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 األبعاد االقتصادية ملكافحة اإلرهاب في السياق املوريتاني

 

  1إعداد: إسلم ولد محمد طالب

 

I. توطئة 

تفسيرا لها في عوامل  إفريقيا في تجد الصراعات واألفعال ذات الطابع اإلرهابي

وتتضافر  ،(فاسدة، رشوة، وغبن نخب إيديولوجية، انقسامات عرقية،)متعددة 

هذه  وتتغذى. وضعف دولة القانون  السياس ي االستقرار عدممن  سياق أحيانا، في

 في سيما وال املساواة، والتمييز وعدم مرتبطة باإلقصاء عوامل على النزاعات غالبا

 صحة، مياه، أراض، تشغيل، تعليم،) والخدمات إطار النفاذ غير املتكافئ إلى املوارد

 (.صحي، كهرباء صرف

 

 2والضيقة القبلية عراق  حي  تواصل االعتباراتصحيح أن موريتانيا بلد متعدد األ 

 في االجتماعي، بيد أن البطالة هي التي تشكل، السياسات والسلوك على التأثير

 أي بلد. فوفقا لدراسة استقرار في أهمية األكثر   الخطر عامل الحاضر، الوقت

                                                           
1  ISE / ES-DES.استشاري ، 

 
 الورقة. هذه نطاق خارجة عن الجوانب هذه جميع  2
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 ، فإن واحدا من كل شابين اثنين التحقا بحركة(2011 الدولي، البنك) حديثة

 .الرئيس ي دافعه هي البطالة بأن للتمرد يصرح

أو لم يتم تفعيلها، فإن هناك مخاطر  العنيفة غير لم تتكيف األجهزة السياسية إذا"

 (. 2006الوكالة األمريكية للدعم الدولي، " )شكاويهم بعنف عن من أن يعبر الشباب

 االجتماعي، التماسك التي تؤدي إلى الفقر والهشاشة وانعدام وتعتبر البطالة،

 في بما الواقع، ناتجة عن تراكم كل مشاكل املنبع، في إنها، بل. الشكاوى  هذه قلب في

 ونواقص النظام التربوي وقضايا اإلنصاف. الديموغرافية، تلك ذلك

املعطيات  أهم استعراض املوريتاني، السياق في الضروري، من ولذلك

 .البالد في وباالستقرار اإلرهابي العبر فيما يتعلق بالخطر الستخالص املتاحة

 تمر مكافحة أخرى، أماكن التي يمكن دراستها في األخرى  ن الجوانببعيدا عو 

 الوقائية السياسات وتنفيذ اقتصادية-السوسيو العوامل بتحليل أيضا اإلرهاب

 .األنسب
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II .املعطيات السوسيوديموغرافية 

منها  تلك سيما وال املعطيات، بعض" خفاء"و صمت في التاريخي اإلرث أهمية تعكس

ويجب الغوص بعيدا في التاريخ، . للسكان العرقية أو االجتماعية باألصول  املتعلقة

 عن فكرة االعتماد عليها. وهكذا، ومن أجل الحصول على يمكن تقديرات إليجاد

 وعلى. 3األم خيار اللغة إلى 1977تم اللجوء، سنة  البالد، في للسكان العرقي التوزيع

مختلف  السكان بين توزع عن فكرة على الحصول  الصعب من فإنه األساس، هذا

 .املكونات االجتماعية التقليدية

 متعلقة بيانات( 2000 و 1988)ولم ُيدِخل التعدادان األخيران للسكان 

 على إمكانية الحصول  ذلك، مع ،4أو باإلثنيات. وتتيح معطيات قْبلية األم باللغة

% 53 كان ،1960أنه في سنة  ومن خاللها نعلم. املحتمل وتطوره الوضع عن فكرة

كانوا من الحراطين % 27و 5من املوريتانيين من البظان "ذوي البشرة الفاتحة"

هذا  أن والحقيقة. مجتمعة واألعراق الزنوج: بكل الطوائف من% 20و( األرقاء نسل)

 يكون  أن أيضا يمكن فإنه يكون نقطة قوة، أن حتى وإن أمكن في السكان، التنوع

 أحد تجلياتها. للتعبيرات املتطرفة التي يشكل اإلرهاب خصبة أرضا

 كان عدد في نمو متسارع وتوزع غير متساو على الرقعة الجغرافية الوطنية،

ر بحوالي  2008سنة  موريتانيا في السكان دَّ يصل  أن املتوقع ومن .3.162.000يق 

 اء(.توقعات املكتب الوطني لإلحص) 2015 نسمة سنة 3.814.000 إلى هذا العدد

 

                                                           
، البوالر: %78.8المنشورة، التالية: الحسانية:  غير النتائج، ،1977عام للسكان، أجري سنة  تعداد أول أعطى 3

 %.1 ، والولوف:%3.3 السونينك: ،14.7%

  .SEDES :1964-1965مسح  4
من "دافعي الجزية" و"الخاضعين"، % 7 ،"الزوايا"من % 36 ،"المحاربين" من% 15: كما يلي يتوزعون  5

انطالقا من  الصعب المراهنة، ومن. دالالت عديدة األرقام تحمل هذه. األرقاء أحفاد أو األرقاء من% 42و

تحظى بتقدير مبالغ فيه " النبالء" كانت فئات( 1: )األقل اثنين على لسببين الفردية، على صدقيتها،التصريحات 

 أكثر يكونون ما يمارسون، في العادة أعماال، وعادة ال يبدو أنه تم تصنيف طبقة "الخاضعين" والذين  (2)

 ."أخرى أماكن في" عددا،
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 )املكتب الوطني لإلحصاء( 6تطور املتغيرات الديموغرافية الرئيسية: 1الجدول 

 

                                                           
 المكتب الوطني لإلحصاء(.) : يتعلق األمر بتوقعات2015 و 2008 لسنتي 6

 املؤشرات 1977 1988 2000 2008 2015

3.814.000 3.162.000 

 

 

 

 

2.548.157 

 

95.2% 

 

4.8% 

1.864.236 

 

88% 

 

12% 

1.338.830 

 

67.1% 

 

32.9% 

 السكان

 

 القاطنون 

 

 الظاعنون 

   

 

4,7 

 

 

6.3 

 

 

6,5 

نسبة 

 الخصوبة

  

8 

 

11,6 

 

18.1 

 

25,1 
نسبة 

 الوفيات

نسبة    2,5  

 النمو

     

متوسط 
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 الثالثة التعدادات بين نسبيا ظل التوزيع حسب الفئات العمرية مستقرا

