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ي مع الجمهوريّة اإلسالميّة الموريتانيّة ()2020-2014
تقييم تعاون االتّحاد األوروب ّ
ت ّم إجراء هذا التقييم بطلب ٍ من وحدة التقييم في
المديرية العامة للشراكات الدولية
(المفوضيّة األوروبيّة)
أجرته شركة Particip GmbH

تعبّر اآلراء الواردة في هذا التقرير عن وجهة نظر المؤلّفين وال تعكس بالضرورة وجهة نظر
المفوضيّة األوروبيّة أو سلطات الدولة المعنيّة

تم إجراء التقييم من قبل:
سيسيل كولين  -رئيسة الفريق
إليزابيث بول  -خبيرة الرئيسية
ميشيل فانبرواني  -خبير رئيسي
زكريا أعمر  -خبير رئيسي
لوك ليفيبفر -مستشار أول
آالن أنتيل  -مستشار مواضيعي
تينو إسماعيل  -خبير منهجي
كلوي جودون ومايكل ليكيفيت  -مديرا التقييم
تم تنفيذ التقييم من قبل شركة " GmbH "Participوتسيره من طرف
وحدة التقييم التابعة للمديرية العامة للشراكات الدولية). (DG INTPA
يتحمل المؤلفون المسؤولية الكاملة عن هذا التقرير ،الذي تم إعداده نيابة عن
مفوضية االتحاد األوروبي .وال يعكس التقرير بالضرورة آراء المفوضية.
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تقييم تعاون االتحاد األوروبي مع جمهورية موريتانيا اإلسالمية للفترة 2020-2014
التقرير النهائي
يتألف التقرير النهائي من األقسام التالية:
التقرير الرئيسي
 .1المقدمة
 .2السياق والمنهجيّة
 .3أسئلة التقييم وردودها
 .4االستنتاجات
 .5التوصيات
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قائمة الرموز واالختصارات
الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية
الوكالة الفرنسية للتنمية
التحالف العالمي لمواجهة تغير المناخ
الوكالة الوطنية للنهوض بالعمالة والشباب
القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي
المساعدة التقنية
بنك التنمية األفريقي
البنك الدولي لإلنشاء والتعمير
منظمة العمل الدولية
األبنية واألشغال العامة
خلية دعم المنسق الوطني
معايير الحكم
الجماعة االقتصاديّة لدول غرب أفريقيا
الخلية الوطنيّة لمحاربة الغلو والتطرف العنيف
لجان التنسيق الوطنيّة
اللجنة الوطنية إلدارة الهجرة
اللجنة التوجيهية
مشروع دعم منع الغلو العنيف في جمهورية موريتانيا اإلسالمية
خلية التخطيط والتنسيق (وزارة الصحة)
نظام معلومات ريليكس المشترك (المفوضيّة األوروبيّة)
اإلطار االستراتيجي لمكافحة الفقر
أداة التعاون اإلنمائي لمنظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية
التغطية الصحية الشاملة
آلية المراقبة واإلبالغ والدعم لمكافحة اإلرهاب
نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج
المديرية العامة للتعاون الدولي والتنمية
المديريّة العامة للشراكات الدوليّة
المديريّة العامة للهجرة والشؤون الداخليّة
المديريّة العامة للسياسة اإلقليميّة والحضريّة
نظام إدارة المعلومات الصحية
المديرية اإلقليمية للشباب والرياضة
وفد االتحاد األوروبي
المديرية العامة للعمليات األوروبيّة للحماية المدنيّة والمعونة اإلنسانيّة
الدراسة االستقصائيّة الديمغرافيّة والصحية
دولة عضو في االتحاد األوروبي
وكالة التنمية البلجيكية
قوات الدفاع واألمن
الصندوق األوروبي للتنمية
صندوق االتحاد األوروبي االستئماني لحاالت الطوارئ ،الذي استُهل العمل به في اآلونة األخيرة
ألغراض تحقيق االستقرار والتصدي لألسباب الكامنة للهجرات غير النظامية ومشاكل المشردين في
أفريقيا
المؤسسة الدولية واإليبيرية األمريكية لألعمال العامة
التدريب التقني والمهني
خطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية
مجموعات العمل السريع  -المراقبة والتدخل
التحالف العالمي للقاحات والتحصين
تسهيالت التمويل العالمي
تقييم تعاون االتحاد األوروبي مع الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 2014-2020
التقرير النهائي – أكتوبر Particip GmbH – 2021

AECID
AFD
AMCC
ANAPEJ
AQMI
AT
BAD
BIRD
BIT
BTP
CAON
CJ
CEDEAO
CELLRAD
CNC
CNGM
COPIL
CORIM
CPC
CRIS
CSLP
CSO-LA
CSU
CT MORSE
DDR
DG DEVCO
DG INTPA
DG HOME
DG REGIO
DHIS2
DRJS
DUE
ECHO
EDS
EM
ENABEL
FDS
FED
FFU
FIIAPP
FTP
GAP
GAR-SI
GAVI
GFF
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التجمع العام ألمن الطرق
المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي
مجموعات التدخل الخاصة
صك تمويل التعاون من أجل التنمية
أداة مساهمة في االستقرار والسالم لحقه في العام  2014أداة مساهمة في االستقرار
الهيئة االوربيّة للديمقراطيّة وحقوق االنسان
المفتشيّة العامة إلدارة القضاء والسجون
وزارة الشؤون االجتماعيّة والطفولة واألسرة
مسح عنقودي متعدد المؤشرات
وزارة التنمية الريفيّة
حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا
وزارة الصحة
هدف التنمية المستدامة
ّ
المنظمة الدوليّة للهجرة
األهداف اإلنمائية لأللفية
منسق وطني
ضابط الشرطة القضائية
برنامج دعم التنمية المحليّة والالمركزيّة
برنامج إدارة الماليّة العامة
اتفاق موقّع مع المفوضيّة األوروبية باستخدام نموذج تقييم "الركيزة".
مشروع دعم دول الساحل الخمس
برنامج األغذية العالمي
برنامج دعم تعزيز سيادة القانون
برنامج دعم إصالح القضاء
مشروع دعم األمن والتنمية
برنامج دعم تنفيذ االستراتيجيّة الوطنيّة إلدارة الهجرة
برنامج دعم القطاع الصحي
منتدى التعاون األمني
منع النزاعات وتعزيز الحوار بين الثقافات
برنامج تعزيز الوصول إلى الوظائف الالئقة في قطاع البناء
اإلنفاق العام والمساءلة الماليّة
برنامج االتحاد األوروبي للمجتمع المدني والثقافة في موريتانيا
البرنامج الوطني اإلرشادي/البرنامج اإلقليمي اإلرشادي
برامج االستثمار ذات األولوية
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم
الخطة الوطنيّة للتنمية الصحية
البرنامج الوطني لدعم قطاع التربية
البرنامج الوطني المندمج لدعم الالمركزيّة والتنمية المحليّة وتشغيل الشباب
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
برنامج اإلقليمي لتطوير سلسلة قيمة الحليب من خالل توسيع فرص الحصول على الطاقة الشمسية
الشريك الفني والمالي
سؤال التقييم
خلية التنسيق واالستشارة اإلقليمية
التعداد العام العشري للسكان والمساكن
تعزيز االستثمارات في موريتانيا لتطوير البنية التحتيّة والخدمات الريفيّة
تنمية القطاعات الزراعيّة والحراجيّة والرعويّة على مستوى األسرة والمجتمع
التعزيز المؤسسي في موريتانيا و تعزيز قدرات الزراعة والتنمية الحيوانيّة على مواجهة الصدمات
مراجعة مؤسسية للقطاع الزراعي والرعوي
المصالحة السلمية بين المجتمعات
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IcSP/IFS
IEDDH
IGAJP
MASEF
MICS
MDR
MUJAO
MS
ODD
OIM
OMD
ON
OPJ
PADLD
PAGEFIP
PAGODA
PAGS
PAM
PARED
PARJ
PASDM
PASNGM
PASS
PCMS
PCPDI
PECOBAT
PEFA
PESCC
PIN/ PIR
PIP
PME
PNDS
PNDSE
PNIDDLE
PNUD
PROGRES-Lait
)PTF(s
QE
RACC
RGPH
RIMDIR
RIMFIL
RIMRAP
RISAP
RPCM
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برنامج لتعزيز صمود المجتمعات الحضريّة والريفيّة الضعيفة في موريتانيا
األمن الغذائي والتغذوي وتنمية الزراعة المستدامة.
استراتيجيّة النمو المتسارع و الرفاه المشترك
الدائرة األوروبيّة للشؤون الخارجيّة
مشروع منع النزاعات وتعزيز الحوار بين الثقافات في موريتانيا
دعم موارد المفوضية على األرض بالخبراء من خالل مهام العمل
خلية الدمج واالتصال
وحدة إدارة المشروع  /البرنامج
عنف قائم على النوع االجتماعي
منطقة خاضعة لنظام خاص

تقييم تعاون االتحاد األوروبي مع الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 2014-2020
التقرير النهائي – أكتوبر Particip GmbH – 2021

SAFIRE
SANAD
SCAPP
SEAE
SEMAH
SURGE
UFL
UGP
VBG
ZRS

iv

أهداف التقييم ونطاقه
تتمثل أهداف التقييم الرئيسة في تقديم تقييم شامل ومستقل لتعاون
اإلتحاد األوروبي في الماضي والحاضر مع الجمهورية اإلسالمية
الموريتانية من أجل استخالص أهم ال ِعبَروصياغة التوصيات
لتوجيه صناع القرار في الدائرة األوروبية للشؤون الخارجية
سبل تحسين
والمديرية العامة للشراكات الدولية حول ُ
اإلستراتيجيات والبرامج وتنفيذ التدخالت الحالية والمستقبلية.
يغطي التقييم جميع عمليات التعاون اإلنمائي بين اإلتحاد األوروبي
والجمهورية اإلسالمية الموريتانية من  4102إلى  4141ويغطي
العمليات المالية وغير المالية على حد السواء .ويشمل التقييم كذلك
تحليل عمل مديريات المفوضية األوروبية العامة األخرى
(الحماية المدنية وعمليات المساعدة اإلنسانية؛ والشؤون البحرية
والصيد والتجارة؛ والهجرة والشؤون الداخلية) من حيث التنسيق
واالتساق فيما يتعلق بمساعي التنمية في إطار المقاربة المندمجة
والترابط بين العمل اإلنساني والتنمية.
يركز التقييم بشكل خاص على قطاعات التدخل ذات األولوية
المحددة في البرنامج الوطني اإلرشادي ( )PINالتابع لصندوق
التنمية األوروبي الحادي عشر ( )FEDويتمحور حول قطاعات
الحوكمة واألمن والهجرة والصحة وكذلك القدرة على التكيف
والنمو الشامل .يأخذ التحليل أيضًا بعين االعتبار القضايا الشاملة،
مثل المساواة بين الجنسين ،والبيئة ،والديموغرافيا ،وحقوق
ً
فضال عن
اإلنسان ("النهج القائم على حقوق اإلنسان")،
موضوعات أخرى تساهم في نجاح التعاون مع اإلتحاد األوروبي
وتحقيق أهدافه ،بما في ذلك التعليم وتعزيز الرؤية.

السياق
تقع الجمهورية اإلسالمية الموريتانية على الحدود مع السنغال
ومالي والصحراء الغربية والجزائر ،وتحتل موقعًا استراتيجيا
دورا محوريا في العديد من الديناميكيات
رئيسيا كما تؤدي
ً
اإلقليمية والدولية ،مثل الديناميكيات األمنية والهجرة .بعد
استقاللها سنة  ،0691حكمت الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
أنظمة استبدادية عديدة قبل أن يضع أول انتقال ديمقراطي للسلطة
سنة  4112دستورا حديثا أرسى مبدأ التداول السياسي على
السلطة .لكن تلك المرحلة االنتقالية لم تدم طويال حيث استعاد
الجيش السلطة بسرعة .وعلى الرغم من ذلك ،فقد عرفت
الجمهورية اإلسالمية الموريتانية في العام  4106أول تداول
سلمي للسلطة عبر انتخابات رئاسية تميزت بهدوء نسبي.
على الرغم من صعوبات الوضع السياسي في البالد (قضايا
التمثيل السياسي والشفافية والمساءلة المحدودة للمؤسسات)،
واصل اإلتحاد األوروبي دعمه لموريتانيا بشكل كبير ،من خالل
هيئات مختلفة ،وال سيما الصندوق األوروبي للتنمية )(FED
والهيئة المساهمة في اإلستقرار والسالم ،بالتوازي مع اتفاقية
الصيد التي تنتج عنها باإلضافة إلى ذلك تحويالت مالية كبيرة.
كما استفاد البلد من صندوق اإلتحاد األوروبي االئتماني لحاالت
الطوارئ ،الذي استُهل العمل به في اآلونة األخيرة ألغراض
تحقيق اإلستقرار والتصدي لألسباب الكامنة وراء الهجرات غير

النظامية ومشاكل المشردين في إفريقيا والذي تم إنشاؤه سنة
 ،4102باإلضافة إلى العديد من بنود الميزانية المواضيعية التي
تتناول مواضيع مثل تعزيز منظمات المجتمع المدني والسلطات
ً
فضال عن الهيئة األوروبية للديمقراطية
المحلية والبيئة والطاقة
المقدم
الدعم
يركز
االنسان.
وحقوق
من اإلتحاد األوروبي لـلجمهورية اإلسالمية الموريتانية منذ فترة
طويلة على تحسين بنية البالد التحتية  ،غير إن الصندوق
األوروبي للتنمية العاشر ) (FEDشكل نقطة تحول نحو تعاون
يركز بشكل أكبر على األهداف اإلستراتيجية بشأن الحكم الرشيد،
والتكامل اإلقليمي والقطاعات الحيوية في البالد (أهداف األلفية
من أجل التنمية ،األمن الغذائي) .يواصل الصندوق األوروبي
للتنمية الحادي عشر العمل على هذا النهج المؤسس على القطاعات
ذات األولوية (األمن الغذائي والزراعة المستدامة ،وسيادة
القانون ،والصحة) التي تعكس تلك التوجهات اإلستراتيجية.

المنهجيّة
يستند هذا التقييم على نظرية للتغيير وتحليل للمساهمة مكنت من
دراسة العالقات السببية الرئيسة مع أخذ خصوصيات السياق
إطارا تحليليًا يستند إلى
وتغيراته بعين االعتبار .لقد وضع الفريق
ً
شبكة تقييم تقوم على ثمانية أسئلة تقييمية ،ينطبق بعضها بشكل
أفقي (شامل) على التعاون بأكمله ويتعلق البعض اآلخر بتأثير
التعاون في القطاعات الكلية .استند التحليل ،باإلضافة إلى دراسة
الوثائق ،إلى مقابالت شبه منظمة .على الرغم من الوباء العالمي،
عمل بعض
تمكن أعضاء فريق التقييم من زيارة الميدان كما ِ
الخبراء الدوليون جنبًا إلى جنب مع خبراء وطنيين.
المعطيات التي تم جمعها خالل التقييم
أربع مناطق رئيسة ( العصابة ،وكيدي ماغا ،ونواذيبو ،والترارزة)
باإلضافة إلى حوالي عشر بلديات تمت زيارتها من أجل مراقبة العديد
من التدخالت في مختلف القطاعات بصفة مباشرةً.
أكثر من  0111وثيقة تخص قطاعات مختلفة تم التدخل فيها في البلد
تمت مراجعتها باإلضافة إلى توثيق غني للتدخالت الفردية ،كما تم
تصفح ودراسة أكثر من  21موقعًا إلكترونيًا.
أكثر من  441شخصًا تمت مقابلتهم في بروكسل وموريتانيا مثل
مسؤولي اإلتحاد األوروبي ومديري المشاريع وأعضاء فرق
المشاريع وممثلي المجتمع المدني وممثلي الدول األعضاء في اإلتحاد
األوروبي وممثلي المؤسسات الوطنية وبعض الفاعلين اآلخرين .تم
إجراء  21مقابلة في المتوسط في كل قطاع من قطاعات التحليل .في
المجموع ،تمت مقابلة أكثر من  61جهة فاعلة موريتانية.
 04مجموعة نقاش تم تنظيمها مع أفراد استفادوا بشكل مباشر وغير
مباشر من تدخالت مختلفة وكذلك مع بعض منظمات المجتمع
المدني.
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اإلستنتاجات
تم تجميع إستنتاجات التقييم الرئيسية الـثالثة عشر ( ) 01أدناه في
ثالثة محاور.

التوجهات اإلستراتيجيّة
اإلستنتاج  .0غطى التعاون بين اإلتحاد األوروبي وموريتانيا
أحيانا قطاعات واسعة جدًا (الحوكمة ،والنمو الشامل والمستدام)
دورا
والعديد من مجاالت التدخل الرئيسة .لقد لعب هذا التعاون ً
حاسمًا في صياغة االستراتيجيات القطاعية الوطنية وتنفيذها في
العديد من القطاعات وكذلك في تنمية البالد.
لقد اكتسب المانحون غير التقليديين خالل فترة التقييم زخ ًما كبيرا
في موريتانيا ومع ذلك ظل اإلتحاد األوروبي هو المانح الرئيسي
في عدد من القطاعات الرئيسية بما في ذلك الحوكمة واألمن
والهجرة والصيد .لقد جمع معظم الدعم بين مستويات مختلفة
ومحاور تدخل تكميلية ،وشراكة بين جهات فاعلة مختلفة (القطاع
العام والخاص ،والمجتمع المدني والشركاء الفنيون والماليون
) ،)PTFوبين االستجابة للقضايا األكثر إلحا ًحا التي تستهدف
أنواعًا مختلفة من الهشاشة .لعب الدعم الذي قدمه اإلتحاد
دورا حاس ًما في صياغة وتنفيذ بعض االستراتيجيات
األوروبي ً
القطاعية التي ساعدت في تحسين تنظيم تلك القطاعات المختلفة
يعط اإلتحاد األوروبي وشركاؤه
واألساسية بالنسبة لتنمية البلد .لم ِ
األولوية للتعليم خالل فترة التقييم ،لكن هذا القطاع اكتسب أهمية
خاصة في البرمجة الحالية .4142-4140
اإلستنتاج  .4لم يتَّبع تطور إستراتيجية التدخل ،المؤسسة مبدئيا
إطارا استراتيجيًا موحدًا وواضحًا في
على عمليات دعم منظمة،
ً
السنوات األخيرة ،كما أظهر التركيز على البعد المؤسسي مدى
محدوديته رغم أهميته.
لقد كانت التدخالت في إطار الصندوق األوروبي للتنمية )،(FED
والتي تحتل الحيز األكبر من الدعم في قطاعات التعاون ،ذات
طابع منظم وانضوت ضمن منطق الشراكة مع الدولة واعتمدت
بشكل كبير على بناء المؤسسات .كانت نتائج هذا الدعم المؤسسي
محدودة على المستوى التشغيلي ،بشكل عام ،بسبب تحديات
الحوكمة الخاصة بموريتانيا .ومع ذلك ،تظل القيمة المضافة
للشراكات الوثيقة على المستوى المركزي ضرورية ،كما أن
اإلفراط في االعتماد على الدعم الخارجي للتعويض عن
الصعوبات التي تواجهها مشاريع الدولة يشكل مخاطر كبيرة .إن
تطور أدوات تمويل اإلتحاد األوروبي المستخدمة في موريتانيا،
المساهمة في االستقرار والسالم ()IcSP
وال سيما استخدام األداة
ِ
واللجوء إلى صندوق اإلتحاد األوروبي االئتماني لحاالت
الطوارئ ( ،)FFUقد أتاح استجابة جزئية للمخاطر المباشرة ذات
المحددات الظرفية والهيكلية .ومع ذلك ،فإن تنوع األدوات المنفذة
في آن واحد من طرف الصندوق األوروبي للتنمية ) (FEDلم يتم
في إطار استراتيجي موحد ومتكامل .عالوة على ذلك ،وعلى
الرغم من وجود بعض أوجه التكامل داخل حافظة تدخل اإلتحاد
األوروبي ،فإن هيكلة التعاون حسب القطاعات وليس حسب
أهداف متعددة القطاعات متوسطة  /طويلة األجل قد ساهمت في
إحداث منهج ذي أجزاء منعزلة.

اإلستنتاج  .1لقد تم أخذ مختلف معايير السياق بعين االعتبار
بطريقة متفاوتة ،و ٌخ ِّصصت مشاريع للشباب ودعم تمكين
المرأة ،كما بُ ِّذلَت جهود لدعم نُهوج مبتكرة نسبيًا واجهت في
بعض األحيان صعوبات من حيث التصميم والتشغيل.
لقد تم التعاون في بعض القطاعات بنا ًء على دراسة أعدها القطاع
بالتنسيق مع مختلف الجهات الفاعلة في القطاع نفسه .ولكن هذه
الطريقة لم تستخدم في جميع القطاعات حيث كانت صياغة سبل
الدعم القطاعية خارجية إلى حد كبير في العديد من الحاالت ،إذ
اعتمدت على مقاربات دولية أو رؤية خارجية دون مشاركة وال
التزام السلطات الموريتانية والمجتمع المدني على المستويين
الوطني والمحلي .وبالتالي ،لم تُأخذ العديد من خصائص موريتانيا
بعين االعتبار بشكل كاف في الدعم المقدم من طرف اإلتحاد
األوروبي ،وال سيما دور الثقافة العربية والروابط مع كل من
الدول العربية وغرب إفريقيا .لم يتم تحديدا تحليل خصوصية
الهيكلة الديموغرافية للبالد وتعددية أعراقه المتزايدة بوضوح
باإلضافة للقضايا السياسية ذات الصلة وال دمجها في الدعم المقدم
بغض النظر عن قطاع التدخل .ومع ذلك ،فقد حظي موضوع
الشباب باهتمام متزايد تجسد بشكل خاص في بعض عمليات الدعم
المقدمة من طرف اإلتحاد األوروبي مؤخرا .باإلضافة إلى ذلك،
قام اإلتحاد األوروبي بترقية قضايا النوع في قطاعات معينة من
خالل أعمال محددة.
اإلستنتاج  .2لقد شمل الدعم العديد من البلدان أو المؤسسات
اإلقليمية ولكن البعد اإلقليمي للتعاون بين اإلتحاد األوروبي
وموريتانيا لم يتم تناوله إال جزئيًّا.
غالبًا ما كان الدعم اإلقليمي لإلتحاد األوروبي (FFUو IcSP
على وجه الخصوص) يتكون من عناصر قطرية تُنفذ بشكل
منعزل بحيث ال يظهر بوضوح دمج التدخالت في موريتانيا في
استراتيجية إقليمية شاملة .لقد كان التكامل بين االستراتيجيات
اإلقليمية ومشاريع تعاون اإلتحاد األوروبي مع موريتانيا وتلك
المقامة م
نادرا
ع البلدان المجاورة في الواقع ً

التشغيلي
البعد
ّ
اإلستنتاج  .2لقد واجه تنفيذ استراتيجية التعاون تحديات هامة
تتعلق بالشراكة والتبني
واجه الدعم المقدم من اإلتحاد األوروبي تحديات مهمة تتعلق
بالتبني والمشاركة والتواصل مع السلطات على المستويين
المركزي والمحلي .لم تكن الشراكة التي تستند إليها إستراتيجية
التعاون فعالة على أرض الواقع وذلك عائد لعوامل كثيرة مثل
اإلجراءات اإلدارية البطيئة ،وبنية المشاريع المعقدة والطموحة،
ً
فضال عن إنتقال طريقة التمويل نحو اإلدارة المباشرة دون تقديم
توضيحات كافية للشركاء الوطنيين ودون توقع مناسب لحجم
مشاركتهم في جميع مراحل التدخل.
اإلستنتاج  .9بصفة إجمالية وفي ما يخص بعض المشاريع ،ظلت
إدارة استراتيجية التعاون عامة بشكل كبير .ويرتبط ذلك برخوية
األهداف وبطبيعة األدوات التي ال تسمح بمتابعة المؤشرات
واآلثار الدقيقة أو ال تتبع نهجًا منتظمًا.
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لم يتم ربط أهداف التعاون المحددة في بداية مرحلة وضع البرامج،
إطارا زمنيا مدته سبع سنوات ،بأهداف محددة
والتي تغطي
ً
متوسطة األمد تسمح بمتابعة النتائج المرجوة .تقوم إستراتيجية
التعاون على خطط عمل سنوية للتدخالت التي يمولها البرنامج
الوطني اإلرشادي ) (PINوال تنص على تحويلها إلى خطة عمل
شاملة تضم كل الدعم الممول من طرف مختلف هيئات اإلتحاد
األوروبي ،وال تضم مبادرات الدول األعضاء .وبالتالي ،فإن
التكامل بين اإلجراءات الهادفة إلى تحقيق النتائج ال يزال غير
موثق بشكل جيد ،في حين نُفذت التدخالت تدريجيا لمراعاة تطور
السياق المتدهور في منطقة الساحل .باإلضافة إلى ذلك ،فقد تمت
متابعة النتائج واآلثار بشكل محدود نسبيًا حيث أدى غياب آلية
شمولية لتوجيه نتائج التعاون إلى صعوبة دمج نتائج الدعم وإبراز
آثاره .وقد تكرر هذا التشرذم على مستوى بعض الهيئات المستفيدة
التي اتبعت منطق "مشاريع" مستقلة دون متابعة موحدة للنتائج،
في قطاعات العدل ،أو الهجرة ،أو األمن ،أو التوظيف على سبيل
المثال .تعود هذه التحديات المتعلقة بالمتابعة أيضا إلى نقص في
الموارد البشرية في هياكل اإلتحاد األوروبي المعنية ولدى
الشركاء التابعين للدولة.
اإلستنتاج  .2على الرغم من عدم وجود برمجة مشتركة فإن
عمليات التبادل وأوجه التكامل مع الدول األعضاء تتم بشكل
منتظم ولكن دون استفادة إستراتيجية مهمة من المزايا النسبية
لكل منها .ولذلك فإن تلك الدول تتحول تدريجيًّا إلى شركاء منفذين
بالنسبة لالتحاد األوروبي وتحد بالمقابل من تعاونها الثنائي.
ثمة العديد من أوجه التكامل بين اإلتحاد األوروبي والدول
األعضاء ومع ذلك لم يتم تحسين المزايا النسبية لكل منها في إطار
إستراتيجية عامة وخطة عمل وبرمجة مشتركة رسمية .يؤدي
الدور المتنامي لوكاالت التعاون في تنفيذ الدعم إلى خلق تحديات
سياسية جديدة وأخرى متعلقة بالوصول إلى التمويل في حين أن
مساءلة الدول األعضاء أمام اإلتحاد األوروبي غير فعالة في
الواقع حيث ال يوجد إطار حقيقي يبين دور الدول األعضاء في
تحديد مشاريع اإلتحاد األوروبي وتنفيذها ،األمر الذي يساهم في
تطوير مقاربات إنتهازية وأحيانا غير إستراتيجية و\أو فعالة ،
ً
فضال عن تعدد الجهات الفاعلة التي تعمل على نفس الموضوع.
وعلى مستوى آخر ،فإن تراجع التمويل الثنائي من طرف بعض
الدول األعضاء يجبرها على اللجوء إلى اإلتحاد األوروبي الذي
دورا جوهريًا في العديد من القطاعات
أصبح يلعب لذلك السبب ً
للتصدي لمظاهر الهشاشة في السياق .تظهر القيمة المضافة
لإلتحاد األوروبي من خالل مستوى المبالغ التي يتقدم بها والتغطية
الواسعة متعددة القطاعات وقدرته على الجمع بين أنواع مختلفة
من الفاعلين.
اإلستنتاج  .8أنجز اإلتحاد األوروبي إستثمارات كبيرة لدعم
التنسيق والمقاربات الوطنية ،لكن فعاليتها تقوضت بسبب غياب
إشراف وطني حقيقي وعدم مشاركة المانحين غير التقليديين في
إطارات التنسيق المعتمدة.
يُعد الدعم المقدم من طرف اإلتحاد األوروبي جز ًءا من إطارات
التنمية الوطنية كما يعزز التنسيق بين الجهات الفاعلة في معظم
القطاعات ،حتى وإن افتقد األمر غالبا إلى الطابع الرسمي وكان
معقدًا في قطاعات رئيسية مع ذلك (القدرة على التكيف ،والنمو
دورا محدودًا في
الشامل والدائم ،واألمن) .تلعب مصالح الدولة ً

التنسيق بين الشركاء الفنيين والماليين) (PTFكما تغيب أهم الدول
الفاعلة (دول الخليج على وجه الخصوص) عن هذه اإلطارات
رغم أنها تتدخل بشكل ملحوظ في البالد .لقد تم إختبار أنماط معينة
من التعاون ،بطريقة هامشية نسبيًا ،عبر بلدان أخرى مثل المغرب
أو تونس.

اإلستنتاجات القطاعيّة
اإلستنتاج  .6الحوكمة وسيادة القانون :ساهم الدعم المقدم من
طرف اإلتحاد األوروبي بدرجات مختلفة في تحسين الحوكمة
وسيادة القانون ال سيما من خالل المساهمات الملحوظة في
حماية حقوق اإلنسان وفي ظهور جهات فاعلة ذات مصداقية
على مستوى المجتمع المدني كما ساهم في إصالح المالية
العامة.
لقد ساهم اإلتحاد األوروبي في العديد من اإلنجازات الهامة ،ال
سيما بخصوص مصداقية العملية االنتخابية التي أدت إلى أول
تداول سياسي سلمي للسلطة في موريتانيا .لم يؤد دعم الالمركزية
والتنمية المحلية إلى التأثيرات المنتظرة في ظل غياب اإلرادة
السياسية الحقيقية وبسبب مقاومة معينة من طرف اإلدارة خاصة
في ما يعني نقل المهارات والموارد للسلطات المحلية لتتمكن من
تقديم الخدمات العمومية عن قرب .كما ساهمت مختلف أشكال دعم
قطاع العدالة في تطوير وإعتماد سياسة قطاعية ،لكن تنفيذها ال
يزال في المراحل البدائية .ساهم الدعم األساسي لهيكلة المجتمع
المدني في تأييد مطالبتهم بتحسين بيئة عملهم .غير أن توقيف الدعم
المخصص للمجتمع المدني في إطار المخصصات الجغرافية قد
حد من هامش التفاعل بين اإلتحاد األوروبي والمجتمع المدني
الموريتاني .أما في ما يتعلق بتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها ،فقد
ساهم اإلتحاد األوروبي بشكل كبير في رعاية ضحايا العنف القائم
على النوع من خالل منح مقدمة إلى منظمات غير حكومية
وشركائها المحليين .ومع كل ذلك ،ال تزال مشاكل استدامة
التدخالت قائمة.
كبيرا
اإلستنتاج  .01األمن :لقد قدم اإلتحاد األوروبي دعمًا
ً
ومبتكرا لقطاع األمن وال سيما لإلستراتيجيات الحكومية الخاصة
ً
باألمن والتنمية ،والمقاربة اإلقليمية لمجموعة دول الساحل
الخمس ،والوقاية من التطرف .إن تأثيرات الدعم على
الديناميكيات األمنية في شبه المنطقة ليست واضحة جدا في هذه
المرحلة ،كما أن المشاريع  -على المستوى الوطني  -كانت
تستهدف الوقاية في المقام األول.
كان الدعم األمني الذي قدمه اإلتحاد األوروبي في إطار الصندوق
األوروبي للتنمية ) (FEDيستهدف القضايا األمنية المتعلقة بعزلة
بعض المناطق التي كانت معرضة للخطر حتى قبل األزمة المالية
سنة  .4104وقد تطور المشروع جزئيًا لدعم مؤسسات التدريب
في البلد ،وشملت أهدافه بناء القدرات على المدى الطويل ،وإنشاء
وحدات ترمي إلى تعزيز الروابط مع السكان والسيطرة على
المجال الترابي .في واقع األمر ،لم يستهدف الدعم المقدم من طرف
اإلتحاد األوروبي بشكل مباشر وعملي المخاطر األمنية التي
تعاني منها المنطقة مثل التهريب العابر للحدود أو الشبكات
اإلرهابية .وفي هذا اإلطار ،تم تعزيز اإلشراف على الخطاب
ً
فضال عن الوقاية من التطرف ،بنا ًء على
الديني العمومي،
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إجراءات اتخذتها السلطات ،ولكنها كانت سابقة لألزمة في مالي،
وبالتالي لم يتم العمل على الديناميكيات الجديدة للجماعات
المتطرفة .على المستوى اإلقليمي ،لم تُتح االستفادة من النتائج
الجيدة إلدارة األمن في البالد من أجل تحقيق نتائج مماثلة في دول
مجموعة الخمس األخرى.
دورا أساسيًا في
اإلستنتاج  .00الهجرة :يلعب اإلتحاد األوروبي ً
تسيير الهجرة في موريتانيا وفي هيكلة تدفقات الهجرة عبر
الحدود ،وقد حقق نتائج مهمة من الناحية األمنية أساسا .بيد أنه
لم تتم االستفادة من اإلمكانات االقتصادية لهذه الظاهرة ،وال تزال
التحسينات المباشرة فيما يتعلق بحماية حقوق المهاجرين
محدودة.
لقد ساهم اإلتحاد األوروبي في تعزيز مراعاة ظاهرة الهجرة في
موريتانيا من خالل تنفيذ إستراتيجية تمت صياغتها إلى حد كبير
ونظرا لتعقيد الظاهرة في السياق
على غرار المعايير الدولية.
ً
الموريتاني ،يتعلق أبرز الدعم المقدم وكذلك النتائج التي تم
احرازها بالبعد األمني للظاهرةً ،
بدال من الجوانب المتعلقة
بالحوكمة واإلقتصاد والحماية والولوج إلى الخدمات األساسية .لم
تُحظ بعد التحديات المتعلقة بحقوق المهاجرين بإهتمام يوازي
مستوى اإلحتياجات ،وال سيما بالنسبة لألفراد األكثر تعرضًا
للخطر وإحتياجاتهم األساسية أثناء عمليات العودة القسرية من
اإلتحاد األوروبي (جزر الكناري) .ومن ناحية أخرى لم تتم
مراعاة قضية الهجرة بشك ِل كاف في التخطيط لنمو البلد
1
(إستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك) (  ،)SCAPPوال
حتى من منظور ضبط الظاهرة .ومع ذلك ،فإن التقدم ال ُمحرز
مؤخرا في اإلطار القانوني ،وكذلك إلتزام السلطات بتحديث/إعداد
الوثائق لتحسين تسيير الهجرة وحوكمتها ،يمثالن مؤش ًرا إيجابيًا
وفرصة لدعم تفكيك الشبكات وحماية ضحايا االتجار والتهريب.
اإلستنتاج  .04الصحة :لقد ساهم الدعم المقدم من طرف اإلتحاد
األوروبي في تحسين تسيير القطاع الصحي بشكل مستدام
وإمكانية الولوج العادل إلى الخدمات الصحية األساسية– وقد
استجاب بذلك لسياق الجائحة الجديد.
لقد دعم االتحاد األوروبي اإلصالحات الرئيسية لحوكمة قطاع
الصحة وكذلك األنشطة الرامية إلى تعزيز نظام الصحة األساسي.
يشكل اإلتحاد األوروبي أحد الشركاء الرئيسيين الذين دعموا
استراتيجية التمويل الوطنية وتطوير التأمين الصحي ،وتعزيز
إنشاء صندوق مشترك للتغطية الصحية الشاملة ودعم تنفيذه وقد
نظرا لتبني هذا الهدف
حققت هذه التدخالت مكاسب مستدامة
ً
السياسي بشكل كبير على المستوى الوطني واألوروبي والدولي.
باإلضافة إلى ذلك ،ساهم الدعم المقدم من طرف اإلتحاد األوروبي
ضا أن
في زيادة توفر الخدمات الصحية األساسية ومن المنتظر أي ً
يزيد من إمكانية تحمل تكاليفها .وقد لوحظ ارتفاع معدالت إستخدام

الخدمات الصحية بشكل كبير خالل فترة التقييم .قدم اإلتحاد
كبيرا في مجال التصدي لوباء كوفيد ،06-ال سيما
األوروبي دع ًما ً
من حيث معدات الحماية والتدريب وتعزيز نظام المراقبة الوبائية،
وهو ما حقق نتائج مرضية .ومع ذلك ،فإن القدرة على االستجابة
لحاالت الطوارئ الوبائية والقدرة التنفيذية للخدمات الصحية ال
ً
فضال عن توفر األدوية األساسية وجودة العالجات،
تزال ضعيفة،
باإلضافة إلى التفاوت الكبير بين المرافق الصحية.

اإاستنتاج  .01القدرة على التكيف والنمو الشامل
دورا إيجابيًا في دعم
والمستدام :لقد لعب اإلتحاد األوروبي ً
ديناميكية الدولة من حيث النمو الشامل ،في سياق متأثر
بالتغيرات المناخية والضعف المؤسسي وانعدام األمن
اإلقليمي .وقد كانت نتائج الدعم ملموسة بشكل رئيسي على
المستوى المحلي في مناطق التدخل ،وال يزال بعضها
متواضعًا.
لقد جعل اإلتحاد األوروبي "األمن الغذائي والزراعة المستدامة"
( )SANADمحور التركيز الرئيسي للبرنامج الوطني اإلرشادي
) (PINللصندوق األوروبي للتنمية الحادي عشر ) .(FEDكانت
إستراتيجية التعاون ،الموجهة إلى المستويين المركزي
والالمركزي ،مناسبة حيث أنها تجمع بين الحوكمة والبني التحتية
وهيكلة االستثمارات للقطاعات الزراعية والرعوية على مستوى
األسرة والمجتمع .ساهم اإلتحاد األوروبي في نمو وإنفتاح
المناطق الريفية المستهدفة من خالل مشاريع مهيكلة كبرى مثل
الطرق اإلستراتيجية (طريق نواكشوط روصو) ومحطة الطاقة
التي تعمل على تسهيل حصول السكان على خدمات الكهرباء .وقد
تم باإلضافة إلى ذلك العمل على تطوير إستمرارية القطاعات،
لكن انعدام األمن الغذائي مستمر وينقصه االتساق مع المساعدات
اإلنسانية .كما أن مشاريع التدريب الفني والمهني إيجابية وتسعى
إلى التكامل مع القطاعات الواعدة وإدماج المرأة .بفضل مالئمة
دورا رياديًا في هذا
هذه اإلستراتيجية ،فإن اإلتحاد األوروبي يلعب ً
المجال ،حتى وإن كان عدد الدورات التدريبية محدودًا .ومع ذلك،
فقد عرفت التدخالت بعض التأخير وواجهت العديد من التحديات
الداخلية والخارجية ،مثل صعوبة العثور على شركاء ذي كفاءة،
وضعف التشاور على المستوى المحلي ،باإلضافة إلى التغييرات
المؤسسية المتكررة التي أخرت بعض اإلصالحات وزادت
صعوبة اعتماد التقدم المحرز على المستوى الوطني .لقد أثرت
في اآلونة األخيرة أزمة كوفيد 06-والحظر المفروض على السفر
عبر الحدود اإلقليمية بشكل كبير على الكثير من األشخاص الذين
يعتمدون على الهجرة الموسمية لتلبية احتياجاتهم األساسية وقد أثر
ذلك على سالسل القيمة الزراعية والرعوية واألغذية الزراعية
والذين يعتمدون عليها.

 :1SCAPPإستراتيجيّة النمو المتسارع و الرفاه المشترك
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التوصيات
التوصية  .0وضع إستراتيجية تعاون قطري موحدة لدول اإلتحاد
األوروبي ومتابعتها بشكل منهجي .يجب أن تعمل هذه
اإلستراتيجية على تنظيم كل الدعم المقدم
في الدولة من خالل دمجها في إطار
مقاربة إقليمية.
التوصية  .2تحسين مالءمة إستراتيجية التعاون
للسياق من خالل إضفاء طابع مؤسسي ومحلي
مزدوج وتقوية الدعم على المستوى القاعدي،
وصياغة أهداف واقعية وربط الدعم المؤسسي بالنتائج التنفيذية،
مع اعتبار التركيبة الثقافية واللغوية المعقدة للناطقين باللغة
العربية ،والديموغرافيا ،والسعي خلف مقاربات مبتكرة مصممة
صا لتالئم السياق.
خصي ً

التوصية  .3تعزيز الشراكة مع هياكل الدولة في
مختلف مراحل دورة تخطيط البرامج.

التوصية  .4توطيد اإلتساق و التكامل على المستوى
الداخلي بهدف التوفيق بين التدخالت وتفعيل الترابط
وعلى المستوى الخارجي مع الدول األعضاء
والشركاء الفنيين والماليين ) (PTFوالمانحين غير التقليديين:
• على المستوى الداخلي :بين القطاعات ،والمديريات العامة،
وممثليات اإلتحاد األوروبي في البلدان الحدودية ،من أجل زيادة
تفعيل الترابط الثالثي بين العمل اإلنساني والتنمية والسالم من
خالل تشخيص أفضل وتنفيذ مشترك.

التوصية  :8تشجيع مقاربة متعددة
القطاعات عابرة للحدود بخصوص
الهجرة تتالءم مع التنمية اإلقتصادية
للبلد ودعم سيادة القانون بما في ذلك
مراعاة هشاشة النازحين والالجئين
التوصية  :9تعزيز إنجازات برنامج الدعم في قطاع الصحة في
ما يخص الشراكة ودعم اإلصالحات
المهيكلة والمحافظة على التغطية
الصحية الشاملة في جوانبها الثالثة
األساسية العرض ،الطلب ،وجودة الخدمات الصحية

التوصية  :01اإلستمرار في العمل
بمقاربة سالسل القيمة في مشاريع قطاع
األمن الغذائي واإلحتياجات الغذائية
والزراعة المستدامة المستخدمة حاليا وتعزيزها على المستويين
المركزي والالمركزي باستحداث إطار للبرمجة أكثر فعالية
باإلضافة إلى اإلعتراف بإضطالع اإلتحاد األوربي لدور الريادة
في هذا القطاع وبالهدف اإلنتقالي نحو إقتصاد أخضر وأزرق.
التوصية  :00تشجيع فرص التكامل
والرافعات المشتركة "رابح-رابح" بين
المشاريع خاصة في مجال األمن الغذائي
واإلحتياجات الغذائية والزراعة المستدامة ،وبرامج التسيير
المستدام للموارد الطبيعية خاصة األرض ،واإلستقرار ومكافحة
األسباب العميقة للهجرة العشوائية وللنزوح ،والدمج بعد التكوين
الفني والمهني.

• على المستوى الخارجي :دعم اإلستفادة من المزايا النسبية للدول
األعضاء ،ومواصلة الجهود لضمان التنسيق والتكامل واإلتساق
في المقاربات مع الشركاء الفنيين والماليين ودعم التزام المانحين
غير التقليديين باإلستراتيجيات الوطنية (بدعم من الحكومة
والجهات الفاعلة الوطنية).
التوصية  :5تعزيز آليات المتابعة وتعديل التدخالت
من أجل زيادة المساءلة المتبادلة والفعالية وكذلك
تحديد اآلثار المندمجة لإلستراتيجية وزيادة تنظيم
مشاركة وكاالت التعاون في الدول األعضاء..
التوصية  :6تعزيز كفاءة المجتمع المدني المهنية
ومصداقيته في القطاعات اإلستراتيجية ،وتوسيع
نطاق اإلجراءات "التجريبية" للتنمية اإلقليمية،
وحماية حقوق اإلنسان ،ودعم االستقاللية االجتماعية
واالقتصادية للمرأة ،وتمكين الشباب ودمجهم اقتصاديا ودعم
إصالحات المالية العامة.
التوصية  :7تعزيز معالجة المخاطر األمنية المحدقة من خالل
إطار إستراتيجي شامل ،وإستهداف التدفقات العابرة
للحدود والتئام اإلعانات الوطنية من مختلف البلدان
المعنية في إتجاه واحد.
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 1المقدمة
 1.1نطاق التقييم
ي مع الجمهوريّة اإلسالميّة الموريتانيّة ) ،(RIMبما في ذلك تنفيذها خالل الفترة الممتدّة ما بين عامي
ير ّكز التقييم على استراتيجية تعاون االتّحاد األوروب ّ
ّ
ّ
ي والجمهوريّة اإلسالميّة الموريتانيّة )(RIMمن خالل الهيئات المالية مثل
األوروب
حاد
ت
اال
بين
التعاون
يغطي التقييم جميع عمليات
.20202-2014
ّ

ي للتنمية) ، (FEDوالهيئة االوربية للديمقراطية وحقوق االنسان) ، (IEDDHوالبرامج المواضيعية لصك تمويل التعاون من أجل
الصندوق األوروب ّ
ّ
ي االستئماني
األوروب
حاد
ت
اال
صندوق
،
(
IcSP
والسالم
االستقرار
في
المساهمة
أداة
خالل
من
سيما
وال
(
ة
ي
الخارج
السياسة
وأدوات
التنمية)، (ICD
ّ
ّ
لحاالت الطوارئ ،الذي استُهل العمل به في اآلونة األخيرة ألغراض تحقيق االست قرار والتصدي لألسباب الكامنة للهجرات غير النظامية ومشاكل
المشردين في أفريقيا ) .(FFUيغ ّ
ط ي التحليل اإلجراءات المالية وغير المالية (مثل حوار السياسات أو الحوار السياسي أو البرمجة المشتركة) باإلضافة
ي والتنمية .يتض ّمن الملحق  5قائمة لمختلف التد ّخالت التي
إلى جميع اإلجراءات األخرى ذات الصلة في إطار النهج المتكامل والترابط بين العمل اإلنسان ّ
تم تقييمها بحسب القطاع ،والتي يختلف عددها ومقدارها اختالفًا كبيرا3.
ً
ّ
ال تدخل ضمن نطاق التقييم التدخالت التي قام بها ك ّل من المديرية العامة للعمليات األوروبيّة للحماية المدنية والمعونة اإلنسانية ) (DG ECHOالتابعة
للمفوضية األوروبيّة ،والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية) ، (DG HOMEوالمديرية العامة للشؤون البحرية ومصايد األسماك)، (DG MARE
ي لالستثمار ) (BEIوكذلك اإلجراءات المتعلقة بالسياسة المشتركة لألمن والدفاع
والمديرية العامة للتجارة) ، (DG Tradeوالمصرف األوروب ّ
) .(PSDCومع ذلك ،يتم تحليلها في هذا التقييم بسبب تماسكها وتكاملها وجهود التنسيق التي بدأت.
ي للتنمية )(FED
ي اإلرشاد ّ
ي )(PINمن الصندوق األوروب ّ
ير ّكز التقييم بشكل خاصّ على قطاعات التدخل ذات األولوية المحددة في البرنامج الوطن ّ
الحادي عشر:
•
•
•

األمن الغذائي والزراعة المستدامة ،بما في ذلك أيضًا العناصر المتعلقة بالقدرة على الصمود ،والنمو الشامل والمستدام؛
الحوكمة وسيادة القانون ،التي تر ّكز على الوصول إلى العدالة المستقلة ،واحترام حقوق اإلنسان ومبادئ الحكم الرشيد ،ولكن أيضًا على
القضايا المتعلقة باألمن ومنع النزاعات والالمركزية؛
الصحة ،مع التركيز بشكل خاص على الصحة اإلنجابية وصحة األم بما يتجاوز إمكانيّة حصول الجميع على خدمات صحيّة مجانيّة.

ي للتقييم ال يقتصر على هذه القطاعات الثالثة فحسب .وهي تشمل أيضا )1( :التنمية االقتصادية ،مع التركيز القوي على
ومع ذلك ،فإن النطاق المواضيع ّ
العمالة والتكامل اإلقليمي مع الجمهوريّة اإلسالميّة الموريتانيّة  )2األمن؛  )3الهجرة ) 4( .القضايا الشاملة مثل المساواة بين الجنسين أو البيئة أو حقوق
ي وتحقيق
اإلنسان (اإلنصاف و "النهج القائم على الحقوق")؛  )5باإلضافة إلى القطاعات والعناصر األخرى التي تؤثر على نجاح تعاون االتّحاد األوروب ّ
ي وإبرازها.
أهدافه ،مثل التعليم (باعتبارها وسيلة من وسائل التنمية االقتصادية أو الصحة أو حتى الحوكمة) وإدراك إجراءات االتّحاد األوروب ّ
ال يمكن التعامل مع هذه الموضوعات المختلفة بمعزل عن غيرها ،ولكن يجب النظر إليها في سياق بلد يواجه العديد من القضايا األمنية واالقتصادية
والبيئية .لذلك ت ّم تحليل هذه القطاعات مع األخذ في االعتبار الروابط والتفاعالت والتآزر بين مختلف هذه العناصر.

