
منظور سياسة األمن القومي

موريتانيا

مركز املراقبة الدميقراطية للقوات 
املسلحة في جنيف 



	  



شرط عدم املسئولية

تعد هذه الوثيقة مساهمة للمناقشات في مؤمتر "إدراج األمن اإلنساني في سياسات األمن القومي 
في شمال غربي أفريقيا"، مت التنسيق بالتعاون مع مركز دراسات حقوق اإلنسان والدميقراطية و 
مركز الرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة – جنيف )ويقام هذا املؤمتر يومي 23 و24 نوفمبر 

2010 في مدينة الرباط، املغرب(.

وليس على منظمي املؤمتر مسؤولية فيما يخص املعلومات ووجهات النظر املقدمة في هذه الوثيقة. 
وليس مبقدر منظمي املؤمتر ضمان صحة أو صدق محتوى هذه الوثيقة.
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مقدمة:

القومي  باألمن  اخلاصة  العمل  مبادئ  إعداد  عملية  متثل 
إلى  عاجلة  أولوية  حاليا  اإلسالمية  موريتانيا  جلمهورية 
جانب إعداد سياسة قومية. وذلك على الرغم من عدم وجود 

إستراتيجية شاملة لألمن القومي بشكل صريح ورسمي.

ومع ذلك، فإنه نظرا ملا شهدته البالد خالل السنوات املاضية 
من تغيرات كبيرة والسيما االنتقاالت السياسية في الفترة 
مسألة  حظيت  فقد   ،2009-2008 من2005-2007و 

حتديد سياسة األمن القومي بأهمية خاصة.

تخضع مسألة حتديد سياسة األمن القومي لعملية تشترك 
مت  فقد  لذا  عليها.  االتفاق  تدعيم  أجل  من  أطراف  عدة  فيها 
واملنتدى  يناير2009(  للدميقراطية)  العام  املجلس  تنظيم 
مبشاركة  وذلك   )2010 )أكتوبر  اإلرهاب  حول  الوطني 
مت  التي  القرارات  احلكومة  عرضت  وقد  املدني.   املجتمع 
املبادرات،  هذه  ضوء  وعلى  البرملان.  على  إليها  التوصل 
األمن  القومية، حول حتديد سياسة  املناقشات  تتيح  سوف 
تشكل  التي  واملخاطر  تأمينها  وسبل  ملوريتانيا  القومي 

متكاملة إلعداد  إلى رؤية  التوصل  السياسة،  عبئا على هذه 
املؤسسات املعنية بهذا الشأن.

حاليا،  القومي  باألمن  اخلاصة  االستراتيجية  تنفيذ  يهدف 
إعطاء  إلى  لتنسيقها،  عملية  التنفيذية  السلطة  تتولى  والتي 
األولوية إلى حماية املجتمع وتوفير األمن للدولة واستمرار 
الدوليني وجيرانها.  التعاون اإليجابي مع شركاء موريتانيا 
فعلى صعيد أمن الدولة، مت حتقيق سياسة األمن القومي، في 
جميع القطاعات املعنية، على مراحل متتالية، تبعا إلمكانيات 
مت  اإلنساني،  باألمن  اخلاص  للبعد  بالنسبة  وأما  الدولة. 
إذ يوجد  املدني.  املجتمع  بالتعاون مع  القومي  األمن  متابعة 
إجماع حول هذه املسائل، مع وجود بعض االختالفات، كما 
بشكل  ملحوظة  باتت  والتنمية  األمن  انعدام  بني  الصلة  أن 

متزايد.

األمن  سياسة  حتديد  قيمة  توضيح  اجليد  من  سيكون  لذا 
القومي بصفة رسمية في موريتانيا. وستعمل السلطات في 
هذا االجتاه في ظل توافر املناخ اإلقليمي املناسب، واألوضاع 

العاملية املالئمة.

