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، بسمة لالأطفال ذوي االحتياجات الخاصة، جمعية عامل االتصال والتأط�ي



310

مقدمة

مع  ومتامهية  متأصلة  مسألة  االجتامعية  الحامية  كانت  قدمياً، 
القديم، دأب عىل شظف  فاملوريتاين  املوريتاين.  الثقايف  املوروث 
العيش وعىل التكيف مع ما تجود به الطبيعة، وعىل تقاسمه مع 
محيطه املبارش، والذي ظل، واىل حد قريب ـ إن مل نقل إىل اآلن ـ 

ميثل الحامي واملعيل والدرع الواقي للقبيلة.

من  أو  السنغال(  )نهر  الضفة  سكان  من  كان  سواء  فاملوريتاين، 
من  جملة  الغابرة،  القرون  مدى  عىل  طور  املنتجعني،  السكان 
اآلليات، التي تتم من خاللها مواجهة الحياة االجتامعية. وتختلف 
تلك اآلليات من منطقة إىل أخرى، إال أنها يف جلها تهدف إىل خلق 
أبناء  بني  والصالت  الوشائج  وربط  والتكافل  التضامن  من  نوع 
القبيلة والجريان، والنفاذ إىل املاء والكأل، وإكرام الضيف والتكفل 
به، ومواساة املترضرين، وعالج املرىض، ناهيك عن املسائل الكربى 

التي تتطلب تعاضداً قوياً مثل الدية والحروب.

اللوحة  مثل:  مختلفة  أشكاالً  االجتامعية  الحامية  اتخذت  وقد 
أو  لنكبة  التعرض  إثر  الفرد  يتلقاها  وعينية  نقدية  )مساهامت 
قبيل(،  جامعي،  بشكل  الديات،  )دفع  العاقلة  نظام  كارثة(، 
والتكفل باملرىض، ومجانية التعليم )املحظرة املوريتانية( واملنيحة 
والقرض الحسن واألوقاف التي توفر مياه الرشب يف أماكن كثرية 
كحفر اآلبار، وصيانة واحات النخيل، وحلب املوايش يف قرية ُجّل 
فهي  والبيض.  الزنوج  الظاهرة  هذه  يف  ويتساوى  نساء.  سكانها 
والتقاليد.  وبالعادات  الحنيف  اإلسالمي  بالدين  تتعلق  مسألة 
وحتى الساعة، فالناس يعتمدون أوالً، وقبل كل يشء، عىل التعاون 
التأمني  يعتمدون عىل  أكرث مام  التقليدية،  الروابط  البيني وعىل 

الصحي أو عىل صناديق الحامية االجتامعية.

االجتامعية  بالحامية  مبكراً  اهتامماً  نشأتها،  مع  الدولة  وعرفت 
يف  والتضامن  الجتامعية   بالحامية  تعنى  وزارة  أنشأت  ،حيث 

أول مخطط وزاري، وتبع ذلك إنشاء صندوق الضامن االجتامعي 
واألمراض  الشغل  وحوادث  األرسة  بخدمات  التكفل  عىل  يعمل 
الحقاً  ميكن تأسيسها  خدمة  وكل  املسنني.  ومعاشات  املهنية 
لصالح العامل أصحاب الرواتب1 )1967(. وأنشئت مفوضية األمن 

الغذايئ والدمج 1987(. 

تعزز  ما  وهو   .1991 يوليو   20 دستور  يف  الرؤية2  لتلك  وأسس 
بالربامج والسياسات، كاإلطار االسرتاتيجي ملحاربة الفقر)2001(ـ 
وإعداد اسرتاتيجيات قطاعية )اسرتاتيجية خاصة باألرسة والطفل، 
مبأسسة  الخاصة  االسرتاتيجية  باملعّوقني،  الخاصة  االسرتاتيجية 
للحامية  الوطنية  االسرتاتيجية  إىل  وصوالً   ،)...)2011( النوع 
كان  رمبا  البعد  )يونيو 2013(. وهذا  عليها  املصادق  االجتامعية 
الوطنية  االسرتاتيجية  إعداد  تولوا  الذين  الخرباء  عند  حارضا 
عىل  ساعدهم  محورياً  عامالً  كان  ورمبا  االجتامعية،  للحامية 

صياغة االسرتاتيجيات الوطنية.

االتفاقيات  عىل  موريتانيا  مصادقة  يف  التوجه  هذا  تأكد  وقد 
بالحامية  املتعلقة  اإلقليمية  وشبه  واإلقليمية  الدولية  واملواثيق 

االجتامعية وأهمها:

· النصوص الدولية لحقوق اإلنسان واملعاهدة الدولية املتعلقة 	
بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية )2004(.

·  االتفاقية املتعلقة بحقوق الطفل )1991(.	

·  االتفاقية الدولية حول القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد 	
املرأة )2001(.

· والضامن 	 بالعمل  املتعلقة  للشغل  الدويل  املكتب  اتفاقيات 
االجتامعي. 

1- القانون رقم 1967-39 بتاريخ 3 فرباير 1967 املؤسسة لنظام الضامن االجتامعي.  

2 - املادة 16 من الدستور املجتمع يحمي األرسة والفرد.

 البلد يعرتف بالعجز الكبري عن تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية. حيث تستمر املامرسات املرضة 

باملجموعات الهشة واملامرسات التمييزية تجاه املرأة، ومشاكل اللحمة االجتامعية، واستمرار 

املامرسات االسرتقاقية.... وغياب الحامية االجتامعية والتكفل باملعوزين واألكرث فقراً.  
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· االتفاقية حول األشخاص ذوي اإلعاقة )2010(.	

· امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان )1986(.	

· امليثاق العريب لحقوق اإلنسان. 	

· إعالن ياوندي املتعلق بتنفيذ الحامية االجتامعية. 	

االجتامعية  للحامية  نظام  إقامة  تستطع  مل  الجهود  هذه  أن  إال 
ميأل الثغرات التي نجمت عن تراجع، بل وضعف النظام القديم. 
ومل تتمكن بعد من خلق وتأسيس مقاربة يف الحامية االجتامعية 
من  وتستفيد  الوطنية  اللحمة  تقوي  خصوصياتنا،  من  تنطلق 

الزكاة والوقف، ويشارك يف متويلها فاعلو الخري. 

تكون  تكاد  بصفة  متاحة  نخبوية،  االجتامعية  الحامية  إذ ظلت 
الربجوازية  الطبقة  أبناء  من  خصوصاً  املوظفني؛  عىل  حرصية 
)التي ولدت يف أحضان املستعمر( والتي حكمت البلد يف بدايات 
ما  العرصية،  بالثقافة  عاٍل  مترس  عىل  كانت  وبالتايل  الستينات، 

مكنها من االستفادة أكرث من غريها من املزايا املتاحة. 

واليوم، كل ما نستطيع قوله، هو أن الحامية االجتامعية تأثرت 
وتأثرت  املجتمع.  يف  سائدة  كانت  التي  السلبية  بالنمطية  سلباً 
الهشة  والطبقات  القدامى  األرقاء  يستفد  ومل  الطبقية.  برتاتبيته 
واألمية، إال من النزر القليل. وبعد العديد من الحمالت الهادفة 
التحسن  من  نوع  هناك  صار  والتحسيس،  العقليات  تغيري  إىل 
االجتامعي  األمان  شبكات  برامج  بإقامة  األمر  وتعزز  النسبي. 
حديثاً، وبإنشاء وكالة التضامن ومحاربة مخلفات الرق ومكافحة 

الفقر. 

مفهوم  حول  نقاشاً  يشهد  البلد  يزال  ال  املبذولة،  الجهود  ورغم 
ونطاق الحامية االجتامعية، وتحديد املستهدفني منها، ومخصصاتها 
تنفيذها.  عىل  القامئة  الجهات  وتحديد  متويلها،  ومصادر  املالية، 

وهي أمور من بني أخرى، دفعتنا إىل إعداد هذا التقرير. 

املوريتانية  الشبكة  بني  الرشاكة  مثرة  هو  الذي  التقرير،  يهدف 
الحكومية  غري  العربية  املنظامت  وشبكة  االجتامعى  للعمل 
للتنمية3، باألساس إىل رصد واقع الحامية االجتامعية يف موريتانيا، 
وتأهيل منظامت املجتمع املدين للتأثري يف السياسات واالختيارات 

الكربى للدولة.

الوطني  العام  الرأي  تنوير  إىل  الدراسات  ندرة  أمام  يطمح   كام 
ضمن  موريتانيا4،  يف  االجتامعية  الحامية  واقع  حول  والعريب، 

3- الشبكة املوريتانية للعمل االجتامعي عضو بالشبكة العربية، منذ 2011. 

4 ـ تجدر اإلشارة إيل ندرة الدراسات و غياب الكتب و الدوريات يف مجال الحامية االجتامعية 

املدين  املجتمع  منظامت  آراء  خاللها  نناقش  تفاعلية  مقاربة 
العميل  الواقع  بني  الفرق  ونتلمس  القرار.  وصناع  والخرباء 

والنصوص واالسرتاتيجيات الرسمية.

 كام يتناول التقرير تأثري تدخل مختلف الرشكاء الفنيني واملاليني، 
الوطنية،  القوانني  يف  االجتامعية  الحامية  مكانة  إبراز  مع 
التغطية  وواقع  الدولية  واملبادئ  االتفاقيات  مع  تطابقها  ومدى 
يف  التقرير  ويخرج  املستقبلية.  التوجهات  ذكر  مع  االجتامعية 
النهاية بتوصيات وبدائل عديدة، من أجل تطوير واقع الحامية 

االجتامعية مبوريتانيا. 

ي التنمية
الجزء الأول: دور الدولة �ن

أولً- السياق العام للتنمية بالدولة:

بلغ عدد سكان موريتانيا، حسب توقعات 2013، نحو 3461041 
الوطني  املكتب  عن   2010 الصادرة  اإلسقاطات  وتفيد  نسمة. 
لإلحصاء، أن معدل منو السكان يف البلد يصل إىل %2.4، بكثافة 
3.2 ساكنني/الكلم املربع. ضمن هذا الوضع السكني يوجد أكرث 
من %60 تقل أعامرهم عن 25 سنة وتبلغ نسبة اإلناث 51.5% 
حسب نتائج املسح الدائم 2013. أما معدل األمية5 فيصل 38% 
ومعدل البطالة نحو %31.2. وقد وصلت نسبة التمدرس الخام 
%100 منذ 2011/2012. ومييل تعادل الجنسني إىل صالح البنات 
بالنسبة  أما  األسايس6.  التعليم  مستوي  =1.08 عيل  قدره  مبؤرش 
للصحة فيعيش %67 من السكان عىل مسافة أقل من 5 كلم من 

أقرب مركز أو نقطة صحية7. 

 وال تزال نسبة وفيات األطفال واألمهات مرتفعة أي بنسبة 122 
يف األلف و 68 لكل 100 ألف والدة حية8، حسب املسح متعدد 
العينات عام 2007. ومن حيث انتشار الفقر فقد تراجعت نسبته 
اىل حدود %42 سنة 2008 بعد أن بلغت سنة 2004 )46.7%(9. 

وأما عىل مستوى معدالت النمو فقد بلغ معدل النمو الحقيقي 
للناتج الداخيل الخام للفرتة 2006- 2011, %4 سنوياً يف املتوسط. 
واعتباراً من سنة 2010 بدأ تحسن يف معدل منو الناتج الداخيل 

الخام حيث بلغ %5 سنوياً طيلة الفرتة 2010-2012.