 1.2أهداف هذا التقييم
األهداف الرئيسة للتقييم هي:
ّ
ّ
ي ووضعه في منظور يتوافق مع األهداف واألولويات السياسية لالتحاد
ي مع االتحاد األوروب ّ
• تقديم تقييم شامل ومستق ّل للتعاون السابق والحال ّ
ي ) (MSوكذلك
ي والدول األعضاء في االتّحاد األوروب ّ
ي مع الدولة .وبالتالي يمكن أن يكون هذا التقييم مفيدًا لدوائر االتّحاد األوروب ّ
األوروب ّ
للجمهور األوسع؛
• استخالص الدروس الرئيسية وصياغة التوصيات بهدف توجيه صانعي القرار في الدائرة األوروبيّة للشؤون الخارجية ) (SEAEوفي المديرية
العامة للشراكات الدولية) (DG INTPAحول سُبل تحسين االستراتيجيات والبرامج وتنفيذ التدخالت الحاليّة والمستقبليّة.
ي التالية ( )2027-2021فحسب ،بل يسمح أيضًا
في هذا الصدد ،ال يساهم التقييم في التفكير في صياغة االستراتيجية لدورة برمجة االتّحاد األوروب ّ
ي،
ي بتعميق فهمه للسياق والعمليات التي يتش ّكل منها الدعم المقدّم لهذا البلد الذي يشهد عمليّة ّ
تحول .أما في ما يتعلق بهذا النهج االستشراف ّ
لالتّحاد األوروب ّ
ال يهدف التقييم إلى مراقبة تنفيذ التعاون وتحليله فحسب ،بل إلى إجراء جرد عام لتحديد طرق التحسين لصالح جميع األطراف أصحاب المصلحة.
ي ،وال سيما المديرية العامة
وبالتالي ،فإنّ الجمهور المستهدف من هذا التقييم كبير ويغطي أصحاب المصلحة التاليين :مختلف دوائر االتّحاد األوروب ّ
ي في موريتانيا ،والمديريات العا ّمة
للشراكات الدولية ) ، (DG INTPAالدائرة األوروبيّة للشؤون الخارجية ) ،(SEAEومفوضية االتّحاد األوروب ّ
األخرى المعنيّة (على وجه الخصوص المديرية العامة للعمليات األوروبيّة للحماية المدنية والمعونة اإلنسانية  ،DG ECHOالمديرية العامة للهجرة
والشؤون الداخلية  ،DG HOMEوالمديرية العامة للتجارة  ،DG TRADEوالمديرية العامة للسياسة اإلقليمية والحضرية  ،)DG REGIOوالجهات
ي جمهور مهت ّم بالتعاون بين
ي ،والمستفيدين الموريتانيين وأ ّ
ي والمال ّ
الفاعلة الوطنية على المستوى المركزي واإلقليمي والمحلي ،وشركاء التعاون الفن ّ
ي و الجمهوريّة االسالميّة الموريتانيّة ).(RIM
االتّحاد األوروب ّ

 2سيح ّدد تاريخ الموافقة على التقرير األولي 21 ،أغسطس  ، 2020نهاية اإلطار الزمني.
 3المجلّد  ،2الملحق  ،5ص123 .
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 2السياق والمنهجيّة
ي وموريتانيا
 2.1التعاون بين االتّحاد األوروب ّ
سياق البلد
دورا محوريًا في العديد من الديناميكيات
تقع موريتانيا على الحدود مع السنغال ومالي والصحراء الغربية والجزائر ،وتحت ّل موقعًا استراتيجيًا رئيسيًا وتؤدّي ً
اإلقليمية والدولية ،ال سيما في ما يتعلق بالتدفقات التجاريّة الشرعيّة وغير الشرعيّة ،والهجرة ،وديناميكيات األمن ،وإدارة الموارد الطبيعية السمكية
والتعدين .تقع موريتانيا على مفترق طرق ع ّدة مناطق جغرافية ،غادرت الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ) (CEDEAOفي عام  2000لالنضمام
إلى اتّحاد المغرب العربي ،ثم وقّعت اتفاقية شراكة مع الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا في عام  .2017باإلضافة إلى ذلك ،فإنّ الجمهوريّة
اإلسالميّة الموريتانيّة ليست جز ًءا من الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقياو) (UEMOAوهي عضو في المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل،
ومجموعة بلدان البحر األبيض المتوسط المعنية بقضايا األمن وصيد األسماك ،وفي اللجنة اإلقليمية الفرعية لصيد األسماك مع بلدان شمال غرب أفريقيا 4
وكذلك في منظمة تنمية نهر السنغال ) (OMVSمع السنغال ومالي وغينيا كوناكري .لذلك فهي بلد يمتد عبر البحر األبيض المتوسط وغرب إفريقيا ،وال
سيما منطقة الساحل.
بعد استقالل الجمهورية اإلسالمية الموريتانية في عام  ،1960شهدت العديد من األنظمة االستبدادية ،مدنيّة ( ،)1978-1960ثم العسكرية (-1978
ي كبير نظا ًما ديمقراطيًا رسميًا .ومع ذلك ،سادت سلطة لديها صالحيات رئاسيّة مفرطة
 .)1991بين عامي  ،1992-1991أ ّ
سس ّأول إصالح مؤسس ّ
وهيمنت بسرعة .في عام  ،2005وضع انقالب عسكري حدا لنظام الرئيس معاوية سيد أحمد ولد الطايع ( ،)2005-1984وحدث االنتقال وأ ّدى إلى
ي منذ عام  .1978ترافق هذا االنتقال الديمقراطي الثاني مع وضع
انتخابات ( 2006التشريعية) و( 2007الرئاسية) التي شهدت وصول ّأول رئيس مدن ّ
دستور حديث يعيد التأكيد على مبادئ حرية تكوين الجمعيات واإلعالم والتعددية السياسية .خالل هذه الفترة (وعلى الرغم من انقالب  2008الذي أطاح
ي وإنشاء مناقشة برلمانية حول القضايا
بهذا الرئيس) ،ت ّم إحراز تق ّدم ملحوظ في قضايا مكافحة إرث العبودية ،وتحرير قطاع النقل ،وتعزيز المجتمع المدن ّ
االستراتيجية .لم يش ّكك خليفته محمد ولد عبد العزيز ،الذي انتخب في عام  ،2009في هذه اإلنجازات ،وحكم لواليتين م ّدة ك ّل منهما خمس سنوات ،األمر
ي هادئ نسبيًا خالل انتخاب الرئيس محمد ولد الغزواني في العام .2019
الذي م ّهد الطريق لتداول سياس ّ
ي وموريتانيا
اإلطار العا ّم للتعاون بين االتّحاد األوروب ّ
ّ
ي تقديم
ي والشفافية المحدودة ومساءلة المؤسسات) ،واصل االتحاد األوروب ّ
على الرغم من صعوبات الوضع السياسي في البالد (قضايا التمثيل السياس ّ
ي للتنمية ) (FEDبالتوازي مع التمويل المقدّم بموجب اتفاقية الصيد بين االتّحاد
دعم كبير لموريتانيا ،من خالل هيئات مختلفة ،ال سيما الصندوق األوروب ّ
ّ
ي االستئماني لحاالت الطوارئ،
األوروب
حاد
ت
اال
صندوق
من
موريتانيا
استفادت
ي وموريتانيا ،وأداة مساهمة في االستقرار والسالم ) . (IcSPكما
ّ
األوروب ّ
الذي استُهل العمل به في اآلونة األخيرة ألغراض تحقيق االستقرار والتصدي لألسباب الكامنة للهجرات غير النظامية ومشاكل المشردين في أفريقيا
ي والسلطات المحلية والبيئة
) (FFUالذي تم إنشاؤه في عام  2015باإلضافة إلى عدة موازنات مواضيعية في مجاالت مثل تعزيز تنظيم المجتمع المدن ّ
والطاقة والهيئة االوربية للديمقراطية وحقوق االنسان.
ً
تحوال نحو
ي للتنمية العاشر يمثل
ي يركّّ ز منذ فترة طويلة على تحسين البنية التحتية للبالد ،فإنّ الصندوق األوروب ّ
في حين أنّ دعم االتّحاد األوروب ّ
التعاون الذي ير ّكز بشكل أكبر على األهداف اإلستراتيجية حول الحكم الرشيد والتكامل اإلقليمي والقطاعات الحيوية في البالد (األهداف اإلنمائية لأللفية
ي للتنمية الحادي عشر هذا االت ّجاه مع القطاعات ذات األولويّة 5التي تعكس هذه التوجهات االستراتيجية.
واألمن الغذائي) .ويؤكد الصندوق األوروب ّ
ي
ي ضمن اإلطار القانوني التفاقية كوتونو التي ّ
يمولها الصندوق األوروب ّ
يقع التعاون مع الجمهوريّة اإلسالميّة الموريتانيّة ( (RIMبشكل أساس ّ
للتنمية) .(FEDأ ّدى أداء اإلدارة الموريتانيّة الضعيف ،التي كانت هيكليّة منذ االستقالل ،والذي أضعفتها سياسات التكيّف الهيكلي للمؤسسات المالية الدولية
( )IFIفي نهاية القرن العشرين والتي تزعزعت بفعل التغييرات السياسية والمؤسسية المتعددة المذكورة أعاله ،إلى تأ ّخر كبير في بدء العديد من مشاريع
ي للتنمية الحادي عشر .عند إجراء مراجعة منتصف
ي للتنمية العاشر وإلى إنخفاض مستوى اإللتزام في ما يتعلّق بالصندوق األوروب ّ
الصندوق األوروب ّ
ي ( )PINبمقدار  35مليون يورو على
ي اإلرشاد ّ
ي الحادي عشر ،تم تخفيض مخصصات البرنامج الوطن ّ
المدة لإلستعراض صندوق التنمية األوروب ّ
ي ،وهو يساهم في زيادة
الرغم من االهتمام بالبرامج المخطط لها .ثم تمت زيادتها بمقدار  15مليون يورو إلنهاء محور طريق نواكشوط  -روصو الحيو ّ
أخيرا نتائج في يوليو
الوصول إلى المناطق الريفية والتجارة اإلقليمية والدولية .وكان هناك تأخير في عملية تجديد اتفاقية الصيد .حقّقت المفاوضات
ً
 ،2021وإذا لم يتأخر اإلجراء على المستوى التشريعي ،فمن المتوقع أن تدخل االتفاقية الجديدة حيّز التنفيذ في أوائل عام .2022
ي .إنّ القضايا التي يت ّم تناولها في إطار
لذا تواجه موريتانيا العديد من التحديات التي تنطوي على جوانب مختلفة من استراتيجية التعاون لالتّحاد األوروب ّ
ي وموريتانيا واسعة النطاق ،وإذا امت ّد النطاق الزمني للتقييم من  2014إلى  ،2020فإنّ اإلجراءات التي يدعمها االتّحاد
التعاون بين االتّحاد األوروب ّ
ي تدخل في ديناميكيات طويلة األجل .ترتبط هذه الديناميكيات بالقيود والفرص الجغرافية والديموغرافية ،والتغيرات في النظام السياسي ونظام
األوروب ّ
ضح الملحق  3مزيدًا من التفاصيل حول العناصر السياقية التي تؤث ّر على تعاون االتّحاد
الحكم والقضايا االقتصادية ،في سياق إقليمي متزايد التعقيد .يو ّ
ي. 6
األوروب ّ
منطق التد ّخل في التعاون

ي للتنمية
ي اإلرشاد ّ
ي للصندوق األوروب ّ
إنّ الوثيقة المركزية التي يستند إليها منطق التدخل من حيث التعاون التنموي في موريتانيا هي البرنامج الوطن ّ
ّ
ي
األوروب
حاد
ت
اال
صندوق
عبر
الطريقة
الحادي عشر  ،2020-2014مع عنصر دعم الميزانية الذي انتهى برنامجه في عام  ،2015ثم ت ّم استئناف
ّ

ي اإلرشادي
ي اإلرشادي هذا (والبرنامج الوطن ّ
االستئماني لحاالت الطوارئ )FFU( ،في عام  .2019ث ّمة رابط مباشر بين محتوى البرنامج الوطن ّ
السابق) والوثائق اإلطارية للحكومة الموريتانية لتنمية البالد التي لديها أولويات تتعلّق بالخدمات األساسية والحوكمة والنمو الشامل والمستدام الداعم لرأس
المال البشري .يتمث ّل أحد العناصر الرئيسية في مراجعة منتصف المدة للبرنامج الوطني اإلرشادي ،والتي أدت إلى إعادة توجيه كبيرة ،من حيث المبالغ
ي للتنمية) (FEDالعاشر والتي شهدت
المالية المخصصة لقطاع سيادة القانون بشكل أساسي ،مع استمرار بعض اإلجراءات التي اتخذها الصندوق األوروب ّ
تأخيرات كبيرة.

 4والتي تشمل الرأس األخضر وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو والسنغال وسيراليون( المصدرhttps://spcsrp.org/).
 5األمن الغذائي والزراعة المستدامة ( 78مليون يورو)  ،سيادة القانون ( 59مليون يورو)  ،الصحة ( 44مليون يورو).
 6ا cfلمجلد  ، 2الملحق  ، 3ص44 .
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وأضيفت إلى هذه األطر المركزية "أدوات" مواضيعية 7تستهدف القضايا الوطنية أو العابرة للحدود 8والتي تعمل على أساس عدد أقل من الخطوط
القطاعية الرئيسية .ويت ّم استكمال هذا الدعم عبر مساهمة في المبادرات العالمية التي تستفيد منها موريتانيا ،ال سيما في مجال الصحة .لذلك ،تتمحور
التدخالت حول قاعدة جغرافية وطنية مقترنة بدعم مواضيعي وإقليمي وعالمي.
10
ّ
ي لألمن والتنمية لعام  2011لمنطقة الساحل ،بينما تظل
ي 9الستراتيجية االتحاد األوروب ّ
على المستوى اإلقليمي ،تستجيب تدخالت االتّحاد األوروب ّ
المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل  ،التي أنشأتها موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد ،اإلطار المرجعي السياسي والبرنامجي للمنطقة وتحصل
ي لتطوير مؤسساتها ومختلف الهياكل التابعة لها ودعم سياسة مشتركة للدول األعضاء
هذه المجموعة على الكثير من الدعم الذي يموله االتّحاد األوروب ّ
بشأن األمن والتنمية.
11
ي للعالقات الخارجية لعام  ،2016والتي
ي ،يمكن التأكيد على أهمية االستراتيجية العالمية لالتّحاد األوروب ّ
على مستوى األ ُطر العالمية لالتّحاد األوروب ّ
تهدف إلى تنفيذ نهج متكامل لألزمات والصراعات .في السياق الموريتاني ،يعتبر النزاع إقليميًا في نطاقه ،لكن التدخالت في البالد يجب أن تساعد في
وقف انتشار انعدام األمن ودعم توطيد السالم.
كبيرا من الدعم المقدم وعلى هذا ا لنحو ،فإن المنطق المطبق في موريتانيا ذو شقين ،ال سيما في مجال التنمية الريفية مع
يمثل بناء المؤسسات جز ًءا
ً
ي ،يتم توجيهه ً
أوال إلى العرض ثم الطلب .وهكذا يظهر
تنازل
م
مه
مكون
ووجود
البرامج
تخطيط
مرحلة
في
الزراعة)
وزارة
(مثل
التشاور مع المستفيدين
ّ
ّ
تعزيز إطار الحوكمة على المستوى العام وفي جميع القطاعات ،والذي يهدف بالتالي إلى التأثيرات متوسطة المدى ("التأثيرات") من حيث االلتزام المستدام
ي .وهذا يؤكد أيضًا على أهمية القضايا المتعلقة بالقدرات االستيعابية وتناوب
والفعال للحكومة والمؤسسات بشأن الموضوعات التي يدعمها االتّحاد األوروب ّ
ً
فضال عن االلتزام السياسي باألهداف المستهدفة.
األشخاص الرئيسيين (خاصة على مستوى الجهات الحكومية)،
ّ
ي والجمهوريّة اإلسالميّة الموريتانيّة في شكل مخطط تركيبي معروض
األوروب
حاد
ت
اال
بين
أعاد فريق التقييم بناء منطق التدخل الذي يقوم عليه التعاون
ّ
أدناه ومفصل في الملحق 12.2

سة للنهج والمنهجيّة
 2.2العناصر الرئي ّ
13
ي .يقدم الملحق مزيدًا من المعلومات حول منطق التدخل ومختلف
يمكن االطالع على تفاصيل المنهجية في الملحق  2بالمجلد  2من التقرير النهائ ّ
مراحل التقييم ومصادر المعلومات وأخذ العينات.

مراحل التقييم
تم إجراء التقييم على أربع مراحل :مرحلة البدء ( ،)02-07.2020المرحلة الوثائقية ( ،)9-10.2020المرحلة الميدانية ()11-12.2020
ومرحلة التوليف والنشر ).(01-07.2020
ي ،تمكن فريق التقييم من إجراء المرحلة الميدانية جزئيًا في الميدان .يندرج األشخاص الذين ت ّمت مقابلتهم من
على الرغم من ظروف الوباء العالم ّ
قبل فريق التقييم ضمن الفئات التالية من المحاورين الرئيسيين :المسؤولون األوروبيّون ،ومديرو المشاريع وأعضاء فرق المشروع ،وممثلو المجتمع
ي ،وممثلو المؤسسات الوطنية وجهات فاعلة أخرى.
المدني ،وممثلو الدول األعضاء في االتّحاد األوروب ّ
كما ت ّم تنظيم مجموعات نقاش مع المستفيدين من مختلف التدخالت باإلضافة إلى بعض منظمات المجتمع المدني .على وجه الخصوص ،ت ّم تنظيم
مجموعات نقاش مع جمعيات الشباب ،واللجان القروية،
ومستخدمي البنية التحتية للطاقة ،وناقلي البنية التحتية للطرق،
ومستخدمي المرافق الطبية وأعضاء فرق تنفيذ مشاريع
محدّدة.
ونُفذت الزيارات الميدانية في أربع مناطق رئيسية :عصبة،
وغيديماخا ،ونواذيبو ،وترارزة .تم إجراء  40مقابلة في
المتوسط لك ّل قطاع تحليل ،وبالتالي تم إجراء ما مجموعه
حوالي  200مقابلة .تم تحديد زيارات ميدانية بنا ًء على التحليل
الذي تم إجراؤه في قطاعات مخلفة  .على سبيل المثال ،كجزء
من تحليل قطاع الهجرة واألمن ،ت ّمت زيارة العديد من مراكز
حماية األطفال والمهاجرين في نواديبو ،وتمت زيارة ثالث
لجان حماية مجتمعية باإلضافة إلى مركزين حدوديين في
منطقة سيليبابي .على سبيل المثال ،ت ّمت زيارة البنى التحتية
للطاقة والطرق والعديد من البلديات ،وال سيما في مناطق
عصبة وغيديماخا وترارزا لتلبية احتياجات قطاع القدرة على
التكيف والنمو الشامل والمستدام والحوكمة وسيادة القانون .وت ّم
إجراء العديد من المقابالت في منطقة نواكشوط الحتياجات
القطاعات الخمسة للتحليل .

 ،IEDDH / EIDHR OSC AL ، 7بعض تدخالت  FFUالثنائية التي تتعامل بشكل أساسي مع القضايا اإلقليمية.
 8على وجه الخصوص  ،الدعم المقدم في إطار  FFUوPIR
 9ا cfلمجلد  ، 2الملحق  ، 5ص123 .
 10االستراتيجية المنقحة نيسان  /أبريل " 2021االستراتيجية المتكاملة لالتحاد األوروبي في منطقة الساحل"
 11االتحاد األوروبي ( :) 2016إستراتيجية شاملة لسياسة االتحاد األوروبي الخارجية واألمنية" :رؤية مشتركة  ،عمل مشترك :أوروبا أقوى"  ،يونيو  .2016الفصل  3.3نهج متكامل
لألزمات والنزاعات.
 12ا cfالمجلد  ، 2الملحق  ، 2ص36 .
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إطار التحليل
ش ّكل منطق التدخل ال ُمعاد بناؤه وأسئلة التقييم اإلطار العام لتحليل التقييم .ترد تفاصيل أسئلة التقييم في القسم  3من التقرير وتتعلّق بالموضوعات
التالية :مالءمة االستراتيجية لالحتياجات (السؤال  ،)1وأداة وطريقة التنفيذ (السؤال  ،)2والتنسيق والتكامل (السؤال ،)3والحوكمة وسيادة القانون
(السؤال  ،)4واألمن (السؤال  ،)5والهجرة (السؤال  ،)6والصحة (السؤال  ،)7والتنمية االقتصادية (السؤال  .)8بنا ًء على منطق التدخل وتحليل
ي .تهدف هذه
السياقّ ،
طور الفريق مصفوفة تقييم منظ ّمة حول ثمانية أسئلة تقييم ،مع عدد محدود من معايير الحكم والمؤشرات لكل سؤال تقيم ّ
ومكوناتها المختلفة ،مع دراسة التأثيرات على مستويات مختلفة من منطق التدخل .تعتبر أسئلة
األسئلة إلى توضيح تحليل اإلستراتيجية بأكملها،
ّ
التقييم من  1إلى  3أسئلة عامة تنطبق بشكل مستعرض على جميع أشكال التعاون ،في حين أن أسئلة التقييم من  4إلى  8هي أسئلة قطاعية تتعلق
بتأثيرات الدعم .استند النهج الرئيسي لتحليل اآلثار إلى تحليل المساهمة الذي جعل من الممكن تحديد العالقات السببية مع مراعاة خصوصيات السياق
وتغيراته .أ ّما بالنسبة إلى مصادر المعلومات ،فباإلضافة إلى التحليل الوثائقي ،استند معظم التحليل إلى مقابالت مع الجهات الفاعلة الرئيسة ،مما
أتاح الحصول على بيانات نوعيّة.
ي في مختلف األسئلة :النوع االجتماعي في ما يتعلق بتحليالت السياق ورصد النتائج
تم دمج الموضوعات الشاملة المذكورة في اإلطار المرجع ّ
المصنفة والمتباينة ،والبيئة الخاصة بالخصوصيات الجغرافية ،والتصحر ،واالتجاهات اإلقليمية الستخدام المساحات و دمج تغير المناخ ،وحساسية
الصراع مع مراعاة متجهات الصراع ،واالقتصاد السياسي .كما تؤخذ الديموغرافيا في االعتبار في جميع المجاالت المتعلّقة بمختلف المجموعات
التي تشكل النسيج االجتماعي الموريتاني ،والمساواة في الوصول إلى السلع العامة .إنّ الموضوعات الشاملة هي موضوع التدخل المخصص ) مثل
دعم المجتمع المدني في قضايا النوع االجتماعي ،ومشاريع حقوق اإلنسان ،وقوات الدفاع واألمن ( ،)FDSوالهجرة ،واالستهداف المحدد للشباب)
ومكون شامل.
ّ
األخالق والسريّة
 )1المساءلة )2 ،الشرعية )3 ،الحيادية و  )4حماية
تم إجراء التقييم من قبل جميع أعضاء فريق التقييم وف ًقا للمبادئ األخالقية األربعة
األفراد أو "ال ضرر وال ضرار" .تمشيًا مع نهج "ال ضرر وال ضرار" ،ت ّم ضمان رفاهية وسالمة جميع أصحاب المصلحة من خالل جمع البيانات
الحساسة والتواصل الواضح واالمتثال للتدابير المعمول بها فيما يتعلق بوباء كوفيد  ،19-وضمان سرية البيانات التي يتم جمعها أثناء المقابالت أو
أثناء الزيارات .يتم احترام سريّة هوية األشخاص الذين تمت مقابلتهم طوال عمليّة التقييم وكذلك في ختام هذا التقييم15.
ّ
ّ
باإلضافة إلى ذلك ،شارك جميع أعضاء فريق التقييم في التقييم مع احترام معتقدات وأخالق وعادات مختلف المجموعات واألفراد الذين ت ّمت مقابلتهم.
يدرك أعضاء الفريق التحيزات المحتملة التي يمكن أن تظهر أثناء جمع البيانات وحاولوا تثليث مصادر المعلومات بأكبر قدر ممكن على سبيل المثال
متنوعة من الجهات الفاعلة (انظر المعلومات أعاله حول فئات الجهات الفاعلة) من منظمات مختلفة ( الدولية
من خالل إجراء مقابالت مع مجموعة ّ
والوطنية واإلقليمية والمحلية) ومن خالل تنظيم زيارات ميدانية في المناطق النائية من موريتانيا مع احترام اإلجراءات الصحية المعمول بها .من
أجل توحيد تحليل البيانات وتبادل اآلراء ،قام أعضاء فريق التقييم بتقييم عملهم بشكل منتظم وخاصة خالل المرحلة الميدانية.
للتقييم:14

التحديات والقيود

التحديات والقيود
ي بالفعل إلى الح ّد
لم يواجه التقييم أي تحديات كبيرة .ومع ذلك ،أث ّر وباء كوفيد 19-على هذا التقييم على مستويات مختلفة .لقد أ ّدى السياق الصح ّ
بشكل كبير من السفر الدولي وكذلك داخل البلد .ت ّم تقليل توافر المحاورين الرئيسيين وكذلك الزيارات الميدانية بسبب القيود الصحية .ومع ذلك ،كان
ي من زيارة الميدان وعمل بعض الخبراء الدوليين جنبًا إلى جنب
فريق التقييم مرنًا لضمان جمع بيانات كافٍ  .تم ّكن بعض أعضاء الفريق األساس ّ
مع خبراء وطنيين في هذا المجال .في الواقع ،تم ّكنت قائدة الفريق وكذلك الخبير في قطاع الحوكمة وسيادة القانون من الذهاب إلى الميدان .رافقهما
في الميدان من خبيرين وطنيين في مجال القدرة على التكيف  ،والنمو الشامل والمستدام والصحة .عمل الخبيران الوطنيان جنبًا إلى جنب مع خبراء
القطاع الدولي الذين لم يتمكنوا من زيارة الميدان ولكنهم ساعدوا عن بُعد في جمع البيانات لقطاعات القدرة على التكيف والنمو الشامل والمستدام
والصحة .وهكذا قام الخبراء الوطنيون بزيارات ميدانية مختلفة لقطاعات الصحة والقدرة على الصمود والنمو الشامل والمستدام وقادوا مجموعات
نقاش مع المستفيدين .باإلضافة إلى ذلك ،من أجل التغلب على قيود السفر لبعض الخبراء الدوليين ،مددت قائدة الفريق إقامتها في الموقع وأجرت
عددًا إضافيًا من المقابالت ،ال سيما مع المخبرين الرئيسيين االستراتيجيين في كل من الجوانب القطاعية والشاملة .كما رافق خبير في قطاع الحكم
ي في موريتانيا لدعم عملية
وسيادة القانون بعض الزيارات التي قام بها خبراء وطنيون لدعمهم في جمع البيانات.
ّ
وتفرغ أعضاء وفد االتّحاد األوروب ّ
هذا التقييم .ودعموا الخبراء في إقامة اتصال مع الشركاء المنفذين وتبادلوا مع الفريق مختلف الوثائق أو المعلومات المتاحة فيما يتعلق بالتدخالت
ي عضو من أعضاء االتّحاد
وس ّهلوا االتصال مع جهات االتصال في
ّ
ي .ومع ذلك ،من أجل ضمان استقاللية عملية التقييم ،لم يشارك أ ّ
المقر الرئيس ّ
ي في المقابالت أو الزيارات الميدانية التي أجراها أعضاء فريق التقييم .وبالتالي يمكن التخفيف إلى ح ّد كبير من اآلثار السلبية للوباء على
األوروب ّ
التقييم.
ّ
ي بشكل كبير بين القطاعات والتدخالت .بالنسبة للتدخالت التي لم تخضع بعد للرصد
األوروب
حاد
ت
اال
بيانات
قواعد
في
المتاحة
المعلومات
اختلفت
ّ
ي يهدف إلى تعزيز الرقابة الداخلية والمساءلة والقدرة اإلدارية للمفوضية األوروبيّة من خالل
الموجه نحو النتائج – ( ROMنظام مراقبة خارج ّ
ي كانت قادرة على تقديم معلومات عن تحقيق النتائج .ومع ذلك ،كانت
التركيز على النتائج) ،فقط تقارير األنشطة التي شاركها وفد االتّحاد األوروب ّ
البيانات الواردة في هذه التقارير متنوعة للغاية من حيث الجودة وغالبًا ما تكون غير كاملة .لم تت ّم متابعة مؤشرات نتيجة استراتيجية التعاون
ي أو من قبل الشركاء الوطنيين .عالج فريق
ي للتنية الحادي عشر) من قبل فرق االتّحاد األوروب ّ
(البرنامج الوطني اإلرشادي للصندوق األوروب ّ
التقييم فجوة المعلومات هذه من خالل تنويع مصادر المعلومات المستخدمة لإلجابة عن أسئلة التقييم .16على وجه الخصوص ،في حالة نقص البيانات
ي في جمع البيانات النوعيّة ،وال سيما من خالل إجراء المقابالت .في بعض القطاعات،
الكمية ،قام الفريق بسد الثغرات من خالل بذل جهد إضاف ّ
كانت فرص إجراء المقابالت محدودة أكثر من غيرها ،ال سيما بسبب ديناميكيات المشروع وإمكانيات حشد فريق االستشاريين في هذا المجال .يتوفر
تقييم قاعدة األدلة للمؤشرات المختلفة المرتبطة بمعايير الحكم لكل سؤال في الملحق  .4كما يعتمد مستوى قاعدة األدلة لمختلف معايير الحكم و أسئلة
التقييم  ،القطاعية على وجه الخصوص ،على مستوى تقدم بعض المشاريع  .في الواقع ،تعرضت بعض المشاريع للعديد من التأخيرات وبالتالي لم
يكن هناك سوى القليل من المعلومات إل ثراء التقدم المحرز .تمت صياغة المؤشرات بشكل أساسي على أساس وثائق المشروع.

 14المديريّة العا ّمة للعالقات الخارجية للمفوضية األوروبية ،والمديرية العامة للتنمية في االتحاد األوروبي ،والمعونة األوروبية )2006( :طرق تقييم المساعدة الخارجية لالتحاد
األوروبي ،المبادئ األخالقية ،ص  87أو مجموعة األمم المتحدة للتقييم )2020( :المبادئ التوجيهية األخالقية للتقييم.
 15ال يشارك فريق التقييم المعلومات التي تم جمعها إال في سياق وألغراض عمل ذلك التقييم المحدد .ال يمكن الوصول إلى البيانات المخزنة فيما يتعلق بهذا التقييم إال من قبل فريق
التقييم ،الذي التزم بأقصى قدر من السريّة.
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 3أسئلة التقييم واإلجابات عنها
ي مع احتياجات البلد
 3.1السؤال  - 1مالءمة استراتيجيّة االتّحاد األوروب ّ
إلى أي مدى تتوافق استراتيجية االتّحاد األوروبيّ مع جمهوريّة موريتانيا اإلسالميّة مع احتياجات وسياسات وأولويات المستفيدين
والشركاء والمؤسسات في موريتانيا ،في ضوء السياق اإلقليمي؟?
اإلجابة عن سؤال التقييم

ي و الجمهوريّة اإلسالميّة الموريتانيّة القضايا الرئيسية في البالد وأخذت في االعتبار التحديات
استهدفت استراتيجية التعاون بين االتّحاد األوروب ّ
ً
فضال عن التحديات التي تواجهها
ي والدول األعضاء فيه (السياق األمني المتدهور ،وتدفقات الهجرة الكبيرة)
التي يواجهها االتّحاد األوروب ّ
الحكومة.
ّ
ي للتنمية الحادي عشر (األمن الغذائي والزراعة
األوروب
للصندوق
إلرشادي
ا
ي
الوطن
البرنامج
عليها
ز
ك
ر
ي
التي
الثالثة
القطاعات
استهدفت
ّ
ّ
المستدامة والصحة وسيادة القانون) األولويات األساسية وتتماشى هذه القطاعات مع الدعم المقدّم سابقًا من حيث الخيارات القطاعية (ال سيما في
نظرا إلى الوقت الذي يستغرقه التنفيذ ،فقد
ما يتعلق بالصحة والتنمية الريفية والعدالة الهجرة) مع انخفاض الدعم المقدّم في مجال البنية التحتيةً .
ي للتنمية الحادي عشر (الهجرة،
األوروب
ي للتنمية العاشر في المدّة المحدّدة للصندوق
ّ
ت ّم في الواقع تنفيذ عدد كبير من مشاريع الصندوق األوروب ّ
ي أقوى،
مرة مع
العدالة ،األمن ،محطة الطاقة الهجينة في كيفة ،طريق روصو) .شهدت المدّة
تطورا ألول ّ
ٍ
ً
التزام في قطاع األمن وبتركيز إقليم ّ
ي
ي االستئمان ّ
ال سيما من خالل الدعم المقدّم إلى المجموعة الخماسيّة لمنطقة الساحل ،ودخول هيئات جديدة الجديدة مثل صندوق االتّحاد األوروب ّ
ي.
بهدف تحقيق كفاءة أكبر .كانت االستراتيجيات المت ّبعة على المستوى القطاعي مت ّسقة مع أهداف االستقرار والتنمية العامة إلطار التعاون الثنائ ّ
ي واألطر اإلستراتيجيّة العا ّمة للدولة ) (SCAPPواألطر القطاعيّة ،والتي غالبًا ما ساعد االتّحاد
لقد ت ّمت المواءمة بشكل جيّد بين الدعم الفرد ّ
ي.
ي الشامل لالتّحاد األوروب ّ
ي في مجال الصحّة متسقًا أيضًا مع الدعم المواضيع ّ
ي على تحديدها .كان الدعم القطاع ّ
األوروب ّ
ومع ذلك ،يُالحظ أحيانًا تناقضات بين التفضيالت التي عبّ رت عنها الحكومة الموريتانية (تمويل البنية التحتية ،ودعم الميزانية على المستوى
ي ،على الرغم من وجود برنامجين لدعم الميزانية خالل فترة
المركزي ،والتي انخفضت خالل هذه المدّة) والدعم المقدّم من االتّحاد األوروب ّ
التقييم ودعم البنية التحتية وخاصة طريق نواكشوط  -روصو .تظ ّل إدارة هذه االختالفات معقدة ،مسلّطة الضوء على فائدة التحليالت الواقعية
لتطور السياق والذي تستند إليه جميع تدخالت
ي شامل ،يت ّم تحديثه وفقًا
ّ
في تحديد الدعم .ليس هناك بالفعل خطة عمل تستند إلى تحليل أساس ّ
ّ
ي على أساس قطاعات التدخل ،باتباع تحديد األولويات الذي يستند إليه
ي التي تتعلق بالبلد .ت ّم تحديد األولويات بشكل أساس ّ
االتّحاد األوروب ّ
ي للتنمية .ال يزال هذا التحديد القطاعي لألولويات واس ًعا ،وهو يتمتع ببعض القدرة على التكيف ،ولكنّه ال يسهل النظر في
األوروب
الصندوق
ّ
العوامل متعددة القطاعات التي تفسر بعض التحديات (خاصة فيما يتعلق باألمن الغذائي ،والهجرة ،والتطرف ،الحكم والمجتمع المدني ،التي
تتطلب مناهج متعددة القطاعات) .ت ّم تحليل المخاطر المرتبطة بالتدخالت بطريقة شكلية وعامة نسبيًا ،من دون تحديثها أو تخفيفها.
نظرا للصعوبات في تنفيذ التدخالت ،عند تخطيط البرامج ،لم يت ّم دائ ًما توقّع التحديات المتعلّقة بالسياق بشك ٍل كافٍ  ،وال سيّما انخفاض مستوى
ً
سقة في قطاعات معيّنة على سبيل المثال في قطاع الصحة أو
القدرات المحلية وتناوب الموظفين ،حتى لو كانت هناك تحليالت أساسية متينة من ّ
التنمية الريفية ،لم تتبعها الحكومة في الحالة األخيرة .ومع ذلك ،فقد اعتُمِ د بناء القدرات المؤسسية في تخطيط البرامج كأحد نقاط الدخول الرئيسية
للعديد من التدخالت .وقد أ ّد ى ذلك في كثير من األحيان إلى صياغة تدخالت مفرطة في الطموح في ضوء السياق ،مع مشاريع كان ال بد من
إعادة صياغتها وتكييفها في كثير من األحيان ،ال سيما فيما يتعلق باألمن .كانت األهداف المحددة ضعيفة التحديد أو بالكاد موجهة نحو النتائج
ي أساسيّة بشكل خاص ،وإن كانت محدودة ،في حين ظلّّ ت
التشغيلية المباشرة ،بالنظر إلى ضعف المؤسسات .كانت النُهج على المستوى المحل ّ
آليات المساءلة تجاه السكان المتضررين محدودة.
ي (مراجعة سؤال التقييم
إن التأخيرات في تنفيذ ومضاعفة أدوات التمويل المستخدمة في قطاعات معي ِّّّ نة في ما يتعلق
ّ
بتطور السياق اإلقليم ّ
طرا استراتيجية مرنة
ي .ات ّبع الدعم أ ُ ً
 )2لم تجعل من الممكن ترسيخ الدعم الرئيسي في إطار استراتيجي واحد على مستوى االتّحاد األوروب ّ
مختلفة مع مراعاة استخدام أدوات مختلفة .باستثناء قطاع الصحة ،أ ّد ت الصياغة المستهدفة في بعض األحيان إلى حد ما وهيكل التدخل المفرط
ي للتنمية الحادي عشر الذي تم تنفيذه في
التعقيد إلى تناقضات أكبر بين اإلطار االستراتيجي وتنفيذ البرنامج الوطني اإلرشاد ّ
ي للصندوق األوروب ّ
ي للتنمية الحادي عشر .لم تكن مستويات
األوروب
الصندوق
ي للتنمية الحادي عشر والتأ ّخر في بدء مشاريع
الوقت المخ ّ
ّ
صص للصندوق األوروب ّ
األهداف المستهدفة في خطة التنفيذ الوطنية متماسكة دائ ًما بعضها مع بعض (تستهدف مستويات مختلفة من التأثيرات) ولم تتبع جميع التدخالت
بشكل مباشر األهداف المحددة في خطة التنفيذ الوطنية مع عدم وجود معايير يمكن على أساسها تحليل النتائج  .اكتسبت بعض عناصر التنمية
الرئيسية أهمية خالل فترة التقييم (التطرف ،األطفال المتنقلون ،التكامل االجتماعي واالقتصادي كان التدريب الشبابي والتقني والمهني ()FTP
مرئيًا و ُمح َّددًا بوضوح في األطر االستراتيجية وقت صياغة خطة التنفيذ الوطنية ،ولكن من دون مشاريع مقابلة .لقد كانت إضافة أدوات أكثر
ي االستئماني لحاالت الطوارئ  )FFUفي النصف الثاني من الفترة هي التي جعلت من
مرونة (على وجه الخصوص صندوق االتّحاد األوروب ّ
ي للتنمية ،التي يصعب تنفيذها لمراعاة تطور السياق
األوروب
الصندوق
لتدخالت
توجيه
الممكن استهداف هذه العناصر حقًا .لم يكن هناك إعادة
ّ
اإلقليمي ،بما في ذلك تفاقم أزمة منطقة الساحل.
لقد اختلف تكامل المواضيع الشاملة (النوع االجتماعي ،البي ئة ،حقوق اإلنسان ،المجتمع المدني ،الديموغرافيا) من قطاع إلى آخر ،وقد ضعف
أثناء االنتقال من التصميم إلى التنفيذ .إنّ الجهود المبذولة لدمج هذه القضايا في مختلف أشكال الدعم القطاعي واضحة ،مع وجود تدخالت
صصة للنوع االجتماعي ،لبعض القضايا البيئية ،وبعد ذلك ،إلدماج الشباب .ال تظهر القضايا المتعلقة باإلنصاف والخصائص الديموغرافية
مخ ّ
لموريتانيا صراحة في البرمجة .إن البعد الثقافي المعقد لموريتانيا ،الذي يوحده بشكل خاص اإلسالم وعلى المستوى اللغوي الناطقين بالعربية،
ال سيما في بعض الوزارات الرئيسية ،ال يظهر إال ً
قليال في تنفيذ استراتيجية التعاون .على المستوى االستراتيجي ،لم تكن هذه المقاربات في
الحقيقة عابرة للحدود .ال توجد روابط بين مشاريع األمن واالقتصاد والهجرة والتطرف االجتماعي في البلدان المجاورة ،بينما تظهر موريتانيا
رغبة في االندماج في بلدان المغرب العربي وتعزيزها خالل فترة االرتباط مع الجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا .ومع ذلك ،فإن العديد من
المشاريع (األمن والتنمية الريفية والهجرة بدرجة أقل) تغطي العديد من البلدان.
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ي في موريتانيا إلى تحليل مالئم للسياق وتطوره
 1.1معيار الحكم :تستند استراتيجيّة االتّحاد األوروب ّ
تحليل السياق واختيار القطاعات ذات األولويّة
تطور السياق .وقد تم استكمال
الثنائ
للتعاون
ي
االستراتيج
ي ،استند اإلطار
ي إلى تحليل ذي صلة للوضع في البلد ،بما في ذلك ّ
ّ
ّ
على المستوى العالم ّ
ّ
ً
ّ
ي ،قدمت
األوروب
حاد
ت
اال
مستوى
على
لالستراتيجية.
العامة
للصياغة
ا
ن
متي
ا
س
أسا
يشكل
ا
مم
محددة،
بمواضيع
تتعلق
ذلك بتحليالت مفصلة
ً
ّ
ً
ي ضمن مجال تد ّخل واسع نسبيا ،وتستهدف في موريتانيا
التحليالت القطرية المشتركة
تحليال مفيدًا لسياق البرمجة .تعمل برامج االتّحاد األوروب ّ
عددًا معينًا من القطاعات التكميلية (الرجاء مراجعة معيار الحكم  )1.2لدى ك ّل منها احتياجات كبيرة .األمر الذي يس ّهل تغطية التصدعات والقضايا
ي بتحليالت قطاعية منهجية مباشرة في بداية دورة وضع ّ
خطة البرنامج الوطني اإلرشادي لتكون بمثابة
الكبرى في البالد 17.لم يقم االتّحاد األوروب ّ
أساس للبرمجة ولتحديد النهج العام ،ولكن كان هناك عدد من العناصر المتاحة فيما يتعلق بالتدخالت السابقة ،أو المصادر الخارجية .ت ّم إجراء
تحليالت محددة ،غالبًا ما يتم الشروع فيها بالتعاون مع شركاء فنيين وماليين آخرين (البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وألمانيا وإسبانيا) ،كجزء
ي الجديدة (في قطاعات التنمية الريفية ،والصحة ،وصيد األسماك الحرفي ،والتمويل العام) 18.وبالنظر إلى
من صياغة تدخالت االتّحاد األوروب ّ
الديناميكيات المؤسسية ،فإن التوصيات المنبثقة عن هذه الدراسات ال يت ّم أخذها دائ ًما في االعتبار ،وال يمكن التعامل معها جمي ًعا من قبل االتّحاد
ي سلطة اتخاذ القرار بشأنها 19.لم يتم إجراء العديد من الدراسات والتشخيصات
ي ألنها تتطلب إجراءات مؤسسية ليس لالتّحاد األوروب ّ
األوروب ّ
المخططة على مستوى القطاع أو المشروع ،ألسباب مختلفة ،وفي حاالت أخرى ،لم تسمح الصعوبات في جمع المعلومات أو النتائج التي كانت عامة
جدًا بإدماجها في تخطيط البرامج (الهجرة ،الالمركزية ،إلخ .). .لقد ت ّمت متابعة مختاف العناصر التي ميزت تطور السياق الوطني ،ال سيما على
المستوى السياسي ،وتوثيقها بانتظام من خالل التقارير السنوية ،البحوث في إطار المشاريع أو التحليالت الداخلية .كما أن إنشاء خلية التنسيق
ي والتحديات التي يواجهها.
واالستشارة اإلقليمية ) (RACCيعزز التحليالت المتاحة حول تطور سياق األمن اإلقليم ّ
ي إلى البحث وتبادل المعلومات .في قطاع األمن ،هذا هو الحال ،على سبيل
ي بشكل أساس ّ
باإلضافة إلى ذلك ،تهدف بعض تدخالت االتّحاد األوروب ّ
المثال ،في العديد من مشاريع أداة مساهمة في االستقرار والسالم ) (IcSPاإلقليمية أو الدولية .20ومع ذلك ،ال يبدو أنّ البيانات التي تمّّ جمعها يتم
نشرها واستخدامها في سياق البرمجة الوطنية .في بعض الحاالت (الهجرة ،األمن الغذائي ،الصحة) ،يكون لدى الشركاء المنفذين أيضًا نظام لجمع
البيانات في القطاع يساعد على تغذية تدخالتهم وكذلك البيانات المتاحة لتحديد االستراتيجيات والبرمجة الشاملة ،21م ّما يؤكد دور بعض الجهات
الفاعلة ،وال سيما وكاالت األمم المتحدة ،في رصد ديناميكيات القطاع.
ت ّمت صياغة المداخالت من دون مراعاة منهج ّية لخصوصيات السياق مع افتقار الجهات الفاعلة المشاركة في البرمجة للواقعية بسبب انفصالها
ي للتنمية.
في بعض األحيان عن أرض الواقع .ويتضح هذا من خالل الصعوبات في تنفيذ عدد من التدخالت ،وال سيما مشاريع الصندوق األوروب ّ
ل م يتم تنظيم تحليالت القدرات والديناميكيات المؤسسية على المستوى المؤسسي .هناك ميل إلى الرغبة في توحيد التدخالت في موريتانيا ،وال سيما
ي للتنمية ) (FEDهذه ،باتباع نموذج تلك التي تم تنفيذها في بلدان أخرى من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،من دون
مشاريع الصندوق األوروب ّ
مراعاة التأخيرات المؤسسية المرتبطة بالسياق المحلي .هذه الرغبة في ات ّساق النهج على المستوى العالمي ودور المقر الرئيسي في الصياغة ،على
الرغم من أهميّتهما في بعض األحيان ،يسهمان في بعض التفاوتات بالنسبة إلى التحديات والفرص المحددة في المنطقة .على سبيل المثال ،لم تؤخذ
ي في البالد في
مختلف الجوانب المرتبطة بالتعقيد الثقافي للبالد ،مثل الجانب اللغوي للناطقين بالعربية وتأثير دول الخليج ،التي ظلت المانح الرئيس ّ
السنوات األخيرة وتؤثر على سياسة الدولة بعين اإلعتبار.
ي جز ًءا مهم ا من الدعم ونقطة الدخول األولى في معظم القطاعات ،ولكن ال يوجد إطار منهجي للتحليالت األساسية لقدرات
يمثّّ ل الدعم المؤسس ّ
ي لحالة المؤسسات ،االحتياجات التدريبية المحددة
الجهات الفاعلة ،وال سيما الجهات الفاعلة المؤسسية ،التي ال تُعتبر منهجيّة بالنسبة للتحليل األساس ّ
مقارنة باألهدا ف التشغيلية ،أو اآلليات التنظيمية التي يتعين مراجعتها ،والتي من شأنها أن تجعل من الممكن تحديد الدعم الذي سيتم تقديمه .أُجري
التشخيص المؤسسي من حيث القدرة على الصمود وللوكالة الوطنية للنهوض بالعمالة والشباب) ، (ANAPEJوالصحة ،وأدرجت العديد من
التوصيات للمراجعة المؤسسية للقطاع الصحي ،ال سيما المقترحات لتعزيز مهام وزارة الصحة والدعم الفني والمالي في صياغة برنامج دعم قطاع
الصحة ) .(PASSال توجد أيضًا آلية مراقبة دقيقة لتحليل التغييرات والفحوات المتبقية مقارنة باألهداف المحددة في البداية والتمويل المخصص،
والتي يتم تحديدها بشكل عام نسبيًا .غير أن تحليل مراجعة منتصف المدة قد راجع التمويل المتدني.
ي )(DUE
على المستوى اإلقليمي ،ليس الفريق على علم بالتحليالت العامة للسياق الذي كان سيستخدمه
ّ
المقر الرئيسي ووفد االت ّحاد األوروب ّ
لتحقيق برمجة متكاملة وبالتآزر مع البلدان الحدودية ،على الرغم من االختالف الديناميكيات اإلقليمية المرتبطة بالبلد ( المجموعة الخماسيّة
لمنطقة الساحل ،الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ،بلدان المغرب العربي) من أجل مراقبة لهذه العوامل المختلفة للتغيير بشكل دقيق .لم
إطارا
يكن الفريق على علم بالتحليالت الشاملة الموثقة ،على الرغم من أنّّ استراتيجية األمن والتنمية في منطقة الساحل لعام  2011قدّّ مت
ً
المقر إلى ح ّد معيّن (ومع تدخالت تغطي عدة بلدان عن طريق
ي على مستوى
ّ
مرجعيًا عا ًما ت ّمت مراجعته في عام  .)202122يت ّم تنفيذ النهج اإلقليم ّ
ي االستئماني لحاالت الطوارئ و المجموعة الخماسيّة لمنطقة الساحل على وجه الخصوص .ومع ذلك ،لم تكن هناك تفاعالت
صندوق االتّحاد األوروب ّ
حقيقية بين البلدان ،باستثناء التدريب  /حلقات العمل المشتركة .يستهدف عدد معين من التدخالت االحتياجات ذات األولوية مثل إدماج الشباب أو
التطرف أو إدارة الهجرة ،وهي ديناميكيات عابرة للحدود على المستوى اإلقليمي ،ولكن من دون االستجابة في البلدان األخرى المعنية حول أهداف
مشتركة محددة بوضوح بشأن الديناميكيات المنطقة فيما يتعلق بالوضع األساسي (انظر سؤال التقييم  ،2وسؤال التقييم  5األمن وسؤال التقييم 6
الهجرة) مثل بعض القضايا اإلقليمية ،ال سيما فيما يتعلق بإدارة الطرق البحرية ،والتعاون مع السنغال ،وقضايا الصيد و استغالل الغاز في عرض
البحر .ولذلك تظل البيانات األساسية والتحليالت لتطور هذه الظواهر محدودة.
مبرر بالنظر إلى المستوى
وهو
الدولة
في
ي
األوروب
ّحاد
ت
اال
وأولويات
يأخذ اختيار القطاعات في االعتبار بشكل صحيح االحتياجات األساسيّة
ّ
ّ
كبيرا في القطاعات األخرى التي ال يمكن تحديد أولوياتها
االحتياجات
مستوى
المنخفض لمؤشرات التنمية في القطاعات المعنية ،حتى لو ظل
ً
ّ
ي في الدولة (بما في ذلك األمن والهجرة) مع تلك التي حددتها
األوروب
حاد
ت
اال
أولويات
اإلرشادي) .(PINتتوافق
مباشرة في البرنامج الوطني
ّ
ّ
 17نحن نفكر بشكل خاص في العناصر التالية :سلسلة الحوكمة الشاملة والوظيفية  ،والتكامل االجتماعي واالقتصادي للمجموعات المعرضة للخطر  ،والحصول على الرعاية الصحية ،
والقدرة على إدارة األراضي والتدفق.
 18على سبيل المثال  ،في قطاع الصحة  ،تم إجراء تدقيق مؤسسي وتم دمج العديد من توصياته في صياغة برنامج دعم القطاع الصحي  (PASS).ساهمت  PASSأيضًا في التمويل
المشترك( مع شركاء تقنيين وماليين آخرين ) (PTFمثل منظمة الصحة العالمية ) (WHOوالبنك الدولي )) (WBالعديد من الدراسات األولية لتطوير استراتيجية التمويل الوطنية
للصحة التي تهدف إلى إنشاء التغطية الصحية الشاملة  (UHC).في مجال الصمود والنمو الشامل والمستدام  ،كان برنامج التعزيز المؤسسي في موريتانيا نحو الصمود الزراعي
والرعوي ) (RIMRAPعلى سبيل المثال الخطوة األولى قبل إنشاء دعم واسع لألمن الغذائي والزراعة المستدامة)(SANAD
 19على سبيل المثال  ،خطط  RISAPلدعم وزارة التنمية الريفية وليس تقسيمها إلى قسمين (وزارتي الزراعة والثروة الحيوانية)  ،ولكن هذا النهج لم يتبعه الشركاء الوطنيون.
 20برنامج االتحاد األوروبي اإلقليمي للوقاية من التطرف العنيف في منطقة الساحل والمغرب العربي ) (PPREVبشأن مراقبة ديناميكيات التطرف  ،مع توفير نشرات شهرية عن
الوضع  ،برنامج  ، AFIC: Africa Frontex Intelligence Community AFICمع  Frontexبشأن مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المهاجرين  ،برنامج  ENACTمع
معهد الدراسات األمنية ومحطة الفضاء الدولية بشأن الجريمة المنظمة عبر الحدود أو كوليبري على طرق الكوكايين
 21على سبيل المثال  ،تتبع تعقب النزوح  (DTM) /التابع للمنظمة الدولية للهجرة للهجرة
 22أصدر المجلس استنتاجات في  2021/04/16حول االستراتيجية المعدلة "استراتيجية االتحاد األوروبي المتكاملة في منطقة الساحل
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الحكومة في استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك ).(SCAPPبشكل عام ،تحت ّل موريتانيا مرتبة متدنية جدًا من حيث دليل التنمية البشرية
)(IDHحيث احتلّّ ت المرتبة  157في عام  .202023أ ّما في ما يتعلّق بالحوكمة ،بلغ معدل الثقة في الحكومة  ٪35وفقًا لبيانات مؤشر التنمية
البشرية ،و  ٪2للثقة في العدالة ،.أقل من جميع دول المجموعة الخماسيّة لدول الساحل التي لديها معدالت مضاعفة تقريبًا .كما تراجعت مؤشرات
ي )(PASSالمشاريع السابقة ،من
الحوكمة منذ أوائل العقد األول من القرن الحادي والعشرين .24بالنسبة للصحة ،يتابع برنامج دعم القطاع الصح ّ
خالل تعزيز دعمها المؤسسي ،ودعم ميزانية اإلطار اإلستراتيجي لمكافحة الفقر  IIIمن خالل عقد بناء الدولة ) ،(SBC CSLP IIIوالتي تهدف،
من بين أمور أخرى ،إلى "تعزيز قدرات الدولة لضمان الخدمة العامة في قطاعات التعليم األساسي والصحة " .بصرف النظر عن المراكز الصحية
ي) ، (PASSكانت معظم
والمستشفيات في نواكشوط ،كان النظام الصحي الموريتاني على وشك اإلفالس :عندما بدأ برنامج دعم القطاع الصح ّ
المراكز الصحية مغلقة  ،ولم يكن هناك أي أطباء داخل البالد .بلغ مؤشر تغطية الخدمات الصحية  ٪35.9في عام  2014و  ٪41.1في عام
نظرا إلى تغير المناخ والتحضّّ ر من ناحية والعزلة
 .2019كما تمّّ تحديد األمن الغذائي باعتباره تحديا رئيسيا على المديين القصير والطويل
ً
الريفية من ناحية أخرى ،باإلضافة إلى إمكانات تطوير القطاع .في هذا الصدد ،غالبًا ما يُنظر إلى تأثير التغيير الديمغرافي السريع (العائد الديمغرافي)،
ال سيما من قبل األمم المتحدة ،على أنه فرصة وليس تح ٍ ّد كبير .ومع ذلك ،فإن ذلك يمثّل تحديات رئيسية متعلقة بالتنمية ،مثل التعليم والثقافة ("األطفال
هم ثروة األسرة") ومكافحة تغير المناخ ازداد إنتاج الحبوب منذ العقد األول من القرن الحادي والعشرين ،إال أن انتشار نقص التغذية ال يزال مقلقًا
( ٪10.4من السكان في العام  ،)2018وال يزال معدل سوء التغذية مرتفعًا بين األطفال دون سنّ الخامسة (في العام  ،2015كان  ٪27.9يعانون
ضح الهجرة الجماعية للشباب االحتياجات من حيث التنمية
من تأ ّخر
النمو) .إنّ نقص التغذية ،آخذ في االرتفاع 25بعد انخفاضه حتى العام  .2011تو ّ
ّ
المحلية ،وال سيما توافر الجودة والخدمات العامة المحلية ،ودعم نشوء االقتصاد المحليّّ  ،وكذلك احتياجات اإلدماج المهني .أ ّما في ما يتعلّق باألمن،
التنوع العرقي
ي ،بالنظر إلى ّ
تظ ّل إدارة اإلقليم قضية رئيسية في سياق إقليمي متدهور بشكل خاصّّ  .إن زيادة الوعي المتعلّق بالتماسك االجتماع ّ
تطور الخطابات اإلسالمية
في البالد باإلضافة إلى المشكلة المتعلّقة بالطبقات المستعبدة السابقة ،ومنع
ّ
التطرف هي أمر ضروري بالنظر إلى ّ
والديناميكيات اإلقليمية .وفي هذا الصدد ،تكتسب الجهود أيضًا أهمية خاصة لضمان تغطية المناطق الحدودية وفتحها ودعم السيطرة من حيث األمن
والتنميةعلى هذه المنطقة الكبيرة ذات الكثافة السكانية المنخفضة والتي يبلغ طولها أكثر من  2000كيلومتر من الحدود مع مالي .أ ّما في ما يتعلّق
بالتحديّات المتعلّقة بالهجرة في موريتانيا بإعتبارها نقطة عبور إلى أوروبا لدول غرب إفريقيا ،فال خالف عليها.
ي للتنمية
ي مبدأ التركيز على ثالثة قطاعات رئيسيّة للصندوق األوروب ّ
ي بشأن التنمية ،طبّّ ق االتّحاد األوروب ّ
وفقًا لتوجيهات توافق اآلراء األوروب ّ
الحادي عشر من أجل تحقيق فائدة قصوى  ،مع وجود مجاالت قطاعية واسعة بشكل خاص فيما يتعلق بالحوكمة ،واستهداف جميع هذه القطاعات
تقريبًا جوانب واألمن والقدرة على التكيف باإلضافة إلى الصحة .لذلك يُعتبر مبدأ التركيز هذا ،مصطنعًا إلى ح ّد ما ،ألن نطاق كل قطاع ت ّم اختياره
ي للتنمية )(FEDمترابطة بطريقة منطقية .تساهم جميعها بشكل أو
واسع بشكل خاص .وبالتالي ،فإن القطاعات الثالثة لتركيز الصندوق األوروب ّ
بآخر مباشرة في النتائج في مختلف القطاعات وفي تنمية البالد واستقرارها .ويعود النطاق الواسع في سياق موريتانيا على وجه الخصوص إلى
ي في البالد ،في إطار شراكة متوسط األجل مع تخطيط مدته سبع سنوات ،وإلى بعض االحتياجات الطارئة المتكررة
أهمية تمويل االتّحاد األوروب ّ
ً
ّ
ي من حيث الهجرة وصيد األسماك واألمن على وجه الخصوص .لم تسمح الحدود
للسكان،
فضال عن التحديات المباشرة التي تواجه االتحاد األوروب ّ
من حيث توزيع األدوار بين المانحين والتنسيق باستهداف أكثر إحكا ًما (انظر سؤال التقييم .)3
ي للتنمية الحادي عشر) ، (FEDوحتى إذا كان القطاع مرتب ً
طا بالعديد
ال يمكن إعطاء األولوية لقطاع التعليم في إطار نهج تركيز الصندوق األوروب ّ
ي األخرى (الصحة ،واألمن الغذائي ،والهجرة ،والوقاية من التطرف ،والتدريب المهني) ،فإنّ أوجه التآزر بين
من مجاالت تدخّّ ل االتّحاد األوروب ّ
ّ
ّ
ي قيمة مضافة مقارنة بالمانحين
قطاع التعليم والمداخل المختلفة التي تشكلها المشاريع الحالية ال تبدو منظمة أو رسمية .لقد شكل االتحاد األوروب ّ
ي ،باإلضافة إلى اللغة العربية .لم يت ّم إعطاء األولوية للتعليم
ي هو باللغة الفرنسية ،إحدى لغات االتّحاد األوروب ّ
اآلخرين إذ إنّ نظام التدريس الرسم ّ
ألن أصحاب المصلحة اآلخرين بما في ذلك البنك الدولي) ، (BMوبنك التنمية األفريقي) ، (BADوالبنك اإلسالمي للتنمية ،ووكالة التنمية الفرنسية
ي لدعم قطاع التربية ) (PNDSEفي العام  .2011ومع ذلك ،ال تزال االحتياجات كبيرة
)(AFDيدعمون الحكومة منذ إعداد البرنامج الوطن ّ
بشكل خاص في هذا القطاع ،ال سيما في ما يتعلّ ق بالحصول على التعليم الثانوي للفتيات وفي مناطق معينة (غيديماخا ،أسابا ،غورغول) .تشير
التقديرات إلى أن حوالي ثلث األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6و  15عا ًما خارج النظام المدرسي؛  ٪4فقط من المدرسين الذين من المفترض
يدرسوا باللغة الفرنسية ليس لديهم الحد األدنى من المستوى المطلوب في هذه اللغة ؛ وبلغت نسبة اندماج المتخرجين من التدريب الفني والمهني
أن ّ
بعد عام واحد  ٪37عام  2017و  ٪25للنساء .وبحسب مؤشر البنك الدولي لرأس المال البشري ،تحتلّّ موريتانيا المرتبة قبل األخيرة بين جميع
البلدان األفريقية فيما يتعلق بمؤشر "التعليم" .بدأت الحكومة برئاسة الرئيس الغزواني إصالح نظام التعليم من خالل تدقيق الموظفين ،والبدء الفعال
للفصول الدراسية في اليوم األول من العام الدراسي  2020-2019وبرنامج معجل لبناء البنية التحتية .ت ّم اعتماد خارطة طريق لإلصالح في
شباط/فبراير  2020مع التخطيط والتنفيذ الذي سينعكس في البرنامج الوطني لدعم قطاع التربية  .(PNDSE III) IIIومع ذلك ،احتكرت خطة
كبيرا من جهود السلطات العامة .يتمثّل التحدّي الكبير في أنّه ال يكاد يوجد أي شاب يتحدث اللغة الفرنسية ألنه لم
االستجابة لوباء كوفيد 19-جز ًءا
ً
يعد هناك عدد كافٍ من المدرسين الفرنسيين بسبب التعريب (الذي تشجّعه دول الخليج) .أخبرنا المفتش العام للتعليم في مقابلة سابقة أنّ موريتانيا
يجب أن تعتمد على مدرسين متقاعدين لتدريس اللغة الفرنسية.
تحديد عوامل األزمات
ّ
غالبًا ما يتم تضمين تحليالت المخاطر ،العا ّمة نسبيًا والتي لم يتم تحديثها الحقًا ،في وثائق المشروع .أ ّما في ما يتعلق بنهج األمن والتنمية ،فقد ت ّم
تنفيذ بعض اإلجراءات التنموية المحدودة نسبيًا بالتعاون مع قوات الدفاع واألمن (على سبيل المثال حفر اآلبار التي تفيد السكان ومجموعات الرحل
أو بناء المدارس التي تم التخطيط لها ولكن لم يت ّم تنفيذها) .26ال يبدو أنه ت ّم التفكير مليا في مشاركة قوات الدفاع واألمن في أعمال التنمية ومشاركتها
تصور الجهات الفاعلة في التنمية وعالقاتها بالجهات العسكرية ،وبالتالي األطراف
في بناء البنية التحتية األساسية .األمر الذي يش ّكل خطر انحياز
ّ
المعنية في صراعات مع قضايا األمن والوصول إلى المجتمعات المتورطة في النزاعات .بشكل عام ،هناك أسئلة حول حياد الجهات الفاعلة في
مجال اإلغاثة في منطقة الساحل .ال يطرح هذا السؤال بشكل مباشر في موريتانيا إذ ال توجد صراعات نشطة ،ولكن يمكن أن يكون له آثار غير
مباشرة حيث تحدث التدخالت في المناطق الحدودية الخاضعة للتبادل .يهدف مشروع أمني حديث حول القوة المشتركة للمجموعة الخماسية لمنطقة
الساحل إلى التخفيف من مخاطر إساءة معاملة قوات الدفاع واألمن التي تم حشدها للتدخالت التي تهدف إلى تعزيز احترام حقوق اإلنسان ،ومشروع
ي لحاالت الطوارئ ).(FFU
ي اإلستئمان ّ
العدالة العسكرية المخطط له في إطار الصندوق األوروب ّ

