
  )I.D.H(مكافحة الفقر عن طريق حتسني مؤشرات التنمية البشرية 
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   :مقدمة

 مليار نسمة يف العامل 1,2أن ) 2001(للبنك الدويل  مع بداية اجلهود و الربامج الوطنية و الدولية ملكافحة الفقر، قدر تقرير 
 مليار 2,8( النامية ن، و أن أكثر من نصف سكان البلدا)ينفقون أقل من دوالر واحد يف اليوم(يعيشون حتت خط الفقر 

الثة يعيشون بأقل من دوالرين يف اليوم، و أن أغلب هؤالء الفقراء يعيشون يف الوسط الريفي حيث يعيش اليوم ث) نسمة
الفقراء و هم يعانون من العزلة، املرض، األمية و سوء التغذية و مخسة أطفال يف الدول أكثر فقرا ميوت واحد ) 4/3(أرباع 

  . من األطفال من سوء التغذية½ منهم قبل أن يبلغ اخلامسة من عمره كما يعاين أكثر من 
د واسع باعتباره أكرب حتدي يواجه عامل اليوم، و تبين هذه و قد شكل اعتراف املنظومة الدولية مبشكلة الفقر هذه على صعي

اهليئات الستراتيجيات جديدة من أجل مكافحة الفقر ، اعترافا و لو ضمنيا بفشل سياسات التصحيح اهليكلي اليت اقترحها 
قد الدويل أطلقوا هذه اهليئات و سهرت على تطبيقها منذ حوايل ربع قرن تقريبا، و هكذا فإن البنك الدويل و صندوق الن

مبادرة واسعة النطاق ملكافحة الفقر مع مطلع هذا القرن، تأخذ بعني االعتبار خصوصيات كل دولة، كل منطقة و كل إقليم، 
من ) % 46(و يف ظل هذه األثناء سارعت العديد من بلدان العامل الثالث من بينها موريتانيا اليت يعاين نصف سكاا تقريبا 

ا بات يعرف بالوثيقة اإلستراتيجية ملكافحة الفقر بدعم من البنك الدويل، لكن املسألة اليت باتت مطروحة هي الفقر، بإعداد م
اقتصادية ؟ وكيف - كيف ميكننا التوصل إىل مؤشرات إقتصادية حتدد بشكل دقيق من هم الفقر و ذلك عرب مؤشرات سوسيو

  .ميكننا حتسني هذه املؤشرات من أجل مكافحة الفقر؟
، اليت تتضمن حسب برنامج )I.D.H(بني هذه املؤشرات األكثر استخداما من أجل قياس الفقر مؤشرات التنمية البشرية من 

الدخل، التعليم، الصحة، املياه الصاحلة للشرب و احلكم الرشيد (املؤشرات الرئيسية للفقر ) PNUD(األمم املتحدة للتنمية 
.(...  

تقيس  األبعاد األخرى للفقر و هي ) I.D.H(ة نظر نقدية فقط، فإن بقية مكونات فإذا كان الدخل يقيس الفقر من وجه
  .األبعاد النوعية و الكيفية، و هو ما يبدو ذا أمهية قصوى

  :و من أجل تسليط الضوء على هذا املوضوع بشكل مفصل فإننا سنحاول جتزئته إىل ما يلي 
   مشكلة الفقر و واقع الفقراء يف موريتانيا -1
   )I.D.H(لعالقة بني الفقر و ا-2
   مدخل عام حول السياسات االقتصادية يف موريتانيا -3
   اإلطار اإلستراتيجي حملاربة الفقر يف موريتانيا -4
   تقدمي اقتراحات حلل مشكلة الفقر يف موريتانيا -5



  : احملور األول 
  :مشكلة الفقر و واقع الفقراء يف موريتانيا 

 الصحراء اليت تنتمي إليها موريتانيا جغرافيا من أفقر املناطق يف العامل وأقلها تقدما و أكثرها عرضة تعد منطقة إفريقيا جنوب
للصدمات االقتصادية و الصراعات االجتماعية و أضعفها بنية اقتصادية و أكثر حساسية جتاه تقلبات األسعار الدولية إذ يعتمد 

  من سكان % 60اعية و الرعوية و التقليدية كنشاط ميارسه أكثر من سكان هذه املنطقة يف الغالب على النشاطات الزر
 و ترتفع فيها نسبة وفيات األطفال و األمهات و ارتفاع  1% 50هذه البلدان و نسبة الفقر يف هذه البلدان يف حدود 

ن معدالت من البلدان اإلفريقية معدالت اإلعالة، و تبدو املنطقة املغاربية اليت تنتمي إليها موريتانيا سياسيا و جغرافيا أحس
  . يف هذه البلدان% 20جنوب الصحراء حيث يدور هذا املعدل حول 

I- تعريف الفقر و طرق قياسه :  
   : تعريف الفقر -1

رغم تعدد الدراسات اليت تناولت مشكلة الفقر و يف مجيع امليادين إىل أن الباحثني مل يتمكنوا من إعطاء تعريف جامع ملفهوم 
و قد عرفت البشرية الفقر منذ زمن بعيد و قدمت له كل األديان والفلسفات حلوهلا املناسبة فمدينة أفالطون  بين يف الفقر 

ذهنه تعد منوذجا لعامل ال تفاضل فيه و ال طبقية حبيث تسود جمتمعا املساومات الكاملة و خصت مجيع األديان السماوية على 
لفقراء من األغنياء و قد كان الدين اإلسالمي   منوذجا فريدا من نوعه يف عدل بيت  و التضامن االجتماعي و إنصاف ا العدل

فقراء األمة و أغنيائها فقد فرض اإلسالم الزكاة على املسلمني و حث التصدق على الفقراء و التضامن االجتماعي و عرف 
   2" وى املعيشة عدم القدرة على حتقيق حد أدىن من مست"  بأنه 1990البنك الدويل يف تقريره 

و ترى أن الرأمسالية أن الفقر مشكل يف تطبيق الرأمسالية أا إال أا تنحى باللوم  اللوم فيه على الفرد باعتباره هو املسئول عند 
  إفقار نفسه و مع ذلك فإا خصوصا يف اآلونة األخرية بدأت حتاول معاجلة تلك اآلثار السلبية 

رؤساء البنك الدويل يف السبعينات الفقر بقوله إن الفقر املطلق هو وضع تضيف فيه أسباب كما عرف روبارت مكنمارا أحد 
العيش بفعل سوء التغذية و األمية و املرض و اجلوار القذر و ارتفاع نسبة وفيات األطفال و اخنفاض مستوى متوسط العمل 

 أحد أبرز املهتمني مبشكل الفقر و قد اطلق كتمارماملتوقع على حد يتدىن عن ما  يصفه به أي تعريف معقول للفقر  ويعد 
 يف حني أنه يف تلك الفترة بقليل قال الرئيس األمريكي مالحظة ساخرة أو فيها أن 2000 يف حدود 3نداءا للقضاء على الفقر

