهــو مــا يعنــي إمكانيــة مســاءلة هــذه 
الشــركات فــي حالــة عــدم التجــاوب مــع مبــادئ الشــفافية 

المنصــوص عليهــا فــي مبــادرة الشــفافية الدوليــة. 

منظمــة  مــن  الصــادرة  التقاريــر  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 
التعديــن  عقــود  نشــر  بضــرورة  توصــي  الدوليــة  الشــفافية 
الوطنــي  الصنــدوق  لحســابات  مراجعــة  وإجــراء  والنفــط 
لعائــدات النفــط والغــاز. حيــث تنــص علــى أن »البلــدان ينبغــي 
عليهــا الكشــف علنــا   عــن العقــود والتراخيــص التــي تحــدد 
االســتخراجية«؛  والمــواد  والغــاز  النفــط  اســتغال  ظــروف 
لذلــك فــإن هــذه وفــي ســياق الدعــوات المتكــررة مــن طــرف 
أحــزاب سياســية معارضــة ومنظمــات غيــر حكوميــة لوقــف 
اســتنزاف الثــروات الســمكية مــن طــرف الشــركات األجنبيــة، 
فقــد وســعت موريتانيــا مــن انخراطهــا فــي المبــادرة لتطــال 
قطــاع الصيــد واالقتصــاد البحــري ســنة 2015، بعــد مطالبــة 
قويــة مــن خبــراء ونشــطاء فــي المجتمــع المدنــي باعتبــار 

موريتانيــا أكبــر دولــة عربيــة مصــدرة لألســماك. 

ويعــود انخــراط موريتانيــا لهــذه المنظمــة الدوليــة إلــى ســنة 
بالشــفافية  المتعلقــة  الدوليــة  التطــورات  لمواكبــة   2005
ومجتمــع  وشرســة  قويــة  معارضــة  لمطالــب  واســتجابة 
تقييــم  فــي ســبيل متابعــة  يتزايــد دوره وتطلعاتــه  مدنــي 

الذهــب،  الحديــد،  )خامــات  الوطنيــة  والثــروات  المــوارد 
إلــخ(. النحــاس، األســماك. . . . . 

وقــد قامــت الحكومــة بإنشــاء لجنــة وطنيــة خاصــة بمتابعــة 
الشــفافية فــي الصناعــات االســتخراجية تتبــع للــوزارة األولــى 
ويعهــد إليهــا بمتابعــة الشــركات المحليــة واألجنبيــة العاملــة 
فــي القطاعــات االســتخراجية وإعــداد التقاريــر الموضوعيــة. 
وتجــدر اإلشــارة علــى اهميــة مدونــة الشــغل 2004 وقانــون 
وتحديــدا  لــه  المطبقــة  والمراســيم  االجتماعــي  الضمــان 
المرســم رقــم 116 وذلــك بخصــوص المســاءلة المتعلقــة 
ــى  ــة, حيــث تتول بحقــوق العمــال وضمــان الســامية المهني
المفتشــية العامــة للشــغل بمتابعــة تطبيــق هــذه النصــوص 
وانتهــاكات  بمخالفــات  تقــوم  التــي  الشــركات  ومســاءلة 
حقــوق العمــال كالطــرد الجماعــي والتعســفي والعمــل فــي 

ــة قــد تعرضهــم للمخاطــر.  ــر صحي ظــروف غي

البيئيــة لنشــاط  أمــا بخصــوص المســاءلة المتعلقــة باآلثــار 
والتنميــة  البيئــة  وزارة  اختصــاص  مــن  فهــي  الشــركات 
التزامــات  مــع  تمشــيا  اســتحداثها  تــم  التــي  المســتدامة 
ــا الدوليــة فــي مجــال البيئــة والتنميــة المســتدامة.  موريتاني
حيــث قــام القطــاع باعتمــاد جملــة مــن القوانيــن والبرامــج 
أنشــطة  تزايــد  مــن  البيئيــة  المنظومــة  لحمايــة  الراميــة 
الشــركات وتحديــدا فــي المجــال المعدنــي والبحــري )مدونــة 

 .)2005 البيئــة 

كمــا يلــزم القطــاع الشــركات المحليــة أو األجنبيــة بإعــداد 
دراســة لتقييــم األثــر البيئــي قبــل الشــروع فــي أي نشــاط 
اقتصــادي علــى التــراب الوطنــي. كمــا أنشــأت الــوزارة شــرطة 
التــزام  مــدى  بمتابعــة  الماضــي مكلفــة  الشــهر  فــي  بيئــة 

هــذه الشــركات بالقوانيــن البيئيــة. 

وتجــدر اإلشــارة إلــى ضــرورة تفعيــل المجلــس االقتصــادي 
ــم  واالجتماعــي والبيئــي كجهــاز استشــاري قــادر علــى تقدي
المشــورة ومراقبــة تنفيــذ السياســات وحتــى المســاءلة فــي 

هــذه المجــاالت. 

وفــي الســياق نفســه، نشــير إلــى أهميــة اســتحداث فريــق 
ــة  ــارات الميداني ــد مــن الزي ــة حيــث قــام بالعدي ــي للبيئ برلمان
لمقــرات الشــركات ومراكــز اإلنتــاج لاطــاع عــن قــرب علــى 
وطــرق  البيئيــة  بالقوانيــن  الشــركات  هــذه  التــزام  مــدى 

للعمــال.  الســامة 
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ويأتــي تشــكيل الفريــق فــي ســياق زيــادة الوعــي المجتمعــي 
بمســؤوليات هــذه الشــركات ووجــود جمعيــات ومنظمــات 
غيــر حكوميــة ومجالــس جهويــة تعنــى بالتنميــة ومجالــس 
أكثــر عــن  بلديــة تطــرح موضــوع مســاءلة هــذه الشــركات 
بــل وتطالــب بمســاهمتها الماليــة فــي  مجمــل أنشــطتها 
تمويــل المشــاريع التنمويــة المحليــة )مــدارس، مستشــفيات، 

ــاه، أنشــطة مــدرة للدخــل(.  مي

وبالرغــم مــن أهميــة تلــك القوانيــن واالتفاقيــات المتعلقــة 
ســيما  للتطبيــق،  قابلــة  وغيــر  نظريــة  تــزال  ال  بالمســاءلة، 
إذا تعلــق األمــر بكبريــات الشــركات األجنبيــة أو بعــض كبــار 
بنفــوذ  يتمتعــون  الذيــن  المحلييــن  الفاعليــن االقتصادييــن 
وقــوة ويتموضعــون فــي هــرم الحــزب الحاكــم، مــا يحــول 

العقوبــة.  المســاءلة وتطبيــق  ويعــوق دون 

اللجنة البرلمانية للتحقيق والمساءلة 

ينــدرج إنشــاء لجنــة برلمانيــة للتحقيــق ومســاءلة الفاعليــن 
الحكومييــن والخاصيــن فــي العديد من الملفات االقتصادية 
فــي إطــار صاحيــات البرلمــان المتمثلــة فــي رقابــة النشــاط 
 )72 )المــادة  الموريتانــي  الدســتور  وفــق  الحكومــي 
للجمهوريــة اإلســامية الموريتانيــة الصــادر بتاريــخ 20 يوليــو 
1991 والتعديــات التــي أجريــت عليــه كمــا تســند اللجنــة 
ــة  ــة الوطني ــي المنظــم للجمعي ــون الداخل ــى القان ــك عل كذل
الــذي يســمح بتشــكيل لجــان التحقيــق والمســاءلة البرلمانية، 
كمــا تســتند اللجنــة إلــى المــادة 11 مــن األمــر القانونــي رقــم 
بتســيير  المتعلــق   1992 18 فبرايــر  بتاريــخ  الصــادر   03-92
مــن  و124   123 والمادتيــن  البرلمانيــة  الجمعيــات  عمــل 
نظامهــا الداخلــي والقــرار رقــم 2020-01 الصــادر بتاريــخ 30 
ينايــر 2020 القاضــي بإنشــاء لجنــة تحقيــق برلمانيــة. حيــث 
أســندت إلــى اللجنــة مهــام التأكــد والتحقيــق فــي ظــروف 
التنفيــذ وإجــراءات التســيير. كمــا تــم إصــدار قــرارات أخــرى 
لتتوســع مهــام اللجنــة ولمــدى ترابــط الملفــات بالمواضيــع 

المضافــة إلــى مهامهــا. 

مجاالت التحقيق والمساءلة
العاصمــة 	  مينــاء  فــي  والمحروقــات  الحاويــات  رصيــف 

نواكشــوط )شــراكة قطــاع عــام وقطــاع خــاص أجنبــي(، 
شركة POLY HONDONG )شركة أجنبية(،	 
شركة الكهرباء )مشاريع اإلنارة العمومية(.	 
شركة SONIMEX لاستيراد والتصدير )شركة 	 

عمومية(.
)لتأميــن 	  المحروقــات  لعائــدات  الوطنــي  الصنــدوق 

القادمــة(. األجيــال  احتياجــات 
المــزاد 	  الدولــة فــي  )بيــع ممتلــكات  العقــاري  الملــف 

التحتيــة(. والبنــى  العلنــي، 
خيرية الشركة الوطنية للمناجم.	 

وبموجــب قــرار تكميلــي، اتســعت صاحيــات لجنــة التحقيــق 
البرلمانــي لتطــال الملفــات التاليــة:

صفقات شركة SOMELEC  في مجال الكهرباء. 	 
صفقــات البنــى التحتيــة )الطــرق، المطــارات، الموانــئ، 	 

االســتصاح(.
صفقــات شــركة الصناعــة والمناجــم SNIM وسياســاتها 	 

التجاريــة .

وتجــدر اإلشــارة إلــى اســتعانة اللجنــة بمكاتــب خبــرات دوليــة 
ــة، باإلضافــة إلــى  فــي المجــاالت الفنيــة والقانونيــة والمالي
الحســابات. كمــا كثفــت  تابعيــن لمحكمــة  5 قضــاة  إعــارة 
اللجنــة مــن االســتماع لــكل المشــمولين فــي الملفــات أعــاه 
مــن رئيــس ســابق ووزراء أول ووزراء ومــدراء ورجــال أعمــال 

وأجانــب. 

وقــد شــكلت صفقــة الشــراكة بيــن القطــاع العــام والخــاص 
الحاويــات فــي مينــاء نواكشــوط خرقــًا  المتعلقــة برصيــف 
ســافرًا لقانــون الشــراكة المعتمــد، حيــث تــم منحهــا بالتراضي 
لصالح مســتثمر أجنبي على اســتعجال دون احترام للمســاطر 
العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكة  لقانــون  وال  المعروفــة 
والخــاص، علمــا أن ثمــة اهتمامــًا ورغبــة مــن شــركات أجنبيــة 
فــي المشــاركة فــي هــذه الصفقــة. فعلــى ســبيل المثــال لــم 
تتــم مناقصــة دوليــة تتيــح المشــاركة لــكل هــذه الشــركات 
الراغبــة فــي موضــوع الشــراكة.  كمــا أن شــروط المفاوضــات 
ــم تتوفــر، وكذلــك صيغــة البروتوكــول ال وجــود  المباشــرة ل

لهــا فــي المســطرة اإلجرائيــة. 
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كمــا كشــفت اللجنــة عــن العديــد مــن العيــوب واالختــاالت 
فــي اتفاقيــة تجاريــة مبرمــة مــع شــركة أجنبيــة فــي مجــال 
الصيــد البحــري، حيــث تضمنــت االتفاقيــة أحكامــًا مخالفــة 

للقانــون البحــري. 

مــن  جملــة  إلــى  البرلمانيــة  اللجنــة  توصلــت  فقــد  وهكــذا 
اآلتيــة:  والماحظــات  االســتنتاجات 

ضرورة مراجعة المنظومة القانونية والتنظيمية 	 
مراجعة القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية 	 
ذات 	  الشــركات  علــى  المطبقــة  النصــوص  إصــاح 

المختلــط  االقتصــاد 
إلــى تفويــض اإلشــراف علــى األعمــال 	  اللجــوء  تحريــم 

الهــادف إلــى االلتفــاف علــى تطبيــق قواعــد مدونــة 
العموميــة.  الصفقــات 

تشــجيع المشــاركة الشــفافة ألي مشــارك منافــس فــي 	 
مســطرة إبــرام صفقــة أو عقــد عمومييــن

االمتنــاع عــن ســن القوانيــن الموضوعــة علــى المقــاس 	 
وعــن المصادقــة علــى اتفاقيــات خاصــة 

وبالرغــم مــن أهميــة عمــل هــذه اللجنــة ومــا توصلــت إليــه 
إال  والمســاءلة  الرقابــة  مجــال  فــي  وتوصيــات  نتائــج  مــن 
أنهــا مرحلــة جديــدة ال تــزال بحاجــة ماســة إلــى أن تتعــزز أكثــر 
وتعمــق وتشــمل أكثــر عــدد مــن المواضيع، باإلضافــة إلى أن 
تكــون رقابــة ومســاءلة قْبليــة وليســت بعديــة، لتكــون إجــراًء 
ــًا سلســًا لضمــان شــفافية التســيير ووضــع حــد لعقــود  عادي
مــن التبذيــر وهــدر المــوارد. وهــو مــا يتطلــب مشــاركة فعالــة 
مــن طــرف مختلــف هيئــات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي 

مجــال الحكامــة أن تواكــب هــذا التوجــه وتدعمــه 6. 

بإنشــاء لجنــة  الحكومــة  قــد قامــت 
ــفافية  ــة الش ــة بمتابع ــة خاص وطني
االســتخراجية  الصناعــات  فــي 
تتبــع للــوزارة األولــى ويعهــد إليهــا 
المحليــة  الشــركات  بمتابعــة 
واألجنبيــة العاملــة فــي القطاعــات 
التقاريــر  وإعــداد  االســتخراجية 

 . عيــة ضو لمو ا
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نظرة المجتمع المدني 
الموريتاني: 

إلــى المجتمــع المدنــى، فقــد حاولنــا جهدنــا  أمــا بالنســبة 
مــن  كان  نوعيــة  تجــارب  علــى  معتمديــن  نخبــة  رأى  أخــذ 
ــل رئيــس المرصــد  ــه بلي ــد محمــد عبدلل بينهــم الســيد العمي
بــكل  رأيــه  أبــدى  الــذي  الرشــوة  لمحاربــة  الموريتانــي 
الموريتانــي  الخــاص  القطــاع  مســاءلة  حــول  موضوعيــة 
وأصــل رأيــه مــدالاًل بالعديــد مــن االعتبــارات حيــث خلــص 
إلــى ضــرورة تحديــد دور القطــاع الخــاص وهــو الــدور الجديــد 
الــذي جددتــه معظــم الدراســات المعاصــرة فــي كونــه خلــق 
الثــروة وفــرص العمــل. وهــذا هــو الــدور التقليــدي للقطــاع 
الخــاص. وأضــاف أن القطــاع الخــاص المعولــم صــار قطاعــًا 
رغبــة اجتماعيــة وإنســانية،  ينحــو منحــًى مجتمعيــًا ويلبــي 
فقــد صــار مــن شــبه المفــروغ منــه ضــرورة تحمــل الشــركات 
مســؤوليتها االجتماعيــة التــى صــارت من المطالــب العالمية 
Local Con-  لكافــة الشــركات. كمــا أن المضمــون المحلــى
tent للشــركات صــار شــرطًا فــي معظــم التدخــات، حيــث إن 
معظــم الباحثيــن صــار ينــادي بإعــان الشــركة المواطناتيــة 
التــي تســتجيب للعديــد مــن المبــادئ واألخاقيات وتســاهم 
مســاهمة اجتماعيــة معتبــرة، وعلــى العمــوم فــدور القطــاع 
ليــس إال  الخــاص  الخــاص دور تكميلــي تكاملــي فالقطــاع 
جــزءًا محوريــًا مــن الثلــوث الســحرى triangle magic الــذي 
والمجتمــع  العــام  والقطــاع  الخــاص  القطــاع  مــن  يتكــون 
المدنــي7.  وتجــدر اإلشــارة إلــى مصادقــة البرلمان الموريتاني 
منظمــات  إنشــاء  يســهل  قانــون  مشــروع  علــى  مؤخــرًا 
المجتمــع المدنــي واســتفادتها مــن أي دعــم مالــي أو فنــي 
محلــي أو أجنبــي وفــق شــروط، حيــث أوضحــت الحكومــة 
الموريتانيــة أن »القانــون المســتحدث ُيجّســد رؤيــة جديــدة 
تنســجم مــع الدســتور مــن حيــث حريــة االنتمــاء للجمعيــات 
أو التنظيمــات لخلــق حركــة جمعويــة فاعلــة وشــريكة فــي 
التنميــة الوطنيــة«. وأوضــح أن القانــون الجديــد نــص علــى 
نظــام »التصريــح« إلنشــاء الجمعيــات والهيئــات، بــداًل عــن 

نظــام »الترخيــص المســبق«. 