 23كما احتلت موريتانيا المركز  157في عام  2015ولكن بدرجة متزايدة  ،خلف باكستان والكونغو وزيمبابوي والكاميرون  ،ولكن متقدمة على رواندا وأوغندا.
 24البنك الدولي  ،مؤشر الحكم العالمي.
 %12.3 25في  ٪7.3 ، 2006-2004في  2013-2011و  ٪10.3في 2018-2016
 26يشار إلى اإلجراءات التالية :مستشفى متنقل  ،ودعم حفر نقاط المياه  ،ودعم التعليم وتخزين الملح في المناطق الحدودية.
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ي باهتمام خاص .على الرغم من أن
ال تحظى القضايا المتعلقة باإلساءة المحتملة الستخدام المساعدات في إطار الدعم المقدّم من االتّحاد األوروب ّ
ي لم يكن في قلب فضائح الفساد الكبرى في هذه المرحلة .ومع ذلك ،فإن معدالت الفساد مرتفعة بشكل خاص في الدولة والترتيبات
االتّحاد األوروب ّ
و "الرشاوى" المرتبطة بأي نوع من المعامالت ،وال سيما عقود البنية التحتية متكررة ،وهو ما يفسر أيضًا االهتمام بهذا النوع من األنشطة.
باإلضافة إلى ذلك ،فإن اإلجراءات المنفذة ال تستهدف دائ ًما على النحو األمثل عوامل األزمة .يستهدف عدد من التدخالت مناطق جغرافية رئيسية،
مثل مناطق الحدود الجنوبية ومجموعات معينة من السكان المعرضين للخطر بشكل خاص 27.إنّ البيانات المتعلقة بديناميكيات األمن ومخاطر
نادرا ما يت ّم دمجها في وضع البرامج .وبالتالي ،فإنّ استهداف بعض المستفيدين يظل عا ًمّّ ا إلى ح ٍ ّد ما .أ ّما في يتعلق
الصراع محدودة وبالتالي
ً
ي تحليل للنزاع أو دراسات
بالنقاط السابقة ،فعلى الرغم من أنّ الصراع في الساحل يحدث جزئيًا على حدود موريتانيا ،إال أنّ الفريق ليس على علم بأ ّ
أمنية محددة حول منطقة الساحل أو البلد التي قد تكون قد غذّت وضع برامج مختلف القطاعات من أجل نهج متكامل ،ال سيما فيما يتعلق ببؤر
وديناميكيا ت التطرف أو مستويات االنحراف بين الشباب والسكان المهمشين.
إنّ عدم مراعاة موضوع التعليم بالنظر إلى بعض جهود التركيز يش ّكل عائ ًقا في معالجة عوامل األزمة في إطار نهج متكامل .يقع التعليم في قلب
العديد من التحديات وهو يرتبط بالتدريب المهني ،والنهوض با لمرأة ،ودور المواطن ،وقطاع الهجرة ،ومنع التطرف .يدعم بعض التمويل بشكل
غير مباشر الظروف المعيشية في المدارس ،ولكن لم تكن هناك تدخالت تر ّكز على إنشاء نظام تعليم رسمي وهيكلة المدارس القرآنية .إنّ تطور
اإلسالم في البالد ،بما في ذلك زيادة عدد المساجد ،يضعف التقاليد الصوفية المالكية 28.تنفذ الحكومة بعض اإلجراءات لهيكلة المدارس القرآنية ،وال
مؤخرا ،والتي يمكن أن تكون مصحوبة بدعم إضافي ،ال سيما لتعزيز
سيما من خالل إنشاء مراكز استقبال األطفال من طلبة المدارس القرآنيّة
ً
اإلنتقال إلى التعليم الرسمي.
تحديات متعلّقة بالمسائل الشاملة لعدّة قطاعات
ت ّم التعرف بوضوح على التحديات المتعلّقة بالمسائل الشاملة لعدّة قطاعات وهي الشباب والنوع االجتماعي وحقوق اإلنسان أثناء وضع البرامج
من خالل مشاريع مخصصة  -ال سيما في التدريب التقني والمهني ( - )FTPولكن إدراجها في تصميم ومتابعة تدخالت أخرى بطريقة تأخذذ بعين
ي ) (PINأنه ينبغي إيالء اهتمام خاص للموضوعات
ي اإلرشاد ّ
اإلعتبار قطاعات مختلفة فيه القليل من أوجه التآزر .بشكل عام ،يذكر البرنامج الوطن ّ
الشاملة للنوع االجتماعي وحقوق اإلنسان والمجتمع المدني في القطاعات الثالثة للتركيز ،وال سيما فيما يتعلق باالستراتيجية الوطنية لتعميم مراعاة
ّ
وخطة العمل الوطنيّة المتعلّقة بال مرأة الريفية .باإلضافة إلى ذلك ،تم تخصيص جزء كبير من
ي ( )SNIGلعام ،2011
منظور البعد الجنسان ّ
التدخالت في الواقع للتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع الموضوعات الشاملة ،وال سيما النوع االجتماعي والشباب والبيئة وحقوق اإلنسان مع
مشاريع محددة حول هذه الموضوعات مع مراعاة االحتياجات المحددة للمستفيدين وخصوصيات السياق الموريتاني (خاصة االجتماعية).
ث ّمة أمثلة على دمج الديناميكيات المحلية وأخذ المناهج الداخلية في االعتبار في التدخالت ،لكنها تظل محدودة مقارنة بمقاربات التعزيز المؤسسي.
المرجوة.
معايير الحكم  :1.2كانت اإلستراتيجية مناسبة لتحقيق األهداف
ّ
ي لالستراتيجية
التماسك الداخل ّ
ي
ي
ي للتنمية العاشر من محاور وأعمال الصندوق األوروب ّ
ي وموريتانيا للصندوق األوروب ّ
اإلرشادي بين االت ّحاد األوروب ّ
استفاد البرنامج الوطن ّ
ّ
ي لحاالت الطوارئ ) (FFUاالستفادة من الديناميكيات التي أطلقتها التدخالت
ي اإلستئمان ّ
للتنمية الحادي عشر .كما يدعم صندوق االت ّحاد األوروب ّ
ً
فضال عن التكيف مع سياق األزمة اإلقليمية .تشير الجوانب الرئيسة إلى وجود استمرارية معينة واالستفادة من نتائج ودروس الدعم
السابقة،
السابق .ويظهر ذلك من حيث الخيارات القطاعية ،مع متابعة اإلجراءات في بعض القطاعات المعقدة ،والتي كانت مستهدفة في السابق (ال سيما في
ي
مجاالت الصحة ،والتنمية الريفية ،والعدالة ،والهجرة) ،ولكن مع انخفاض في دعم البنية التحتية ،والتكيف مع التحديات .استهدف الصندوق األوروب ّ
ً
ي للتنمية
للتنمية العاشر) (FEDبُعدًا من "التكامل اإلقليمي والنقل"،
فضال عن دعم الميزانية الكبير ،الذي تم التخلي عنه خالل الصندوق األوروب ّ
الحادي عشر بسبب قضايا الحوكمة واالستدامة .بين هذين اإلطارين للشراكة ،زادت المبالغ بشكل كبير في حين أن قدرات االستيعاب الضعيفة لم
تتغير ،مما أدى إلى خفض ميزانيّة البرنامج الوطني اإلرشادي بمقدار  35مليون يورو خالل مراجعة منتصف المدة ،ال سيما فيما يتعلق بسيادة
ألول مرة مع
القانون قبل إجراء مراجعة مخصصة في العام  2020والتي أدّت إلى رفع الميزانيّة بمقدار  15مليون يورو .شهدت الفترة
ً
تطورا ّ
ي للتنمية الحادي عشر ومحور إقليمي معزز ،ال سيما من خالل دعم المجموعة الخماسية لمنطقة
التزام في قطاع األمن من الصندوق األوروب ّ
ي
ي اإلستئماني لحاالت الطوارئ  FFUبهدف زيادة الفعاليّة .أتاح صندوق االتّحاد األوروب ّ
الساحل ،وأدوات جديدة مثل صندوق االتّحاد األوروب ّ
ي لحاالت الطوارئ FFUدعم التدخالت في ما يتعلق بإدارة الهجرة ،والتدريب المهني ،وإنشاء خدمات أمنية جديدة ،مع محاور متعددة
اإلستئمان ّ
للتدخل ،بما في ذلك المشاريع الكبيرة متعددة المكونات التي تستهدف الترابط والتي تجمع بين الحماية البحرية ،واألمن البحري ،والمالية العامة عبر
إعادة تطبيق طريقة دعم الموازنة لصالح التطورات السياسية في الدولة .لقد ك ّملت سُبل الدعم التي قدّمتها الهيئات األخرى هذه المحاور العا ّمة إلى
ح ٍ ّد بعيد.
ً
ي وموريتانيا ،والذي يستهدف قطاعات مختلفة ومستويات متعددة من التدخل ،متسقا مع األهداف
كان النهج المتكامل للتعاون بين االت ّحاد األوروب ّ
العامة لتحقيق االستقرار والتنمية .من الواضح أن النهج المتبع يستهدف محاور مختلفة وأوجه تآزر معينة ،على األقل على المستوى االستراتيجي.
ي للتنمية ) (FEDمنظمة بطريقة منطقية .تساهم جميعها بشكل أو بآخر بشكل مباشر في
وبالتالي ،فإن القطاعات الثالثة لتركيز الصندوق األوروب ّ
ّ
ّّ
ي من الممكن التعامل مع هشاشة السياق
األوروب
حاد
ت
اال
من
ّم
د
المق
الدعم
ع
تنو
يجعل
واستقرارها.
النتائج في مختلف القطاعات وفي تنمية البالد
ّ
وفقًا لمستويات زمنية مختلفة :الوقاية من خالل العمل على األسباب الهيكلية (على سبيل المثال توظيف الشباب والنساء ،والتدريب المهني ،وهياكل
الخدمات األساسية) ،ومعاملة المخاطر على المدى المتوسّط (التغييرات في السلوك والممارسات ،والتطرف ،والزراعة) ،وعلى المدى القصير،
بمعنى أنها تهدف إلى تحقيق نتائج تشغيلية فورية ،باإلضافة إلى المساعدة الطارئة التي تقدمها المديرية العامة المديرية العا ّمة للعمليات األوروبيّة
للحماية المدنيّة والمعونة )((DG ECHOانظر أيضًا سؤال التقييم ( )3األمن الغذائي ،والحصول على المياه والطاقة ،وصحة األم والطفل) .تساعد
التدخالت أيضًا في دعم الحكم في البالد من خالل توازن القوى من خالل تعزيز دور المجتمع المدني ،ودمج السكان المعرضين للخطر والفئات
المهمّّ شة.
ي ليس منظ ًما حقًا ويت ُ َرك لتقدير الجهات الفاعلة .وبالتالي ،توجد أوجه تآزر
إنّّ البحث عن أوجه التآزر بين البرامج التي يمولها االتّحاد األوروب ّ
ي فتح مواقع التدريب في
على مستوى التدريب التقني والمهني ) (FTPوصيد األسماك ،حيث يفضل النهج ال ُمهيكِل الذي يروج له االتّحاد األوروب ّ
مختلف القطاعات .كان البحث عن أوجه التآزر بين القطاعات وحتى اإلجراءات المشتركة بين المشاريع إيجابيًا في مجال التدريب المهني .باإلضافة
ي وموريتانيا دعم القطاع الحرفي الذي هو أيضًا
إلى ذلك ،تشمل المفاوضات حول اتفاقية شراكة صيد األسماك المستدامة بين االتّحاد األوروب ّ

 27الفئات السكانية المعرضة للخطر بشكل خاص مثل الشباب والمهاجرين  ،ولكن على نطاق واسع نسبيًا  ،األطفال المهاجرون والالجئون.
 28هناك زيادة في عدد المساجد من  46في  1989إلى أكثر من  4000في  2010وأكثر من  10000في ديسمبر  2020لـ  ، Mahadras 7918بتمويل كبير من ممالك النفط
في الخليج الفارسي.
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ي . Promopêcheومع ذلك ،لم تكن أوجه التآزر منهجية ،في حينّ أن الموضوعات
موضوع برنامج تسخير اإلمكانات الهائلة للصيد الحرف ّ
األخرى تهدف إلى أن تكون مشتركة ،مثل االستقرار أو الهجرة .ومع ذلك ،تجري المشاورات لتطوير جميع المشاريع التي يموّّ لها الصندوق
ي للتنمية على مستويات مختلفة :مجموعة مراجعة الجودة ،والمشاورات بين اإلدارات والدول األعضاء عبر إجراءات اللّجان قبل اعتمادها
األوروب ّ
ي لحاالت الطوارئ  ،FFUيت ّم إجراء مشاورات أصحاب المصلحة بشكل منهجي
ي اإلستئمان ّ
من قبل المفوضيّة .بالنسبة لصندوق االتّحاد األوروب ّ
على مستوى مجموعة مراجعة الجودة والدول األعضاء وشركاء المشروع خالل اللجنة التشغيلية .ومع ذلك ،أثناء تنفيذها ،ال توجد تفاعالت بين
المشاريع التي تتعامل مع نفس القضية ،وال يوجد إطار استشاري مخصص ،وال تشاور منهجي عند وضع خطط العمل وأنشطة التخطيط بين
المشاريع .يت ّم البدء أحيانًا بديناميكيات لتنسيق الدعم ،ولكن هذا ال يتحقق دائ ًما في غياب قيود تعاقدية حقيقية .على الرغم من أنّ تحسين إدارة سوء
ي ( ، (PASSإال أنه ال يوجد تآزر واضح بين دعم قطاع الصحة ودعم التنمية
التغذية هو أحد النتائج المتوقعة من برنامج دعم القطاع الصح ّ
الريفية ،على الرغم من طلب تكامل المستوى الفني .خالل وضع البرامج ،ت ّم طلب ربط القطاع ( 3الصحة) ،الذي تمت صياغته الحقًا ،بالقطاع ،1
بما في ذلك جغرافيًا ،ولم يتم قبول هذا االقتراح.
اإلرشادي) ،(PINوبالتالي ال توجد معايير حقيقية يمكن على أساسها
ي
ال ترتبط جميع التدخالت بشكل مباشر باألهداف المحددة في البرنامج الوطن ّ
ّ
ي للتنمية العاشر
ي للتنمية ) (FEDبشكل كبير ،ال سيما مع تدخالت الصندوق األوروب ّ
تحليل النتائج .تأخر الدعم المقدم في إطار الصندوق األوروب ّ
ي للتنمية الحادي عشر .تم وضع أهداف البرمجة المرتبطة
األوروب
للصندوق
ي
اإلرشاد
ي
ّ
ّ
والتي لم تبدأ إال بعد التصديق على البرنامج الوطن ّ
ّ
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ي للتنمية بشكل غير منتظم ،ال
ّ
ي اإلرشاد ّ
ّ
بالصندوق األوروب ّ
بشكل غير منتظم وفقًا للقطاعات .وهكذا ت ّمت معالجة عدد معين من نقاط الضعف الرئيسيّة في إطار المشاريع التي تكمل إجراءات الصندوق
ي لحاالت الطوارئ .بشك ٍل عا ّم ،ت ّمت إضافة الدعم بشكل تدريجي ،مع تعبئة مختلف
ي للتنمية وال سيما من خالل صندوق االتّحاد اإلستئمان ّ
األوروب ّ
ي
الهيئات :الهيئة االوربيّة للديمقراطيّة وحقوق االنسان ) ،(EIDHRو أداة مساهمة في االستقرار والسالم) (IcSPوصندوق االتّحاد األوروب ّ
ي لحاالت الطوارئ) (FFUبانتظام في
ي اإلستئمان ّ
ي لحاالت الطوارئ ) .(FFUيتم تطوير الدعم المقدّم من صندوق االتّحاد األوروب ّ
اإلستئمان ّ
ي) ، (DUEوالتي ال يتم تنظيمها دائ ًما ،خاصة بالنسبة للمشاريع اإلقليمية .يشارك السفراء في
المقر ،مع المشاورات مع وفد االتّحاد األوروب ّ
بروكسال للدول الشريكة المعنيّة بالمشاريع في اللجان التنفيذية(.انظر أيضا معايير الحكم وسؤال التقييم  )2يتم تحديد األهداف من خالل األداة،
والمشروع ،وليس بحسب القطاع أو لجميع التدخالت .ويرجع ذلك أيضًا إلى الضعف الهيكلي لألطر الوطنية (الغائبة أو القليلة بشكل خاص في
ي للمؤسسات الوطنية للقيام بذلك .ومع ذلك ،في قطاعات معينة،
قطاعي األمن والهجرة) ،على الرغم من الوسائل التي أتاحها وفد االتّحاد األوروب ّ
ي ،مما يسهل
ي اإلرشاد ّ
مثل الصحة والنمو الشامل والمستدام ،تم تقديم الدعم بشكل أساسي في إطار المشاريع الوطنية الرئيسية للبرنامج الوطن ّ
التوجيه العام ،إلى ح ّد ما ،مع وجود تعقيد في ما يتعلّق بعدد الجهات الفاعلة المشاركة في مختلف المك ّونات.
ي للتنمية الحادي عشر على وجه الخصوص ،فإن األهداف ،المأخوذة حرفيًا ،تتم صياغتها
ي اإلرشادي للصندوق األوروب ّ
عند تحليل البرنامج الوطن ّ
بطريقة طموحة نسبيًا ويتم تنظيمها أحيانًا على مستويات مختلفة .الهدف العام هو "تحسين صحة السكان بشكل مستدام وتقليل تأثير الفقر على الفئات
الضعيفة" ،من حيث القدرة على التكيف ،والنمو الشامل والمستدام" ،تعزيز قدرة السكان المعرضين إلنعدام األمن الغذائي والتغذوي في موريتانيا
على التكيف " .يبدو الهدف المحدد  3لتطوير القطاعات طمو ًحا في ما يتعلق بالهيكل اإلنتاجي القائم .أ ّما في ما يتعلق بالصحة ،فإن األمر يتعلق
بالسماح بالوصول العادل إلى رعاية صحية أولية جيدة واستخدامها ،على مستوى التأثير وهذا من شأنه أن يعني تغطية وطنية للتدخالت ،وفي ،2
ي ،لكنّ مشروع الصندوق األروبي للتنمية العاشر لم يكن
مستوى النتيجة ،تحسين توافر الموارد البشرية .ال تظهر الهجرة في برنامج اإلرشاد الوطن ّ
قد بدأ بالفعل .بالنسبة للحوكمة وسيادة القانون ،تعتبر إدارة المالية العامة شاملة وليست مفصلة للغاية وال يوجد أيّّ ذكر لدعم المجتمع المدني .ث ّمة
صة للعدالة (في حالتين نشير إلى الوصول إلى العدالة المنصفة والشاملة) .وفي مجال األمن ،هناك أيضًا
تمييز بين األهداف العا ّمة واألهداف الخا ّ
هذا التكرار مع التركيز على التنسيق بين اإلدارات وعبر الحدود ،على الرغم من أنّ هذا الجانب يظهر بشكل هامشي عند تخطيط البرامج .لم يتم
ي للتنمية  .لم تكن هناك أي مشاريع تتفق بشكل مباشر مع الهدف المحدد  4المتعلّق
ذكر نهج األمن والتنمية ،وهو قلب مشروع الصندوق األوروب ّ
بسيادة القانون "المساهمة في منع النزاعات من خالل تعزيز نظام التعليم والتدريب التقني والمهني" ،ولكن تم تنفيذ مشاريع لدعم اندماج الشباب وهي
مرتبطة بمنع النزاعات ودعم إدارات الشباب.
على المستوى اإلقليمي ،ال يوجد أيضًا إطار عمل استراتيجي متكامل ترتبط به جميع المشاريع الممولة من قبل الهيئات واإلدارات المختلفة في
ي ،مما يحد من رؤية واضحة الستراتيجية التدخل وإدارة جميع الديناميكيات اإلقليمية والمشاريع المنفذة من أجل استهدفهم.
االتّحاد األوروب ّ
ي ،ولكن مع
ي والمحل ّ
ي تدخالت متماسكة ،تستهدف مستويات مختلفة من التدخل ،مع ترسيخ مزدوج على المستويين الوطن ّ
وضع االت ّحاد األوروب ّ
اتجاه للتركيز على الدعم المؤسسي على المستوى الوطني كنقطة دخول في العديد من القطاعات .في بعض القطاعات ،أتاح االرتباط بين مستويات
التدخل المختلفة على المستوى المؤسسي وعلى مستوى السكان تعزيز الديناميكيات القطاعية في حاالت معينة .في مجال الصحة ،يسمح مبدأ التثبيت
المزدوج للتدخل على المستوى المراكز والضواحي (اثنان من المقاطعات ،29وواحد حضري واآلخر ريفي) بإجراء حوار سياسي داخل الدولة ،بين
السلطات الوطنية وسكانها ،فضال عن الريادة في مجال اإلصالحات التي بدأت على المستوى المركز .من ناحية أخرى ،فيما يتعلق باألمن والهجرة
والعدالة والالمركزية والمالية العامة ،كان الدعم إلى ح ّد كبير على المستوى المؤسسي من حيث بناء قدرات هياكل الدولة ودعم توفير الخدمات،
حتى لو كانت بعض األساليب مباشرة إلى السكان قد حصلت بشكل هامشي (نهج األمن والتنمية مع حفر اآلبار ،ولجنة حماية المجتمع في المناطق
الحدودية) ،مع اختالل بالتالي في الوصول إلى المستفيدين النهائيين .في قطاع القدرة على التكيف والشمول والنمو المستدام ،يظهر برنامج التعزيز
المؤسسي في موريتانيا و تعزيز قدرات الزراعة والتنمية الحيوانيّة على مواجهة الصدمات )(RIMRAPو برنامج تعزيز االستثمارات في موريتانيا
لتطوير البنية التحتيّة والخدمات الريفيّة )(RIMDIRو برنامج تنمية القطاعات الزراعيّة والحراجيّة والرعويّة على مستوى األسرة
والمجتمع )(RIMFILاتساقًا داخليًا جيدًا.
ي الشامل  ،في نفس الوقت مع إطالق الديناميكيات على مستويات مختلفة .هذا
إنّ تع ّدد المشاريع في قطاعات معيّنة يعقد منطق التدخل القطاع ّ
ليس مصدر تناقضات كبيرة ألن أهداف المشاريع متكاملة ومتماسكة ،لكنّّ ها تعقد وضوح ديناميكيات التدخالت ومستوى تغطية االحتياجات ذات
األولوية ،ال سيما أنه في بعض الحاالت كان تعزيز التنسيق أحد األهداف المعلنة .فيما يتعلق بالحوكمة وسيادة القانون واألمن على وجه الخصوص،
كبيرا من التدخالت حول قضايا محددة من المحتمل أن تشمل نفس الجهات
وبعيدًا عن المشاريع الوطنية الكبرى ذات االتجاه غير الفعال ،نرى عددًا
ً
الفاعلة بهدف بناء القدرات تفتقر إلى المتابعة التشغيليّة للنتائج  .في قطاعي األمن والهجرة ،بينما كان الهدف األولي المعلن هو تعزيز التنسيق بين
الخدمات ،ت ّم إنشاء كيانات جديدة بواليات متشابهة نسبيًا.
كانت األهداف واألطر المنطقية للتدخالت ت ُصاغ في بعض األحيان بطريقة عا ّمة للغاية .ال تظهروثائق المشروع في العديد من القطاعات النتائج
المرجوة (على سبيل المثال من حيث قدرات الهياكل المدعومة أو
التشغيلية المتوقعة أو الخطوات الوسيطة التي يجب اتباعها لتحقيق النتائج العامة
ّ
تطور ديناميكيات القطاع) .في قطاع الصمود والنمو الشامل والمستدام ،يستهدف اإلطار المنطقي لبرنامج  RIMRAPأيضًا هدفًا عا ًما رفيع المستوى
جدًا ("تعزيز صمود السكان المعرضين للخطر  )"...والذي ال يمكن تحقيقه من خالل الهدف المحدد للبرنامج (" تعزيز الحوكمة  )" ...فالصمود ال
29

تنقسم موريتانيا إلى ستة أقاليم تتكون من  12والية ومنطقة اتحادية .كل والية هي نفسها مقسمة إلى أقسام أو مقاطعات (في المجموع  ، )52مقسمة إلى  216بلدة.
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يعتمد فقط على الحوكمة .إذا كان الهدف العام ال يعتمد فقط على دعم الحوكمة (عبر برنامج  )RIMRAPولكن أيضًا على البنى التحتية
ي المراجع الصادر في نيسان  2015لبرنامج . RIMRAP
)(RIMDIRوالقطاعات) ، (RIMFILفهذا غير موثق ومذكور في إطار المنطق ّ
باإلضافة إلى ذلك ،منذ أن ت ّم تحديد تسلسل الدعم ،تم إطالق مشروعي  RIMDIRو  RIMFILالحقًا .تهدف المؤشرات 30إلى إحداث تأثير ال
يمكن تحقيقه بشكل معقول في إطار البرنامج وال تسمح بمراقبة عمليّة التنفيذ بشكل دقيق .باإلضافة إلى ذلك ،تبيّن أنّ االفتراضات ("الحكومة ملتزمة
ووتقوم بالتعبئة )"...جوفاء السيما في ما يتعلق بتعبئة الموارد البشرية ،من دون تصحيح مشروع  .RIMRAPإنّ مشروع "األمن والتنمية" له
هدف مزدوج يتمثل في "تعزيز قدرات األجهزة األمنية في البالد" و "تأمين وتحسين الظروف المعيشية لسكان المنطقة في ظل نظام خاص" ،وهو
أمر فضفاض وفي الواقع ال يمكن تنفيذه ألنّ السكان المدنيين محظورون في المنطقة الخاضعة لنظام خاصّ  ،ومن الممكن استهدافهم وبشكل أق ّل من
المتوقّع .في مجال الصحة ،إنّ اإلطار المنطقي لعقد الدعم مع وزارة الصحة واسع بشكل خاص وال يقتصر على تأثيرات برنامج دعم القطاع
ي  ،مما يجعل من الصعب تحليل مساهمات البرنامج في النتائج بشكل مع ّمق .يضاف إلى ذلك العديد من األخطاء في المعايير واألهداف
الصح ّ
ي لم يكن لديه معرفة جيدة بالقطاع عند التخطيط للبرنامج
المذكورة ،والتي كان ال ب ّد من مراجعتها من قبل فريق المشروعً .
نظرا ألن االت ّحاد األوروب ّ
ي غير متوفرة كما تمت صياغتها واقتراحها في البداية في التقرير
ي اإلرشاد ّ
واعتمد على المؤشرات الدولية ،فإن معظم مؤشرات البرنامج الوطن ّ
األولي .عالوة على ذلك ،فإن هذه المؤشرات تصعّب فهم إنجازات برنامج التعزيز المؤسسي فه ًما صحي ًحا  .ومع ذلك ،فإن منطق التدخل الخاص
ي ،بما في ذلك اختيار أولويات التدخل ،يتوافق تما ًما مع تحليل الوضع ،الذي الحظ على وجه الخصوص مشاكل الحوكمة
بـبرنامج دعم القطاع الصح ّ
والموارد البشرية.
لذلك تم إعادة صياغة هذه األطر المنطقية في بعض األحيان .ففي قطاع القدرة على التكيف والشمول والنمو المستدام ،قامت المساعدة الفنية الدولية
التابعة لبرنامج  (IRAM) RIMRAPبتنسيق اإلطار المنطقي للبرنامج ،والذي كانت بنيته معقدة للغاية منذ البداية .بعد توقع تنوع الجهات الفاعلة،
تم توقع المواءمة منذ البداية في النتيجة األولية ("النتيجة  )" 0لعقود المنظمات غير الحكومية ،من أجل تنسيق المؤشرات ومنطق التدخل ومنهجيته.31
بالنسبة للهجرة ،كان ال بد أيضًا من إعادة صياغة برنامج دعم االستراتيجية الوطنية إلدارة الهجرة) ، (PASNGMوكذلك مشروع Save the
Childrenدعم األطفال المهاجرين ،ومن حيث األمن مشروع دعم القدرة على التكيف والتماسك الثقافي واالجتماعي في موريتانيا).(CORIM
ت ّم استخدام بناء القدرات المؤسسية كنقطة دخول رئيسية لتوقع الحصول على تأثيرات تشغيلية ،مع وجود رد فعل معين للمشاريع إلنشاء
المؤسسات ،لكن نقاط الضعف المؤسسية ،وأحيانًا نقاط ضعف الشركاء (راجع سؤال التقييم  )2أثرت على منطق التدخل .هدفت العديد من
التدخالت إلى تقوية المؤسسات الضعيفة نسبيًا ،في سياق سياسي معقد بشكل خاص مع مركزية قوية للسلطات وتناوب الحكومة .لم يكن استهداف
فئات معينة من المستفيدين ممكنًا في بعض الحاالت من خالل نقطة الدخول المؤسسية حيث كان من الضروري ً
أوال أن يكون هناك حد أدنى من
أداء المؤسسات 32.واجه الدعم في قطاعات التعاون ذات األولوية العديد من العقبات (انظر أسئلة التقييم القطاعيّة) التي كشفت عن حدود هذا النهج
المؤسسي في سياق ال تؤدي فيه ديناميكيات خدمات الدولة إلى تنفيذ مبادرات واسعة وطموحة .أما ّ في ما يتعلّق بالنمو الشامل ،لم تتمكن الوكالة
اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية ،التي كانت مسؤولة عن الدعم المؤسسي لبرنامج وزارة التنمية الريفيّة من تحقيق أهدافها .من ناحية أخرى،
نجحت المقاربات الشعبية ،على مستوى المجتمع المحلي الذي أقامت معه المنظمات غير الحكومية عالقات ثقة طويلة األمد ال سيما مع RIMRAP
المكونات ،على سبيل المثال مع دعم
ي ،كان الربط بين مختلف
ّ
(لم يكن هذا هو الحال مع الهياكل الالمركزية) .في حال برنامج دعم القطاع الصح ّ
كل من العرض والطلب على الخدمة ،حكي ًما بشكل خاص .على المستوى اإلقليمي ،لم يكن إلنشاء المجموعة الخماسيّة لمنطقة الساحل وكياناتها
المختلفة أي تأثير على نمط التعاون بين خدمات الدولة في البلدان المعنية .فيما يتعلق بالهجرة ،هناك مركز تنسيق إقليمي قيد اإلنشاء في سيليبابي،
من دون وجود أي مقاربات مشتركة بين الدول في الوقت الحالي.
بشكل عام ،تم تكييف المدخالت مع األهداف ،حتى لو كان مستوى مخرجات التدخالت غير كافٍ دائ ًما لتحقيق نتائج وتأثيرات واضحة .يبدو أن
صعوبات اإلنفاق المرتبطة بقدرات االستيعاب في بعض المشاريع تشير إلى أن المدخالت ،من حيث الموارد المالية ،كانت كافية في ما يتعلق
المرجوة ،حتى لو ظهرت أوجه العجز في بعض األحيان ألنشطة محددة .على مستوى بعض األنشطة ،وال سيما البنية التحتية ،ث ّمة أمثلة
باألهداف
ّ
على تدخالت فاقت تكلفتها المبالغ المتوقّعة.
المستفيدين33

بالنسبة لبعض التدخالت ،يظل عدد المستفيدين وحجم المشروعات محدودًا بالنسبة أثر الحجم .من حيث دعم تشغيل الشباب ،فإن عدد
ي ) (INAP-FTPإلى أن نسبة التدريب التقني
ي والمهن ّ
ي لتعزيز التدريب التقن ّ
بالكاد يظهر انخفاضًا في البطالة .يشير مسح أجراه المعهد الوطن ّ
والمهني ال تزال أقل من  ٪ 1من إجمالي السكان في سن العمل والنتيجة المتوقعة لهذه التدريبات أي الندماج في سوق العمل ،ال تتم مراقبتها .بشكل
عام ،ال يوجد أيضًا نظام لقياس البطالة في الدولة .في حالة الشباب المستفيدين من التدريب التقني والمهني ،يبلغ التدفق السنوي للخريجين من جميع
مؤسسات التدريب العامة في موريتانيا ،على جميع المستويات ،حوالي  / 2000سنة .يضيف دعم االتحاد األوروبي مئات الشباب إلى هذا الرقم كل
عام ،لذلك ال يمكن إهماله بأي حال من األحوال من الناحية الكمية .على الرغم من الحاجة إلى بيانات إضافية ،كان معدل تكامل التدريب على شهادة
المهارات أعلى بكثير من األنواع األخرى من الشهادات ( ٪68مقابل  ٪41 ،٪37أو  ،)34٪53و يستهدف هذا النوع من التدريب الشباب الذين
تسربوا من المدرسة وأتوا من خلفيات محفوفة بالمخاطر .في ذلك الوقت ،كان التدريب الوحيد على هذا المستوى في البالد هو تدريب مشروع
”( “Chantier écoleالترجمة إلى العربية :مشروع التعليم) لصيانة الطرقات التابع لمنظمة العمل الدولية والممول من االتحاد األوروبي.
طويال لبناء شراكات و ّ
ً
تتطلب في بعض األحيان مناهج
كما أنه من الصعب تحديد مستوى تأثير إجراءات التعزيز المؤسسي ،التي تستغرق وقتًا
جديدة 35.في قطاع الصحة ،عند تخطيط البرامج ،أساء اختيار مؤشرات متابعة التقييم من تقدير الوقت الذي يستغرقه مشروع الدعم المؤسسي لتحقيق
نتائج ملموسة من حيث النتيجة واألثر .في الواقع ،بينما تطالب معظم الجهات الفاعلة ،بما في ذلك االتحاد األوروبي والحكومة الموريتانية ،بنتائج

 30المؤشرات التي وصفها بعض الفاعلين بأنها "الستراتوسفير" )1( :تطور معدل الفقر المدقع ؛  )2تطور دخل المرأة من الموارد الزراعية والرعوية .ج) مؤشر الغطاء النباتي على
االرتفاع في المناطق الخاضعة لإلدارة المحلية ٪10 :أكثر من السيطرة.
 31ثالث نتائج متوقعة من خمسة مكونات  ،ومقاربات مختلفة لكل اتحاد من المنظمات غير الحكومية  ،وثالث فئات من الجهات الفاعلة (ال تشمل الجهات الفاعلة الوطنية) التي تم ربطها
بـ وفد االتحاد األوروبي من خالل سبعة عقود مباشرة.
 32على وجه الخصوص  ،يمكننا اإلشارة هنا إلى األطفال المتنقلين  ،والذي يعتمد على نظام حماية الطفل األكثر عمومية  ،أو إجراءات الهجرة  ،والتي دعمت في الواقع ANAPEJ
على نطاق أوسع.
 33بلغ عدد المستفيدين في يونيو  546 ، 2020شابًا تم تدريبهم على  PECOBATو  797منPromopêche.
 34أحدث استطالع متابعة مخرجات  FTPأجراه  INAP-FTPفي فصل 2017
 35كنهج جديد  ،يمكننا االستشهاد بتعيين العديد من المساعدين التقنيين الدوليين في وزارة الصحة  ،على سبيل المثال  ،أو إجراء البحث الذي تم تنفيذه في إطار البرنامج.
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ً
طويال .تزداد صعوبة تطوير شراكة في السياق الموريتاني ،خاصة إذا لم تكن هناك
قصيرة األجل ،فإن بناء الثقة وتنفيذ اإلصالحات يستغرق وقتًا
تجربة مشروع مماثلة من قبل ،على الرغم من وجود االتحاد األوروبي في موريتانيا منذ  50عا ًما.
االتساق مع األطر المرجعية االستراتيجية لالتحاد األوروبي
كان الدعم في موريتانيا متسقًا مع األطر المرجعية االستراتيجية العالمية لالتحاد األوروبي .إن التوافق مع اإلجماع األوروبي لعام  2017بشأن
التنمية واضح .تستجيب قطاعات التدخل المختلفة أيضًا ألولويات أهداف التنمية المستدامة). (SDGs
ي في موريتانيا
المقاربة التي ات ّبعها االت ّحاد األوروب ّ

اإلطار1

كمرجع لالستراتيجية العالمية لالتحاد األوروبي للعالقات الخارجية  ،2016فإن النهج الذي يتبعه االتحاد األوروبي في موريتانيا هو:
•
•
•
•

•

متعدّد األبعاد ،مع استخدام جميع السياسات واألدوات الموجهة نحو منع النزاعات وإدارتها وحلها .في موريتانيا ،نشر االتحاد األوروبي عددًا
من األدوات التي يمكن أن تكون مكملة ،لكنها تستهدف قضايا متشابهة نسبيًا.
متعدد المراحل ،يعمل في جميع مراحل دورة الصراع (المنع ،الحل ،االستقرار) .في حالة موريتانيا ،يجمع النهج متعدد القطاعات معالجة
األسباب الجذرية  /الوقاية وتعزيز أنظمة الحوكمة ،مع نُهج قصيرة األجل لالستجابة لالحتياجات الفورية فيما يتعلق باالحتياجات الغذائية أو
نزوح السكان .مثال .وهذا يضمن أيضًا استمرارية الديناميكيات التكميلية.
متعدد المستويات ،والعمل على المستوى المحلي والوطني واإلقليمي والعالمي .تغطي استراتيجية التعاون هذه األبعاد المختلفة بدرجات مختلفة
اعتمادًا على القطاعات والديناميكيات المحددة (منطقيًا لألمن والهجرة مكون إقليمي قوي ،والتدخالت الدولية مهمة في قطاع الصحة).
متعدد األطراف ،وهو ما ينعكس على المستوى الدولي من خالل إشراك جميع األطراف الفاعلة الموجودة في النزاع والضرورية لحلها .في
السياق الموريتاني ،إذا كان هناك مستوى جيد من االلتزام على مستوى االتحاد األوروبي ،وال سيما مع الدول الثالث الموجودة في البالد ،فإن
نظرا للتحديات المتعلقة باتفاقيات الصيد وغياب التآزر مع اإلجراءات التنموية
هذا االلتزام متعدد األطراف يجد حدوده خارج الدول الغربية ً
للمانحين غير التقليديين ،وال سيما دول الخليج أو حتى الدول الحدودية الناطقة باللغة العربية .كما كان التعاون مع البنك الدولي ،والجامعة
الوطنية األسترالية والصناديق العالمية معقدًا بسبب عدم كفاية الهيكلة والتنسيق أو األساليب المختلفة( .راجع سؤال التقييم )3
ً
فضال عن انهيار اقتصاد الحرب ،مما يعني أي ً
ضا
المشاركة المنهجية في البعد األمني للنزاعات ،وإعادة بناء العقد االجتماعي والحكم الشامل،
وجود تآزر كبير بين المساعدات اإلنسانية والتنمية.