 ولقد قامت الحكومات املوريتانية املتتالية، منذ 2001، بإعداد 

مبوريتانيا.

5 - املسح املرجعي حول ااألمية يف موريتنانيا 2008 / املكتب الوطني لالحصاء بالتعاون مع 
مكتب اليونسكو بالرباط.  

6 _ اللجنة الوطنية للمنتديات العامة للرتبية و التكوين التقرير النهايئ لسنة 2013 

7 - حوليات وزارة الصحة 2008 

8 - مسح متعدد العينات صادر عن املكتب الوطني لإلحصاء عام 2008  

9 _ تقرير االستشارات الوطنية حول أجندة التنمية ملا بعد 2015 / يوليو 2013 
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الفقر )2015-2001(، والذي  وتنفيذ اإلطار االسرتاتيجي ملحاربة 
إنجاز  البعض، وتصب يف  بعضها  يدعم  أربعة محاور  يقوم عىل 

األهداف املرسومة:

·  ترسيع النمو واالستقرار االقتصادي الكيل. 	

·  ترسيخ النمو يف املحيط االقتصادي للفقراء. 	

·  تنمية املصادر البرشية وتوسيع الخدمات األساسية. 	

· تحسني الحكامة وزيادة القدرات.10 	

الكبري عن  البلد يعرتف بالعجز  التي بذلت، فإن   ورغم الجهود 
تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية. حيث تستمر املامرسات املرضة 
ومشاكل  املرأة،  تجاه  التمييزية  واملامرسات  الهشة  باملجموعات 
اللحمة االجتامعية، واستمرار املامرسات االسرتقاقية، أو مخلفاتها 
يف منظور البعض، وغياب الحامية االجتامعية والتكفل باملعوزين 
األرقاء  )املعّوقون،  الهشة  املجموعات  إقصاء  مع  فقراً.  واألكرث 
وصعوبة  الصحي،  للتأمني  شاملة  منظومة  وغياب  السابقون( 
يف  والنقص  والتكوين  الرتبية  منظومة  ومشاكل  املهني،  الدمج 
البنى التحتية الطرقية والصحية والتعليمية والثقافية والرياضية، 

وضعف النمو واستمرار املعدالت العالية للفقر.11 

ي السياسة العامة للدولة
ثانياً- موقع الحماية الجتماعية �ن

والقوانني  الدستور  يف  بالغة  بأهمية  االجتامعية  الحامية  تحظى 
االقتصادية  الحقوق  1991عىل  دستور  يؤكد  حيث  الوطنية. 
واالجتامعية. وينص يف مادته 16 عىل أن الدولة واملجتمع يحميان 
األرسة. كام تحظى الحامية االجتامعية مبكانة مهمة يف السياسة 
العامة للدولة؛ إذ تم إدراجها يف السياسات العامة كافة، وخصوصاً 
يشكل  الذي  الفقر؛  ملحاربة  االسرتاتيجي  اإلطار  البلد  تبنى  منذ 
واالجتامعية  االقتصادية  السياسة  مجال  يف  مرجعية  وثيقة  أهم 

)منذ 2001 (. 

2006-( الفقر  ملحاربة  االسرتاتيجي  لإلطار  الثانية  املرحلة  يف 
عرش  أحد  ضمن  االجتامعية  الحامية  الحكومة  حددت   ،)2010
مجاالً تحظى باألولوية لقدرتها عىل الحد من الفقر والقضاء عىل 

الفوارق بني املواطنني12. 

الثالثة واألخرية لهذه الوثيقة )2011-2015(  وقد نصت املرحلة 
عىل تحسني اإلطار املؤسيس والتنظيمي للحامية االجتامعية. وهو 
للحامية  الوطنية  االسرتاتيجية  إعداد  عرب  بالفعل  انجازه  بدأ  ما 

10  - اإلسرتاتيجية الوطنية للحامية االجتامعية / يونيو 2013 / ص11

11  - أجندة التنمية ملا بعد 2015 مرجع سابق  

12 - اإلطار االسرتاتيجي ملكافحة الفقر 2011/2015 الصفحة 36 

الوثيقة بشكل  االجتامعية )يونيو 2013(، حيث تم إعداد هذه 
واملاليني،  الفنيني  البلد  رشكاء  الحكومة  جانب  إىل  ضم  تشاوري 
مخطط  االسرتاتيجية  هذه  تضمنت  كام  املدين.  املجتمع  وكذا 
عمل، دخل حيز التنفيذ يف فرباير 2014 تحت إرشاف لجنة تضم 

مختلف الفاعلني. 

ثالثاً- الحماية الجتماعية ومبدأ العدالة 

ـ  االجتامعية  للحامية  الوطنية  االسرتاتيجية  تعكسه  ما  حسب 
املعتمدة حديثاـً  )فإن الحامية االجتامعية ترتكز يف موريتانيا عىل 
من  املقتبسة  والتضامن  املساواة  وقيم  االجتامعية  العدالة  مبدأ 
الدستور)يوليو  يكفلها  التي  والحقوق  الحنيف،  اإلسالمي  الدين 
1991(، ونتائج مختلف االسرتاتيجيات الوطنية للتنمية، وخصوصاً 
بعضها  يدعم  محاور  عىل  القامئة  الفقر  مبحاربة  املتعلقة  تلك 
ومتكني  املرسومة،  األلفية  أهداف  إنجاز  إىل  والهادفة  البعض، 
السكان انطالقاً من مقاربة تشاركية من االحتامء من كل أشكال 
الهشاشة التي قد تعرقل قدراتهم اإلنتاجية وتعيق من تقدم البلد 

نحو التنمية املستدامة.13

إال أن بعض الفاعلني من نقابات ومجتمع مدين، يعتربون أنه ال 
توجد سياسات اجتامعية منصفة يف موريتانيا تهتم بجميع الفئات 
وتنصف بالخصوص الفئات الهشة والضعيفة؛ وهو دليل عىل أن 
أثناء تصور السياسات الحكومية. إمنا توجد  للعدالة  هناك غياباً 
يف  املوجودة  االختالالت  امتصاص  عىل  مبنية  متييزية  سياسات 
النظام االجتامعي. كام يرون أن املشاريع والربامج املعدة من طرف 
الحكومات، ال تأخذ يف الحسبان األمراض املوجودة يف املجتمع. 
وال تقدم الحلول التي من شأنها أن تقيض عىل االختالالت بشكل 

نهايئ. اليشء الذي يعني غياب سياسات تنموية مستدامة14. 

املترضرون،  اآلن متكن  قوانني، حتى  عدم وجود  ذلك  اىل  أضف 
ومن فقدوا حقوقهم االجتامعية، من رفع قضايا أمام املحاكم15. و 
هو ما يعني غياب البيئة القانونية أو نقصها ىف مجمل السياسات 
تعالج  ال  مظهرية  سياسات  بأنها  البعض  يصفها  التي  و  املتبعة، 
الرشكاء  مع  التشاور  مبدأ  تغيّب  أنها  كام  بعمق16،  القضايا 

االجتامعيني.

 وحتى يف حالة إرشاك هؤالء يف بعض الربامج، فإن روتني العمل 
الحكومي يؤثر سلباً عىل تنفيذ برامج الرشاكة. مثالً هناك متويل 
للعمل  الوطني  »الربنامج  إىل  موجه  للشغل  الدويل  املكتب  من 

13  - الدكتور عبد الله ولد الفايل مدير الحامية االجتامعية والتضامن / مقابلة يف مكتبه 
بتاريخ 26/01/2014

14ـ مقابلة مع الساموري ولد يب رئيس نقابة الكونفدرالية الحرة لعامل موريتانيا

15 ـ مقابلة مع الحسن ولد الطالب، رئيس التجمع العام للمنمني املوريتانيني.

16 ـ مقابلة مع د/ محمد ولد يرك، رئيس الكونفدرالية املوريتانية للشغيلة.
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الالئق« املكون من ثالثة محاور: الضامن االجتامعي، ترقية العمل 
والحوار االجتامعي. هذا الربنامج تأخر لسبب بسيط هو كون سنة 
2013 بكاملها مل تكف األطراف الثالثة للربنامج )الحكومة، أرباب 
العمل، النقابات(، لتشكيل لجنة القيادة واإلرشاف والسبب راجع 
اهتاممها  وضعف  األخرية  تباطؤ  يظهر  ما  وذلك  الحكومة.  إىل 

بالحامية االجتامعية.17 

منظمة  قبل  من  أُطلق  الالئق«  العمل  »برنامج  فإن  للتذكري،  و 
املبادئ  احرتام  واجب  عىل  وتأسس   ،1999 سنة  الدولية  العمل 
والحقوق األساسية يف العمل. ويتمحور هذا الربنامج حول أربعة 

أهداف اسرتاتيجية هي:

 املبادئ والحقوق األساسية يف العمل.	§

 معايري العمل الدولية.	§

 فرص العمل واألجور والحامية والضامن االجتامعي.	§

 الحوار االجتامعي واملفاوضات الثالثية .	§

رابعاً-  تمويالت الحماية الجتماعية 

الحامية  ومتويل  تنظيم  يف  الرئيس  الفاعل  هي  الدولة  تعترب 
الصعوبة  فإنه من  املعطى،  موريتانيا. ورغم هذا  االجتامعية يف 
مبكان تحديد حجم التمويالت املخصصة للحامية االجتامعية من 
امليزانية العامة للدولة، ألن الحامية االجتامعية مل تسند إىل جهاز 
إداري موحد، وال يتم التبويب لها يف امليزانية العامة تحت هذا 
مستقلة  شبه  عمومية  مؤسسات  بني  توزيعها  يتم  وإمنا  االسم. 

وقطاعات وزارية نذكر من بينها:

وزارة الصحة 	 

وزارة التهذيب الوطني 	 

وزارة الشؤون االجتامعية و الطفل واألرسة 	 

وزارة الوظيفة العمومية والشغل وعرصنة اإلدارة 	 

وكالة التضامن ومحاربة مخلفات الرق ومكافحة الفقر 	 

الصندوق الوطني للضامن االجتامعي 	 

الصندوق الوطني للتأمني الصحي	 

صندوق اإليداع والتنمية 	 

صناديق القرض واالدخار	 

املكتب الوطني لطب الشغل.	 

مفوضة األمن الغذايئ	 

مع 	  والعالقات  اإلنساين  والعمل  اإلنسان  حقوق  مفوضية 

17 ـ مقالة مع محمد لحبيب ولد ارشيف، سبق اإلشارة إليها.

املجتمع املدين

وزارة البيئة والتنمية املستدامة، إلخ.	 

يف  االجتامعية  الشؤون  مصالح  به  تقوم  ما  إىل  باإلضافة  هذا   
البلديات ووداديات الصحة والقطاع غري املصنف، و الدور الكبري 
االجتامعية  الفئات  دعم  مجال  يف  واألوقاف  الزكاة  تلعبه  الذي 

الهشة و الضعيفة. 

عىل سبيل املثال بلغت نفقات الحامية االجتامعية لسنة 2010 
تناهز 13.7%  زيادة  أوقية، مسجلة  مليارات  ما مجموعه 10.6 
الصحة  نفقات  وبلغت   .2011 سنة  أوقية  مليار   12.1 لتصبح 
والتعليم 55.889 مليار أوقية، أي ما يقارب %19.8 من إجاميل 

نفقات الدولة. 