ي  توصية 2: في ســياق تنامى الوعي المحلي والجمعو
لبعــض  والبيئيــة  واالجتماعيــة  اإلنســانية  لآلثــار 
العاملــة فــي موريتانيــا  األجنبيــة  وتحديــدًا  الشــركات 
ــد  ي، فق ــو ــار التنم ــي المس ــاهمتها ف ــة مس ومحدودي
التشــريعي  اإلطــار  وتفعيــل  تحســين  لزامــًا  أصبــح 
تصحيــح  علــى  والعمــل  للمســاءلة  والتنظيمــي 
التوجهــات  فــي  للمشــاركة  االختــاالت  تلــك  كل 
البلــد.   فــي  المســتدامة  للتنميــة   االســتراتيجية 

وتجــدر اإلشــارة إلــى ضــرورة التوفيــق بيــن  المكاســب 
مــع  الشــركات  هــذه  تجنيهــا  التــي  الطائلــة  واألربــاح 
مطالــب التجمعــات المحليــة الفقيــرة المتواجــدة فــي 
مناطــق اســتغال هــذه الشــركات أمــًا فــي الرفــع مــن 
ــال  ــن خ ــة. م ــاكنة المحلي ــي للس ى المعيش ــتو المس
العمــل،  عــن  للعاطليــن  التشــغيل  أولويــة  إعطــاء 
والمســاهمة فــي تمويــل المــدارس والمستشــفيات 

ي الثقافيــة والرياضيــة.  النــواد وتشــيجع 

ويصــدر »الترخيــص المســبق« لمنظمــات المجتمــع المدنــي 
بيروقراطيــة  عمليــة  عبــر  يكــون  مــا  وعــادة  الحكومــة،  مــن 
مرهقــة، تســمح بتدخــل األجهــزة األمنيــة. بينمــا »التصريــح« 
يعني الســماح بتأســيس المنظمة بعد إخطار الراغبين للجهة 

ــة.  ــة الموريتاني ــة فــي الحال المســؤولة، وهــي وزارة الداخلي

ومــن شــأن هــذه اإلجــراءات التحفيزيــة أن تعــزز أكثــر مــن دور 
المتعــددة خدمــة  بــأدواره  المدنــي وأن يضطلــع  المجتمــع 

للتنميــة الشــاملة. 
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القسم الثاني: واقع قطاع 
األعمال 

أواًل: االستثمارات الخاصة 
المحلية

اتفاقيــات 	  نظــام  هــو  المؤسســات:  اتفاقيــة  نظــام 
التأســيس الــذي بموجبــه تحصــل الشــركات علــى العديــد 
ــل  ــة مقاب ــة واإلداري ــة والجمركي ــازات الضريبي مــن االمتي

االســتثمارية.  تنفيــذ خططهــا 

 يظهــر الجــدول فــي الملحــق ضعــف تطــور االســتثمارات 
فــي موريتانيــا حيــث لــم تثمــر كل الجهــود التــي ُبذلــت، إال عن 
اســتقطاب 37 مســتثمرًا فــي الفتــرة بيــن  2014 - 2017. 
كمــا أن اآلثــار االقتصاديــة المترتبــة علــى هــذه االســتثمارات 
لــدى  األساســية  المعلومــات  لغيــاب  نظــرًا  واضحــة  غيــر 
اإلدارات المعنيــة والمكلفــة بمتابعــة االســتثمارات الخاصــة 
بيــن  نميــز  أن  ويمكننــا  الوطنييــن.  للمســتثمرين  وبالنســبة 
المســتثمرين الحاصليــن علــى اعتمــاد مدونــة االســتثمارات 
والمســجلين مــن جهــة ومســتثمري المؤسســات الصغيــرة 
الشــباك  إدارة  تتوفــر  أخــرى.  جهــة  مــن  المســجلين،  غيــر 
المؤسســات  مختلــف  حــول  إحصائيــات  علــى  الموحــد 
المعتمــدة والمرخصــة الخاضعــة للمدونــة ويتعلــق الجــدول 
المرفــق بالمعطيــات الخاصــة بالمؤسســات التــي اعتمــدت 
خــال الفتــرة مــا بيــن 2014 إلــى 2017 وتشــمل مســتثمرين 
وطنييــن وأجانــب شــركاء مع مســتثمرين ومقاولين خارجيين. 

كمــا يظهــر مــدى تمركــز االســتثمارات الخاصــة المحليــة )37( 
فــي قطاعــات ذات قيمــة مضافــة ضعيفــة. فــي حيــن ثمــة 
ضعــف جلــي فــي اســتقطاب القطاعــات األساســية )التنميــة 

الحيوانيــة والزراعيــة( لاســتثمارات المحليــة. 
الشــكل  علــى  موزعــة  المحلــي  الخــاص  القطــاع  مكونــات 

اآلتــي:

األنشطة الزراعية والحيوانية والصيد التقليدي.	 
األنشــطة فــي القطــاع المؤســس الحديــث وهــي عبــارة 	 

عــن األنشــطة فــي مجــال الصناعــات الغذائيــة األلبــان 
الميــاه  األســمنت،  الغذائيــة،  المعجونــات  والميــاه، 

. المعدنيــة...( 

)العريــض(، 	  المصنــف  غيــر  القطــاع  فــي  األنشــطة 
والورشــات  الوحــدات  الصغيــرة،  التجاريــة  المحــات 

الضعيفــة.  اإلنتاجيــة  ذات  البســيطة 
القطاع الخاص التكنولوجيا واالتصاالت. 	 

و بالرغــم مــن أهميــة الفــرص المتاحــة للقطــاع الخــاص فــي 
التــي تحــد  تــزال ثمــة جملــة مــن المعوقــات  موريتانيــا، ال 
ــة  ــة االقتصادي ــة فــي التنمي ــه ومســاهمته الفاعل مــن ربحيت

والمســتدامة.  الشــاملة 

إن إقامــة نظــام مؤسســاتي تنافســي للشــركات الصغيــرة 
والمتوســطة PME هــو شــرط أساســي لبرنامــج النمــو وخلق 

فــرص العمــل فــي موريتانيــا. 

 PME إن تحليــل خصائــص الشــركات الصغيــرة والمتوســطة
فــي موريتانيــا ســيبقى محــدودًا إن لــم نقــل صعبــًا بســبب 
أن  علمــًا  بهــا.  المتعلقــة  واإلحصائيــات  الدراســات  غيــاب 
غيــر  شــركات  هــي  موريتانيــا  فــي  المؤسســات  غالبيــة 
مصنفــة. حيــث تنافــس بشراســة هــذه الشــركات الصغيــرة 

 .PME والمتوســطة 

إن الدراســة التــي أعــدت مــن طــرف البنــك الدولــي -2014
أن  المشــابهة  الــدول  فــي  الحــال  هــو  كمــا  تظهــر   ،2015
الشــركات الصغيــرة و المتوســطة PME تمثــل نســبة 80% 
حيــث  موريتانيــا،  فــي  المصنفــة  الشــركات  مجمــوع  مــن 
االقتصــادي  النمــو  فــي  قــوي  بشــكل  تســاهم  أن  يمكــن 
وخلــق فــرص العمــل. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن معظــم الثــروة 
ــة  ــم إنتاجهــا مــن طــرف المجموعــات االقتصادي ــة يت الوطني

والتجاريــة الكبــرى فــي البلــد. 

عــدد  لزيــادة  جهودهــا  بمضاعفــة  مطالبــة  فموريتانيــا 
الثــروة  PME فــي خلــق  الصغيــرة والمتوســطة  الشــركات 

الوطنيــة. 

أمــا بخصــوص القطــاع غيــر المصنــف فــإن المكتــب الوطنــي 
عــن  دراســة   2017 أغســطس  فــي  نشــر  قــد  لإلحصــاء 
التشــغيل فــي القطــاع غيــر المصنــف، تتضمــن معلومــات 
وإحصائيــات مفيــدة. فــي حيــن ال توجــد حاليــًا دراســة وال 
الموريتانــي.  المصنــف  القطــاع  عــن  دقيقــة  إحصائيــات 
حيــث ال تحتــرم معظــم الشــركات الموريتانيــة فــي القطــاع 
تقاريــر  بتقديــم  المتعلقــة  القانونيــة  التزاماتهــا  المصنــف 
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المجموعــة  للضرائــب. وحتــى  العامــة  اإلدارة  إلــى  ســنوية 
القليلــة مــن المؤسســات الخاصــة تقــوم بتقديــم معلومــات 
علميــة  لدراســة  قاعــدة  تشــكل  أن  يمكــن  ال  دقيقــة  غيــر 

وشــاملة8. دقيقــة 
الصغيــرة  الشــركات  مواجهــة  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 
تلــك  إلــى  إضافــة  تأسيســها  يتــم  التــي  والمتوســطة 
ــر شــريفة مــن  ــر متكافئــة وغي ــة وغي القديمــة منافســة قوي
فــي  والتجاريــة  االقتصاديــة  المجموعــات  كبريــات  طــرف 
البلــد والتــي تســيطر علــى أهــم األنشــطة وغالبيتهــا لديهــا 
مصــارف تمكنهــا مــن توفيــر الضمــان األساســي لتمويــل كل 

المجموعــة.  فــروع 
الشــركات  لصالــح  الفــرص  مــن  تحــد  المعوقــات  هــذه  كل 
فــرص  خلــق  مــن  وتقلــص   PME والمتوســطة  الصغيــرة 

والموريتانييــن.   للموريتانيــات  العمــل 

األجنبيــة  االســتثمارات  ثانيــًا: 
ة  شــر لمبا ا

زخــم  علــى  ســلبية  بصــورة  الدوليــة  التغيــرات  أثــرت  لقــد 
االســتثمارات الخارجيــة المباشــرة المتدفقــة إلــى موريتانيــا، 
مــن  أقــل  فــي   80% بنســبة  تراجعــًا  الزخــم  هــذا  عــرف 
ســنتين. فبعــد أن كان فــي حــدود 1126 مليــون دوالر ســنة 
2016. وكمــا  271 مليــون دوالر ســنة  إلــى  تراجــع   2013
 هــو موضــح فــي الجــدول أدنــاه، فقــد عرفــت الفتــرة بيــن

األجنبيــة  لاســتثمارات  قويــًا  اســتقطابًا   2013  -  2011
المباشــرة والتــي تركــزت أساســًا بالتزامــن مــع تكثيــف كبريات 
عــن  التنقيــب  موريتانيــا  فــي  العملــة  العالميــة  الشــركات 
المعــادن والنفــط واســتغال بعــض االكتشــافات، باإلضافــة 
إلــى اســتقطاب قطاعــات أخــرى كالصيــد البحــري والقطــاع 

المصرفــي لبعــض هــذه االســتثمارات األجنبيــة. 

التوزيــع القطاعــي لاســتثمارات األجنبيــة 
المباشــرة

يظهــر التوزيــع القطاعــي مــدى تمركــز االســتثمارات األجنبيــة 
المباشــرة فــي قطاعــات البتــرول والمعــادن، حيــث تســتحوذ 
علــى مــا يقــارب %83 مــن مجمــل االســتثمارات األجنبيــة 
مــن   )17%( المتبقيــة  النســبة  أمــا   .2011-2017 خــال 
االســتثمارات األجنبيــة بيــن  قطاعــات أخــرى )الصيــد البحــري، 
والصناعــة  العامــة  واألشــغال  الحيوانيــة  التنميــة  الزراعــة، 

والصناعــات التقليديــة( خــال نفــس الفتــرة. 
الســتقطاب  المتوقعــة  التطــورات  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 
الــذي  الغــاز  مجــال  فــي  مباشــرة  أجنبيــة  اســتثمارات 
األمريكيــة الشــركة  مــن  كل  اســتغاله   تتولــى 
خــال  مــن  البريطانيــة   BP والشــركة   Kosmoss Energy
التحضيــر الســتغال حقــل الغــاز الســلحفاة احميــم المشــترك 

ــول 2023.  مــع الســنغال بحل

والتنميــة فــي ترقيــة  اإليــداع  دور صنــدوق 
الخــاص 9 القطــاع 

تمويــل 279 مؤسســة صغيــرة ومتوســطة بغــاف مالــى 
تمويــل  إلــى  إضافــة  قديمــة  أوقيــة  مليــارات   10،75 بلــغ 
 7،11 بمبلــغ  الشــهادات  حملــة  لصالــح  مشــروعًا   7592
مليــارات أوقيــة قديمــة يولــي صنــدوق اإليــداع والتنميــة 
اهتمامــًا خاصــًا لنســيج المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة 
للدخــول  والمــدرة  المضافــة  القيمــة  ذات  والمشــاريع 
 2017 ســنة  توافــق  جعلهــا  الــذي  الشــيء  وللتشــغيل 
لصالــح  أوقيــة  مليــاري   2،50 يقــارب  ماليــًا  مبلغــًا  وحدهــا 
التمويــل  هــذا  وتنــاول  والصغيــرة.  المتوســطة  الشــركات 
مختلــف األنشــطة مثــل الصيــد والســياحة والزراعــة والتجــارة 

والخدمــات. 

الطبيعــة القانونية لاســتثمارات األجنبية 
المباشــرة فــي موريتانيا 

الموحــد  الشــباك  عــن  الصــادرة  المعطيــات  تحليــل  يظهــر 
لــدى إدارة ترقيــة القطــاع الخــاص أن %80 مــن االســتثمارات 
األجنبيــة المباشــرة المســتوطنة فــي موريتانيــا منــذ ســنة 
2014 هــي علــى شــكل ممثليــات لشــركات كبــري أمــا 20% 
مــن هــذه االســتثمارات األجنبيــة فهــي عبــارة عــن شــراكة 
مــع مســتثمر محلــي تكــون فــي الغالــب شــركات صغيــرة 

ومتوســطة. 

بخصــوص  التاليــة  الماحظــات  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 
االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة فــي موريتانيــا. لقــد بقيــت 
الداخلــي  الناتــج  المباشــرة/  األجنبيــة  االســتثمارات  نســبة 
ضعفيــة ال تتجــاوز %6 للــدول األساســية المســتثمرة فــي 

وهــي:  موريتانيــا 
فرنسا، إسبانيا، الصين والواليات المتحدة األمريكية.
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تتركــز االســتثمارات األمريكيــة والبريطانيــة والكنديــة فــي 
ــر  ــد مــن تقاري الصناعــات االســتخراجية. ونشــير إلــى أن العدي
التحديــات  بعــض  ثمــة  أن  تظهــر  الدوليــة  المؤسســات 
والعراقيــل تحــول دون تطــور منتظــم لاســتثمارات األجنبيــة 

المباشــرة فــي موريتانيــا وهــي: 

الشــركات 	  معظــم  تشــكو  حيــث  الضرائــب،  ارتفــاع 
األحنبيــة مــن ارتفــاع كبيــر فــي تركيبــة الضرائــب علــى 
تضاعــف  يعيــق  مــا  والمحروقــات...  واألجــور  األربــاح 

المردوديــة.  مــن  ويقلــص  التكاليــف 
ومردوديــة 	  أداء  الفســاد  ظاهــرة  تعيــق  الفســاد: 

إلــى  تســعى  الحاليــة  الحكومــة  أن  علمــًا  الشــركات. 
محاربتــه بشــكل فعلــي مــن خــال تفعيــل المنظومــة 

القانونيــة. 
النظــام القضائــي: ثمــة حاجــة ماســة لتطويــر القضــاء 	 

والبشــرية.  الماديــة  بالوســائل  ودعمــه  وتفعيلــه  التجــاري 

ثالثًا: االستثمارات الخاصة 
في القطاعات االجتماعية 

)التعليم والصحة( 
والثانــوي  األساســي  وتحديــدًا  التعليــم  أســتقطب  لقــد 
بدايــة  التســعينيات  مطلــع  منــذ  الخاصــة  االســتثمارات 
مرحلــة اإلصــاح االقتصــادي وتبنــي موريتانيــا نهــج الليبراليــة 
التعليــم  مركــزة  فــي ظهــور  حيــث ســاهمت  االقتصاديــة، 
الخــاص فــي العاصمــة نواكشــوط ونواذيبــو كمرحلــة أولــى 
ليطــال مــن بعــد مختلــف عواصــم الواليــات الداخليــة وحتــى 
المقاطعــات. ونشــير هنــا إلــى أنــه بالرغــم مــن أهميــة التعليم 
الخــاص، إال أنــه أفــرغ التعليــم العمومــي مــن محتــواه مــن 
خــال اســتقطاب وإغــراءات التعليــم الخــاص للــكادر التربــوي 
رواتــب  ضعــف  إلــى  باإلضافــة  العمومــي،  التعليــم  فــي 
انعــدام  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر  العمومــي.  النظــام  وحوافــز 
احصائيــات عــن هــذا القطــاع ومــا يوفــره مــن فــرص عمــل وما 
ــر هــذه المؤسســات  ــة، حيــث تعتب ــدره مــن مداخيــل ضريبي ي
التعليميــة الخاصــة مؤسســات خدميــة ذات أهــداف ربحيــة. 
الخــاص  التعليــم  فــي  أجنبيــة  اســتثمارات  ثمــة  أن  يذكــر 
األساســي كمــا هــو الحــال فــي مجمــع بــرج العلــم التركــي 
أعمــال  رجــل  طــرف  مــن  المملوكــة    Le petit Centreو

إفريقــي. 

التعليــم  مرحلــة  عنــد  الخــاص  التعليــم  تجربــة  تتوقــف  لــم 
حيــث  العالــي،  التعليــم  طالــت  بــل  والثانــوي  األساســي 
الخــاص  العالــي  التعليــم  مؤسســات  مــن  العديــد  ظهــرت 
العالــي  التعليــم  وزارة  عمــدت  وقــد   .2000 ســنة  منــذ 
الوصيــة علــى القطــاع إلــى إصــدار مقــررا ت مــن بينهــا المقــرر 
إنشــاء  لشــروط  المحــدد   2016 ينايــر   12 بتاريــخ   24 رقــم 
المقــرر  إلــى  باإلضافــة  العالــي،  التعليــم  شــعب  واعتمــاد 
مراقبــة  لنظــام  المحــدد   2018 مايــو   9 بتاريــخ   345 رقــم 
وســير االمتحانــات الفصليــة فــي التعليــم العالــي. ومــن أبــرز 
ــة )اســتثمارات  ــي الجامعــة اللبناني ــم العال مؤسســات التعلي
خاصــة  )اســتثمارات  العصريــة  شــنقيط  وجامعــة  أجنبيــة( 

محليــة( وجامعــة عبــد االلــه بــن ياســين. 