 1.3معيار الحكم :أخذ دعم االتحاد األوروبي في االعتبار األولويات التي حددتها الجهات الفاعلة الوطني
كانت التدخالت بشكل عام متوافقة بشكل مباشر أو حتى نابعة من االستراتيجيات الوطنية الموريتانية التي ساعدت في صياغتها في قطاعات
مختلفة ،مع وجود حدود معينة ،لكن تحليل األولويات يختلف أحيانًا بين االتحاد األوروبي والشركاء الحكوميين .ساهم الدعم المقدّم من االتحاد
األوروبي في االستراتيجيات القطاعية (الصحة والعدالة والهجرة وحماية الطفل والتوظيف) وأيضًا في تطوير استراتيجيات وطنية أخرى بشأن
الهجرة ،مع االستراتيجية الوطنية لحماية الطفولة على وجه الخصوص .على المستوى التشغيلي ،ث ّمة فجوات معينة بين األولويات التي تعبر عنها
السلطات وخطوط العمل التي اختارها االتحاد األوروبي .مع العلم أنّ الحكومة هي أحد األطراف الموقعة على جميع وثائق المشروع ،ولكن هناك
اتجاه لقبول جميع المشاريع حيث أن المشاريع وااللتزامات المطلوبة من الدولة منخفضة ،مع فكرة أن هذا أفضل من ال شيء .تريد الجهات الموريتانية
على أعلى مستوى مركزي إعطاء األولوية لدعم الميزانية ،وهي طريقة تم تبنيها في عام  2015بالنظر إلى النتائج المتباينة ،وصعوبة إيجاد شريك
نظرا ألن التحويالت
يستوفي شروط مؤشرات األداء وحدود تنفيذ اإلصالحات .هذه الطريقة أقل فائدة أيضًا عندما يكون دعم قطاع ما مستهدفًاً ،
المالية من الخزانة تقتصر أحيانًا على الوزارات القطاعية .كما يعرب الفاعلون الموريتانيون عن اهتمامهم بدعم البنية التحتية ً
بدال من الدعم غير
المادي وبتعزيز المؤسسات والقدرات ،وأشاروا بإيجاز إلى أنهم يقبلون األموال وليس نموذج التنمية .في قطاع الحوكمة وسيادة القانون ،كان التزام
الوزارة برنامج دعم تعزيز سيادة القانون ) (PAREDضعيفًا ألن االحتياجات المعلنة للبنية التحتية لم تؤخذ في االعتبار (بشكل صحيح) وت ّم تعديل
التنفيذ بطريقة غير منسقة .وينطبق الشيء نفسه على دعم الالمركزية حيث ال يبدو أنّ االفتقار إلى اإلرادة السياسية الحقيقية قد ت ّم تحليله وإدماجه
في تعريف الدعم.
ي استيعاب رغبات السلطات في نهج "التنمية" في المناطق الخاضعة لنظام خاصّ  ،ولكن يبدو
أ ّما في ما يتعلّق يتعلق باألمن ،حاول االت ّحاد األوروب ّ
أن االتحاد األوروبي أيضًا كان أسير أساليب عمله التقليدية مع التركيز على البرمجة التقليدية لبناء القدرات في قوات الدفاع واألمن عندما أرادت
الجهات الفاعلة المحلية اتخاذ إجراءات لتعزيز وجود الدولة بين السكان األكثر عزلة .يضاف ذلك إلى اإلبتكار في المشاريع إذ لم يحدث أي تد ّخل
ي
ي في مجال دعم قوات الدفاع واألمن في موريتانيا سابقًا .بالنسبة
ّ
للنمو الشامل ،يُعتبر برنامج  RIMRAPنتيجة لتحليل مؤسس ّ
من االت ّحاد األوروب ّ
أجرته العديد من الدول األعضاء تحت رعاية وزارة الموارد البشرية ووافقت عليه جميع الجهات الفاعلة ،لكنّ الحكومة اختارت بعد ذلك عدم اتباع
التوصيات ،وكان لهذا تأثير كبير على التنفيذ.
نظرا ألن مشاركة
ال توجد عملية رسمية للمساءلة أمام السكان المتضررين ،ولكن تم بذل بعض الجهود لمراعاة احتياجات المجتمع وديناميكتهً .
المستفيدين النهائيين والمجتمعات في صياغة المشروع ومتبعته كانت محدودة ،مع وجود نقطة دخول مؤسسية إلى حد ما على المستوى الوطني،
لذلك فهم ال يُعتبرون فاعلين في عملية المساءلة .ال تتض ّمن المشاريع قنوات اتصال لرفع الشكاوى ،ومستوى من التواصل مع المستفيدين لدعم
ضا لضمان معرفة المستدفيدين بالدعم الموجه إليهم  .تهدف مقاربات االتحاد األوروبي في موريتانيا إلى ترسيخ مؤسسي قوي من أجل
الشفافية وأي ً
تعزيز ديناميكيات تولي مسؤولية مختلف القطاعات التي تدعمها الدولة الموريتانية .تعتبر عمليات المساءلة التصاعدية ،التي تبدأ من المجتمعات
تطورا .ويشكل هذا أيضًا قيدًا من حيث النهج القائم على حقوق اإلنسان .فمن ناحية ،يقيد هذا المشاركة والملكية
المحلية والمستفيدين النهائيين ،أقل
ً
36على المستوى الشعبي (المستفيدون النهائيون ،المجتمعات) وكذلك تنفيذ التدخالت على نحو سليم ،ويؤثر أيضًا على آليات مساءلة سلطات الدولة
تجاه سكانها وبالتالي على شرعيتها .على المستوى الدولي ،هذه األنظمة بشكل عام متخلفة نسبيًا وهي ذات طابع رسمي في مساعدات التنمية وتم
إطالقها ألول مرة في سياق المساعدات اإلنسانية مما يفسّر عدم تطبيقها بعد بعد في إطار المساعدة اإلنمائية في موريتانيا .كما أن بعض التدخالت
ليست على مستوى التنفيذ الذي يسمح لها بالوصول الكامل إلى مستوى السكان المتضررين على النحو المذكور أعاله .
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 3.2سؤال التقييم  - 2أدوات وطرق التنفيذ
ً
فضال عن العمليات الداخلية (العالقة بين العمل
إلى أي مدى كان الجمع بين مختلف أدوات التعاون والشركاء وطرائق المساعدة،
اإلنساني والتنمية والسالم) كافيًا لتحقيق النتائج المتوقعة؟
اإلجابة عن سؤال التقييم

ي في إطار مختلف هيئات التمويل نحو األهداف عينها مع تقديم الخصائص المرتبطة بإطار الحوكمة
يصبّ الدعم المق ّدم من حيث التعاون اإلنمائ ّ
التنوع قد س ّهل تفعيل عدّة أدوات للتقدم نحو تحقيق أهداف التعاون ،إال أنّه صعّب
والتوقيت واالرتباط االستراتيجي لهذه الهيئات .إذا كان هذا ّ
كبيرا من المشاريع وصعّب أيضًا توحيد اإلجراءات المنفذة.
اإلطار البرنامجي لمشاريع االتحاد األوروبي في القطاعات التي تض ّم عددًا
ً
ي المشاركة في تنفيذ االستراتيجية تت ّم على أساس مخصص ،من دون إطار شامل
غالبًا ما كانت التفاعالت بين مختلف كيانات االت ّحاد األوروب ّ
ّ
ي  .ومع ذلك ،كانت التفاعالت متكررة ،وال سيما لتسهيل التكيف مع صعوبات التنفيذ (العدالة على سبيل المثال) ،ولكن لم يتم تحسين
منظم ومنهج ّ
ذلك دائ ًما في بعض القطاعات (األمن).
ي .ومع
تمّّ إجراء المراجعة التشغيلية السنوية للبرنامج اإلرشادي كل عام وهي مسؤولية مشتركة بين المنسّق الوطني ووفد االتّحاد األوروب ّ
ي ) (PINلم يكن خاضعًا للتوجيه والمتابعة المخطط لهما من حيث التقدم
ذلك ،فإنّ اإلطار االستراتيجي الذي وضعه البرنامج الوطني اإلرشاد ّ
نحو األهداف المحددة والمؤشرات المقابلة التي ظهرت في الوثيقة .وقد تكرر ذلك على مستوى التدخالت الفردية مع متابعة غير كافية في بعض
األحيان ،بما في ذلك على مستوى المشاريع الكبيرة الرئيسية .وقد ساهمت الصعوبات التي واجهتها سلطات الدولة من حيث الملكية وفي حوار
السياسات (والحوار السياسي) في قطاعات النمو الشامل ،واألمن ،والهجرة ،والحوكمة ،بقوة في نقاط الضعف التي لوحظت في ما يتعلق برصد
التقدم في هذه القطاعات.
ّ
ّ
ي في معظم الحاالت تأخيرات في التنفيذ ،غالبًا ألسباب إدارية تتعلق ،على سبيل المثال ،بإنشاء
واجهت التدخالت التي يدعمها االتحاد األوروب ّ
مساعدة فنية ،أو بإجراءات الداخلية ،أو حشد مساهمات الدولة وهي في العادة ضعيفة جدا وبالتالي من الناحية النظرية ليس من الصعب ج ًدا
حشدها .كما أث ّر انخفاض مستوى القدرات وصعوبات المشاركة السياسية في هذه المواضيع على كفاءة المشاريع.
على الرغم من التحديات التي تواجه إشراك األطراف المعنيّة في مواضيع معيّنة ،فقد أتاح حوار السياسات فرصة لتبادل اآلراء حول مواضيع
التعاون الرئيسية .ساهم الجمع بين الحوار رفيع المستوى والحوار المرتبط بالدعم الفني والمالي المقدم على مستوى القطاع في إحراز تقدم
ملحوظ من حيث تعزيز األطر االستراتيجية والمؤسسية.
أنّ
دورا في جميع أنحاء العالقة
ّى
د
أ
قد
األوروبي
االتحاد
الواضح
من
القطاعات،
مختلف
بصفته جهة مانحة رئيسية في موريتانيا موجودة في
ً
بين التنمية اإلنسانية والسالم من خالل العمل على مستويات مختلفة ،واستكمال المساعدات الطارئة ،ودعم التنمية واالستقرار .ومع ذلك ،في
حين أن التآزر النظري بين القطاعات وأنواع التدخل كان متعددًا ،إال أنّ اإلطار االستراتيجي للترابط وأوجه التآزر على المستوى التشغيلي بين
القطاعات والمشاريع التي تغطي مختلف عناصر الترابط ما زالت محدودة .لذلك ،فإن مختلف أبعاد التعاون بين االتحاد األوروبي وموريتانيا،
بين المشاريع والقطاعات واألدوات ،لم ّ
يعزز بعضها البعض دائ ًما ،مع وجود مناهج متعددة المشاريع تتجاوز القطاعات أو تقاطع األهداف،
باستخدام مشاريع معينة للمساهمة في مواضيع أخرى من أجل تعظيم النتائج.
وتطور
 2.1معايير الحكم :تم استخدام أدوات وطرق مساعدة مختلفة وفقًا لخصوصياتها (التغطية والتوقيت وطرائق التنفيذ وتأثيرات النفوذ)
ّ
السياق
األدوات والطرائق
سمح تنوع أدوات التمويل المستخدمة ببعض القدرة على التكيف واالستجابات المحددة لقضايا محددة بحسب القطاع الذي يعاني من إشكالية وذلك
من خالل زوايا ونقاط دخول مختلفة .والجدير بالذكر أنّ االختالفات واضحة بين األدوات .من ناحية أخرى ،كان الدعم المقدم في إطار الصندوق
األوروبي للتنمية ،من خالل مشروع واحد كبير لكل قطاع (العديد منها للتنمية الريفية ولكل قطاع فرعي للحوكمة) مرتب ً
طا بشكل مباشر بالبرنامج
ي واستجاب لمستوى معيّن من المشاركة مع الجهات الفاعلة الحكومية باالعتماد على ّ
خطة عمل متوسطة المدى منسقة ومنظمة.
ي اإلرشاد ّ
الوطن ّ
من ناحية أخرى ،ت ّم تمويل الدعم المخصص لمعالجة األولويات األكثر حساسية لالتّحاد األوروبي (الهجرة ،واألمن ،وحقوق اإلنسان ،وكذلك التدريب
ي لحاالت الطوارئ) ، (FFUوأداة مساهمة في
ي اإلستئمان ّ
المهني والوصول إلى العمل) عبر أدوات إضافية من خالل صندوق االتّحاد األوروب ّ
ّ
ي
األوروب
حاد
ت
اال
صندوق
بين
تآزر
أوجه
توجد
كما
)(EIDHR
االستقرار والسالم )(IcSPوالهيئة األوروبيّة للديمراطيّة وحقوق اإلنسان
ّ
ي لحاالت الطوارئ ) (FFUوبعض التمويل من مرفق السالم في أفريقيا ) ،(African Peace Facilityال سيما في ما يتعلّّ ق بدعم
اإلستئمان ّ
القوة المشتركة ،كما أن هيئات محددة تمول أيضًا أنواعًا أخرى من اإلجراءات .بشكل عام ،كانت االختالفات الرئيسية في استخدام الهيئات ترجع
إلى طريقة التنفيذ وحجم التدخالت الممولة أكثر من األه داف المستهدفة ،المقابلة لالستراتيجيات الوطنية واألهداف القطاعية لالتحاد األوروبي.
ي لحاالت الطوارئ )(FFUالمتعلّقة بالهجرة تتوافق مع أهداف اإلستراتيجيّة الوطنيّة إلدارة
ي اإلستئمان ّ
وبالتالي فإن مشاريع صندوق االتّحاد األوروب ّ
ي
الهجرة ) (SNGMومشروع دعم األمن والتنمية ) ،(PASNGMوتنضم أهداف التدريب المهني إلى أهداف القطاع المذكورة في البرنامج الوطن ّ
ي،
ي .كما أتاح ّ
ي اإلرشاد ّ
اإلرشاد ّ
تنوع األدوات إمكانية تخصيص تمويل لألولويات الجديدة التي نشأت بعد إضفاء الطابع الرسمي على البرنامج الوطن ّ
وال سيما التمويل المقدم إلى المجموعة الخماسيّة لمنطقة الساحل .وقد تم استخدام هذه األدوات بطريقة متكاملة مع تدخالت الدول األعضاء ،على
متحرر من الجوع" للتعاون األلماني ،ومع برامج
سبيل المثال مع برنامج  Promopêcheالذي يش ّكل جز ًءا من مبادرة”" “SEWOHعالم واحد
ّ
تعزيز منظمات المجتمع المدني.
37
ي للتنمية ) (FEDالرئيسية باختالف القطاع ،ممّّ ا يعكس
يختلف هذا التنوع في األدوات المستخدمة باإلضافة إلى مشاريع الصندوق األوروب ّ
النمو الشامل والمستدام
التحديات اإلستراتيجية للقطاعات ،مع تجزئة أكبر في قطاعي األمن والهجرة ،ومشاريع متعددة أيضًا للحوكمة ،باإلضافة إلى
ّ
ي
في المجال الواسع بشكل خاص للطاقة والنقل والبنية التحتية والتدريب المهني في التنمية الريفية والمشاريع القليلة نسبيًا خارج الصندوق األوروب ّ
للتنمية ) .(FEDاستكمل برنامج  Promopêcheبرامج تعزيز منظمات المجتمع المدني وبمساهمة من مبادرة  .SEWOHفي قطاع الصحة،
ي ) ،)PASSمن خالل بعض اإلجراءات التكميلية الصغيرة وبتمويل من المنظمات
تم استكمال مشروع كبير واحد ،وهو برنامج دعم القطاع الصح ّ
37

مراجعة التفاصيل على المستوى القطاعي في الملحق 5

تقييم تعاون االتحاد األوروبي مع الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 2014-2020
التقرير النهائي – أكتوبر Particip GmbH – 2021

الدولية مثل الصندوق العالمي أو التحالف العالمي للقاحات والتحصين ) (GAVIأو شراكة التغطية الصحيّة الشاملة ) (CSUومرفق التمويل العالمي
ي.
) ،(GFFالذي يسعى غالبًا إلى تحقيق أهداف قريبة من أهداف التعاون الثنائيّّ لالت ّحاد األوروب ّ
أظهرت االختالفات بين طرائق التنفيذ ميزة التكامل ومرونة معيّ نة ،للتمويل المباشر للهياكل مع آليات المساءلة والمعرفة الجيدة بالميدان ،من دون
ي للتنمية ) ،(FEDفي مجال الهجرة واألمن على وجه الخصوص،
وسيط إداري .وقد ضمن ذلك النتائج عندما واجهت مشاريع الصندوق األوروب ّ
بعض الصعوبات.
نظرا ألنها ال تتناسب
يندرج تعدد مصادر التمويل والمشاريع ضمن نهج عالمي ولكنه يعقد أحيانًا قابلية قراءة المشاريع واالستراتيجية الشاملة ً
مع إطار استراتيجي واحد وال تحتوي على أدوات إدارة متكاملة.
ي
األوروب
الصندوق
لها
يمو
التي
تلك
قيمتها
تعادل
مشاريع
مع
)(FFU
الطوارئ
ي اإلستئماني لحاالت
ّ
ّ
أ ّدى وصول صندوق االتّحاد األوروب ّ
للتنمية) ، (FEDوبعضها مخصص فقط لموريتانيا ،إلى تغيير النطاق البرنامجي لالتحاد األوروبي ،دون أن ينعكس ذلك في االستراتيجية المتفق
عليها مع الحكومة ألنّ البرنامج الوطني اإلرشادي كان قد ت ّم االتفاق عليه قبل بضع سنوات ولم تكن هناك مراجعة لإلطار العام للتعاون في البرنامج
ي .ويؤثر هذا منطقيًا على ديناميكيات التخصيص وهيكلة المقاربات القطاعية على المستوى الوطني التي يهدف إليها الصندوق
ي اإلرشاد ّ
الوطن ّ
ي اإلستئماني لحاالت الطوارئ )(FFUبشكل سريع نسبيًا ،كصندوق طوارئ ،مع إجراءات
ي للتنمية .تمّّ إنشاء صندوق االتّحاد األوروب ّ
األوروب ّ
تحديد وصياغة أقصر ،و عملية صنع قرار مركزية في بروكسل ،على أساس مقترحات من مختلف الجهات الفاعلة ،بما في ذلك الدول األعضاء و
ي ،ولكن من دون الدعوة إلى تقديم مقترحات .تتس ّم عملية صنع القرار بالشفافية من خالل اللجان التنفيذية حيث يتمّّ تمثيل
ووفد االتّحاد األوروب ّ
ً
ّ
ي ،والدولة المستفيدة) .كان اإلطار األولي عا ًما إلى ح ٍد ما ،وفقا لألولويات اإلستراتيجية
جميع أصحاب المصلحة (الدول األعضاء ،واالتحاد األوروب ّ
المحددة .ت ّم تصميم التدخالت بطريقة منسقة مع مختلف أصحاب المصلحة وتتسم عملية صنع القرار بالشفافيّة من خالل اللجان التشغيلية حيث يتم
ي اإلستئماني
تمثيل جميع أصحاب المصلحة (دول أعضاء ،االتحاد األوروبي ،الدولة المستفيدة) .باإلضافة إلى ذلك ،فإنّ صندوق االتّحاد األوروب ّ
لحاالت الطوارئ ( ،(FFUالذي من المفترض أن يكون صندوق طوارئ يُدار على مستوى المقر الرئيسي ،يغطي اآلن الدعم الهيكلي مثل دعم
ي اإلستئماني لحاالت الطوارئ ) (FFUفي ما يتعلق بالهجرة والحوكمة ومنع النزاعات ،مع
الميزانية ،ويعكس أولويات صندوق االتّحاد األوروب ّ
ي للصندوق األوروبي للتنمية الحادي عشر ،بشكل كبير خالل مراجعة منتصف
العلم أنّه ت ّم تخفيض المبلغ المخ ّ
ي اإلرشاد ّ
صص للبرنامج الوطن ّ
المدة ،األمر الذي أثّر على قطاع سيادة القانون .ت ّم إيقاف دعم الميزانية في عام  2015ولكن أعيد إطالقه في عام  .2019على مستوى القطاع،
دورا رئيسيًا ،إلى تغيير نطاق
يُفضّل الدعم الموجّهه .كما أدى إنشاء الهياكل اإلقليمية للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل ،التي تؤدّي فيها موريتانيا ً
التدخل ،من دون أن يتم دمج ذلك في إطار التعاون في البالد .
على مستوى المشروع ،كانت أساليب التدخل متنوعة ومتكاملة بشكل عام ،مع تعديالت للتخفيف من صعوبات التنفيذ .بالنسبة للصحة ،جمع الدعم
ي بين المساعدة الفنية والدعم المالي (الدعم المباشر) واألنشطة المختلفة الداعمة لإلصالحات وتقوية النظام الصحي (وفقًا
المؤسسي لالت ّحاد األوروب ّ
ً
ألركانه الستة) وتنمية القدرات ،فضال عن دعم البحث العملي واالبتكار ورأس المال من خالل الدعم العلمي الذي يساهم في زيادة المعرفة حتى
خارج موريتانيا .يسمح الربط المزدوج (وزارة -المقاطعات)بتبادالت على مستوى تطوير االستراتيجيات وتنفيذها على أرض الواقع .38كما تم تكييف
المشاريع في بعض األحيان بحسب األولويات ،ال سيما من أجل اغتنام الفرص المتاحة من أجل تحقيق النتائج 39.يعتمد هذا على اإلجراءات المختارة،
ال سيما إذا كانت التعديالت على االتفاقيات ضرورية ،مما يجعل اإلجراء مرهقًا ولكنه ال يقلل من مرونة البرنامج.
بالنسبة للتعليم والتدريب التقني والمهني ،تم إعادة توجيه األنشطة التدريبية خالل البرنامج من أجل التخفيف من مشاكل التحفيز والفرص المتاحة
للمرأة .أدخلت منظمة العمل الدولية تحسينات على نموذج التدريب في مشاريع التعليم أثناء تطبيقها ،في مشروع ”( “Chantier écoleالترجمة
إلى العربية :مشروع التعليم) لصيانة الطرق ،ومشروعي  PECOBATو .Promopêche
ي والمساعدة الفنيّة .أ ّما في ما يتعلق بدعم الالمركزية،
ي للعدالة بين الدعم المؤسس ّ
بالنسبة إلى قطاع الحوكمة ،جمع الدعم المقدّم من االتّّ حاد األوروب ّ
ارتبطت المساعدة الفنية بعقد تفويض مع البنك الدولي في إطار برنامج الدعم الوطني المندمج لدعم الالمركزية والتنمية المحلية وتشغيل الشباب
( )PNIDDLEولكن بسبب عدم وجود اتفاق على الطرائق توقّف التد ّخل؛ سمحت إعانات أخرى للمجاالت المواضيعيّة بدعم إجراءات هيكلة التنمية
40
ي والمجاالت المواضيعية .أما بالنسبة إلدارة
اإلقليمية  .أ ّم بالنسبة للمجتمع المدني ،جمع الدعم المقدّم بين المساعدة الفنية والمنح في المجال الجغراف ّ
المالية العامة ،فقد ت ّم الجمع بين الدعم المؤسسي والمساعدة الفنية ودعم الميزانية .وتجدر اإلشارة إلى أن ترسيخ المساعدة الفنية لدى الشركاء قد زاد
من التعقيد ،ال سيما عند تنفيذ األنشطة الحساسة أو الحساسة من الناحية السياسيّة.
وقد ساهمت بعض التناقضات في طرائق التنفيذ المختارة في صعوبات في اإلنفاق .41ومن أجل ضمان إجراء تدخالت معينة في الوقت المناسب،
ي بشكل خاص تقديم إعانات مباشرة .هذا هو الحال بشكل خاص مع مشروع الغودات الناتج عن مشروع دعم األمن والتنمية
كان من الضرور ّ
( .)PASDMتخضع العديد من المشاريع لتحقيقات مسبقة من قبل المكتب األوروبي لمكافحة االحتيال ).(OLAF
نظام التنسيق الداخلي لالتحاد األوروبي والدعم المقدم من قبل وحدات االتحاد األوروبي المختلفة
ي من خالل تفاعالت مخصصة منتظمة ،في غياب إطار استراتيجي واحد يغطي جميع التدخالت
ي على مستوى االت ّحاد األوروب ّ
تمّّ التنسيق الداخل ّ
ي وفق ا الحتياجات واألولويات المحددة بمستويات مختلفة من االلتزام بين
الداخل
التنسيق
تنفيذ
م
ت
العام.
والتوجيه
الحالية
األدوات
من خالل جميع
ّ
ّ
ي ،الدائرة
الكيانات والموضوعات واألشخاص ،ولكن من دون نمط منهجي عام للتنسيق بين جميع الجهات الفاعلة المعنية (وفد االتحاد األوروب ّ
األوروبيّة للشؤون الخارجية ،DG Home ،DG Trade ،DG ECHO ،إلخ ( لتحديد التحديات وأوجه التآزر والفرص وضمان اإلدارة.
قادرا على تقديم الدعم الفني ،مع تفاعالت مستمرة حدثت خاصة عندما يتعلق األمر بتسهيل تكييف ومرونة
كان المقر الرئيسي في بعض الحاالت ً
المشاريع ،حتى لو أثّرت إعادة هيكلة الخدمات وتغييرات الموظفين على هذه الديناميكيات.
وقد أثر الدور الذي أدّاه المقر بشكل كبير في صياغة بعض التدخالت ،مع التركيز في بعض األحيان على المعايير العامة التي كانت إلى حد ما
خارجة عن القدرات الفعلية للبلد ،مما أدّى إلى بعض الصعوبات في التنفيذ .في بعض الحاالت ،كان هناك اتجاه إلى الرغبة في إقامة تدخالت من
نفس النوع في موريتانيا مثل بلدان غرب أفريقيا األخرى ،على الرغم من اختالف طريقة العمل .يعود ذلك إلى االعتماد على الخارج بشكل كبير

38
ي  ،PASSجعل ذلك من الممكن إضافة دعم على المستوى اإلقليمي أو إعادة توجيه األموال نحو مكافحة  Covid-19في
على سبيل المثال ،في حالة برنامج دعم القطاع الصح ّ
العام .2020
 39نفكر على سبيل المثال في اختبار نموذج التأمين الصحي
 40خلص تقييمان ،أحدهما داخلي واآلخر خارجي ،إلى أن البرنامج كما تم تنفيذه لم يسمح ببناء قدرات البلديات .كان يجب أن يكون هناك تغيير جوهري في إدارة ومنهجية عمل البرنامج،
وهو ما لم يتم قبوله .تأكيدًا على التحليل ،قام البنك الدولي بعد ذلك بتعليق البرنامج.
 41وبالتالي ،فإن التحول من تقديرات البرنامج إلى التزامات محددة يفرض االلتزام باألحجام ،من أجل زيادتها ،وهو ما لم يكن دائ ًما مناسبًا لألنشطة المخططة لبعض المشاريع .بالنسبة
لبعض األنشطة المحددة (شراء قطعان وحدة اإلبل) ،كان من الضروري أيضًا اللجوء إلى اإلعانات ألن البائعين كانوا أميين وال يمكنهم ملء ملف العرض.
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ً
فضال عن عدم مشاركة الجهات الفاعلة المحلية في الصياغة ،ال سيما عندما يتعلق األمر بالديناميكيات
وعدم أخذ التحديات وواقع البلد بعين اإلعتبار،
المؤسسية.
ّ
فإنّ
ي لحاالت الطوارئ ) (FFUهي خارج اإلطار الوطني ولم يشارك
عالوة على ذلك ،كما ذكرنا،
ي اإلستئمان ّ
تدخالت صندوق االتحاد األوروب ّ
ي بشكل منهجي في صياغتها ،ال سيما فيما يتعلق بالمشاريع اإلقليمية ،على سبيل المثال المشروع اإلقليمي لتحقيق االستقرار في
وفد االتّحاد األوروب ّ
ّ
ي .باإلضافة إلى ذلك ،فإنّ بعض مشاريع صندوق
األوروب
حاد
ت
اال
وفد
مستوى
على
معروف
غير
يبدو
الذي
،
)(PDU
للحدود
المناطق العابرة
ّ
ي اإلستئماني لحاالت الطوارئ ) (FFUغير معروفة أيضًا من قبل وفد االتّحاد األوروبي الذي لم يت ّم إبالغه بتطور التدخالت بينما
االتّحاد األوروب ّ
ي اإلستئماني لحاالت الطوارئ )(FFU
ترتبط الموضوعات بالمشاريع األخرى الجارية .ومع ذلك ،هناك نقطة اتصال مع صندوق االتّحاد األوروب ّ
ي اإلستئماني لحاالت
ي لكن مديري القطاعات ال يشاركون دائ ًما في مشاريع صندوق االتّحاد األوروب ّ
داخل كل وفد من االتّحاد األوروب ّ
الطوارئ )(FFUفي قطاعهم.
ال يزال توافر الموارد البشرية وإدارتها يمثل مشكلة ،على مستوى شركاء الدولة الموريتانية وكذلك على مستوى الجهات الفاعلة األوروبية .ت ّم ذكر
فرص تعزيز العمل الجماعي وتعزيز تبادل األدوار للمساعدة في تعويض الغياب الطارئ لبعض خبراء القطاع .ال توجد قاعدة بيانات للجوء إلى
دعم إضافي  /بديل من الخبراء عند الحاجة (انظر على سبيل المثال نظام بعثات اإلستجابة السريعة التابع لألمم المتحدة) .على مستوى المشروع،
تتكرر حاالت تغيير الخبراء ،مما تسبب في تأخير تنفيذ بعض اإلجراءات .كما ذكرنا أعاله ،ال يزال عدد الموظفين الناطقين باللغة العربية محدودًا
أيضًا على مستوى االتحاد األوروبي والجهات الفاعلة األوروبية التي تتعامل مع موريتانيا .األمر الذي يقيّد التفاعل مع بعض الجهات الفاعلة المحليّة
متكرر.
ويح ّد من التفاهم االجتماعي والثقافي الجيد في هذا البلد الفريد بشكل خاص ويتغيّر الموظفون بشكل
ّ
العوامل المؤثرة على التنفيذ
ي
شهدت جميع المشاريع تقريبًا تأخيرات كبيرة ،األمر الذي أ ّخر بدوره التنفيذ لعدة سنوات ،أو حتى أ ّخر بعض الدعم المقدّم من الصندوق األوروب ّ
ي للتنمية ذات التوجه المهيكل .تُعزى التأخيرات إلى ح ّد كبير
للتنمية .كان هذا هو الحال بشكل خاص مع مشاريع الوطنية الكبرى للصندوق األوروب ّ
إلى الروتين والتحديات التشغيلية للمساعدة التقنية ،مع صياغة طموحة ونقص الملكية .عملت المشاريع األصغر التي أنشأتها المنظمات الموجودة
بالفعل في الميدان والمتخصصة في هذا الموضوع ،مع أنظمة مساءلة كبيرة ،بشكل أفضل .ترجع صعوبات التنفيذ أيضًا إلى الضعف العام للموارد
البشرية الوطنية على جميع المستويات (اإلدارات العامة ،والشركات الخاصة ،والجمعيات ،واالستشاريون ،وما إلى ذلك) ،وصعوبة جذب الموارد
ً
نظرا
فضال عن انخفاض عدد المسؤولين عن التنفيذ م ّما يح ّد من خيار االت ّحاد األوروبي ويؤثر على جودة التدخالت
البشرية الدولية المختصة،
ً
لضعف المنافسة.
ً
ّ
ي ،كان نظام العقود  /التمويل معطال لبعض الوقت ،مما خلق صعوبات .كانت هناك سلسلة من عمليات التدقيق
على مستوى وفد االتحاد األوروب ّ
التي أثرت أيضًا على تنفيذ استراتيجية التعاون .ترجع التأخيرات أيضًا في بعض األحيان إلى الوقت الالزم لتعيين ونشر فريق المشروع.
ً
طويال  ،بين الوكالة المنفذة والشركاء الوطنيين وهياكل االتحاد األوروبي ،ولم تكن
واستغرق التحقق من صحة الوثائق في بعض الحاالت وقتًا
اإلجراءات دائ ًما مفهومة جي ًدا .كانت الحملة االنتخابية وأزمة كوفيد 19-من أسباب التأخير أيضًا.
كما أن هناك القليل من الموظفين العرب في الوفد .توجد نفس المشكلة على مستوى مديري المشاريع ،بما في ذلك الوزارات التي لطالما كانت تتحدث
اللغة العربية بالكامل ،مثل العدل .األمر الذي يعقد التبادالت مع مختلف فئات الجهات الفاعلة الوطنيّة ،ويأخذ في االعتبار مختلف الديناميكيات في
صة.
المؤسسات وكذلك التحديات االجتماعية والثقافية الخا ّ
الدور التحفيزي للحوار السياسي  /حوار السياسات
يعزّ ز الدعم المؤسسي بال شك وضع وتطوير استراتيجيات وطنية وإقليمية (المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل) .على المستوى الوطني ،أدّى
دورا مه ًما في عمليات اإلصالح الحالية ،ال سيما في مجال إصالح العدالة ونظام الصحة .على المستوى اإلقليمي،
ي (حول السياسات) ً
الحوار الفن ّ
ساهم الدعم المقدّم من االتحاد األوروبي بقوة في إقامة حوارات سياسية حول األمن والتنمية من أجل نهج متكامل بين دول المجموعة الخماسيّة
لمنطقة الساحل  ،بما في ذلك هيئة مؤسسية مخصصة مع األمانة الدائمة للمجموعة الخماسيّة لمنطقة الساحل وكياناتها المختلفة.
يعزّ ز الدعم المؤسسي بال شك وضع وتطوير استراتيجيات وطنية وإقليمية (المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل) .على المستوى الوطني ،أدّى
دورا مه ًما في عمليات اإلصالح الحالية ،ال سيما في مجال إصالح العدالة ونظام الصحة .على المستوى اإلقليمي،
ي (حول السياسات) ً
الحوار الفن ّ
ساهم الدعم المقدّم من االتحاد األوروبي بقوة في إقامة حوارات سياسية حول األمن والتنمية من أجل نهج متكامل بين دول المجموعة الخماسيّة
لمنطقة الساحل  ،بما في ذلك هيئة مؤسسية مخصصة مع األمانة الدائمة للمجموعة الخماسيّة لمنطقة الساحل وكياناتها المختلفة.
ت ّم إضفاء الطابع الرسمي على الحوار السياسي بين السفراء األوروبيين وأعضاء الحكومة األمر الذي سهّل تبادل اآلراء حول الموضوعات
الرئيسية ،حتى لو شكّل االفتقار إلى اإلرادة السياسية عائقًا في قطاعات معينة .انعقدت عمليات الحوار بشكل رئيسي على أساس سنوي أو نصف
ي ) (PINبسبب النقص الواضح في المدخالت مع القادة
ي اإلرشاد ّ
سنوي ،مع ديناميكيات معقدة ،ال سيما خالل السنوات األولى من البرنامج الوطن ّ
غير المنخرطين في التخطيط للبرامج لهذا الحوار .أثارت الحوارات بعض الجوانب الرئيسية لمخاوف كل طرف .تطور محتوى النقاشات خالل هذه
الفترة مع اتّباع نهج بنّاء في ما يتعلق ببعض االعتراضات األولية ،والتبادالت حول مختلف القطاعات بهدف دعم التطورات المؤسسية واالستراتيجية
والقانونية.
ي
ي االستئمان ّ
حتى لو تمّّ ت دعوة سفراء الدول المعنية التخاذ القرار بشأن المشاريع ،لم يكن هناك حوار حقيقي حول صندوق االتّحاد األوروب ّ
تبرر المبالغ المستثمرة وطبيعة الدعم (التدريب المهني ،هيكلة بعض القطاعات ،إدارة
لحاالت الطوارئ مع السلطات الموجودة في الدولة بينما ّ
دورا كأداة لتسهيل إلتزام السلطات بطريقة تتجاوز طبيعة الدعم .ومع
الهجرة) إجراء مناقشات مكث ّفة من أجل دعم نهج هيكلي .يؤدّي دعم الميزانية ً
ذلك ،فإن البيانات المتعلقة باستخدام دعم الميزانية المخصصة في نهاية الفترة غير كافية في هذه المرحلة ،42حتى لو كانت هذه الطريقة جز ًءا من
إطار عمل لتحسين التبادالت مع الحكومة الجديدة .تظهر بيانات اإلنفاق العام والمساءلة الماليّة ) (PEFAفي الواقع تحسنًا طفيفًا .على المستوى
ي
ي اإلستئمان ّ
القطاعي ،أقنعت أهمية نهج الهيكلة لالتحاد األوروبي في قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني الممول من قبل صندوق االتّحاد األوروب ّ
لحاالت الطوارئ الشركاء الفنيين والماليين .كما يتم قبوله بشكل تدريجي بين الوزارات المعنية ،خاصة على المستوى اإلقليمي .ال تزال النتائج
طويلة األجل بحاجة إلى إثبات ،وال سيما التأثير على السكان المستفيدين ،وإدارة طرق الهجرة ،وديناميكيات االستقرار على المستوى اإلقليمي.43
كان من المفيد في إطار برنامج تحسين توظيف الشباب وقدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة ،الربط بين هدفين من خالل التدريب على تقنيات
محددة وبناء البنية التحتية األساسية عبر تطوير القطاع الفرعي للمباني واألشغال العامة ( )BTPباستخدام مواد محلية والتدريب المهني في مشاريع

 42تتم مدفوعات شريحة دعم الميزانية بأثر رجعي وهي مبرّ رة.
 43هناك تعاون متزايد لبرنامج التدريب المهني والتقني مع الوفود اإلقليمية ل لك ّل من وزارة التشغيل والشباب والرياضة ،ووزارة التنمية الريفية ووزارة الشؤون اإلجتماعية والطفولة
واألسرة ،ووزارة البيئة والتنمية المستدامة و وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة اإلدارة ،وكذلك مع الوكالة الوطنية للنهويض بالعمالة والشباب ومعاهد التمويل األصغر.
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التعليم .يتعلق هذا النهج بمشروع ”( “Chantier écoleالترجمة إلى العربية :مشروع التعليم) لصيانة الطرق ث ّم مشروعي  PECOBATو
 .Promopêcheومع ذلك ،فإن اختيار استخدام نهج مبتكر يعتمد على تقنيات البناء التقليدية في مشروع  ،PECOBATيطرح تحديات لصيانة
البنية التحتية واستدامتها .غالبًا ما تذكر الحكومة االختالفات االجتماعية والثقافية بعبارات عامة كعامل يؤثر على المواءمة الكاملة للتدخالت
ومستويات التوقع ،مع إحجام واضح في بعض األحيان عن التوافق مع الثقافة الغربية ،مع األخذ في االعتبار أيضًا التحديات الجيوسياسية على
المستوى العالمي ،وخاصة الوضع في الشرق األوسط والقضية الفلسطينيةّ .
تعزز جوانب بيئة األعمال التجارية االستثمارات األوروبية المنخفضة
وتشرحها ،وعندما يتعلق األمر بدعم المجتمع المدني ،من الجانب الحكومي ،غالبًا ما يتم ذكر الحاجة إلى نهج شفاف بالكامل يتجنب الجهات السياسية
الفاعلة .فيما يتع لق بجوانب األمن والتنمية الريفية ،فإن مستوى المواءمة جيد ،ال سيما بالنظر إلى الدور الرائد الذي تؤديه موريتانيا على المستوى
اإلقليمي وتمويل االتحاد األوروبي لمشروع استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (.(SCAPP
غالبًا ما يبدو أنّ االفتقار إلى اإلرادة السياسية يعيق المضي قد ًما في القضايا ،في سياق صنع القرار من الجانب الموريتاني شديد المركزية .قد يكون
نظرا للتحديات ،حتى لو ت ّم استكمال اإلطار الرسمي للحوارات السياسية باجتماعات مخصصة بين سفير االتحاد
تواتر الحوارات متباعدًا جدًا
ً
األوروبي ومختلف الجهات السياسية الفاعلة التي س ّهلت مناقشة التحديات القطاعية ،و جوانب محددة من المشاريع ،اعتمادًا على إلمامهم باإلجراءات.
ومن المحتمل أن يضاف إلى ذلك التحدي المتمثل في خلق منافع سياسية مباشرة أو غير مباشرة لتعزيز مشاركة الجهات الفاعلة السياسية الموريتانيّة
ضح في ح ّد ذاته االختالفات في الديناميكيات بين التحديات األوروبية والموريتانية.
في مختلف المواضيع ،وهو ما يو ّ
نظام المتابعة
تمّّ تنفيذ المراقبة على مستوى استراتيجية التعاون وفقًا لعملية المراجعة المنصوص عليها في اتفاقية كوتونو  ،باستخدام أدوات عامة إلى ح ّد
ما على المستوى الحكومي .إنّّ مراجعة التعاون التي يتم إجراؤها سنويًا مع وزارة االقتصاد هي أداة للتواصل والمتابعة الشاملة وتؤكد على توجيه
ي عددًا من المؤشرات لمتابعة أداء مختلف قطاعات التركيز ،والتي بدت ذات صلة.
ي اإلرشاد ّ
معيّن لمحفظة التعاون بأكملها .تض ّمن البرنامج الوطن ّ
ي بطريقة متكاملة ،مع اتخاذ تدابير تصحيحية إلزالة العوائق .لم
ي اإلرشاد ّ
ومع ذلك ،لم تتم متابعتها ولم يكن هناك تجريب حقيقي للبرنامج الوطن ّ
تتم مراجعة هذه المؤشرات أيضًا إذا اتضح أن جمعها كان معقدًا 45للغاية .كما ذكرنا ،ال يوجد أيضًا نظام لمتابعة جميع التدخالت المنبثقة من مختلف
الهيئات بالتفصيل على مستوى موحد مرتبط بغياب التخطيط االستراتيجي الشامل الموثق .يركز رصد المؤشرات من قبل المقر على مؤشرات
إطار النتائج لإلبالغ السنوي عن النتائج العالمية ،والتي ظهرت في عام  2015ونُقحت في عام .2018
ت ّم توفير أنظمة المراقبة والتوجيه التقليدية نسبيًا في معظم عمليات الدعم المقدّم من االتحاد األوروبي ،لكن تنفيذها كان غير منتظم .شملت معظم
عمليات الدعم الكبيرة لجنة توجيهية (أو حتى لجنة مراقبة ولجنة فنية) ،ونظام لإلبالغ عن التقدم منتظم وبعثات مراقبة .لدى صندوق االتّحاد
األوروبي اإلستئماني لحاالت الطوارئ ) (FFUنظام مراقبة شفاف مع مؤشرات مشتركة على مستوى األنشطة والمنتجات .بالنسبة للصحة ،فإن
ي األسبوعية ،ولجنة المراقبة الفنية،
ي عمليّة ،داخليًا (اجتماعات برنامج دعم القطاع الصح ّ
آلية تنسيق ورصد تنفيذ برنامج دعم القطاع الصح ّ
ي ،والتقارير ربع السنوية) ومع الشركاء (التوجيه من خالل هيئة التنسيق
الوطن
المنسق
دعم
وخلية
ي
ّ
واالجتماعات الشهرية مع وفد االتّحاد األوروب ّ
ي للدفاع عن حقوق المرأة  ، CONAPولجنة المراقبة الفنية ،مجموعة مواضيعية صحية) .ومع ذلك ،في بعض المشاريع ،لم يتم تحقيق ذلك
الوطن ّ
أو أن نظام الرصد المخطط لم يفِ بالمعايير المعتادة .في حالة مشروع األمن والتنمية  ،لم يتم إنشاء لجنة توجيهية أبدًا ،حيث أكدت وحدة إدارة
البرنامج ) (PMUعلى صعوبة عقد اجتماعات تشمل مختلف قوات األمن والدفاع عندما ال تكون مستفيدة على قدم المساواة من التدخالت .من ناحية
عق َدت اجتماعات شهرية بمشاركة وفد االتحاد األوروبي وخلية دعم المنسق الوطني  ،وكذلك مع مختلف المستفيدين .يح ّد هذا النقص في
أخرىُ ،
إطار التبادل المنتظم أيضًا من المراقبة على المستوى االستراتيجي العام على الرغم من أهميّة الموضوع وال سيما في السياق اإلقليمي ،ويؤكد على
أهميّة بالنظر في مشاركة الجهات الفاعلة التي قد يكون لديها نظرة عامة على توزيع األدوار بين مختلف القوى ،ربما على المستوى السياسي ،في
وزارة الداخلية أو الدفاع ،أو حتى في مكتب رئيس الوزراء ،بما يتجاوز المستويات الفنية .في مشاريع أخرى ،اجتمعت اللجان التوجيهية )(COPIL
في بعض األحيان بشكل أقل من المتوقع (مثل  .( Promopêcheيمنح بعض المانحين رسوم حضور أو بدل يومي للمشاركين في هذا النوع من
اللجان ،فالطلب من نفس األشخاص المشاركة في اللجان التوجيهيّة في االتحاد األوروبي من دون أجر قد يكون له تأثير مثبط .ويرتبط هذا أيضًا
بالمخاوف التي أثيرت في المقابالت التي أجراها فريق التقييم والتي شددت على مخاطر اتباع نهج تجاري واستهالكي من جانب بعض الجهات
الفاعلة الموريتانيّة من دون رؤية طويلة المدى ،مع القيود التي يفرضها ذلك على عمليات السياسة العا ّمة.
في القطاعات المعنية ،لم يكن تكرار هياكل المراقبة على المستوى الالمركزي دائ ًما هو األمثل .في التنمية الريفية ،على المستوى المركزي ،عملت
اللجنة التوجيهية ) (COPILولجنة المراقبة التشغيلية بشكل جيد ،ولكن كانت هناك تباينات قوية على المستوى اإلقليمي .لم يت ّم تنظيم الهيئات مثل
لجنة المراقبة اإلقليمية دائ ًما بشكل صحيح ،مع وجود أجندة مناسبة من شأنها أن تجعل من الممكن إنشاء روابط ثقة وتمهيد الطريق لمزيد من
التشاور .تحتاج السلطات اإلقليمية أيضًا إلى هياكل دعم مختلفة على المستوى المحلي .كان من المقرر تنفيذ تجربة القطاع " 1التنمية الريفية والقدرة
على الصمود" من خالل أنظمة المراقبة والتقييم التي كان من المقرر أن تضعها الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية ،والتي كانت مفقودة
منذ بداية التعاقد.
ّ
ي على التقدم المحرز في األنشطة والعديد من
لم تكن آليات الرصد موجهة بشكل كافٍ نحو النتائج .تركز التقارير التي ت ّم الرجوع إليها بشكل أساس ّ
التحديات من حيث الكفاءةً ،
بدال من التحليالت االستراتيجية أو مراقبة القدرات المؤسسية المدعومة .ومع ذلك ،يت ّم بذل الجهود لتطوير التدخالت
نظرا للتأخيرات المتراكمة في العديد من المشاريع وتحديات اآلثار ،ال يزال مستوى مراقبة اآلثار محدودًا للغاية.
عندما مواجهة صعوبات في التنفيذً .
توجد أمثلة لرصد األثر بعد نهاية المشروع في حالة التمويل المتتالي لنفس الهياكل التنفيذية (مثل المنظمة الدولية للهجرة  ،)IOMحتى لو لم يكن
هناك رصد للنتائج الموحدة بين مختلف المشاريع في مستوى نفس المنظمة ،على سبيل المثال في مراقبة األشخاص المدربين .بشكل عام ،ومع ذلك،
ال يزال رصد اآلثار محدودًا ،سواء على مستوى المشروع أو على المستوى القطاعي أو المواضيعي ،مما ال يسمح بإجراء تحليل موحد للنتائج
(لألمن ،لدينا أمثلة من النتائج التشغيلية حتى اآلن فقط لمشروع  GAR SIو كلية الدفاع للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل).
44