وقد متت تغطية هذه النفقات أساساً من املوارد الوطنية بنسبة 
% 90عام 2011 مقابل %72,8 عام 2010. وإذا ما اعتربنا برنامج 
التضامن الوطني الذي خصص له غالف مايل قدره 26.852 مليون 

أوقية وصلت إيل 38.781 مليون أوقية سنة 18.2011.

و يف ما يأىت النفقات لسنة 2011 حسب املحاور األساسية للحامية 
االجتامعية:

األمن الغذايئ والتغذية: 31%	 

النفاذ إىل الصحة والتعليم: 8% 	 

الضامن االجتامعي والعمل التشغيل: 32،3% 	 

تحسني الظروف املعيشية:7،7 % 	 

املساعدات االجتامعية وترقية املجموعات الهشة: 19،5% .	 

وىف هذا املجال نذكر أن نفقات الحامية االجتامعية مع تعددها 
وتشعبها وتبعرثها، يصعب تتبعها. 

- الجدول اآليت يوضح بعض الحيثيات عىل سبيل املثال:

النفقاتالتبويب 

%8النفاذ إىل الصحة والتعليم

%31األمن الغذايئ والتغذية 

الضامن االجتامعي والعمل 

التشغيل
32

7،7 %تحسني الظروف املعيشية

املساعدات االجتامعية وترقية 

املجموعات الهشة
% 19،5

18 - اإلسرتاتيجية الوطنية للحامية االجتامعية.
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االجتامعية  الحامية  إدارة  لدى  املتوفرة  املعطيات  وحسب 
 2013 لسنة  بالنسبة  الخاصة  التمويالت  فإن  الوطني  والتضامن 

التي مرت عن طريقها ترد كاآليت: 

 اـ التكفل باملرىض: الداخل والخارج 500 مليون أوقية: أصحاب 
العجز الكلوي 598 مليون؛

تحددهم  فقراء)الذين  مرىض،  االجتامعية:  املساعدات  ـ  ب   
البلديات( 100 مليون؛

 ج ـ العناية املوجهة للفقراء.19مليوناً

يظهر أن رصف نفقات الحامية االجتامعية يأخذ أشكاالً مختلفة 
ومنح  الدولة،  ميزانية  عىل  بالنفقات  املبارش  التكفل  بني  ترتاوح 
العمومية لتمكينها من  العمومية أو شبه  اإلعالنات للمؤسسات 
بلوغ أهداف عمومية كالتخفيف من أو تثبيت أسعار بعض املواد 

األساسية )كالحليب والسكر واألرز والزيت(. 

بعض  أسعار  تثبيت  شكل  يف  يكون  أن  التدخل  لهذا  ميكن  كام 
)الغاز  الحقيقي  سعرها  تحت  مستوى  عىل  والسلع  الخدمات 

والكهرباء واملاء(20.

فضال عن هذه اآلليات، توجد برامج مستعجلة مخصصة ملواجهة 
صدمات خارجية كالجفاف وارتفاع األسعار لدى االسترياد. ونظراً 
وبنية  الخارجية  بالصدمات  الوطني  االقتصاد  تأثر  شدة  إىل 
االقتصاد، فقد ظلت الربامج املستعجلة منتظمة خالل السنوات 
األخرية. لذلك فمن املنطقي اعتبار التمويل املوجه لهذه الربامج 
استجابة لحاجات حقيقية يعانيها السكان. وعليه يلزم أخذ هذه 
السكان  لحاجات  تلبية  السنوية،  امليزانية  يف  االعتبار  يف  الربامج 

األكرث هشاشة21.

غري  التمويالت  أن  يرون  املدين  املجتمع  ناشطي  بعض  أن  إال 
للحامية  الحقيقية  للحاجات  بالنسبة  الكثري  متثل  وال  بل  كافية، 
ندرة  من  املرأة  مجال حقوق  الناشطات يف  وتشكو  االجتامعية. 
وزاري  قطاع  استحداث  بعد  حتى  للنساء،  املخصصة  التمويالت 
املوارد  توفري  من  يتمكن  مل  الذي  القطاع  هذا  باملرأة22.  خاص 
ونساء  مطلقات  من  النسوية:  املكونات  مختلف  لدعم  الكافية 

ريفيات وغريهن من فئات النساء.

 ويرى بعض ممثيل النقابات أن املشكل ليس يف التمويالت، وإمنا 

19 ـ مقابلة مع الدكتور عبد الله ولد الفايل، مدير الحامية االجتامعية والتضامن الوطني.

20 ـ مقابلة مع السيد الشيخ ولد زيدان مدير باإلدارة العامة لالسرتاتيجيات و السياسات 
بوزارة شؤون االقتصادية و التنمية.

21 - اإلسرتاتيجية الوطنية للحامية االجتامعية يونيو 2013/ ص87.

22 ـ مقابلة مع مجموعة بؤرية من »فريق املنارصة« الذي يعمل عىل رفع إرشاك املرأة يف 
مراكز صنع القرار.

يف عدم قدرة املسؤولني املعنيني بالحامية االجتامعية عىل تعبئة 
باملناسبة  للممولني )وهم  املوارد؛ عرب مشاريع ودراسات مقنعة 
كرث(23. وعىل العكس من ذلك يرى بعض الفنيني بوزارة الشؤون 
االقتصادية والتنمية أن املشكل يكمن حقيقة يف ضعف التمويالت 

سواء الوطنية أو األجنبية24.

خالل  االجتامعي  للضامن  الوطني  الصندوق  إلعانات  جدول   -
2012 لبعض الفئات:

املبلغعدد املستفيدينالفئة 

91217573 أوقية1299األرامل 

5795449 أوقية49العجز

72312977 أوقية2955األيتام

1835685 أوقية10الشيوخ

الوطني  الصندوق  معلومات  من  انطالقاً  معد  جدول  املصدر: 
للضامن االجتامعي، سنة 2012

الفرتة  األوقيات(،  )مباليني  االجتامعية  الحامية  ميزانية  جدول   -
2010 ـ 2011

مختلف الوزارات 

والهيئات 
20102011

)التنمية الريفية، مفوضية 

التعليم،  الغذايئ،  األمن 

تشغيل  وكالة  الصحة، 

التأمني  صندوق  الشباب، 

اإلسكان،  وزارة  الصحي، 

الشامل:  النفاذ  وكالة 

وزارة  املياه،  الطاقة، 

االجتامعية،  الشؤون 

مفوضة حقوق اإلنسان،

متويل 

وطني

متويل 

خارجي

متويل 

وطني

متويل 

خارجي

7373.23514.19594.62534.8املجموع

موريتانيا،  يف  االجتامعية  للحامية  الوطنية  االسرتاتيجية  املصدر: 
يونيو 2013 امللحق 3، جدول2.

حتى  للكوارث  صندوق  تخصيص  عدم  اآلخر  البعض  ينتقد  كام 

23 األستاذ محمد الحبيب ولد ارشيف، ممثل نقايب بورشة التصديق عىل التقرير

24- ممثل الوزارة يف ورشة املصادقة عىل التقرير األستاذ ميي ولد احمد، خبري لجنة الحامية 
االجتامعية بوزارة الشؤون االقتصادية و التنمية.
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املدين25.  املجتمع  جهات  لبعض  املتكررة  املطالبة  رغم  الساعة، 
عنه  تتولد  املدن،  تخطيط  وعدم  الفوضوي  التقرير  أن  خصوصاً 
التي  الكثري من املشاكل واألزمات. كان من آخرها مياه األمطار 
عىل  قىض  الذي  والحريق  العاصمة،  من  عديدة  مناطق  غمرت 

مساكن املئات من األرس يف مرفأ نواكشوط القديم. 

ي وتأث�ي ذلك عىل سياسات الحماية  ي�ب  خامساً- النظام الرصن
الجتماعية 

لرصف  محددة  رضيبة  املوريتاين  الرضائب  قانون  يخصص  ال   
خاص. فالرضيبة شاملة وعمومية غري معينة الرصف وال املستفيد: 
الرضيبة  لشمولية  االقتصادي  املبدأ  تعتمد  الرضيبية  فالجباية 

وعدم تخصيصها.

إيرادات  وموارد  مصادر  أهم  من  عام  بشكل  الرضائب  وتعترب 
امليزانية العامة للدولة. وباإلمكان زيادة اإليرادات الرضيبية من 
يف  ـ  دون شك  ـ  سيساهم  ما  الرضيبي  التهرب  من  الحد  خالل 
يوجد  و  االجتامعية.26  للحامية  لنفقات  املالية  التغطية  زيادة 
نقاش حاد اآلن حول إمكانية فرض رضيبة مخصصة لدعم الحامية 

االجتامعية27. 

شبه  أو  جداً  محدود  الرضائب  بشأن  الوعي  أن  املالحظ  ومن 
معدوم. ويتبنّي أن املسألة ال تقترص عىل املواطن العادي فحسب، 
يلعبه  الذي  املحوري  للدور  وتغييب  كبري  تجاهل  هناك  وإمنا 
النظام الرضيبي العادل والفعال يف الحد من التفاوت بني طبقات 
املجتمع الواحد، وما يساهم به يف إعادة التوزيع العادل للرثوة، 
وتوطيد مفهوم املواطنة، من طرف القامئني عىل صنع السياسات. 

تفرض  التي  الرضائب  توجيه  يف  خلالً  هناك  أن  نقابيون  ويرى   
عىل الراتب. حيث من املالحظ أن قيمة الرضيبة املدفوعة عىل 
الرواتب لصالح الدولة تصل إىل %13. وهي أكرب بكثري من قيمة 
إليهم هم  املوجه  االجتامعي  الضامن  نظام  العامل يف  اشرتاكات 
أنفسهم وإىل ذويهم، والتي ال تزيد عىل نسبة %1 من الراتب. 
و هو أمر سيؤدي إصالحه إىل رفع التمويالت املخصصة للضامن 

االجتامعي؛ ليتمكن الصندوق من تطوير الخدمات املقدمة.28

االجتامعي؛  للضامن  الوطني  الصندوق  خرباء  يدركه  أمر  وهو   
اشرتاكات  عليه  تفرض  الذي  الراتب  سقف  تحديد  أن  يرون  إذ 
الصندوق )وهو ال يتجاوز 70 أوقية( شكل عامالً سلبياً عىل متويل 

25 ـ الحسن ولد الطالب، مقابلة سابقة

26 ـ الشيخ ولد زيدان، مقابلة سابقة.

27 - مالي احمد / مستشار وزير االقتصاد والتنمية املكلف بالحامبة االجتامعية / مقابلة يف 
مكتبه بتاريخ 23/01/2014  

28 ـ مقابلة مع محمد لحبيب ولد ارشيف، سبق اإلشارة إليها.

الصندوق. وبهذه املناسبة يقرتح هؤالء الخرباء إلغاء هذا السقف. 
اختياري.  إقامة نظام ضامن اجتامعي تكمييل  كام يرون أهمية 
معاشات  ـ  للتقاعد  اإلحالة  عند  ـ  يجنون  فيه  املنخرطني  يجعل 

كافية لهم وألرسهم29. 

ي 
�ن الجتماعية  الحماية  لنظام  التاريخي  التطور  سادساً- 

موريتانيا

مر نظام الحامية االجتامعية يف موريتانيا باملراحل اآلتية:

الحامية  خدمات  مبجانية  املرحلة  هذه  متيزت  األوىل:  املرحلة 
املجموعات  لصالح  الدولة  تقدمها  التي  املحدودة  االجتامعية 
تقليدية، عرب  املجتمع بصفة  فيها  يتكافل  كان  والتي  املستهدفة 

نظام التضامن االجتامعي التقليدي.