تزيد  %5.5و سنة، 15 عن أعمارهم تقل السكان من %44: للسكان األخيرة

يتعلق األمر إذن بفئة "كثيرة (. الرسم البياني أدناه انظر) سنة 60 أعمارهم على

صحة، تعليم، تشغيل، سكن، ماء، ) في املجال االجتماعي خاص املطالب" بشكل

 ....(كهرباء

 

 
 

 السكان عدد انخفض متسارعا وفوضويا. وهكذا، تقريا موريتانيا شهدت

اإلحصاء العام للسكان ) 2000سنة  فقط %4.8 إلى 1965 سنة %72 من الرحل

 (.واملساكن

 

 .البالد في متساو غير للسكان املكاني التوزيع

 5561 إلى 1977سنة  2342 من ارتفع عددها التي التجمعات السكانية،

 199عدد أفراد التجمع السكاني الواحد:  متوسط) صغير ، ذات حجم2000 سنة

 البنى في من االستثمار يجعل وهذا(. نسمة في الحوض الشرقي 247 آدرار، في نسمة

للتوزيع  سياسة أيف القاعدية أمرا مكلفا. االجتماعية والنفاذ إلى الخدمات التحتية

 منصفة. تكن لم إذا للنزاع، مصدرا تصبح أن ويمكن مشكلة تخلق

< 15 ans

16  -59 ans

60 ans et +

 

5.5 

 

5,8 

 

5.1 

 

5,6 

عدد أفراد  

 األسرة
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II. املعطيات املتعلقة بالتهذيب والتكوين 

 

 معدل خالل عليه من حكمنا إذا منخفضا، السكان لتعليم العام يعتبر املستوى 

 الرديئة التربوي ذي النوعية والنظام( 2008 سنة %40 حوالي)املرتفع  األمية

 ثالثة كل من اثنين أن إلى التقديرات تشير وبالفعل (.وإنصاف فعالية، كفاءة)

في عرض يد عاملة ويتجلى هذا . الثانوي  للتعليم مراهقين، لم يلتحقا بأي مؤسسة

 .متدنية املهارات

قط  تلتحق القوى النشطة لم من %60 أن الرسمية األرقام وتقدر أحدث

منها حصلت على  %3و الثانوي، التعليم تكمل لم منها %35وأن  الرسمية، باملدرسة

 الدوافع فإن الواقع، فيفقط دراساته العليا. و %1تكوين منهي، في حين واصل 

وتوجد، إلى جانب ذلك، فوارق جهوية في . 7منخفضة البشري  املال رأس لتراكم

 .النفاذ إلى التعليم

 

 :لحقائق أخرى  انعكاس الواقع، في التربوي هي، إن الرداءة في النظام

 التربوي  للنظام املنخفضة العائدات (1)

  التعليم الثانوي، انحسار املعابر املؤدية إلى  (2)

 النسبة املرتفعة للتسرب املدرس ي،   (3)

  الصفوف، اكتظاظ (4)

  التكوين املنهي، مؤسسات قدرات محدودية  (5)

 . 8املؤهلين غير الكافي من املدرسين العدد  (6)

                                                           
7
 في% 30 مقابل% 7بشأنها إلى  التقديرات وتشير. للغاية التعليم قليلة التحفيز من إضافية تبدو مردودية سنة 

 (.الدولي البنك) أخرى أماكن

(. ةوالخاص القرآنية المدارس) الكفاية فيه بما التربوي غير مؤهل وال مراَقب قطاعال من يوجد جزء 8

 دون اللغةهذه  تدريسل ةالمطلوببالكفاءة  يتمتعون العربية اللغةدرسي م من% 43.1فقط  ذلك، إلى وباإلضافة
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من األطفال واملراهقين  9جدا الكبير العدد الوضعية وتطورها في وتتجلى هذه

أي مؤهالت. الش يء الذي يجعلهم  بدون ( ألف 300 و 250 بين)املتروكين لحالهم 

 .واالنحراف والتلقين لالستغالل سائغة لقمة

 سن في األطفال من %12فإن  تقرير حالة النظام التربوي الوطني، لنتائج ووفقا

 في األمية حول محو 2008 املرجعية ويقدر مسح. يلتحقون باملدرسة التمدرس ال

الدائرة  خارج يوجدون، سنة 15-6 بين أعمارهم طفل تتراوح 182.000أن  موريتانيا

 يذهبوا لم من هؤالء %75، و(العمرية الفئة هذه من %27أي ما يمثل ) التربوية

 !املدرسة إلى قط

 سنة في 230.826بحوالي ( سنة 18-13) الشباب املراهقين من السكان عدد ويقدر

  مما 20.000 سوى  األحوال، أحسن في منهم، التعليمي ، لم يمتص النظام2008

لين  الوقت، ذلك كانوا، في املراهقينمن هؤالء  200.000يعني أن حوالي  مهم 

على فرص الكتساب مهارات،  ومتروكين لحالهم. وحصلت أقلية من املراهقين

 .والفتيات قدرات النساء لتعزيز عمل ورشات في أو أسري  محيط في وغالبا

 

III .بالبطالة املتعلقة املعطيات 

 مرتفع اقتصادي نمو ومن معدل 10األساسية األرصدة صافي انتعاش من الرغم على

في  وخاصة مستوى البطالة فاحشا، يعتبر ،(2010-2006 الفترة خالل% 4) نسبيا

. القوى النشطة املتاحة بحوالي ثل  صفوف الشباب  حي  تقدرها األرقام

 إفريقيا شمال بلدان فإن هذه النسبة تفوق مثيالتها في جميع جيبوتي، وباستثناء

 . األوسط والشرق 

                                                                                                                                                                      

تقرير الدولة ! )هالتعليمالالزمة  المهاراتمدرسي اللغة الفرنسية ب من% 17ال يتمتع أكثر من  بينما صعوبة،

 .(2010 ،بشأن النظام التربوي الوطني
 .2008 عام في سنة، 18-6 العمرية الفئة الموجودين في األطفال من% 53 و 44 بين  9

 السنتين مدى على ملحوظ، وإلى تحسن( والنحاس النفط الذهب،) جديدة موارد استغالل إلى أساسا ذلك يرجع  10
 .األسماك وتصدير والذهب الحديد الماضيتين، في أسعار خام
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 على) والنساء 24-15 العمرية الفئة من البطالة، حصريا، الشبابوتطال 