تقليل الفقر يف حكومة الواليات املتحدة األمريكية أعلنت احلرب على الفقر ، فانتصر الفقر مشريا إىل التقدم احملدود يف 
   .1964الواليات املتحدة بعد إعالن احلرب الذي أطلقه الرئيس ليندون جونسون يف عام 

و يعترب التعريف األكثر شيوعا للفقر هو عجز الفرد أو األسرة عن توفري املوارد الكافية لتلبية االحتياجات األساسية و هناك 
  :  عدة أنواع من الفقر نوردها بإجياز و على التوايل

  ـ الفقر اإلنساين 
  ـ الفقر النقدي 

                                                           
1 Fatma BAKASS , les pauvreté au Maroc , séminaire PEP DAKAR juin 2004 
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  ـ الفقر املادي 
  ـ الفقر الغري املادي 

  ـ الفقر املطلق 
  ـ الفقر النسيب 
  ـ الفقر املؤقت 
  ـ الفقر الدائم  

  و هناك أيضا ما أصبح يعرف بالنواة الثقيلة للفقر و اليت هي عبارة عن مساحة تالقي ااميع الثالثة الكرب للفقر 
  
  
  
  
  
  
  

Source : Le moyen de la pauvreté au Sénégal P.E.P Juin 2004 
  

  . حيث تتشكل املساحة ثالقي هذه الدوائر الثالثة حالة من الفقر املطلق أو النواة املطلقة للفقر
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  :  قياس الفقر -2

اهرة ، حيث نوجد حمددات هناك طرق عديدة للقياس الفقر و ختتلف هذه الطرق باختالف النظرية املستخدمة لقياس الظ
  فردية و حمددات ترتيب مجاعية اقليمية و معلوم أنه كلما اختلفت هذه املقاييس كلما اختلفت النتائج 
  و من أهم هذه املؤشرات نذكر املؤشرات األربعة التالية اليت تتوزع هي األخرى إىل مؤشرات فرعية 

  )  Les Indicateurs d’illégalité( مؤشرات عدم املساواة -1
  )    Les Indicateurs de la pauvreté ( مؤشرات الفقر-2
  )   Les Indicateurs poindré( املؤشرات املرجحة -3
  )   Les Indicateurs composite ( مؤشرات املركبة-4
 
 يتكون و تقيس هذه املؤشرات معدالت تركز الدخول و هذا املؤشر يستخدم بشكل واسع و  : مؤشرات عدم املساواة -1

الذي يتم احتسابه كمساحة فاصلة بني )   Les Coefficient de Gini(من ثالث مؤشرات أساسية هي معامل جيين 
 Courbe(توزيع الدخول املوجود على أرض الواقع و خط املساواة الكاملة و يتم احتسابه عادة بعد رسم منحىن لوريرت 

de Lorenz  (دخل اليت حيصل عليها نسبة حمددة من السكان مقارنة مع الدخل املتوسط و هو املؤشر الثاين و ميثل نسبة ال
هو يقيس تركز األموال عند اموعة من األسر مقارنة مع ) theil(للسكان الشكل عام أما املؤشر الثالث فهو مؤشر تيل 

  جمموعة متوسطة من األسر 
  : و من أبرزها أربع مؤشرات هي :  مؤشرات الفقر -2

و هو مستخدم بشكل واسع صغته الرياضة هي  :   Le Head courant rationنسبة : 2-1
N
QH   Q حيث =

   جمموع السكان  N و Zنسبة السكان الدين حيصلوا على دخل أقل من خط الفقر
   :)GAP  ) PG فقر -2-2

YiZGiGiو يقيس الفارق بني دخل الفقراء و خط الفقر  −=,0f  و iZ  كما يعرب أيضا عن اتساع فجوة ≤
  .الفقر وتوزيع الفقراء 

  
  
  
 
 
  
  

 معرف بـ I و مضاعف عجز الدخل Z السكان الذين نقل دخوهلم عن Q = S(Z) متثل السكان اإلمجاليني n  حيث
I= Mz / Z  حيث M  متثل االستهالك املتوسط للفقراء و ممكن كتابتها أيضا بالشكل   

  
  و بالتايل فإن 



                                                      PG= I.H  
 تعترب عن قدرة االقتصاد على حتديد برامج مكافحة الفقر و ذلك  PGعلى  ) Head Count ratio ( هي H حيث 

   الفقر بني الفقراء مبا تسمح به املوارد املالية ، و مع ذلك فإن هذا املؤشر بأخذ يف احلسبان اختالف فجوة
أستهالك ( و هذا احلد خيتلف من بلد ألخر و يعترب هذا األجر أداة لضمان احلاجات األساسية :  احلد األدىن لألجور -2-3

لذلك ميكن اعتباره مؤشر للفقر و حيدد هذا الدخل من طرف السلطات العمومية بالنظر إىل ...........) ، تعليم ، مسكن ، 
  أوقية 10.000 أو غريه من ااميع القومية و يبلغ احلد يف موريتانيا PNBإىل تكلفة القيس و 

  TOWNSEND مث ROWNTREE  1922و هذا املؤشر مت ادخاله من طرف  : ميزانية الغذاء -2-4
لألسرة و يف نفقات االمجالية ) سلة احلاجات االستهالكية احلقيقية معرب عنها بقيمة نقدية (  و يقيم نصيب الغذاء 1954

تعترب النفقات الغذائية عن نظام غذائي منوذجي يأخذ بعني االعتبار احلاجات الضرورية ، حيسب معدهلا أو ال حسب أقل 
تكلفة و بعد ذلك تضرب يف نسبة الدخل املتوسط اليت حتققها األسرة للنفقات غري الغذائية هذا املضاعف حسب قانون 

ENGEL    
  

 : املؤشرات املرجحة  -1
 Head Count مؤشر للفقر يقوم على تركيبة مؤشر SEN   1976و قد اقترح  :  SENأمهها مؤشر و من 
ratio و PG  مع مضاعف توزيع الدخول  Gini الذي يهدف يف نفس الوقت إىل تقدير عدد الفقراء و حالة فقرهم 

  :  ، حرمام و الصيغة النهائية هلذا املؤشر هي 
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   حساس جتاه اتساع حالة احلرمان الفقر مقارنة مع خط الفقر  Iو Hذا املؤشر خبالف و ه
  .إال أنه ال يأخذ يف اإلعتبار األشخاص الذين نزيد معدالت دخوهلم عن خط الفقر هذا

   IDH: املؤشرات املركبة  -2
 هو تزكيبة رقمية ملعايري 1990 يف  PNUDمؤشر التنمية البشرية الذي وضع من طرف برنامج األمم املتحدة للتنمية 

 اقتصادية يسمح بقياس التقدم يف بلد معني دون التركيز فقط على عامل الدخل و هو أداة نسبية لقياس مستوى - سوسيو
أمد : التقدم هذا و مقارنة هذا املستوى فيما بني الدول ويتركب مؤشر التنمية البشرية أساسا منذ ثالث مركبات هي 

 ، مستوى املعرفة و تعليم الكبار ، و متوسط سنوات الدراسة و مستوى العيش الذي يعرب عنه يف بعض  احلياة عند الوالدة
  األحيان مبستوى ا