مــن  الصحــي  القطــاع  الخاصــة  االســتثمارات  طالــت  لقــد 
خــال تمويــل العديــد مــن العيــادات الخاصــة، حيــث تســاهم 
بفعاليــة فــي دعــم المنظومــة الصحيــة فــي البــاد. وتتركــز 
هــذه العيــادات فــي العاصمــة نواكشــوط ونواذيبــو التــي 
هــي مــدن ذات كثافــة ســكانية وطلــب فعــال. نشــير إلــى أن 
مكونــات القطــاع الصحــي هــي عبــارة عــن 15 عيــادة كبيــرة 
الخارجيــة  لاستشــارات  عيــادة  التخصصــات و47  متعــددة 
و37 عيــادة لجراحــة األســنان، باإلضافــة إلــى عشــرات مــن 

مراكــز التحاليــل الطبيــة الخاصــة. 
وهنــاك جملــة مــن العوامــل تواجــه القطــاع الخــاص الصحــي 
فــي موريتانيــا مــن أبرزهــا صعوبــة الحصــول علــى التمويــل 
وضعــف الطلــب وغيــاب الدعــم الحكومــي ومنافســة قويــة 
مــن طــرف القطــاع الخــاص الصحــي فــي الــدول القريبــة جــدًا 

مــن موريتانيــا )الســنغال والمغــرب(. 

بالرغــم  واألجانــب:  المحليــن  المســتثمرين  بيــن  العاقــة 
الخاصــة  للمجموعــات االقتصاديــة  التقليــدي  الطابــع  مــن 
المجموعــات  هــذه  بعــض  اســتطاعت  فقــد  المحليــة، 
الموريتانيــة ربــط عاقــات شــراكة مــع بعــض المســتثمرين 
والمصــارف  االتصــاالت  قطــاع  فــي  وتحديــدًا  األجانــب 
انويكــظ  أهــل  مجموعــة  تســاهم  حيــث  البحــري.  والصيــد 
اتصــاالت  مــع  رأســمال شــركة موريتــل  فــي   49% بنســبة 
المغــرب. كمــا تســاهم مجموعــة بوعامتــو بنســبة معتبــرة 
فــي رأســمال شــركة ماتــل لاتصــاالت مــع اتصــاالت تونــس، 
اتصــاالت  فــي  أخــرى  إلــى مســاهمة مجموعــة  باإلضافــة 

شــنقيتل.  خــال شــركة  مــن  الســودان 
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قطــاع  فــي  الشــراكة  هــذه  أهميــة  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 
عصــري، مــا ســاهم فــي خلــق دينامكيــة قويــة فــي االقتصــاد 
االســتثمارات  تلــك  مجمــل  أهميــة  حيــث  مــن  الموريتانــي 
ومــا وفــرت مــن فــرص عمــل تقــدر بــاآلالف لبائعــي الرصيــد 
وقــد  وإصاحهــا،  الذكيــة  الهواتــف  بيــع  فــي  والعامليــن 
فــي  شــركات  تجســد  أن  محليــة  مجموعــات  اســتطاعت 
 )NBM( المجــال المصرفــي كمــا هــو الحــال بالنســبة لمصــرف

مــن خــال مســاهمة شــركة كنديــة. 

القطــاع  بيــن  الشــراكة  رابعــا: 
الخــاص  والقطــاع  العــام 

المشــاريع  فعاليــة  وضعــف  العموميــة  المــوارد  نــدرة  إن 
مقاربــات  ظهــور  فــي  ســاهم  المحليــة  الخبــرات  ونقــص 
جديــدة لتجــاوز تلــك اإلشــكاالت مــن أبرزهــا الشــراكة بيــن 
القطاعيــن العــام والخــاص. وفــي هــذا الســياق، لقــد لجــأت 
موريتانيــا إلــى هــذا النــوع مــن عقــود الشــراكة، أمــًا فــي 
ــة  ــة واالجتماعي ــة واالقتصادي ــا المالي االســتفادة مــن المزاي
المترتبــة علــى تنفيــذ عقــود الشــراكة بيــن القطــاع العمومــي 

والخــاص. 

اإلطار القانوني والتشريعي 

وهكــذا فقــد اســتحدثت موريتانيــا إطــارًا مؤسســيًا وتشــريعيًا 
مناســبًا وواضحــًا مــن خــال المصادقــة علــى القانــون الصــادر 
نمــو  )تســريع  إلــى  والهــادف   2017 فبرايــر   06( بتازيــخ 
وتمكيــن  الخــاص  والقطــاع  العــام  القطــاع  بيــن  الشــراكة 
الدولــة مــن االســتفادة مــن الفــرص االســتثمارية المتاحــة 
ومــن خبــرة وتجربــة القطــاع الخــاص الوطنــي واألجنبــي(. كمــا 
تــم مؤخــرًا تعديــل القانــون وتكملتــه والمصادقــة عليــه مــن 
طــرف المشــرع الموريتانــي )البرلمــان( بتاريــخ ينايــر 2021. 

تشــكل  قــد  أساســية  قطاعــات  حــددت  فقــد  وهكــذا 
مجــاالت خصبــة لشــركات أساســية بيــن القطاعيــن العــام 
والخــاص هــي: الطاقــة والميــاه والصــرف الصحــي والنقــل 

االجتماعيــة.  والخدمــات  واالتصــاالت 
وفــي هــذا اإلطــار ينــدرج القانــون رقــم 06 - 2017 المنظــم 
والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكات  لمختلــف 
والقوانيــن التطبيقيــة. كمــا تــم تكليــف خليــة فنيــة بدراســة 

الشــراكة.  هــذه  بخصــوص  االستشــارات  وتقديــم 

بيــن  الشــراكة  قانــون  وتكميــل  تعديــل 
عيــن  لقطا ا

صــادق البرلمــان الموريتانــي خــال جلســة علنيــة عقدهــا يــوم 
الخميــس الموافــق 21 ينايــر 2021 علــى مشــروع قانــون 
يعــدل ويكمــل بعــض أحــكام القانــون رقــم 2017-06 الصــادر 
بتاريــخ 01 فبرايــر 2017، المتعلــق بالشــراكة بيــن القطاعيــن 
العــام والخــاص... حيــث يهــدف مشــروع القانــون إلــى إدخــال 
جملــة مــن التعديــات علــى القانــون الحالــي، مــا يســاهم 
فــي تعزيــز الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص ويحســن 

نوعيــة الخدمــات ويرفــع كفــاءة اإلنفــاق العمومــي. 

تطبيــق  علــى  ســنوات  مــرور  بعــد  التعديــل  هــذا  ويأتــي 
القانــون رقــم 2017-06 المتعلــق بالشــراكة بيــن  القطاعيــن 
إعــادة  ضــرورة  علــى  إجمــاع  حيــث حصــل  والخــاص،  العــام 
النظــر فــي بعــض الجوانــب القانونيــة والمؤسســية للشــراكة 
بيــن  القطاعيــن، مــن أجــل تســهيل تنفيذهــا علــى امتــداد 

الوطنــي ومتابعتهــا.  التــراب 

مــن  العديــد  البرلمانيــة  اللجنــة  اكتشــاف  بعــد  يأتــي  كمــا 
العــام  القطــاع  بيــن   الشــراكة  اتفاقيــة  فــي  الخروقــات 
الموريتانــي وشــركة خاصــة أجنبيــة المتعلــق برصيــف حاويــات 

المينــاء. 

وفــي هــذا اإلطــار ارتــأت الحكومــة إدراج تحســينات مبتكــرة 
ــون، بهــدف الرفــع مــن نجاعــة مشــاريع الشــراكة  ــى القان عل
بيــن  القطاعيــن العــام والخــاص، مــا قــد يســاهم فــي تنميــة 
االســتثمارات العموميــة وتحســين كفــاءة تنســيق المشــاريع 

واإلشــراف عليهــا. 

ونشــير إلــى أن مــن بيــن اإلضافــات التــي تــم إدخالهــا علــى 
القانــون:

منــح مســؤولية أكبــر للســلطات المتعاقــدة فــي تحديــد 	 
مشــاريع الشــراكة بيــن  القطاعيــن وتنفيذهــا. 

توضيــح صاحيــات ســلطة التنظيــم متعــددة القطاعــات 	 
فــي مجــال الشــراكة بيــن القطاعيــن.

 إلغــاء الصاحيــات العمليــة للجنــة الفنيــة للدعــم رغــم 	 
إجــراءات  عناصــر  علــى  المصادقــة  عنــد  دورهــا  تعزيــز 

القطاعيــن. بيــن   الشــراكة 
توســيع دائرة تطبيق القانون ليشــمل مشــاريع الشــراكة 	 

بيــن  القطاعيــن العــام والخــاص للمنطقــة الحرة.
 تدعيــم الموقــع المؤسســي لبنيــة دعــم الشــراكة بيــن  	 

القطاعيــن. 
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الصلــة  ذات  التطبيقيــة  النصــوص 
العــام  القطاعيــن  بيــن  بالشــراكات 

موريتانيــا فــي  والخــاص 

يســمح مرســوم التطبيــق رقــم 125-2017/و المــؤرخ فــي 
2 نوفمبــر 2017 بتســهيل تطبيــق القانــون رقــم 06 - 2016 
الصــادر بشــأن الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي 
موريتانيــا. ويحــدد األمــر رقــم 0915/وإ م المــؤرخ فــي 3 
نوفمبــر 2017 حــدود اإلجــراءات المطبقــة علــى الشــراكات 

بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. 

العــام  القطــاع  بيــن  الشــراكات  أنــواع 
الخــاص  والقطــاع 

والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكة  قانــون  يتضمــن 
الشــراكة:  عقــود  مــن  نوعيــن 

عقود االمتياز 

طريــق  عــن  عامــة  خدمــة  تنفيــذ  مهمــة  نقــل  يتــم  حيــث 
ــون علــى  تفويــض الخدمــة إلــى شــركة خاصــة. ويبــوب القان
فئتيــن مــن الشــراكات بيــن القطاعيــن بموجــب عقــد االمتيــاز.

 
معينــة . 1 مصلحــة  إدارة  باســم  المعروفــة  اإلجــارة: 

لمشــاريع معينــة حيــث يكــون المشــّغل الخــاص مســمى 
مندوبــًا مســؤواًل عــن تشــغيل الخدمــة نيابــة عــن الهيئــة 
الحكوميــة المتعاقــدة والتــي تســمي جهــة التفويــض.  
ويكــون متوســط المــدة 5 إلــى 15 ســنة في المتوســط. 
الماليــة  المخاطــر  الخــاص  المشــّغل  يتحمــل  حيــث 

الخدمــة وصيانتهــا.  بتشــغيل  المتعلقــة 
والبينــة . 2 الخدمــة  مجمــل  يشــمل  التــزام  هــو  االمتيــاز: 

التــي يعهــد لهــا  التحتيــة، حيــث إن المهمــة الشــاملة 
بالشــريك الخــاص مــن قبــل الهيئة الحكوميــة المتعاقدة 
تتعلــق بتنفيــذ األعمــال وإدارة الخدمــة العامــة التــي 

المســؤولية.  لديهــا 

الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص باســتخدام 
األمــوال العامــة 

الحكوميــة  الهيئــة  أســندتها  التــي  العامــة  المهمــة  إن 
مــن  جــزًءا  أو  »كًا  تشــمل  قــد  الشــريك  إلــى  المتعاقــدة 

ــل االســتثمارات الازمــة لخدمــة عامــة أو خدمــة ذات  تموي
مصلحــة عامــة أو تصميــم أو تشــييد أو إعــادة تأهيــل مرافــق 
البنيــة التحتيــة أو المعــدات أو االســتثمارات األخــرى )بمــا 
فــي ذلــك االســتثمارات غيــر الماديــة( وصيانتهــا، وإصاحهــا 
و/ أو تشــغيلها أو إدارتهــا طــوال مــدة العقــد بالكامــل«. 

أمثلــة مــن الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص 
ــي موريتانيا  ف

لقــد أثمــرت مقاربــات الشــراكة بيــن القطاعيــن العام والخاص 
فــي موريتانيــا عــن تنفيذ المشــاريع اآلتية: 

ــاء )تعمــل 	  ــد الكهرب ــاء محطــة للطاقــة مزدوجــة لتولي بن
 70 إلــى   60 بيــن   قدرتهــا  تتــراوح  والغــاز(  بالديــزل 

ميغــاوات(.
بنــاء مطــار نواكشــوط الدولــي وفــق تعاقــد مــع رجــال 	 

أعمــال محلييــن.
بناء رصيف للحاويات في ميناء نواكشوط المستقل. 	 

العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكة  تعزيــز 
ص لخــا ا و

فــي هــذا اإلطــار فقــد تــم تنظيــم العديــد مــن األنشــطة 
واأليــام التفكيريــة والتشــاورية حــول العديــد مــن القضايــا 
مختلــف  وباشــراك  والتشــغيل  المهنــى  التكويــن  مــن 
الفاعليــن مــن ســلطة المنطقــة الحــرة فــي نواذيبــو وغيرهــا 
مــن الفاعليــن والشــركاء المعنييــن والباحثيــن واألكاديمييــن 
والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــى والشــركاء التنموييــن. 
رؤيــة  إعــداد  األنشــطة  تلــك  مجمــل  مــن  الهــدف  وكان 
هيئــة  وضــع  مــع  الشــراكة  هــذه  تحكــم  جديــدة  وحكامــة 
ــم يقيــم الحجــة علــى مختلــف  وإطــار تشــاورى شــمولي دائ
توجــت  وقــد  مســؤولياتهم.  أمــام  ويجعلهــم  الفاعليــن 
أعمــال هــذه اللقــاءات بتوقيــع اتفاقيــة شــراكة بيــن الــوزارات 
المعنيــة واتحــاد أربــاب العمــل الموريتانييــن لدمــج وتشــغيل 

المئــات مــن الشــباب العاطليــن عــن العمــل. 

وفــي هــذا الســياق تــم توقيــع اتفــاق لدعــم الشــراكة بيــن 
مالــي  بغــاف  األوروبــى  االتحــاد  مــن  بتمويــل  القطاعيــن 

أوقيــة.  مليــون   16.228.000 يبلــغ 
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وتجــدر اإلشــارة إلــى أهميــة توقيــع إعــان نواكشــوط لدعــم 
الشــراكة االســتيراتيجية بيــن القطــاع العــام والخــاص لتنميــة 
الســاحل بالتعــاون مــع المركــز الدولــى للمؤسســات الخاصــة 
)CIPE(، واتحــاد أربــاب عمــل دول الســاحل الخمــس واتحــاد 
غــرف التجــارة والصناعــة فــي الــدول الخمــس خــال النــدوة 
المنعقدة في نواكشــوط في ديســمبر 2019 حول موضوع 
أثــر انعــدام األمــن علــى ترقيــة القطــاع الخــاص فــي المجــال 
الجغرافــى لــدول الســاحل. وقــد ســاعد إعــان نواكشــوط 
علــى اعتمــاد المبــادئ األربعــة التاليــة مــن طــرف المشــاركين 
)وضــع إطــار تشــاورى شــامل وحــواري رســمي بيــن القطاعين 
وعلــى اعلــى المســتويات بيــن دول الســاحل، فــرض ضــرورة 
مشــاركة القطــاع الخــاص فــي دول الســاحل فــي الصفقــات 
المنبثقــة  للتجمعــات  أولويــة  إعطــاء  مــع  واالســتثمارات 
والمنتســبة لفضــاء الســاحل بهــدف دعمهــا واســتدامتها، 
وضــع برنامــج يدعــم ويواكــب المؤسســات الصغيــرة علــى 
ســلبًا  المتأثــرة  تلــك  منهــا  خاصــة  الســاحل  دول  مســتوى 
بانعــدام األمــن، وأخيــرًا إعــداد اســتراتيجيات موجهــة للنســاء 
والشــباب الفاعليــن فــي المجــال االقتصــادي مــع اعطــاء 
األســبقية للشــباب والنســاء الريفييــن والريفيــات والقاطنيــن 

فــي المناطــق المعزولــة والفقيــرة(.

اآلفاق والتحديات:
إن إنشــاء هيئات من قبيل )خلية الشــراكة بين القطاع العام 
والخــاص( يشــكل تقدمــًا مهمــًا، لكــن غيــر كاٍف لإلشــراف 
علــى تصــور وتســويق ومتابعــة تنفيــذ مثــل هــذه المشــاريع 
الكبــرى واالســتراتيجية. وهــو مــا يعنــي ضــرورة توســيع دائــرة 
إلــى هيئــة عموميــة ذات صاحيــات ومــوارد  تلــك الخليــة 
ماليــة وبشــرية قــادرة علــى اإلشــراف علــى موضوع الشــراكة 

بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. 

االقتصادييــن  الفاعليــن  اهتمــام  ظهــور  مــن  وبالرغــم 
المحلييــن بموضــوع الشــراكة ومــا يقــوم بــه االتحــاد الوطنــي 
بأهميــة  تحسيســية  جهــود  مــن  الوطنــي  العمــل  ألربــاب 
الخــاص  القطــاع  علــى  ســيكون  الرهــان  أن  إال  الموضــوع، 
األجنبــي أكثــر، لمــا لديــه مــن إمكانيــات ماليــة وتراكــم خبــرات. 
وهــو مــا يطــرح موضــوع ضــرورة المســاءلة والتقييــم الــدوري 
لشــراكاته مــع القطــاع العمومــي آمــًا فــي تطويــر البنــى 
التحتيــة والتخفيــف مــن األعبــاء الماليــة علــى الحكومــة. 