5

موريتانيا
مالمح عن الدولة

جمهورية إسالمية منط احلكم                               
 3،129،486 نسمة

)وفقا لتقديرات يوليو2010(
السكان:

 2،000 دوالر أمريكي
)وفقا لتقديرات2009(

إجمالي الناجت احمللي:

1،030 كيلومتر مربع املساحة:
العرب -البربر%30                                     
احلراطني %40                                     

السود %30

اجلماعات العرقية

اإلسالم الديانات
0.520      

املرتبة 154 من 182دولة 
    )2007(

 مؤشر التنمية البشرية            
و املرتبة

)2008(0.93-  
 يوضح الرقم حالة                                             

احلكم على الصعيد الواقع 
 بني -2.5 و2.5   

 علما بأن 2.5 هو الرقم 
املعياري

مؤشر احلكم:    
االستقرارالسياسي 

وغياب العنف

اإلمنائي،  املتحدة  األمم  ،برنامج  العالم  عن  حقائق  كتاب  )املصدر: 
البنك الدولي(
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موريتانيا

املصالح

اإلسالمية  موريتانيا  جلمهورية  الوطنية  املصالح  تشتمل 
فيما يلي 

حماية سيادة البالد. · 

الدفاع عن وحدة األراضي.  · 

تعزيز الوحدة الوطنية.  · 

تعزيز بناء الدول · 

املؤسسات  الدميقراطية واستمرارية  ترسيخ مباديء  · 
الدميقراطية. 

التنمية االجتماعية واالقتصادية للبالد. · 

أمن ورفاهية ورخاء املواطنني.   · 

احلفاظ على سيادة القانون والعدالة · 

احلفاظ على قيم الدين اإلسالمي وتنميتها.   · 

استمرار توارث املبادئ اخلاصة بتقاليد موريتانيا  · 

حماية الوفاق املدني. · 

حماية حريات األفراد وحقوقهم األصلية.  · 

مكافحة الفقر. · 

التنمية  إطار  في  واستغاللها  الطبيعية  املوارد  حماية  · 
االقتصادية الوطنية.

استمرار التفاهم مع دول اجلوار والسيما مناطق املغرب  · 
وغرب أفريقيا واملنطقة الساحلية والصحراوية.

مكافحة اإلجرام عبر احلدود الوطنية في إطار التعاون  · 
اإلقليمي والدولي.

التهديدات

موريتانيا  جمهورية  ألمن  الداخلية  التهديدات  تشمل 
اإلسالمية التالي: 

تأخر التنمية االقتصادية و االجتماعية. · 

الفقر. · 

انعدام األمن الغذائي. · 

الغذائي  األمن  تهديد  شأنها  من  التي  البيئية  الظواهر  · 
التي  الطبيعية  للمخاطر  اإلنتاجية  املناطق  بتعريض 
حتدث بشكل أساسي نتيجة للظروف املناخية اخلاصة 

للبالد.

ضعف املنظومة التعليمية. · 

االختالل الوظيفي داخل املؤسسات العامة. · 

الشفافية  ونقص  العامة  لإلدارة  الشفافية  انعدام  · 
والفاعلية وانعدام املساواة.

التي  تلك  والسيما  العامة  املشكالت  و  اإلضطرابات  · 
تؤثر على السالم االجتماعي والوفاق املدني.

اإلرهاب. · 

اإلجرام و العنف. · 

سيطرة السياسة على السياسات العامة. · 

فساد األنظمة. · 

والقصور  للمواطنني  الثقافية  االستدامة  ضعف  · 
التنظيمي داخل املجتمع املدني. 

جمهورية  أمن  تواجه  التي  اخلارجية  التهديدات  عن  أما 
موريتانيا اإلسالمية فتشمل التالي: 

مبوريتانيا  األراضي  السالمة  تهدد  التي  املخاطر  · 
وسيادتها.

قبل  من  ارتكابها  يتم  التي  والهجمات  التهديدات  · 
عبر  املوجودة  الدول  غير  من  املسلحة  اجلماعات 

احلدود الوطنية.

شبكات اإلجرام التي تعثوا فسادا في املناطق الساحلية  · 
املخدرات  جتارة  في  تعمل  التي  والسيما  يليها  وما 

واملواد احملظورة واألسلحة اخلفيفة.

الهجرة السرية غير الشرعية. · 

اإلرهاب. · 

شبكات  و  الدولية  اإلجرام  شبكات  بني  التصادمات  · 
اإلرهاب من اجلماعات اإلسالمية املتطرفة.

تدهور النظم البيئية والتنوع البيولوجي. · 
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السياسات العامة 

عمل  ينظم  الذي   ،1991 يوليو   20 دستور  إطار  في 
تخضع  احلكومي،  للعمل  الدائم  اإلطار  ويحدد  املؤسسات 
الهامة  اإلصالحات  والسيما  العامة  السياسات  من  عدد 
حماية  بغية  للتغيير  الصحية،  املرافق  في  حاليا  جتري  التي 

املصالح العامة. 