و قد أضيفت إىل هذا املؤشر مركبات أخرى هامة هي األخرى كنسبة احلصول على املاء الصاحل للشرب و السكن و 
شر على العوامل الثالثة األوىل و ذلك لتبسيط الدراسة و ألنه من جهة احلكم الرشيد إال أننا سنختصر يف دراستناهلذا املؤ

أخرى فإن احلصول على املاء الصاحل للشرب و السكن على سبيل املثال يرتبطان ارتباطا وثيقا مع أمد احلياة و العيش 
  .الكرمي و كذا مستوى التعلم 

 أما مستوى 1بط هي األخرى مبحددات الصحة املعروفة و يعترب أمد احلياة متغري مرتبط جدا مبستوى الصحة اليت ترت
        .1/3 واملعدل املتوسط لفترةا لتمدرس مرجع بـ 2/3التعليم فيحدد عن طريق معدل تعلم الكبار مرجح ب  

                                                           
  سوسيواقتصاد – البيئة مفهومها الواسع –النظام الصحي : المجامع األربع المحددات الصحة هي  1



 E= a1 + a2حيث 
  ...).الة املاء  الصاحل للشرب ، القروض ، العد(أما مستوى العيش الضروري فيعين سهولة احلصول على الدخل على 

و يعترب هذا املؤشر من أهم املؤشرات و اكثرها استخداما  لذلك السبب فقد اخترناه يف هذه الدراسة  لنبني امهية  
مكافحة  الفقر عن طريق تنمية  اإلنسان  الذي يعترب أساس كل تنمية وهدفها  خصوصا  يف بلد ال يزال  فيه مستوى  

 .نياالتنمية البشرية ضعيف جدا مثل موريتا
  

II- مالمح  الفقر يف موريتانيا :  
و االستفادة  من اخلدمات  األساسية  مثل )  فقر نقدي(إن الفقر ظاهرة متعددة  األبعاد يعين يف نفس وقت الدخل 

يقاس الفقر  النقدي بواسطة مؤشرات اليت تتعلق خاصة ) فقر ظروف املعاش(التهذيب و الصحة و املاء الصاحل للشرب 
 الفرق P1  (و بعمق الفقر )  نسبة السكان الذين يقع مستوى مصاريفهم حتت حد الفقر:  P0   (ر الفقر بإنشاء آثا

  )  النسيب  بني متوسط مصاريف   الفقراء و حد الفقر 



 الذي يعطي وزنا أكرب ملصاريف الناس و  P1:   مؤشر الفرق املشابه به لـP2و شدة الفقر  مقارنة مع حد الفقر
 دول 4.3 دوالر كقدرة شرائية  لليوم للفرد يف الدول الفقرية و 2.15: ء البنك  الدويل الفقر عادة بـسيحدد خربا

و يف ما يتعلق مبوريتانيا هذا احلد )1(اوروبا الوسطى ، و مع ذلك فإن احلكومات بإمكاا حتديد خط الفقر اخلاص ا، 
   أوقية 67316حاليا هو 

 دوالرا واحد 1996 إىل 1990لتحقيقات املسح الدائم حول ظروف املعاش من و يبلغ  حد الفقر الذي استخدم 
 أوقي سنة 40701أما حد الفقر الشديد فقد كان  ) 1996 و فيه يف سنة 53841أي ما يساوي (للشخص يوميا 

1996.   
  : الفقر النقدي 

 1996ن الفقر يعين يف سنة  حول ظروف معاش األسر فإ1996 إىل سنة 1990طبقا لنتائج املسح اإلحصائي لسنة 
حوايل نصف السكان يف حني أن الفقرالشديد يتأثر به ثلثهم، غري أن انتشار الفقر قد اخنفض مقارنة مع بداية العقد 

و إذا ما عرب عنه بنسبة الفقر باألسر فإن نسبة األسر اليت تعيش حتت حد الفقر كانت يف نفس ) 1996 سنة 56,6(
   1996 سنة % 40 و بـ 1990  سنة %50,4الفترة تعين 

  %  27 و 1996 سنة % 32,6 و نسبة 1990 يف سنة % 44,7و يف نفس الفترة كانت نسبة الفقر الشديد 
 يف % 68,1 و يشكل الفقر النقدي يف املقام األول ظاهرة ريفية حيث بلغت نسبة آثار الفقر الفردي 2001سنة 

  ) 1( يف الوسط احلضري % 26,8 يف الوسط الريفي مقابل 1996املتوسط سنة 
  :التمايز املكاين للفقر

 والية تظهر نسب انتشار 12 واليات من أصل 06تظهر املعطيات اإلقليمية للمسح الدائم حول ظروف املعاش أن 
 % 65، ثالث من هذه الواليات تفوق نسبة الفقر فيها % 50الفقر تتجاوز 



  :توزيع الفقر حسب الواليات 

  )%(قر نسبة الف  الوالية

  78,6  كيدماغة

  76,2  كوركول

  65,5  لعصابة

  58,7  احلوض الغريب 

  56,5  الرباكنة

  52,6  اترارزة

  44,8  تكانت

  30,5  احلوض الشرقي

  29,7  انشريي

  25,1  انواكشوط

  23,3  أدرار

  16,4  تريس زمور

  4,2  داخلة نواذيبوا

  2003الغطار اإلشتراكي حملاربة الفقر : املصدر 
 I D H  ترتيبها عامليا  البلد I D H  رتيبها عامليات  البلد

  0,700  81  تونس   0,877  26  قربص

  0,693  97  سوريا  0,866  30  مالطا

  0,635  100  اجلزائر  0,824  40  البحرين

  0,596  105  مصر  0,818  43  الكويت

  0,567  112  املغرب  0,809  45  اإلمارات

  0,567  116  العراق  0,801  48  قطر 

  0,510  124  جزر القمر  0,770  59  ليبيا 

  0,468  133  اليمن  0,758  65  لبنان

  0,487  137  جيبويت  0,754  68  السعودية

  0,439  138  السودان  0,747  71  عمان

  0,437  139  موريتانيا  0,755  82  تركيا

        0,714  88  األردن

 موقع : املصدر 
  : واقع الفقراء



اح فالفقري يف أي مكان من العامل معرض للمخاطر أكثر من غريه و كثريا إن واقع الفقراء ال يبعث يف الغالب على االرتي
مما يشكو الفقراء يف العامل ليس من الفقر فحسب و إمنا من سوء املعاملة و عدم املساواة و الظلم حىت و لو كان ذلك 

 و العليمة و اعتقادام فمنهم من جمرد وهم ، و يتفاوت الفقراء  يف العامل  يف نظرم إىل الفقر حسب مستويام الثقافية
يرى بأن الفقر شر جيب التخلص منه بشىت الوسائل املتاحة و منهم من يرى بأنه قضاء و قدر و أن اإلنسان ال ميكنه 
التخلص منه و بني هذا الرأي و ذاك يبقى اجلدل حول الفقر سواء بني الفقراء أو غريهم بعيدا عن مستويات القرار فلو 