حسب املسح الدائم حول الظروف املعيشية لألسر لسنة  ،%66 و 60 التوالي

% 28.9 إلى 1995 سنة% 21.3 من البطالة معدل فقد ارتفع الواقع، وفي(. 2008

حول  املسح الدائم) 2008 سنة% 31.2 إلى 2004 سنة% 32.5ومن  ،2000 سنة

 أن( 2011ويقدر املسح الوطني ذو املؤشرات املتعددة )(. الظروف املعيشية لألسر

 من ربات أو( 13.2) العمل عن عاطلون ( سنة 65-10)القوى النشطة  من% 32.3

 (. 19.1)األسر 

نسبة %( 17.6)بشكل مؤقت  أو%( 18.5) دائم بشكل ويمثل العاملون 

 ،%(23.3) األشخاص النشطين. بينما يتوزع الباقي على فئات: الطالب من% 36.1

 %(.9.7) مختلفة أخرى  ، وحاالت%(1.4) املتقاعدين

بحوالي  ،2011سنة ا قدرو  نشطون  سكان موريتانيا في العمل ويرتبط بسوق 

ومن . (2011املسح الوطني ذو املؤشرات املتعددة: ) 11مجموع السكان من% 49.3

مما يعني أن %. 15ال يعمل في القطاع املصنف سوى  شطين،الن السكان بين

 .12موريتانيا في العمل سوق  على القطاع غير املصنف هو الذي يسيطر

 

قّدر بيانات
ُ
% 45.2 أن 2008املسح الدائم حول الظروف املعيشية لألسر لسنة  وت

 انظر)رة بامل موات غير األعمال إال أن مناخ الخاص، لحسابهم يعملون  العاملين من

 (.الدولي البنك تصنيفات مختلف

موفر لفرص العمل  هو أكبر التجارة فإن قطاع نفسه، للمصدر ووفقا

 الفرعي القطاع في% 9.9 منها ،%20.4بنسبة  13الزراعة قطاع يليه ،%(24.6)

                                                           
 (.2008 و 2004 سنتي بين مئوية نقاط 7تراجع بـ ) النشاط معدل في يالحظ انخفاض  11

الداخلي الخام  الناتج من% 30 تمثل فيها، وأنها يعملون الحضريين العمال من% 70 أن إلى التقديرات تشير    12

 (.2007 الدولي: ، البنكICAمجلة )

13
 في الكبير االنخفاض ويمكن تفسير. 2008 و 2000 سنتي بين مئوية نقطة 30 من يقرب ما القطاع هذا فقدَ    

 أفضل وظيفة عن بحثا الحضرية المراكز إلى الريفية المناطق من الهجرة بسبب الزراعية، جزئيا، العمالة
 .أجرة
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 أما القطاعات%(. 14.9) والخدمات%( 15.2) العامة للتنمية الحيوانية، ثم اإلدارة

تسهم،  ال واملعادن والعمران واألشغال العامة، فإنها الصيد حيوية، وهي التي تعتبر

 %.5.4 و 0.4، 2.9على التوالي : للعمل فرص في خلق إال بشكل هامش ي،

 العمالة إلى وجود مستوى كبير من الرسمية غير وتؤدي سيطرة العمالة

 .االجتماعية الرعاية الفرعية والهشاشة في ظل انعدام

املنخفض كثيرا  باملستوى  باملقارنة التعويض مرتفعة مستويات وتعتبر

. للعمال األساسية ما تغطي االحتياجات نادرا أنها املفارقات ومن. العمل إلنتاجية

 وال الفردي األداء تعكس ال العام، القطاع في وخاصة الحقيقة فإن األجور، وفي

 .اإلنتاجية تطور 

 القيود، من العديد بسبب املوريتاني السياق في البطالة من الصعب مكافحة

 : الهيكلية في كثير من األحيان والتي منها

 سنويا يزداد العمل طالبي عدد) الديموغرافية الديناميكية (1)

  ،(من السكان النشطين% 5 بنحو

القليل )سيطرة النشاطات املعدنية ذات التركيز في رأس املال   (2)

  ،(العمالة كثيفة الصناعات من فرص العمل في

 بالنظر إلى الطلب عدم مالءمة السير الذاتية واملهارات  (3)

 ( ضعف مستوى تعليم القوى النشطة، كّما وكيفا)

أسسة. (4)
 
 ضعف ثقافة امل

 أن السياسات والبرامج بشأن العمالة املتاحة البيانات ويظهر استعراض

الرسمي للبطالة  بل إن هذه  املعدل خفض في فشلت املاض ي العقد خالل املنفذة

 .األخيرة تميل إلى التزايد بسبب تضافر العوامل املذكورة أعاله

 : شقين ذات هي البطالة مكافحة مجال في إن التحديات
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للمخزون األصلي من العاطلين والذي  واالجتماعي االقتصادي الدمج .1

 شاب مليون  من (، أكثر2005يضم، حسب التقديرات الرسمية )

 سنة، و 34 تحت

 بمعدل املتدفق سنويا للعدد اإلضافي واالجتماعي الدمج االقتصادي .2

 شاب. 30.000

 

التكوين املنهي  إدارة التشغيل/ وزارة) تقول الحكومة الوضعية، هذه وأمام

 21.529ما مجموعه  ،2010 و 2008 سنتي بين خلقت إنها( والتكنولوجيا الحديثة

 :أدناه تتوزع قطاعاتها كما هو مبين في الجدول  14فرصة عمل

 

 2010-2008: تقديرات فرص العمل للفترة 2الجدول 

 القطاع العدد

 الوظيفة العمومية 3197

 الصيد 580

 الزراعة 9534

 املعادن 1677

 الطرق  1400

 التعليم 600

 األئمة 500

 خريجو التكوين الفني واملنهي 640

 األطباء 125

                                                           
وزارة التكوين ) عمل ةفرص 17.000 خلقيهدف إلى  لتضامنالبرنامج القطاعي ل كان ،2011 سنة في 14

 .(المهني والتقنيات الحديثة
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 خريجو املدرسة الوطنية للصحة العمومية 191

 الشبابقطاع  85

 البيئة 3000

 املجموع 21529

 

 الشغل والتكوين املنهي والتكنولوجيا الحديثة وزارة املصدر:

بناء على اإلسقاطات السكانية للمكتب الوطني لإلحصاء، فإن سكان موريتانيا 

 1.6، فيما سيصل السكان النشطون إلى 2015مليون سنة  3.632سيصلون إلى 

% من النساء )املكتب 43% من بينهم 70.5نسمة  أي نسبة نشاط تبلغ  مليون 

الدولي للعمل(. ويصعب القيام بتحليل توقعي لعروض العمل بسبب عدم اليقين 

 فيما يتعلق بتطور املعطيات االقتصادية للسنوات القادمة.