البنية  وتدهور  بالجفاف  املرحلة  هذه  انطبعت  الثانية:  املرحلة 
كان  حيث  املدن  إىل  الريفية  والهجرة  واالجتامعية،  االقتصادية 
وتوسع  االجتامعي،  التضامن  عرفه  الذي  التصدع  عواقبه  من 
املجموعات املستهدفة بالحامية االجتامعية. كلها عوامل دفعت 
مثل  رسيع:  وتدخل  اجتامعي  تضامن  آليات  خلق  إىل  الدولة 
الغذائية( والكفاالت املدرسية  للمواد  )التوزيع املجاين  املفوضية 

والهالل األحمر، إلخ.

اجتامعية  بنيات  وجود  املرحلة  هذه  شهدت  الثالثة:  املرحلة 
جديدة.  اقتصادية  اجتامعية  حاجيات  وظهور  التمدن  يطبعها 
للحامية  والحكومية  املجتمعية  النظرة  تغيري  تطلب  ما  وهو 
املجموعات  قدرات  تعزيز  يف  تجسيدها  خالل  من  االجتامعية. 
من  العديد  وإنشاء  االجتامعي  واإلرشاد  بالتوجيه  املستهدفة 
القطاعات التي تهتم بالحامية االجتامعية، كوزارة التنمية الريفية 
الالمركزية  تجربة  وبدء  الريفية  للتنمية  املوريتانية  والرشكة 

)تجربة البلديات(.

لدى  الوعي  بزيادة  املرحلة  هذه  متيزت  وقد  الرابعة:  املرحلة 
الحامية  حول  حكوميني،  وغري  حكوميني  والفاعلني،  املستفيدين 
االجتامعية. من خالل إعداد وتنفيذ اإلطار اإلسترياتيجى ملكافحة 
وخططهام  االجتامعية  للحامية  الوطنية  واالسرتاتيجية  الفقر 
العملية. ما مكن من تحسني املناخ االقتصادي واالجتامعي ومن 
تحسني الحالة الصحية للمواطنني وخفض مؤرشات الوفيات ومن 

النفاد إىل الخدمات األساسية القاعدية. 

إضافة إىل التزايد املطرد لألخذ باالعتبار خصوصية الرشائح الفقرية 
وغريها من الرشائح السكانية الضعيفة. وقد تم أخريا فتح شعبة 

29 ـ مقابلة مع عبد الله ولد الناجي، مستشار املدير العام للصندوق الوطني للضامن 
االجتامعي.
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خاصة بالعمل االجتامعي بجامعة نواكشوط.30

يتضح مام سبق أن املسار التاريخي للحامية االجتامعية مبوريتانيا 
التزايد  ورغم  املآخذ.  كافة  رغم  تصاعدي،  تطور  يف  دامئاً  كان 
امللحوظ يف االهتامم بالحامية االجتامعية ومؤرشاتها يف موريتانيا، 
ال تزال دون املستوى املطلوب، وال تزال بعض أرضيات الحامية 

االجتامعية مل تشهد أي تدخل يذكر مثل:

· توفري الدخل األسايس لألطفال.	

· تأمني الدخل األسايس لألشخاص يف سن العمل. 	

· الرصف الصحي.	

· التكفل باملسنني غري القادرين عىل الكسب. 	

ظلت  االجتامعية  الحامية  أن  املدين  املجتمع  يف  فاعلون  ويرى 
الرتابية والكيف  التغطية  الوقت من حيث  ىف تراجع منذ بعض 

والنوع وهو عكس ما ذكر.31

بالحامية  الوعي  زيادة  املدين  املجتمع  انتقادات  وتعكس 
االجتامعية والحرص عىل تطويرها ونقلها من مجرد مساعدات و 
برامج استعجالية تهبها الحكومة إىل برامج واسرتاتيجيات تحكمها 

قوانني حديثة ومتطورة.

سابعاً- تأث�ي العامل الدولي 

تأثرت الحامية االجتامعية يف موريتانيا بتوصيات صندوق النقد 
الربح، ومن أجله  التي تسعى إىل تحقيق  الدويل  الدويل والبنك 
سياساتها  لتنفيذ  املمكنة  الوسائل  كل  إىل  املؤسسات  تلجأ هذه 
املؤسسات  هذه  تدخالت  تداعيات  و  آثار  أبرز  ومن  املرسومة. 

مبوريتانيا نذكر ما يأيت: 

· تخفيض قيمة العملة الوطنية حيث فقدت عملتنا )األوقية( 	
5/6 من قيمتها؛ قبل التعامل مع هذه املؤسسات؛ ما كان له 

تأثري مبارش عىل القوة الرشائية للمواطن.

· تجميد االكتتاب يف معظم قطاعات الدولة. 	

· القمح، 	 األرز،  األساسية:  االستهالكية  املواد  عن  الدعم  رفع 
السكر، الشاي، بصفة تدريجية. 

· فرض رضائب عىل املواد االستهالكية وزيادة أخرى.	

· تراجع الصناعات الوطنية بسبب رفع الحامية والدعم عنها. 	

30 ـ د/ محمد ولد الربناوي، أستاذ علم االجتامع ومنسق الشعبة املذكورة بالجامعة.

31- مقابلة مع االسيدة اعزيزه بنت املسلم رئيسة املركز الصحي و االجتامعي لحامية النساء 
واألطفال املترضرين من العنف.

السكر،  مثل  الوليدة  الوطنية  الصناعات  اختفاء  إىل  أدى  ما 
العملة ووقف الدعم  الثياب؛ وهذا االختفاء بسبب ضعف 

العمومي، ما أدى إىل الحد من فرص العمل.

· غياب أو تراجع الخدمات، تجميد األجور، دون زيادة؛ تراجع 	
األرقام  تبني  موريتانيا  )يف  العمومية  الوظيفة  يف  االكتتاب 

الرسمية أن البطالة وصلت إىل نسبة 31 %(؛32

· الخصخصة التي تنازلت مبوجبها الدولة عن أهم ممتلكاتها؛ 	

· فتح املجال واسعاً أمام الرشكات متعددة الجنسيات مستفيدة 	
من إعفاءات رضيبية وجمركية ومقابل نسبة رمزية.

· غياب 	 يف  الدين.  خدمة  وبالتايل  الخارجية  املديونية  زيادة 
الدين  وخدمة  املديونية  حجم  حول  حديثة  معطيات 
العمومي، فإننا ـ مع ذلك ندرك أن مخصصات خدمة الدين 
موريتانيا(  )مثل  الفقرية  الدول  يف  تكون  ما  دامئاً  العمومي 

عىل حساب الربامج االجتامعية. 

· املواد 	 أمثان  تحدد  التي  الخارجية؛  لألسواق  التبعية  تقوية 
األولية التي تنتجها الدولة الوطنية؛

· سيطرة االستهالك عىل اإلنتاج؛ حيث يصبح االستهالك قيمة 	
الرشائية  القدرة  مراعاة  دون  من  وراءها،  الجميع  يلهث 

للمستهلك الذي يضيع يف تلبية حاجات غري حقيقية.. إلخ.

· التجاوزات التي تقوم بها رشكات االستخراج األجنبية العاملة 	
يف موريتانيا. 

· نظرائهم 	 مقابل  املوريتانيني  للعامل  املقدمة  األجور  ضعف 
األجانب بنفس العمل.

·  العديد من العامل الوطنيني يعملون من دون عقود عمل؛ 	
وغياب تام ملعايري السالمة.33  

هذه  هدف  إن  قائالً  املدين  املجتمع  أطراف  بعض  ويعلق 
املؤسسات هو الربح وتهدئة األوضاع العامة للبلدان العاملة بها، 

أكرث من اهتاممها بالتنمية الحقيقية. 

إال أن بعض الرسميني يثمن الجهود الحالية للمؤسسات الدولية 
يف مجال دراسة آلية تطوير الحامية االجتامعية بالبلد، التي يجري 

البحث حولها اآلن34.

32- الدكتور محمد محمود ولد إماه: ندوة منظمة من طرف الشبكة املوريتانية للعمل 
االجتامعى حول تأثري توصيات املؤسسات الدولية عىل الحامية االجتامعية ىف موريتانيا 2012 

.

33- محمد عبد الله النهاه رئيس املركزية النقابية / الكونفدرالية العامة لعامل موريتانيا يف 
ندوة سبق ذكرها.

34- مقابلة مستشار وزير الشؤون االقتصادية والتنمية املكلف بالحامية االجتامعية.
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الحماية  نظام  خصائص  و  يعي  الت�ش طار  الإ  : ي
الثا�ن الجزء 
الجتماعية

أوالً- تكّون نظام الحامية االجتامعية يف موريتانيا 

يتكّون نظام الحامية االجتامعية يف موريتانيا من:

وعامل أ.  العموميني  العامل  بعض  لصالح  االجتامعي  الضامن 
القطاع شبه العمومي والخاص:

 يسري هذا النظام من طرف الصندوق الوطني للضامن االجتامعي 
مبقتىض القانون رقم 039-67 بتاريخ 3 فرباير 1967، الذي ينص 
يعترب  االجتامعيني(.  )الرشكاء  التشكيلة  ثاليث  إدارة  مجلس  عىل 
ذات  عمومية  مؤسسة  االجتامعي  للضامن  الوطني  الصندوق 

طابع صناعي وتجاري تخضع لوصاية وزارة الشغل.

يضمن هذا النظام بالنسبة ملنتسبيه الشعب الخدمات الرئيسية 
الثالث اآلتية:

· الخدمات العائلية	

· األخطار املهنية ) حوادث الشغل واألمراض املهنية(	

· املعاشات	

الخدمات العائلية . 1

تشمل الخدمات العائلية: 

· مستحقات وعالوات الوالدة 	

· املخصصات العائلية	

· العالوات اليومية األمومة	

األخطار املهنية: تشمل العالجات الطبية . 2

املعاشات: تشمل الشيخوخة والعجز والوفاة . 3

سياق  يف  الستينات  يف  أنشئ  الصندوق  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 
املستجدات  مع  التكييف  إىل  الحاجة  بأمس  وهو  مختلف، 
الحالية35. وخصوصاً متكني كل العاملني عىل امتداد الرتاب الوطني 
من استالم مستحقاتهم مع العلم أنهم يعانون من متركز املؤسسة 
يف العاصمة ويتحملون اآلن ملتابعة ملفاتهم من النفقات أكرث مام 
النقابات عىل هذه املؤسسة ضعف  يحصلون عليه.36 كام تأخذ 

35 ـ مقابلة مع محمد لحبيب ولد ارشيف، عضو املكتب التنفيذي للكونفدرالية العامة 
لعامل موريتانيا.

36 ـ الساموري ولد يب، مقابلة سابقة .

إرشاك النقابات يف اتخاذ القرار باملؤسسة37.

أما النظام اآلخر فهو لصالح املوظفني املدنيني والعسكريني:ب. 

لنظام  املحدد   30/01/1961 بتاريخ   016 61ـ  القانون   يسريه 
املعاشات املدنية يف صندوق التقاعد يف موريتانيا، والقانون رقم 
االستفادة  العسكريني  مينح  الذي   21/01/1967 بتاريخ  67ـ018 
لإلدارة  التابعة  واملعاشات  امليزانية  إدارة  وتسريه  املعاش،  من 

العامة بامليزانية بوزارة املالية. 