 هناك مكافحة للفقر فإن  الفقراء غالبا ال يشاركون يف وضع هذه السياسة  يف موريتانيا اليت يدين سكاا افترضنا أن
  باإلسالم  ينظر الناس إىل الفقر نظرة خمتلفة فبينما كان التضامن االجتماعي وخصوصا يف األوساط الريفية % 100

 من التخلي ركن التضامن العفوي و بدأت يف السنوات هو السائد يف العصور املاضية فإن واقع التحضر فرض نوعا
  األخرية تتشكل طبقتان اجتماعيتان متفاوتتان  بشكل صارخ يف حني أن الطبقة الوسطى و هي طبقة العمال
   و األطر مبثابة الطبقة املبطنة للطبقة الربجوازية من حاالت األعمال و أعوان احلاكم خلدمة مصلحة هؤالء 



   2000ب اموعة سوسيو اقتصادية مؤشر الفقر حس
   أوقية 167316: حد الفقر

  
  P0  1 P  2 P  اموعات سوسيو اقتصادية 

  1,5  4,7  6’19  أجزاء القطاع العام
  4,2  9,1  27,8  أجزاء القطاع اخلاص 
  14,8  28,6  69,6  حر القطاع الزراعي 

  5,4  12,1  36,8  حر يف القطاع غري الزراعي 
  7,0  13,2  35,6  و عمال آخرين مساعدين اجتماعيني 

  7,7  16,4  46,5  عاطل 
  6,0  13,6  41,4  غري نشط

  2001 موريتانيا    ONS: املصدر 
  P0 :  1  -قياس مؤشر الفقر P :  2  –قياس عمق الفقر P :قياس شدة  الفقر  
  

ن من الفقر يف حني أن  من عمال  القطاع العام  يعانو% 20من خالل هذا اجلدول ميكن أن نالحظ أن نسبة حوايل 
 من أجراء القطاع اخلاص يعانون و عمال  الشرحية االجتماعية األكثر تضررا بالفقر هم عمال القطاع %28حوايل 

   و يعود ارتفاع هذه النسبة إىل أن نسبه مرتفعة من % 69،6الزراعي حيث تبلغ هذه النسبة 
فقر أكثر مما يعاين سكان املدن و يبني اجلدول التايل مؤشر أما من حيث مكان اإلقامة فإن سكان الريف يعانون من ال

الفقر حسب مكان اإلقامة  و خيتلف هذا اجلدول عن اجلدول نسب الفقر حسب الواليات يف كونه يوزع إىل منطقتني 
  فقط ريفية و حضرية

  67316حد الفقر )  % (2000مؤشر الفقر حسب مكان اإلقامة يف 



  
  P0  1 P  2 P  

  8,2  17,0  46,1  الوطين
  2,0  6،5  25,1  انواكشوط

  2,2  6،5  25,7  املدن األخرى 
  2,1  6،3  25,4  حضري 

  15,1  21,3  71,4  ريفي الضفة
  10,4  21,0  55،3  ريفي آخر  

  12,1  24,1  61،2  ريفي 
  ONS   2000: املصدر إحصائيات 

 يعانون من الفقر الشديد بينما يعاين 2000 سكان الريف سنة % 44,1أما الفقر املدقع حسب مكان اإلقامة فيظهر أن  
     1  من سكان احلضر من هذه الظاهرة % 12،7يف املقابل 

  من خالل هذا اجلدول ميكن أن حنل بشكل عام إىل أن الفقر يشكل ظاهرة ريفية يف املقلم األول 
  I D Hالعالقة بني الفقر و : احملور الثاين

I D H كمقياس للفقر   
 و الذي يقوم على فكرة احلاجات األساسية و قد اكتشف I D Hا بتعريف مؤشرات التنمية البشرية  لقد سبق و أن قمن

من أنكلترا و قد ترجم " يورك " من دراسته حول الفقر يف  ROWNTREE من طرف 19هذا املؤشر يف اية القرن 
 سنة PNUDلفقر مث بعد ذلك أو ا)  Bien Etre(ذلك بإنشاء مؤشر مركب يهدف إىل تقييم مجيع أوجه الرخاء 

 و ال شك أن الفكرة اليت يقوم مؤشر التنمية البشرية هذه هي أساس و جوهر أهداف قام اإلنسان I D H بإنشاء 1990
حالة كاملة من الرخاء : " ذلك أن الرخاء هو اهلدف وراء كل متلك فإذا كانت املنظمة الصحة العاملية تعرف الصحة بأا  

فإن احلصول على هذا الرخاء على األقل يف الوقت احلايل يتطلب توافر بعض الشروط أساسها مادي  ... 2"النفس البدين 
، أصبحت الصحة ذات تكلفة رمبا باهظة حسب احلالة الصحية و " الصحة ليس هلا مثن " حبيث مل تكن تلك املقولة السائدة 

عي يف العامل ضمان تسديد فاتورة لإلستطباب جلميع حسب املكان حبيث مل يعد بإمكان أقوى أنظمة الضمان اإلجتما
مواطنيها أما التعليم فمع تقدم الليربالية أصبح حكرا على طبقات معينة من اتمع و ما يتوفر منه للطبقات الفقرية يكون غالبا 

ن هنا تبدو العالقة وطيدة هو تعليم العام الذي يتأثر بشكل مباشر مبستوى التقدم االإقتصادي و اإلجتماعي و طبيعة احلكم م
  ادات لقياس مستوى الفقر و احلدود املبذولة يف IDH  باعتبار كل منهما تعرب عن األخرى و بإعتبار IDHبني الفقر و 

  حماربته 
  :   بالذات IDHملاذا 

                                                           
   2001 سنة ONSإحصاء  1
 2001 سنة ONSإحصاء  2



ؤشر مركب حبيث    دون غريه من مؤشرات الفقر و عدم املساواة لسببني رئيسيني أوهلما أن أنه مIDHلقد قمنا بإختيار 
يستطيع أن نقيم من طالله ظاهرة الفقر من أبواب  شىت و ثانيهما أنه يستخدم دوليا بشكل واسع مما يسهل املقارنة بني دولة 

  و أخرى و إقليم و أخر و معرفة مدى جناح جهود القضاء على الفقرة يف هذه الدولة أو تلك و مقارنتها بالدول األقرب
  اسات  اإلقتصادية يف موريتانيا و موقع التنمية البشرية فيها السي: احملور الثالث  

  كان هناك مشروع دولة قليلة السكان مترامية األطراف يقطنها بدو الرحل يعتمدون 1960عندما استقلت موريتانيا سنة  
 أعدادها و من حيث بشكل شبه كامل على تربية املواشي و الزراعة ، و كانت يومها املراكز احلضرية قليلة جدا من حيث

عدد سكاا و مل يترك اإلستعمار الفرنسي يف البلد بعكس ما هو احلال يف البلدان ااورة أي بنية أساسية ميكن أن تساعد يف 
قيام مشروع الدولة هلذا سارعن خزينة الدولة الفرنسية يف التخلي عن كافة إلتزماا املالية جتاه موريتانيا و هو ما يبني من 