، 2015-2011% خالل الفترة 5.8بناء على فرضية وجود نسبة نمو سنوي تبلغ 

  أي ما يقابل نسبة بطالة 579.000أن عدد العاطلين عن العمل سيبلغ  15يظهر

 %. 36تصل إلى 

%( 31) 2008وعلى كل حال، فإن اإلبقاء على نفس نسبة البطالة املسجلة لسنة 

% من السكان 5طالب جديد للعمل ) 50.000يفترض دمجا سنويا ألكثر من 

( ال يتجاوز 2011-2008سنوات ) النشطين(. في حين أن اإليقاع املسجل خالل ثالث

أو موارد إضافية، فإن البطالة ائي ... مما يظهر أنه، بدون مجهود استثن7176

 ستواصل، لألسف الشديد، االرتفاع.

                                                           
15

)الوكالة الوطنية لترقية  "والنساء الشباب توظيف على وأثره السكاني التوقعية حول النمو الدراسة" تقرير   
 (.2010تشغيل الشباب، 
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وتملي الوضعية املوصوفة أعاله وضع سياسات متناسقة لنزع فتيل هذه القنبلة 

 ة الشباب.املوقوتة التي تمثلها النسبة املرتفعة، بشكل كبير، لبطال

III. املعطيات بشأن الفقر والهشاشة 

 عرفت موريتانيا، في العقد األخير، تطورا كبيرا في املجال االجتماعي، تميز بـ: 

رغم تراجع مستويات الفقر  16توزيع غير عادل للثروات الوطنية (1)

 النقدي، 

 مدفوع ضعف في خلق فرص عمل  (2)

توسع غير مسبوق للقطاع غير الرسمي. أدى هذا التطور إلى نسبة  (3)

( في سياق 2008% من السكان النشطين سنة 31.2بطالة مرتفعة )

، متيحا استفادة أقلية من السكان 17يتميز بضعف الرعاية االجتماعية

 ومؤدية إلى تقديم خدمات رديئة في كثير من األحيان.

 

 

IV. :البطالة النقدية   

أدناه ملخصا عن نتائج املسوح الخمسة الدائمة حول الظروف  3ل يعطي الجدو 

 املعيشية لألسر والتي أجرتها موريتانيا في العشرين سنة األخيرة:

 

 : تطور مؤشرات الفقر3الجدول 

 

خط 

الفقر 

 املدقع

خط 

الفقر 

)أوقية/ 

عدد 

 الفقراء

الريف  موريتانيا

 اآلخر

 الريف

على 

 الضفة

 املدن

 األخرى 

نواكشو 

 ط

السن

 ة

                                                           
 مؤشر جيني أدناه. تطور كذلك انظر 16

 الرعاية حول دراسة : "اليونيسيف/وزارة الشؤون االقتصادية والتنمية دراسة انظر التفاصيل من للمزيد   17

 .«2009 موريتانيا، في االجتماعية
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للسنة/ 

للشخ

 ص(

24.800 32.800 1.060.9

26 

56.6% 69,3 73,8 44,5 36,1 1988 

44.150 58.400 1.187.2

10 

50.5% 71,7 60,7 38,5 21 1996 

54.880 72.600 1.348.9

76 

51% 55,3 71,5 25,7 25,1 2000 

71.550 94.600 1.390.3

44 

46.7% 57,2 66,3 33,4 25,9 2004 

96.400 129.60

0 

1.408.7

59 

42% 

 

   2008 

 

 املصدر: املكتب الوطني لإلحصاء وتقديراتنا بناء على اإلسقاطات السكانية

 

إن التراجع الشامل للفقر ال يعكس التطور الحاصل في أوساط الفقراء أنفسهم: 

، 2000% سنة 17إلى  1990% سنة 28.2من  18لقد انخفض، بالفعل، عمق الفقر

% سنة 18.1  وانخفضت شدته من 2008% سنة 14.5إلى  2004% سنة 15.3 ومن

. على صعيد آخر، 2008و 2004% سنتي 6.9ثم إلى  2000% سنة 8.2إلى  1990

% 34.1انخفضت نسبة الفقر بوتيرة أكثر سرعة من الفقر نفسه  حي  انتقلت من 

 . 2008% سنة 25.9، ثم 2004% سنة 27.9إلى  2000سنة 

يما يتعلق بالتطور، ازداد فقر الفقراء األكثر فقرا على املستوى بيد أنه ف

: لقد تراجع نصيب نفقات خمس الفقراء 2008و 2004الوطني في الفترة ما بين 

 .2008% سنة 2.5إلى  2004% سنة 2.7األكثر فقرا  منتقال من 

                                                           
18

المكتب  ،"نبذة عن الفقر" من 24 الصفحة من 4 اإلطار انظر ،"مدقع فقر" مفهوم حول التفاصيل من للمزيد  

 .2008الوطني لإلحصاء، سنة 
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على صعيد آخر، استمر عدد الفقراء في االرتفاع تحت التأثيرات املجتمعة 

% للسنة(، ومعدالت النمو االقتصادي 2.4نسبة املهمة للنمو الديموغرافي )لل

املنخفضة املسجلة خالل هذه املدة، والضخ املتواضع لريع هذا النمو في األوساط 

االقتصادية للفقراء. إال أنه في موريتانيا يبقى الفقر، مهما كانت الفترة، ظاهرة 

ن الريف كانوا يعيشون تحت خط % من سكا59ريفية بشكل أساس ي من حي  إن 

% في املناطق الحضرية. وكانت نسبة انتشار الفقر سنة 21، مقابل 2008الفقر سنة 

% في الوسط الريفي. من جهة 59% في الوسط الحضري و29تصل إلى  2004

كان في الوسط الحضري.  2008و 2004أخرى، فإن أهم ما تم إنجازه من تقدم بين 

ر في نسب انتشار الفقر بين الواليات املوريتانية. ووفقا ويتواصل التفاوت الكبي

يمكن تقسيم  2008لبيانات املسح الدائم حول الظروف املعيشية لألسر لسنة 

 الواليات إلى ثالث مجموعات:

 

  تكانت، غورغول، لبراكنه 60الواليات األكثر فقرا بنسب تتجاوز :% 

  الحوض 60و %30الواليات املتوسطة الفقر بنسب تتراوح بين :%

 الشرقي، آدرار، غيديماغا، لعصابه، الحوض الغربي، اترارزه، إينشيري 

 انواذيبو، تيرس زمور، 20ل من الواليات األقل فقرا بنسب أق :%

 نواكشوط.