وال يزال نظام الضامن االجتامعي يف شكله الحايل يسري مبوجب 
ضامن  لنظام  املنشئ   1967 فرباير   03 بتاريخ   039/67 القانون 
الوطني  للصندوق  تسيريه  أسند  الذي  موريتانيا،  يف  اجتامعي 
لجميع  إلزامي  فهو  للنظام  االنتساب  أما  االجتامعي38.  للضامن 
البحرية  لقانون  أو  الشغل  قانون  لرتتيبات  الخاضعني  العامل 
العامل  و  املوريتاين  الرتاب  عىل  خاصة  بصفة  العاملني  التجارية 
الذين يتقاضون رواتب من الدولة وال يتوفرون عىل نظام خاص 

للضامن االجتامعي، خاصة األعوان و املتعاقدين.

 و تتكون موارد الصندوق الوطني من املساهامت املوجهة لتمويل 
مختلف الفروع القامئة عىل نسبة %14 منها %13 يتحملها رب 

العمل و %1 يتحملها العامل. 

بوكالء  الخاص  الحامية االجتامعية  املوظفني فهو نظام  أما نظام 
العائلية  الخدمات  يغطى  الذي  املوريتانية  العمومية  الوظيفة 
املهني  العجز  ومعاشات  لكل طفل،  شهرياً  39أوقية   500 مبعدل 
وغري املهني، وتكفل جزيئ بنفقات العالج ضمن العالجات املقدمة 
من طرف التشكيالت الصحية العمومية )تم تحويل هذه الخدمة 
إىل صندوق التأمني ضد املرض(، وعائدات بديلة يدفعها صندوق 

املعاشات عىل شكل حساب خاص لدى الخزينة العمومية. 

وقد تعزز نظام الضامن االجتامعي للموظفني الخاضعني لقانون 
للحامية  جديدة  منظومة  بإنشاء  البحرية،  وقانون  الشغل 
االجتامعية، وهي الطب الوقايئ، الذي أسند للهيئة الوطنية لطب 

الشغل.

عمومية ج.  مؤسسة  وهي  الشغل:  لطب  الوطنية  الهيئة 
القيام  إليها  أسند   2006 ـ   77 رقم  باملرسوم  أنشئت 
الطبية  املصالح  وتسيري  الطبية  باملهن  املنوطة  باألعامل 
الرشكات. بني  الطبية  املصالح  وتشغيل  وإنشاء   للرشكات 

37 ـ نظرا لكرثة النقابات يعمد الصندوق إىل متثيلها بالتناوب يف عضوية مجلس إدارته.

38 ـ الصندوق الوطني مؤسسة عمومية تعنى بالضامن االجتامعي.

39 ـ تجدر اإلشارة إىل أن الدوالر الواحد يساوي ما يناهز 300 أوقية.
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ومن انتقادات املجتمع املدين لطب الشغل أنه: 

· انواكشوط، 	  ( واليات  ثالث  عواصم  يف  اآلن  حتى  محصور 
انواذيبو وازويرات؛ (

· ورغم حرصه يف املدن املذكورة فهو وحده الذي تقبل الراحات 	
الطبية التي تصدر عنه، دون غريه من املؤسسات الطبية. 

· وال يقوم بنقل العامل املحتاجني للعالج خارج أماكن عملهم، 	
إال يف حاالت نادرة.

· االجتامعي 	 للضامن  الوطني  الصندوق  مع  النزاع  حالة  ويف 
يتوىل هذا الطب تقدير األرضار، ودامئا بشكل غري عادل مع 

العامل.40

برتتيبات  للموظفني  االجتامعي  الضامن  نظام  إكامل  تم  وقد 
جديدة للحامية االجتامعية، وهي التأمني ضد املرض وهو إلزامي.

الصندوق الوطني للتأمني الصحي:د. 

الصادر   2005 006ــ  رقم  القانوين  األمر  مبوجب  إنشاؤه  وتم   
للصندوق  تسيريه  مهمة  أسندت  و   2005 سبتمرب   29 بتاريخ 

الوطني للتأمني الصحي. 

يف  االجتامعي  الضامن  نظام  يكون  املرض،  ضد  التأمني  وبإنشاء 
موريتانيا قد غطى مثاين خدمات من التسع اإللزامية. أما الخدمة 

الوحيدة التي مل تشملها التغطية فهي تلك املتعلقة بالبطالة41..

ورغم أهمية استحداث التأمني الصحي، إال أن للمجتمع املدين له 
عليها بعض االنتقادات، منها: 

اقتطاع نسبة مئوية من رواتب املوظفني، من مصدر الراتب، 	 
و ذلك قبل إجراء هؤالء لالنتساب الذي ميكنهم من االستفادة 

من خدمات الصندوق؛ 

كون تعويض الوصفات الطبية دون ما حدده القانون املنشئ 	 
للصندوق، نتيجة لغياب الشفافية وغياب هيئة رقابية عىل 

الصندوق، ميثل فيها الجميع.42

إقامة الصندوق دون التشاور مع النقابات، ألن نية الحكومة 	 
يف األصل كانت تتجه إىل املوظفني فقط. أما اآلن فقد قررت 

40 ـ الساموري ولد يب، مقابلة سابقة.

41 -اإلسرتاتيجية الوطنية للحامية االجتامعية، ص: 55، مرجع سابق.

42- الساموري ولد يب، مقابلة سابقة.

توسيعه ليشمل بقية العامل. 43

والطفولة ه.  االجتامعية  الشؤون  لوزارة  التابعة  اإلدارات   
واألرسة: 

· إدارة املعّوقني: ستكون موضوع عنوان خاص.	

· بدعم 	 وتعنى  الوطني:  والتضامن  االجتامعية  الحامية  إدارة 
املجموعات اآلتية: الفقراء، املسنون دون دعم أرسي، األطفال 
يف وضعية صعبة )أيتام، أطفال الشارع، األطفال املنحرفون(، 
املرىض  الكوارث،  تعيلها نساء دون دعم، ضحايا  التي  األرس 

املصابون بأمراض مزمنة.

· تقدميها 	 وتتاميز يف  بالبلديات  االجتامعية  الشؤون  قطاعات 
تسليم  عن  املسؤولة  الجهات  وهي  االجتامعية.  للخدمات 
شهادة الفقر التي يقدمها طالب الخدمة لدى إدارة الحامية 

االجتامعية والتضامن.

· الوداديات الصحية: رغم تواجد عدة وداديات صحية44، فإن 	
دورها ال يزال محدوداً وضئيالً جداً، والبعض منها بدأ يختفي 
التي من  القانونية  البيئة  فقدان  إىل  وينسب أصحابها ذلك 

بينها  قانون ينظم عمل هذه الوداديات، إلخ.

ومن املالحظ أن التشتت املوجود يف القطاعات املعنية بالحامية 
االجتامعية قد حال دون معرفة ميزانيتها وتسيريها بشكل بجدوى 
افضل. كام أن املستفيدين يتأثرون من هذه الظاهرة، فعىل سبيل 
إجراءات  تعقيد  بسبب  املتاعب  من  كثرياً  الفقري  يعاين  املثال 
ادارة الحامية االجتامعية  العون املقدم من طرف  الحصول عىل 
تبدأ إجراءاته بشهادة  نواكشوط، والذي  املوجودة يف  والتضامن 

فقر تصدرها البلدية التي يسكن فيها املستفيد. 

عن  املسؤولية  تحديد  عدم  التشتت  هذا  عن  أيضاً  ترتب  كام 
القصور الذي يالحظ يف الحامية االجتامعية بشكل عام، وتداخل 

الصالحيات بني مختلف الهيئات.

ثانياً- االتفاقيات الدولية التي وقعت عليها موريتانيا

صادقت موريتانيا عىل النصوص الدولية لحقوق اإلنسان )2004(، 
واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق  املتعلقة  الدولية  واملعاهدة 
والثقافية سنة 2004، واالتفاقية املتعلقة بحقوق الطفل 1991، 
االتفاقية حول القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة 2001، 
والضامن  بالعمل  املتعلقة  للشغل  الدويل  املكتب  واتفاقيات 
االجتامعي. كام صادقت عىل اتفاقيات دولية، مبا فيها االتفاقية 

43- محمد لحبيب ولد ارشيف، مقابلة سابقة.

44- 10 وداديات، 3 فقط منها هي العاملة والسبب هو غياب البيئة القانونية مبا فيه قانون 
ينظم العالقة بينها وبني مصالح الصحة.
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الدولية  واالتفاقية   ،1968 عام  االجتامعي  الضامن  حول   102
لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة سنة 2010، واالتفاقيات اإلقليمية 

)امليثاق اإلفريقي 1986 وامليثاق العريب(.45 

إال أن التطبيق الكامل لبعض هذه االتفاقيات املهمة ال زال ينتظر 
إصدار النصوص التطبيقية؛ كام هو الحال مثال بالنسبة لالتفاقية 

الدولية حول املعوقني.46

االتفاقيات  مع  تطابقها  ومدى  الوطنية  الترشيعات  ثالثاً- 
واملعاهدات الدولية 

يوجد نقص يف التطبيق بسبب غياب آليات تنفيذ هذه االتفاقيات، 
خصوصاً تلك املتعلقة بالبيئة واملوارد الطبيعية47.

أما يف مجال املرأة فالهوة كبرية بني النص والتطبيق. مثال العنف 
ضد النساء الذي مل تسن القوانني املتخصصة بردعه.

 وحتى القوانني الوطنية املعروفة مثل مدونة األحوال الشخصية، 
ال تطبق بالشكل املطلوب؛ مثال النفقة املثري لالنتباه. فرغم أن 
التضاح  الجميع،  لدى  معروفة  وكانت  بل  عليها،  نصت  املدونة 
ال  ذلك  كل  رغم  ـ  بالبلد  السائد  ـ  املاليك  الفقه  من  نصوصها 

تطالب النساء بها: 

· إما لضعف املستوى الثقايف. 	

· أو بتأثري من العادات االجتامعية البائدة؛ التي تجعل املطالبة 	
باملسائل املادية من هذا القبيل معرة يف املجتمع التقليدي، 

الذي كانت تسوده درجة كبرية من التضامن االجتامعي48. 

كام يعترب ممثلو النقابات أن هناك نقصاً كبرياً يف تطبيق االتفاقيات 
املتعلقة بالشغل. وهو ما عكس الفجوة الكبرية بني الترشيعات 

الوطنية واملعايري الدولية.

عىل  التغطية  تزال  ال  املقاربات،  هذه  كل  ورغم  العموم،  وعىل 
األخطار يف البلد ضعيفة، ونسبتها أقل49 من %10. و ال تتجاوز 

نسبة العاملني املستفيدين من التأمني الصحي 46%.

وبالنسبة للصندوق الوطني للضامن االجتامعي، بلغ عدد املؤّمنني 
سنة 2012 حدود 60 ألف مؤمن50. 

45 ـ  وثيقة اإلسرتاتيجية، ص: 103. 

46 ـ لحبوس، رئيس االتحادية املوريتانية لجمعيات األشخاص املعوقني .

47 ـ الحسن ولد الطالب. 

48ـ مقابلة فريق املنارصة، سبق اإلشارة إليها. 

 Rapport de l’Inventaire des Mutuelles de Santé en Mauritanie , Janvier -49
Ministère de la Santé / page 6 /2011  ـ 

50- مقابلة مع عبد الله ولد الناجي، سبقت اإلشارة إليها.

ونحن بعيدون من رعاية الفئات الهشة والضعيفة، والبطالة تزيد 
والرواتب  املستوى  دون  للعاملة  املتوفرة  والحامية   31% عىل 
حقهن.  يف  التجاوزات  من  يعانني  النساء  الزالت  كام  متدنية. 

وغالبية األطفال من دون رعاية أساسية. 