 و 1961 سنة %  39 إىل 1960 عام % 57قص مسامهتها يف ميزانية الدولة املوريتانية أنذاك حيث اخنفضت من تنا
 ، عند ذلك كان لزاما على موريتانيا أن تعتمد على نفسها و تتجه إىل مواردها الذاتية و منذ ذلك احلني 1964توقفت سنة 

 و الثانية رباعية أيضا 1966 – 1963ت أوهلا اخلطة الرباعية قامت موريتانيا بإعداد خطط التنمية اإلقتصادية كان
 سنوات 5 ، و خطة رباعية أخرى تبني فيما بعد أن مفعوهلا استمر ملدة 1980-  1976 مث خطة مخاسية 1970-1973
  فقد طبقت موريتانيا ثالث أو أربع برامج ملا بات يعرف بربامج التصحيح اهليكلي و1985 و منذ سنة 1981-1985

مع اية القرن ساد شعور عام لدى كافة الدول النامية مفاده أن هذه الربامج مزقت النسيج اإلجتماعي   خلقت فروق 
 كما حدث يف اقتصادية و شرخا اجتماعيا بات يهدد الوحدة الوطنية و ينذر بوقوع صراعات مسلحة   و حروب أهلية

العديد من البلدان اإلفريقية ااورة فالتجأت موريتانيا إىل تبين سياسة جديدة أملتها املنظمات الدولية مرة أخرى عرفت هذه 
و إذا ) اإلطارات األستراتيجية حملاربة الفقر تستمد الكثري من أهدافها من أهداف التنمية الدولية ( السياسة بسياسة اإلطارات 

يق اإلطار األول و الثاين من هذه اإلطاران الذين مت إعدادمها حىت األن فإن مشكلة الفقر رغم أا تراجعت نسبيا كان تطب
فإا ال تزال مشكلة كأداء تقف يف وجه حتقيق أهداف التنمية هذه و الرقي بأبناء هذا الشعب إىل مطاف الشعوب املتقدمة 

  يستدعي إعطاء عناية خاصة 
ل هذا احملور اإلشارة إىل موقع هدفه التنمية البشرية من السياسات اإلقتصادية يف موريتانيا لكننا سنركز و سنحاول من خال

  على السياسات اإلطارات االستراتيجية 
  : و سنقسم هذه الفترة إىل ثالث مراحل رئيسية 

إلقامة البنية التحتية الضرورية لقيام السياسات االقتصادية يف هذه الفترة أو لوبة خاصة ا :1985-1963: املرحلة األوىل 
الدولة من طرق و سدود و استغالل املناجم و إقامة موانئ حبرية و بدرجة أقل إقامة مدارس و مستشفيات، إال أنه رغم أن 

 90يان احلكومة املوريتانية تقوم بوضع هذه اخلطط إال أا تالقي صعوبة كبرية يف توجيه استثمارات يتم متويلها يف بعض األح
، إال أنه و مع ذلك فإن 1973-1970  من جهات أجنبية كما هو احلال على اخلطة اإلقتصادية و اإلجتماعية الثانية %

السياسات اإلقتصادية يف هذه الفترة متكنت من إجناز العديد من البىن  التحتية الضرورية إلقامة التعليم و التحسني من صحة 
  .       ماعية و االقتصادية يف تللك الفترة متقاربة إىل حد بعيداملواطن، و كانت الفوارق االجت

   : 2001-1985: املرحلة الثانية 
  متيزت هذه الفترة بتطبيق سلسلة من برامج التصحيح اهليكلي و املقترض من صندوق النقد الدويل 



 يف بدايتها بسنوات جفاف متوالية والبنك الدويل و كان عددها أربع إىل مخس برامج ، و قد متيزت هذه املرحلة خصوصا
إمتد جفاف السبعينات أدى إىل نزوح العديد من سكان األرياف إىل املدن فتشكلت بذلك األحياء القزديرية حول املدن 
الكبرية مما جعل الدولة عاجزة عن توفري احلاجات األساسية هلؤالء املواطنني ليضاف إىل ذلك إحنصار نفقات االجتماعية بغية 

  من % 8 مليار آخر قيمة أي ما يعادل 3,6 إىل 1984يق التوازنات االقتصادية الكربى يف ميزانية بلغ العجز فيها سنة حتق
 من الناتج 26 مليار آخر قيمة أو ما يعادل 12الناتج الداخلي اخلام، كما بلغ عجز امليزان اجلاري من ميزان املدفوعات 

مث ) P.R.E.F (1988-1985 الربامج هو خمطط التقومي االقتصادي و املايل اإلمجايل يف نفس السنة، و كان أول هذه
 مث برنامج اإلصالح 1995-1992مث برنامج التصحيح اهليكلي ) P.C.R (1991-1989برنامج الدعم و الدفع 

ج اآلخرى   بينما كانت الربام% 11,7 و قد كان نصيب املوارد البشرية يف هذا الربنامج األخري 1997-1995اهليكلي 
تركز بشكل كبري على حتقيق التوازنات اليت حتققت بالفعل إال أن ذلك كان على حساب الطبقات االجتماعية حيث متت 
خوصصة جل املؤسسات العمومية و حرم العديد من املواطنني من خدمات أساسية كانت الدولة تقدمها هلم و بعد سنة 

  .   حيث قامت الدولة2001 مل تكن هناك برامج واضحة حىت سنة 1997
  
  
  
  
  
  
  

  اإلطار االستراتيجي حملاربة الفقر : احملور الرابع 

، قامت العديد من حكومـات      1999يف إطار مبادرة ختفيض ديون البلدان الفقرية األكثر مديونية اليت أعلن عنها يف مارس               

ارة عن خريطة لطريق أعدته البلدان النامية نفسها، دف مـن           البلدان الفقرية بإعداد وثائق استراتيجية حملاربة الفقر، و هذه الوثائق عب          

ورائه إىل وضع تصور شامل ملشكلة الفقر، و من املفروض أن يشترك يف إعداد هذا املخطط باإلضافة إىل احلكومات اجلهات املاحنة و                      

   : )1(وثائق االستراتيجية حنو أربعة عناصر رئيسية اتمعات احمللية و اتمع املدين و مع أنه ال يوجد خمطط أصلي وحيد إىل أن مجيع ال

   وصف للعملية املستخدمة يف إعدادها و القائمة على املشاركة -1

   تشخيص الفقر و يشمل ذلك حتديد العقبات اليت تعوق ختفيض أعداد الفقراء و ختفيض النمو -2

  )تعليم االبتدائي مثل معدالت النمو السنوي أو االلتحاق بال( األهداف و املؤشرات -3

 – بوليفيـا    – أوغنـدا    –ألبانيـا   ( امتت عشرة بلدان     2000 األعمال العامة ذات األولوية اليت تلتزم البلدان باختاذها و يف سنة             -4