واليات الضفة  بشكل خاص في مرتفعة الفقر سبةوللمفارقة فإن ن

 للتساقطات املطرية،تسجل معدالت جيدة  والتي( لبراكنه غيديماغا، غورغول،)

 إيجاد تفسير ويمكن. مجال الزراعة في العامة االستثمارات من كبيرا قدرا وتتلقى

وسوء اإلدارة، مما يسفر عنه ( االختيار سوء) السياسات في عدم فعالية لذلك

 النقدي قد كان الفقر وإذا. املشاريع من املستفيدين اختيار غير موفق للفقراء

 من ،2008في املسح الدائم حول الظروف املعيشية لألسر  موضح هو كما انخفض،
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 الذي الخطير التفاوت حقيقة تخفي األرقام فإن هذه السكان، من% 42 إلى% 46

الذي تم حسابه انطالقا من نفس املسح.  19جيني مؤشر تطور  جزئيا يعكسه

 20بإعداد الجدول التالي: املنطقة في الدول  وتسمح مقارنة بالدنا ببعض

 

 املنطقة في البلدان بعض في 2005 لسنة مؤشر جيني :4 الجدول 

بوركينا  مالي السنغال تونس الجزائر املغرب موريتانيا البلد

 فاسو

 0.395 0.401 0.413 0.398 0.353 0.395 0.39 املؤشر

 

 2008-2007 البشرية التنمية حول  العالمي التقرير :املصدر

 نقطة على( 2008 و 2004)يتفق أحدث مسحين حول الظروف املعيشية لألسر 

 تمثل( األول  الخمس)األكثر فقرا من بين السكان % 20الـ  استهالك حصة: مشتركة

، %46.8األول تبلغ  وحصة استهالك الخمس 2004اإلنفاق لسنة  إجمالي من% 6.7

 .2008على التوالي سنة % 44.2 و% 6.3 مقابل

بشأنها  يوجد التي االجتماعية، أو القبلية أو االعتبارات العرقية وبإغفال

 بالنوع تتعلق تفاوتات فإن هناك الكمي، للقياس املعطيات القابلة من القليل

 .ومكان اإلقامة والنشاط

فإن السكان املنحدرين من أصول اجتماعية متواضعة تقليديا  ذلك، إلى وباإلضافة

 في تعيش التي 21وال سيما من شريحة الحراطين فقرا، هم، بصفة عامة، األكثر

                                                           
19

 .2008 المكتب الوطني لإلحصاء، ،"الفقر نبذة عن" انظر   

 .(الوحدة من أقل األرقام تكون أن يجب)للسكان، بصيغة مصححة  الدولي المؤتمر تقرير مأخوذ من    20
21

-الجنوبية المناطق في أساسا األحيان، في قرى تسمى "آدوابه" تتركز من كثير األرقاء، في يتجمع أحفاد   
 السنغال. ونهر البالد من الغربية
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 في أيضا الحال هو وهذا. الحضرية املناطق معظم وضواحي الفقيرة األحياء

 املعروفة بعوزها. 22"آدوابه"

ن قراءة
ّ
مك

ُ
من التوصل إلى  املتاحة اقتصادية-السوسيو املعطيات الرسمية وت

 واملجموعات اقتصادي-السوسيو التهميش خريطة بين خالصة مؤداها وجود تجاور 

ن عليها اجتماعيا، وال سيما من أحفاد  .األرقاء االجتماعية املهيم 

 

 الفقر البشري 

 املتعلقة املتغيرات االعتبار في يأخذ الفقر أبعاد من آخر بعد هو البشري  الفقر

 ويضع التقرير... الواحد الخام بالنسبة للفرد الداخلي والناتج والصحة بالتعليم

على أساس  تصنيفا للدول ( صندوق األمم املتحدة للسكان) البشرية للتنمية العالمي

وتظهر . البشرية التنمية مؤشر باستخدام البشرية، التنمية مجال في أدائها

 .200923تقريره لسنة  في املعطيات التالية

 

 2007مؤشر التنمية البشرية لسنة : 5 الجدول 

مؤشر  املتغيرات

التنمية 

 البشرية

املتوسط  التصنيف

املتوقع 

 للعمر

القراءة 

 والكتابة

نسبة 

 التمدرس

الناتج 

الداخلي 

الخام/ 

 للفرد

 1927 %50.6 55.8 سنة 56.6 154 0.520 موريتانيا

جنوب 

 إفريقيا

0.514  51.5 62.9 53.5% 2031 

                                                           
 السابقون. األرقاء رئيسي، بشكل يقطنها، قرى   22
23
 .2010سنة  للسكان الدولي المؤتمر تقرير كما جاء في  
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الدول 

 العربية

0.719  68.5 71.2 66.2% 8202 

 

 للتنمية البشرية في العالم 2009 املصدر: تقرير

تم تصنيف  (0.5 فوق )بسبب حصولها على مؤشر متوسط للتنمية البشرية 

 خلق حي  من أدائها بين توجد فجوة ولكن موريتانيا ضمن القائمة املتوسطة،

في مؤشرها  البطيء التقدم يفسر ما وهو. والتعليم ومن حي  الصحة الثروات

 0.55) 2007سنة  0.52 إلى 2000سنة  0.495ع من للتنمية البشرية  حي  ارتف

 املقابل، وفي(. 2005 و 2000 سنتي بين تحسن   أي إنه انخفض بعد2005سنة 

. البشري  الفقر في يعيشون  السكان من% 36.2 يظهر أن البشري  الفقر مؤشر فإن

البالد من حي  مؤشر  مركزا بين ترتيب 32 فرقا من يالحظ كذلك أن للمرء يمكن

 (.األخير هذا لصالح)حي  الفقر النقدي  الفقر البشري ومن

 

ن ِ
ّ
ك التفاوت الواردة  نماذج مع تحليل املعطيات أعاله من استنتاج أنه باملقارنة وُيم 

 النفاذ إلى الخدمات األساسية واالستفادة من الحرمان ال تزال درجة آخر، مكان في

" تفاوت أعلى" إلى النوع "أ" أوأقرب  املساواة عدم ويبدو نموذج .منها مرتفعة

لألسر  بالنسبة التغطية جد ضئيلة عموما أن حد إلى( 2005وآل:  فين فيكتوريا،)

دة ظروف" مع الريفية، املناطق في معظمها األكثر فقرا والتي يعيش  عندما" مشّدِ

 الخمس بين التفاوت، بشكل خاص، ويحتد .تعيلها نساء التي باألسر األمر يتعلق

 %(.200نسبة  الحاالت بعض يتجاوز في) الخامس للفقراألول و 

 : تفسيرية مشتركة وجود عوامل وتظهر املعطيات املتاحة

  اإلنفاق، أخماس قراءة خالل من الفقر مستوى  (1
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  النوع،  (2