  أما حول املوقف من الجدل العاملي الخاص بالحامية االجتامعية، 
فقد أبدت الدولة تفاعالً مع هذا الجدل، ولكنه الزال عىل مستوى 
اإلعداد والتنظري، حيث تحرص األطراف الرسمية عىل املشاركة يف 
الورشات والتنسيق مع دول املنطقة يف مجال الحامية االجتامعية. 

االجتامعية  للحامية  الوطنية  االسرتاتيجية  وبعد مصادقتها عىل   
)2013( أنشأت الحكومة خلية ملتابعة تنفيذ خطة العمل املقررة 
جانب  إىل  تضم  إرشاف  لجنة  إنشاء  عنها  متخض  باالسرتاتيجية 
القطاعات الحكومية ممثلني عن املجتمع املدين. كام تنوي إعداد 
الفقراء،  هؤالء  وتصنيف  تحديد  وتنوي  موريتانيا.  بفقراء  سجل 

الذين سيستفيدون حسب معايري موضوعية.51 

 إال أن املجتمع املدين يعترب هذا التفاعل دون املستوى املطلوب، 
الرشكاء، من  إثر ضغط  الحكومة  بها  تقوم  ويراه مجرد مظاهر، 
دون وجود قناعة وتخطيط حقيقيني52. ويويص برضورة التشبيك 
امليدان االجتامعي، وعقد رشاكات مع  العاملة يف  املنظامت  بني 
اإلدارات املعنية بالحامية االجتامعية ومع املستفيدين. باإلضافة 

إىل املتابعة والتقييم53.

الحكومة  فرتى  املحيل،  الترشيع  يف  املحددة  العوامل  حول  أما 
فرتى  النقابات  أما  كإنسان.  باملواطن  االهتامم  هي  األولوية  أن 

األولوية هي توفري التمويالت الرضورية.

الجزء الثالث: واقع تغطية للحماية الجتماعية 

الحامية  نظام  يعانيها  التي  والنواقص  املشكالت  أبرز  أوالً- 
االجتامعية

يف املنظومة اإلدارية والترشيعية: يتم توزيع الحامية االجتامعية 
بني عدة جهات: وزارات، مفوضيات، صناديق؛ تتداخل صالحياتها 
التغطية؛  مجال  يف  نقصاً  تعاين  كام  بينها.  التنسيق  ويضعف 

خصوصاً إهامل الفئات الهشة )الطفل، األم، الفقراء...(.

وغري  مالمئة  غري  املالية  فاملوارد  املايل  الترصف  مستوى  وعىل 
وغري  ضعيفة  االجتامعية  للحامية  املخصصة  واملوارد  منصفة54  

51- مستشار وزير الشؤون االقتصادية والتنمية املكلف بالحامية االجتامعية، مقابلة سابقة

52- د/ محمد ولد يرك، وزير سابق و رئيس نقابة، مقابلة سابقة.

53-محمد عبد الله بليل، خبري وناشط يف املجتمع املدين.

54- وثيقة اإلسرتاتيجية ص:22. 
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قلتها.  املعونات رغم  تلك  بتقديم  الدولة  تلزم  بقوانني  مضبوطة 
وغياب  الرتبوي  النظام  ضعف  يف  الدولة  دور  تراجع  ويتجىل 
نظام للمتابعة والتقييم وعدم االهتامم بالبحث العلمي املتعلق 

باملؤرشات االجتامعية والواقع االجتامعي.

مركزة  فهي  االجتامعية،  للحامية  املخصصة  املوارد  ضعف  ومع 
يف العاصمة عىل حساب املناطق الداخلية خصوصاً الريفية منها 

حيث العزلة والفقر.   

عدم  منها:  بعوامل  االجتامعية  الحامية  مجال  البلد يف  تأثر  كام 
وتعدد  تبعرث  والدولية،  اإلقليمية  املتغريات  السيايس،  االستقرار 
األولويات  غياب  املؤسسية،  صالحياتهم  وتداخل  املتدخلني 
بالحامية  املرتبطة  املوازنات  االسرتاتيجية يف مجال رسم وصياغة 

االجتامعية.

وىف هذا اإلطار فإن التفاوت ظل عىل مدى عمر الدولة املوريتانية 
السمة الثابتة عىل مستوى التغطية االجتامعية؛ فالعاصمة تتوفر 
عىل جل الخدمات التي ظلت وال تزال ناقصة. أما الداخل- معظم 
واليات الوطن األخرى- فكان وال زال املنيس األكرب. ويتم تذكره يف 
الحاالت املتعلقة بالكوارث أساساً، فاملستشفيات الجهوية ناقصة 
املعدات والطواقم، واىل عهد قريب، فُجّل الواليات ال تتوفر عىل 
جراحني أو مخدرين عىل سبيل املثال. أما التعليم فيعاين إخفاقات 

وأزمات بنيوية عىل جميع املستويات.

إن البنية االقتصادية واإلدارية التي اعتمدت عىل مركزية الدولة 
التغطية  توزيع  سلبي عىل  بشكل  أثرت  عقود،  لعدة  وخدماتها 
الهجرة  الدميوغراىف، وزاد من  بالتوازن  االجتامعية. وهو ما أخل 
به  لها  طاقة  ال  ما  تتحمل  وصارت  العاصمة.  خاصة  املدينة  اىل 
والخدمية،  واملائية  والرتبوية  الصحية  التحتية  البني  حيث  من 

العاصمة التي ال تزال بدون رصف صحي.

لقد أثرت هذه املتغريات عىل واقع التغطية االجتامعية وطبيعة 
الخدمات املقدمة من خالل: نقص املوارد املالية والتغري املتتايل 
للحكومات وعدم ثبات السياسات واالسرتاتيجيات القطاعية، ثم 
إن الهجرة واإلرهاب والجرمية املنظمة أسهمت بصفة مبارشة يف 
الحد من فاعلية التغطية االجتامعية يف موريتانيا خاصة يف مناحي 

توفري الخدمات ونوعيتها )الصحة والتعليم والتشغيل (. 

وال يزال البلد يعاين من وضعية عدم أمن غذايئ بنيوي ومزمن، 
نسبة  وترتفع  الريف..  يف  55خاصة  مرتفعة،  تغذية  سوء  ونسبة 

البطالة خاصة لدى الشباب.. 

هو  آخر،  سلبياً  عامالً  املرأة  حقوق  مجال  يف  الناشطات  تضيف 

55 ـ نفس املقابلة.

تحكم  التي  التقليدية  االجتامعية  املنظومة  أمام  الدولة  ضعف 
مختلف مجاالت الحياة االجتامعية، مثالً ال تحرتم سن الزواج وال 

تهتم بإعالن وتسجيل األحداث املدنية56.. 

ثانياً- توزيع نفقات الحامية االجتامعية 

وصندوق  االجتامعي  الضامن  بصندوق  املؤمنة  للفئات  بالنسبة 
وتختلف  املؤمنني.  استفادة  تنظم  قوانني  توجد  الصحي،  التأمني 
للفئات  بالنسبة  أما  املؤسسات.  هذه  قوانني  حسب  التغطية 
من  وغريها  االجتامعية  الحامية  إدارة  من  تستفيد  التي  األخرى 
املؤسسات املرتبطة بالحامية االجتامعية، فال توجد معايري تحدد 
التي  البلديات  من طرف  تحديدهم  يتم  إمنا  و  استفادة هؤالء. 
يقيمون يف نطاقها، عرب تسليمهم إفادات توقعها هذه البلديات. 

ثالثاً- دور شبكات األمان االجتامعي

ميكن  ال  فإنه  تلعبه،  الذي  والدور  الشبكات  هذه  أهمية  رغم 
إليها وحدها يف مجال الحامية االجتامعية. وتعترب أهم  االستناد 
هذه الشبكات يف السنوات األخرية برنامج التضامن الوطني لسنة 

 .2011

هذا الربنامج الذي أُنشئ يف أعقاب ارتفاع أسعار املواد األساسية 
بني  التوازن  عدم  بينها  )من  عوامل  عدة  تضافر  نتيجة  دولياً؛ 

العرض والطلب، الفيضانات والحرائق يف مناطق اإلنتاج(. 

يهدف الربنامج املذكور إىل حامية السكان األكرث فقرًا من التأثر 
بارتفاع األسعار، وإىل خلق فرص لتوزيع الدخل من خالل فرص 
وبواسطة  العاملة،  اليد  يف  الكثافة  ذات  القطاعات  يف  تشغيل 
متويل املواد الغذائية األساسية، وتطوير الزراعة وترقية التشغيل 
واألنشطة املدرة للدخل، تكون لها انعكاسات أساسية عىل هؤالء. 

و قد تم توزيع موارد برنامج التضامن كام يأيت: 

 اإلعانات املوجهة حصلت عىل مبلغ 8.557 ماليني أوقية؛	 

 التشغيل واألنشطة املدرة للدخل 4.100 ماليني أوقية؛	 

 التنمية الزراعية وبالخصوص األنشطة ذات الكثافة العالية 	 
من اليد العاملة 2 مليارا أوقية. وخالل السنوات التالية، متت 

مواصلة الربنامج املذكور، تحت مسميات أخرى.

مرتبطاً  آنياً  برنامجاً  يظل  أهميته  عىل  الربنامج  هذا  أن  إال 
بالحكومة، يف غياب قوانني تضمن استمراريته ودميومته. و تجدر 
مجال  يف  مستغلة  غري  قوة  نقاط  هناك  أن  إىل  عموماً  اإلشارة 

شبكات األمان.

56 ـ املجموعة البؤرية للناشطات يف مجال حقوق املرأة.
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يف  كبري  بدور  ليقوما  واألوقاف،  الزكاة  مأسسة  مثالً  فباإلمكان 
دراسة  ففي  املالية.  ألهميتهام  نظراً  االجتامعية؛  الحامية  مجال 
أجريت يف موضوع الزكاة، بلغت زكاة املاشية وحدها نحو أربعة 
وستامئة  آالف  وستة  مليوناً   14( أوقية/  مليوناً  و382  مليارات 
وستة وستون دوالراً(. أما مداخيل األوقاف واملنيحة )إعارة موايش 

بهدف االستغالل( فلم تجر حولها أية دراسة حتى الساعة57. 

تجدر اإلشارة إىل أن الزكاة والوقف واملنيحة تلعب دوراً كبرياً يف 
إعادة توزيع الرثوة عىل مستوى الريف املوريتاين..

رابعاً- الحامية االجتامعية لألشخاص ذوي اإلعاقة

يف القديم كان التكفل باألشخاص املعّوقني يف مجتمعنا يتم بآليات 
تضامن اجتامعي تقليدي. لكن اضطرابات اقتصادية و اجتامعية 

وبيئية زعزعت هذا النظام بعمق.

الدور  تشكيل  إعادة  عىل  عملت  االجتامعية  التحوالت  أن  إال 
االجتامعي، اليشء الذي متخضت عنه هشاشة أكرب بصفة خاصة 
السكان  من  إيل10%   7 مابني  ميثلون  الذين  املعّوقني  لألشخاص 
حسب إحصائيات املنظمة العاملية للصحة، موزعة حسب نوعية 

اإلعاقة إىل:

- األشخاص املعّوقني حركيا 38%.

- األشخاص الصم و البكم 24%.

- األشخاص املكفوفني 20%.

- األشخاص املعوقني عقلياً 12%.

- األشخاص متعددي اإلعاقة 5.5%.