إن تعزيز وتحسين مناخ األعمال ومسارها بما فيها الشراكة 
بيــن القطاعيــن الخــاص والعــام ســيكون نتيجــة وليس نشــاطًا 

وقتيــًا. وكغيــره مــن المســارات، فــإن مــن مفاتيــح وأســرار 
النجــاح والمثابــرة والفاعليــة فــي تنفيــذ األنشــطة المبرمجــة 
وتنظيــم متابعــة منهجيــة مســتمرة لمســار التنفيــذ. وبعبــارة 
أوضــح فعلــى الســلطات العموميــة أن تعمــل علــى المــدى 
ويجــب  مســتدامة،  بصفــة  بأنشــطتها  تقــوم  وأن  البعيــد 
أن تتواصــل وتعــزز الجهــود المبذولــة مــن طــرف الحكومــة 
والهادفــة إلــى الرفــع مــن قــدرات المــوارد البشــرية والماليــة 
لــإلدارة لتمكينهــا مــن دعــم القطــاع الخــاص بصفــة عامــة 
ومــن تعزيــز الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والقطــاع الخــاص 

كذلــك. 

إن تعزيز وتقوية غرفة التجارة والزراعة والصناعة الموريتانية 
ــات بمــا فيهــا اتحــادات المنتجيــن الصغــار  وغيرهــا مــن الهيئ
قــدرات  العمــل  أربــاب  اتحــاد  هيئــات  إلعطــاء  والحرفييــن 
وطاقــات تمكنــه مــن تقديــم دعــم نوعــي لمنتســبيهم فــي 
مختلــف المياديــن ، ومــن المفيــد التركيــز علــى اعطــاء اولويــة 
لغرفــة التجــارة ورعايتهــا لتمكينهــا مــن نســج عاقــات تعــاون 
وشــراكة مــع غــرف التجــارة فــي البلــدان المجــاورة بصفــة 
المفيــدة  المتاحــة  الفــرص  مــن  االســتفادة  مــن  تمكنهــا 
ومــن اســتدراج االســتثمارات المحليــة المباشــرة واألجنبيــة، 
وكتوصيــة عامــة فإننــا نأمــل أن يتــم دعــم مختلــف الفاعليــن 
فــي مجــال اإلصاحــات ومســارها خاصــة منتــدى الفاعليــن 
والمقاوليــن الموريتانييــن الشــباب وغرفــة التجــار الشــباب 

الموريتانييــن. 

إن أهميــة الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، تكمــن 
برامــج  تنفيــذ  إمكانيــة  تتيــح  كونهــا  فــي  رئيســي  بشــكل 
االســتثمار العمومــي وتحســين نوعيــة خدماتــه باالعتمــاد 
تخصيــص  يتــم  حيــن  فــي  الخــاص،  القطــاع  قــدرات  علــى 
األساســية  الخدمــات  لتوفيــر  المتاحــة  العموميــة  المــوارد 

للمواطنيــن. 

يتطلــب  والخــاص  العــام  القطــاع  بيــن  الشــراكة  نجــاح  إن 
تكاتــف الجهــود والتعــاون مــن أجــل إرســاء حكامــة جيــدة 

الشــعب.  تطلعــات  وتحقيــق  بالبــاد  للنهــوض 
لحمايــة  الضروريــة  الضمانــات  توفيــر  أهميــة  إلــى  ونشــير 
المســتثمرين وإنشــاء آليــة لمتابعــة تنفيــذ عقــود الشــراكة 

حتــى ال تحيــد عــن األهــداف المرســومة لهــا. 

مــع ضــرورة االســتفادة مــن تجــارب دول الجــوار حتــى تكــون 
للجميــع وليســت فشــًا  القطاعيــن مثمــرة  بيــن  الشــراكة 
ارتفــاع  إال  تنتــج  لــم  ســابقة  تجــارب  إلــى  يضــاف  جديــدًا 
المديونيــة وضيــاع فــرص التنميــة، مــع ضــرورة التعريــف أكثــر 
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بمــا يتيحــه مشــروع القانــون مــن إمكانــات أمــام المســتثمرين 
الخاصيــن. 

وبالرغــم مــن أهميــة هــذه التجربــة، إال أنهــا تجربــة ال تــزال 
فــي مراحلهــا األولــى مــع ضعــف بــل عــدم اســتجابة القطــاع 
الخــاص المحلــي ليبقــى المجــال والفــرص مفتوحــة فقــط 
القــدرة  لهــا  التــي  األجنبيــة  الخاصــة  االســتثمارات  أمــام 
وإن  حتــى  وأجندتهــا  شــروطها  فــرض  علــى  واإلمكانيــات 
عارضــت المنظومــة )مثــال عقــد الشــراكة الخــاص بتســيير 

الحاويــات(.  رصيــف 

وقواعــد  ضوابــط  وضــع  الحكومــة  مــن  يتطلــب  مــا  وهــو 
العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكة  عقــود  لتنظيــم  واضحــة 

والخــاص. 

ي التركيــز  على تحفيز  التوصيــة 3: مــن الضــرور
أكثر  لاســتثمارات المحلية التي ال تزال دون 
التطلعــات مــع إعــادة توجيههــا بمــا يتناســب 
مــع التنميــة المحليــة فــي الداخــل الموريتانــي 
ي يعانــي مــن نقص حــاد في االســتثمارات  الــذ
المتمركــزة أساســًا فــي نواكشــوط ونواذيبــو. 
وذلــك مــن خــال العمــل علــى تطويــر ودعــم 
 PME والمتوســطة  الصغيــرة  الشــركات 
االقتصاديــة  التنميــة  ي فــي  المحــور لدورهــا 
الشــاملة والمســتدامة. باإلضافــة إلــى وضع 
فــرص  ومعرفــة  لتطورهــا  متابعــة  نظــام 
وتجــدر  نشــاطها.  علــى  المترتبــة  العمــل 
االســتثمارات  توجيــه  إعــادة  إلــى  اإلشــارة 
األجنبيــة نحــو قطاعــات أكثــر إنتاجيــة )الصيــد 
التركيــز  بــدل  الحيوانيــة(  التنميــة  ي،  البحــر
علــى المــواد الخــام وانعكاســاتها المحــدودة 
ضــرورة  مــع  المســتدامة  التنميــة  علــى 
هــذه  مــع  االتفاقيــات  تحســين  علــى  العمــل 

الشــركات. 
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القسم الثاني: دراسة حالة قطاع الصيد

ي ملخص تنفيذ

 تتنــاول دراســة الحالــة الــدور الريــادي للقطــاع الخــاص فــي مجــال تنميــة وترقيــة قطــاع الصيــد الموريتانــي الــذي يعتبــر 
ــة  ــى الخزين ــدر عل ــوج الوطنــي، وت ــن المنت ــة تســاهم فــي تثمي ــه رافعــة محوري ــادة علــى كون مــن أهــم روافــد االقتصــاد، زي
العموميــة مــا يناهــز مائــة مليــون أورو ســنويًا مــن االتحــاد األوروبــي وحــده. أمــا إذا مــا أضفنــا أشــكال التعــاون الثنائــي 
األخــرى، فســيتجاوز المبلــغ أضعــاف ذلــك. كمــا أن دراســة الحالــة تظهــر الــدور المركــزي للقطــاع فــي ميــدان التشــغيل وفــى 
اســتقطاب اليــد العاملــة المحليــة واألجنبيــة. لقــد كان اختيارنــا لقطــاع الصيــد مبــررًا ومحكومــًا بقناعــة راســخة نظــرًا لتراكــم 
تجربــة القطــاع الخــاص وغناهــا، ونظــرًا للــدور الــذي يســهم بــه فــي مجــال التشــغيل والقيمــة المضافــة والضرائــب والتكويــن 
وتعزيــز القــدرات. إنــه القطــاع الوحيــد الــذي ال مــراء فــي كونــه ركيــزة قطــاع الصيــد الخــاص. بالرغــم مــن ذلــك يواجــه قطــاع 
الصيــد فــي موريتانيــا جملــة مــن المشــاكل البنيويــة المزمنــة التــي تحتــاج إلــى العمــل علــى صياغــة وتنفيــذ إســتراتيجية 
شــاملة بمشــاركة مختلــف الفاعليــن فــي القطــاع، مــا ســيمكنه مــن تجــاوز الوضعيــة الســيئة التــي يــرزح تحــت وطأتهــا، 
والمســاهمة فــي إنعــاش االقتصــاد الوطنــي مــن خــال اســتثمار كل هــذه المقــدرات البحريــة المتوفــرة فــي البلــد مــن أجــل 
تحقيــق إضافــة قيميــة نوعيــة فــي مجــال الصيــد؛ حيــث يتــم التوجــه نحــو خيــارات مــدرة مــن قبيــل تصبيــر وتعبئــة واســتغال 
األســماك وتوســيع قاعــدة اســتعمالها الغذائــي والتجــاري، وتشــجيع المســتثمر المحلــي قبــل األجنبــي لمكانــة المقــدرات 
المتجــددة مــن الصيــد الســطحي والرفــع مــن اإلنتاجيــة الســنوية، مــا يعنــي بالضــرورة خلــق مزيــد مــن فــرص العمــل وميــاد 
اســتثمارات موريتانيــة حقيقيــة فــي الميــدان بمختلــف تشــعباته. إن التركيــز وإعطــاء األولويــة للقطــاع ســيمكن مــن خلــق 
ــا فالمــورد  ــة فــي موريتاني ــى البيئ ــى الســاكنة وعلــى االقتصــاد وعل ــر عل ــدة والخي ــة تعــود بالفائ ــة تصنيعي نهضــة اقتصادي
البحــري واالحتياطــات الكبيــرة تعتبــر منحــة أساســية شــكلت وتشــكل موارد طبيعية خام ومصدرًا  أساســيا للغــذاء، وللعمالة 
وللعملــة الصعبــة. إن الكميــات المصطــادة مــن المــورد الخــاص بالمنطقــة االقتصاديــة الخالصــة بموريتانيــا بلــغ 848000  
طــن ســنة 2016 موفــرًا بذلــك أكثــر مــن 64000 فرصــة عمــل مباشــرة وأكثــر مــن أربعــة أضعــاف ذلــك الرقــم بصفــة غيــر 
مباشــرة )وهــذا يعنــي أنــه أكبــر قطــاع تشــغيلي فــي موريتانيــا إذا مــا تركنــا جانبــًا قطــاع التعديــن والتنقيــب الســطحي عــن 

الذهــب الــذي صــار يوظــف مــا يقــارب المائــة ألــف شــخص( ناهيــك عــن دوره المحــوري فــي ضمــان األمــن الغذائــى. 

ــرم  ــر مناســبة تحت ــرام تدابي ــي أن نناصــر مــن أجــل فــرض احت ــا كمجتمــع مدن ــه مــن الواجــب علين ــة، فإن وأمــام هــذه الوضعي
ــر التــي تمنــع  العامــل وتتــاءم مــع البيئــة فــي كل المجــاالت المتعلقــة مــن قريــب أو بعيــد بالصيــد البحــري، وهــي التدابي
انتهــاك الحقــوق المدنيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة للعامــل مهمــا كان وضعــه، وتؤســس الحتــرام البيئــة ســواء البحريــة 
أم األرضيــة للقطــاع بإنســانه وســمكه وفنياتــه مــن خــال منــع اســتخدام المــواد الضــارة بالبيئــة والبواخــر والمصانــع ورفــض 
ــادرة تمكنهــا  ــا تتوفــر علــى فرصــة ن ــة.  إن موريتاني ــة العالمي ــة العلمي ــر البيئي كافــة األنشــطة التــي ال تتوافــر فيهــا المعايي
ــر إلــى بلــد غنــي منتــج يســتقطب االســتثمارات والمســتثمرين خاصــة مــع  ــًا مــن االنتقــال مــن بلــد فقي مؤسســيًا وجغرافي
وجــود إرادة سياســية مهتمــة تتماشــى مــع التوجهــات العربيــة فــي تنشــيط الســوق العربيــة مــن خــال قانــون اســتثمار 
وطنــي مــؤاٍت. فالفــرص التــى يوفرهــا التمويــل العالمــي عمومــًا والعربــي خاصــة كثيــرة ومشــجعة، مصحوبــة بمنــاخ األعمــال 
ــاز البلــد إلــى اتفاقيــة المؤسســة  ــات لــرؤوس األمــوال األجنبيــة، وانحي الحالــي اإليجابــي مــع مــا يوفــره مــن حوافــز وضمان
العربيــة لضمــان االســتثمار، بعــد إقــرار قانــون شــراكة القطاعيــن العــام والخــاص، ومــا يوفــره مــن فــرص إلدخــال االســتثمار 
العربــي إلــى ســوق الثــروة الســمكية، وموافقتــه علــى معاهــدة الوكالــة الدوليــة لضمــان االســتثمار الــذي يشــكل مرجعيــًة 
وطنيــة وعالميــة لتشــجيع االســتثمار الوطنــي واألجنبــي وحمايتهمــا. كل ذلــك يجعــل مــن قطــاع الصيــد قطاعــًا أساســيًا 

ومحوريــًا لجلــب رأس المــال، مــا يعنــى تطويــر القطــاع. 
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السياق العام لدراسة الحالة

 هــذه الوثيقــة هــى محاولــة لتقديــم رؤيــة حــول نمــو القطــاع 
الخــاص الموريتانــي تتنــاول أحــد أهــم القطاعــات الحيويــة 
التــى ربمــا تكــون القطــاع األوفــر حظــًا عندمــا يتعلــق األمــر 
ممحــورة  حالــة  بدراســة  األمــر  يتعلــق  الخــاص،  بالقطــاع 
ومركــزة حــول قطــاع الصيــد ودور القطاع الخاص في ترقيته 
فهــو قطــاع ال يــزال بكــرا وتناولــه يحتــاج إلــى قــدر كبيــر مــن 
الصرامــة المنهجيــة وتوفــر المعلومــات والبحــوث الرصينــة 
والدراســات العلميــة.  معظــم الباحثيــن يظنــون أن االقتصــاد 
إن  تقــول  الحقيقــة  ولكــن  ريعــي.  اقتصــاد  الموريتانــي 
االقتصــاد الموريتانــي ينبنــي علــى الصيــد أكثــر مــن غيــره. فما 
يوفــره قطــاع الصيــد مــن فــرص للقطــاع الخــاص وللتشــغيل 
غيــر متوفــر فــي غيــره مــن المجــاالت. ذلــك مــا أردنــا تســليط 
الضــوء عليــه. أخيــرًا نريــد أن نلفــت انتبــاه الســلطات والقطــاع 
الخــاص إلــى التجــاوزات التــى تحصــل علــى مســتوى القطــاع 
ــرام  الخــاص ســواء تعلــق األمــر باســتدامة الوظائــف أو باحت
النظــم البيئيــة أو باحتــرام حقــوق اإلنســان والعمــل الائــق، 
خاصــة عندمــا يتعلــق األمــر باألجانــب، إال أننــا ورغــم تلــك 
أو دراســة  الورقــة  إعــداد  القاتمــة، حاولنــا جهدنــا  الصــورة 
والدراســات  البحــوث  مــن  المتوفــر  علــى  اعتمــادًا  الحالــة 
الحديثــة والمتقادمــة والمســوح والمقابــات والمجموعــات 
البؤريــة واالستشــارات المتعلقــة بقطــاع الصيــد الموريتانــي 
ونمــوه علــى مــر الســنين. لقــد اتبعنــا خــال إعــداد دراســة 
الحالــة منهجيــة مندمجــة وممنهجــة علــى أســاس المحــاور 
اآلتيــة: )أ( اإلطــار العــام لدراســة الحالــة )ب( تقديــم عــام 
الراهنــة  الوضعيــة  )ج(  الموريتانــي  الصيــد  قطــاع  حــول 
اعتمــادًا  لــه  وتقييميــة  تشــخيصية  حصيلــة  مــع  للقطــاع 
)د(  القطاعيــة  السياســات واإلســتراتيجيات  علــى مختلــف 
االســتثمار الخــاص فــي مجــال الصيــد ودور القطــاع الخــاص 
لنخــرج  العراقيــل والعقبــات والفــرص  تناولنــا أهــم  ثــم  )و( 
فقــد  العمــوم  وعلــى  والتوصيــات.  الماحظــات  ببعــض 

حاولنــا جهدنــا وحســب اإلمــكان أن نكــون موضوعييــن. 
 