  مستوى التعليم،  (3

  اإلقامة، مكان  (4

  العرقية،-االجتماعية املجموعة (5

 األسرة، نوع  (6

 الوالية.  و  (7

 سبيل على. الحقوق  السلبية، قلت حظوظ استرداد اآلثار وكلما تراكمت

 في وسط ريفي، امرأة، معيلة أسرة، تعيش في أن تكون  الحاالت أسوأ فإن املثال،

ن تنتمي لشريحة اجتماعية فقرا، إحدى الواليات األكثر  غير عليها تقليديا، مهيم 

نتيجة  يكون  ما عادة والذي) الفقر من األول  متعلمة، ثم تكون منتمية للخمس

 يعيلها رجل، املقابل، وفي(. األخرى  منطقية لتلك العوامل
ٌ
 من النادر أن تجد أسرة

متعلم،  ،"تقليديا مهيِمنة" عرقية-سوسيو شريحة ينتمي إلى في وسط حضري،

 التداخالت من العديد فإن هناك الواقع، وفي. حقوقها على الحصول  في صعوبات

 .أعاله املذكورة املتغيرات بين

 

ن التحليل
ّ
ك  السياق في املساواة عدم من إيجاد خيط يربط بين أوجه الشامل ويم 

 مستوى  تتجلى في والتي أوجه التفاوت وفق الحالة االجتماعية فهناك. املوريتاني

ن عليها  والعرقية والشرائح االجتماعية النساء،) اإلنتاجية املوارد النفاذ إلى املهيم 

 الذي يميل وُيبقي هذا األمُر ويفاقم الفقر(. األرقاء من املنحدرينتقليديا  وال سيما 

 مثل أخرى إلى جانبه  ، خصوصا عند تضافر أبعاد"وراثي"له طابع  يكون  أن إلى

. ضعيفة اجتماعية رعاية سياق القاعدية في االجتماعية والنفاذ إلى الخدمات األمية

 عن وضعهم النظر وبغض ،الريفية املناطق في األسر فإن اإلطار، هذا وفي
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 ضعف العرقي، تتعرض ألوجه من عدم املساواة ناجمة عن نقاط أو االجتماعي

 .هيكلية ومرتبطة بالدخل بشكل واضح

 الصحي، املاء، الصرف التعليم، الصحة،) القطاعية السياسات كانت

 بالنسبة للفقراء وبشكل أعم الريفية، املناطق في مواتية غير عموما( والرعاية

االجتماعية متواضعة  للقطاعات املخصصة العامة املوارد فليست. والضعفاء

 لم العدالة أيضا فحسب، ولكن هاجس املتاحة واملوارد االحتياجات مع باملقارنة

 وسير املراكز توزيع البطاقة املدرسية،) منهجية أخذه في االعتبار بطريقة يتم

 (.الضعفاء والنساء األطفال حماية الريفية، املناطق في الصحي والصرف الصحية

املوضوع  هذا حول  دراسة إطار في االجتماعية الحماية نظام تحليل وأجري 

 ومن املعروف أن(. 2010 اليونيسيف، وزارة الشؤون االقتصادية والتنمية/)

 تزال ال السكان من الضعيفة الفئات وأن استهداف منخفضة الرعاية االجتماعية

 : أسباب من بينهالعدة  كافية، غير

  الهياكل، قدرات ضعف (1

  الفاعلة البرامج والجهات بين نقص في التنسيق  (2

 .بشكل كبير والبشرية املالية محدودية املوارد  (3

 حول الحماية فإن الدراسة العامة، للنفقات الوظيفي التصنيف إلى استنادا

ّدر أن االجتماعية لت  االجتماعية للحماية املخصصة امليزانيات تق 
ّ
% 1.8 و% 0.8مث

 .200824 و 2007الداخلي الخام في سنتي  الناتج من

 نظرا السكان، من صغير جزء الرعاية االجتماعية ويستفيد من نظام

الرسمي في صفوف  الحجم النسبي للوظائف املدفوعة األجر في القطاع لتواضع

االجتماعي يبلغ  الضمان املنتسبين لنظام فقد كان عدد وهكذا،. القوى النشطة
                                                           

 البلدان معظم في% 30 األوسط... ونحو الشرق % في5.7الصحراء،  إفريقيا جنوب في% 0.1 مقابل  24

 !المتقدمة
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 دفعت التي البلد، ووصلت املبالغ سكان من% 5 حوالي أي ،2008سنة  161.130

 الغالبية فإن ذلك، ومع. مليون أوقية 1.361، إلى 2007 سنة في هذا اإلطار، خالل

إطار نظم تقليدية،  إال في ما يشبه الرعاية االجتماعية ال تجد 25السكان من العظمى

 .26ةإسالمي أو رسمية، غير

IV .املعطيات بشأن الفساد 

ملعطيات املذكرة االقتصادية )البنك  فوفقا. مرتفعا مستوى الفساد يعتبر يزال ال

كانت  الشركات على حساب الرسمية غير فإن املدفوعات ،2006الدولي( لسنة 

 جنوب في% 0.1في السنغال و فقط% 0.5رقم أعمالها مقابل  من% 6.4 تمثل

ف مؤشر ذلك، إلى وباإلضافة. إفريقيا في املركز  موريتانيا( 2011) الفساد إدراك صنَّ

 123) 2012سنة  في وقد تحسن التصنيف(. 10 من 2.4) بلدا 182 أصل من 143

(، ولكنه لم يكن، في الحقيقة، سوى عودة بالبالد إلى املستوى التي 174من أصل 

بستة  املصنفة البلدان إثر تقلص عدد( 180 من أصل 123) 2007كانت عليه سنة 

 (.الدولية الشفافية)

 : 27إيرادا األكثر الفساد أسباب بين ومن

  واملساءلة، الشفافية في النواقص (1

  ومؤسساتها  الدولة عمل سير في الحاكمة للنخبة الدور الكبير  (2

  الدولة بيروقراطية في التوسع  (3

 في الحكومة بذلتها التي الجهود من الرغم على العقاب من اإلفالت استمرار  (4

  األخيرة، السنوات

                                                           
25

 حلول إليجاد تتوجه إلى الدولة السكان فقط من% 4.6فإن  "،2001معطيات "نبذة عن الفقر لسنة  وفق   