رؤية  خالل  من  العامة  السياسات  هذه  توحيد  وسيقوم 
متكاملة بحث السلطات على القيام باألعمال التالية : 

مستوى  على  املستمر  الضعف  ملواجهة  القدرات  بناء  · 
الهياكل االساسية.

حتسني  بهدف  التحديث  املشروعات  وتبسيط  إعداد  · 
القومي وتنوعه، من أجل  التنافسية لالقتصاد  القدرة 

إيجاد منو اقتصادي قوي واحلد من الفقر. 

تنمية  خالل  من  الصناعي  النسيج  مستوى  رفع  · 
الهياكل األساسية، خاصة في قطاعات املرافق الصحية 
مصلحة  مجال  وفي  املياه  إلى  والوصول  والكهرباء 

الطرق واملواصالت وشبكات الطرق.

من  الهيكلية  القدرات  وبناء  باآلالت  اإلدارات  تزويد  · 
والعادل  والرشيد  اجليد  احلكم  ممارسة  تنمية  أجل 

الذي يقوم على الشعور باملسئولية واملثالية.

تكثيف اإلجراءات التي من شأنها مكافحة الفقر.  · 

اخلاصة  املعتمدة  غير  األساسية  الهياكل  تأمني  · 
باملدارس، والتي ال تتوافق مع املعايير املتعلقة بالصحة 

واملعدات.

بهدف  والتبذير  الفساد  ملكافحة  قومية  حملة  إقامة  · 
إعادة ترسيخ السالمة العامة.

اعتماد برامج عمل قائمة على حماية املجتمع والتوزيع  · 
العادل للثروات املنتجة. 

أجل  من  واألمن  الدفاع  سياسات  نطاق  حصر  عدم  · 
القضاء على نقاط الضعف في األمن الداخلي وتأمني 

اإلشراف الدميقراطي للقوات املسلحة.

من  والعسكرية  الوطنية  الشرطة  قطاعات  حتديث  · 
وحتسني  تكنولوجية  معدات  على  احلصول  خالل 

املوارد البشرية.

نشر عناصر ملراقبة األراضي من أجل مكافحة شبكات  · 
تهريب املهاجرين غير الشرعيني سواء عن طرق اإليواء 

املؤقت أو اإلعادة القسرية.

التأقلم  بغية  االستخبارات  مجال  في  القدرات  تنمية  · 
على التحديات األمنية املنزليو واإلقليمية والدولية.

تعزيز اللوجستية وتطوير اجليش إلى جانب التعاون  · 
التي  تلك  خاصة  الصديقة،  والدول  اجلوار  دول  مع 
تتعرض لتهديدات أمنية مشابهة من أجل تنمية أعمال 

األمن القومي والقيام بها بشكل مشترك.

أدوات التنفيذ

إن إدخال السياسات العامة املتعلقة باألمن القومي في حيز 
التنفيذ، يقتضي عملية تنفيذ منسقة، تظهر بشكل خاص من 

خالل احملاور التالية:

املشروعات االقتصادية التي تعطي أولوية استراتيجية  · 
املطارات(،  املوانيء،   )الطرق،  األساسية  للهياكل 
تربية  الزراعة،  )الصناعة،  اإلنتاجية  والقطاعات 
االجتماعية  والقطاعات  األسماك(  صيد  املواشي، 

)التعليم والصحة(.

التنمية  الغذائي من خالل أعمال وزارة  حتسني األمن  · 
بالعمل  املكلفتان  الغذائي  األمن  ومفوضية  الريفية 
الغذائي من خالل  النقص  بشكل مشترك في مكافحة 
القطاع  بتنمية  والقيام  أكبر،  بشكل  االحتياجات  تلبية 

في إطار السياسة الوطنية لألمن الغذائي.

حقوق  انتهاكات  ومكافحة  الفقر  على  نهائيا  القضاء  · 
اإلنسان من خالل بناء كادر استراتيجي ملكافحة الفقر، 
بالتعاون  اإلنسانية  لألعمال  مفوضية  عليه  تشرف 
تضم  والتي  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  مع 
االجتماعية  املهنية  واملنظمات  احمللية  السلطات  ممثلي 

واملجتمع املدني.