اإلطار العام لدراسة الحالة:

يتركــز اإلطــار العــام للدراســة علــى توضيــح مبــررات اختيــار 
لدراســة  كموضــوع  الموريتانــي  البحــري  الصيــد  قطــاع 
الحالــة وتبيــان دوره المحــوري فــي نمــو االقتصــاد الوطنــي 
وأهميتــه، وذكــر أهــم التحديــات المرتبطــة بــه.  إن وجــود 
الصيــد  المرســومة لقطــاع  بيــن األهــداف  ترابــط وتكامــل 

التنميــة  أهــداف  مــع  الموريتانــي  التنمــوي  المســار  فــي 
والرفــاه  المتســارع  النمــو  اســتراتيجية  ومــع  المســتدامة 
المشــترك. فاألهــداف تتاقــى مــن حيــث تســيير المخاطــر 
المحافظــة  أو   )14 )رقــم  المســتدامة  التنميــة  أو  البيئيــة 
ــي البحــري والشــاطئي والحــد مــن أخطــار  ــوع البيئ ــى التن عل
الكــوارث. كمــا تلتقــي مــع هــدف ترقيــة وتنميــة القطــاع 
لصالــح الفقــراء، باإلضافــة إلــى اســتحداث وإقــرار إطــار عملــي 
للتشــجيع يتــاءم مــع االســتثمار الخــاص المحلــي واألجنبــي. 
الصيــد  قطــاع  اختيارنــا  ودوافــع  أســباب  تتضــح  هنــا  مــن 

الحالــة.  لدراســة  الموريتانــي  البحــري 

تتنــاول دراســة الحالــة الــدور الريــادي للقطــاع الخــاص فــي 
مجــال تنميــة وترقيــة قطــاع الصيــد الموريتانــي الــذي يعتبــر 
مــن أهــم روافــد االقتصــاد الوطنــي زيــادة علــى كونــه رافعــة 
محوريــة تســاهم فــي تثميــن المنتــوج الوطنــي وتــدر علــى 
الخزينــة العموميــة مداخيــل معتبــرة مــن العملــة الصعبــة 
ســنويًا كمــا ســنحاول إظهــار دوره فــي مســتقبل التنميــة 
االقتصاديــة للبلــد فهــو مــن أكثرهــا جــدوى واســتقطابًا لليــد 
العاملــة المحليــة واألجنبيــة، وتــم اختيــار هــذا القطــاع عــن 
قناعــة مبــررة معتمــدة علــى تراكــم تجــارب القطــاع الخــاص 
فــي مجــال الصيــد وغناهــا وللــدور الــذي يســاهم بــه فــي 
التشــغيل والقيمــة المضافــة والضرائــب والتكويــن  مجــال 
وتعزيــز القــدرات، فهــو القطــاع الوحيــد الــذي ال مــراء فــي 
كونــه ركيــزة قطــاع الصيــد العمومــي رغــم بعــض التحديــات 
المطروحــة مثــل ضعــف وانعــدام البنيــة التحتيــة وصعوبــة 
يدمــج  مختلــط  قطــاع  أنــه  إال  التكويــن،  وضعــف  المهنــة 
بفقــدان  عمالــه  يتميــز  قطــاع  الشــباب،  ويســاعد  المــرأة 
التأميــن الصحــي والرعايــة االجتماعيــة حيــث يعانــون أكثــر 
مــن غيرهــم وال يتوفــرون علــى عقــود عمــل وجــّل عمالتــه 
تقــدم  الحالــة  أن دراســة  إلــى  أخيــرًا  األجانــب. ونشــير  مــن 
ــًا لــدور القطــاع أمــًا فــي ســبر غــوره ومعرفــة  ــًا علمي تحلي
حجمــه وأهــم الفاعليــن فيــه والمعوقــات التــي تقــف فــي 
وجــه تطــوره وإســهامه بفعاليــة فــي التنميــة االقتصاديــة 
المســتدامة فــي موريتانيــا ورســم خارطــة مصحوبــة بجملــة 
مختلــف  تجــاوز  إلــى  الراميــة  والمقترحــات  التوصيــات  مــن 

االختــاالت. 

مبــررات اختيــار قطــاع الصيــد: يعتبــر قطــاع الصيــد واالقتصاد 
حيــث  مــن  الموريتانــي  االقتصــاد  مرتكــزات  أحــد  البحــري 
ــد  ــة الكليــة وخلــق مزي ــات االقتصادي مســاهمته فــي التوازن
مــن فــرص العمــل، باإلضافــة إلــى دوره فــي جهــود محاربــة 
الفقــر وتوفيــر األمــن الغذائــي. وقــد تعــززت أهميــة القطــاع 
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أكثــر فــي ســياق تداعيــات جائحــة كورونــا ومــا يتطلبــه البلــد 
مــن اعتمــاد ذاتــي علــى المقــدرات والمــوارد االقتصاديــة 
المحليــة. وبالرغــم مــن ذلــك فــا تــزال مســاهمة القطاع في 
المســار التنمــوي وتحقيــق أهــداف النمــو المتســارع والرفــاه 
للفترة بين  2016 - 2030 تتطلب تحســين الحكامة ودمجًا 
حقيقيــًا لمختلــف شــعب القطــاع فــي االقتصــاد الوطنــي. 

الصيــد  وضعيــة قطــاع  حــول  تقديــم عــام 
يتانــي  ر المو

والمصــدرة  المنتجــة  الــدول  أهــم  مــن  موريتانيــا  تعتبــر 
للســمك نظــرًا لمــا تتوفــر عليــه مــن ميــزات طبيعيــة جعلتهــا 
ــه  ــدان المنتجــة لألســماك، فقــد حباهــا الل فــي مصــاف البل
بشــاطئ ممتــد علــى المحيــط األطلســي يبلــغ طولــه نحــو 
750 كلــم وتتاقــى فــي مياههــا اإلقليميــة التيــارات البحريــة 
تكــون  أن  لمياههــا  هيــأ  الــذي  األمــر  والســاخنة،  الدافئــة 
مــأوى لكثيــر مــن األســماك واألحيــاء المائيــة التــي تهاجــر 
فــي معظــم فصــول الســنة للحيــاة والتكاثــر فــي مياههــا. 
وبســبب تاقــي التيــارات ووجــود جــرف قــاري )80 ميــًا( 
مناســب لتوافــر كميــات كبيــرة مــن األســماك ذات الجــودة 
العاليــة طيلــة فصــول الســنة، إلــى جانــب وجــود بيئــة فــي 
إضافــة  األســماك،  وتوالــد  لغــذاء  مائمــة  المحيــط  قــاع 
إلــى وجــود ميــاه قاريــة غنيــة باألســماك تتمثــل فــي نهــر 
الســنغال بطــول 500 كلــم وعــدة روافــد مثــل: كاراكــورو، 
كــوركل، واد الكرفــه وبحيــرات مثــل بحيــرة اركيــز وكنكوصــة 
ولبحيــرو فــم لكليتــه الــخ. مــن هنــا شــكل قطــاع الصيــد موردًا 
عبــر  وذلــك  الموريتانيــة،  الدولــة  خزينــة  إليــرادات  رئيســيًا 
االتفاقيــات التــي تبرمهــا الحكومــة مــع عــدد مــن التجمعــات 
الــخ.  والصيــن  واليابــان  األوروبــي  االتحــاد  مثــل:  والــدول 
وحســب إحصائيــات الــوزارة المكلفــة بالصيــد تتواجــد بالميــاه 
الموريتانيــة أكثــر مــن 300 نــوع مــن األســماك منهــا 173 

نوعــًا قابــًا للتســويق عالميــًا. 

مــن هنــا، فــإن اهتمــام الســلطات الموريتانيــة بقطــاع الصيــد 
بصــورة  يــدار  القطــاع  ظــل  إذ  نســبيًا،  حديثــًا  كان  البحــري 
سياســة  الســلطات  تبنــت  حتــى  مخططــة  غيــر  عشــوائية 
االقتصــاد  فــي  القطــاع  اســتهدفت دمــج  للصيــد  جديــدة 
الوطنــي للبــاد، فأنشــأت شــركات متعــددة للصيــد البحــري 
للتجميــد  التخصصــات  متعــددة  عديــدة  مصانــع  وأقامــت 
والتخزيــن والتحويــل، بعضهــا مــازال قائمــًا والبعــض تمــت 
مــن  العديــد  ســن  تــم  كمــا  ــس،  ُفلِّ أو  وأفلــس  تصفيتــه 
ــروة،  ــن والتشــريعات التــي تنظــم اســتغال هــذه الث القواني

بواخــر  حيــازة  علــى  الخــاص  القطــاع  تشــجيع  إلــى  إضافــة 
للصيــد الكبيــر بحيــث نتــج عــن ذلــك ارتفــاع قيمــة صــادرات 
البــاد مــن األســماك مــن مليــار أوقيــة ســنة 1978 إلــى 30 
مليــار أوقيــة ســنة 1986 وذلــك بواقــع %70 مــن القيمــة 
قطــاع  أصبــح  الحيــن  ذلــك  ومنــذ  للصــادرات،  اإلجماليــة 
الصيــد البحــري أحــد أهــم القطاعــات المشــاركة فــي تنميــة 
البــاد وحصولهــا علــى العمــات الصعبــة، علــى الرغــم مــن 
ــد ومــا تواجهــه  ــة لــدى البل ــات التصنيعي ــة اإلمكاني محدودي
ثروتهــا مــن نهــب مــن طــرف أســاطيل أجنبيــة يتــم تصديــر 
ــى جميــع أنحــاء العالــم، فإضافــة  ماييــن األطنــان ســنويًا إل
إلى الصين واليابان، فــإن االتحــاد األوربي يظــل المســتورد 
7340 طنــًا فــي  الموريتانيــة بحوالــي  الرئيســي لألســماك 

الســنة. 

اعتمــدت موريتانيــا خــال الـــ 25 ســنة األخيرة 6 اســتراتيجيات 
المائيــة.  األحيــاء  وتربيــة  الســمكية  الثــروة  لتســيير 
نقــاش  فــي  أســهموا  الصيــد  مجــال  فــي  ووفقًا لخبــراء 
 ،)2025 االســتراتيجية الوطنيــة الجديــدة للصيــد )2019 - 
)ب(  الوطنييــن،  الصياديــن  تشــجيع  )ا(  تتضمــن:  أن  ينبغــي 
الثــروة  علــى  الحفــاظ  )ج(  القاعديــة،  التحتيــة  البنــى  تعزيــز 
الوطنــي.  االقتصــاد  فــي  القطــاع  اندمــاج  )د(  الســمكية، 

يمثــل الحفــاظ علــى المصــادر البحريــة وبيئتهــا أولويــة لــدى 
مــع  اندماجيــة  بصفــة  ينــدرج  حيــث  الموريتانيــة  الحكومــة 
الهــدف التنميــة المســتدامة التــى قررتهــا ورســمتها األمــم 
هــذا  تحقيــق  ويمــر   2030  -  2015 بيــن  للفتــرة  المتحــدة 
الهــدف بالضــرورة بتحســين معرفــة هــذه المــوارد وبيئتهــا 
لتوفيــر أســاس علمــى يمكــن مــن التوقــع واإلنــذار المبكــر 
ومرجعــًا موضوعيــًا لصنــاع القــرار. إن المتابعــة التــى تقوم بها 
الحكومــة ممثلــة فــي وزارة الصيــد ووزارة البيئــة وغيرهمــا 
مــن خــال المعهــد الموريتانــي لبحــوث المحيطــات والصيــد، 
المناطــق  وعلــى وجــه الخصــوص رصــد ومتابعــة مختلــف 
البحريــة بصفــة منتظمــة مقدمــًا معلومــات تمكــن الحكومــة 
مــن اتخــاذ القــرارات األنســب بيئيــًا وفنيــًا، ســواء تعلــق األمــر 
بالمصائــد أو بالمخزونــات أو بالحالــة البيئيــة. لذلــك فدراســة 
الحالــة هــذه عرضــت مــن بيــن مــا تعرضــت لــه للصيــد فــى 
البيولوجــى  والتنــوع  والصيــد  المســتدامة  التنميــة  خدمــة 
بالبيئــة  يتعلــق  مــا  وفــي  المناخيــة:  والتغيــرات  والصيــد 
المحيطــات  لبحــوث  الموريتانــي  المعهــد  يقــوم  البحريــة، 
والصيــد بوضــع برامجــه بالتشــاور مــع الهيئــات المعنيــة علــى 
وجــه الخصــوص، لدراســة ومراقبــة أداء النظــم اإليكولوجيــة 

والتأثيرات عليها، باإلضافة إلى آثار تغيرالمناخ.  
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الوضعية الراهنة للقطاع 

يمتد الشاطئ الموريتاني من دلتا نهر السنغال وحتى خليج 
الــرأس األبيــض فــي مدينــة نواذيبــو حيــث تتوفــر موريتانيــا 
علــى واجهــة بحريــة تبلــغ حوالــى 750 كلــم²، باإلضافــة إلــى 
منطقــة اقتصاديــة خالصــة تقــدر بـــ200 ميــل، مســاحتها 234 
ألــف كلــم مربــع، مــع حيازتهــا لجــرف قــاري عريــض )39 ألــف 
كلــم مربــع(، وتعــرف هــذه المنطقــة بوفــرة وتنــوع مواردهــا 
الســمكية ذات الجــودة التجاريــة العالميــة العاليــة، وقــد تــم 
هــا  تصنيــف مــا يربــو علــى مئــات العّينــات مــن األســماك؛ جلُّ
ذو قيمــة تجاريــة وغذائيــة عاليــة مثــل )األخطبــوط، الحبــار 
الســطحية.  واألســماك  القشــرية  واألســماك  الرخــوي(، 
وتتميــز هــذه الشــواطئ بكونهــا مــن أغنــى شــواطئ العالــم 
الممكــن اصطيادهــا،  الكميــات  تقــدر  أمانــًا حيــث  وأكثرهــا 
دون اإلخــال بالتوازنــات البيولوجيــة للمخــزون بـــ 1. 8 مايين 
طــن ســنويًا، رغــم أن نســبًا كبيــرة منهــا تصــّدر بشــكل خــام من 
دون تحويــل أو تصنيــع. وتســتغل هــذه المصائــد مــن خــال 
الصيــد التقليــدي الــذي يعتبــر مــن أقــدم أنــواع الصيــد لــدى 
الموريتانييــن، وكذلــك تســتغل مــن خــال الصيــد الصناعــي، 
خــال  كبيــرًا  تزايــدًا  األنظمــة  أســاطيل هــذه  وقــد عرفــت 

الســنوات األخيــرة. 

الصيــد أساســي وضــروري لاقتصــاد الوطنــي الموريتانــي، 
حيــث شــكل خــال الســنوات الماضيــة مــن %4 إلى %10 من 
الناتــج الداخلــى الخــام. ويشــكل 35 إلــى %50 مــن صــادرات 
الدولــة. وحســب المعهــد الموريتانــي لبحــوث المحيطــات 
والصيــد، فــإن الصيــد يشــكل %6 مــن الناتــج الداخلــي الخــام 
ســنة 2013، كمــا أن %29 مــن مداخيــل الخزينــة العامــة مــن 
األمــوال تأتــى مــن قطــاع الصيــد10. هــذا النشــاط محكــوم 
بعــدد مــن القوانيــن والمقــررات التــى تنظمــه وتنيــر الطريــق 
جملــة  الدولــة  اعتمــدت  فقــد  فيــه.  المســتثمرين  أمــام 
إضافــة  والترتيبــات،  والمســاطر  والنظــم  القوانيــن  مــن 
الدوليــة  االتفاقيــات  مــن  العديــد  علــى  مصادقتهــا  إلــى 
المدونــة  يبقــى  أهمهــا  أن  إال  والجهويــة،  واإلقليميــة 
الوطنيــة )مدونــة الصيــد( وذلــك مــا ســنتناوله فــي الفقــرة 
التاليــة التــى نســوقها كمثــال علــى البعــد القانونــي والبعــد 

البيئــي لهــذا النشــاط األساســي والحيــوي. 

لقطــاع 	  والمؤسســي  والتنظيمــي  القانونــي  البعــد 
الصيــد: يعتبــر القانــون رقــم 015/ 017 الصــادر بتاريــخ 
لمختلــف  الجامــع  األساســي  القانــون   19/12/2015
النصــوص القانونيــة المتعلقــة بقطــاع الصيــد البحــري 
الــذي  القانــون  هــذا  يهــدف  حيــث  موريتانيــا،  فــي 

القواعــد  إلــى تحديــد  البحــري  الصيــد  يتضمــن مدونــة 
المطبقــة علــى الصيــد البحــري فــي الميــاه الخاضعــة 
للقانــون الموريتانــي. كمــا توضــح مــواده البالغــة 699 
جهــود  ســياق  فــي  المنــدرج  القانــون  هــذا  شــمولية 
الحكومــة الموريتانيــة لوضــع ضوابــط قانونيــة إلصــاح 
القطــاع. هــذا القانــون ينظــم كافــة المســائل المتعلقــة 
 باالســتثمار فــي قطــاع الصيــد مــن طــرف االختصاصييــن.

البعــد البيئــي: لقــد ظــل الوســط البيئــي البحــري محصورًا 	 
علــى أنشــطة الصيــد البحــري، إال أنــه فــي اآلونــة األخيــرة 
عــرف أنماطــًا جديــدة مــن االســتغال المكثــف والتــي 

لهــا انعكاســات بيئيــة خطيــرة مــن بينهــا:
 تزايــد أنشــطة النقــل البحــري فــي الســواحل الموريتانيــة . 1

خاصــة حامــات النفــط العماقــة وتشــييد البنــى التحتية 
ووجــود تجمعــات حضريــة فــي مناطــق الســاحل (.

عمليــات البحــث عــن النفــط والغــاز فــي أعالــى البحــار . 2
المتاخمــة  المناطــق  فــي  المنجمــي  االســتغال 
للشــاطئ طالــت اآلثــار البيئيــة فــي منطقــة النهر)الصيــد 
للمدخــات  مكثــف  اســتخدام  خــال  مــن  التقليــدي( 

الحشــرات(.        لمكافحــة  )المبيــدات  الزراعيــة 

حصيلة تشخيصية وتقييمية

االقتصاديــة  المنطقــة  فــي  المصطــادة  الكميــات  تمثــل 
الحصريــة الموريتانيــة مــا يقــدر بـــ 800000 طــن ســنة 2014 
طــرف  مــن  المصطــادة  الكميــات  مجمــوع  أمــا  و2015. 
األســطولين الصناعــي والتقليــدي الوطنييــن حوالي )4000( 

ســفينة وطنيــة وأجنبيــة. 