 .لمشاكلهم
وزارة الشؤون ) 2010 موريتانيا، في االجتماعية الحماية حول الدراسة راجع المعلومات من لمزيد   26

 .(االقتصادية والتنمية واليونسيف

المركز الموريتاني  ،"واقع واآلفاقال: موريتانيا في اإلنتاج عوامل وتكاليف   ُ  تنافسية" محمد: ولد إسلم   27

 .2009 نوفمبر ،لتحليل السياسات
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دون إيالء  اعتماد األجور  جانب إلى الرواتب، في شفافية وجود وعدم (5

 .املعيشة لغالء عام، اعتبار، بشكل

 واالجتماعي، املستويين  االقتصادي كثيرة على سلبية آثار نعلم، كما وللفساد،

 ببعض يؤدي وربما العنف، السياس ي، استخدام املستوى  ولكنه أيضا يعزز، على

أي إمكانية  غياب في السياس ي للنضال كوسيلة اإلرهاب إلى استخدام الجماعات

 .على السلطة السلمي للتناوب

 : عواقب وخيمة أبرزها وللفساد

  ويقص ي الفقراء، على األغنياء السياسية اللعبة يحصر .أ 

  إجراءات اتخاذ القرارات السياسية، يقلل من شفافية .ب 

  السياسية،يحد من املنافسة  .ج 

  والسياسة واملؤسسات، السياسيين في الجمهور  ثقة يقوض .د 

  العامة، والسياسات القانون  عقبات أمام إنفاذ يضع .ه 

  الذاتية، واملصلحة والثوابت باألنانية يستبدل املبادئ .و 

  للحكومة الدولية املصداقية يقوض .ز 

 ( ط) االنتخابية العملية يفسد .ح 

 .القذرة واألموال واملحاباة املحسوبية على القائمة السياسية األنشطة يشجع .ط 

 

V. املعطيات بشأن النفاذ إلى املوارد 

 دائما واملراعي، واملياه األراض ي الزراعية األول  املقام وفي لقد ظل النفاذ إلى املوارد،

 السابقين األسياد بين القبلية، ومؤخرا، املجتمعات بين للصراع رئيسيا مصدرا

لية غير الواضحة للملكية الطبيعة كثير من األحيان كانت وفي. السابقين والعبيد  القب 

 .الريفية املناطق في النزاعات معظم والقضائي، سبب اإلداري  الجهاز في والضعف
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 يكن قد تم لم وإذا. فيها وأصالتها مشكوكنادرة  القانونية الوثائقفإن  عام، بشكلو 

 في حيازتها ال نصيب ألبناء األرقاءاملتعارف عليه أنه  فمن قبلي، زعيم باسم تسجيلها

 .االنتفاع بها أنهم، في ظروف معينة، قد يستفيدون من حق من الرغم على

 األراض ي) وقد اندلعت نزاعات حديثة عديدة جمعت بين حق النفاذ إلى املوارد

لية للتعليمات الرضوخ" سياسية: محسوبية وقبول ( واملياه الشخصية مقابل  أو القب 

ال سيما من  القرويين، من وهو ما يرفضه أو ال يوافق عليه العديُد  ."بالحق التمتع

 والسياسية، أمام االجتماعية تداخالته ينشر النزاع، مع هذه الحالة، آدوابه. وفي

 .28اإلدارية والقضائية السلطات

 009-84 واملرسوم 1983 يونيو 5 بتاريخ الصادر 127-83 املرسوم أحكام تسمح ولم

ظلوا يعملون  ألولئك الذين" ذلك، من العكس بل على ،1984 يناير 19 في الصادر

 وبالتالي، على امللكية العقارية  على من الحصول  في األراض ي لصالح آخرين،

 . لقد بقيت29االقتصادي الذي يشكل حجر الزاوية في تحررهم الشامل" استقاللهم

لية امللكية  في املفعول  وحدها سارية يةالتقليد هي القاعدة، وظلت األساليب القب 

 .ظل وجود دولة هشة

 وطبيعية مادية بيئة في وضعفها املوارد شح بسبب الوضع هذا ويتفاقم

 األحيان من كثير املشترك في والفقر الديموغرافي، باستمرار. وجاء الضغط تتدهور 

التجاذبات كانت  التي لتزيد من حدة التوترات والجهل، السابقين، واألمية السادة مع

 .طويلة تغذيه منذ فترة' السياسية' ذات الطبيعة

 بعض أو الحضرية املناطق في واألراض ي السمكية املوارد ويشكل النفاذ إلى

واألماكن، مصدرا  األوقات بعض وطابعه االنتقائي، بل التمييزي، في الوظائف،

                                                           
البزول، عين السالمة، )اإلشارة إلى وقوع حاالت في مقاطعة ول ينجه وكذلك والية اترارزه ( 2006) تمت 28

أبناء عبيد مهددون بمصادرة أراضيهم بسبب : "بعنوان وثيقة وكانت "نجدة العبيد" قد نشرت(. هبيرا، والعمارة

 (.9/24/08" )التعبير عن رأيهم

29
 .1983 يوليو 5بتاريخ " "الشعب خونا ولد هيداله، رئيسا للدولة حينها: محمد  
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 إلى األوساط املحرومة، من سيما ال الشباب، ببعض تؤدي قد التي للشكاوى 

مفتوح يقوم على أساس  تعليم يكونوا قد استفادوا من وخاصة إذا لم التطرف،

 .غالبا الحال هو املواطنة، كما

ومختلف "التسهيالت  املصرفي على النفاذ إلى االئتمان وينطبق األمر نفسه

 القانون  أمام صفقات عمومية، مساواة على الحصول ) التجارية" األعمال ملمارسة

 (.والقضاء.. والضرائب. مركيةالج واألنظمة

أو  الريفية سواء في املناطق معينة، اجتماعية فئات إفقار فإن وعلى كل حال،

. املناسبات بعض يتم التعبير عنه في أن يحمل خطر اندالع عنف يمكن الحضرية،

باإلحباط واملمارسات  الشعور  هو االجتماعي للتماسك تهديد أكبر أن يبدو ولكن

 دولة إطار واللذين تدينهما بعض النخب، ال اعتباطا، وتتعاطاهما فيالزبونية، 

 املجتمع على شبكة اإلنترنت، وكذلك في هذا القلق ويتم التعبير عن. )قانون( هشة

به بعض. 30املدني
ْ

ش
ُ
الصادرة، في  بهذا الخصوص، للغرابة، الكتابات الكتابات وت

 .31املوريتانية" التي توصف بالضيقة-"الزنجية الثمانينيات، عن الحركات

VI توصيات.   