 44يجب أن يكون التعاون المالي بين دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ )(ACPوالمجتمع مرنًا بدرجة كافية لضمان توافق اإلجراءات بشكل دائم مع أهداف هذه االتفاقية ومراعاة
أي تغييرات قد تحدث في الوضع االقتصادي وأولويات وأهداف دول  ACPالمعنية .في هذا السياق ،يقوم مسؤول التفويض الوطني والمفوضية بما يلي :أ) إجراء مراجعة تشغيلية
سنوية للبرنامج اإلرشادي و ب) إجراء مراجعة في منتصف المدة وفي نهايتها لبرنامج استراتيجية النمو والبرنامج اإلرشادي ،مع مراعاة االحتياجات واألداء المحدث.
 45طلبت  DEVCOمن وفود االتحاد األوروبي لبرمجة  2020-2014أن تقترح على وجه الخصوص مؤشرات "مؤسسية" لها التزام قانوني بإعداد التقارير (مؤشرات إطار النتائج
قيد المراجعة) ،ونطاقها واسع .يمكن استكمال هذه المؤشرات بمؤشرات أخرى أكثر استهدافًا وذات صلة تعكس أولويات البلدان الشريكة ،مثل خطط التنمية الوطنية ،والتي يعتمد جمعها
على النظم الوطنية.
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مستوى مشاركة المؤسسات الوطنية الفاعلة في مراحل مختلفة
كانت الجهات الفاعلة المؤسسية تشارك بشكل عام في جميع التدخالت ولكن في كثير من األحيان مع تباينات كبيرة بحسب المراحل والمشاريع.
تتم المصادقة على التدخالت من قبل السلطات التي تكون االتصاالت معها مستمرة ،والتي يتم استشارتها خالل مراحل الصياغة (التفاصيل قليلة
حول هذا الموضوع في وثائق المشروع) ،ولكن ليس لديها ملكية حقيقية للتدخالت .كما هو مذكور في سؤال التقييم  ،1كان ال بد من إعادة صياغة
العديد من التدخالت أو لم يتم تنفيذها كما هو مخطط لها ،مما يسلط الضوء على حدود عمليات تحديد المشروع وصياغته ،ولكنّها تشير أيضًا إلى
المرونة للتكيف مع ديناميكيات المشاريع.
أثناء التنفيذ ،توجد بطبيعة الحال تباينات بحسب طبيعة المشاريع وهياكله أو الصعوبات المحددة التي ت ّمت مواجهتها .تكون المشاركة أكثر أهميّة
بطريقة منطقيّة لمشاريع الصندوق األوروبي للتنمية الكبيرة واإلجراءات التي تر ّكز على المؤسسات ،أيضًا وفقًا للمساعدة الفنية ،مع ملكيّة ّ
معززة
داخل الوزارات والمؤسسات المعنية (الصحة) مع وجود العديد من الصعوبات (العدالة ،وحتى التنمية الريفية التي تعتبر مع ذلك أول قطاع للتركيز).
في قطاعات معينة (األمن والهجرة) ،فإن المشاريع التي تحقق أكبر قدر من النتائج هي تلك التي تم إنشاؤها من قبل جهات خارجية متخصصة وليس
من قبل وحدات إدارة المشروع والمسا عدين اإلقليميين ،الموجودة خارج الوزارات ولكنها تشمل الجهات الفاعلة الوطنية ،مع األخذ في االعتبار
تعقيدات الهياكل .ال يبدو دور شركاء الدولة في المشاريع المدارة بشكل مباشر دائ ًما محددًا بوضوح بمستوى مشاركة أقل من المشاريع التي تديرها
خلية دعم المنسق الوطني .بالنسبة للتنمية الريفية ،بشكل عام ،تأثرت إدارة المشاريع بسبب عدم الوضوح الذي تشعر به الجهات الفاعلة الوطنيّة في
ما يتعلق بطرائق تنفيذ العقود تحت اإلدارة المباشرة ،بما في ذلك االلتزامات والمسؤوليات التي تحتاج إلى شرح أفضل .في هذا السياق ،إنّ بعض
المنظمات غير الحكومية التي عملت على التعزيز المؤسسي في موريتانيا و تعزيز قدرات الزراعة والتنمية الحيوانيّة على مواجهة الصدمات
)(RIMRAPاتخذت قرارات من دون التشاور مع السلطات اإلقليمية .ونتيجة لذلك ،شعرت السلطات في بعض األحيان بأنها "مهمشة" ووصفت
المنظمات غير الحكومية بـ "اإللكترونات الحرة" .تم اختيار اإلدارة المباشرة في القطاع  ،1وخاصة في البداية ،للتغلب على نقاط الضعف التي تم
ي للتنمية العاشر ،وهو أمر شاق للغاية .وكان يهدف
تحديدها من جانب الحكومة .تم إجراء هذا االختيار على أساس تحليل تنفيذ الصندوق األوروب ّ
إلى معالجة النقص المتوقع في المشاركة الحكومية الحقيقية في البرنامج الذي طلبته.
النمو المتسارع والرفاه المشترك
ي لمكافحة الفقر ) (CSLPواستراتيجية
ّ
تقوم الحكومة بمراقبة سنوية عامة إلى ح ّد ما لتنفيذ اإلطار اإلستراتيج ّ
ي يتولّى إلى ح ّد كبير إدارة المشروع ونظام التنفيذ (الرصد الموجه نحو النتائج ،التقييم) .ال يتم تنفيذ هذه التقييمات
) ، (SCAPPلكن االتحاد األوروب ّ
و "المراقبة الموجهة نحو النتائج" بشكل منهجي ،إذ هذا هو الحال منذ المراقبة الموجهة نحو النتائج فقط ،وبعض المشاريع لم تكن خاضعة لهذه
المراقبة مثل (مشروع دعم األمن والتنمية  ،PASDMبرنامج دعم التنمية المحلية والالمركزية PADLDوبرنامج  (RIMFILومع ذلك ،كان
برنامج االتحاد األوروبي للمجتمع المدني والثقافة في موريتانيا ) (PESCCو برنامج دعم تعزيز سيادة القانون ) (PAREDموضوع تقييم
منتصف المدة و  /أو التقييم النهائي ،ومن المقرر أيضًا إجراء تقييم منصف المدّة لبرنامج .RIMDIR
لم يشارك شركاء الدولة دائ ًما في القرارات المتعلقة بتطوير المشاريع ،وعلى سبيل المثال إعادة تخصيص الميزانيات ،مما تسبب في أزمات معينة
في التواصل وكاد أن يسبّب رفضًا لمشاريع معينة من قبل الدوائر المعنية على أعلى مستوى (أمن ،عدالة ،التنمية الريفية) .هناك أيضًا نقص في
التشاور بين السلطات اإلقليمية (الوالي ،وفد وزارة التنمية الريفية ( وبعض اتحادات المنظمات غير الحكومية التي عملت على مشروع RIMRAP
والتي تعاونت أكثر بكثير مع المجتمع المدني واإلدارة على المستوى المحلي .وقد أبدت بعض هياكل التنسيق المحلية مثل لجنة التنمية اإلقليمية
)(CDRفي والية العصبة رضاها ،في حين أنّه لم يت ّم تنظيم لجان الرصد اإلقليمية ) (CSRعلى مستوى المشروع بما فيه الكفاية ولم تؤد وظيفتها
أخيرا ،ت ّمت
بشكل جيد .كانت اللجان التوجيهية هيئات رسمية بدرجة أكبر ولم تسمح بإجراء حوار حقيقي بين مختلف الشركاء وأصحاب المصلحة.
ً
كتابة بعض الوثائق باللغة الفرنسية فقط في ما يتحدث المحاورون العربية ،مما يعقد أيضًا المراقبة من قبل الجهات الفاعلة الناطقة بالعربية.
نادرا ما تكون استراتيجيات الخروج مفصلة ،إن وجدت ،خاصة بهدف مغادرة االتحاد األوروبي من القطاع
في القطاعات التي تمّّ النظر فيهاً ،
على وجه الخصوص ،وعلى المستوى التشغيلي فيما يتعلق بالتكاليف المقدرة لصيانة المعدات والبنية التحتية ،حتى ما إذا كانت بعض التدخالت
تتضمن مقاربات تهدف إلى نقل المهارات إلى الدولة ونحو االستدامة .إن إضفاء الطابع المؤسسي على الهياكل واستثمار المعرفة المكتسبة من قبل
األشخاص المدربين ،وكذلك تكرار التدريب في حالة التدريبات النادرة للمدربين ،ليست مفصلة منذ صياغة التدخالت المتعلقة بالتزامات الدولة في
هذا الصدد ومن أجل ضمان قيمة اإلجراءات في سياق المشاريع التي تنشئ بنية أساسية متعددة وكيانات ومؤسسات .ويرتبط هذا أيضًا جزئيًا بعدم
وجود تفاصيل حول مستويات التأثير  /النتائج والتغييرات أو التطورات المتوقعة فيما يتعلق بالدعم المقدم .وبالتالي ،فإن احتماالت استدامة واستمرار
نتائج المشروع من قبل السلطات محدودة وغير مؤكدة ،ال سيما في سياق تغيّر كبير في الجهات الفاعلة.
نظرا للمركزية والتشاور
وقد استفاد المنسق الوطني ) (ONمن التمويل المخصص لتنفيذ برمجة وإدارة المشاريع تحت اإلدارة غير المباشرة.
ً
ي على اتّخاذ القرارات محدودة .واجهت مشاريع الصندوق األوروبي للتنمية الخاضعة لإلدارة
المحدود مع المستفيدين ،كانت قدرة المنسق الوطن ّ
ي في ضبطها بشكل رئيسي بسبب اإلجراءات المرهقة ونقص توافر الموارد
غير المباشرة تأخيرات هائلة حيث لم تنجح خدمات المنسق الوطن ّ
ً
فضال عن التأخيرات الكبير في منح الموافقة .كما تؤدي الخالفات بين القادة والوزارات المستفيدة إلى تعقيد تنفيذ المشاريع ومراقبتها،
البشرية الكافية،
مما يؤثر بالتالي على فعالية اإلجراءات .تبيّن هذه الصعوبات في إقامة المشاريع أيضًا قيمة المشاريع الخاضعة لإلدارة المباشرة ،حيث يمكن أن
تكون متطلبات المساءلة أكثر إلحا ًحا ،ولكنها مع ذلك تساهم بشكل أقل في تعزيز شرعية الدولة .إنها موازنة بين النتائج الفورية وواقع وجهات النظر
طويلة األجل بشأن توطيد المؤسسات ودعمها لفعالية التدخالت.
تطور مقدار النفقات غير المؤهلة وإلتزام الدولة بمساهماته.
تشمل تفاصيل النفقات غير المؤهلة حتى كانون األول/ديسمبر  2019التي أرسلتها خلية دعم المنسّق الوطني عد ًدا ً
قليال من المشاريع التي تبلغ
قيمتها اإلجمالية أق َل من  130 000يورو .وال توجد متابعة أخرى تشمل مشاريع اإلدارة المباشرة وبيانات عن النفقات غير المؤهلة إلجراء مقارنات
أو تحليل للتطور والتقدم المحتمل على مر السنين .
ال تزال مساهمات الدولة محدودة نسبيًّ ا في معظم القطاعات باستثناء قطاع الصحة وبقليل من األدوات الالزمة لضمان االمتثال في الحاالت
العديدة التي يكون فيها الحل الوحيد ات ّباع وفد االت ّحاد األوروبي لغة أكثر صرامة تجاه وزارة التنمية الريفية بشأن الوفاء بالتزاماتها .لقد كانت
هذه المساهمات غائبة تقريبًا في قطاع األمن (باستثناء مشروع  ،Gar-Siحيث قامت قوات الدرك الوطنية باستثمار كبير لصالح الوحدة األولى التي
تم إنشاؤها ،وتستعد في أبريل  2021لفعل الشيء نفسه مع المقر الرئيسي للوحدة الثانية) ،إذ من المتوقّع أن يتم ذكر ذلك بوضوح وبشكل منهجي
في وثائق المشروع ،خاصة عندما يتعلق األمر بالمشاريع التي تهدف إلى وضع االستراتيجيات الوطنية .بالنسبة للهجرة ( ،)PASNGMكانت
المساهمة الوحيدة المطلوبة هي دفع رواتب المسؤولين المعينين لفريق المشروع ،ولم يت ّم دفعها في الوقت المطلوب األمر الذي أعاق تنفيذ المشروع.
في قطاع الصمود والنمو الشامل والمستدام ،بالنسبة لبرنامج  ،RIMRAPلم يتم حشد الموارد البشرية المتوقّع من الوزارة ،خاصة على المستوى
ي
الالمركزي (الوكالء ،المكاتب) ،مما ح ّد من إجراءات تعزيز قدرات الموظفين .في مجال الصحة ،كانت المساهمة في برنامج دعم القطاع الصح ّ
األول  3.35مليون يورو أو  ٪15من تمويل االتحاد األوروبي ،وت ّم دفعه بشكل منهجي ،األمر الذي ش ّكل ً
دليال مهما على التزام الحكومة وتعاونها
الفعّال .وق د أثر عدم تناسب الموارد المتاحة للزيارات الميدانية بين السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية ،حيث أن الوفود غير مجهزة بشكل
تقييم تعاون االتحاد األوروبي مع الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 2014-2020
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جيد من قبل الحكومة ،على الملكية والرصد .على مستوى قطاع العدل ،تم تعيين جهات التنسيق بشكل جيد ولكنّّ حوافزها كانت ضعيفة .بالنسبة
لمشروع دعم إدارة المالية العامة ( )PAGEFIPوبرنامج دعم إصالح العدالة ( )PARJومشروع دعم األمن والتنمية ) ،(PASDMوفّرت
الدولة أماكن عمل للمساعدين اإلقليميين
مساهمة المساعدة الفنية
تم تنفيذ المساعدة الفنية بشكل غير متساو ،ولم تسمح اآلليات األساسية على مستوى المشروع بمساءلة فعليّة ولم تتمكّن أنظمة اإلشراف الشاملة
على مستوى المقر الرئيسي من تصحيح المشاريع .لقد عقدت اجتماعات متابعة ووضعت تقارير األنشطة ،في محاولة إلشراك جميع أصحاب
ي آلية رصد أو تحقق على مستوى االتحاد األوروبي مع رصد أساسي مع
المصلحة .ومع ذلك ،باإلضافة إلى التقارير السنوية المختلفة ،ال توجد أ ّ
إنذارا في حال حدوث مشاكل كبيرة من أجل إتخاذ اإلجراءات
نقاط مرجعية موثقة وأهداف وسيطة معتمدة من شأنها على سبيل المثال أن تصدر
ً
التصحيحية .ومع ذلك ،حدد فريق التقييم بعض المساهمات اإليجابية من المساعدة التقنية والممارسات الجيدة .من الممارسات الجيدة المحتملة هي
ربط المساعدة الفنية الدولية مع مساعدة فنيّة موريتانيّة ،لكن ذلك يعتمد أيضًا بشكل كبير على األفراد وديناميكيات المشروع .ترتبط تحديات المساعدة
الفنية أيضًا بجودة صياغة المشروع ،ففي حالة الصحة على سبيل المثال ،فإن النجاح كان نتيجة لمشاركة شركاء التنفيذ على نحو فعّال في تصميم
البرنامج.
ي للتنمي ة بطريقة متماسكة ومتكاملة فيما يتعلق بالتدخالت اإلنسانية والعسكرية والمتعلقة بالهجرة
معايير الحكم ِ :2.2
وضع دعم االتّحاد األوروب ّ
وصيد األسماك من أجل تفعيل الترابط.
دورا في الترابط بصفته أحد المانحين الرئيسيين في موريتانيا ،وت ُظهر العديد من األساليب الرغبة في تفعيل هذه الترابط
يؤدّي االتحاد األوروبي ً
بطريقة مبتكرة نسب ًيا مع إمكانية مع لتعزيز أوجه التآزر التشغيلية بين المساعدة اإلنسانية والدفاع واألمن والتنمية المؤسسية واالجتماعية
واالقتصادية .تؤكد إستراتيجية االتحاد األوروبي لمنطقة الساحل ،التي ت ّم وضعها في العام  ،2011على الصلة بين األمن والتنمية والحاجة إلى
إطارا استراتيجيا على المستوى الموريتاني يحدد هذا النهج وال خطة عمل توضح كيفية تفعيل
تعزيز التعاون اإلقليمي .ال تتض ّمن هذه االستراتيجيّة
ً
هذه الترابط بشكل ملموس أو م أوجه التآزر الواضحة المتوقعة بين محاور التدخل ،التي تفتقر إلى مشاريع ،خاصة عند تنفيذ المشاريع .كما لم يتم
تحديد نهج الترابط بوضوح ،ال سيما فيما يتعلق بما إذا كان ينبغي أن يقتصر على التسلسل والتنسيق المناسبين للتدخالت.
ومع ذلك ،فإن بعض األساليب التي تم تطويرها تسلط الضوء على دور الترابط ،ال سيما في حالة مشروع دعم األمن والتنمية ) (PASDMمع
ي.
تنفيذ إجراءات التنمية (نقاط المياه ،والمستشفيات المتنقلة) من منظورأمن ّ
ي
ي اإلرشاد ّ
ي الذي يهدف إلى منع التطرف بشكل رئيس ّ
على مستوى استراتيجية التدخل ،ت ّم التخطيط للتفاعالت ،على سبيل المثال البرنامج الوطن ّ
ي للتنمية على الرغم من أهمية المسألة.
ي ،والتي لم تتحقق في النهاية من خالل الصندوق األوروب ّ
من خالل إجراءات التدريب المهن ّ
ّ
على المستوى التشغيليال توجد روابط بين مختلف مشاريع الوقاية من التطرف والتدريب المهني ومشاريع تشغيل الشباب .يأخذ مشروع االتحاد
ي لحاالت الطوارئ ) (FFUالمخصص لرابط األمن والمرونة والتنمية طرائق دعم الميزانية التي تم التخلي عنها في العام
ي اإلستئمان ّ
األوروب ّ
مكونات مستقلة نسبيًا .وبالتالي ،فإن تفعيل
مع
المستدام)،
والنمو
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ّ
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ّ
ي لتوجيه استراتيجيّة النمو المتسارع و الرفاه المشترك ) (SCAPPككل ،والتي
الوطن
المنسق
قدرات
على
كبير
د
ح
إلى
يعتمد
المتكامل
الجانب
ّ
شهدت بعض القيود في السنوات األخيرة.
التحول بين
مكونات الترابط والهدف من ذلك إيجاد التوازن ونقاط
ّ
يعمل عدد من الجهات الفاعلة األخرى في االتحاد األوروبي أيضًا على مختلف ّ
مختلف النهج على نطاق هذا الترابط.
إنّ التفاعالت مع المديرية العامة للعمليات األوروبيّة للحماية المدنيّة والمعونة اإلنسانيّة ) (DG ECHOمتكررة نسبيًا ،حتى لو تم تداول المعلومات
بصعوبة ويبدو أيضًا أن بعض االرتباك يسود كال الجانبين فيما يتعلق بأوجه التآزر التي سيتم تبنيها .تعمل هذه المديريّة ) (DG ECHOفي
قطاعي األمن الغذائي والتغذية ألكثر من  10سنوات بالتعاون مع السلطات الصحية اإلقليمية ) .(DRASوقد سعت في السنوات األخيرة إلى تعزيز
روابطها مع السلطات المركزية بهدف نقل أنشطتها تدريجيازو إلى السلطات المركزية .في هذا السياق ،يتم البحث عن أوجه التآزر مع المديريّة
العامة للشراكات الدوليّة ) .(DEVCO / INTPAإنّّ أوجه التآزر محدودة بشكل خاص في المناطق التي تستهدفها مشاريع األمن الغذائي
والتغذوي وتنمية الزراعة المستدامة ( )SANADأو فيما يتعلق باإلنذار المبكر من مخاطر الكوارث الطبيعية على األمن الغذائي .ال تسمح طرق
التمويل دائ ًما بالتفاعالت أو التآزر أو إمكانية تحويل التدخالت اإلنسانية إلى عمل إنمائي .إنّ مخيم مبيرا لالجئين موجود منذ فترة طويلة ،وهو ما
يبرر اتباع االتّحاد األوروبي بشكل متراجع نهج الطوارئ الذي يسعى إلى تهيئة الظروف لخروجه من المخيم .لقد ظلّت مسألة توفير خدمات الرعاية
الصحية والمياه والتعليم والخدمات األساسية األخرى في مخيم مبيرا موضع دعم لفترة طويلة ولكن في ضوء طول مدّة أزمة الالجئين في مالي ومن
أجل وضع حد لالختالالت بين رعاية الالجئين والسكان الموريتانيين ،تبحث المديرية العامة للعمليات األوروبيّة للحماية المدنيّة والمعونة اإلنسانيّة
ي
عن حلول أكثر استدامة مثل رعاية الالجئين في إطار النظام الصحي الوطني ،والتغطية الصحية الشاملة التي يحاول برنامج دعم القطاع الصح ّ
إنشاءها  ،مع العديد من المناشدات حول هذا الموضوع مع المديريّة العامة للشراكات الدوليّة ) (DEVCO / INTPAفي المقر وعلى مستوى وفد
ي للتنمية لقطاع الصحة من خالل تدخالت مديرية  ، DG ECHOال سيما في مجال
ي .كما يتم استكمال دعم الصندوق األوروب ّ
االتّحاد األوروب ّ
سوء التغذية ،التي تعمل من خالل المنظمات غير الحكومية ،مع تنسيق أكثر صعوبة بين المنظمات غير الحكومية ووزارة الصحة .ومع ذلك ،فقد
ي ،والتي سمح بإدراج أنشطة التغذية
تحسن هذا التنسيق بفضل عملية التخطيط المشتركة من القاعدة إلى القمة التي يدعمها برنامج دعم القطاع الصح ّ
للمنظمات غير الحكومية التي تدعمها مديرية  ، DG ECHOوكذلك إدراج إدارة الطوارئ ألزمة كوفيد 19-تحت تنسيق مع وزارة الصحة .بشكل
عام ،إذا كان هناك بعض التنسيق الفعلي في الميدان ،فليس هناك ،على المستوى البرنامجي (ال في جانب السياسات الوطنية وال في جانب برامج
التعاون) ،تدخالت كافية مشتركة بين القطاعات تسمح بالعمل بشكل متماسك ومتآزر بشأن محددات الصحة .في إطار الترابط ،ال يوجد لدى وفد
ي ومديرية  DG ECHOحتى اآلن نهج مشترك لتنظيم تدفق المعلومات ومكافحة كل من سوء التغذية المزمن (الذي يعتمد على
االتّحاد األوروب ّ
ً
تدخال إنسانيًا طارئًا).
التنمية طويلة األجل) وسوء التغذية الحاد (التي تندرج ضمن تحديد األولوية في السياسة الصحية وقد تتطلب
ث ّمة أوجه التآزر أيضًا مع المديريّة العامة للسياسة اإلقليميّة والحضريّة ) .(DG REGIOكما أن التحديات المرتبطة بترابط البرمجة بين الجهات
ضا على أساليب العمل والتحديات التنظيمية مع وجود ديناميكية مشروع محدودة أحيانًا بين مختلف
الفاعلة إلى جانب محتوى التدخالت تتوقف أي ً
المديريات العا ّمة .األمر الذي يعقّد المشاركة المشتركة والتنسيق الداخلي الجيد الضروري لتفعيل هذا الرابط .وفي إطار مشروع برنامج التعاون
عبر الحدود في مناطق االتحاد األوروبي األكثر بعدًا عن المركز "ماديرا-أكوريس-إيلز جزر الكناري" مع البلدان الشريكة بما في ذلك موريتانيا من
ي ،لم يت ّم
خالل برنامج " "Interreg-MACبدعم من مديرية  ، DG REGIOبعد مراحل التشاور والمراقبة التي تشمل وفد االتّحاد األوروب ّ
تنفيذ اإلجراءات على النحو المتفق عليه بينما نشأت توقعات لدى الجهات الفاعلة الموريتانية وذلك على الرغم من مشاركة وفد االتحاد األوروبي،
ي جهودًا لتقريب بعض إجراءات برنامج INTERREG-MAC
الذي استخدم شرعيته للترويج للمشروع .ومع ذلك ،بذل وفد االتّحاد األوروب ّ
أخيرا إلى نتائج ملموسة مثل إنشاء وحدة تحلية في .PK93
) (DESAL + RECOASTمع برنامج  ،Promopêcheوالتي يبدو أنها تؤدي
ً
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كبيرا في قطاع صيد
وباإلضافة إلى ذلك تباينت بعض النهج المتبعة في تنفيذ المشاريع بين مختلف الجهات الفاعلة األوروبية في موريتانيا تباينًّ ا
ً
األسماك على وجه الخصوص .وبالتالي ،تختلف طرق المساءلة حول مختلف المدفوعات الماليّة .بموجب اتفاقية صيد األسماك ،يتم دفع 4.125
مليون يورو  /سنويًا خالل الفترة  ، 2021 - 2015والتي يصعب تنفيذ متطلبات المراقبة والمساءلة بشأنها .هذا باإلضافة إلى حقوق الوصول التي
ليس لدى االتحاد األوروبي أي متطلبات لها .ويؤثر هذا بالضرورة على الديناميكيات مع سلطات الدولة ،بما يتجاوز صعوبة تحقيق اإلستفادة القصوى
من استخدام التمويل الممنوح للمساعدة اإلنمائية عند التفاوض على مثل هذه االتفاقات االستراتيجية.
على مستوى المشروع ،تم تنفيذ التدخالت بطريقة منعزلة نسب ًيا ،من دون تآزر أو مشاركة القطاعات األخرى التي يحتمل أن تكون معنية ،بشكل
مباشر أو غير مباشر ،بهدف التأثير المتبادل .فيما يتعلق باألمن ،ال توجد روابط بين التدخالت القطاعية وأساليب التنمية التقليدية لدعم وهيكلة
التدخالت اإلنمائية التي تنفذها صناديق التنمية المستدامة ،أو لتحقيق الفائدة القصوى من آثار التدخالت التنموية في المناطق ،لدى المجموعات
المستهدفة مع وجود مصلحة أمنيّة محدّدة  .على مستوى وزارة الصحة ،يتم دمج التغذية والصحة ،لكن التناقض هو على مستوى المانحين الذين
ينفذون تدخالتهم بشكل منعزل ،خاصة بسبب عدم وجود استراتيجية طويلة األمد لضمان االستدامة .إنّ مشروع األمن  /التنمية (الذي يدعم بشكل
كثيرا مع وزارة الصحة.
خاص مستشفى متنقل للسكان والجنود) ليس جز ًءا من استراتيجية الصحة الوطنية ويديره الجيش ،من دون التشاور
ً
من ناحية أخرى ،ث ّمة العديد من الفرص الضائعة للتآزر بين العمل اإلنساني والتنمية .على سبيل المثال ،تم استخدام  2.6مليون يورو إضافية من
قبل مديرية  DG DEVCO46لتوفير استجابة للعواقب االجتماعية واالقتصادية لكوفيد 19-في المناطق الريفية ولتنفيذ إجراءات الدعم المؤسسي
لوزارة التنمية الريفية  ،لكن لم يت ّم إشراك مديرية  DG ECHOعلى الرغم من ذلك امتالكها كل المهارات الالزمة لتحديد األسر التي تحتاج إلى
مساعدات غذائية ،وقد ّ
غطت  ٪36فقط من أهدافها  .من ناحية أخرى ،يمكن العثور على مثال جيد للتنسيق بين الهيئات األوروبية على مستوى
اإلعانة البالغة  1.195مليون يورو التي يمنحها البرلمان األوروبي والتي ،على الرغم من إدارتها بشكل مستقل (ألنها هيئة أخرى) ،فهي على صلة
ي نفسه
ي .األمر الذي يسمح بفتح منطقة ثالثة إلختبار نموذج التأمين الصحي ،الذي يندرج ضمن البرنامج الوطن ّ
مع برنامج دعم القطاع الصح ّ
المدعوم من رئاسة الجمهورية.

 3.3سؤال التقييم  - 3التنسيق والتكامل
إلى أي مدى تم تنسيق وتكامل دعم االتحاد األوروبي مع دعم الشركاء التقنيّين والماليّين اآلخرين ،وال سيما مع الدول األعضاء؟

اإلجابة عن سؤال التقييم

دورا موحدًا في القطاعات المدعومة من خالل دعم التفاعالت بين مختلف الشركاء الفنيّين والماليّين (ً ،)PTF
أوال من
أدّى االتحاد األوروبي ً
الدول األعضاء ،ومن خالل تعزيز التقارب والتكامل بين المناهج بفضل حجم تمويله ،وثانيًا ،من خالل التمويل المشترك والشراكات .ينعكس
هذا الدور من خالل الديناميكيّات اإلقليميّة ،وال سيما التكامل اإلقليمي للبلد مع دعم المجموعة الخماسيّة ( )G5لمنطقة الساحل .ولدى االتحاد
األوروبي أيضًا قيمة مضافة مرتبطة بحجم التمويل المخصص لقطاعات متعددة ،وبدعم النُهج المبتكرة جنبًا إلى جنب مع قدرات حوار رفيعة
المستوى.
ً
ومع ذلك ،كانت آليات التنسيق بشكل أساسي من عمل الشركاء الفنيّين والماليّين بدال من الحكومة،مع عدم وجود ملكيّة على هذا المستوى أيضًا.
تفاوتت آليات التنسيق وفقًا للقطاعات ،كما وأنه لم يت ّم استغالل العديد من فرص التعزيز ،بما في ذلك على مستوى الهيئات اإلقليميّة المدعومة
مثل المجموعة الخماسيّة ( )G5لمنطقة الساحل ،باإلضافة إلى بعض الصعوبات التي حاالت دون إلتزام مختلف الفاعلين الدوليّين إلتزا ًما حقيقيا،
على الرغم من الجهود المبذولة .تولّى االتحاد األوروبي مسؤوليّة التنسيق في قطاعات الصحة والتدريب المهني وصيد األسماك ،بمشاركة نشطة
في مجموعات البيئة والطاقة ،ولكن لم يكن لديه القدرة على ضمان التنسيق في قطاعات التركيز األخرى ،التي هي مدعومة بدرجات متفاوتة من
النجاح من قبل الشركاء الفنيّين والماليّين (.)PTF
تمّّ تطوير التبادالت بين الجهات الفاعلة بتوجيه من االتحاد األوروبي في قطاع األمن والهجرة ،حتى لو كان بطريقة أقل رسميّة مما هو عليه
الحال في القطاعات األخرى ،مما أثّر على آليّات التنسيق الوطنيّة على مستوى البلد (حماية الطفل على سبيل المثال) وعلى تبادل المعلومات
خارج أ ُطر التنسيق الرسميّة الوحيدة.
تشعر الدول األعضاء ( )EMبالقلق على مستويات مختلفة من التحديات االستراتيجيّة في موريتانيا ،والتي لها تأثير على استراتيجيّة االتحاد
األوروبي في المنطقة .ال يوجد تقسيم حقيقي لألدوار بين تدخالت االتحاد األوروبي والتعاون الثنائي للدول األعضاء لتحقيق إستفادة قصوى من
المزايا النسبيّة لكل نوع من الجهات الفاعلة .في دعم المجتمع المدني  ،فشلت خارطة طريق االتحاد األوروبي في تحقيق هدف تآزر العمل وتقاسم
األدوار على أساس القيمة المضافة والوسائل المتاحة .وفي هذا الصدد ،ال يتم دائ ًما توضيح القضايا الثنائيّة بشكل كامل على المستوى التشغيلي،
مع تدخالت االتحاد األوروبي ،على سبيل المثال في إطار االتفاقات الثنائيّة لبلدان معيّنة ،مثل إسبانيا في مجال الهجرة ،كما مع العديد من الحاالت
من العودة القسرية.
على الرغم من عدم وجود برمجة مشتركة بين االتحاد األوروبي والدول األعضاء في موريتانيا خالل فترة التقييم ،فإن انخفاض عدد الجهات
الفاعلة األوروبية الموجودة (إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا لتنفيذ بعض المشاريع) س ّهل التواصل وسمح بتبادالت متكررة ،وأدّى إلى تجنّب
االزدواجيّة .هناك العديد من التفاعالت والنُهج المشتركة على المستويّين السياسي والتشغيلي على صعيد دول األعضاء ،مما يسمح بتحقيق
مؤخرا (مثل صندوق االتحاد األوروبي االستئماني لحاالت الطوارئ ،الذي استُهل
مستوى جيّد من التكامل .وقد ساعدت األدوات التي ت ّم وضعها
ً
العمل به في اآلونة األخيرة ألغراض تحقيق االستقرار والتصدي لألسباب الكامنة للهجرات غير النظامية ومشاكل المشردين في أفريقيا ())FFU
في تطوير التعاقد من الباطن في مكونات التدخل مع وكاالت التعاون في الدول األعضاء ( .)EMومع ذلك ،فقد خلق هذا بعض المنافسة بين
الوكاالت ،مع دعوات ووصول جهات فاعلة تعاونيّة جديدة من الدول األعضاء ( .)EMلقد أدى ذلك أيضًا إلى جعل إدارة بعض أنواع الدعم
أكثر تعقي ًدا ،وأضعف وضوح اختيار الجهات الفاعلة المشاركة في عمليات الدعم هذه .هناك تحديات سياسيّة حقيقيّة تواجه الدول األعضاء التي