- األشخاص املعّوقني جراء الجذام 58.0.5%

املوريتانية بجهود  الحكومة  اإلعاقة قامت  بغية مواجهة ظاهرة 
املعّوقني  األشخاص  ترقية  إطار  يف  األخرية  سنوات  األربع  خالل 

ويتعلق األمر أساساً بـ:

· إنشاء مديرية مركزية مكلفة باألشخاص املعّوقني ضمن وزارة 	
الشؤون االجتامعية والطفولة واألرسة 2008.

· مصادقة بالدنا 2010 عىل االتفاقية الدولية املتعلقة بحقوق 	
األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكولها االختياري.

57 ـ الحسن ولد الطالب، مقابلة سابقة.

58 - مقابلة مع املدير املساعد للمعوقني، عبد الرحمن ولد حامدي.

· 	 043-2006 رقم  القانوين  لألمر  التطبيقية  النصوص  إعداد 
مالءمتها  و  املعّوقني  األشخاص  وحامية  برتقية  املتعلق 

للنصوص الدولية ذات الصلة.

· املصادقة عيل مرسومني تطبيقيني لألمر القانوين 043-2006 	
املتعلقني بـ: 

· املعّوقني، 	 األشخاص  لرتقية  القطاعات  متعدد  مجلس  إنشاء 
تعريف صفة الشخص املعّوق.

· إنشاء لجنة متساوية األعضاء بني وزارة الشؤون االجتامعية 	
واالتحادية املوريتانية لجمعيات األشخاص املعّوقني.

· االقتناء السنوي للمعدات الفنية املساعدة لألشخاص املعّوقني 	
)أكرث من 5000  أوقية  مببلغ سنوي معدله خمسون مليون 

معونات تقنية ومقاعد متحركة، عكازات، عيص بيضاء(.

· لجمعيات 	 املخصصة  السنوية  املالية  املنحة  إرتفعت  لقد 
إىل   2007 سنة  أوقية   300.000 من  املعّوقني  األشخاص 

70مليون أوقية سنة 2013.

· لإلعاقة 	 اإلفريقي  املنتدى  تنظيم  بغية  وتقني  مايل  دعم 
اإلفريقية  للجامعة  العامة  الجمعية  انعقاد  مع  بالتوازي 
الجمعية  هذه  اختارت  ولقد  بالدنا,  يف  املعّوقني  لألشخاص 
محمد  السيد  الجمهورية  رئيس  فخامة  باإلجامع  العامة 
لألشخاص  اإلفريقية  للجامعة  رشفياً  رئيساً  العزيز  عبد  ولد 

املعّوقني.

· متعددي 	 األطفال  ألرس  مالية  تحويالت  عرب  دعم  مرشوع 
اإلعاقة.

· املعّوقني 	 لألشخاص  املساعدة  األجهزة  اقتناء  برسوم  التكفل 
يف املركز الوطني لرتكيب األعضاء وإعادة التأهيل الوظيفي.

· بدون 	 املعّوقني  األشخاص  لصالح  أرضية  قطعة   200 منح 
سكن، يف إطار ترقية السكن االجتامعي.

· منح قطعة أرضية ملقرات بعض رابطات األشخاص املعّوقني 	
يف نواكشوط.

· متدرس أكرث من 585 تلميذاً معّوقاً يف املدرستني املتخصصتني 	
يف نوا كشوط.

· أقسام 	  6 )بناء  واملكفوفني  البكم  و  الصم  مدارس  توسعة 
وسكن ل28 طفالً(59.

59 ـ املدير عبد الرحيم ولد حامدي، مقابلة سابقة.
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ورغم أهمية اإلنجازات يف مجال دعم األشخاص ذوي اإلعاقة، إال 
أن القامئني عىل إعداد االسرتاتيجية الوطنية للمعّوقني60 يعرتفون 

بالنواقص اآلتية:

Ø§.نقص البيانات املتعلقة بهم

Ø§.متييز املجموعة الهشة

Ø§.غياب مقاربة التسيري املتعدد القطاعات لإلعاقة

Ø§.صعوبة الولوج إىل الخدمات االجتامعية األساسية

Ø§ البنايات إىل  وصول  ومشاكل  التنقل  فرص  وسائل  نقص 
العمومية والخصوصية. 

Ø§ األشخاص لصالح  الخاصة  القطاعات  متعددة  الربامج  غياب 
املعّوقني,

Ø§.نقص املواد املعبئة لصالح األشخاص املعّوقني

Ø§ والجمعيات ومنظامتهم  املعّوقني  األشخاص  إرشاك  ضعف 
التي تؤازرهم.

Ø§.نقص تنسيق األنشطة املوجهة لألشخاص املعّوقني

Ø§.النقص يف مجال التواصل والتقويم واملتابعة

الشؤون  بوزارة  املعوقني،  األشخاص  إدارة  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 
االجتامعية والطفولة واألرسة، قد كلفت بتطوير وإنشاء وتنسيق 
اسرتاتيجية وطنية لرتقية وحامية األشخاص املعّوقني، وكذا تطبيق 
الترشيعات املالمئة، وإعداد وتنفيذ الربامج الخاصة إلعادة تأهيل 

وإعادة الدمج 61: 

االجتامعي  والدمج  الحياة  ىف  دورهم  تحسني  إىل  وتهدف 
والتهذيبي والسوسيومهني لألشخاص املعّوق، وكذا وضع قاعدة 
للبيانات حول األشخاص املعّوقني. ورغم اإلنجازات التي متت يف 
لنقص  نتيجة  يزال محدوداً  اإلدارة ال  فإن عمل  املجاالت،  بعض 

الوسائل املالية والفنية الالزمة للقيام بهذه األعامل.

اإلطار القانوين والترشيعي لألشخاص املعّوقني

باألشخاص  خاصة  ترتيبات  توجد  العامة  الترشيعات  إطار  يف 
املعّوقني. 

   وباإلضافة إىل ذلك تشتمل بعض املواثيق واملعاهدات التي متت 
املصادقة عليها من طرف موريتانيا، رغم أنها مل تكن قد صممت 

60 ـ تجدر اإلشارة إىل أن هذه االسرتاتيجية مجرد مرشوع، حتى الساعة، ألنها مل تتم بعد 
املصادقة عليها.

61 ـ. عبد الله جاكيتي ورقة تقدميية حول إدارة األشخاص املعوقني.

خصيصا لألشخاص املعّوقني، ترتيبات خاصة حول هؤالء األخريين 
مثل: امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب )املادة 23 من 
 .)23 )املادة  الطفل  ملابوتو(.معاهدة حقوق  اإلضايف  الربوتوكول 
غري أن املعاهدة الدولية ملناهضة التمييز املامرس عىل النساء مل 

تتعرض للنساء املعّوقات.

ويف األخري تجدر اإلشارة إىل أن األمر القانوين 0043/2006 ومعاهدة 
حقوق األشخاص املعّوقني )التي متت املصادقة عليها من طرف 
موريتانيا( والتي تم إنشاؤها خصيصاً لألشخاص املعّوقني، تشكل 

نصوصاً تعالج بصورة شمولية حقوق األشخاص املعّوقني.

ويرتجم التقدم الذي حصل عىل طريق مالءمة القانون الداخيل 
يشكل  قد  الذى  اليشء  الدويل؛  القانون  عن  املنبثقة  النظم  مع 
مستقبالً املرجع األسايس للسياسات واالسرتاتيجيات التي ستوضع 
املعّوقني يف موريتانيا؛  األشخاص  يف مجال حامية وترقية حقوق 
تكريساً  تشكل  كام  املعّوقني،  باألشخاص  ضمني  اعرتاف  هي 
للواجبات املناطة باألشخاص املعنويني للقانون العمومي والقانون 

الخاص. 

لقد أعدت وزارة الشؤون االجتامعية والطفولة واألرسة النصوص 
التي قد  القانوين وقد أحالتها إىل الحكومة  التطبيقية لهذا األمر 

صادقت عىل اثنني من بينها.

طرف  من  عليها  املصادق  املعّوقني  األشخاص  حقوق  ومعاهدة 
الجمعية العامة لألمم املتحدة يف دجمرب 2006 والتي تم التوقيع 

عليها من طرف موريتانيا:

تشكل النص األول األكرب للقرن الواحد والعرشين يف مجال حقوق 
فتحها  تم  التي  اإلنسان  لحقوق  األوىل  املعاهدة  وهي  اإلنسان 

لتوقيع منظامت الدمج الجهوي.

إيجابية  والتي تحمي بصورة  قانونياً،  امللزمة  الدولية  اآللية  هي 
حقوق األشخاص املعّوقني؛ وتشكل أداة عاملية تهدف إىل تجسيد 
تم  وقد  الحظوظ،  املعّوقني وعدالة  لألشخاص  األساسية  القوانني 

تنفيذها يوم 03 مايو 2008.

 50 عىل  وتشتمل  عامة  بصورة  املعوقني  األشخاص  بكل  تتعلق 
مادة62.

الخطوة  يف  الزال  البلد  أن  إال  باملعوقني،  املتزايد  االهتامم  رغم 
بها.  والتكفل  الخاصة  االحتياجات  الفئة ذات  لدعم هذه  األوىل 
فمثالً، ال يوجد حتى الساعة ثانويات وال مراكز تكوين مخصصة 
لهؤالء. وحتى عىل مستوى التعليم األسايس اإلجباري، فإن هؤالء 
لهؤالء  املعدة  املدارس  ألن  نظرا  إليه؛  الولوج  من  يتمكنون  ال 

62 ـ املدير عبد الرحيم ولد حامدي، مقابلة سابقة.
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التكوين  معاهد  خريجو  ويعاين  فقط.  نواكشوط  يف  متواجدة 
املدرة  لألنشطة  خاصة  برامج  غياب  املعوقني  من  عامة  املهني 
للدخل. ما جعل بعض هؤالء الخريجني يتعرضون لالستغالل من 
وخرباتهم،  مهاراتهم  تستغل  التي  الفنية  الورشات  أصحاب  لدن 
أحياناً من دون دفع التعويض املناسب 63. وتشكو من عدم إرشاك 

منظامت املجتمع املدين يف املجال.64

خامساً- الحامية االجتامعية للمرأة 

يف  بنظرياتها  مقارنة  املوريتانية  للمرأة  االجتامعية  املكانة  رغم 
الوطن العريب وإفريقيا، ورغم أنها متثل %51,3 )املكتب الوطني 
لإلحصاء، 2010(، إال أن مشاركتها ال تزال دون املستوى املطلوب. 
ففي آخر انتخابات ترشيعية وبلدية، حصلت النساء عىل 21% 
و%35 عىل التوايل. كام مثلت نسبة %29 يف الوظيفة العمومية 

و%33 من العقدويني)2008(. 

تعكس  العمومية  الوظيفة  يف  املستخدمني  فئات  دراسة  أن  إال 
السامني(. وتشكل  األطر  فئة  للرجال )%89 يف  الفعلية  السيادة 
النساء نسبة %28 من األطر املتوسطة وأقل من %29 من فئة 

الوكالء املأمورين65.

املرأة والفقر:أ. 

يربز تحليل أثر الفقر حسب جنس معيل األرسة، فروقاً بني الوسط 
لدى  أضعف  يبدو  نواكشوط  العاصمة  ففي  والريفي،  الحرضي 
يعيلها  التي  األرس  باملقارنة مع  نساء 25,2%،  تعيلها  التي  األرس 
رجال 66%26,2. وأثر الفقر أقوى يف ريف النهر %65.9 إذا كان 

معيل األرسة رجالً، مقابل %70.3 إذا كان معيل األرسة امرأة.