إن التطــور الحاصــل بســبب أنشــطة الصيــد البحــري كقيمــة 
ــد فــي  ــذ ســنة 2009 ارتفعــت مســاهمة الصي مضافــة ومن
 2008 بيــن    +16,8 بحــدود  للبلــد  الخــام  الداخلــي  الناتــج 
التطــور  إلــى  تعــود  المعتبــرة  الزيــادة  وهــذه  و2010. 
الحاصــل علــى مســتوى الصيــد التقليــدي الشــاطئي وتدخــل 
القطــاع الخــاص والمســتثمرين الخاصيــن والــى تنــوع المــوارد 
الســطحية ونمــو الصيــد الســطحي الــذي كان الهــدف منــه 
تغذيــة مصانــع دقيــق الســمك والرفــع منهــا إضافــة إلــى 
زيــت الســمك. وهنــا نســجل أن هــذه المصانــع كان  إنتــاج 
لهــا أكبــر أثــر علــى انعــدام األمــن الغذائــي مــن خــال ارتفــاع 
أساســيًا  جــزءًا  يعتبــر  كان  الــذي  الســردين  ســمك  أســعار 
فــي متنــاول الطبقــة المتوســطة والفقيــرة مــن الســاكنة 
الموريتانية الشــاطئية. إن اســتهاك األســماك في موريتانيا 
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ومســاهمة الصيــد فــي األمــن الغذائــي والتغــذوي للســكان 
لــم تحــَظ أبــدًا بمتابعــة دائمــة أو بدراســات متخصصــة. ومــن 
أجــل تعزيــز حكامــة هــذا القطــاع أنشــأت موريتانيــا شــركة 
لتحويــل المنتجــات الســمكية فــي نواذيبو تتوفــر على مصنع 
وتعليــب  وحفــظ  وتحويــل  بتحضيــر  وتقــوم  الغــرض،  لهــذا 
منتجــات البحــر، وبشــكل خــاص األســماك الصغيرة ومنتجــات 
الســردين وتثميــن أســماك الســطح التــي تحظــى باألولويــة 
مــن طــرف الحكومــة الموريتانيــة فــي هــذا المجــال، وتعالــج 
الشــركة ســنويًا مليــون ونصــف مليــون طــن مــن األســماك 
ألــف مــن أســماك الســطح.  وأخيــرًا  منهــا مليــون ومائتــا 
للقطــاع  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  المؤشــرات  شــهدت 
تطــورًا ملحوظــًا، حيــث وصــل اإلنــزال إلــى  700000 طــن أو 
60 % مــن الكميــات المســتخرجة مــن المنطقــة الخالصــة 
لموريتانيــا. أمــا اإليــرادات الســنوية للخزينــة العامــة، فقــد 
تضاعفــت تقريبــًا وبلغــت الصــادرات العامــة للقطــاع أكثــر 
مــن مليــار دوالر، مــا جعــل الصيــد فــي موريتانيــا أهــم قطــاع 
وبالنســبة  المضافــة.  والقيمــة  الريــع  حيــث  مــن  تصديــري 
عمــل  فرصــة    226000 حاليــًا  يوفــر  فالقطــاع  للتشــغيل، 

مباشــرة وغيــر مباشــرة، بمــا فيهــا الصيــد القــاري 11. 

الســنوات  خــال  باطــراد  للصيــد  المضافــة  القيمــة  ونمــت 
ــى  ــن ســنة  2014 إل ــرة، حيــث ارتفعــت مــن 2,9 ملياري األخي
تضاعفــت  2018، كمــا  أوقيــة جديــدة ســنة  مليــارات   6,2
حصــة الصيــد مــن الناتــج المحلــي الخــام للقطاعــات األوليــة 
مــن %7.1 ســنة  2015إلــى %13.3  ســنة  2018، فــي حيــن  
هــذا  فــي  الخــاص(  )القطــاع  الخاصــة  االســتثمارات  بلغــت 
القطــاع  13,5 مليــارًا ســنة 2018، وهــو مــا يقــدر بحوالــى 
370 مليــون دوالر أمريكــى بزيــادة تقــدر بـ 105 مايين دوالر 
االســتيراتيجية  رســمتها  التــى  والتوقعــات  الهــدف  علــى 
القطاعيــة للصيــد فــي افــق  2020/2019. وارتفــع عــدد 
149 ســنة   إلــى   2013 المصانــع المرخصــة مــن 68 ســنة  
2018، مــا زاد مــن ســعة تخزيــن المنتجــات الســمكية مــن 
20000  طــن ســنة  2013 إلــى  70000 طــن ســنة 2018، 
مــن  الفــرد  نصيــب  ارتفــع  كمــا   .% علــى300  تربــو  بزيــادة 
االســتهاك الوطنــى لألســماك مــن 10 كيلوغرامــات ســنة  

2014 إلــى 12.6  كلــغ ســنة 2018 12.

أو  متطــورة  فليســت  التحويليــة  الصيــد  صناعــات  أمــا 
80 مصنعــًا  تعــداد  يمكــن  حيــث  مطــورة وغيــر مســتغلة، 
تحويليــًا، وتقــوم فــي معظمهــا بتخزيــن وحفــظ األســماك 
المجمــدة. ومــن بيــن الثمانيــن مصنعــًا هنــاك 66 معتــرف 

بهــا وتســتجيب لمعاييــر االتحــاد األوروبــى، وتبلــغ طاقتهــا 
التخزينيــة واالســتيعابية حوالــي 700 طــن فــي اليــوم. إن 
نســبة اســتغالها ضعيفــة تصــل فــي أحســن الحــاالت 30%، 
أمــا الوحــدات التصنيعيــة األكثــر حداثــة فلهــا القــدرة علــى 
صناعــة منتجــات أكثــر قيمــة وأفضــل مثــل منتجــات الســردين 
فــي  تتوفــر  والتونــة وغيرهــا. وال  والمجمــدة  المحفوظــة 
)نواذيبــو  للصيــد  موانــئ  أربعــة  علــى  إال  اآلن  موريتانيــا 

انجاغــو(.  وتانيــت  ونواكشــوط 

أمــا الشــركة الموريتانيــة لتســويق منتجــات الصيــد والتــى 
تحتكــر المنتجــات المجمــدة، فتتكفــل بمعظــم الصــادرات. 
الثمــن  غاليــة  األســماك  بتصديــر  أساســًا  األمــر  ويتعلــق 
الموجهــة إلــى الســوق اليابانــى واالتحــاد األوروبــي. ووصلت 
ســنة دوالر  مليــون   380 إلــى  الســنوية  الصــادرات   قيمــة 

 2014 13. في ســنة 2019 ســجل قطاع الصيد نموًا حقيقيًا 
يقــدر بـــ%20 بعــد ســنين متتاليــة مــن التراجــع والضعــف. كمــا 
شــهد الناتــج الداخلــي الخــام لقطــاع الصيــد نقصــًا طفيفــًا 
بنســبة %0،9 ليســتقر فــي حــدود 2،1 مليــاري أوقيــة جديــدة 
العــام  الخــام  الداخلــي  الناتــج  مــن   2،4% نســبته  مــا  أي 
و%3،21 مــن الناتــج الداخلــي اإلســمى للقطاعــات األوليــة 
بانخفــاض  تفســيره  يمكــن  التراجــع  وهــذا  األساســية.  أو 
أســعار تصديــر األســماك عمومــًا 14.  ومــن بيــن مــا يمكــن 
ــز  ــة لتعزي ــا هــو المحــاوالت الجــادة للدول ــه هن االســتئناس ب
اتفاقيــة  علــى  حديثــًا  التوقيــع  تــم  فقــد  الخــاص.  القطــاع 
الدوليــة  بيــن الجمهوريــة الموريتانيــة والمؤسســة  تمويــل 
اإلســامية لتمويــل التجــارة يبلــغ قدرهــا 600 مليــون دوالر 
وهــو مــا يعــادل 22 مليــار أوقيــة ســلفة علــى فتــرة خمــس 
ســنوات ابتــداء مــن ســنة 2020 مخصصــة لدعــم القطــاع 

الخاص من بين أمور أخرى15.   
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بيانات حول الصيد في موريتانيا: 

بقطــاع  المتعلقــة  المعطيــات  بعــض  يأتــى  مــا  فــي  نــورد 
الصيــد:

ســنة 	  طــن   589000 المصطــادة  الكميــات  مجمــوع 
2018

 	 4000 مــن  يتكــون  والتقليــدي  الصناعــي  األســطول 
2018 ســنة  ســفينة 

مساهمة الصيد في الناتج الداخلى الخام 16,8%	 
اإليــرادات الســنوية للخزينــة العامــة بلغــت مليــار دوالر. 	 

أمــا المدخــول مــن العملــة الصعبــة فبلــغ أكثــر مــن 370 
مليــون دوالر أمريكــى

اســتثمارات القطــاع الخــاص فــي القطــاع بلغــت 13,5 	 
مليــارًا ســنة 2018

عدد الموانئ 5	 
ســنة  	  دوالر  مليــون   380 الســنوية  الصــادرات  قيمــة 

201416

عدد المصانع التحويلية 80 مصنعًا تحويليًا.	 
ســعة تخزيــن المنتجــات  الســمكية 20,000  - 70,000 	 

طــن ســنة  2018
عــدد المصانــع المرخصــة  68  إلــى   ســنة 2013، نمــو 	 

قطــاع الصيــد 20 % ســنة 2019
    

االستثمارات في القطاع
 

 لقــد شــكل تطويــر صناعــة المنتجــات البحريــة هدفــًا أساســيًا 
ــى ترقيــة مســاهمة القطــاع  ــة إل ــكل االســتراتيجيات الرامي ل
فــي التنميــة منــذ االســتقال وخاصــة فتــرة الســبعينيات، 
ســنة  البحــري  للصيــد  العامــة  السياســة  إعــان  تــم  حيــث 
لتصنيــع  المحــاوالت  مــن  العديــد  مــن  وبالرغــم   .1979
ــزال  ــة لمــا يقــارب 40 ســنة، فــا ت ــل المنتجــات البحري وتحوي
الخــاص  للنشــاط  األبــرز  الســمة  هــي  التقليديــة  المعالجــة 
ــع لتجميــع وحفــظ المنتجــات الســمكية  المرتكــز علــى مصان
فــي  أساســًا  محصــور  التصنيــع  ليبقــى  تصديرهــا.  بهــدف 
مصانــع الدقيــق والزيــت والتــي هــي محــل انتقــادات مــن 
طــرف هيئــات المجتمــع المدنــي لمــا يترتــب عليهــا مــن أضــرار 
 2018 ســنة  المصانــع  عــدد  وصــل  حيــث  جســيمة،  بيئيــة 
ــق  ــى 154 مصنعــًا منهــا 41 مصنعــًا معتمــدًا خاصــًا بدقي إل
الســمك والزيــوت. أمــا بخصــوص التوزيــع الجغرافــي لهــذه 

نواذيبــو  فــي  مصنعــًا   92 بيــن   موزعــة  فهــي  المصانــع، 
تراخيــص  إلــى  باإلضافــة  نواكشــوط،  فــي  مصنعــًا  و62 
تتوقــف  ولــم  الجديــد.  تانيــت  مينــاء  فــي  أخــرى  لمصانــع 
إلــى  تجاوزتــه  بــل  الحــد  هــذا  عنــد  الخاصــة  االســتثمارات 
االســتثمار فــي مجــال تشــييد مصانــع دقيــق األســماك ذات 
الطاقــة اإلنتاجيــة العاليــة التــى تقــارب 1 مليــون طــن، حيــث 
تقــدر كميــة األســماك الصغيــرة الســطحية المعالجــة فــي 
مصانــع الطحــن مــا يربــو علــى 300 ألــف طــن. ونشــير إلــى 
أن أهــم الفعاليــن فــي هــذا المجــال شــركات أجنبيــة إســبانية 
ــع االســتثمارات  ــن توزي ــى يبي ــة. الجــدول التال ــة وتركي وصيني
األجنبيــة مــن ســنة 2011 إلــى 2017: )أمــا بالنســبة لتطــور 
الصيــد فــي  المباشــرة فــي قطــاع  االســتثمارات األجنبيــة 
موريتانيــا بيــن ســنتي 2017 و2018 17 فهــى كالتالــي: 4,10 
ماييــن دوالر لســنة 2012 و11 مليونــًا ســنة 2013 و6,36 

.)2017 2015 و19,60 ســنة  2014 و3,45 ســنة  ســنة 

تطور مبيعات األسماك الموريتانية

 يوضــح هــذا الجــزء مــن الدراســة تطــور مبيعــات األســماك 
خــال الفتــرة 2016 - 2017 حيــث عرفــت صــادرات القطــاع 
قفــزة مــن ســنة 2011 إلــى ســنة 2014 لتتجــاوز معــدل 400 
مليــون دوالر ســنويًا، وذلــك بفعــل ارتفــاع أســعار الســمك، 
والزيــادة المعتبــرة فــي حجــم اإلنتــاج الــذي بلــغ ذروتــه ســنة 
2011 بإنتــاج قرابــة مليــون طــن مــن كل األصنــاف وخــال 
حيــث  مــن  اإلجمالــي  اإلنتــاج  تراجــع  ورغــم   ،2017 ســنة 
الكميــة، فــإن عــددًا مــن العوامــل قــد ســاهم فــي تحســين 
المــوارد المحصلــة مــن تصديــر منتجــات الصيــد البحــري، حيــث 
تبلغــه  لــم  رقــم قياســي  580 مليــون دوالر، وهــو  بلغــت 
مــن قبــل، كمــا تــم توســيع حقــل احتــكار الشــركة الموريتانيــة 
لتســويق األســماك )SMCP( ليشــمل مصانــع دقيــق وزيــوت 

ــر األســماك الطازجــة.  الســمك وتصدي

الصيــد  قطــاع  مجــال  فــي  االتفاقيــات 
ي لبحــر ا

ــات فــي مجــال  ــد مــن االتفاقي ــا العدي  لقــد أبرمــت موريتاني
الصيــد مــع مختلــف دول العالــم واســتقطبت العديــد مــن 
وتصطــاد  وتمــرح  تســرح  التــي ظلــت  األجنبيــة  األســاطيل 
دون رقيــب بســبب انعــدام ومحدوديــة الوســائل الوطنيــة 
الضروريــة لتعقــب الســفن وماحقتهــا وفــرض احتــرام الميــاه 
اإلقليميــة. علــى الرغــم مــن توفــر مقــدرات بحريــة هائلــة 



32

فــي مجــال الصيــد، فــإن االســتثمار والتمويــل ظــا يشــكان 
عقبــة أمــام تطويــر هــذا القطــاع الحيــوى خاصــة مــن طــرف 
التــي ركــزت علــى تمويــل  الصناديــق العربيــة واإلســامية 
الزراعــة والتعديــن والبنيــة التحتيــة للدولــة الحديثــة »علــى 
للقطــاع  التــام  شــبه  الغيــاب  إلــى  إضافــة  الصيــد  حســاب 
الخــاص خــال فتــرة طويلــة رغــم أن القطــاع شــهد بعــض 
ــات مــن القــرن الماضــى،  المحــاوالت الجــادة خــال الثمانيني
تمثلــت فــي جلــب بعــض االســتثمارات العربيــة فــي إطــار 
العاقــات الثنائيــة، مثــل: )أ( التجربــة العراقيــة، مــع إنشــاء 
الشــركة العراقية - الموريتانية للصيد SIMAR )ب( والتجربة 
الليبيــة مــن خــال إنشــاء الشــركة العربيــة الليبيــة الموريتانيــة 
للصيــد SALIMAUREM )ج( نمــوذج الشــراكة مــع الجزائــر 
فــي الشــركة الجزائريــة الموريتانيــة للصيــد ALMAP«، و)د( 
.MOSOV التجربــة الموريتانيــة الروســية فــي مجــال للصيــد

البحــري  المجــال  ضبــط  مــن  أخيــرًا  الحكومــة  وتمكنــت 
الوطنــي خاصــة مجــال صيــد األعمــاق مــن خــال إبــرام بعــض 

منهــا: نذكــر  االتفاقيــات 

اتفاقيــة الصيــد مــع االتحــاد األوروبــي وهــي اتفاقيــة 	 
شــراكة مميــزة، شــجعت علــى عقــد شــراكة دائمــة فــي 
مجــال الصيــد مــع موريتانيــا تحيــن كل 4 ســنوات، وتقــدر 
تــزال  وال  اليــورو  مــن  الماييــن  بعشــرات  االتفاقيــة 
هــذه االتفاقيــة ســارية المفعــول. ورغــم العائــد المالــي 
لاتفاقيــة، إال أن لهــا مخاطــر علــى البيئــة البحريــة وعلــى 

قــدرة المــوارد علــى التجــدد.
اتفاقيــة الصيــد مــع الصيــن: وهــي اتفاقيــات متعــددة. 	 