فقراء وثائقها األوىل الستراتيجية ختفيض أعداد ال     )  النيجر و هندورس   – نيكاراجو   – موزا منيق    – تانزانيا   – بوركينا فاسو    –موريتانيا  
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 بلدا آخر وثائق مؤقتة هلذه االستراتيجية و هي وثائق وجيزة تصف وضع الفقـر احلـايل يف البلـد، و                     40بالكامل و أعد أكثر من      

  .سياساته، باإلضافة إىل خطة إلعداد وثائق االستراتيجية الكاملة 

ذلك يف سياق ختفيف ديون البلدان الفقـرية        ، و   2001و قد أعدت موريتانيا وثيقتها االستراتيجية األوىل حملاربة الفقر سنة           

، و يعتمد هذا اإلطار على رؤية ملوريتانيـا يف          2001املثقلة بالديون، و حتت صياغته يف قانون توجيهي صادق عليه الربملان يف يوليو              

   .2015 و 2010آفاق 

 لتحديد األهداف املرحلية، و تنسيق      و يتم تنفيذ هذه االستراتيجية بواسطة خطط عمل متعددة السنوات تشكل اإلطار العام            

 و تتركـز  2004 – 2001السياسات و تعبئة املوارد و برجمة االستثمارات الرامية إىل ختفيف الفقر تشمل خطة العمل األوىل الفترة      

  .التنمية الريفية، التنمية احلضرية، التهذيب الصحة ، املياه : حول مخسة جماالت ذات أولوية و هي 

   .2005يف اية هذه اخلطة خطط عمل أخرى إىل اية الفترة احملددة هلذا اإلطار و هي على أن يتم 

I-أهداف اإلطار و مصادر متويله   

   أهداف اإلطار االستراتيجي حملاربة الفقر -1

   األلفية كما سبق و أن أشرنا فإن اإلطار االستراتيجي حملاربة الفقر يف موريتانيا يعتمد العديد من أهدافه من أهداف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : و متثل األهداف العامة يف

   215يف أفق  % 17 خفض نسبة السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر إىل -1

التمدرس، حمو األمية، التغطية ( وفقا لتوصيات قمم التنمية البشرية املستدامة 2015 بلوغ أهداف التنمية االجتماعية قبل أفق -2

  ...) ملاء لصاحل الشرب الصحية ، احلصول على ا

  أهداف التنمية األلفية 

 ، 2015 وضع قادة العالم سبعة أهداف كي يحققها المجتمع الدولي بحلول عام 2000ر في اجتماع قمة األلفية الذي عقد في سبتمب

  .و قد أضيف إليها هدف ثامن في السنة التالية . باإلضافة الى جدول األعمال الطموح الخاص  بتخفيض الفقر و أسبابه ومظاهره 

و التعثر . سباب من بينها ، عدم كفاية وعدم كفاءة اإلنفاق العام نظرا لعدد من األ. و قد  كان التقدم نحو تحقيق هذه األهداف مختلطا 

الناشئ عن ثقل أعباء الديون في الدول النامية ،و عدم كفاية طرق وصول المصدرين في البلدان النامية الى أسواق الدول الصناعية ، و تدني 

  .المساعدات اإلنمائية 

  .ع الشديد القضاء على  الفقر المقدع والجو: الهدف األول 

  .تحقيق التعليم اإلبتدائي الشامل : الهدف الثاني 

  تشجيع تحقيق المساواة بين الجنسين ، وتمكين النساء من أسباب القوة : الهدف الثالث 

  تخفيض وفيات األطفال : الهدف الرابع 

  تحسين صحة األمهات : الهدف الخامس

  .يا و األمراض األخرى محاربة فيروس ومرض اإليدز و المالر: الهدف السادس 

  ضمان اإلستدامة البيئية : الهدف السابع 

  .تنمية شراكة عالمية من أجل التنمية : الهدف الثامن 

 جمع المسؤولين 2002بالمكسيك في شهر مارس .و قد قام برنامج األمم المتحدة  بتنظيم و رعاية مؤتمر في مونتيرى 

من مؤسسات التمويل  الدولية لبحث التحديات  التي تفرضها زيادة التمويل المطلوب للتنمية الحكوميين من جميع أنحاء العالم مع مثلين 

  



   ترقية منو جهوي متوازن حيترم البيئة -3

   .2015و يلخص اجلدول التايل ألهداف اإلطار االستراتيجي حملاربة الفقر من أفق 

  

  

  

  األهداف املرجعية لتخفيف الفقر 
 األهداف ذات األولوية و مؤشرات األداء احلالة املرجعية األهداف باألرقام

  السنة القيمة 2004 2010 2015
 ) باألآلف( عدد الفقراء   2000  1161  1140  860  706
  نسبة انتشار الفقر   2000  46.3%  41.3%  21.1%  17.7%
  نسبة انتشار الفقر الشديد   2000  31.4%  26.9%  13.2%  6.6%
  عمق الفقر   2000  17%  14.3%  6.7%  3.4%
  قسوة الفقر   2000  8.2%  6.6%  2.3%  1.0%

 GINمؤشر جيين   2000  39%  39.0%  36.7%  35.6%
  دفع عجلة النمو اإلقتصادي           
  نسبة زيادة الناتج الداخلي اخلام سنويا   2000  5.2  6.1  5.0  5.0
  نسبة زيادة الناتج الداخلي اخلام حسب الفرد سنويا   2000  2.7  3.6  2.5  2.5

  )خلاممن الناتج الداخلي ا( % نسبة اإلستثمار   2000  32.1  42.6  35.6  35.8
  احلفاظ على اإلستقرار اإلقتصادي الكلي           
  (%)نسبة التضخم   2000  3.3  3.7  3.5  3.5

  ) من الناتج الداخلي اخلام (% رصيد امليزانية   2000  4.4-  -2.7  3.0-  3.0-
  ) ي اخلام من الناتج الداخل( % رصيد احلساب اخلارجي اجلاري دون التحويالت الرمسية   2000  6.2-  11.9-  10.0-  9.8-

  ) بأشهر اإلسترياد ( اإلحتياطي اخلام   2000  6.9  6.4  6.0  6.0
  حتسني املستوى اإلمجايل للتعليم            
  نسبة التمدرس اإلبتدائي اخلام   2000  88%  90%  98%  100%
  نسبة التمدرس البنات  اخلام   2000  85%  92%  98%  100%
  كملون السلك اإلبتدائي نسبة األطفال الذين ي  2000  55%  56%  76%  100%
  نسبة البنات الالئى يبلغن السنة السادسة اإلبتدائية    2000  51%  58%  73%  100%

  الداخلون اجلدد اىل السنة األوىل الثانوية   2000  14814  17991  27816  46514
  عدد التالميذ عند كل معلم يف املرحلة اإلعدادية   2000  32  26  27  27

  نسبة األمية لدى الكبار   2000  42.8%  23%  13%  5%
  )من الناتج الداخلي اخلام ( % نفقات التعليم   2000  45%  6.2%  6%  6%

  حتسني احلالة الصحية العامة           
  متوسط العمر عند امليالد بالسنة   1998  53.6  56  59  62
  مؤشر اخلصوبة   2000  4.7  4.5  4.4  4.2
  % )0(نسبة وفيات األطفال   2000  87  80  75  72
  % )0(نسبة وفيات األطفال والشباب   2000  135  128  123  122