 46أصبحت اآلن DG INTPA
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يجب أن تتخذ موقفًا حيال إنشاء تمويل من االتحاد األوروبي .ت ُعتبر متطلبات المساءلة أكثر تعقيدًا في التنفيذ مقارنةً بالجهات الفاعلة الخارجيّة
نظرا للدور الذي يؤدّيه الجانب الدبلوماسي.
ً
ً
هناك نقص في التنسيق مع "المانحين غير التقليديين" ،أي أوال دول الخليج التي تستثمر في بعض قطاعات التنمية الرئيسة (مثل البنية التحتيّة
والطاقة) بمبالغ أكبر من االتحاد األوروبي ،وكذلك الصين من منظور آخر .األمر الذي يعقد توجيه السياسات الوطنيّة وإنشاء إطار استراتيجي
شامل.
مولت كليّة الدفاع في الساحل .يشمل الدعم
في قطاع األمن األكثر حساسيّة ،تتطلّع دول الخليج أيضًا الى دعم المجموعة الخماسيّة ( )G5وقد ّ
المقدم من الصين وروسيا وتركيا بقطاعات مختلفة (الصحة واالقتصاد والبنية التحتيّة) ولكنه أيضًا خارج اإلطار .هذا هو الحال أيضًا بما يتعلّق
بدورهم في قطاع صيد األسماك .لذلك ال يوجد ضمان على العائد من لالستثمار في إطار االتفاقيّات ،مقارنة بالمبالغ اإلجماليّة التي يتم استثمارها
في التعاون .م ّما يؤدّيأيضًا إلى مراجعة الدور الذي تخصصه الحكومة الموريتانية لألطر االستراتيجيّة التي يدعمها االتحاد األوروبي ،مع توقعات
محدودة نوعًا ما في المساهمة في هذه األطر وتنسيقها.
سقة ومتناغمة على المستويين الوطني واإلقليمي
 3.1معايير الحكم :استراتيجيّات وتدخالت االتحاد األوروبي والدول األعضاء من ّ
في غياب عمل ّية برمجة مشتركة رسميّّ ة ،تم التنسيق بين الجهات الفاعلة األوروب ّية للفترة  2020-2014أكثر على المستوى التشغيلي من
ما هو على صعيد استراتيجيّة متكاملة وموحدة متوسطة  /طويلة المدى .إنّ الدول األعضاء ( )EMاألوروبيّة في موريتانيا قليلة العدد (فرنسا
وإسبانيا وألمانيا ،باإلضافة إلى بلجيكا عبر وكالة التنمية البلجيكية ( )Enabelفي قطاع الصحة والتنمية الريفيّة) .تُعتبر آليات التنسيق بين الجهات
األوروبيّة هي إلى حد ما مخصصة وتغطي درجات مختلفة .تُعقد اجتماعات رؤساء التعاون التقني على أساس منتظم ،كل شهرين تقريبًا.
هذا باإلضافة إلى االجتماعات بين السفراء على المستوى السياسي والحوارات السياسيّة الدوريّة لسفراء االتحاد األوروبي والدول األعضاء مع
الحكومة .خالل فترة التقييم ،أعربت بعض الجهات الفاعلة عن عزمها الشروع في عمليّّ ة برمجة مشتركة .ال تزال الشهيّة محدودة ،لكن المشاورات
مع الدول األعضاء ( )EMقد أجريت لهذا الغرض خالل فترة ما قبل البرمجة  2027-2021وخاصة في إعداد "مبادرات فريق أوروبا" ،والتي
تهدف إلى تحديد القواسم المشتركة بين الشركاء األوروبيين لتحديد محاور التعاون.
وجرت عمليات تبادل منظمة من أجل وضع موقف مشترك بشأن صيد األسماك في مختلف جوالت المفاوضات ،وكذلك بشأن مواضيع محددة أخرى
مثل خارطة الطريق للدعم األ وروبي المقدم إلى المجتمع المدني ،دون أن ينعكس ذلك على تنفيذها ،وخطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنسانيّة
(.)2018
وباإلضافة إلى هذه األمثلة ،فإن جهود التنسيق القطاعي فيما بين الجهات الفاعلة األوروبية قد جرت بصورة غير رسميّة أو مخصصة أو في سياق
آليات التنسيق القطاعيّة التي يشارك فيها شركاء فنيّين وماليّين ( )PTFآخرين في القطاعات القليلة التي توجد فيها مثل هذه اآلليات (الصحة على
سبيل المثال) .وتتأثر الديناميكيات أيضا بأوجه الضعف في التنسيق في موريتانيا ،في غياب برامج وطنيّة تعتمد عليها دوائر الدولة وتتولى قيادتها
في مجال التنسيق .غير أن بعض المبادرات مثل االستعراض المشترك بين اإلدارات لبرنامج دعم تنفيذ االستراتيجيّة الوطنيّة إلدارة الهجرة
) (PASNGMتبدو واعدة .بشكل عام ،فإنّ مستوى تبادل المعلومات على مستوى الجهات األوروبيّّ ة فاعل ،وهناك رغبة واضحة في تنسيق
الجهود حول تدخالت محددة .على سبيل المثال ،في قطاع الصحة ،تم تطوير برنامج دعم القطاع الصحي ) (PASSبالتكامل مع تدخالت الشركاء
األوروبيين الرئيسين النشطين في القطاع ،كما واستفادوا من خبرة وموارد عذه الجهات الفاعلة .وينطبق الشيء نفسه على قطاع الماليّة العامة مع
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بفضل جهود وفد االتحاد األوروبي )( (DUEبرنامج إدارة الماليّة العامة (. ))PAGEFIP
وعلى الرغم من عدم وجود إطار استراتيجي مشترك ،فإنّ استراتيجيّات االتحاد األوروبي وإدارة الدعم اإلداري قد تقاربت عند عدد من النقاط في
معظم مجاالت التعاون وكانت ُمك ّملة بعضها لبعض ،مما أدى إلى تجنب االزدواجيّة .يُعتبر االتحاد األوروبي مساه ًما رئيسيا في وكاالت التشغيل
المشتركة في موريتانيا ،كما أن حاالت التمويل المشترك متكررة ،وبالتالي فإن خطر االزدواجيّة بين التمويل الثنائي (منخفض نسبيًا) والتمويل
األوروبي منخفض .وقد أدى ذلك إلى العديد من فرص التآزر التي يبدو أنها قد تحققت في بعض الحاالت .ت ُبيّن التحليالت القطاعيّة أنه على الرغم
من عدم وجود إطار رسمي لتقسيم العمل ،فقد تم تجنب االزدواجيّة في غالبيّة الحاالت .فعلى سبيل المثال ،في قطاع العدالة ،فإنّ تمويل األنشطة بين
مشاريع الوكالة الفرنسية للتنمية (( )AFDومشروع برنامج دعم تعزيز سيادة القانون ( ))PAREDواستئناف االتحاد األوروبي لتمويل التدخالت
ً
تبادال جيّدًا للمعلومات بين الشركاء األوروبيين وساعد على تجنب حاالت التكرار الرئيسة عن طريق التبادل
التي بدأها التعاون الفرنسيوقد أتاح
ضا.
غير الرسمي مع الوكالة الفرنسية للتنمية ( )AFDوالمؤسسة األلمانية للتعاون الدولي ) .(GIZوفي قطاع األمن ،يتكرر هذا االنتعاش للتمويل أي ً
وباإلضافة إلى ذلك ،حدث تمويل مشترك بين فرنسا واالتحاد األوروبي في قطاع الصحة والطاقة .وعلى وجه الخصوص ،يدعم االتحاد األوروبي
المجموعة الخماسيّة ( )G5لمنطقة الساحل ،التي تضطلع فيها فرنسا وألمانيا بدور رئيسي ،مما يدل على التقارب السياسي واالستراتيجي في منطقة
الساحل.
ضا عمل هياكل الدولة في مجال إدارة المباني في موريتانيا (على سبيل المثال
واستكملت مشاريع االتحاد األوروبي ودعمت في بعض األحيان أي ً
المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي ( ،)GIZالوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية ( ،)AECIDوكالة التنمية البلجيكية (،)ENABEL
وزارة الداخلية والخدمات االستشاريّة ( ،)Civipolخبرات فرنسا ( ،)Expertise Franceالحرس المدني اإلسباني « ،» Guardia Civil
باإلضافة إلى مجموعة من المنظمات غير الحكوميّة األوروبية :ميديكوس ديل موندو (  ،)Medicos del Mundoالصليب األحمر الفرنسي،
جمعيّة انقاذ الطفل ) .)Save The Childrenويتم ذلك في بعض األحيان بتحضير محدود ،وظروف عمل صارمة من حيث عدم احترام المواعيد
ً
وإجماال ،كان دعم االتحاد األوروبي الذي نفذته الدول األعضاء يمثل  %33من مجموع الدعم
النهائيّة دائما ،وتقلبات إداريّة تعقّد تنفيذ المشاريع.
دورا هاما في تنفيذ الشراكة بين االتحاد األوروبي وموريتانيا في جميع مجاالت التعاون الرئيسة.
المقدم خالل فترة التقييم .وأدّت الدول األعضاء ً
ومن ثم فإن مستويات التفاعل المختلفة هذه تشجّع تقارب النهج .إن تطور أدوات التمويل ووصول صندوق االتحاد األوروبي االستئماني لحاالت
الطوارئ ،الذي استُهل العمل به في اآلونة األخيرة ألغراض تحقيق االستقرار والتصدي لألسباب الكامنة للهجرات غير النظامية ومشاكل المشردين
في أفريقيا ( )FFUيمثالن ً
ميال لزيادة دور وكاالت التعاون في الدول األعضاء في تنفيذ مشاريع االتحاد األوروبي .كما أنها تخلق منافسة معيّنة
بين الوكاالت ،مع دعوات ووصول جهات فاعلة جديدة للتعاون مع الدول األعضاء ( )EMفي البلد أو التنافس على مواضيع جديدة مع نجاح في
بعض األحيان .حتى أننا نرى توزيعًا معيّنًا للمكونات داخل المشروع نفسه بين الدول األعضاء (( )EMبرنامج تسخير اإلمكانات الهائلة للصيد
الحرفي ( ،)Promopêcheالتعزيز المؤسسي في موريتانيا و تعزيز قدرات الزراعة والتنمية الحيوانيّة على مواجهة الصدمات (،)RIMRAP
مشروع دعم دول الساحل الخمس ( ))PAGSأو على مستويات أخرى من مشروع يحشد مصادر مختلفة من الخبرة (مدرسة الدفاع الساحليّة)
ضا يجعل الهيكل أكثر تعقي ًدا مع تداخل األعباء اإلداريّة .وتقع هذه التنمية على حساب وحدة
( .)Collège Sahélien de Défenseذلك أي ً
إدارة المشروع ( )UGPالذي ُوضع في إطار الدعوة إلى تقديم عطاءات في الصندوق األوروبي للتنمية ( .)FEDكما أن متطلبات المساءلة فيما
يتعلق بدول األعضاء ( )EMفهي أكثر تعقي ًداامن حيث التنفيذ مما هو من حيث الجهات الفاعلة الخارجيّة األخرى ،إذ يدخل في األمر الجانب
الدبلوماسي ،كما وأن تعتبر حاالت التأخير مه ّمة في بعض األحيان .يمثل الحصول على تمويل االتحاد األوروبي قضايا سياسيّة حقيقيّة بالنسبة إلى
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الدول األعضاء ،ال يتوازن دائ ًما مع الجهود المبذولة في أداء التدخالت .وال يبدو أن اإلستراتيجيّة الموضوعة شاملة على مستوى االتحاد األوروبي
باعتماد أدوات كافية في سبيل ضمان تحديد المواقع واألداء والمساءلة المثلى لوكاالت تعاون الدول األعضاء (.)EM
وقد شكّل االتحاد األوروبي قيمة مضافة من خالل أبعاد الدعم وتعدده .لقد ش ّكل دعم االتحاد األوروبي قيمة مضافة في حالتين:
 )1عند ارتفاع حجم التبرعات الذي م ّكن االتحاد األوروبي من دعم قطاعات متعددة من منظور إنمائي متكامل )2 ،وعندما تم ّكن االتحاد األوروبي
من ربط الدعم ال ُمق ّدم بحوار متعدد األطراف ورفيع المستوى وبالتزامات دوليّة متقاربة (حالة قطاع الهجرة مع عمليّة الرباط واتفاق كوتونو).
وفي الحالة األولى ،كان االتحاد األوروبي في كثير من األحيان المانح الوحيد ،أو القائد المعني بمسائل معيّنة ،مما أتاح توسيع نطاق المبادرات
المختلفة ،بما في ذلك إطالق المؤسسات اإلقليميّة مثل المجموعة الخماسيّة ( ،)G5وتعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة في هذا القطاع ولدعم النهج
التجريبيّة أو المبتكرة في البلد (الصحة ،األمن ،الهجرة) .غير أن الجهات الفاعلة الموريتانية ال تستطيع أ ّال تالحظ الصلة بين تدخالت االتحاد
األوروبي ومصالحه (الهجرة واألمن) كما وأنّ نسبة كبيرة نسبيًا مخصصة لنشر الخبرة التقنيّة للمواطنين األوروبيين في البرمجة .يعتبر هذا العنصر
األخير منطقيا ،فالكثير من المشاريع تعالج بناء القدرات .يضاف الى ذلك ضعف الملكيّة الوطنيّة ورصد اآلثار .إن تدخالت مختلف األطراف
األوروبية ال ترتكز دائ ًما بوضوح على أطر استراتيجيّ ة واضحة على مستوى االتحاد األوروبي .وتهدف البوابة إلكترونيّة التي تتيح للجمهور
الوصول إلى المعلومات عن برامج المعونة التي يقدمها االتحاد األوروبي ( )EU Aid explorerإلى استكشاف أهداف لدعم التنسيق بين الجهات
المانحة ،ودعم الشفافيّة ،وتحسين المساءلة  ،ولكن ال يوجد إطار للرصد على الصعيد القطري (أو حتى رسم الخرائط والرصد المفصل) لتوضيح
تدخالت االتحاد األوروبي في مشاريع التعاون الثنائي مع الدول األعضاء من أجل تعظيم مزاياها النسبيّة والتعويض عن حدود كل منها.
وال يشار بوضوح إلى وضع مختلف األ طراف األوروبية وأوجه التآزر مع تمويل االتحاد األوروبي من أجل تحقيق أقصى قدر من النتائج من خالل
تأمين قدر أكبر من الت كامل .وال يزال يتعين على البرامج الكبيرة الممولة في كثير من المجاالت مساعدة الدعم المق ّدم من الدول األعضاء في أطر
استراتجيّة واضحة .كما أنها لم تسهم في تقارب هذه الجهود بشأن القضايا الرئيسة مثل مسائل بناء القدرات المؤسسيّة .فعلى سبيل المثال ،في مجال
األمن ،ال يمكن تدريب قوات الدفاع واألمن على التعامل مع األسلحة ،مما يح ّد إلى حد كبير من الفعاليّة المحتملة لوحدة التحقيقات الخاصة التابعة
تصوره بتقديم دعم إضافي من الدول األعضاء .ولدى البلدان
للقوة المشتركة ،حيث أن االتحاد األوروبي ال يوفر األسلحة ،في حين أن ذلك يمكن
ّ
ّ
األوروبية أيضا مستويات مختلفة من االهتمام المباشر بمختلف المجاالت المواضيعيّة ،مثل اتفاقات المقر (إسبانيا ،الهجرة) التي ال تتوقف أحيانًا
على النهج التي يتبعها االتحاد األوروبي ،ومنها على سبيل المثال عمليّات العودة القسريّة للمهاجرين.
وباإلضافة إلى ذلك ،بذل االتحاد األوروبي ،بالتشاور مع شركائه الوطنيّين ،جهو ًدا كبيرة في السنوات األخيرة من خالل منبر الشراكة بين االتحاد
األ وروبي وموريتانيا من أجل إبراز اإلجراءات التي يقوم عليها التعاون .ويشمل ذلك المراجعة السنويّة للشراكة (وثيقة من  130صفحة تصف
بالتفصيل كل عام إجراءات الشراكة وتق ّدم أدوات التمويل لموريتانيا) ،ومجلة كارافان نصف السنويّة ،وأفالم الرسملة ،وخطط اتصال أفضل ،دعم
سق االتصاالت داخل وفد االتحاد األوروبي ( )DUEلم ّدة  5سنوات ،واالجتماعات الدوريّة للجنة االتصاالت الفنيّة مع خلية دعم المنسق الوطني
من ّ
( )CAONالتي تجمع بين مديري المشاريع والجهات الفاعلة األخرى في مجال االتصاالت العاملة من أجل شراكة اإلتحاد األوروبي  -الجمهورية
اإلسالمية الموريتانية ( .)UE-RIMكما أن وفد االتحاد األوروبي ( )DUEومختلف المشاريع الم ّمولة نشطة جدّصا على وسائل التوصل
اإلجتماعي ،التي تمثل وسيلة تواصل مه ّمة في موريتانيا .غير أنه من غير الواضح إلى أي مدى تتعلق هذه النهج بالسكان المستهدفين بالتدخالت
على مستوى المجتمعات المحليّة والفئات المه ّمشة ،وبالتالي تعزيز األثر التشغيلي .وتُدرج عناصر التعريف بصورة منهجيّة في المشاريع ،ولكن
مستوى الرؤية التي لوحظت لم يُنفّذ بصورة منهجيّة في المكان المناسب .وال يزال التعريف محدو ًدا في قطاعي الهجرة واألمن ،على سبيل المثال،
وهو متغيّر في قطاع اإلدارة .وعلى مستوى الالمركزيّة ،أ ّدت فكرة إبرام اتفاقيّة مع البنك الدولي في إطار البرنامج الوطني المندمج لدعم الالمركزيّة
والتنمية المحليّة وتشغيل الشباب ( )PNIDDLEوإتفاق موقّع مع المفوضيّة األوروبية باستخدام نموذج تقييم "الركيزة" ( 47)PAGoDAمع
المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي ( )GIZإلى ال ّحد من إبراز االتحاد األوروبي في حين أن التدخالت في إطار مشاريع التنمية اإلقليميّة والمحليّة
التي تنفذها المنظمات غير الحكوميّة جيّدة ج ًدا .هذا هو الحال أيضا لدعم العدالة (برنامج دعم تعزيز سيادة القانون ( ،)PAREDبرنامج دعم
أخيرا في قطاع الصحة ،برز االتحاد األوروبي من خالل
إصالح القضاء ( )PARJوالماليّة العامة (برنامج إدارة الماليّة العام (.))PAGEFIP
ً
دوره القيادي في هذا المجال وأيضًا من خالل الدعم السريع للغاية لمكافحة كوفيد 19-وحملة التوعية حول النوع اإلجتماعي والصحة( التي
اكتسبتمزايا ها ّمة في مجال اإلعالم بالنظر إلى حساسيّة موضوع العنف القائم على النوع االجتماعي في البلد ،أصبحت الهويّة المرئيّة للحملة (من
خالل رسالة الحملة الوطنيّة للتواصل الصحي ( ))Alach caمألوفة اآلن.
 3.2معايير الحكم :ساعد الدعم المق ّدم من االتحاد األوروبي على تعزيز توجيه أعمال مختلف المانحين حول األولو ّيات التي تحددها هياكل الدولة
دورا رئيسيًّا في العديد من ديناميكيات التنسيق مع الشركاء الفنيّين والماليّين ( )PTFاآلخرين،
وعلى الصعيد القطري ،لعب االتحاد األوروبي ً
كبيرا
عوض عن قيوض المشاركة الموريتانية في هذا المجال .وتفاوت مستوى التنسيق بين الشركاء الفنيّين والماليّين ( )PTFتفاوت ًاا ً
التي يجب أن ت ّ
من قطاع إلى آخر ،وظل محدو ًدا بوجه عام؛ وقد أ ّدت أزمة كوفيد 19-إلى تعقيد التنسيق .وبالنظر إلى قلّة عدد الجهات الفاعلة ،ال ينعكس ذلك في
ضا أوجه الضعف في التوجيه العام للتقدم المحرز بشأن مختلف
حاالت التكرار الشائعة ،على الرغم من أنه يمكن تعزيز أوجه التآزر ،ولكنه يوضح أي ً
ضا العديد من عمليات التبادل غير الرسميّة بين الجهات الفاعلة .وينسق االتحاد األوروبي ع ّدة مجموعات قطاعيّة هي :صيد
محاور التنمية .وهناك أي ً
األسماك ،الصحة ،الشركاء الفنيّين والماليّين ( ،)PTFويشارك بنشاط في دور بارز في مجموعة التنمية الريفيّة .ويؤدّي االتحاد األوروبي أيضا
ورا رائ ًدا في فرق التنسيق األخرى  ،بما في ذلك الطاقة التي تديرها الوكالة الفرنسية للتنمية ( ،)AFDوالتي يمكن أن تستفيد من الخبرات في
د ً
سياقات مماثلة لوضع نُهج محددة في السياق الموريتاني ،والبيئة والتنمية الريفيّة ،تديرها ألمانيا ،والتطرف مع وكالة التنمية الدوليّة التابعة للواليات
تكرر هذا الدور أيضا في مجال إدارة الهجرة ،فعلى الرغم
مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ( .)HCDHوقد ّ
المتحدة ( ،)USAIDو ّ
من وجود فترات تأخير ،ويتم تنظيم اجتماعات منتظمة في مجال األمن ،رغم عدم وجود إطار ّ
منظم حاليًا مع الجهات الفاعلة الوطنيّة ،أو حتى على
مستوى المجموعة الخماسيّة ) (G5لمنطقة الساحل ،لضمان التكامل السليم لمختلف أشكال الدعم الثنائي والمتعدد األطراف المق ّدم إلى المؤسسة من
سقة ،تتجاوز الرغبة في إبراز مختلف الشركاء الفنيّين والماليّين ( )PTFفي المؤسسة .وخالفًا للتوقعات ،تؤدّي منظومة األمم المتحدة
خالل خطة من ّ
دورا محدودًا نسبيًا في التنسيق بوصفها مظلّة متعددة األطراف .وتتضمن المشاريع المموّّ لة من االتحاد األوروبي أحيانًا أيضًا جوانب
)ً (SNU
ضا تعزيز
دعم التنسيق التي لم تنفذ دائ ًما (الهجرة  ،حيث لم تنتج خدمات الدولة قاعدة بيانات تدخالت الجهات المانحة بشأن هذا الموضوع) .ويمكن أي ً
الممولة من االتحاد األوروبي ،على سبيل المثال ،في مشروع دعم األطفال المهاجرين مع وجود
التنسيق على مختلف المستويات من خالل المشاريع
ّ
نتائج تتعلّق إبضفاء الطابع المؤسسي على اآلليات ،ونتائج دعم آليّات التنسيق الوطنيّة على الصعيد الوطني وتبادل المعلومات بما يفوق أطر التنسيق
الرسميّة.
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كبيرأ من قطاع إلى آخر .فعلى سبيل المثال ،ال توجد
غير أن مستوى التنسيق مع الشركاء الفنيّين والماليّين ( )PTFاآلخرين يختلف عمو ًما اختالفًأ
ً
آليّة تنسيق رسميّة في القطاعات الفرعيّة المعنيّة بالقدرة على التكيف والنمو الشامل والمستدام ،على الرغم من عدة محاوالت إلنشاء مثل هذه اآلليات
خالل فترة التقييم .وفي قطاع الحكم وسيادة القانون ،تشبه الحالة استثنائين )1 :الفريق العامل المعني بحقوق اإلنسان المنشأ تحت رعاية مفوضيّة
األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان؛  )2الفريق المواضيعي المعني بالشؤون الجنسانيّة من الشركاء األوروبيّين .وأدى االفتقار إلى التنسيق إفي
بعض مجاالت التدخل (مثل إدارة الماليّة العا ّمة) إلى اتخاذ إجراءات متعددة دون تحقيق االتساق بينها .وكما يتبين من ذلك ،فإن هياكل التنسيق هي
أساسًا عمل الشركاء الفنيّين والماليّين)ً (PTF
بدال من الجهات الفاعلة الموريتانية .وفي حين أنشأت بعض الوزارات جهات تنسيق أو وحدات تنسيق
من أجل توضيح الدعم الخارجي والجهات الفاعلة الوطنيّة على نحو أفضل ،فإن القدرة والقيادة التي يوفرها التزام الجهات الفاعلة الوطنيّة بضمان
التنسيق ال تزال غير كافية عمو ًما (التنمية الريفيّة ،صيد األسماك) ،على الرغم من إحراز بعض التقدم في إنشاء استراتيجيّة النمو المتسارع و الرفاه
المشترك ( .)SCAPPويرتبط ذلك باالفتقار إلى القدرات أو القيادة ،في حين يمكن ربط هذه األطر بوضع سياسات واستراتيجيّات قطاعيّة.
وقد زادت أزمة كوفيد 19-من انعدام التنسيق مع الصندوق في عدة قطاعات ،بما فيها قطاعات الصحة والهجرة واألمن .كما أن االختالفات في
النهج فيما بين الجهات الفاعلة اإلنمائيّة الدوليّة قد أث ّرت في بعض األحيان على التدخالت العامة .فعلى سبيل المثال ،تختلف طريقة تعامل الجهات
ضا رؤى مختلفة تؤثر على التدخالت.
الفاعلة التابعة للدولة مع البنك الدولي .وفيما يتعلق بالصحة ،هناك أي ً
ويدعم تضافر الجهود أي ً
ضا اإلجراءات المتخذة على الصعيد اإلقليمي ،والتي تتعلق أساسًا باألمن والهجرة والتكامل االقتصادي وإدارة الشرائح .كما
إطارا إقليميا جدي ًدا للتنسيق بين بلدان منطقة الساحل والجهات المانحة ذات المصالح المتبادلة،
وتمثل المجموعة الخماسيّة ) (G5لمنطقة الساحل
ً
حول نهج مشتركة للتصدي لتحديات المنطقة ،على الرغم من أن مستوى التنسيق بين المانحين ليس فعّ ً
اال في الواقع .يهدف التحالف من أجل الساحل
الذي أطلقه رؤساء دول فرنسا وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد في قمة باو ( ،2020 )Pauوشراكة األمن واالستقرار في منطقة
الساحل ( )P3Sفي قمة بياريتز ( )Biarritzفي عام ( 2019التي أطلقتها فرنسا وألمانيا) إلى دعم تعبئة وتوحيد مبادرات مختلف المانحين .ال
ترتبط هذه األطر اإلقليميّة دائ ًما بالجهات الفاعلة القطاعيّة الموريتانية (الروابط بين المجموعة الخماسيّة ( )G5لمنطقة الساحل و قوات الدفاع واألمن
( )FDSالموريتاني محدودة على سبيل المثال) .ويؤثر ذلك على أرض الواقع ،مع وجود فجوة معيّنة بين اإلجراءات على المستوى السياسي /
الدبلوماسي ومختلف الوزارات .ويأتي هذا على مستوى صندوق االتحاد األوروبي االستئماني لحاالت الطوارئ ،الذي استُهل العمل به في اآلونة
األخيرة ألغراض تحقيق االستقرار والتصدي لألسباب الكامنة للهجرات غير النظامية ومشاكل المشردين في أفريقيا ( )FFUحيث تعود مشاركة
البلدان في صنع القرار إلى مشاركة السفير الموريتاني في بروكسل  ،الذي يحصل على جميع الوثائق وهو مسؤول عن تقديم المعلومات إلى نواكشوط
( ،)Nouakchottمثل الدول األعضاء .وتتيح أدوات خليّّ ة التنسيق واالستشارة اإلقليمية ( ،)RACCأو صندوق االتحاد األوروبي االستئماني
صا لتنسيق اإلجراءات المواضيعيّة .ومع ذلك ،ال ترتبط جهود التنسيق في الوقت الراهن
لحاالت الطوارئ ( )FFUالتي لم تكن موجودة من قبل ،فر ً
بإطار مشترك للرصد والتقييم لتوجيه مستوى اآلثار والوقع .وهناك نظام رصد لصندوق االتحاد األوروبي االستئماني لحاالت الطوارئ (،)FFU
ضا ،مع وجود تمويل كبير ،ضمان آليا ّت المساءلة ومستوى اآلثار التشغيليّة
سا بمستوى النشاط  /المنتجات .والواقع أنه من المهم أي ً
ولكنه يتعلق أسا ً
فيما يتعلق بالمبالغ المستثمرة .وهذا باإلضافة إلى اإلطار األوسع للتدخالت مع الجماعة االقتصاديّة لدول غرب أفريقيا ( ،)CEDEAOأو حتى
االتحاد األفريقي ،الذي ال يزال تأثيره محدو ًدًّ ا ج ًدا في موريتانيا.
وعلى الرغم من الدور المهم الذي تضطلع به الجهات المانحة غير التقليديّة في مجاالت معيّنة من التعاون ،لم يكن هناك تنسيق بين دعم االتحاد
األوروبي وعمل الجهات المانحة التي لم يتم تحديد الفرص ونقاط الدخول إليها .وتبرز اإلحصاءات المتاحة الدور المه ّم الذي تؤديه الجهات المانحة
أيضًّ ا للوصول إلى مناطق صيد األسماك أو التأثير
غير التقليديّة (بلدان الخليج ،48الصين ،49تركيا) .كما أن مستوى اهتمامهم بالمنطقة مه ّم
ً
ضين نسبيًا .وفيما يتعلق باتفاقات
االجتماعي والديني ،مع تدريب العديد من المسؤولين في هذه البلدان .وال يزال مستوى وخصائص هذا الدعم غام ً
صيد األسماك ،ففي حين أن مساهمات االتحاد األوروبي في الوصول إلى مناطق صيد األسماك هي أكثر أهميّة من المبالغ المخصصة للتعاون ،فإن
المساهمات واالتفاقات مع األطراف الدوليّة األخرى ال يتم اإلبالغ عنها ألنّه ينبغي أن تكون متاحة (الصين وال سيما تركيا اآلن) .وال تش ّكل هذه
المدفوعات جز ًءا من اإلطار الوطني لبرمجة استراتيجيّة النمو المتسارع و الرفاه المشترك ( )SCAPPأو السياسات القطاعيّة ،ولذلك فإن تغطية
هذه األطر االستراتيجيّة الوطنيّ ة ال تزال محدودة للغاية من أجل ضمان تقارب جميع أشكال الدعم الخارجي .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن دور دول
الخليج في التعليم الديني ودعم المدارس القرآنيّة هو أيضًّ ا من العوامل المه ّمة و من عوامل التغيّر االجتماعي  -الثقافي .غير أنه يبدو من الممكن،
في بعض السياقات ،إقامة توازن بين المدارس الرسميّة والمدارس القرآنيّة ،التي تعمل في بعض البلدان (على سبيل المثال ،مشروع مساهمة في
االستقرار والسالم لحقه في العام  )IcSP( 2014في الشرق األقصى بالكاميرون).

 3.4سؤال التقييم  - 4الحكم وسيادة القانون
إلى أي مدى ساهم دعم االتحاد األوروبي في تعزيز سيادة القانون والحكم الديمقراطي؟

إجابة عن سؤال التقييم

كبيرا في تعزيز الحكم الديمقراطي وسيادة القانون (مثل التحول الديمقراطي بعد االنتخابات الرئاسيّة لعام  ،2019وفتح
أحرزت موريتانيا تقد ًما
ً
وسائل اإلعالم العامة للمعارضة والمجتمع المدني ،والتقدم المعياري في مجاالت الالمركزيّة والعدالة) .على الرغم من ذلك ،ال تزال المشاكل
متنوعة يو ّحدها اإلسالم
قائمة من حيث ترسيخ الديمقراطيّة واحترام حقوق اإلنسان والمواطنة .في السياق الخاص لمجتمع موريتاني به ثقافات ّ
 48وف ًقا للجنة المساعدة اإلنمائيّة ) ،(OECD DACبلغ الدعم المقدم من دول الخليج ،بما في ذلك صندوق ( AFESDالصندوق العربي لإلنماء االقتصادي
واالجتماعي) أكثر من  541مليون يورو بين عامي  2013و  2018مقابل أقل بقليل من  300مليون يورو لالتحاد األوروبي .يغطي دعم  AFESDعلى وجه
الخصوص محطة طاقة الرياح بمبلغ  122مليون يورو في شكل قرض ميسّر.
 49تقدم الصين التمويل للصحة .نالحظ على سبيل المثال المنحة البالغة  29مليون دوالر أمريكي في عام  ،2017وتجديد مستشفى الصداقة ( l'Hôpital de
 ) l’Amitiéوبناء مبنى لخدمة األمراض االستوائيّة والمعدية ،مركز التعاون الصيني الموريتاني لطب العيون التابع للمستشفى .تمويل وطني للبناء في نواكشوط
( ) Nouakchottمقر جديد للمركز الوطني ألبحاث الصحة العامة بما في ذلك مختبرات التشخيص الجرثومي وعلم الفيروسات والطفيليّة والبيولوجيا الجزيئيّة
ومختبرات مراقبة الجودة .كما دعمت الصين تسليم الماسحات الضوئيّة إلى الجمارك ،والتعاون التقني لمركز عرض التقنيّات الزراعيّة ،والعمل على شبكة تصريف
ً
فضال عن إنشاء البنى التحتيّة المختلفة (توسيع ميناء  Nouakchottالمستقل .تأهيل المجمع
مياه األمطار في  ،Nouakchottوتوسيع المباني اإلداريّة الحكوميّة،
االولمبي  .)Nouakchottفي عام  ،2019صدرت موريتانيا أكثر من  ٪30إلى الصين ،بما في ذلك  ٪14منتجات سمكيّة و  ٪16معادن ،واستفادت من دعم
غير مقابل قدره  43مليون دوالر.
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بشكل خاص ،وال يمكن أن يقتصر تعزيز الحوكمة على اإلصالحات التشريعيّة و  /أو التقنيّة أو تدابير بناء القدرات .في الواقع ،تنعكس الرهانات
السياسيّة على جميع موظفي الدولة  ،مما يؤثر على التقدم نحو نظام للرقابة والتنظيم .بالنظر إلى هذه القيود ،ساهم دعم االتحاد األوروبي إلى حد
معيّن فقط في تعزيز سيادة القانون والحكم في موريتانيا .في مجال الالمركزيّة والتنمية المحليّة  ،لم يسفر دعم االتحاد األوروبي عن نتائج تذكر
لعدة أسبابً .
ي جهود إصالحيّة صعبة .ثانيًا ،على الرغم
أوال ،في ظل عدم وجود رغبة حقيقيّة في الالمركزيّة داخل الحكومة الموريتانية ،تظل أ ّ
ّ
ً
من بناء القدرات ،تفتقر السلطات المحليّة إلى الموارد الماليّة والبشريّة للعب دورها حقا في النظام السياسي للبالد وتولي مسؤوليّة التخطيط
المجتمعي وتقديم الخدمات للسكان المحليّين .باإلضافة إلى صعوبات السياق ،يرتبط األداء الضعيف لالتحاد األوروبي أيضًا بأوجه القصور في
تدخالته.
لم يلب النهج المركزي الذي يركز على البنية التحتيّة لبرنامج الوطني المندمج لدعم الالمركزيّة والتنمية المحليّة وتشغيل الشباب )(PNIDDLE
للبنك الدولي  ،المدعوم في البداية من قبل االتحاد األوروبي من خالل برنامج دعم التنمية المحليّة والالمركزيّة ) ،(PADLDاالحتياجات األساسيّة
للسكان (بسبب عدم وجود نهج قائم على المشاركة في تحديد هويّة البلديات وتهميش تنفيذها) .وبالتالي فإن إنهاء برنامج  PADLDبواسطة وفد
االتحاد األوروبي ) (DUEهو قرار جيّد .وبالمثل ،كان لدعم االتحاد األوروبي لقطاع العدالة تأثيرات محدودة ،ال سيما بسبب ضعف ملكيّة
أصحاب المصلحة الوطنيّين والقيود اإلجرائيّة (مثل استخدام موظفي العدالة لبناء القدرات بين األقران) .بعض التطورات ملحوظة؛ اعتمد مجلس
الوزراء سياسة عدالة قطاعيّة في ديسمبر  2019بعد عملية تشاركيّة شاملة مصحوبة ببرنامج دعم تعزيز "سيادة القانون" ( )PAREDالم ّمول
من االتحاد األوروبي في إطار الصندوق األوروبي للتنمية ) (FEDالعاشر .تشكل سياسة قطاع العدالة اآلن العمود الفقري لجميع التدخالت في
مجال العدالة .يضمن برنامج دعم إصالح القضاء (  12.6 ،PARJمليون يورو ،الصندوق األوروبي للتنمية ( )FEDالحادي العاشر) استمرار
مكونات (الدعم المؤسسي ،المساعدة التقنيّة ،المعدات
دعم االتحاد األوروبي لقطاع العدالة وهو واعد من خالل منهجه ،لتقسيم البرنامج إلى عدة ّ
والبنية التحتيّة) ،كل منها يعهد به إلى مشغل متخصص وأكثر توج ًها نحو احتياجات المستفيدين النهائيين .وفي هذا السياق ،لدى وزارة العدل
توقعات كبيرة في برنامج دعم إصالح القضاء ( (PARJمن أجل الشروع في تنفيذ سياسة العدالة القطاعيّّ ة .لقد بدأ هذا المشروع للتو بعد
العديد من التأخيرات وبالتالي ال يزال من السابق ألوانه تقدير تأثيره على إصالح العدالة.
لم يكن االختيار المتعمد لوفد االتحاد األوروبي ( )DUEبعدم تضمين إ جراء ثالث متتالي للدعم المحدد المخصص لدعم المجتمع المدني في
برمجة الصندوق األوروبي للتنمية ( )FEDالحادي العاشر ،مصحوبًا بدعم فعّال لتعميم بُعد المجتمع المدني في قطاعات التدخالت ذات األولويّة.
هذا على الرغم من اإلمكانات والدور الذي أظهرته بعض منظمات المجتمع المدني في الماضي ،ال سيما في مجال الحكم والديمقراطيّة (على
سبيل المثال في مراقبة العمليّة االنتخابيّة ،ومكافحة الفساد ،والدفاع عن حريّة التعبير ،إلخ) .وبالتالي  ،تضاءل دعم االتحاد األوروبي المباشر
لمنظمات المجتمع المدني ) (OSCلحقوق اإلنسان خالل هذه الفترة ،مما أدى إلى تفاقم الصعوبات الماليّة وبالتالي تقليص نطاق اإلجراءات
وتأثير منظمات المجتمع المدني الموريتاني .كان هناك دعم مستمر من خالل الخطوط المواضيعيّة لبرنامج منظمات المجتمع المدني والسلطات
المحليّة ) (OSC-ALوالصك األوروبي بشأن الديمقراطيّة وحقوق اإلنسان ) ،(EIDHRولكن أصبح الوصول إليه أكثر صعوبة في السنوات
األخيرة .وبالتالي ،تقلصت مساحة المناورة للتفاعل مع المجتمع المدني الموريتاني بشكل ملحوظ ،خاصة وأن مشاركة المجتمع المدني في
قطاعات التدخل غالبًا ما تصطدم بضعف المجتمع المدني في بيئة غير مؤاتية لمشاركته.
أما بالنسبة إلدارة الماليّة العامة ،فقد تبنّت السلطات الموريتانية النصوص التنفيذيّة الرئيسة لجعل إصالح الماليّة العامة حقيقة واقعة .وقد تم دعم
كل هذه التطورات الرئيسة من قبل االتحاد األوروبي (برنامج إدارة الماليّة العامة ( .))PAGEFIPومع ذلك  ،فإن التقدم الضعيف في إدارة
الماليّة العامة (راجع آخر تقييم لإلنفاق العام والمساءلة الماليّة ) )(PEFAوركود عمليّة اإلصالح ،ال يعوقان زيادة نسبة دعم الميزانية ()AB
في التعاون بين االتحاد األوروبي وموريتانيا .هناك أيضًا أصوات في الدولة (مثل الوزارات القطاعيّة) تعبر عن عدم موافقتها على مثل هذا
التوسع في دعم الميزانية ( ،)ABحيث إن المدفوعات من الخزانة إلى الوزارات القطاعيّة غالبًا ال تتبع اإلجراءات المقبولة من قبل االتحاد
األوروبي والحكومة ،كجزء من عمليّات دعم الميزانية (.)AB
 4.1معايير الحكم :تعزيز الالمركزيّة وعدم التمركز والوصول العادل إلى الخدمات المحليّة
نتائج إصالح الالمركزيّة في موريتانيا متباينة .يشكل إعالن سياسة الالمركزيّة والتنمية المحليّة أساسًا لمبدأ السياسات الوطنيّة التي تشير إلى
الالمركزيّة كأداة لتحقيق التنمية .تم الشروع في العديد من اإلصالحات (مثل إصالح صندوق التنمية اإلقليم ّية واعتماد قانون السلطات المحليّة)،
مصحوبة بشكل وثيق بمختلف الشركاء الفنيّين والماليّين ) ،(PTFبما في ذلك االتحاد األوروبي.
ومع ذلك  ،ث ّمة العديد من العوامل المقيّدة التي تؤثر على نجاح الالمركزيّة في موريتانيا:
ً
أوال ،في ظل عدم وجود رغبة حقيقيّة في الالمركزيّة داخل الحكومة الموريتانية ،تظل أي جهود إصالحيّة صعبة .على وجه الخصوص ،يمثل
ً
كبيرا لفشل دعم الالمركزيّة والتنمية
محتمال
خطرا
التحويل المحدود للوسائل الماليّة واالفتقار إلى ارتباط وظيفي مع خدمات الدولة الالمركزيّة،
ً
ً
المحليّة .يضاف إلى ذلك المبدأ المرهق المتمثل في تفرد الصندوق والدائرة الماليّة (الوالي ،والحاكم ،وأمين الصندوق ،وما إلى ذلك) ،والنتيجة هي
ابتزاز للموارد المخصصة (منخفضة بالفعل) ألعمال البلديات  ،نظام فساد كبير راسخ بشكل جيد على المستوى الالمركزي مع تنظيمه الخاص
وطريقة عمل راسخة .50المثال آخر هو مستوى المجالس اإلقليميّة التي تم إنشاؤها في عام  2018والتي ال تزال تفتقر إلى الموارد المنقولة ،وإلى
صا  ،ولن تكون قادرة على تخليص نفسها من "وصاية" الوالي التي قد خنقت بالفعل مستوى
المهارات الواضحة وحتى الموارد البشريّة األقل تخصي ً
البلديات.
ثانيًا ،فيما يتعلق بالقدرات ،تتمتع الخدمات الالمركزيّة الحكوميّة عمو ًما بموارد بشريّة ذات مؤهالت متوسطة ،وموزعة بشكل سيئ (صعوبات
تواجهها الحكومة لضمان التناوب العادل للوكالء) وليس لديها حوافز كافية (فيما يتعلق باألجر ووسائل العمل على حد سواء) .باإلضافة إلى ذلك،
فإن سيطرة الجهات اإلداريّة (الوالي ،الحاكم) على الخدمات اللوجستيّة (المركبات ،المع ّدات التقنيّة ،إلخ) والموارد البشريّة لهذه الخدمات تقلّل بشكل
كبير من تنفيذ مهامها ،عالوة على تطويرها من قبل اإلدارات القطاعيّة .بالنسبة لمعظمهم ،لم تكن السلطات المحليّة مهيأة بشكل كافٍ للموارد
البشريةّ ،سواء على مستوى الخدمات الفنيّة أو على مستوى المسؤولين المنتخبين ،على الرغم من العديد من الدورات التدريبيّة "النظريّة" الممولة
من قبل العديد من الشركاء الفنيّين والماليّين ) (PTFبما في ذلك االتحاد األوروبي51.
سرين للتنمية المحليّة ال يزال مقيّ ًدا بسبب ضعف الموارد ،مما يجعلها غير قادرة على وجه الخصوص
وبالتالي ،فإن أداء البلديّات كمطورين ومي ّ
على )1 :تعيين موظفين أكفاء ومؤهلين )2 ،تنفيذ التخطيط السليم )3 ،بناء المع ّدات وتقديم الخدمات التي تلبي احتياجات المستخدمين .على سبيل

" :)2011( .G ،BLUNDO 50تشحيم اللحية" »  ،« Graisser la barbeالفساد في موريتانيا كما تراه نخبها ،جورجيو ،مدرسة الدراسات العليا في العلوم االجتماعيّة
( ،)EHESSمركز نوربرت إلياس ،مرسيليا؛ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) :)2009( (PNUDمسح حول تصور الفساد في موريتانيا.
 51الدعم في شكل تبادل الخبرات من قبل األقران (السلطات المحليّة األوروبية) أو الدعم المحلي لتقديم الخدمات العا ّمة (مثل إدارة النفايات ،وتحسين الوصول إلى الطاقة عن طريق
استغالل إمكانات الطاقة النظيفة (الطاقة الشمسيّ ة ،وطاقة الرياح ،إلخ ،) .ورقمنة الخدمات (تطبيقات تحسين تقديم الخدمات للجمهور) ،إلخ.
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نظرا
المثال ،ليس للبلديّات دور فعلي تؤدّيه في الخدمات المحليّة مثل األحوال المدنيّة ،والصحة ،والزراعة ،وتربية الحيوانات ،إلخ .في الواقع،
ً
لمقاومة اإلدارة على المستوى المركزي والمحلي لتهيئة الظروف إلدارة مشروع بلديّة حقيقيّة ،ال يزال الحكم المحلي غير مؤ ّكد.
في هذا السياق ،وعلى الرغم من بعض اآلثار الملموسة ،فإنّ دعم االتحاد األوروبي ( 20مليون يورو المخطط مبدئيًّا لدعم البرنامج الوطني
المندمج لدعم الالمركزيّة والتنمية المحليّة وتشغيل الشباب ) ) (PNIDDLEلم ينتج عنه سوى القليل من النتائج في مجال الالمركزية وعدم
التركيز .أتاح دعم مشروع  ،PNIDDLEإلى ح ّد ما ،نقل المهارات والمعرفة إلى البلديّات .ومع ذلك ،فإنّ تنفيذ مشاريع البنية التحتيّة ال يلبّي
بالكامل االحتياجات األساسيّة للناس في غياب نهج تشاركي لتحديد أو تهميش البلديّات فعليا في مجال إدراة المشروع .باإلضافة إلى ذلك ،عانى الدعم
المؤسسي لبرنامج الوطني المندمج لدعم الالمركزيّة والتنمية المحليّة وتشغيل الشباب ( )PNIDDLEمن تأخير كانت له آثار سلبيّة .ظلّت قدرات
البلديّات غير كافية لضمان اإلدارة الجيّدة واالستخدام الجيّد للبنية التحتيّة كما وأنّ النتائج التي تم الحصول عليها قد أ ُخذت في االعتبار من حيث
البنية التحتيّة من خالل مراعاة حجم البلد .إنّ أق ّل من نصف البلديّات كانت قادرة على االستفادة من  100( PNIDDLEمن  218في  10واليات،
بما في ذلك  32بلديّة وعاصمة مقاطعة و  68بلديّة ريفيّة) .باإلضافة إلى ذلك ،يبدو أن نقطة الدخول ،التنمية اإلقليميّة والمحليّة ،هي وسيلة مه ّمة
لالستكشاف (على سبيل المثال المشروع التجريبي "نفايات كيفة" »  « Kiffa déchetالمدعوم من االتحاد األوروبي بمبلغ  750.000يورو
والذي هو في طور بناء نهج متكامل ومستدام إلدارة النفايات في المدن في المناطق الداخليّة من البالد ،أو إلى ح ّد أقل ،مشروع تعزيز الخدمات
تضر بهذا النهج (على سبيل المثال،
البيئيّة ) .)MORSEومع ذلك ،فإن البلديّات ليس لديها مجال كبير للمناورة لتجنب االزدواجيّة التي يمكن أن
ّ
المخاطر موجودة مع مشروع دعم االمركزيّة وتنمية المدن المتوسطة المنتجة "مدن" ) (MOUDOUNالمدعوم من البنك الدولي في كيفة
).)(Kiffa
 4.2معايير الحكم :إحراز تقدم في الوصول إلى عدالة مستقلّة وف ّعالة ومنصفة لجميع السكان
وتصور المواطنين سلبي إلى حد ما .خالل
على الرغم من التقدم المحرز على المستوى المعياري ،ال تزال القدرات الماليّة لنظام العدالة محدودة
ّ
فترة التقييم ،تم إحراز تقدم كبير في الضوابط التنظيميّة ،وال سيما المساعدة القانونيّة ( ،)2015وتجريم العبوديّة ( ،)2015وإنشاء آليّة الوقاية من
التعذيب ( ،)2015وإدارة الممتلكات المصادرة في سياق مكافحة الفساد ( .)2016اعتمد مجلس الوزراء سياسة قطاعيّة في أكتوبر  2019بعد
عمليّة تشاركيّة شاملة مصحوبة ببرنامج "سيادة القانون" » ( « État de droitبرنامج دعم تعزيز سيادة القانون ) ،(PAREDالصندوق
األوروبي للتنمية ( )FEDالعاشر) .كان الدعم الحكومي لتطوير سياسة قطاع العدل هو العنصر الرئيسي في  .PAREDتش ّكل سياسة قطاع العدالة
اآلن العمود الفقري لجميع التدخالت في مجال العدالة .يضمن برنامج دعم إصالح القضاء ( ،PARJالصندوق األوروبي للتنمية ( )FEDالحادي
العاشر) استمراريّة دعم االتحاد األوروبي لقطاع العدالة ،كما وأنّ لوزارة العدل آمال كبيرة في برنامج دعم إصالح القضاء ( ،(PARJلبدء تنفيذ
هذه السياسة القطاعيّة .من المحتمل أيضًا أن يكون لـ  PARJتأثيرات أوسع من خالل استهداف القضايا الرئيسة األخرى التي تم تحديدها في دراسة
تحديد الهوية الخاصة بـ  ،PARJمثل الخلل في مراكز االستقبال وإعادة اإلدماج االجتماعي لألطفال المخالفين للقانون ،والتي سبق وأن تلقّت الدعم
من قبل االتحاد األوروبي.
52
ُ
ً
ّ
وعلى الرغم من أوجه التقدم هذه ،تبيّن األرقام أن المتقاضين ينظرون إلى العدالة على نحو سلبي إلى ح ٍد ما  .وعادة ما يتعيّن على المتقاضين
سدها المصلح ،التعامل مع طرق أسرع وأكثر وضو ًحا من تلك التي يمكنهم الخضوع لها في إطار عدالة
الذين ينتهجون العدالة العرفيّة ،التي يج ّ
الدولة .باإلضافة إلى ذلك ،تم تخفيض ميزانيّة وزارة العدل من  519مليون أوقيّة في عام ( 2018حوالي  13مليون يورو) إلى  499مليون أوقيّة
( 12.5مليون يورو في عام  ،)2019مما أدى إلى تخفيض النسبة المخصصة للعدالة من الناتج المحلي اإلجمالي من  ٪0.33إلى  .٪0.27خالل
فترة تنفيذ دعم االتحاد األوروبي .تش ّكل المعايير الدوليّة في هذا المجال حوالي  ٪0.4من الناتج المحلي اإلجمالي.
سمحت مشاريع أخرى بإحراز تقدم محدود ،باعتراف الجميع ،بشأن ظروف المعتقلين غير المستهدفين من قبل برنامج دعم تعزيز سيادة القانون
( ، )PAREDوالتحضير إلعادة دمج المحتجزين .تبيّن أن بعض األنشطة المخطط لها ،مثل دعم إنشاء فيلق من الحراس المدنيّين ً
(بدال من الحرس
غيرف ّعالة بسبب نقص اإلحصاءات وأدوات
الوطني) ،غير واقعيّة على اإلطالق .إنّ المؤشرات األخرى حول المساعدة القانونيّة أو أوقات االستجابة ٍ
المراقبة على مستوى المفتشيّة العامة إلدارة القضاء والسجون ( .)IGAJPال يصل التدريب المهني في السجون ّإال إلى عدد محدود للغاية من
السجناء .ومع ذلك  ،في إطار مشروع "احترام حقوق ودعم وإعادة دمج األشخاص المحتجزين في موريتانيا" الذي تنفذه جمعيّة القانون في موريتانا
) (CARITASعلى الخط المواضيعي للهيئة االوربيّّ ة للديمقراطيّة وحقوق االنسان ) ،(IEDDHتم بالتأكيد تنفيذ أنشطة أخرى مرتبطة بتحسين
أوضاع المحتجزين في نطاق صغير )1 .الوصول إلى الطبيب واألدوية؛  )2تحسين ظروف النظافة؛  )3زيارات المحامين و  )4الوصول إلى
األنشطة الرياضيّة والثقافيّة؛ و  )5التدريب على محو األميّة ودعمها.
فيما يتعلق باحترام حقوق اإلنسان في قطاع العدالة  ،على الرغم من تقديم المنح بموجب برنامج دعم تعزيز سيادة القانون ( )PAREDإلى
منظمات حقوق اإلنسان غير الحكوميّة  ،ال يزال التعذيب وسوء المعاملة منتشرين على نطاق واسع .هذا هو الحال بشكل خاص في المراحل األولى
من االعتقال واالستجواب ،غالبًا بهدف إنتزاع اإلعترافات .وتتوقف خطورة المعاملة السيئة على طبيعة الجريمة التي يُتهم بها المتهم ،خاصة في
قضايا اإلخالل بأمن الدولة واإلرهاب .ومع ذلك ،فقد تطور الوضع بشكل إيجابي في السجون الخاضعة للرقابة القضائيّة أو إدارة السجون ،أما ومن
ناحية أخرى في أماكن الحرمان من الحرية (المنازل الخاصة التي تستخدمها األجهزة األمنيّة إلجراء االستجوابات ،وال سيما في قضايا اإلرهاب أو
الشؤون السياسيّة) ال يزال الوضع مقلقًا  ،وتشير الشهادات إلى استمرار حاالت التعذيب خارج نطاق القضاء (مكافحة اإلرهاب) .وبالمثل ،غالبًا ما
يعاني المحتجزون من عدم كفاية الوصول إلى الرعاية الصحية ،بما في ذلك رعاية األسنان والمراقبة النفسيّة ،والحصول الكافي على الغذاء والمياه
ً
فضال عن نقص الوصول إلى ضوء النهار والهواء النقي
نقصًّ ا شبه تام في فرص العمل والتعليم،
(من حيث الكميّة والنوعيّة) .يواجه السجناء
ً
وقلّة األنشطة الترفيهيّة .تستنكر منظمات المجتمع المدني الوطنيّة والدوليّة بإنتظام ذلك.
بشكل عام ،على الرغم من النتائج المؤسسيّة الهامة ،واجه برنامج دعم تعزيز سيادة القانون ( )PAREDبعض مشاكل الملكيّة ،والتي تم
تصحيحها في برنامج دعم إصالح القضاء ( . (PARJحقق دعم االتحاد األوروبي لقطاع العدالة من خالل  PAREDضمن إطار عمل الصندوق
األوروبي للتنمية ( )FEDالعاشر ( 5.5مليون يورو) بعض النتائج المذكورة أعاله  ،مثل تطوير واعتماد تدريب خاص بقطاع السياسات للجهات
الفاعلة في مجال العدالة ،في إعادة دمج المحتجزين أو في إعداد العديد من النصوص القانونيّة الها ّمة (انظر الملحق  .)5ومع ذلك ،فإن بعض
االحتياجات التي أعربت عنها وزارة العدل مثل إعادة تأهيل المحاكم ومبدأ تدريب القضاة وكتبة المحاكم من قبل أقرانهم لم يتم تناولها بعد ،وهناك
نقص في ملكية الدعم من قبل المستفيد .إنّ برنامج دعم إصالح القضاء (( )PARJالصندوق األوروبي للتنمية ( )FEDالحادي العاشر) يتوجّه
أكثر نحو االحتياجات التي عبّر عنها المستفيدون (في محاولة لتحقيق التوازن بين الدعم المؤسسي ودعم البنية التحتيّة) ،ويستجيب لالحتياجات
الحاسمة (تنظيم ودعم المساعدة القانونيّة ،ودعم المنظمات المهنيّة في هذا القطاع) والنهج الذي يتبعه بتخصيص ع ّدة عناصر لمشغل متخصص هو
أمر واعد .ومع ذلك ،فقد تأخرت بدايته  ،وبالتالي تم بالفعل تنفيذ القليل جدًا من نشاط هذا التدخل .في هذا السياق ،ال يزال من السابق ألوانه تقييم
تأثيره على القطاع.
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 4.3معايير الحكم :تعزيز الديمقراطيّة واحترام حقوق اإلنسان (بما في ذلك المساواة بين الجنسين) والمواطنة
خطت موريتانيا خطوة كبيرة إلى األمام في تعزيز الديمقراطيّة من خالل أول تداول ديمقراطي حقيقي بعد االنتخابات الرئاسيّة التعدديّة في يونيو
دورا مهما في تعزيز مصداقيّة العمليّة االنتخابيّة التي أ ّدت إلى هذا التناوب .بدأ
 .2019وقد أدّت بعثة مراقبة االنتخابات التابعة لالتحاد األوروبي ً
البرلمان دوره في اإلشراف على عمل الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانيّة في سوء اإلدارة والفساد وغسيل األموال على مدى العقد الماضي ،مما
يد ّل على اإلنفصال التام عن النظام السابق .هناك أيضًا إنفتاح لوسائل اإلعالم العا ّمة على المعارضة والمجتمع المدني ،كما أن إعتماد الجمعيّة
الوطنيّة لمشروع القانون الذي ّ
ينظم الجمعيّات والمؤسسات والشبكات في كانون الثاني  /يناير  ،2021الذي يقدم إدخال نظام لإلبالغ ً
بدال من اإلذن
المسبق ،يرضي الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمعارضة والمجتمع الدولي.
ال تزال المشاكل قائمة فيما يتعلّق بترسيخ الديمقراطيّة واحترام حقوق اإلنسان والمواطنة .على الرغم من أوجه التقدم المذكورة أعاله ،هناك
تراجع واضح في حريّة التعبير ،يتضح بشكل خاص من خالل إعتماد بعض القوانين المثيرة للجدل  ،بشأن مكافحة خطاب الكراهية والتالعب
بالمعلومات (لمزيد من التفاصيل انظر الملحق  .)5نالحظ أيضًا استمرار الصعوبات في الوصول العادل إلى األحوال المدنيّة ،ال سيما بالنسبة للنساء
واألطفال وفئات اجتماعيّة معيّنة ،مع عواقب على الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية ،التي تؤثر على دعم االتحاد األوروبي في القطاعات ذات
األولويّة.
على وجه الخصوص ،في مواجهة مدى عدم ال مساواة بين الجنسين في موريتانيا ،دعم االتحاد األوروبي ،بالشراكة مع الدول األعضاء فيه ،خ ّ
طة
صصة يمكن أن تعمل على المدى الطويل بشأن تغيير السلوك ،ويجب مالحظة أن اإلجراءات والممارسات قد تغيّرت ً
قليال .ال تزال أوجه
عمل مخ ّ
مستمرة بسبب التقاليد واألعراف االجتماعيّة والثقافيّة .يتم مالحظتها في الحياة
عدم المساواة المرتبطة بالنوع االجتماعي موجودة في موريتانيا وهي
ّ
السياسيّة بقدر ما يتم مالحظتها في المجتمع المدني واالقتصاد ،وتتفاقم بسبب حالة الحرمان للنساء والفتيات في التعليم في جميع السجالت ،وال سيما
مع ارتفاع معدل الهدر بين المدارس االبتدائيّة والثانويّة بسبب االعتبارات الثقافيّة التي تمنع الفتيات من االنتقال خارج محل إقامة عائالتهنّ  .وبالتالي،
فإن الوصول إلى الموارد (الماديّة واالجتماعيّة) وسلطة إتخاذ القرار داخل األسرة والمجتمعات المحليّة يظل محدودًا للغاية بالنسبة للمرأة ،ال سيما
يستمر العنف القائم على النوع االجتماعي في االرتفاع مع ما يقرب من  600حالة اغتصاب تم اإلبالغ عنها في عام .532019
في المناطق الريفيّة.
ّ
يمتلك االتحاد األوروبي خطة عمل جنسانيّة م ّدتها ثالث سنوات في موريتانيا والتي ح ّددت نقاط دخول واقعيّة (نشر القضايا لزيادة الوعي ودعم
عمليّات التغيير التي تستهدف الموضوعات المحظورة في المجتمع) لالستجابة للتحديات من خالل برامج مختلفة مدعومة من قبل الوفد االتحاد
األوروبي ( )DUEووزارة الصحة ) .(MSومع ذلك ،فإن استمرار التدخالت وإدماج البعد الجنساني في اإلجراءات الشاملة ال يزاالن يمثالن تحديًا
كبيرا ،ألن تغيير السلوك االجتماعي ،ال سيما داخل هيئة القضاة المسؤولين لمعالجة هذه القضايا ،يستغرق وقتًا خاصةً في غياب إجراءات منتظمة
ً
وذات صلة على مستوى خدمات الدولة المعنيّة.
ساعد دعم االتحاد األوروبي في تعزيز االتجاهات اإليجابيّة في مجاالت الديمقراطيّة والمواطنة ،لكن تعزيز المجتمع المدني ال يزال صعبًا .ساهمت
المنح الممنوحة لمنظمات المجتمع المدني ،المحليّة والمنظمات غير الحكوميّة الدوليّة ،في بنود الميزانيّة المواضيعيّة بشكل كبير كما وفي تحديد
ورعاية األشخاص ضحايا العنف أو أنواع أخرى من انتهاكات حقوق اإلنسان .باإلضافة إلى ذلك ،كان الدعم من خالل بنود الميزانيّة هذه مه ًما
لتعزيز الديمقراطيّة وتعزيز حقوق اإلنسان بشكل عام.
لقد أتاح دعم المجتمع المدني في إطار برنامج االتحاد األوروبي للمجتمع المدني والثقافة في موريتانيا ) (PESCCإمكانيّة تنفيذ سلسلة من األنشطة
التي تساهم في بناء "حوار المواطن" »  « dialogue citoyenوتعزيز أطر التشاور المحليّة .ومع ذلك ،فإن اآلثار محدودة ألن إحجام اإلدارة
لم يس ّهل البدء في تعميم بُعد المجتمع المدني في قطاعات تدخل االتحاد األوروبي ،وال سيما الصحة والتنمية الريفيّة والعدالة .وال توجد سوى
معلومات قليلة حول أثر خريطة الطريق على مشاركة االتحاد األوروبي ،مع المجتمع المدني ،في الطموح إلى التص ّدي لتحديات المجتمع المدني،
من خالل الحوار السياسي وتحسين إتَساق الدعم وتقسيم األدوار على أساس القيمة المضافة .ومع ذلك ،هناك القليل من التآزر والترابط بين دعم
صص لدعم المجتمع المدني في الصندوق األوروبي للتنمية ()FED
االتحاد األوروبي ودول الدول األعضاء .كما أ ّدى عدم وجود برنامج محدد مخ ّ
ضا عمل تجريبي
الحادي العاشر ،إلى تقليص قنوات الحوار والتفاعل مع الحكومة بشأن تحديد السياسات العامة وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها .وهناك أي ً
مثير لالهتمام لتعميم بُعد المجتمع المدني في قطاع التدخل (مشروع "إدارة صيد األسماك ") .بدأ هذا العمل بإعانة مقدمة لجمعيّة لدعم الهيكلة من
خالل االتحاد الوطني لصيد األسماك الحرفيّة ( .)FNPAاألمر الملفت هو أن االتحاد األوروبي قد رافق الدمج مع مرور الوقت عبر منحة ثالثة.
هذا االتحاد ،أو باألحرى ال ّ
منظمة غير الحكوميّة الشريكة له وهي جمعيّة الحماية االجتماعيّة للتراث الثقافي للمجموعة العرقيّة Imraguen
) ،(ASSPCIقد استفادت بالفعل من منحة صغيرة في إطار برنامج االتحاد األوروبي للمجتمع المدني والثقافة في موريتانيا ) .(PESCCو قد
والتدرب عليها  ،والقدرة على إدارة مبالغ أكبر بعد ذلك .يد ّل هذا األمر
بالتمرن على إدارة أموال االتحاد األوروبي
سمحت له هذه المنحة الصغيرة
ّ
ّ
على أهميّة تقدير عمليّات بناء القدرات على المدى الطويل .بفضل ذلك ،تم ّكن االتحاد الوطني لصيد األسماك الحرفيّة ( )FNPAمن تقديم الخدمات
ألعضائها لالستفادة بشكل أفضل من إجراءات أخرى يدعمها االتحاد األوروبي في هذا القطاع مثل مشروع برنامج تسخير اإلمكانات الهائلة للصيد
الحرفي ).(Promopêche