واألخيــرة منهــا اثيــر حولهــا العديــد مــن الشــكوك ســنة 
2010، حيــث تســمح االتفاقيــة للشــركة الصينيــة بولــي 
هونــدون ببنــاء وتشــغيل مجمــع صناعــي متكامــل للصيد 
بكلفــة ماليــة  الســاحلية  نواذيبــو  فــي مدينــة  البحــري 
تصــل إلــى 100 مليــون دوالر تشــمل أيضــًا اســتصاح 
األراضــي المخصصــة لبنــاء رصيــف للرســو ومرفــأ لتفريــغ 
البواخــر. كمــا تشــمل إنشــاء مصانــع لدقيــق الســمك 
المنتجــات  لعــاج  ووحــدات  والتبريــد  للثلــج  وأخــرى 
الســمكية وورشــات لصناعــة قــوارب الصيــد التقليــدي. 
ــرة  ــة كبي ــة وجمركي ــة إعفــاءات ضريبي وتتضمــن االتفاقي
لصالــح الطــرف الصينــي وتســهيات جمــة فــي مــا يخــص 
اســتقرار  لــه  تضمــن  كمــا  األجنبيــة،  العمالــة  اســتيراد 
التــي  االتفاقيــة  تنفيــذ  مــدة  القانونــي طيلــة  النظــام 
اتفــق  إذا  إال  25 عامــًا،  لفتــرة  تمتــد  أنهــا  علــى  تنــص 
الطرفــان علــى خــاف ذلــك. لكنهــا فــي المقابــل تنــص 
علــى التــزام الطــرف الصينــي بخلــق 2463 فرصــة عمــل 
دائمــة وبضمــان التكويــن المهنــي للموريتانييــن الذيــن 

ســيقوم باكتتابهــم.

اتفاقيــة الصيــد مــع الســنغال تتجــدد ســنويًا وتتعلــق 	 
الســطحي. بالصيــد  أساســًا 

اتفاقية سنوية للصيد مع روسيا	 
اتفاقيــة ســنوية للصيــد مــع اليابــان، وتتعلــق باألســماك 	 

الثمينة.
اتفاقية الصيد مع تركيا.	 
اتفاقيات الصيد مع بعض الدول العربية. 	 

ــل شــملت  ــات، ب ــى تلــك االتفاقي ــم تتوقــف الشــراكات عل ل
التعــاون مــع شــركاء آخريــن مثــل البنــك الدولــي ومنظمــة 
الوطنيــة  والحظيــرة   )FAO )فــاو  العالميــة  األغذيــة 
للبحــوث  الموريتانــي  والمعهــد  أركيــن ودجاولينــغ  لحــوض 
والمحيطــات والصيــد باإلضافــة إلــى العديــد مــن الهيئــات 
 RAMSAR مثــل  والدوليــة  واإلقليميــة  الجهويــة  البحثيــة 

وغيرهــا.     UICN

أهميــة  إلــى  مبكــرًا  موريتانيــا  انتبهــت  لقــد  المســاءلة:  ج( 
التدقيــق والمســاءلة. فمســألة الشــفافية والمســاءلة فــي 
مجــال الصيــد محوريــة والغنــى عنهــا. لقــد كان المجتمــع 
المدنــي حاضــرًا بقــوة إن لــم يكــن رأس الحربــة فــي فــرض 
اتبــاع مبــادرة الشــفافية الدوليــة للصناعــات االســتخراجية 
فــي قطــاع الصيــد، مــا أدى إلــى نتائــج اقتصاديــة ايجابيــة. 
رغــم تواضعهــا فــي البدايــة، فقــد أثمــرت نتائجهــا بعــد ذلــك، 

مــا كان لــه أثــر محــوري فــي تحقيــق المســاءلة 18.

الصناعــات  لشــفافية  لجــان  وجــود  مــن  الرغــم  وعلــى 
االســتخراجية ولجــان برلمانيــة تســعى إلــى المحافظــة علــى 
الوطنيــة  المقــدرات  وعــن  المواطــن  عــن  والدفــاع  البيئــة 
خــال الســنوات الماضيــة، فــإن اســتنزاف الشــركات األجنبيــة 
متعــددة الجنســيات تجــاوز كافــة التقديــرات واالحتمــاالت 
وارتفعــت  واليابــس  األخضــر  علــى  أتــى  حيــث  واستشــرى 
الناجمــة عــن كل  الماليــة واالقتصاديــة والبيئيــة  المخاطــر 
مســارات  مختلــف  فــي  الشــفافية  غيــاب  بســبب  ذلــك 

والتوظيــف.  واإلبــاغ  التعامــل 

وحاولــت الســلطات خــال الفتــرة الماضيــة 2014 - 2018 
تجــاوز بعــض العقبــات، بــل إنهــا ســعت إلــى فــرض الشــفافية 
والمســاءلة مــن خــال جلــب وحشــد االســتثمارات الموجهــة 
خاصــة لتنميــة قطــاع خــاص يواكــب قطــاع الصيــد خاصــة فــي 
وإلــى توســيع شــبكات  نواذيبــو،  الحــرة بمدينــة  المنطقــة 
الطــرق.  ومــن المهــم اجــراء تقييــم دقيــق للمخاطــر الماليــة 
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والبيئيــة والمجتمعيــة بعنايــة كبيرة. وتظهر مختلف التجارب 
أن هنــاك مخاطــر حقيقيــة تتعلــق بالميزانيــة وبالشــراكة التــى 
تحــدث غالبــًا فــي غيــاب تــام الحترام االشــتراطات التشــريعية 
الشــاملة والشــفافة المســتوحاة والمطلوبــة فــي مختلــف 
مبــادئ الشــراكة الدوليــة الناجحــة مــن قبيــل اعتمــاد بنــود 
احتــرام حقــوق العمــال وفتــرات عملهــم وتأمينهــم وتجديــد 

عقــود العمــل إضافــة إلــى المبــادئ الحقوقيــة. 
وتشــير مختلــف المؤشــرات بجــاء إلــى انحســار هــذه التجربــة 
إن لــم نقــل فشــلها حتــى الســاعة، مــا أثــر ســلبًا علــى مقــدرات 
البلــد ويعيــق تطورالقطــاع الخــاص واندماجــه خاصــة فــي مــا 
يتعلــق منــه بالجانب المجتمعــي والحقوقي الذي صارعماله 
رهينــة إمــا للبطالــة أو لحســابات أربــاب العمــل الســاعين وراء 
الثــروة واســتغال البشــر، أو التبعيــة لاتفاقيــات الدوليــة 

طويلــة المــدى الــخ. 

وخــال ســنة 2020، فــإن القطــاع صــار يتوفــر علــى حكامــة 
مقبولــة ـ رغــم نواقصهــا ـ ربمــا تكــون مــن أفضــل الحكامــات 
القطاعيــة األخــرى فــي البلــد وذلــك بســبب عــدة عوامــل 

منهــا: 
ضــرورة 	  يفرضــون  الوطنييــن  الشــركاء  معظــم  إن 

الحكامــة الجيــدة والمســاءلة خاصــة االتحــاد األوروبــي 
 IUCN الطبيعــة  علــى  للمحافظــة  العالمــي  واالتحــاد 
االلتزامــات  إلــى  باإلضافــة  وغيرهمــا  الدولــي  والبنــك 
الدوليــة لموريتانيــا فــي مجــال المحافظــة علــى التنــوع 
 RAMSARو الرطبــة  المناطــق  واتفاقيــة  البيولوجــي 

وغيرهــا. 
التمثيــل والحضــور الفاعــل للمجتمــع المدنــي مــن خــال 	 

ممثليــه فــي اللجــان القطاعيــة خاصــة منهــا الصيــد. 
الوعــي المتزايــد لــدى عمالــة وســاكنة البحــر بحقوقهــم 	 

وبضــرورة اســتفادتهم مــن مقدراتهــم البحريــة.
إنشاء فريق برلماني خاص بالصيد 2020. 	 
الــدور المحــوري للمكتــب الدولــي للشــغل الــذي يمــول 	 

المشــاريع  وحتــى  والدراســات  البحــوث  مــن  العديــد 
مــن  أدنــى  حــدًا  فارضــًا  التقليدييــن  الصياديــن  لفائــدة 

التعامــل.  فــي  والمســاءلة  الشــفافية 
خــال 	  مــن  نفســها  فرضــت  التــي  البيئيــة  المشــكلة 

الشــاطئ  احتــرام  بضــرورة  المحليــة  الســاكنة  مطالبــة 
ومحاربــة الصيــد الجائــر وغيرهــا مــن األمــور التــي تخــل 

واأليكولوجــى.  البيئــي  بالتــوازن 
اإلعام والصحافة الخ .	 

لقطــاع  واالجتماعــي  ي  االقتصــاد الــدور 
لصيــد  ا

ــد إحــدى الدعامــات األساســية لاقتصــاد  ظــل قطــاع الصي
الموريتانــي، وذلــك لمســاهمته فــي خلــق الثــروة وفــرص 
العمــل، وتحصيــل اإليــرادات الضريبيــة وجلــب العملة الصعبة 
الغذائــي.  التجــاري وتوفيــر األمــن  الميــزان  تــوازن  وضمــان 
االقتصــادي  األداء  لمتابعــة  دقيــق  نظــام  لغيــاب  ونظــرًا 
الجيــدة  للحكامــة  بالنســبة  أهميتــه  رغــم  واالجتماعــي 
تحييــن  إلــى  ودائمــة  ماســة  حاجــة  هنــاك  فــإن  للقطــاع، 
المعطيــات الكميــة المتوفــرة علــى عاتهــا والتــي تمكــن 
مــن تقويــم مســاهمته فــي االقتصــاد الوطنــي والتــي يتعــذر 
ــان. ويوفــر فرصــًا لمــا بيــن  الحصــول عليهــا فــي أغلــب األحي
42 ألفــًا إلــى 43 ألــف فرصــة عمــل، باإلضافــة إلــى 13 ألــف 
عامــل فــي إشــغال غيــر مباشــر19. أضــف إلــى ذلــك تصلــب 
العقليــات وعــزوف جــل الموريتانييــن عــن العمــل فــي الصيــد 

بــل وتكّبــر بعضهــم عليــه. 
ــي فــإن  ــق باألمــن الغذائ ــى: أمــا فــي مــا يتعل األمــن الغذائ
مســاهمة الصيــد فــي المجــال الغذائــي 20 تتميــز بالكثيــر مــن 
التقلبــات، فمــن 9،4 كلــغ إلــى 6،1 كلــغ /للفــرد /للســنة / اإل 
أن تحســنًا مهمــا بــل ومعتبــرًا طــرأ علــى مســتوى اســتهاك 
األســماك خــال الســنوات األخيــرة حســب التدقيــق الــذي 
قــام بــه مكتــب الدراســات العالمــي للصناعــات ســنة 2009 
الــذي يشــير إلــى أن حجــم المنتجــات البحريــة المســتهلكة بلــغ 
ــغ  ــى 30 ألــف طــن ســنويًا، مــا يعطــى معــداًل بل ــن  25 إل بي
ــذ أمــد  ــد من ــغ ســنويًا للفــرد. لقــد شــكل الصي ــى 11 كل 9 إل
بعيــد ركيــزة أساســية فــي األمــن الغذائــي بالنســبة لســاكنة 
الشــواطئ إضافــة إلــى ســاكنة النهــر. فالقطــاع البحــري حيث 
يوفــر أكثــر مــن 55 ألــف فرصــة عمــل مباشــرة بــدون األخــذ 
فــي الحســبان لفــرص العمــل غيــر المباشــرة. أمــا الكميــات 
المصطــادة فتقــدر بـــ 700 ألــف طــن ســنة 2018 مقارنــة 
بـــ300 ألــف طــن ســنة 2011 21. وفــى هــذا اإلطــار قامــت 
األســماك  لتوزيــع  الوطنيــة  الشــركة  بتأســيس  الســلطات 
األمــن  وتعزيــز  السياســة  هــذه  دعــم  بهــدف   2013 ســنة 
اإلســباني  التعــاون  مــع وكالــة  بالشــراكة  الغذائــي وذلــك 
مــن  مزيــد  وخلــق  والمجاعــة  الفقــر  محاربــة  إلــى  تهــدف 
فــرص العمــل. وقــد ضاعفــت الشــركة مــن تدخاتهــا خــال 
أزمــة جائحــة كورونــا الحاليــة نظــرًا لتداعياتهــا الخطيــرة علــى 
تبيــن  الدراســات  جــل  إن  والمهمشــة.  الفقيــرة  الطبقــات 
ارتفاعــًا فــي مســتوى اســتهاك الســمك حيــث تــراوح بيــن 9 
إلــى 10 كلــغ للفــرد ســنويًا أي بمســتوى اســتهاك بلــغ 50 

إلــى 53 ألــف طــن ســنويًا. 
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ي معوقات قطاع الصيد البحر

ــا   مــن أهــم معوقــات نمــو قطــاع الصيــد الموريتانــي يمكنن
أن نعــدد الكثيــر لكننــا فضلنــا التركيــز علــى األهــم:

ِقــدم وتقــادم النظــم التســيييرية والتقنيــات المتبعــة 	 
علــى مســتوى القطــاع

المنتجــات 	  تصنيــع  مــن  الصيــد  قطــاع  تمكــن  عــدم 
البحريــة محليــًا والغيــاب التــام أليــة محــاوالت للتصنيــع 

المهنــة.  ولتوطيــن 
الدعــم األجنبــي ظــل يســعى باألســاس إلــى تأميــن تزويد 	 

األســواق العالميــة بهــذه الســلع األوليــة دون انقطــاع، 
وربمــا بســبب هــذا، لــم تنجــح المحــاوالت الكثيــرة لدمــج 

هذيــن القطاعيــن فــي نســيج االقتصــاد الوطنــي.
غيــاب الدعــم الخارجــي وانعــدام دوره الهــام فــي ترقيــة 	 

حجــم  ومــن  أهميتــه  مــن  الرغــم  علــى  القطــاع  هــذا 
التــي عرفهــا. التحديــات 

االســتثمارات 	  لجــذب  المائمــة  الظــروف  توفــر  عــدم 
لاســتثمار  المســتثمرين  وتوجيــه  المباشــرة  األجنبيــة 

موريتانيــا. فــي 
ضعف القيمة المضافة بسبب ضعف التصنيع. 	 
هيمنــة القــوى الخارجيــة علــى تقنيــات االصطيــاد وعلــى 	 

)االتحــاد  للقطــاع  المضافــة  القيمــة  مــن  االســتفادة 
األوربــي، الصيــن، اليابــان وتركيــا وغيرهــا(.

الفساد المنتشر بقوة داخل مختلف مفاصل القطاع. 	 
تهالك أسطول السفن الوطنية. 	 
غياب مراكز إصاح السفن. 	 
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)ج( –توصيــات ضروريــة ال غنــى عنهــا: )-( خلــق إطــار تنظيمي 
مناســب )ربمــا هــو قيــد اإلعداد( لبلورة سياســات اســتثمارية 
بيــن   التأرجــح  بــدل  للتطبيــق  وقابلــة  المعالــم  واضحــة 
مندوبيــة وكتابــة دولــة وإدارة عامــة لترقيــة القطــاع الخــاص. 
)-( مراجعــة وإعــادة صياغــة القوانيــن والتشــريعات الناظمــة 
لاســتثمار وجعلهــا أكثــر ماءمــة مــع التطــورات االقتصاديــة 
ببعضهــا  القيــام  تــم  وبالفعــل فقــد  الدوليــة واإلقليميــة. 
خاصــة قانــون الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص )-( 
أكثــر صرامــة وفعاليــة  وتنظيميــة  قانونيــة  ترتيبــات  وضــع 
لمســاءلة الشــركات وضمــان احترامهــا للمدونــات الســلوكية 
الخــاص  القطــاع  دعــم   )-( البلــد  فــي  المفعــول  الســارية 
الضريبيــة  التســهيات  منــح  خــال  مــن  الناشــئ  المحلــي 
واســتجاب وتشــجيع اســتثمارات أجنبيــة تســتهدف الصيــد 
التعديــن  التركيــز علــى  بــدل  الحيوانيــة  والزراعــة والتنتميــة 
ــة فــي  والصناعــات االســتخراجية، مــا سيســهم بصفــة فاعل
عمليــة التنميــة )-( التحســيس بأهميــة دور القطــاع الخــاص 
فــي التنميــة االقتصاديــة المســتدامة وخلــق فــرص العمــل 
)-( الحاجــة الماســة إلــى مواكبــة وتأطيــر القطــاع الخــاص 

بصفــة عاجلــة وفوريــة. 

توصيات عامة: 

تفعيــل االســتثمارات األجنبيــة وإعــادة تســويق الفــرص 	 
فــي  تســاهم  قــد  التــي  القطاعــات  فــي  االســتثمارية 
تنويــع النســيج االقتصــادي الوطنــي مــن خــال مضاعفة 
ــة )الشــراكة قطــاع عــام –  ــى التحتي االســتثمار فــي البن
قطــاع خــاص( وقطــاع الصيــد البحــري وقطــاع التنميــة 

الحيوانيــة. 
خــال 	  مــن  العربيــة  االســتثمارات  تعزيــز  علــى  العمــل 

االقتصاديــة  الفعاليــات  فــي  القويــة  المشــاركة 
واالســتثمارية المشــتركة والعمــل علــى ســن قوانيــن 
والجمركــي.  الضريبــي  المجــال  فــي  تفضيليــة  وتشــريعات 

تســهيل الولــوج للتمويــات المصرفيــة مــن خــال خفــض 	 
معــدالت الفائــدة والقــرض الميّســر المشــروط بالنتائج.

تعزيــز ومضاعفــة الجهــود فــي مجــال التكويــن المهنــي 	 
والفنــي.