وإدخالهم،  الالجئني  ملساندة  وطنية  وكالة  تتولى  · 
اإلدماج  إعادة  وماليني،  فنيني  شركاء  مبساعدة 
تعزيز  أجل  من  لالجئني  واالجتماعي  االقتصادي 
فضال  واحلريات  احلقوق  وتشجيع  الوطنية  الوحدة 

عن تقليل الفروق االجتماعية.

بهدف  الفساد  ملكافحة  اجتماعية  استراتيجية  اعتماد  · 
التوزيع  وإعادة  العامة  املصروفات  إدارة  تصحيح 
من  استباقي  عمل  يعضدها  القومية،  للثروات  العادل 

جهاز التفتيش العام للدولة.

من  اجلهود  من  بالعديد  الدينية  الشئون  وزارة  قيام  · 
إقامة  خالل  من  اجلهادية،  األيديولوجية  دحض  أجل 
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موريتانيا

برامج توعية وندوات و منتديات.

حتقيق  مبهمة  بالقيام  واجليش  الشرطة  أجهزة  تكليف  · 
األمن والطمأنينة للمواطنني واحترام حريات األفراد في 
إدارة  وتفويض  الدستورية.  واملؤسسات  القانون  ظل 

األمن القومي من أجل تأمني األراضي الوطنية. 

ملحوظات إضافية:

جمهورية  في  القومي  األمن  سياسة  حتديد  عملية  تأثرت 
مجموعات  بأربع  املاضي،  العقد  خالل  اإلسالمية  موريتانيا 
البعض، بشكل  تزتامنت مع بعضها  التي  املؤثرة  العوامل  من 

خاص، وهي :

إرساء إجراءات معاييرية ومؤسسية خالل العقد املاضي  · 
تشغيل  ومراجعة  الهياكل،  وإنشاء  النصوص،  )إعداد 

املؤسسات(.

املسلحة  القوات  وصول  أعقب  الذي  السياسي  االنتقال  · 
واألمن للحكم، في أغسطس2005 )حتى مارس 2007( 

وفي أغسطس2008 )حتى يوليو 2009(.

داخلية  تهديدات  وظهور  اخلارجية  التهديدات  حتول  · 
بالتهديدات  األحيان  بعض  في  ترتبط  والتي  جديدة، 

اخلارجية.

شدة وتعقد املسائل التي يعاد تشكيلها، املتعلقة بالتعاون  · 
األمني في إطار إقليمي ودولي. 

وقد يسفر ارتباط هذه العناصر ببعضها عن ظهور فترة هامة 
من التحول في موريتانيا تكون خاللها املسائل املتعلقة باألمن 

القومي في املقام األول.

ولم تعد الدولة تشكل تهديدا للمواطنني وأصبحت أقل ضعفا 
مما كانت عليه في املاضي.

األكثر  االجتاهان  هما  وعملها  استقرارها  اآلن  وأصبح 
باألمن  خاصة  وطنية  سياسات  حتديد  أجل  من  وذلك  أهمية 

وتنفيذها.

كما متثل املشاركة في حتديد هذه السياسات مرحلة أساسية 
في مشروع املجتمع املوريتاني، وتسعى الدولة لتوفير املزيد 
من اجلهود من أجل إرساء قيمة الرؤية املشتركة بشكل عام، 
في  واستمرارية  حتسن  من  تقدمه  مبا  يتعلق  فيما  وخاصة 

سياسة األمن القومي.

املصادر:

موريتانيا  جلمهورية   · 1991 يوليو   20 دستور 
اإلسالمية.

موريتانيا  جمهورية  حلكومة  الرسمي  املوقع  · 
اإلسالمية:

 www.mauritania.mr  

مؤمتر املائدة املستديرة اخلاص مبوريتانيا، "استقرار  · 
األمن  حتقيق  أجل  من  ضرورة  موريتانيا:  وتنمية 
اإلقليمي والدولي" بروكسيل، 22-23 يونيو2010.

جمهورية موريتانيا اإلسالمية، "اإلطار اإلستراتيجي  · 
ملكافحة الفقر، 2006- 2010"

املركز املوريتاني لتحليل السياسات "حتليل الوضع،  · 
موريتانيا"  في  البشرية  بالتنمية  اخلاصة  والرؤى 

أغسطس 2009.

حول  العربي  التقرير  اإلمنائي،  املتحدة  األمم  برنامج  · 
التنمية البشرية 2009- التحديات التي تواجه األمن 

اإلنساني في البالد العربية.       
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