 4.4معايير الحكم :تحسين أداء وشفافيّة اإلدارة الماليّّ ة العا ّمة
كبيرا من حيث اإلطار المعياري ،وخاصة خالل العامين الماضيّين .وبالفعل ،فقد اعتمدت السلطات الموريتانية
حقّق إصالح الماليّة العا ّمة تقد ًما
ً
النصوص التنفيذيّة الرئيسة لجعل إصالح الماليّة العامة حقيقة واقعة .بشكل عام ،فإن تطوير ممارسات الميزانيّة والمحاسبة والضرائب أمر إيجابي.
ومع ذلك ،ال تزال هناك أوجه قصور كبيرة  ،على سبيل المثال ،االختالفات بين ممارسات المحاسبة الموريتانية والمعايير الدوليّة (المعايير المحاسبيّة
الدوليّة للقطاع العام ) )(IPSASوضعف أنظمة الرقابة الماليّة العا ّمة الداخليّة في الوزارات.
54
وكان تعزيز نظام المشتريات ضعيفًا .كانت ال تزال هناك قيو ًدا كبيرة والعديد من أوجه الخلل (مثل انخفاض معدل نشر المشتريات العامة؛
منهجيّة لتقييم أنظمة المشتريات ) - (MAPSمن المقرر عقدها في عام  .)2021على الرغم من التحسينات في اإلطار القانوني والتنظيمي ،لم يت ّم
بعد تنفيذ العديد من أحكام قانون المشتريات العا ّمة الجديد بشكل فعال .تتم إدارة إجراءات الشراء خارجيا من قبل لجان المشتريات عبر القطاعات،
والتي تتطلب إلتزا ًما محدودًا فقط من الوزارة المتعاقدة .وعلى نفس المنوال  ،كان التجديد األخير ألعضاء هذه اللجان موضع جدل كبير ،وكشفت
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الصحافة المحليّة ع ّدة حاالت لعدم االمتثال للمعايير .ولذلك تميل قدرة اللجان إلى الضعف ،وإدارة إجراءات الشراء من قبل هذه اللجان ليست شفّافة
للغاية.
ّّ
تم إحراز تقدم ضئيل للغاية في شفافي ة الماليّة العا ّمة .حتى إذا تم نشر بعض الوثائق (مثل القوانين واللوائح الماليّة) اآلن على موقع إلكتروني
جديد للخزانة ،فإنّ ذلك ال يمث ّل أداة وظيفيّة للوصول العام إلى معلومات الميزانيّة والمحاسبة .ال تتيح الدولة أي معلومات للجمهور خالل المهل
الزمنيّة المنصوص عليها في إطار اإلنفاق العام والمساءلة الماليّة ( )PEFAلعام  .2016إضافة إلى ذلك ،ال يزال التشاور مع القطاع الخاص
والمجتمع المدني بشأن شفافيّة إدارة الماليّة العا ّمة ضعيفًا.
دورا مه ًّما في هذه التطورات  ،التي كانت جميعها على وجه الخصوص موضوع دعم االتحاد األوروبي
أدّى الدعم المقدّم من االتحاد األوروبي ً
(برنامج إدارة الماليّة العامة ) ،55)(PAGEFIPوالذي اعتبر فعّال نسبيًّا من خالل تقييم البرنامج .تظل إستراتيجيّة إصالح إدارة الماليّة العا ّمة
مرض بشكل عام .56ومع ذلك ،لوحظ أيضًا تباطؤ في وتيرة اإلصالحات منذ بداية أزمة كوفيد ،19-مع األخذ في
مالئمة وذات مصداقيّة والتق ّدم
ٍ
ي كأولويّة .إن ميل بعض كبار المسؤولين
الكل
االقتصاد
ضغط
وتخفيف
مالي
ز
ي
ح
لخلق
األول
المقام
في
إجراؤها
تم
االعتبار أن اإلستجابة لكوفيد
ّ
ّ
إلى إعطاء األولويّة للمصالح الشخصيّة على المصلحة العا ّمة هو عامل يعيق تنفيذ بعض اإلصالحات الحاسمة ،ال سيما تلك المتعلّقة بالمشتريات
والوصول إلى معلومات الميزانيّة للقطاع الخاص والمجتمع المدني .على الرغم من الطلب الملّح من وزارتي االقتصاد والماليّة لزيادة نسبة دعم
الميزانية ( )ABفي إطار التعاون مع االتحاد األوروبي ،هناك عناصر مؤيّدة وكذلك معارضة لهذا النهج .في الواقع ،يشير أحدث تقييم إلدارة الماليّة
ً
ضئيال في شفافيّة الموازنة مع تصنيف منخفض جدًا
العا ّمة باستخدام منهجيّة اإلنفاق العام والمساءلة الماليّة ( )2020( )PEFAإلى أن هناك تق ّد ًما
ي والميزانيّة ،وإدارة الديون ،وإدارة اإليرادات ،وتقارير الميزانيّة للسنة الماليّة ،وإمكانيّة
للمؤشرات األساسيّة مثل تلك المتعلّقة بتوقعات االقتصاد الكل ّ
حصول الجمهور على المعلومات المتعلّقة بالميزانيّة ،إلخ .على الرغم من التقدم في الدور الرقابي للمؤسسات الوطنيّة ،بما في ذلك البرلمان (انظر
أعاله) ،فإن اختالس األموال العا ّمة ال يزال يمثل مشكلة رئيسة في شكل نظام فساد 57كبير بمنظمته الخاصة وطريقة عمل راسخة .عالوة ً على ذلك،
أسفرت تجارب دعم الميزانيّة ) (ABاألخيرة مع وزارتي الداخليّّ ة ووزارة الصحة عن نتائج متباينة من منظور الوزارات التنفيذيّة المعنيّة .وفي
الواقع ،أشار بعض أصحاب المصلحة إلى أنهم غير مناسبين لمجالس اإلدارة العا ّمة ألن األموال تُدفع إلى الخزينة العا ّمة ،وبالتالي فهي في المقام
األول تحت إدارة وزارة الماليّة.
صصات الميزانيّة غير مؤ ّكد بالنسبة للوزارات القطاعيّة المستهدفة بمؤشرات األداء ،ال سيما في حالة دعم
ال يزال التأثير المباشر من حيث مخ ّ
الموازنة الحاليّة .ومن دون الوصول إلى موارد إضافيّة  ،فإنهم يخاطرون بأن يجدوا أنفسهم في مواجهة أهداف (مؤشرات) لن يتمكنوا من تحقيقها
بسبب نقص الموارد .باإلضافة إلى ذلك ،يمكن أن يكون لدعم الميزانيّة ) (ABتأثير نفوذ ذات صلة من خالل اتباع نهج عالمي له آثار غير مباشرة
إيجابيّة على وزارات القطاع ،على سبيل المثال الحالة في إطار القانون األساسي المتعلق بقوانين التمويل ).(LOLF

 3.5سؤال التقييم  - 5األمن
إلى أي مدى ساهم دعم االتحاد األوروبي في أمن واستقرار البالد نظ ًرا لألبعاد اإلقليميّة والعابرة للحدود؟

إجابة عن سؤال التقييم

ال تزال البيانات الدقيقة حول القضايا األمنيّة محدودة ،لكن التدهور العام الذي يؤث ّر على منطقة الساحل ال يعني موريتانيا .هناك مخاطر مختلفة
تحت السيطرة في الوقت الحالي على الرغم من حجم المنطقة وانخفاض الكثافة السكانيّة وطول الحدود المشتركة مع مالي .كان االتحاد األوروبي
هو المانح الرئيسي في قطاع األمن في موريتانيا ،وللنهج اإلقليميّة  ،من خالل الدعم المختلف للهياكل المختلفة في منطقة المجموعة الخماسيّة
سر هذا
) (G5لمنطقة الساحل على وجه الخصوص .إن موقف االتحاد األوروبي فيما يتعلق بالدعم األمني في موريتانيا حديث إلى حد ما .يف ّ
جزئيا لماذا استغرق برنامج األمن والتنمية (مشروع دعم األمن والتنمية ) 13 ،(PASDMمليون يورو ،الصندوق األوروبي للتنمية ()FED
العاشر) ،والدعم الرئيسي المق ّدم من االتحاد األوروبي على المستوى الوطني ،سنوات عديدة لتحقيق نتائج ملموسة .إنّ معظم اإلنجازات هي في
طور اإلنجاز وسيكون التأثير واض ًحا بشكل خاص على المدى المتوسط.
ق ّدم دعم االتحاد األوروبي مساهمة إيجابيّة في توسيع نطاق االستراتيجيّات الموريتانية ،ال سيما فيما يتعلّق باإلجراءات األمنيّة والتنمويّة المشتركة
لتحقيق االستقرار في السكان على الحدود المالية ودعم االرتباط بين قوات الدفاع واألمن ( )FDSوالسكان .دعم االتحاد األوروبي الوقاية من
المخاطر وبناء القدرات لمختلف القوات ،وال سيما قوات الدرك والحرس الوطني ،من خالل بناء العديد من مرافق التمرين والتدريب .باإلضافة
إلى ذلك ،هناك دورات تدريبيّة تهدف إلى دعم تطوير ثقافة مشتركة بين اإلدارات .ومع ذلك ،كانت هناك فجوة معيّنة بين اإلطار االستراتيجي
سط إلى
واإلطار البرنامجي ،ال سيما فيما يتعلق بالتنسيق بين الخدمات ،وإدارة الموارد البشريّة والتعاون بين الوزارات .ال يوجد إطار متو ّ
طويل األجل لبناء القدرات للقوى المختلفة .حتى لو حقّقت بعض اإلجراءات ،التي ر ّكزت على إنشاء قدرات تد ّخل مح ّددة جديدة ،بعض النتائج،
فإن اإلرتباط التشغيلي مع التح ّديات المباشرة فيما يتعلّق باألزمة في منطقة الساحل ظ ّل محدودًا .كما أنّ الحدود التي يفرضها عدم وجود إطار
استراتيجي وبرنامجي شامل ومت ّسق ،مع ّ
سع على
خطة عمل متع ّددة األطراف ،على سبيل المثال فيما يتعلّق بمخاطر المنطقة ،تظهر بشكل مو ّ
الممولة بموجب أدوات مختلفة ،من قبل مختلف الجهات الفاعلة ولكن بشكل
،
األوروبي
االتحاد
الت
المستوى اإلقليمي .غالبًا ما يت ّم تنفيذ تد ّخ
ّ
ّ
مجزأ .في الواقع ،فإنّ الكيانات  /الفروع المختلفة لمنطقة المجموعة الخماسيّة ( )G5لمنطقة الساحل ال تعمل
منفرد ،مما أدى إلى دعم شامل
سا في ضمان االستقرار واألمن في المنطقة.
دورا رئي ً
على الرغم من الدعم المقدّم .ومع ذلك ،تؤدّي مجموعة الخماسيّة ( )G5لمنطقة الساحل ً
سسي ً
يعكس هيكل الدعم أيضًا ً
بدال من إنشاء وتعزيز البروتوكوالت التشغيليّة الموجهة نحو التعامل مع
ميال إلى التركيز على المستوى المؤ ّ
التهديدات.
هذا االنفصال بين المستويين االستراتيجي والتشغيلي ،وبين المشاريع ،ينبع أيضًا من تخصيص يكون أحيانًا محدودًا من قبل قوات الدفاع واألمن
( .)FDSتتعامل المداخالت مع قضايا السيادة الوطنيّة وغالبًا ما يت ّم إقتراحها خارجيا على السلطات ،من دون صياغة مشتركة أو النظر فيها.
على سبيل المثال ،على الرغم من وجوده تحت مظلّة المجموعة الخماسيّة ( )G5لمنطقة الساحل ،على مستوى منتدى التعاون األمني (،)PCMS
 55كان هناك أيضًا دعم آخر ،بما في ذلك دعم البنك الدولي إلصالح نظام األسواق العا ّمة.
 56تقييم برنامج إدارة الماليّة العا ّمة ( )PAGEFIPوالتقرير النهائي للمساعدة التقنيّة ) (ATللبرنامج.
" :)2011( .G ، BLUNDO 57تشحيم اللحية" »  ،« Graisser la barbeالفساد في موريتانيا كما تراه نخبها ،مدرسة الدراسات العليا في العلوم االجتماعيّة (، )EHESS
مركز نوربرت إلياس ،مرسيليا
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فإن الدافع لمشاركة المعلومات االستخباريّة بين البلدان ،دون القدرة على التحكم في نشرها واستخدامها من قبل الجهات الفاعلة الدوليّة ،يكون
محدودًا.
يتر ّكز قدر كبير من الدعم اإلقليمي في موريتانيا .ومع ذلك ،فإنّ الديناميكيّات األمنيّة الجيّدة للبالد ال يتم تكرارها في الوقت الحالي في البلدان
األخرى في المنطقة ،في حين أن فكرة النهج اإلقليمي نشأت من رغبة موريتانية .إلى جانب الرغبة في إنشاء وحدات مماثلة لبلدان مختلفة
(مجموعات العمل السريع  -المراقبة والتدخل ) ،(Gar-Siالدراسة االاستقصائيّة ألوجه التفاوت في المناطق الحضرية ) ،)(UISفي الوقت
الحالي  ،لم يكن هناك تعزيز حقيقي لإلجراءات عبر الحدود أو تآزر حقيقي مع الجهات الفاعلة من البلدان المجاورة .وهذا على مستوى دول
المجموعة الخماسيّة ( ،)G5أو مع العناصر الرئيسية وهم المغرب والجزائر  ،وكذلك السنغال بدرجة أقل .أ ّدى إنعدام  -الثقة  /عدم الفهم -
الطويل بين موريتانيا ومالي إلى تأخير التعاون األمني الكامل والصادق لفترة طويلة .في حالة المجموعة الخماسيّة ( )G5لمنطقة الساحل ،فإنّ
سر جزئيا هذا النقص في
اإلفتقار إلى نقل المهارات بين البلدان واألمانة التنفيذيّة لمجموعة الخماسيّة ( )G5لمنطقة الساحل ) (SEG5Sيف ّ
التعاون.
يبدو أن ديناميكيّات التطرف موجودة في البالد ،بفضل نُهج متعددة المستويات .ت ّم إحراز تق ّدم كبير في إحتواء الخطاب الديني .إنّ اإلجراءات
المعرضين للخطر وكذلك
التي يدعمها االتحاد األوروبي التي تجمع بين الوعي والتكامل االجتماعي واالقتصادي مع فئات مختلفة من السكان
ّ
ّ
المنظمات المجتمعيّة والجمعيات الشعبيّة ،هي إجراءات متكاملة .ومع ذلك ،فإن بعض األساليب المت ّبعة حتى اآلن،
تلك التي تدعم توطيد نسيج
والتي تستند إلى مبادرات حكوميّة ناجحة ولكنها قديمة نسبيًا ،بدأت تظهر حدودها.
لمدة  10سنوات ،قبل بدء األزمة الماليّة ،لم تكن هناك عودة جديدة للمقاتلين السابقين من الجماعات المتطرفة ،أو استراتيجيّة لتعزيز هذه
الديناميكيّة على المستوى الموريتاني أو بشكل خاص دول المجموعة الخماسيّة ( ،)G5يبدو أن موريتانيا تثق في أجهزتها االستخباراتيّة لمنع
دخول العناصر الجهاديّة إلى أراضيها ومراقبة الخاليا النائمة المحتملة أو الدوائر السلفيّة الموريتانية .نفّذت الخلية الوطنيّة لمحاربة الغلو والتطرف
العنيف ) (CELLRADوفروعها الوطنيّة إجراءات للتوعية ولكنها تتقدم بوتيرة بطيئة.
 5.1معايير الحكم :تشغيل قوات الدفاع واألمن )( (FDSقدرات ومهنيّّ ة) بطريقة مستدامة فيما يتعلّق بحقوق اإلنسان
ت ّم تخصيص مبلغ كبير ( 13مليون يورو ،من الصندوق األوروبي للتنمية ( )FEDالعاشر لمشروع األمن والتنمية في عام  2013بعد أن بدأت
مرحلة الصياغة في عام  2011والتي ال تجد ما يعادله بشكل مباشر في البالد .خالل أول مشروع أمني لـ الصندوق األوروبي للتنمية ()FED
لالتحاد األوروبي في موريتانيا ،لم يكن التد ّخل إمتدادًا للتد ّخالت السابقة ولم يكن راس ًخا في ممارسات وفد االتحاد األوروبي ) ،(DUEوبالتالي كان
سر هذا الطابع االبتكاري ،مقترنً ًّ ا بع ّدة تغييرات
من المقرر بناء تواصل ومشاركة قوات األمن من قبل الجهات الفاعلة في االتحاد األوروبي  58.ويف ّ
نظرا للنتائج السيّئة للمشروع حتى عام  .2019في عام
في قائد المشروع ،بعض التأخير في تنفيذه .ت ّم إحراز التقدم الرئيسي ولكن متأ ّخر نسبياً ،
 ،2020أحرز مشروع دعم األمن والتنمية ( )PASDMتق ّد ًما ملحو ً
ظا وتم قبول بعض الهياكل.
ت ّم تنفيذ أهداف استراتيجيّة التعاون الواردة في البرنامج الوطني اإلرشادي ( ،2014-2020 )PINمثل التعاون بين الوزارات ،وتعزيز التنسيق
بين الخدمات واالتصال ،وإدارة الموارد البشريّة ،وإدارة الحدود  ،واحترام حقوق اإلنسان على مستويات مختلفة .تختلف أهداف مشروع الصندوق
(الممول من الصندوق األوروبي للتنمية ( )FEDالعاشر ،ولكن لم يت ّم تضمينه في البرنامج الوطني
األوروبي للتنمية ( )FEDاألمن والتنمية
ّ
اإلرشادي ) (PINالمقابل) ،عن أهداف البرنامج الوطني اإلرشادي ( )PINللصندوق األوروبي للتنمية ( )FEDالحادي العاشر ،من حيث األمان.
لذلك ،لم يت ّم رصد مؤ ّ
شرات البرنامج الوطني اإلرشادي ) .(PINتوجد بعض التطابقات ،ومع ذلك ،يظهر الجانب المشترك بين الوزارات في
مشروع دعم األمن والتنمية ( )PASDMمع دعم مختلف قوات الدفاع واألمن ( )FDSفي مجال الصحة ،والحصول على المياه أيضًا.
تتض ّمن بعض التد ّخالت قوات الدفاع واألمن ( )FDSالمختلفة .فيما يتعلق بهدف تعزيز التنسيق ،هناك العديد من التدخالت التي تشارك فيها جهات
فاعلة مختلفة .على سبيل المثال ،يهدف عدد من التدخالت مع أكاديميّة السالم واألمن إلى توحيد مستوى الشرطة والجيش والدرك والحرس الوطني
والتجمع العام ألمن الطرق ( .)GGSRإنّ مركز التدريب المشترك بين القوات على بعد  50كم من نواكشوط ) (Nouakchottراسخ أيضًا في
منطق التوحيد هذا .ومع ذلك ،فقد ت ّم التخطيط لتوريد مع ّدات االتصاالت ولكن لم يت ّم تسليمها بعد ،على الرغم من أنّ ذلك كان أحد األهداف الرئيسة
للبرنامج الوطني اإلرشادي ( .)PINلم يتم إحراز أي تقدّم فيما يتعلّق بإدارة الموارد البشريّة ،ألسباب فنيّة وبالنظر إلى عدم اهتمام المديريّّ ة
العامة لألمن الوطني ( .)DGSNأ ّما يتعلّق بالتنسيق بين اإلدارات  ،تم تطوير مفهوم للتنسيق بين اإلدارات ولكن قوات الدفاع واألمن ( )FDSلم
ترغب وضعه في موضع التنفيذً .
بدال من ذلك ،تتم معالجة إدارة الحدود في سياق مشاريع الهجرة التي ت ّم تمويلها ّأو ًال ،في إطار مشروع دعم األمن
والتنمية ( )PASDMبشأن الهجرة للصندوق األوروبي للتنمية ( )FEDالعاشر ،وثانياَ ،في إطار مبادرة صندوق االتحاد األوروبي االستئماني
لحاالت الطوارئ ) - (FFUهدف التنمية المستدامة ) (OIMالمشتركة .أ ّما في ما يتعلّق بحقوق اإلنسان  ،تم تقديم القليل جدًا من الدعم باستثناء
بعض التد ّخالت األخيرة على المستوى اإلقليمي ،بتمويل من صندوق االتحاد األوروبي االستئماني لحاالت الطوارئ ( )FFUوالتي بدأت في نهاية
عام  .2020وال تزال حاالت إنتهاك حقوق اإلنسان من قبل قوات الدفاع واألمن ( )FDSبين السكان الموريتانيين موثّقة بشكل سيء .تش ّكل هذه
الحاالت عد ًدا ً
قليال نسبيا مقارنةً بظروف األزمات في دول المجموعة الخماسيّة ( )G5األخرى .يبدو أن فئات معيّنة من السكان مثل المهاجرين أو
تضررا من إنتهاكات حقوق اإلنسان ،مقارنةً بالفئات األخرى .بشكل عام ،ومع ذلك ،فإن العديد من الدعم المق ّدم في إطار
األقليّات القوميّة هي األكثر
ً
عمل مشروع دعم األمن والتنمية ( )PASDMوالمشاريع اإلقليميّة تساهم في بناء القدرات .في المستوى األول ،تم تمويل العديد من البنى التحتيّة
التعليميّة من قبل االتحاد األوروبي :مدرسة روصو ) (Rossoللحراسة ،ومدرسة روصو) (Rossoللدرك ،ومدرسة الصحة العسكريّة ،ومركز
التدريب المشترك بين القوات ،مدرسة تدريب لوحدة ركاب الجمال في أشمين ) ،(Achemineومباني وحدة التحقيق المتخصصة في نبيكت
للقوة المشتركة .وكان من المقرر إنشاء محطتين ترحيل للحراسة البدويّّ ة ،ولكن
) (Nbeiket Laouachبجوار مركز القيادة للمنطقة الغربيّة ّ
المدربين،
لم يتسنّ القيام بهما بسبب تكلفة إضافيّة غير متوقّعة إستُجّدت في مركز ) .(Tir Adaptéوعلى المستوى الثاني ،لقد ُوضع منهاج لتدريب
ّ
فيما بين اإلدارات ،مع أكاديميّة السالم واألمن ،وكذلك على المستوى اإلقليمي ،كليّة الدفاع للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل لفائدة الضباط من
صصة :وحدة طائرات خفيفة الوزن  ،ULMووحدة التحقيق المتخصصة
المجموعة الخماسيّة ( )G5خالل سنة واحدة 59.كما تم إنشاء وحدات متخ ّ
التي تهدف إلى العمل بالتعاون مع القوة المشتركة ،و مجموعات العمل السريع  -المراقبة والتدخل ) ،(Gar-Siتم تعزيز وحدة ركاب الجمال في
الحرس الوطني بشكل كبير.

أخيرا إلى النصف تقريبًا ،مما تسبب في بعض سوء الفهم على المستوى
 58اقترب المشروع من اإلجهاض ألن المبلغ المشار إليه في األصل لقوات الدفاع واألمن ( )FDSقد انخفض
ً
الموريتاني.
القوة المشتركة للمجموعة الخماسيّة
 59في العامين الماضيّين ،تم استكمال هذه الدورة الرئيسة بتدريب سريع (من شهر إلى شهرين) لضباط الساحل المكلّفين باإلشراف على كتائب ّ
(.)G5
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بشكل عام ،ال يستند هذا الدعم إلى استراتيجيّة مو ّحدة لتعزيز قدرات مختلف قوات الدفاع واألمن ( .)FDSال يوجد إطار أساسي ذو أهداف
المدربين في
سطة أو طويلة األجل لتقوية قدرات مختلف قوات الدفاع واألمن ( )FDSيرتبط بالديناميكيات األمنيّة المتغيّرة .لم يت ّم دمج تدريب
متو ّ
ّ
المدربون إلى تكرار
ي ،حيث يبدو أنّه من غير المحتمل أن يضطر هؤالء
ّ
خطط بناء القدرات في مختلف القوات ،باستثناء ضمن مشروع مستقبل ّ
الدورات التدريبيّة التي تق ّدمها فرق رفيعة المستوى .إنّ عدم وجود إطار أساسي يحول دون تجريب اآلثار المجتمعة للمشاريع ،مع خطر تجزئة
وتشت ّت المدخالت .األمر الذي يفسح المجال للنُهج االنتهازيّة وأحيانًا غير اإلستراتيجيّة  ،والتي يُضاف إليها العديد من التد ّخالت المنفصلة على
المستوى اإلقليمي (انظر أدناه) .ت ّم إنشاء العديد من الكيانات الجديدة من خالل أشكال الدعم المختلفة من دون رؤية مو ّحدة للتطور طويل األجل لنظام
توزيع األموال في موريتانيا ،ومن دون أي ضمانة على تمويلها من قبل السلطات الموريتانية .باإلضافة إلى هذا االفتقار إلى رؤية مو ّحدة ،تظ ّل
جوانب التنسيق واالتصال بين اإلدارات قضيّة رئيسة إلجراء التحقيقات ومكافحة الشبكات اإلجراميّة ،كما لوحظ في العديد من البلدان في المنطقة.
لذلك فإن هذا هو أحد ركائز  /أهداف التحالف من أجل منطقة الساحل.
ساعد دعم االتحاد األوروبي في تعزيز نهج األمن والتنمية الذي أطلقته السلطات الموريتانية ،والذي كان له آثار طويلة المدى .إن نهج األمن
والتنمية هو في الواقع جزء من توسيع نهج تخطيط استخدام األراضي لألغراض األمنيّة الذي بدأته السلطات في عام  ،201060ولدعم االرتباط بين
قوات الدفاع واألمن ( .)FDSيأتي هذا النهج أيضًا من االعتراف بحدود األعمال العسكريّة لمحاربة اإلرهاب ويرتبط باالستراتيجيّة المشتركة بين
سد في المشروع كدعم للتنقيب عن الوصول إلى المياه ،ودعم إنشاء مجموعة بدويّة من الحرس
الوزارات لمكافحة اإلرهاب لعام  .2011ويتج ّ
ً
جمال إضافيا .توفّر هذه اآلبار مصادر إمداد منتظمة للواء في الصحراء والمناطق غير الساحليّة على الحدود مع مالي،
الوطني مزودة بـ 250
وتدعم استقرار السكان في المنطقة .تم تنفيذ ذلك في أقصى جنوب منطقة النظام الخاص ،والتي تم رفع الح ّد الجنوبي منها مع تنفيذ هذا المشروع.
ً
طويال ليتم تجهيزه (مقارنةً بأشكال التعاون األخرى
صغيرا نسبيا واستغرق وقتًا
باإلضافة إلى ذلك ،تمّّ تمويل مستشفى عسكري متنقّل ،لكنه ال يزال
ً
األسرع على وجه الخصوص والتي ق ّدمت مع ّدات مماثلة) .تم استخدامه بشكل خاص في إدارة أزمة كوفيد 19-وفيضانات  ،Alegلذلك ليس في
ي
الواقع في أكثر المناطق عزلة حتى لو كان ذلك يجعل من الممكن استهداف احتياجات معيّنة.شمل الدعم اإلضافي المخطط له من منظور تنمو ّ
مؤخرا أو ال تزال قيد اإلنجاز ،وبالتالي لم يتم تحديد آثارها على المدى الطويل حقًا بعد،
التعليم في المنطقة ولكن ال يمكن تحقيقه .تم إنشاء المشاريع
ً
وال سيما البيانات المتعلّقة بالتأثير من حيث قوات الدفاع واألمن ( / )FDSاالرتباط السكاني والديناميكيات المحليّة التي يجب تحليلها بعد ع ّدة أشهر
من التطبيق.
ومع ذلك ،كان دعم السلطات لمشروع األمن والتنمية مشكلة حقيقيّة ،واإلدارة العا ّمة محدودة .لقد طلبوا في األصل مبلغًا أعلى بكثير ،يتجاوز 20
مليون يورو ،لتنفيذ إجراءات التطوير من قبل الشركات المرتبطة بالجهات الفاعلة العسكريّة بالقرب من منطقة النظام الخاصة ( .61)ZRSت ّم
تخفيض الميزانيّة اإلجماليّة للمشروع بشكل خطير ،مما تسبّب في بعض سوء الفهم وانهيار معيّن في مشاركة القيادة ،م ّما أ ّدى إلى تعريض تق ّدم
المشروع للخطر تقريبًا .األمر الذي يوضّح أهميّة الحوار السياسي في نجاح المشروع وإدارة المصالح السياسيّة وحتى االقتصاديّة المرتبطة بعقود
سق الوطني في وقت من األوقات خارج المشروع .أ ّما
البنية التحت ّية .عمل المساعد الفني بطريقة منعزلة للغاية ،من دون لجنة توجيهيّة .وكان المن ّ
في ما يتعلق بإعداد المشروع ،كانت الصيغة معقّدة وطموحة بشكل خاص ،خاصةً فيما يتعلق بالمشتريات األمر الذي أثّر بشكل كبير على فعاليّة
صصة .لم تكن التد ّخالت موضوع متابعة
الدعم .يبدو مع ّدل النجاح أكثر أهميّة في التدخالت المستهدفة على المستوى الفني التي أنشأتها الهياكل المتخ ّ
صص
حقيقيّة وملكيّة وإدارة من قبل الفاعلين الموريتانيين ،وال في أي مكان آخر على مستويات االتحاد األوروبي المختلفة ،على الرغم من الدور المخ ّ
كمقر للمجموعة الخماسيّة ( )G5وجزيرة االستقرار الوحيدة ،في المنطقة اإلستراتيجيّة عالية
لموريتانيا .في الواقع ،تحت ّل موريتانيا مكانة مه ّمة
ّ
الخطورة في الساحل.
ال يبدو أن الصياغة التشغيل ّية لإلجراءات المت ّخذة قد ت ّم دائ ًما تحسينها بالفعل ،مع العديد من التدخالت ذات التأثيرات طويلة المدى .أ ّما في يتعلق
ببناء القدرات ،لقد ت ّم استهداف بشكل أساسي دعم البنية التحتيّة للتدريب ،من منظور هيكلي طويل المدى إلى حد ما .استغرقت الدورة التدريبيّة
لألكاديميّة الموريتانية للسلم واألمن المنصوص عليها في مشروع األمن والتنمية ،ع ّدة سنوات حتى ترى النور .كان إنشاء هذه األكاديميّة المشتركة
بين الوزارات مطلوبةً من قبل الرئيس محمد ولد عبد العزيز وكذلك خلفه ،وتضاف إلى مدرسة الضباط المشتركة بين القوات في أطار )،(Atar
وإلى البنى التحتيّة القائمة لتدريب الفيلق والمدارس اإلقليميّة بدعم من االتحاد األوروبي على وجه الخصوص ،في إطار المجموعة الخماسيّة ()G5
في كليّة الدفاع للمجموعة الخماسيّة لمنطقة الساحل (نواكشوط) ) ،(Nouakchottفي كليّة الساحل األمني في باماكو ) ،(Bamakoفي أكاديميّة
الشرطة اإلقليميّة في تشاد )( (Tchadغير موجودة بعد) .وتنحصر ملكيّة السلطات واالستدامة والكفاءة التشغيليّة على هذا االستثمار البالغ 000
 700يورو بالنسبة إلى الطائرات خفيفة الوزن ( ،)ULMمع مراعاة العديد من مخاطر االصطدام ،ومراعاة المناخ السائد في منطقة اإلنتشار .كما
وق ّدم التعاون األمريكي طائرات .يؤدّي اللواء المتنقّل لوحدة ر ّكاب الجمال دور الشرطة المحليّة واالستخبارات .ت ّم التخطيط لدعم هذا اللواء المتنقّل
بواسطة المركبات المسلّحة للح ّد من مخاطر الهجمات التي تشنّها الجماعات اإلرهابيّ ة المحتملة .تم التخلي عن هذا النهج من قبل الجيش قبل بضع
مدربة على التعامل مع األسلحة.
القوة المشتركة للمجموعة الخماسيّة ( )G5غير ّ
سنوات .إنّ وحدة التحقيق المتخ ّ
صصة التي تم إنشاؤها الستكمال ّ
ال يستطيع االتحاد األوروبي في الواقع تقديم الدعم المتعلّق باألسلحة ،وحتى اآلن ال توجد أوجه تآزر مع اإلجراءات الثنائيّة التي يمكن أن تك ّمل
ذلك.
ُ
فاألخذ بنهُج "مبتكرة" هي أكثر وضو ًحا من حيث الوقاية من المعالجة المباشرة النعدام األمن ،على الرغم من التهديدات المباشرة العابرة للحدود
التي تتزايد في منطقة الساحل .ال يزال هناك ضغط مستمر من الجهات الموريتانية إلعطاء األولويّة لبناء البنية التحتيّة ،مما ال يجعل من الممكن
االستجابة للمخاطر األمنيّة الفوريّة في منطقة الساحل .ومع ذلك ،يمكن التعامل مع هذه القضايا األمنيّة المباشرة (اإلرهاب ،التهريب الكبير) جزئيا
من موريتانيا .ويوضح التركيز على الوقاية إلى ح ّد ما المستوى المنخفض الحالي للمخاطر في البالد ،واالعتبار المحدود للقضايا اإلقليميّة .ويظهر
هذا أيضًا ،إلى ح ّد ما ،ضعف القدرات والديناميكيّات للتعامل مع المشاكل األمنيّة الرئيسة  ،وال سيما التهريب الكبير الذي يعبر شمال الساحل وفي
موريتانيا على وجه الخصوص في والية تيريس زمور ).(Tiris Zemmour
 5.2معايير الحكم :معالجة األراضي الخاضعة للرقابة والتدفّقات غير المشروعة عبر الحدود في إطار نهج إقليمي
إنّ االتحاد األوروبي هو الممّّ ول الرئيسي للمجموعة الخماسيّة ( ،)G5باإلضافة إلى العديد من مشاريع صندوق االتحاد األوروبي االستئماني
لحاالت الطوارئ ) (FFUودائرة أدوات السياسة الخارجيّة ) (FPIالتي تساهم في إنشاء نهج إقليمي.
ت ّم تعزيز قدرات السيطرة اإلقليميّة ،ال سيما على مستوى األرض ،من خالل المشاريع التي تستهدف مختلف اإلتجاهات .ومع ذلك ،ال توجد بيانات
دقيقة عن تطور التدفقات غير المشروعة عبر الحدود في المنطقة ،وكذلك عن األشكال المختلفة لالتجار عبر الحدود ،وبالتالي النتائج المحتملة

 60مع إنشاء مدينة نبكيت الهواش ) (N’Bkeit Lahouachعلى وجه الخصوص ،عاصمة المقاطعة الجديدة في ذهار) ،(moughataa de Dh’Harعلى الحدود المالية.
 61وتضاعفت هذه الشركات خالل فترتي والية الرئيس محمد ولد عبد العزيز .يبدو أن قوات الدفاع واألمن ( ،)FDSوالجيش ً
أوال وقبل كل شيء (أحيانًا جزء من التسلسل الهرمي
ً
ً
عامال تنمويًا وصحيًا.
فضال عن كونهم
األعلى) ،أصبحوا العبًا اقتصاديا متزايد األهميّة،
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للتدخالت على هذه التدفقات ،62بخالف البيانات النادرة المتاحة عن المضبوطات .ت ّم تعزيز قدرات السيطرة اإلقليميّة ،بشكل رئيسي على مستوى
األرض ،بشكل أق ّل على المستوى الجوي وستكون قريبًا في المجال البحري .على مستوى المجال األراضي ،ت ّمت التد ّخالت في إدارة الحدود البريّة
في إطار مشاريع الهجرة .وقد دعمت هذه المشاريع بناء البنية التحتيّة وتوفير المع ّدات والتدريب .تم تعزيز شبكة المراكز الحدوديّة ،من  37إلى
 49خالل هذه الفترة ،والتي ال تزال محدودة لمسافة  5074كم من حدود البالد ،بما في ذلك  2237كم مع مالي وحدها .أ ّما في ما يتعلق بأمن
المطار ،ساعد مشروع الكسار ( )El Ksarأيضًا على تعزيز قدرات الدرك ،ولكن من دون إشراك الشرطة التي تتح ّمل المسؤوليّة األساسيّة للمطار.
تُستكمل هذه التد ّخالت بمشروع " FFU T05-EUTF-SAH-MR-08االتحاد األوروبي من أجل الصلة بين األمن والقدرة على التكيف والتنمية
في موريتانيا" ،والذي يشمل دعم إجراءات الدولة في البحر واألمن البحري األساسي لقضايا الهجرة غير النظاميّة وصيد األسماك63.
في هذه المرحلة ،لم يتم دمج موريتانيا في الهياكل اإلقليميّة المعنيّة باألمن البحري ،مثل هندسة ياوندي ) (Yaoundéالمدعومة بمشاريع الشبكة
اإلقليمية لخليج غينيا ( )GOGINودعم االستراتيجيّّ ة البحريّة المتكاملة لغرب إفريقيا ( )SWAIMSالتي تنتهي تغطيتها في السنغال ،مع المركز
اإلقليمي للسالمة البحرية لغرب إفريقيا ( .)CRESMAOلم يت ّم على ح ّد علمنا تشغيل مشروع السالمة واألمن ألفريقيا األطلسيّة ( ،)S2A2الذي
سيشمل موريتانيا .سيكون التعاون الوثيق مع السنغال ضروريا ،سواء بالنسبة لقضايا الصيد أو الستغالل الغاز في عرض البحر والقضايا األمنيّة
ذات الصلة .من المقرر تشغيل حقل الغاز  ،Grand Tortue Ahmeyimالذي يقع على منطقة متداخلة بين المنطقتين البحريتين الوطنيّتين ،على
ً
تفاؤال).
المدى القصير ( 2022للتنبؤات األكثر
ّ
مول الجماعات المسلّحة غير الحكوميّة،
تظ ّل األعمال عبر الحدود شبه معدومة ،حتى لو لم تتوقف التدفقات غير المشروعة عبر الحدود ،والتي ت ّ
بما في ذلك الجماعات اإلرهابيّة العاملة في شمال مالي وجنوب ليبيا .لم يت ّم أخذ الجانب العابر للحدود في االعتبار بشكل حقيقي ومباشر في إطار
عمل مشروع دعم األمن والتنمية ( ، )PASDMعلى سبيل المثال من خالل التآزر مع الصندوق األوروبي للتنمية ( )FEDفي البلدان الحدوديّة،
أو حتى من خالل مشاريع أخرى ،مع األخذ في اإلعتبار أنّ تع ّدد أصحاب المصلحة يعقّد بالفعل عمليّة إدارة المشروع  .ومع ذلك ،يذكر البرنامج
الوطني اإلرشادي ) (PINكهدف – توصية رقم  3.1أنّ اإلدارة الوطنيّة المتكاملة للحدود (الشرطة والدرك والجمارك) ف ّعالة فيما يتعلّق بإنشاء
مركز تعاون للشرطة والجمارك والدرك عبر الحدود بين موريتانيا ومالي والسنغال ،في سيلبابي (الذي بدأ عمله) لتعزيز التعاون بين البلدان
والخدمات .ال توجد مشاريع مشتركة مع مالي على وجه الخصوص ،وال أي مراسالت حقيقيّة بين مشاريع البلدين للتعامل مع التدفقات غير المشروعة
بينهما ،على الرغم من أنّه يش ّكل عامل أزمة أساسي في ديناميّكيات األمن في منطقة الساحل .في الوقت الحالي ،لم تجعل فعاليّة قوات األمن
الموريتانية من الممكن التفكير في دول المجموعة الخماسيّة ( )G5األخرى ،في حين أن هذه الديناميكيّة اإلقليميّة استندت إلى إرادة موريتانية .لم
تتطوّّ ر حاالت اإلجراءات المشتركة ولم يت ّم إستهدافها بشكل مباشر من قبل محفظة التدخالت .يُعزى التبادل بين الخدمات بشكل رئيسي إلى
العالقات بين األفراد والممارسات القديمة لالجتماعات الدوريّة مع مالي والسنغال .يجب أن تكون قوات الشرطة والجمارك قادرة ً بشكل عام (مثل
جيوش المجموعة الخماسيّة ( )G5لمنطقة الساحل) على دمج مشاريع اإلدارة المشتركة للمناطق الحدوديّة .إن ضعف قوات الدفاع واألمن ()FDS
في مالي ال يس ّهل هذه الديناميكيّات .باإلضافة إلى ذلك ،على المستوى القضائي ،يمكن تحسين سيولة طلبات المساعدة القانونيّة المتبادلة وتسليم
المجرمين بين البلدين  ،على الرغم من مشاركة البلدين في منصة التعاون القضائي الجنائي لمنطقة الساحل ( )PCJSالتي أنشئت في عام .2010
أ ّما في يتعلّق بقضايا التعاون بين اإلدارات المذكورة أعاله ،فإن الهيكل الوزاري المكلّف بمكافحة اإلتجار بالمخدرات يشمل في الواقع الشرطة فقط،
أ ّما عن البيانات الواردة من فرعيها ،فال يت ّم توحيدها داخليا وال مع اإلحصاءات الناتجة عن مركز البحوث في مكتب الدرك والذي من شأنه أن يسمح
لتطور الظاهرة وفعاليّة النهج .تم ّكن الفريق من جمع بعض األرقام حول هذا الموضوع ،لكنها جزئيّة ويجب توحيدها .في الوقت
بمراقبة مشتركة
ّ
نفسه ،ال يوجد عمل مشترك حقيقي مع المغرب سواء فيما يتعلّق بتهريب المخدرات ،وال سيّما الحشيش ،الذي يأتي بشكل أساسي من هذا البلد .تظ ّل
تغطية ضباط الشرطة القضائيّة ) (OPJمحدودة في اإلقليم ،بينما يخضع جزء من اإلقليم للسيطرة العسكريّّ ة بما في ذلك الدرك ،األمر الذي
صة ( )GSIضبّا ً
طا في الشرطة القضائيّة ).(OPJ
يح ّد من إحتماالت التحقيق وتفكيك الشبكة .تمتلك مجموعتان فقط من مجموعات التدخل الخا ّ
تش ّكل هذه الوحدات التشغيليّّ ة أحد مفاتيح النجاح األمني للبالد ومراقبة المنطقة األمنيّة الخاصة .كجزء من المجموعة الخماسيّة ( ،)G5تهدف
القوة المشتركة على مستوى المنطقة
حاليا وحدة التحقيق المتخ ّ
صصة في التدريب إلى ضمان محاكمة قضايا اإلرهابيّين الذين ت ّم إعتقالهم من قبل ّ
الغربية ،وبالتالي على الحدود بين مالي  /موريتانيا .ومع ذلك ،ال توجد بيانات حتى اآلن عن االعتقاالت التي ت ّم تنفيذها ،وبالتالي حول مستوى
الحاجة ونطاق العمل المحتمل لهذه الوحدة .ال يُتوقّع أيضًا تقديم أي دعم إضافي من أجل التحقيقات بهدف تفكيك الشبكة.
على المستوى اإلقليمي ،يعتبر االتحاد األوروبي الشريك المالي الرئيسي للمجموعة الخماسيّة ( )G5لمنطقة الساحل ،وقد دعم كياناتها المختلفة،
دون أن تظهر النتائج المتعلّقة بالديناميّكيات األمنيّة للمنطقة في هذه المرحلة ،مع القيام بدور ،فوق كل شيء ،على المستوى المؤسسي والسياسي.
بالمقارنة مع ركائز الحوكمة والقدرة على التكيف والبنية التحتيّة ،والركيزة التي تدعم مكتب األمن والدفاع في األمانة التنفيذيّة لمجموعة الخماسيّة
تطور الدفاع األمني بشكل شريع .أ ّدت هذه الركيزة إلى معالجة عسكريّة بشكل أساسي لديناميكيّات المنطقة،
( )G5لمنطقة الساحل ) ،(SEG5Sفقد ّ
من خالل إنشاء القوة المشتركة ومنصات تعاون في المناطق الثالث ،باإلضافة الى إستثمارات تصل قيمتها إلى ع ّدة مئات من الماليين من اليورو.
ّ
يغطي الدعم على وجه الخصوص بعض مشاريع المجموعة الخماسيّة ( )G5ذات البعد األمني اإلقليمي والحدودي (مركز الساحل لتحليل التهديدات
القوة المشتركة لمجموعة الخماسيّة ( )G5لمنطقة الساحل) ،والدعم الفني
واإلنذار المبكر ( - )CSAMAPمنتدى التعاون األمني (ّ - )PCMS
لألمانة التنفيذيّة ( )SEمن المجموعة الخماسيّة ( )G5لمنطقة الساحل .إنّ مشروع مجموعات العمل السريع  -المراقبة والتدخل ) (GAR-SIغير
مرتبط بمنطقة المجموعة الخماسيّة ( )G5لمنطقة الساحل .ومع ذلك ،فإن الهياكل المخصّّ صة لنقل وتحليل االستخبارات (أو للتحليل المبكر
للتهديدات) لم يت ّم تشغيلها بعد ( ،PCMSالوحدة اإلقليميّة لمنع التطرف والتطرف العنيف (الخليّة الوطنيّة لمحاربة الغلو والتطرف العنيف
) .)CSAMAP ،(CELLRADيجب إضفاء الطابع المؤسسي على منتدى التعاون األمني ( )PCMSمن خالل المراسيم التي أصدرتها تشاد
فقط حتى اآلن .ت ّم وضع هذه المراسيم ،مع بعض التر ّدد حول حقيقتها ،خالل المرحلة األولى من مشروع دعم دول الساحل الخمس ) (PAGSبشأن
قرار إلحاق منتدى التعاون األمني ( )PCMSباالنتربول ،األمر الذي يش ّكل بنية غربيّة للغاية في حين أنها كانت مبنيّة على بيانات تندرج تحت
السيادة الوطنيّة للدول األعضاء .يح ّدد حاليا منتدى التعاون األمني ( )PCMSوبشكل أساسي الحوادث األمنيّة ،ولكن من دون تحليل شامل
للديناميكيّات .فشل هذا الدعم في تعزيز تبادل المعلومات االستخباراتيّة بين دول مجموعة الخمس .يعمل منتدى التعاون األمني ( )PCMSبمعزل