ــح المســار الحقوقــي للعمــال وتأمينهــم الصحــي 	  تصحي
عقــود  الصحــي،  التأميــن  التقاعــد،  )حــق  والمجتمعــي 
العمليــة  الطاقــة  احتــرام  المجــزي،  الراتــب  العمــل، 
للعمــال خاصــة النســاء والفئــات الهشــة وعمــال القطــاع 
الخــاص الخطــر مثــل عمــال البحــر والتعديــن والنظافــة 

وغيرهمــا(. 

المقترحات والتوصيات: 
يبقــى  الموريتانــي  الخــاص  الصيــد  قطــاع  ونمــو  ترقيــة  إن 
محكومــًا بعــدد مــن العوامــل المؤسســة التــي ال غنــى عنهــا، 

ويمــر حتمــًا بالمســارات التاليــة إن أردنــا بالفعــل تطويــره:

توصيــات تتعلــق بتعزيــز الــدور التنمــوي للقطــاع الخــاص 	 
ــة المينائيــة  ــة التحتي مثــل )- ضــرورة االســتثمار فــي البيني
توفيــر  للمســتثمرين،  اســتقطابًا  األكثــر  المناطــق  فــي 
مســتويات مقبولــة مــن البنية التحتيــة الكهربائية والمائية 
والتصنيعيــة، االســتثمار فــي المــوارد البشــرية مــن خــال 
التكويــن وتعزيــز القدرات، التشــبيك مع الهيئات التمويلية 
الدوليــة بهــدف خلــق نظــم قــرض ســهل ومبســط، توجيــه 
البينيــة الخاصــة  وجــذب رؤوس األمــوال واالســتثمارات 

ــة.  والعمومي
توصيات تتعلق بتعزيز أطر وأدوات المساءلة في القطاع 	 

وتوطيــن  القانــون  احتــرام  فــرض   -( قبيــل  مــن  الخــاص 
المهــن وإعطــاء األولويــة للمواطنيــن الموريتانييــن، الرفــع 
وتحســين  الموريتانــي  للفــرد  التعليمــي  المســتوى  مــن 
مســتوى التكفــل الصحــي واالجتماعــي مــا يمكنــه مــن 
الحصــول علــى الكفــاءات الضروريــة لاندمــاج فــي ســوق 
ــة  ــة الوطني ــات الحقوقي ــد الصــارم باالتفاقي العمــل، التقي
مســاءالتية  ثقافــة  خلــق  المســاطر،  واحتــرام  والدوليــة 
علــى األقــل علــى مســتوى قطــاع الصيــد الخصوصــى(. 
ويبقــى مــن المهــم تطويــر بنــى تحتية واكتســاب المهارات 
مــا يضمــن تنوعــًا فــي الســوق وحمايــة اجتماعيــة أكثــر 
شــمولية وأوســع تغطيــة ممكنــة بذلــك مــن االســتجابة 
ــة األساســية وضمــان  ــة للحاجــات االجتماعي بصفــة مرضي
االقتصاديــة  الفــرص  أمــام  أفضــل  ومســاواة  عدالــة 

والتجاريــة وشــفافية أكبــر. 
القطــاع الخــاص قطــاع يبحــث عــن الربــح ولكن بصفة مؤسســة 
وعادلــة تحتــرم البيئــة والمنــاخ وتســهم فــي الحــد مــن الفقــر 
والمســاواة  النــوع  بعــد  الحســبان  فــي  وتأخــذ  والهشاشــة 
علــى  التركيــز  وعــدم  الجهــات  بيــن  والمســاواة  االقتصاديــة 
مناطــق دون أخــرى ســبيًا للمشــاركة الفعالــة فــي تحقيــق 

أهــداف التنميــة المســتدامة. 

إن أهــم خاصــات هــذه الدراســة تبيــن مــا يلــى: )أ(– وجــود 
لتذليــل  جهــود حكوميــة كبيــرة وهامــة ولكنهــا غيــر كافيــة 
االســتثمار  ترقيــة  تواجــه  التــي  والتحديــات  المعوقــات  كل 
والحقوقيــة  البيئيــة  الضوابــط  مراعــاة  عــدم  )ب(-  الخــاص. 
فــي اســتغال مختلــف الثــروات المتنوعــة )الســمك، الثــروة 
الحيوانيــة، الحديــد، النحــاس، الذهــب، الغــاز، األراضــي الزراعــة( 
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مختلــف أصنــاف الحيوانــات )األبقــار، اإلبــل، األغنــام( ال 
تــزال مســتغلة بشــكل بدائــي. 

القطــاع الخــاص النســوي ويبقــى القطــاع االســتثماري 	 
النســوي أكبر المنســيين. فدور المرأة التنموي مجهول 
ونتوفــر حتــى الســاعة علــى معطيــات موضوعيــة تعيــن 
واكبــت  المــرأة  إن  نقــول  أننــا  إال  والباحثيــن،  البحــث 
وتواكــب مختلــف األنشــطة التنمويــة وتعانــى أكثــر مــن 
غيرهــا مــن الفقــر والجهــل وانعــدام االســتثمار خاصــة 
األنشــطة األوليــة مــا يعطيهــا الفرصــة لتتبــوأ مكانــة 
هامــة فــي مختلــف الخطــط المســتقبلية، خاصــة أنهــا 

تمثــل حوالــى %52 مــن الســاكنة. 
الســكن 	  فــي  واالســتثمار  التعليمــي  الخــاص  القطــاع 

والجامعــات  المــدارس  مســتوى  علــى  الخصوصــي 
تمــدرس  مســتوى  علــى  ايجابيــة  نتيجــة  لــه  ســتكون 

البنــات 
ي: توصيات خاصة بقطاع الصيد البحر

 العمــل علــى دمــج القطــاع فــي االقتصــاد الوطنــي مــن 	 
خــال القيــم المضافــة واســتغالها

التصنيــع 	  مجــال  فــي  الخاصــة  االســتثمارات  تشــجيع   
وتطويــر التكويــن والتأهيــل فــي المجــاالت المتعلقــة 
بالصيــد والحــد مــن االســتغال المفــرط للمصائــد وتعزيــز 

القــدرات فــي مجــال الرقابــة
التعاون مع الشركاء الماليين والفنيين	 
تعزيــز مســاهمة القطــاع فــي األمــن الغذائــي مــن خــال 	 

تفعيــل وتوســيع أنشــطة الشــركة الموريتانيــة لتوزيــع 
األســماك. 

ان التقييــم األولــى للوضعيــة العامــة للقطــاع الخــاص 	 
الموريتانــي يظهــر قــدرًا كبيــرًا مــن عــدم المســاواة بيــن 
الجنســين فــي القطــاع الخــاص، وقــدرًا مــن االختــاالت 
بخصــوص ضعــف األجــور وغيــاب الضمــان االجتماعــي 

والتهــرب الضريبــي لبعــض الفاعليــن الخاصيــن. 

يضــاف إلــى ذلــك أهــم التوصيــات المقدمــة خــال نقــاش 
ــراء ورؤســاء  ــر مــن طــرف مختلــف المشــاركين مــن خب التقري

منظمــات مجتمــع مدنــي: 

ابتعــاد السياســة عــن االقتصــاد أي الفصــل بين الســلطة 	 
السياســية والمــال، أمــًا فــي الوصــول إلــى منافســة 
إطــار مناســب  لخلــق  الفاعليــن  بيــن مختلــف  حقيقيــة 
دون إقصــاء وال تمييــز. ذلــك أن الدولــة يجــب أن تكــون 
حَكمــًا وليــس طرفــًا ُتغنــي وُتفقــر مــن تشــاء. حيــث تتــم 
االســتفادة حســب المتوقــع فــي الحــزب الحاكــم والوالء 
المطلــق للنظــام، أمــًا فــي الحصــول علــى العديــد مــن 

االمتيــازات التــي تضــر بقواعــد الســوق والشــفافية. 
إعــادة توجيــه النظــام المصرفي لخدمة التنمية، ذلك أن 	 

معظــم المصــارف المحليــة هــي مصــارف مملوكــة مــن 
طــرف مجموعــات، حيــث تســتأثر بالعمليــات المصرفيــة 
)القــروض،  شــركات  مــن  المجموعــة  مكونــات  لصالــح 
العملــة الصعبــة(. فهــي ال ترقــى ألن تكــون مصــارف 
بالمعنــى التنمــوي الحقيقــي للكلمــة. فالمصــارف التــى 
تهــدف إلــى التنميــة وإقــراض القطــاع الخــاص ال تــزال 

غائبــة عــن المشــهد التنمــوي الموريتانــي. 
 	 :solidaire االقتصــاد االجتماعى التعاضــدي التضامني

أظهــرت جائحــة كورونــا أن الحاجة ماســة لنموذج تنموي 
ــة  ــة واالجتماعي ــة الثقافي ــل يتناســب مــع الخصوصي بدي
يعــرف  مــا  تبنــي  المناســب  مــن  حيــث  لموريتانيــا، 
باالقتصــادي االجتماعــى التعاضــدي الشــمولي الــذي 
ــة  ــره مــن النمــاذج االقتصادي ــر مــن غي اثبــت جــدواه أكث
خاصــة أن التركيبــة المجتمعيــة أكثــر تقبــًا وانســجامًا مــع 

هــذا النــوع الــذي يتميــز بعدالــة وانفتــاح أكبــر. 
توجيــه القطــاع الخــاص للتدخــل واالســتثمار فــي الداخل، 	 

قطاعــات  لترقيــة  المتتاليــة  بالمبــادرات  ننــوه  وهنــا 
حيويــة مثــل الصيــد والتنميــة الحيوانيــة والتــي واكبتهــا 
الســلطات العموميــة وعلــى أعلــى المســتويات ممثلــة 
برئيــس الجمهوريــة، كمــا أن هنــاك تغيــرًا محوريــًا غيــر 
مســبوق فــي تدخــات القطــاع الخــاص الــذي أعلــن عبــر 
العديــد مــن ممثليــه اســتعداده لاســتثمار فــي قطــاع 
التنميــة الحيوانيــة خــال معــرض تنبدغــة األخيــر يــوم 31 
مــارس المنصــرم. فــي الشــرق الموريتانــي، حيــث تتواجــد 
فــي موريتانيــا ثــروة حيواينــة تفــوق 4 ماييــن رأس مــن 
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3التغليف 
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2ورشات السفن 
2المشتقات الحيوانية 

1المشتقات الزراعية 
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1اإلسمنت
37المجموع 
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 20072008200920102011201220132014201520162017

االستثمارات 
الخارجية

 المباشرة
139339-3813158913891126501،9501271330

 20072008200920102011201220132014201520162017

مخزون االستثمارات 
19052008214221552407415554995968647067507079األجنبية المباشرة 

المعطيات والمؤشرات األساسية 
589000 طن سنة 2018مجموع الكميات المصطادة 

4000 سفينة سنة 2018األسطول الصناعي والتقليدي 
بحدود 16,8+ مساهمة الصيد في الناتج الداخلي الخام للبلد 

 700,000 طن مستوى اإلنزال 
 مليار دوالراإليرادات السنوية للخزينة العامة 

الكميات المصطادة في المنطقة االقتصادية 
الحصرية 

 800000 طن

370 مليون دوالر أمريكى مدخول العملة الصعبة 
13,5 مليار سنة 2018استثمارات القطاع الخاص في هذا القطاع 

5عدد الموانئ 
380 مليون دوالر سنة 2014.  قيمة الصادرات السنوية 
80 مصنعا تحويلياعدد المصانع التحويلية 

20,000  - 70,000 طن سنة 2018 سعة تخزين المنتجات السمكية 
68 إلى  سنة 2013  عدد المصانع المرخصة،

 20 % سنة 2019نمو قطاع الصيد 
1300اساطيل السفن الوطنية

البنية التحتية 

الجدول 4:  جدول االستثمارات الخارجية المباشرة )بمايين الدوالرات( 

الجدول 5: جدول مخزون االستثمارات الخارجية المباشرة )بمايين الدوالرات( 

الجدول 6: بيانات حول الصيد في موريتانيا
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2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 توزيع االستثمارات 
المباشرة: األجنبية 
بمايين الدوالرات  

19،60 0،00 3،45 6،36 11،00 4،10 قطاع الصيد 

2011201220132014201520162017
مبيعات 
الصيد 
البحري

408479329،7377،5388،9421580

الجدول 7: جدول توزيع االستثمارات األجنبية من سنة 2011 إلى 2017

ي )بمايين الدوالرات( الجدول 8: جدول مبيعات الصيد البحر

الرسم التالي يوضح تطور االستثمارات األجنبية المباشرة في موريتانيا بين سنتى 2017 و2018  

ي )بمايين الدوالرات( رسم بياني لمبيعات الصيد البحر



1   مقابلة مع السيد ماء العنين خالد  مستشار رئيس اتحاد ارباب العمل الموريتانيين  بتاريخ 15 مارس 2021
2   الكورى عبد المولى األمين العام لاتحاد الوطني ألرباب العمل الموريتانيين 

Rapport sur la situation e économique et Climat des Affaires en Mauritanie , Banque Mondiale 2019-1-  3
طــرف  مــن  الممــول  الخــاص  القطــاع  دعــم  مشــروع  مــن  بمســاعدة  االقتصــاد  وزارة  –إعــداد   2014 موريتانيــا  فــي  االســتثمار  -2دليــل    

 االتحاد األوروبي -
الخــاص  القطــاع  دعــم  مشــروع  بمســاعدة  ووالتنميــة  و  االقتصاديــة  الشــؤون  وزارة  إعــداد   ،  2014 موريتانيــا  فــي  االســتثمار  دليــل    4 

 تمويل االتحاد األوروبي 
الخــاص،  القطــاع  دعــم  مشــروع  بمســاعدة  ووالتنميــة  و  االقتصاديــة  الشــؤون  وزارة  إعــداد   ،  2014 موريتانيــا  فــي  االســتثمار  دليــل    5 

 تمويل االتحاد األوروبي 
 )1(-وثقة البنك الدولي –موريتانيا –تحويل التحديات إلى فرص من أجل القضاء على الفقر و ووتعزيز الرفاه المشترك  مايو 2017

6   -تقرير اللجنة البرلمانية حول ملفات الفساد في موريتانيا 2020
7  مقابلة مع العميد محمد عبد لله بليل، رئيس المرصد الموريتاني لمحاربة الرشوة  بتاريخ 27 أكتوبر 2020

Elaboration d’une étude sur les investissements Directs Etrangers )IDE( en Mauritanie publiée Octobre 2019- Groupement ECO CONSEILS-AFA  8 
CORStratégie de Développement du Secteur Privé en Mauritanie, étude Bureau SMD ; Mai 2014 

9   التقرير السنوى لصندوق اإليداع والتنمية لسنة 2017 
   Rapport Promotion des investissements en Mauritanie Groupement de Cabinets d’études ASIAFCO 2019 10

11  - تقرير فريق العمل، المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد  ص:18
12   تقرير فريق العمل، المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد  ص:18

Programme de promotion des investissements en Mauritanie –rapport 2019  13
14   تقرير تنفيذ انشطة استيراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك لسنة 2019  اللجنة القطاعية  ص 18 

15   تقيرير تنفيذ اإلستراتيجية  ص 60 
Programme de promotion des investissements en Mauritanie –rapport 2019  16

  http://donnees. banquemondiale. org/indicateur/BX. KLT. DINV. CD. WD?locations=MA-MR  17
 18   )  آليــة تحقيــق ومســائلة  تهــدف إلــى إقامــة شــفافية ومشــاركة فــي قطــاع الصيــد، مثــل مبــادرة الشــفافية فــي مجــال الصناعــات 
الثــروات.  اســتدامة  مبــدأ  احتــرام  إطــار  فــي  إال  اســتغاله  يتــم  أن  يمكــن  ال  الــذي  القطــاع  هــذا  خصوصيــة  مراعــاة  مــع  االســتخراجية،    
قدمــت  حيــث   .)FiTI( الصيــد  مجــال  فــي  الشــفافية  مبــادرة   ،2015 ســنة  إطاقهــا  مــع  اآلليــة،  هــذه  للعالــم  موريتانيــا  وفــرت  وقــد      
 2017 أبريــل  نهايــة  فــي  )إندونيســيا(  بالــي  مؤتمــر  مــن  انطلقــت  التــي  المبــادرة،  لهــذه  التصوريــة  المرحلــة  لــكل  التمويــل  موريتانيــا     
المبــادرة،  هــذه  وتمويــل  إنشــاء  فــي  الفضــل  صاحبــة  الصــدد،  هــذا  فــي  موريتانيــا،  اعتبــرت  لمعاييــر  النهائــي  االعتمــاد  شــهدت  والتــي     
»دولــة  لتصبــح   FiTI تنفيــذ  مراحــل  جميــع  تجــاوزت  التــي  الوحيــدة  الدولــة  اليــوم  وهــي  الريــادة.  صاحبــة  ذلــك  بموجــب  وأصبحــت     

   مرشحة«، وذلك بفضل دعم شركائنا االقتصاديين والماليين وفي مقدمتهم على وجه الخصوص البنك الدولي(.
19   تقرير نتائج فريق العمل التابع للمعهد الموريتاني للصيد IMOP   )ديسمبر 2014(  

20  أعدها المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات سنة 2002
الخاصــة  االقتصاديــة  المنطقــة  فــي  بيئتهــا  ودراســة  المصائــد  وتســيير  البحريــة  المخزونــات  خــال حديثــه مقّيمــًا  الصيــد  وزيــر   21  حســب 
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23  برنامج ترقية اإلستثمارات في موريتانيا – تقرير مرحلى
  ttps://donnees. banquemondiale. org/indicateur/BX. KLT. DINV. CD. WD?locations=MA-MR  24
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