  نسبة الوالدة مبساعدة طبية   2000  56.9%  64%  71%  74%
  نسبة انتشار السيدا لدى النساء احلوامل   2000  0.5  1أقل من   1أقل من   1أقل من 

   كلم 5نسبة التغطية  يف دائرة شعاعها   2000  67%  77%  90%  95%
   سنوات 5لدى األطفال دون ) الوزن حسب السن ( نسبة سوء  التغذية   2000  32%  20%  15%  13%

  زيادة النفاذ اىل املاء الشروب           
  نسبة الربط بشبكة املياه    1997  35%  45%  54%  60%

  )بالدوالر األمريكي ( سعر املتر املكعب   1997  1.03  1.03  1.07  1.10
  يف الوسط الريفي زيادة الدخل وحتسني ظروف املعاش           

  نسبة انتشار الفقر الريفي   2000  61.2%  54.9%  44.0%  .34%
  نسبة انتشار الفقر الشديد الريفي   2000  44.1%  36.0%  28.8%  24.0%



  مؤشر جيين يف الوسط الريفي   2000  36.7%  34.2%  32.2%  30.6%
  نسبة منو الناتج الداخلي اخلام الزراعي   2000  0.5%  5.5%  10%  10%

  )طن للهكتار للسنة مع زراعات خارج  املوسم ( ردود األرز املروي   2000  4.2  5.4  10  12
  )التطعيم اإلجباري ( نسبة التغطية الصحية للماشية   1999  60%  70%  77%  85%

  مردود الزراعات القوتية اجلافة   2000  0.5  0.8  1.0  1.0
  شة يف املدن الكبرية و الثانوية زيادة الدخل و حتسني ظروف املعاش يف األحياء اهل          
  السكان املستهدفون باألالف   2000  540  266  540  700
  )باألالف( عدد العاملني النافذين اىل القرض الصغري       20  40  80

  ) مباليني األوقية ( جمموع القروض الصغرية   2000  200  2500  5000  6000
  رية املسواة يف األحياء الفقرية عدد السندات العقا  2000  800  16000  30000  40000
  عدد القطع األرضية اجلديدة املستصلحة       80000  20000  35000
  ) األسر ( النفاذ اىل املسكن املدعوم ماليا يف األحياء الفقرية               2000  300  10000  20000  35000

  للفرد األحياء الفقرية  ) لتر يوميا( استهالك املاء الشروب   1997  20 اىل 10  30 اىل 20  40  50
  نسبة النفاذ اىل املاء الشروب يف األحياء الفقرية   1997  35%  40%  50%  60%

  .يف األحياء الفقرية ) بالدوالر األمريكي ( سعر املتر املكعب   1997  3 اىل 2  1أقل من   0.5أقل من   0.5أقل من 
  ب يف األحياء الفقرية مقارنة مع األحياء األخرى سعر املتر املكع  1997   مرات5  مرة واحدة   مرة0.8   مرة0.8
  نسبة النفاذ اىل الصرف الصحي يف األحياء الفقرية   2000  10%  15%  26%  36%

  

  Rapport sur la mise en œuvre du cadre stratégique  de lutte contre la pauvrette: املصدر 

 p31 Pars 2003   
النظر إىل عاملني أساسني أوهلما هو قلة سكان البلد بشكل عام حيث أن آخر مسح سكاين                تعترب هذه األهداف سهلة املنال ب     

، و ثانيا اإلقبال املتزايد للمواطنني على التعليم و ممارسة النشاطات االقتصادية اليت كـانوا               )1( )2.545 670(قدر سكان البلد بـ     

  .يترفعون         عن القيام ا 

  

  الستراتيجي حملاربة الفقر  مصادر متويل اإلطار ا-

إن االحتياجات للتمويل ترتبط كليا باالستثمارات األولية، أي باالستثمارات اليت سيكون هلا أثر مباشـر علـى ختفيـف                   

  األهداف 

 مليون دوالر   282 مليار أوقية أي     73، فإن التكلفة تقدر بـ      )2004 – 2001(و بالنسبة للمرحلة األوىل من الربنامج       

 (*)مليار أوقية عن طريق املوارد اليت توفرها مبادرة إلغاء ديون البلدان املثقلة بالديون            28م تغطية هذه االحتياجات يف حدود       أمريكي يت 

)PPTE (  ا تصـل إىل                   14ومليار أوقية عن طريق اإلدخار امليزاين، أما االحتياجات املتبقية لتمويل االستثمارات ذات األولوية و إ 

   .)2( مليون دوالر 121  مليار أوقية أي31

، فإنه يقدر علـى امتـداد   )مبا يف ذلك االستثمارات ذات األولوية (أما االحتياج إىل التمويل اإلمجايل لربامج االستثمار العام         

 مليـون   121 مليون دوالر من حيث أن احتياجات دعم ميزان املدفوعات تصل إىل             354 مليار أوقية أي ما يساوي       92الفترة بـ   

                                                           
(1) Commissariat aux droits de l’hommes, a la lutte contre la pauvrette  et a l’insertion 
(C.D.H.L.C.P.I) Rapport d’activité  2001, P 5  

   .2002 مليار أوقية سنة 1,1يون بقيمة  تجدر اإلشارة إلى أن موريتانيا استفادة من إعفاء للد (*)
(2) Cadre stratégique  la lutte contre la pauvrette   Janvier 2001 , P 63  



 مليون دوالر و ينجم عن ذلك التمويل الصايف، بعد األخذ يف احلسبان مصادر إلغاء               475أي احتياج يف التمويل اإلمجايل قدره       دوالر  

   )3( مليون دوالر314الديون و اإلدخار امليزاين على امتداد الفترة بقدر 

  : موقع التنمية البشرية داخل اإلطار االستراتيجي حملاربة الفقر-2

مية البشرية موقع الصدارة يف خمطط اإلطار االستراتيجي حملاربة الفقر و كما سبق و أن أشرنا فإن اإلطار يهدف إىل              حتتل التن 

و خفض وفيات األطفال و ختفيض عدد الفقراء إىل أكثر من النصف            %) )100دف إىل تعميم التعليم يف املرحلة االبتدائية                          

 للشرب و رفع مستوى التغطية الصحية و القضاء على األمية وكلها أهداف أساسية فيمـا يتعلـق   و تسهيل احلصول على املاء الصاحل   

 (*)بالتنمية البشرية و قد نتج عن هذه السياسة و السياسات السابقة هلا تطور كبري يف جمال التنمية البشرية أدى إىل رفع مستوى اإلنتاج              

   PIBن و زيادة ساعات العمل و رفع متوسط دخل الفرد م

  : و ميكن أن نلخص ذلك جليا من خالل معطيات اجلدول التايل 

   64 ، ص 2001اإلطار االستراتيجي 

  

صاحبة تزايد متواصل يف الناتج الداخلي      )  حماربة الفقر  – صحة –تعليم(و بني هذه األرقام أن تزايد النفقات  يف القطاعات االجتماعية            