و تعكس املعطيات أدناه درجة استفادة املرأة يف موريتانيا من 
الحامية االجتامعية.

املرأة والتعليم:ب. 

قفزة  الذي عرف  البنات  لتمدرس  بالنسبة  الحال  عليه  ملا  خالفاً 
كبرية خالل السنوات األخرية، جعلت موريتانيا منوذجاً يحتذي يف 
مجال تدريس البنات، اللوايت ال زالت نسبة األمية مرتفعة جداً يف 
صفوفهن. إذ تعترب نسبة 2/3 من األميني يف موريتانيا من النساء. 

املرأة والنفاذ إىل الخدمات الصحية:ج. 

يتعلق  ما  يف  مقلقة،  مؤرشات  هناك  تزال  ال  الصحة  مجال  يف 
63 ـ مقابلة مع أم كلثوم منت العابد، رئيسة جمعية بسمة لرعاية األطفال ذوي االحتياجات 

الخاصة.

64 ـ أم كلثوم منت العابد، مقابلة سابقة.

65 ـ اإلسرتاتيجية الوطنية ملأسسة النوع، نوفمرب 2011، ص:15.

66- نفس املصدر. 

بالنساء: 

نسبة وفيات األمومة:د. 

لكل   686 تبلغ  حيث  مرتفعة،  األمومة  وفيات  نسبة  تزال  ال   
100000 والدة حية67، أما وفيات الشباب فتقدر بـ 77 يف األلف 
مقابل 122 يف األلف لوفيات األطفال، وهناك فروقا هامة يف نسبة 
الواحدة،  السنة  عن  أعامرهم  تقل  ملن  الجنس  الوفيات حسب 

حيث سجلت %86 للذكور مقابل %67 لإلناث68.

نسبة استخدام وسائل منع الحمل:ه. 

النساء  لدى  منترش  غري  الحمل  منع  طرق  استخدام  يزال  ال   
يستخدمن  فقط  املتزوجات  النساء  من   9.3% فـ  املوريتانيات، 

وسيلة منع حمل تقليدية أو عرصية.

ويرتبط استخدام وسائل منع الحمل باملستوى التعليمي ومكان 
اإلقامة، حيث نجد مثالً أنه يف الوسط الريفي تبلغ نسبة االستخدام 

%3.3 مقابل %13.8 يف الوسط الحرضي.

االستفادة من عالجات ما قبل الوالدة: و. 

يعترب اللجوء إىل عالجات ما قبل الوالدة عامالً مهامً يف صحة األم 
إيجابيا يف نهاية العرشية، وإن كانت  والطفل. وقد عرف تطوراً 
املرأة الريفية مل تستفد كثريا، فحسب املعطيات املتوفرة، نالحظ 
أن نسبة تغطية اللجوء إىل عالجات ما قبل الوالدة أكرث ارتفاعا يف 

الوسط الحرضي %88 منها يف الوسط الريفي 66% 69.

مؤهل  طرف شخص  من  الوضع  أثناء  باملساعدة  يتعلق  ما  ويف 
فقد انتقلت من %57 سنة 2001 إىل %61 سنة 2007، وترتفع 
هذه النسبة أكرث يف الوسط الحرضي %90 منها يف الوسط الريفي 

70.39%

ويرتبط اللجوء إىل مساعدة شخص كفء أثناء الوضع باملستوى 
التعليمي للمرأة، %45 لدى النساء اللوايت ال ميتلكن أي مستوى 
تعليمي، مقابل %92 لدى النساء يف املستوى الثانوي فام فوق. 
املعطيات  فإن  السيدا،  النساء عن فريوس  وعىل مستوى معرفة 
الوسط  يف  أهم  واالنتقال  الوقاية  طرق  معرفة  أن  تربز  املتوفرة 

الحرضي %17.3 منها يف الوسط الريفي 8.4% 71.

حالة التغذية:ز. 

67- حوليات وزارة الصحة ، مرجع سابق 2008. 

68- نفس املصدر. 

69- نفس املصدر. 

70- نفس املصدر. 

71- املسح الدميغرايف والصحي 2007. املكتب الوطني لإلحصاء  
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تربز املؤرشات حول حالة تغذية الطفل أن %29.8 من األطفال 
الوزن، وأن  الذين تقل أعامرهم عن 5 سنوات يعانون نقصاً يف 
%7.1 منهم يعانون نقصاً حاداً يف الوزن، و%27 يعانون تأخراً يف 

النمو.

وهذه املؤرشات أكرث حدة يف الوسط الريفي، حيث نجد 35.5% 
الحاد،  الوزن  الوزن، و%9.5 نقصاً  يف  يعانون نقصاً  من األطفال 

و%30.9 تأخراً يف النمو72.

وحسب املسح الدميوغرايف والصحي يف موريتانيا، يصيب التأخر 
يف النمو اإلناث والذكور بنسب متفاوتة %35 لدى اإلناث مقابل 

%34 لدى الذكور.

 أما الهزال فهو مرتفع لدى الذكور أكرث منه لدى اإلناث %15 و 
%11 عىل التوايل.

ومع أنه ال توجد قوانني متييزية ضد املرأة، فيعزى انخفاض هذه 
النسب إىل عوامل عدة منها: انخفاض الوعي لدى النساء والنفاذ 
االجتامعية  الحقوق  وجهل  واالجتامعية،  القانونية  الحامية  إىل 

واالقتصادية.

حة  الجزء الرابع: التوجهات المستقبلية والبدائل المق�ت

أوالً- دور املجتمع املدين والنقابات

ترى مختلف أطراف املجتمع املدين، من منظامت مجتمع مدين، 
يف  املجتمع  دور  أن  االجتامعية،  الحامية  يف  وفاعلني  ونقابات، 
تطوير الحامية االجتامعية يف موريتانيا، والنهوض بها يف جوانب 
الترشيع والتمويل واإلدارة والتنظيم وتوسيع الرشائح املستفيدة، 

يستلزم ما يأيت: 

أوال: املنارصة من أجل توفري نظام حامية اجتامعية جيد التصميم، 
عىل  القامئة  االجتامعية  التأمينات  مظلة  نطاق  توسيع  يضمن 
االشرتاكات وإعانات البطالة، وإرساء أرضية حامية اجتامعية ألكرث 
الناس فقراً وهشاشة وضعفاً، ال تقف عند الوصول إىل الحد األدىن 

من الحقوق االقتصادية واالجتامعية.

ثانياً: التحسيس من أجل رفع مستوى وعي املواطنني بحقهم يف 
الحامية االجتامعية، وأنها ليست إحساناً من الحكومات. 

ثانياً- العالقة بني منط التنمية وبني أزمة الضامن االجتامعي

بعد  حقيقية  أزمة  تعيش  االجتامعية،  للحامية  أنظمتنا  تزال  ال 
املطالبة  الفئات  واتساع  التقليدي،  النظام  عرفه  الذي  التصدع 

72- نفس املرجع. 

بالرعاية االجتامعية، وندرة املوارد املالية، وأمام عجز الحكومات 
عن وضع سياسات تستهدف الرفع من مستوى متويالت الحامية 
االجتامعية. وال يزال ينظر إىل الحامية االجتامعية عىل أنها عبء 

و أنها ليست منتجة. 

ومام ال جدال فيه اليوم، أن هناك بعداً تنموياً هاماً لعنرص الحامية 
االجتامعية ينبغي النظر إليه. فبتطوير الحامية االجتامعية و توسيع 
واملجموعات  العامل  وخاصة  املواطنني،  جميع  لفائدة  قاعدتها 
الضعيفة، من تغطية صحية، وتأمني عىل أخطار الشغل، وسكن 
الئق، وتوفري للشغل والتعويض عنه يف حال فقدانه، فكل ذلك له 
تأثري إيجايب ومبارش عىل فعالية االقتصاد بصفة عامة. فالحامية 
االجتامعية ككتلة من الربامج ترشيعية وخدمية، يتوخى منها أن 

تحقق مجموعة من األهداف من بينها:

تحسني املستويات املعيشية لألفراد، وتوفري الخدمات االجتامعية، 
إشباع  عىل  القادرين  غري  ومساعدة  إليها،  الوصول  وتسهيل 
حاجاتهم، إىل غري ذلك مام ميكن أن تحققه الحامية االجتامعية، 
تقوم  كام  املجتمع.  ألفراد  اجتامعية  وعدالة  اجتامعي  أمن  من 
ما  واإلنصاف.  واملساواة  العدل  مبدأ  عىل  االجتامعية  الحامية 
ومعززاً  جهة،  من  االجتامعي  النسيج  متاسك  روافع  من  جعلها 
للثقة بني املواطن والحكومة من جهة ثانية. وهذا ما جعل العديد 
من صانعي السياسات يف بعض الدول يهتم بإعادة النظر يف برامج 
للتنمية، يتجاوز  الحامية االجتامعية، باعتبارها متثل منطاً جديداً 
أهداف النمو االقتصادي إىل تلبية احتياجات الناس، وهي التنمية 

املستدامة بأبعادها االقتصادية واالجتامعية والبيئية، مجتمعة. 

ثالثاً- ابرز اإلصالحات املقرتحة

 حول أبرز اإلصالحات املقرتحة، فقد أجمع مختلف املستجوبني 
عىل ما يأيت: 

· للحامية 	 واملؤسسية  القانونية  املنظومة  وإصالح  تحديث   
االجتامعية وتوحيدها وتعميمها.

·  تبويب الحامية االجتامعية )املوحدة( يف ميزانية الدولة.	

·  إرشاك املجتمع املدين يف كل ما يتعلق بالحامية االجتامعية,	

· وتسمح 	 االجتامعية  الحقوق  تحدد  قانونية  بيئة  خلق   
للمواطن برفع تظلامته لضامن التمتع بحقوقه.

·  إصالح النظام الرتبوي. 	

· تأهيل 	 امليرسة،  )القروض  االجتامعي  األمان  تعزيز شبكات   
املصادر البرشية، دعم املؤسسات الصغرية و املتوسطة(.
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·  متكني النساء. 	

·  توفري الرعاية االجتامعية للمعوقني واملسنني.	

· فقدان 	 عن  والتعويض  عمل  فرص  وتوفري  الشباب  تكوين   
الشغل.

·  رعاية الفئات الهشة )املتسولون، املنكوبون(.	

·  دعم اإلنتاج الحقيقي )الصناعة، الزراعة(.	

· مأسسة 	 عرب  )التضامن(  واألهيل  الرسمي  التمويل  زيادة   
الزكاة والوقف واملنيحة.

·  تكوين املصادر البرشية العاملة يف امليدان. 	

·  تحسني التنسيق بني مختلف املتدخلني. 	

·  إجراء الدراسات وإقامة قواعد البيانات.	

·  مأسسة بعد النوع.	

·  تعزيز التعاون مع الرشكاء املاليني والفنيني.	

· الحامية 	 شعب  ينسق  ومتطور  جديد  صندوق  إقامة 
االجتامعية.

· التابعني 	 العامل  معاشات  بتسيري  متخصص  صندوق  إنشاء 
للضامن االجتامعي.

· إقامة صندوق للكوارث. 	

· مراجعة وتحديث القوانني والنصوص.	

· تحديث اإلدارة. 	

·  إلغاء السقف الحايل يف ما يتعلق باالشرتاكات عىل الراتب.	

· يجعل 	 اختياري،  تكمييل  اجتامعي  ضامن  نظام  إقامة 
املنخرطني فيه يجنون ـ عند اإلحالة للتقاعد ـ معاشات كافية 

لهم وألرسهم
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