موقوتة يشكلها  قنابل فتيل حقيقية لنزع سياسية إرادة افترضنا وجود إذا

القانون  دولة تمتد نحو تعزيز أن فإن الجهود ينبغي واإلقصاء، والتهميش الفقر

 .اإلنصاف مبادئ باعتبارها املنظم الوحيد للعنف عبر احترام

املوريتاني الذي  السياق في ال تزال املطالب أقوى  االقتصادي، التنظيم مجال في

تتسارع أسسها في  واقتصادية بنية اجتماعية عقليات تتناغم مع بسيطرة يتميز

 التالش ي.

                                                           
30

   FUAH :"50 2008 مارس ،"واإلقصاء الممنهجْين للحراطين التهميش من عاما. 

 وأسال الكثير من الحبر. 1986 سنة في واسع نطاق : منشور تم توزيعه على"المظلوم الزنجي بيان"  31
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من  العمل، سوق  متطلبات مع وتكييفه التربوي  النظام وإلى جانب تغيير نوعية

 .واملواطنة التسامح لروح الضروري العاجل أن نضيف إليه محتوى مؤاتيا

نت سياسات
ّ
السلطات  تنفذها التي واالجتماعية االقتصادية التنمية لقد مك

 مستويات على إيجابي أثر املاضية، من إحداث الثالثة العقود العمومية، خالل

 االجتماعية النفاذ الكمي إلى الخدمات فرص ال سيما تحسين عموما، املعيشة

بيد أن (. القاعدية والصحة التعليم، الطرق، السكن، الكهرباء، املاء،) األساسية

والتقري الفوضوي وإهمال الجودة، تُحّد، بشكل كبير، من التقدم  السكاني النمو

 هذه تصحيح املستقبل، في االقتصادية، الحاصل. وسيكون على السياسات

 .التشوهات

 ولكن األساسية، االقتصادية التوازنات تعزيز نحو الجهود توجيه صحيح أنه ينبغي

 من املزيد تحقيق أجل من تتالقى أن يجب االقتصادية مكونات السياسة مختلف

 .العمل املزيد من فرص وخلق الشامل االقتصادي النمو

تعزيز القدرات البشرية واملوارد املالية املوجهة  نحو التنمية سياسات توجيه وينبغي

 ولهذا. ضعف حاالت املوجودين في األشخاصلألهداف اإلنمائية لأللفية ورعاية 

 وعدم املساواة أوجه عدم ال سيما أخذ نمط الحكم، تحسين الضروري  من فإنه

 األكثر وضوحا بعين االعتبار. الكفاءة

 وضعها أو اعتمادها، تم التي التنمية مختلف استراتيجيات ويجب أن يخضع تنفيذ

 واالستراتيجيات، السياسات فإن الواقع، وفي. مصداقية ذي ملتابعة منتظمة وتقييم

، بل "االستعراضية"و الرمزية لقد غطت الجوانب. محدود، لها تأثير اآلن، حتى

في إطار  استدامة األكثر األنشطة حساب على األحيان، من كثير والزبونية، في

 .الذاتية الحقيقية امللكية
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اإلقامة  املوارد، حسب مكان إلى النفاذ في واسعة املتاحة اختالفات وتظهر األرقام

يجب أن  فعالة، سياسة، من أجل أن تكون  وهكذا، فإن أي. الفقر والنوع ومستوى 

 ال تبدو أكثر تكلفة، حي  الجهود تركيز يعني وهذا. الحقائق بعين النظر تأخذ هذه

 .ضعفا األكثر االجتماعية الفئات على سيما

والتنافس  املنافسة ملبادئوسيتحتم، من جهة أخرى، اعتماد مسلكيات صارمة 

 املواطنين. ويبدو هذا األمر بين أعم وبصورة االقتصاديين، الفاعلين بين الشريف

والحصول على الصفقات العمومية وفي  الضرائب، مجال في سيما وال األهمية، بالغ

 املعايير واحترام اإلدارة حياد لهذا، من الضروري ضمان. العام بصفة عامة املجال

 أعضائها وتحديد تعويضاتهم، ومكافأتهم ومعاقبتهم. في اختيار املهنية
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VII .االستنتاجات 

 املوارد النفاذ إلى في املساواة واملعدالت في االهتمام عدم املؤشرات ال يأخذ تبرير

. األساسية االجتماعية الخدمات عن فضال والعمالة، والعقارية، واملالية، السمكية

 من لذلك. اإلنصاف مستويات من أجل تقييم املتاحة وتقل أو تنعدم البيانات

 جميع "اإلنصاف" لتحديد ُبْعد البيانات جمع إلى عمليات تضاف أن الضروري 

 الرعاية لتعزيز آليات هشاشة ووضع األكثر واملجموعات واألسر األفراد خصائص

 .االجتماعية

 الرئيسية وتوافقية على القضايا إجماعية جاباتيتعلق األمر كذلك بالبح  عن إ

 قصور  واإلقصاء، باعتبارها أوجه والتهميش املتعلقة، أوال وقبل كل ش يء، بالفقر

واضحة ومصادر انشغال، وذلك بهدف تطييب الخواطر والوقاية من اللجوء إلى 

 .العنف

 املواطنين، بين واملساواة العدالة حسن النية وإعالن مبادئ وإضافة إلى إعالنات

 : على املمارسة في الحكومة جهود تركز أن نبغيي

وتطبق مبدأ  واملهنية، الحياد لقواعد وفقا غير مسيسة تعمل إدارة إرساء (1

املكافأة والعقوبة على مسؤوليها ووكالئها الذين يتم اكتتابهم وترقيتهم 

 موضوعية،  أسس وتعويضهم وحمايتهم على

 املوارد النفاذ إلى حي  من سيما ال املواطنين، بين احترام مبدأ املساواة  (2

  ،(العمل مناخ تحسين) التجارية األعمال ملمارسة" التسهيالت"والتشغيل و

 .االجتماعية حقيقية للرعاية وطنية استراتيجية وضع (3

 ما فإن معدل بلد ما في نزاع يثور  عندما أنه العلم ومع على املستوى الخارجي،

 من ،(2003كوليي وآل، ) مئوية نقطةبنصف  ينخفض الجوار لدول  السنوي  النمو
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 الالجئون، السكان) لبلدنا الجغرافية البيئة على مفتوحة رؤية توجد أن الضروري 

 مسرح خلق مخابئ املتمردين، وخطر نحو التسلح، السباق التجاري، تعطل التبادل

 مقاربة توقعية. إطار في( للمواجهة جديد

 