  اخلام 

 و رمبا يكون ذلك عائد إىل عامل اجلفـاف          2000 عن ما كان عليه سنة       PIB اليت تراجع فيها     2001و ذلك إذا ما استثنينا  سنة        

  .الذي حدث تلك السنة 

  : و النفقات  االجتماعية فإا ستحصل على دالة من الشكل PIBو مبجرد إجراء عمليات بني مستوى 

),.........( +++++= HORSEfPIB  
 على التوايل متوسط دخل الفرد و نسبة احلصول على املـاء  H و O , Rواطنني  مستوى التعليم و مستوى صحة املEحيث يشكل 

   حالة السكن  الصاحل للشرب و

  . و من مث مستويات دخول األفراد PIBو بذلك يتأكد بشكل مطلق األمهية الكثري هلذه العوامل يف حتديد 

   تقييم اإلطار االستراتيجي حملاربة الفقر - 3

     ا و تشخيص                   إن الطريقة اليت مت ا إعداد اإلطار االستراتيجي حملاربة الفقر ليست سيئة يف كل األحوال فقد أعطت مقاربات ال بأس

  .ميكن أن يقود مستقبال إىل وضع خمطط  شبه دقيق يساعد يف إعداد إطار استراتيجي عملي حملاربة ظاهرة الفقر 

نها أوهلا أنه مل يويل أمهية كبرية ملصادر التمويل حبيث يشري  اىل هـذه               و لكن اإلطار من حيث املضمون وقع يف أخطاء كبرية جدا، م           

املصادر بإعتبارها أموال سبق احلصول عليها ومن املعلوم أن نسبة كبرية منها تأيت عن طريق مساعدات دولية ، كذلك فـإن اإلطـار                       

                                                           
(3)  Opcit  p64 

 هناك دراسات عديدة أثبتت وجود عالقة قوية بين المستوى المعرض للسكان و مستوياتهم الصحية مع الناتج الداخلي الخام  (*)

 VIHبـ .  نقاط بسبب ارتفاع نسبة4يل المثال تراجع معدالت اإلنتاج في جنوب إفريقيا بـ و لنذكر على سب



 ونفس الشيئ يف التقرير الصادر عـن        2004-2001  مل يعطي نتائج مفصلة عن تطبيق اإلطار          2003-2002اإلستراتيجي لسنة   

  . املفوضية املكلفة مبحاربة الفقر 

 وقد نتج عـن      يف ظل تطبيق اإلطار االستراتيجي حملاربة الفقر       النفقات يف القطاعات االجتماعية    كل هذه    05تظهر معطيات اجلدول    

 45لك ارتفع مؤشر أمل احليـاة مـن         كذ. 2001سنة  % 90 إىل نسبة    1990سنة  % 70هذه النفقات رفع مستوى التعليم من       

  .2001 سنة، سنة 53 إىل 1990سنة، سنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2004-1996تطور النفقات يف القطاعات االجتماعية  : 05اجلدول

  

  القطاعات
 )مليون أوقية(

 18104 16551 15446 11323 10804 9831 9142 8321 7341 التهذيب
 4973 4924 5160 1903 1954 1522 1090 1113 845 االستثمار 

 13131 11627 10286 9420 8850 8309 8052 7208 6496 التسيري 
 8823 8138 7169 5159 3290 3348 3289 2799 2638 الصحة

 4912 2788 4247 2431 744 976 1029 8080 988 االستثمار 
 3911 5350 2920 2728 2546 2381 2258 1991 1650 التسيري 

 8610 6245 5316 4783 1413 1212 1130 832 997 حماربة الفقر
 6315 5995 4907 4411 2142 941 980 832 997 االستثمار 

 495 450 409 372 271 271 150 0 0 التسيري 
 33737 30934 27931 21264 16507 14391 13559 11952 10996 اموع

 نسبة النفقات يف األلف من الناتج الداخل اخلام
 57 75 85 74 84 94 84 50 48 التهذيب

 16 6 17 19 8 8 6 7 6 االستثمار 
 41 40 39 39 4 41 43 43 42 التسيري 
 28 28 27 21 15 17 17 17 17 الصحة

 15 16 16 10 3 5 5 5 6 االستثمار 
 12 12 11 11 11 12 12 12 11 التسيري 

 22 22 20 20 11 6 6 5 7 حماربة الفقر
 20 2 81 81 10 5 5 5 7 االستثمار 

 2 2 2 2 1 1 1 0 0 التسيري 
 107 107 105 88 74 72 72 72 72 اموع

            
 318981 290358 266077 106242 223380 200866 189086 166484 153112 املنتوج الداخلي اخلام بأسعار السوق





  : خامتة و مقترحات 

 ينبغي حماولة حلها بكل الوسائل املتاحة و ذلك بتمكني الفقراء من أسباب العيش الكرمي و                إن مشكلة الفقر يف موريتانيا مشكلة بنيوية      

ال ميكن أن يتأتى ذلك هلؤالء الفقراء إىل بالرفع من مستويام التعليمية و الصحية  حىت يشعر كل فرد من أفراد الوطن مبسؤولياته جتاه                        

  هذه الظاهرة اخلطرية 

ما ارتفع مؤشر التنمية البشرية يف موريتانيا كلما اخنفض مستوى الفقر، ففي السنوات األخرية اليت وقد أثبتت التجربة أنه كل
 ؛ 0,83 ؛ 0,33:  كانت مؤشرات التنمية البشرية على التوايل2001، 1996، 1990مت احلصول فيها على معلومات 

  %.46,3، %50، %56: ، رافقه على التوايل تناقض تدرجيي ملؤشر الفقر0,437
  : و ألجل حتقيق هذه األهداف فإننا نقترح ما يلي 

و ذلك بـالنظر إىل أسـعار احلاجيـات         ) $1أي يف حدود    ( أوقية للفرد يوميا   300 حتديد خط  معقول للفقر يكون يف حدود          -1

  .(*)األساسية حمليا 

  . الصرامة يف تنفيذ إلزامية التعليم األساسي -2

  .يف الوقت احلايل  % 5خصوصا يف املناطق الريفية اليت تقل فيها عن  الرفع من مستوى التغطية الصحية -3

  من أفراده من الفقر  % 20 الرفع من مستويات أجور القطاع العام الذي يعاين حوايل -4

   إعطاء أولوية للضمان االجتماعي لكي تتمكن من تسهيل دخول املواطن إىل اخلدمات األساسية خصوصا الصحية منها -5

  .ئ الفرص بني املواطنني  تكاف-6

  . إشراك املواطنني خصوصا الفقراء يف إعداد الربامج املوجهة خلدمتهم -7

 توجيه مشاريع حماربة الفقر إىل اجلهات اليت تعاين من الفقر و عدم استغالل الفقر املادي و املعنوي هلؤالء السـكان يف التالعـب        -8

  ).يفية األكثر تضررا ذه الظاهرة خصوصا يف املناطق الر( مبصاحلهم و مغالطتهم 

 

                                                           
(*)  1$ = 275 UM 