 62تتعلق هذه التدفقات بشكل أساسي باالتجار بالمخدرات وتهريب المهاجرين واالتجار بالبشر  ،فض ً
ال عن تهريب السجائر والبنزين وبعض المنتجات الغذائية المدعومة بشكل أكثر
تقليدية .تشمل العديد من المشاريع الدولية دعم تعزيز تبادل البيانات واالستخبارات حول مختلف القضايا  ،دون تحديد أو نشر العناصر المتعلقة بموريتانيا بوضوح .تهدف بعض التدخالت
الممولة في إطار برنامج  IcSPالتي تغطي العديد من البلدان أيضًا إلى توفير بيانات آمنة .يتعلق هذا بشكل خاص بالبيانات المتعلقة بالجريمة المنظمة عبر الحدود  ،وإمكانية تتبع
األسلحة غير المشروعة مع اإلنتربول  ،وتهريب المخدرات مع  COLIBRIومشروع  AFICمع  Frontex.يتداخل مشروعان مموالن من االتحاد األوروبي على وجه الخصوص:
نظام معلومات الشرطة في غرب إفريقيا  (WAPISأو  WAPISفي اختصاره ) ،والذي يتم تشغيله بواسطة اإلنتربول و PCMSالتابع للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل.
 63إن وجود الصيادين الحرفيين السنغاليين غير الشرعيين في مياه البالد يطرح بالفعل مشاكل متكررة .باإلضافة إلى ذلك ،تواجه السلطات البحريّة في البالد صعوبة في التحقق مما إذا
كان الصيد الصناعي (خاصة األوروبي والصيني) يحترم المحيطات المخصصة ،وحجم المصيد ،وما إلى ذلك .يتم إدانة هذا الوضع بانتظام من قبل شبكة الصحفيين من أجل الصيد
المسؤول والمستدام في غرب إفريقيا ( )REJOPRAOفي حالة موريتانيا كما هو الحال في بلدان أخرى في المنطقة.
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عن الخليّة الوطنيّة لمحاربة الغلو والتطرف العنيف ( ،)CELLRADوالذي يهدف إلى التعامل مع ديناميكيّات التطرف مع الفاعلين الدينيّين على
وجه الخصوص .ال تعمل هذه الهياكل في تآزر مع قوات الدفاع واألمن ( )FDSللبلدان المعنيّة.
لم يتم تحسين الروابط بين الدعم األمني والتدخالت اإلنمائيّة في إطار تحالف الساحل ،خاصّةً في إطار اإلدارة العا ّمة .استثمر االتحاد األوروبي
ً
كبيرا في التنسيق اإلقليمي ( 4ماليين لوحدة تنسيق تحالف الساحل) ،ولكن من دون تفعيل هذا التنسيق أو استخدام األدوات المدعومة .ومع
تمويال
ً
ذلك ،في العام  ،2019عمل االتحاد األوروبي باالشتراك مع المجموعة الخماسيّة ( )G5لمنطقة الساحل لوضع إطار عمل متكامل ذات أولويّة
( ،)CAPIت ّم إنتاجه واعتماده في مؤتمر رؤساء المجموعة الخماسيّة ( )G5لمنطقة الساحل في فبراير  ،2020للتعويض عن هذه الصعوبات.
يؤ ّدي تع ّدد المبادرات ووثائق البرمجة إلى تعقيد اإلطار المرجعي ،وال سيما مع إنشاء تحالف الساحل ،ثم شراكة األمن واالستقرار في منطقة الساحل
) (P3Sوالتحالف من أجل منطقة الساحل من أجل التغلّب على الصعوبات في حشد الشركاء.
ت ّمت اإلشارة إلى عدد قليل من مشاريع االتحاد األوروبي في إطار تحالف الساحل ،على األقل من حيث الظهور على موقع الويب الخاص بهم .كما
يمولها االتحاد األوروبي .يق ّدم تحالف الساحل 6
ولم تت ّم اإلشارة هناك ،على سبيل المثال ،إلى أي من المشاريع العديدة المتعلّقة بموريتانيا والتي ّ
ّ
ّ
تمولها األدوات الماليّة
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قطاعات للتدخل 64.يمكن تبرير ذلك بالنظر إلى طبيعة المشاريع ،ولكن ال يوجد في أي مكان
ّ
ّ
المختلفة .في النهاية ،تشكل تدخالت االتحاد األوروبي ،على المستويين الوطني واإلقليمي" ،حزمة" »  « empilementمن المشاريع المختلفة
أو "خليط" »  ، « patchworkمع رؤى قصيرة  /متوسطة المدى وإدارة إستراتيجيّة عا ّمة قليلة تجعل من الممكن تعظيم الترابط والتآزر بين
المشاريع وربما للضغط من أجل تحقيق منطق عبر الحدود والتعاون بين أعضاء المجموعة الخماسيّة ( .)G5لم يت ّم تطوير النهج اإلقليمي  /المحلّي
بشكل كبير حتى اآلن ،ولكن تم دمجه في إطار عمل متكامل ذات أولويّة (.)CAPI
أخيرا ،تهدف المجموعة الخماسيّة ( )G5لمنطقة الساحل إلى التعامل مع ديناميكيّات األزمة التي تتجاوز اإلطار الوحيد للمجموعة الخماسيّة (،)G5
ً
لكن التفاعالت مع البلدان األخرى في المنطقة ،ومستوى مشاركتها ،ال تزال محدودة نسبيا في الوقت الحالي .ت ّم إنشاء المجموعة الخماسيّة ()G5
عندما فشلت الهياكل األخرى القائمة ،ال سيما من قبل الجزائر .يمكن اإلشارة إلى لجنة أركان العمليّات المشتركة ( )CEMOCوخليّة الدمج
واالتصال ( )UFLالتي ،مع ذلك ،لم تحقّق نتائج تشغيليّة تذكر .ولكن ت ّم أيضًا إنشاء المجموعة الخماسيّة ( )G5ألن دول  G5تنتمي إلى ثالث
مجموعات اقتصاديّة إقليميّة أفريقية( 65اتحاد المغرب العربي ) - (UMAالجماعة االقتصاديّة لدول غرب أفريقيا ) - (CEDEAOالجماعة
االقتصاديّة لدول وسط أفريقيا ) ،)(CEEACباإلضافة الى صعوبة في تنفيذ المبادرات األمنيّة في المنطقة التي تغطيها دول المجموعة الخماسيّة
(.)G5
التطرف والتوت ّرات الداخليّة ،وتحسين التماسك االجتماعي
 5.3معايير الحكم :احتواء
ّ
ّ
ولم تتأث ّر موريتانيا بشكل مباشر بالتطرف العنيف في السنوات األخيرة (حدث آخر هجوم في عام  ،)2011وقد تمكنت موريتانيا من إدارة هذه
المستمرة.
المخاطر بشكل ج ّيد نسب ًّيا منذ ذلك الحين ،على الرغم من أنّ المحيط (مالي) قد تدهور بشكل خاص منذ عام  ،2012والمخاطر الداخل ّية
ّ
تنقسم المخاطر الداخليّة الكامنة إلى نوعين :اإلرتباط ّأو ًال بالتمثيل الناقص لفئات معيّنة (المجموعات العرقيّة ،الطبقات االستعباديّة القديمة ،الشباب)
ونقص الفرص االقتصاديّة .ويشمل وجود أفراد مرتبطين بالجماعات السلفيّة التي تبحث عن قاعدة خلفيّة موريتانية أو مقاتلين من بينهم جماعات
سسي حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا ( ،MUJAOوهم مندمجون
الجهاديّة تو ّد العودة إلى البلد .هناك العديد من الموريتانيين من بين مؤ ّ
اليوم إلى حد كبير في الدولة اإلسالميّة في الصحراء الكبرى) وأيضًا داخل تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي )( (AQMIال سيما كتيبة
أخيرا ،لبعض القبائل الموجودة في موريتانيا إمتدادات على الجانب المالي (مثل كونتا ) .)(Kuntaباإلضافة إلى
الفورغان ).)(Al Fourghan
ً
ذلك  ،يقيم عدد من مواطني شمال مالي المنتسبين إلى حركات االستقالل في موريتانيا ،أو يقيمون فيها لفترة طويلة (حالة أعضاء الحركة الوطنيّة
لتحرير أزواد ) .)(Azawadشارك العديد من الموريتانيين في الحركات اإلسالميّّ ة الدوليّة (بما في ذلك القاعدة المركزيّة) .ومع ذلك ،يبدو أن
مستوى المخاطر في البالد قد انخفض في البالد في السنوات األخيرة.
بعد جهود بارزة بشأن عودة المقاتلين السابقين في عامي  2010و  ،2011والتي أشارت إلى نهج وطني واعد للح ّد من تأثير الجماعات اإلسالميّة،
لم تكن هناك موجات عودة جديدة أو حتى استراتيجيّة رسميّة أو مؤسسيّة مح ّددة في هذا الشأن ،بينما العشرات من الموريتانيين هم في كتائب
الساحل .تستمر الهياكل في دعم حاشية هؤالء العائدين ألكثر من  10سنوات من أجل منع التطرف .ويحدث ذلك في سياق ال يمكن فيه إجراء حوار
مع الجماعات اإلرهابيّ ة (يمكن أن يتطور ذلك مع الرغبات المعلنة لسلطات مالي والدعم الذي تقدمه باريس مؤخرا [غير معلن] .ولم يت ّم بعد إدراج
المقاتلين السابقين المحتملين ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،في مفاوضات السالم ،وبالتالي في عمليّات نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج
) ،(DDRمع مراعاة الجانب القضائي.
66
ترافقت هذه الجهود الوطنيّة مع وضع إطار للخطاب الديني في األماكن العا ّمة  .ساهمت في هذا اإلطار المعزز المشاريع التي تتماشى مع السياسة
ّ
يغطي عددًا من النقاط الرئيسة ،ويمث ّل خطوة مح ّددة إلى
الموريتانية .وبالتالي ،فإن صياغة خطاب ديني بديل ،بمشاركة العلماء )،(Oulémas
األمام .ومع ذلك ،يشير الخبراء الدينيّون إلى الفرص المتاحة إلستهداف موضوعات معيّنة مثل مسألة الجنس أو أولويّة المعايير بين اإلطار القانوني
والدين (موضوع الجدل حول الرسوم الكاريكاتوريّة) .تدعم هذه الجهود المختلفة إنشاء ديناميكيّات التعاون والمشاركة من جانب السلطات اإلسالميّة،
مع وزارة الشؤون اإلسالميّة والتعليم األصلي ( ،)MAIEOومع وجود فرص لإلستمرار ،حتى لو ظ ّل هذا مشرو ً
طا بالتمويل المتاح .يبدو أنّ
استدامة هذه الديناميكيّات ضعيفة كما وتظ ّل تغطية اإلجراءات محدودة أيضًا ،حيث لم يت ّم استهداف جميع المناطق على نفس المستوى ،بما في ذلك
المناطق الحدوديّة .ومع ذلك ،لم يت ّم إحتواء العديد من ماهاديراس ) (mahadrasالموجودة في البالد.
سق ،وإن كانت لديها
وكما لوحظ أعاله ،ال توجد أوجه تآزر حقيقيّة بين المشاريع الرامية إلى مكافحة التطرف ،خاصّةً في إطار نهج مو ّحد ومن ّ
سرة .وأشير بوجه خاص إلى بعض
نُهج تنطوي على بعض أوجه التشابه من خالل استهداف التكامل االجتماعي  -االقتصادي والتوعية واإلدارة المي ّ
ّ
ممولة من االتحاد
أشكال التنسيق في تحديد
منظمات المجتمع المدني المستفيدة .ولكل مشروع نهج مح ّدد يتمث ّل في االستفادة من تد ّخالت أخرى ّ
ّ
األوروبي في هذا المجال من حين آلخر ،ولكن هذا النهج غير منظم وال منهجي حول تعريف األدوات المشتركة .ويجري تكرار ذلك على الصعيد
وتنوعها الوطني الذي يهدف إلى متابعة
اإلقليمي .تقوم الخليّة الوطنيّة لمحاربة الغلو والتطرف العنيف ( ،)CELLRADعلى المستوى اإلقليمي
ّ
سق لتحديد
التطرف ،بتوحيد الوزارات المسؤولة عن المسائل الدينيّة في الدول األعضاء في المجموعة الخماسيّة ( ،)G5ولكن ال يوجد نهج من ّ
ً
فضال عن رصد الشبكات العابرة للحدود واالستهداف الفعّال
الجهات الفاعلة ولديها قاعدة مشتركة .وهذا من شأنه أن يس ّهل الرؤية العالميّة للظاهرة،
 64قطاعات التد ّخل الستة هي كما يلي" :التعليم وتشغيل الشباب"" ،الزراعة ،التنمية الريفيّة ،األمن الغذائي"" ،الطاقة والمناخ"" ،الحوكمة"" ،الالمركزيّة والخدمات األساسيّة" و "األمن
الداخلي".
صة لتبادل المعلومات االستخباريّة بين الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر .ومع ذلك ،فإن هذا الهيكل لم ينجح
 65تم إنشاء خليّة الدمج واالتصال ( )UFLفي عام  2010لتكون بمثابة من ّ
أبدًا في أن يكون شغّ ً
ي بالتخلّص من التطرّ ف وشهد وصول دول جديدة (بوركينا فاسو وتشاد).
اال ،وال يزال موجودًا ولكنه تغيّر في طبيعته ،وهو اآلن معن ّ
 66وقد تض ّمنت هذه الجهود :تقليص  /ضبط الخطاب السلفي في األماكن العا ّمة ،وتحديد وتوجيه األئمة الذين يجب تسجيلهم ،ويمكن أن تدفع لهم الدولة ،وتوفير أطر مرجعيّة .باإلضافة
إلى ذلك ،تم تكثيف االهتمام ببعض المدارس (مثل المعهد العالي للدراسات والبحوث اإلسالميّة  )ISERIالتي كانت باألمس مرت ًعا للخطاب السلفي.
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صل إلى إت ّفاق حول صياغة معجم مشترك (يسمى معجم المجموعة الخماسيّة ()G5
للمشاريع .توضح الصعوبة التي تم ّكنت الدول من خاللها التو ّ
المتطرفة في دول المجموعة
والتطرف العنيف) االختالفات ،التي ال تزال مه ّمة ،في النهج وحتى في تعريف الظاهرة
التطرف
لمنطقة الساحل حول
ّ
ّ
ّ
الخماسيّة (.)G5
ّ
ً
التطرف بالتعاون مع قوات األمن ،سواء من أجل
ع
من
مشاريع
تنفيذ
م
يت
ال
باألمن.
قة
ل
المتع
اإلجراءات
عن
ا
ي
نسب
منفصال
ف
لتطر
ا
يظل التعامل مع
ًّ
ّ
ّ
ّ
تطور التهديدات .يت ّم تكرار هذا على المستوى اإلقليمي لمجموعة الخماسيّة ( )G5بسبب
ورصد
للخطر
عرضة
األكثر
والسكان
،
ات
تحديد األولويّ
ّ
عدم وجود روابط قويّة بين الخليّة الوطنيّة لمحاربة الغلو والتطرف العنيف ( )CELLRADوالهياكل األخرى لمجموعة الخماسيّة (.)G5
سسي ،وكذلك من
بذل االتحاد األوروبي جهودًا متع ّددة لتعزيز المشاركة المجتمعيّة للس ّكان
المعرضين للخطر ،على المستويين االستراتيجي والمؤ ّ
ّ
خالل المزيد من الدعم المباشر للجماهير المستهدفة ،وخاصةًّ الشباب في اإلطار الحالي ،عبر مشاريع منع النزاعات وتعزيز الحوار بين الثقافات
 (PCPDI)67و مشروع منع النزاعات وتعزيز الحوار بين الثقافات في موريتانيا ( )SEMAHوعلى المستوى اإلقليمي ،تقديم دعم كبير للخليّة
الوطنيّة لمحاربة الغلو والتطرف العنيف ( .)CELLRADكجزء من دعم المجموعة الخماسيّة ( )G5لمنطقة الساحل التابعة لالتحاد األوروبي،
صص ،لكن المشروع أعاد تركيزه
كان من المفترض أن تتض ّمن إستراتيجيّة الشباب ،التي ت ّم وضعها بتمويل من االتحاد األوروبي ،إنشاء منتدى مخ ّ
بشكل أساسي على دعم مجلس الشباب الموريتاني األعلى .أتاح دعم منع النزاعات والحوار بين الثقافات دعم الشباب من خالل زيادة المشاركة على
المستوى المحلّي والبلدي ،وتوفير الخدمات وتعزيز ثقافة السالم.
التطرف ،وال سيما من خالل اإلذاعات المحليّة و"سفراء السالم" ،والبنى التحتيّة (أماكن االجتماع) للشباب (مشروع منع
إنّ إجراءات التوعية ضد
ّ
النزاعات وتعزيز الحوار بين الثقافات في موريتانيا ( ،))SEMAHوتعزيز الثقافة المدنيّة ،وتمويل خطط عمل المديريّة اإلقليميّة للشباب والرياضة
المكونات المختلفة
المعرضين للخطر ،تش ّكل
المدرة للدخل وتدريب الشباب
( )DRJSوجمعيّات الشباب ،ودعم مراكز الشباب ،والدعوة ،واألنشطة
ّ
ّ
ّ
سسيّة ،ال سيما من خالل إنشاء استراتيجيّة الشباب وتعزيز المديريّة
لهذه الجهود المبذولة من االتحاد األوروبي .وتشمل هذه المشاريع قاعدة مؤ ّ
اإلقليميّة للشباب والرياضة ( .)DRJSومع ذلك ،ال يوجد تفكير متق ّدم في عمليّات التطرف .في الواقع ،ال يوجد دائ ًما ذكر لالستهداف الجيّد للجماهير
المتورطين في الجماعات
التطرف المحتملة أو المحددة .كما لم تكن هناك دراسة منهجيّة لمسارات حياة مختلف المواطنين الموريتانيين
بنا ًء على بؤر
ّ
ّ
ً
صا؟
اإلرهابيّة ،مشيرة إلى األسباب  /الدوافع واألرضيّة المواتية لـ "مشاركتهم" .هل كانت بعض الجماعات أو القبائل أو الواليات ممث ّلة
تمثيال ناق ً
ّ
ومنظمات المجتمع المدني التي يمكن استخدامها كبديل في المستقبل (وهو أمر صعب في
و لماذا؟ ال يزال هناك نقص في التخطيط الدقيق للجمعيّات
بلد لديه شبكة من الجمعيّات المتع ّددة وغير العاملة بشكل كبير) .ال تزال قدرات التكامل في الواليات محدودة أيضًا .ث ّمة مشاريع أخرى لها مجموعات
الحراتين ) (harratinesفي الجنوب الشرقي (مشروع منع نشوب النزاعات وتعزيز الثقافات في موريتانيا)؛
سكانيّة مح ّددة وأكثر استهدافًا:
ّ
المتطرفين السجناء والسجناء السابقين (مشروع دعم منع الغلو العنيف في جمهوريّة موريتانيا اإلسالميّة ) .)(CORIMتشمل هذه التد ّخالت على
ّ
التطرف.
وجه التحديد المنظور الجنساني ،ال سيما من خالل تدريب النساء والتعاونيّات النسائيّة في المجتمعات المستهدفة على منع
ّ
دعم االتحاد األوروبي أي ً
ضا قدرة الجهات الفاعلة في النهج المحليّة إزاء التماسك االجتماعي ،وال سيما على إقامة حوار من أجل تحديد الممارسات
معرضين للخطر في الخطاب الجهادي وإعادة إدماجهم ،ودعم المجتمع المدني الموريتاني
السلميّة الموريتانية لألشخاص الذين يعتبرون ضعفاء و  /أو ّ
التطرف ونشرها .ودعمت التد ّخالت الهياكل المجتمعيّة ورابطات الشباب التي لم يكن
من أجل إضفاء طابع رسمي على ممارساته المتعلّقة بمنع
ّ
بإمكانها الحصول على دعم آخر.
يت ّم تعزيز التماسك االجتماعي بشكل عام على ع ّدة مستويات ،من خالل استهداف نقاط الضعف الهيكليّة ودعم قدرات الجهات الفاعلة المحليّة.
ً
متكامال يهدف إلى الح ّد من الفقر وعدم المساواة على وجه الخصوص ،كما تعترف به الحكومة ،مع إنشاء شبكات األمان
يتطلّب النهج الوطني نه ًجا
االجتماعي ،وبالتالي تساهم المشاريع المختلفة الستراتيجيّة التعاون في االتحاد األوروبي في هذا النهج .لكن على المستوى الوطني ،يبدو أن هذه
السياسات االجتماعيّة قد ت ّم اإلعالن عنها ً
بدال من تنفيذها؛ لقد استثمرت موريتانيا بالفعل الكثير في البنية التحتيّة وفي أجهزتها األمنيّة ،على حساب
ّ
قطاعات إجتماعيّة معيّنة .إن إفالس نظام التعليم هو أحد أوضح األمثلة على هذا الفشل .ونظام التعليم الموريتاني هو مدرسة للفشل ،كما يتضح من
تطرف.
النتائج الكارثيّة للبكالوريا ،مما يؤدي إلى خيبة أمل وإستياء وربما ّ

 3.6سؤال التقييم  – 6الهجرة
إلى أي مدى ساهم دعم االتحاد األوروبي في دمج الهجرة في ديناميكيّات التنمية البشريّة في البالد؟

إجابة عن سؤال التقييم 6

ي في ما يخصّ إجراءات الهجرة في البالد ،فقد استهدف هذا الموضوع من زوايا مختلفة ومن خالل
ي هو المانح الرئيس ّ
بما أنّ االت ّحاد األوروب ّ
أدوات مختلفة ،تستند في البداية إلى االستراتيجيّة الوطنيّة إلدارة الهجرة ) (SNGMالتي دعم صياغتها وإطالقها في عام .2011
المكرسة لهذا
ولم تحرز إدارة الهجرة على المستوى الوزاري سوى تق ّدم ضئيل منذ عام  .2014كما ولم توضع هياكل الدولة المزمع إنشاؤها
ّ
الموضوع ،بما في ذلك هياكل التنسيق ونظم المعلومات الوطنيّة ،حتى وإن كانت الديناميّكيات المؤسسيّة الشاملة والمشتركة بين الوزارات التي
مؤخرا حول تنقيح خطة عمل االستراتيجيّة الوطنيّة ،تبدو واعدة.
ظهرت
ً
ت ّم إحراز تقّدم في الموضوعات الرئيسة المستهدفة ،مع الدور المه ّم الذي االتحاد األوروبي .يجب أن يس ّهل التق ّدم القانوني مع قوانين تهريب
المهاجرين والتهريب ،التي أطلقتها الحكومة في صيف  ،2020مساعدة الضحايا ومقاضاتهم .تدعم الزيادة في عدد المراكز الحدوديّة ،التي
يمولها االتحاد األوروبي على طول نهر السنغال إلى منطقة النظام الخاص على الحدود المالية ،هيكلة تدفّقات الهجرة عبر الحدود .تُظهر عشرات
ّ
حاالت االعتقال وتفكيك العديد من الشبكات التزا ًما معيّنًا في هذا المجال من قبل قوات الدفاع واألمن ) ،(FDSحتى لو ظلّت قدرات التحقيق
محدودة بشكل عام.
األول للحوكمة األمنيّة وكذلك الح ّد من النزاعات بين المزارعين  /الرعاة .هذا النهج غير مطبّق في
لقد سمحت النُ ُهج المجتمعيّة بدعم المستوى ّ
مالي ،على الرغم من التح ّديات التي تواجه البالد وأوجه القصور في الحكم المحلّي ،في المقام األول من حيث األمن ،وبالتالي ال يوجد تطابق
سسي
بين اإلجراءات على مستوى المجتمع بين البلدين .على صعيد آخر ،ساعد الدعم على تعزيز مراعاة األطفال المتنقّلين في اإلطار المؤ ّ

 67ت ّم تمويل المشروع في إطار الصندوق األوروبي للتنمية ( )FEDالعاشر الذي كان موضوع مرحلة ثانية.
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والتشغيلي ،وال سيما المهارات وإقامة شبكات تربط الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل .ومع ذلك ،تميل الديناميّكيات إلى التوقف في نهاية
المشاريع .تساهم اإلجراءات مع المدارس القرآنية في رعاية األطفال المتنقّلين.
ً
ً
على الرغم من هذه التطورات ،واجه العديد من الدعم تحديّات كبيرة من حيث االستدامة .ال يزال المستوى الالمركزي مشاركا قليال في العديد
من تد ّخالت االتحاد األوروبي .تع ّد بعض التد ّخالت جز ًءا من إطار عمل يتجاوز مجال الهجرة ويتض ّمن مؤسسات غير مج ّهزة بشكل كافٍ
للتعامل مع المشكلة المستهدفة على المدى الطويل (مثل األطفال المتنقّلين ضمن اإلطار األوسع لحماية الطفولة؛ مع مراعاة الهجرة في هيكلة
ّ
المنظمات
الوكالة الوطنيّة للنهوض بالعمالة والشباب ( .)ANAPEJيرجع التق ّدم المحرز في الغالب ،بشكل رئيسي ،إلى المشاريع التي أقامتها
الدوليّة.
ّ
كبيرا .يجعل اإلطار التنظيمي المعقد من الصعب تسوية األوضاع ،وعلى الرغم من دورهم في
ال يزال مستوى ضعف السكان المهاجرين
ً
االقتصاد الموريتاني ،إالّ أنّه يُبقي السكان األجانب غير قانونيّين .إنّ العديد من االنتهاكات التي يواجهونها ،خاصةً في رحلة الهجرة ،غير موث ّقة
المقر الثنائيّة ،تت ّم عمليّات العودة من إسبانيا والمرافقة إلى
وال تسمح بالتحقيق بهدف محاربة الشبكات واإلجراءات القانونيّة .بموجب اتفاقيّات
ّ
صص .وبينما بُذلت جهود لتدريب
الحدود من قبل اإلدرارة الموريتانية من دون توفير اإلسعافات األوليّة بشكل دائم ،على الرغم من الدعم المخ ّ
الضباط المتمركزين في المراكز الحدوديّة بشكل أفضل ،ال يزال المهاجرون على علم بشكل ناقص باإلجراءات وبحقوقهم .األمر الذي يجعلهم
عرضة لشبكات اإلتجار.
ّ
على الرغم من أن قضيّة الهجرة عابرة الحدود ،إال أنّه لم يت ّم تناولها حتى اآلن على المستوى اإلقليمي مع مالي والسنغال في المقام األول .ممكن
أن يت ّم تعزيز التنسيق بين البلدان في حال ت ّم تشغيل مركز التنسيق عبر الحدود الذي هو قيد اإلنشاء حاليا .على الرغم من وجود إطار استراتيجي
متع ّدد القطاعات ،فإن اختيار تو ّجهات التعاون يعكس مي ًلًّ ا إلى تفضيل المحور األمني في إدارة الهجرة ،وهو إتجاه قائم بالفعل منذ سنوات
عديدة ويستجيب للتح ّديات المباشرة التي تواجه البالد .ال تزال نقاط الضعف االجتماعيّة واالقتصاديّة للسكان المهاجرين في موريتانيا كبيرة.
المحرك الرئيسي للهجرة هو أن االقتصاد ليس مستهدفًا في هذه المرحلة في خطة عمل االستراتيجيّة الوطنيّة إلدارة الهجرة
ومع ذلك ،فإن
ّ
)(SNGMالمنقّحة.
ال يأخذ التخطيط التنموي للبالد في اإل عتبار دور الهجرة والمهارات المفقودة في موريتانيا ،وكذلك األهداف في هذا المجال .بينما يهاجر عدد
قليل نسبيا من الموريتانيين إلى أوروبا ،مقارنةً بس ّكان البلدان األخرى في المنطقة ،ويقصد المزيد منهم دول الخليج ،مع وجود العديد من حاالت
صص في الوقت الحالي .تظهر ديناميكيّات جديدة (مثل التنقيب عن الذهب) أيضًا مع السكان المهاجرين
اإلتجار بالبشر ،ليس هناك تد ّخل مخ ّ
الممول من االتحاد األوروبي.
الدعم
خالل
من
اآلن
حتى
ات
ي
الديناميك
هذه
ستهداف
إ
م
يت
لم
التمويل.
الجدد ،من دون هيكلة القطاع أو وجهة
ّ
ّ
ّ
تتعلّق بعض التد ّخالت بالبعد االقتصادي بشكل غير مباشر من خالل الدعم المخفض (للغاية) من حيث المبالغ الماليّة للمؤسسات (الوكالة الوطنيّة
للنهوض بالعمالة والشباب ) ،(ANAPEJمفتشيّة العمل) ،والتي م ّكنت في حالة الوكالة الوطنيّة للنهوض بالعمالة والشباب ( )ANAPEJمن
إجراء إصالح مؤسسي حقيقي .كما دعم االتحاد األوروبي اإلجراءات في بعض القطاعات االقتصاديّة الرئيسة ،ومصادر التوظيف للمهاجرين
مثل صيد األسماك أو قطاع األبنية واألشغال العا ّمة ( ،)BTPعلى الرغم من أن ذلك ،قد ت ّم من دون إستهداف الس ّكان المهاجرين على وجه
التحديد .ومع ذلك ،فإن تعزيز بعض قطاعات العمل الرئيسة يساهم في تحسين اإلشراف على المهاجرين ،مما يوضح أه ّمية هذا النوع من التدخل.
6.1معايير الحكم :المشاركة الفعّالة والمستدامة للمؤسسات الموريتانيّة في إدارة ظاهرة الهجرة
ولم تحرز إدارة الهجرة على الصعيد الوطني تق ّد ًما يذكر فيما يتعلق باألهداف األول ّية ،وال سيما في مجال تخطيط الدولة وتنسيقها ،ولكنها ازدادت
ي إلى تمويل صياغة االستراتيجيّة الوطنية إلدارة الكوارث ) (SNGMفي عام ،2011
في السنوات األخيرة .ودفعت مسائل الهجرة االت ّحاد األوروب ّ
مع إتباع نهج متكامل إزاء الهجرة ،مع نفس المحاور الواردة في خطة فاليتا ) (Valettaلعام  .2015ويجري حاليا تنقيح خطة عمل هذه االستراتجيّة.
ً
فضال
وقام االتحاد األوروبي في وقت الحق بتمويل البرنامج التنفيذي لتفعيل برنامج دعم تنفيذ االستراتيجيّة الوطنيّة إلدارة الهجرة (،)PASNGM
عن العديد من التدخالت ذات الصلة مع صندوق االتحاد األوروبي االستئماني لحاالت الطوارئ ، (FFU ،ويلي ذلك دعم الميزانيّة األخير ،الذي لم
يستفد من تداعياته المباشرة حينها ،الوزراء القطاعيّون المشمولون في مؤشرات األداء .مع العلم أنّ االتحاد األوروبي هو الجهة الفاعلة الرئيسة في
سسيّة والتشغيليّة على حد سواء .لقد ت ّم دمج إدارة
تقديم الدعم في مجال الهجرة في موريتانيا .وشمل هذا الدعم مسائل الحوكمة ،االستراتيجيّة والمؤ ّ
الهجرة ككل بصورة رئيسة في إطار الصندوق األوروبي للتنمية ) ،(FEDعلى الرغم من أن مشاريع أخرى تتناول مسائل أكثر تحدي ًدا (تنقّل
سسي وإشراك الجهات الفاعلة الحكوميّة .يجري
األطفال ،المساعدة الطوعيّة في العودة وإعادة اإلدماج ) ،(ARVGوالهجرة) وتشمل التعزيز المؤ ّ
حاليا تنقيح هذه االستراتيجيَة وال سيما خطة العمل الرامية إلى تفعيلها ،كجزء من نهج مشترك بين اإلدارات الذي يبدو واع ًدًّ ا ،وذلك بطريقة أكثر
تنظي ًما لمختلف الجهات الفاعلة الوطنيّة .إنّ خ ّ
ضا وضع
طة العمل المنقّحة ال تأخذ في االعتبار المسائل االقتصاديّة األساسيّة للديناميكيّة .كما يجري أي ً
ّ
خطة عمل لمكافحة االتجار .ومع ذلك ،فإن الهجرة ال تنعكس بوضوح في االستراتيجيّات اإلنمائيّة للبلد ،مثل استراتيجيّة النمو المتسارع و الرفاه
ضا إال بشكل هامشي في البرنامج الوطني اإلرشادي
المشترك ) ،(SCAPPمن دون اإلشارة إلى السياسات القطاعيّة األخرى .لم يت ّم الهجرة أي ً
ي للتنمية الحادي عشر ،وهو إطار الشراكة االستراتيجيّة خالل الفترة الممتدة بين  ،2020-2014على الرغم من أن
) (PINللصندوق األوروب ّ
هذا اإلطار كان موضع تركيز رئيسي في السنوات السابقة مع االستراتيجيّة الوطنيّة إلدارة الهجرة ).(SNGM
ي في قطاعات التد ّخل األخرى التي تض ّم أوجه تآزر كثيرة (اإلندماج في إطار الحكم
وعلى الصعيد االستراتيجي ،فإن الهجرة لم تدمج بعد بشكل فعل ّ
 /التنظيم ،والتنمية الريفيّة واالقتصاديّة ،بما في ذلك هيكلة الشبكات والديناميكيات العابرة للحدود في قطاعات معيّنة ،واألمن والعدالة ،والص ّحة).
وعلى الرغم من أن تنقيح اإلطار القانوني من خالل نهج مشترك بين اإلدارات في برنامج دعم تنفيذ االستراتيجيّة الوطنيّة إلدارة الهجرة
) (PASNGMلم يوضع موضع التنفيذّ ،إال أنّه قد أُحرز بعض التق ّدم .ولم يت ّم تعيين جهات التنسيق في مختلف الوزارات ،مما يد ّل على إنخفاض
ساسة .ويجري النظر كذلك في هذا التنقيح في سياق تحديث خطة العمل ،التي تشمل
مستوى مشاركة أصحاب المصلحة الوطنيّين في هذه المسألة الح ّ
مختلف هياكل الدولة .غير أن اإلطار القانوني الذي يستند إلى ح ّد كبير إلى نصوص التي يرجع تاريخها إلى العام  ،1964على سبيل المثال ،شهد
إصال ًحا لقانون مكافحة تهريب المهاجرين واالتجار بالبشر في صيف العام  ،2020في حين أن قانون اللجوء يجب أن تت ّم دائ ًما المصادقة عليه
(مرجع :معايير الحكم  .)6.3وال تزال هناك بعض القيود ،ال سيما فيما يتعلّق بحصول المهاجرين على العمل والتعليم (مرجع :معايير الحكم .)6.3
تعود مشاركة المؤسسات الوطنيّة المحدودة في إدارة الهجرة عدم إلى تولّي مسؤوليّة التد ّخالت ،التي صيغت على نحو طموح ،وهو موضوع حسّاس
بشكل خاصّ  ،في حين أن القدرة اإلداريّة الموريتانية ،ال سيما في مجال الموارد البشريّة ،ال تزال محدودة .إنّ
التطورات الظاهرة على الصعيد
ّ
(قوات األمن ،والجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل) .
المؤسسي تطال جميع الهياكل المؤسسية ّ
صت عليها اللجنة الوطنيّة لتنقيح النصوص ) (CNRTواللجنة الوطنيّة إلدارة الهجرة ) )CNGMبموجب مراسيم،
وأنشئت هياكل الحكم التي ن ّ
ي  ،وعلى تنسيق مختلف الجهات الفاعلة في إطار نهج
ولكن لم يتسنّ تفعيلها ولم يت ّم جمعها .لقد أث ّر ذلك على هذا البرنامج الوطني ذي هدف هيكل ّ
ضح هذا الفرق بين صياغة البرنامج ،الذي كان يقصد منه أن يتوافق مع المعايير
مشترك بين الوزارات .ومن ثم لم تنفّذ أنشطة كثيرة .األمر الذي يو ّ
الدوليّة وأن يستهدف جميع جوانب ّ
خطة فاليتا ) ،(Valettaوقدرات البلد وديناميكيّاته .كان يتعيّن إعادة صياغة البرنامج بمجرد إطالقه.
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إنّ الطبيعة المعقّدة إلدارة البرنامج وتنظيمه هما عامالن قد أثرا على التنفيذ تنفيذ وعلى تأثيرات الدعم المق ّدم من االتحاد األوروبي.
لم ّ
تعزز آليّة صندوق االتحاد األوروبي االستئماني لحاالت الطوارئ ) ،(FFUالتي تدار خارج الوفد ،إدماج االستراتيجيّات والنهج التي تتبعها
الجهات الحكوميّة الفاعلة .ومن عام  2019فصاع ًدا ،ولمعالجة هذه المشكلة ،ت ّم نقل وإدارة المشاريع بواسطة وفد االتحاد األوروبي )( (DUEبما
ّ
المنظمة الدوليّة للهجرة ) (OIMومشروع )(HCR
في ذلك المشروع المشترك لصندوق االتحاد األوروبي االستئماني لحاالت الطوارئ ) (FFUو
ً
فضال عن المشاريع التي ت ّمت الموافقة عليها في إطار  AB-2019-2021وفي إطار المتابعة العا ّمة.
في أمبيرا)،)(M’Bera
تبيّّ ن الصعوبات في مجال الصيانة وتمويل الدولة ،لمختلف أشكال الدعم المقد ّمة لمختلف الهياكل ،مواطن الضعف في االلتزام بإدارة هذا
الموضوع .غير أنه ت ّم إنشاء بند في الميزانيّة لدعم اجتماعات المائدة المستديرة المعنيّة بالتنسيق من أجل حماية األطفال المهاجرين .واستُهدفت
جوانب اإلدارة المحليّة بتشخيص مح ّدد من االستراتيجيّة الوطنيّة إلدارة الهجرة ( )PASNGMفي أربع بلديّات مع المنظ ّمة غير الحكوميّة المعنيّة
بالهجرة ،المواطنة والتنمية ) ،(GRDRكجزء من نهج الهجرة والتنمية ،األمر الذي لم يتم تطويره وت ّم استئنافه بعد نهاية المشروع .ومع ذلك ،يبدو
مؤخرا في بعض المسائل بوصول وزراء جدد في وزارة الشؤون االجتماعيّة والطفولة واألسرة ) (MASEFلحماية
أن اإلرادة السياسيّة قد ازدادت
ً
الطفل على وجه الخصوص( ،لكن ليس األطفال الذين هم في التنقّل) .أ ّما في ما يتعلق بالنقطة السابقة ،فإن أوجه التق ّدم في إدارة المعارف أق ّل مما
هو متوقّع .لم يتم تنفيذ قاعدة بيانات الدولة المتعلّقة بتد ّخالت الهجرة المنصوص عليها في االستراتيجيّة الوطنيّة إلدارة الهجرة (.)PASNGM
ومع ذلك ،فقد أتاحت االستراتيجيّة الوطنيّة إلدارة الهجرة ( )PASNGMدمج نموذج "الهجرة الدولية" في التعداد العام العشري للسكان والمساكن
المقرر .لقد ت ّم إنشاء نظم مختلفة لجمع البيانات دون ربطها
( )RGPHفي موريتانيا ،دون إجراء دراسة استقصائيّة عن قضايا الهجرة على النحو
ّ
ّ
المنظمة الدوليّة للهجرة
مباشرة ً بمشاريع االتحاد األوروبي ،ال سيما مع الوكالة الوطنيّة لسج ّل السكان والوثائق المؤ ّمنة ) ،(ANRTSكما قامت
ضا بتطوير نظم المعلومات لديها.
) (OIMأي ً
ويجري أيضا بذل جهود على مستوى الجماعة االقتصاديّة لدول غرب أفريقيا ) (CEDEAOأو برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) (PNUDلوضع
أدوات لجمع البيانات ،ولكن لم يت ّخذ أي إجراء ملموس في هذا الوقت في موريتانيا .ومن بين الدراسات الثالث المتو ّخاة في االستراتيجيّة الوطنيّة
إلدارة الهجرة ( ، )PASNGMالتي تهدف إلى المساعدة على تحسين مستوى المعلومات عن ظاهرة الهجرة (المشاركة في الدراسة االستقصائيّة
للعمالة ،واالتجار باألطفال ،وإصدار تصاريح العمل) ،لم ينفّذ أي منها .كما وينبغي إدماج إدارة الهجرة في المناهج اإلداريّة بإنشاء مختبر للهجرة
في جامعة نواكشوط )(Nouakchottوإدراج التدريب المق ّدم من المنظمة الدوليّّ ة للهجرة ) (OIMفي مناهج مدارس الشرطة ،والدعوة إلى
صر الذين ينتقلون من خالل جمعيّة انقاذ الطفل ) ،(Save The Childrenمن بين أمور أخرى.
إدراج دورات تدريبيّة بشأن حماية الق ّ
 6.2معايير الحكم :تنمية وتشجيع مساهمة المهاجرين في اإلقتصاد
كانت مساهمة الس ّك ان المهاجرين في التوظيف ضعيفة الدعم والتنظيم منذ عام  ،2014على الرغم من دورها المه ّم في ديناميكيات الهجرة
واالقتصاد في موريتانيا .يعود تاريخ اإلطار القانوني الذي يحكم حصول السكان المهاجرين على عمل ،وال سيما إصدار تصاريح العمل ،إلى العام
 .1964تيح هذا اإلطار الحصول على تصاريح العمل بشرط ّأال يكون من الممكن أن يشغل موريتاني الوظيفة ،وهذا ما يثبت عمليا أنّه من الصعب
تبريره ،وال سيما في سياق العمالة التي تتطلّب مهارات متدنيّة كما ويتطلّب الحصول على هذه التصاريح إجراءات إداريّة معقّدة .ومع ذلك ،فإنّ
مدر للدخل ،ويساهمون في االقتصاد كبيرة جدًا ،حتى لو لم يت ّم حساب هذه المساهمة ،ويرجع ذلك جزئيا
جميع المهاجرين تقريبًا منخرطون في نشاط ّ
إلى أنّ المهاجرين يساهمون بشكل رئيسي في االقتصاد غير الرسمي .ال توجد دراسة أو تحليل يحتوي على بيانات دقيقة حول مساهمة السكان
المهاجرين في االقتصاد ،على الرغم من أن هذا النشاط كان متوقعًا في إطار بعض المشاريع التي يدعمها االتحاد األوروبي.68
لم يت ّم تحديد نسبة المهاجرين في مختلف قطاعات العمل حتى اآلن ،حتى لو كانوا يش ّكلون غالبيّة القوى العاملة في بعض القطاعات التي تفتقر إلى
القوة العاملة الموريتانية .إنّ القطاعات الرئيسة التي ّ
توظف الس ّكان المهاجرين هي التجارة أو المبيعات والبناء والتموين والخدمات الشخصيّة وبالطبع
ّ
الصيد خاصة في نواذيبو ) .(Nouadhibouال توجد استراتيجيّّ ة أو تخطيط حقيقي في هذا المجال لتحديد المهارات المفقودة في البلد والتغييرات
المستهدفة .لم توقّع الدولة على اتفاقيّة إقليميّة لتعزيز تنقّل اليد العاملة .باإلضافة إلى ذلك ،فإنّ تطوير التنقيب عن الذهب في منطقة شامي ()Chami
وشمال شرق البالد يجذب أعدادًا جديدة من المهاجرين ،من السودان ومالي على وجه الخصوص ،ويساهم في حركة نزوح سكانيّة كبيرة من خالل
إنشاء مدن جديدة ،مع اإلشراف على قطاع التعدين الحرفي ،وال يزال يتعيّن تنفيذ رصد الديناميكيات ذات الصلة .األمر الذي ال يت ّم تحليله أو أخذه
في االعتبار في هذه المرحلة.
سسات المسؤولة عن التوظيف (مفتشيّة العمل والوكالة
سسي ،دعم االتحاد األوروبي بطريقة هامشيّة نسبيًّا ،هيكلة المؤ ّ
على المستوى المؤ ّ
الوطنيّة للنهوض بالعمالة والشباب ) ،)ANAPEJفي الحالة األخيرة في إطار نهج متع ّدد البلدان مع مشروع برنامج تعزيز مساهمة المهاجرين
القوة
في التنمية ( . )Migr’Actionsعلى المستوى المؤ ّ
سسي ،ت ّم دعم قدرات إدارة تفتيش العمل من حيث المع ّدات والمعرفة .يصاحب ذلك تعزيز ّ
العاملة من قبل الحكومة ،لكن التأثيرات التشغيليّة غير مرئيّة .يهدف مشروع  Migr'Actionبشكل خاص إلى تعزيز التنقّل المهني في غرب إفريقيا
والتعاون في خدمات تعزيز العمل ،من خالل دعم الخدمات التي تق ّدمها الوكالة الوطنيّة للنهوض بالعمالة والشباب ) ،)ANAPEJوال سيما على
الصعيد الدولي ،مع نهج خاص للتعاون الثالثي عبر الخدمات المغربيّة ذات الصلة .بالنظر إلى المستوى المنخفض لموريتانيا ،والذي كان متوقّعًا
بشكل سيئ في الصياغة ،كان التق ّدم صعبًا بشكل خاص ،واستغرقت النتائج أكثر من عام ونصف للظهور في المشاريع (وهي مشكلة تتعلّق أيضًا
بمشاريع أخرى) من سنتين ونصف من مدة المشروع المخطط له .ومع ذلك ،بذل هذا المشروع جهودًا كبيرة لتكييف مكون موريتانيا مع السياق،
بطلب من وفد االتحاد األوروبي ) (DUEمن خالل السعي إلى تعزيز  ANAPEJبالمعنى الواسع ،بما يتجاوز موضوع الهجرة .سمح ذلك بإحراز
سسي ،والذي لألسف لم يكن باإلمكان تنفيذه إال بشكل محدود ،بسبب كوفيد 19-والخالفات بين
تق ّدم كبير من حيث التشخيص واإلصالح المؤ ّ
سسات الموريتانية .ومع ذلك ،فقد ساهم المشروع في إنشاء نظام معلومات جديد أكثر قابليّة لالستخدام ،تعزيز تقديم الخدمات وتعزيز الشراكات
المؤ ّ
ّ
المنظمة .كما ساهم المشروع
في الهيكل مع بلدان أخرى من المشاريع ،ومع الشركاء الفنيّين والماليّين ) (PTFعلى أساس هذا النهج التجريبي لدعم
سسات األخرى
في إدراج موضوع الهجرة ضمن صالحيّات وكالة  .ANAPEJتُعتبرهذه النتائج مه ّمة ،ال سيما عند مقارنتها بصعوبات إصالح المؤ ّ
بميزانيّات أكبر.
بهدف تعزيز الهجرة الدائريّة  ،دعم االتحاد األوروبي اإلجراءات التي تهدف إلى تحديد المهاجرين ودعمهم ،عبر المنظ ّمة غير الحكوميّة المعنيّة
بالهجرة ،المواطنة والتنمية ) (GRDRوالمن ّ
ظمة الدوليّة للهجرة ) (OIMوالوكالة الوطنيّة للنهوض بالعمالة والشباب ) ،)ANAPEJولكن
مع نتائج محدودة في هذه المرحلة.
ّ
ّ
ّ
لمنظمات المهاجرين في أوروبا .قدمت المنظمة الدوليّة للهجرة ) (OIMفي أوروبا آليّات العودة والسفر قصير المدى ،لكن
ت ّم تمويل رسم خرائط
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 68تسلّط الدراسات المتاحة الضوء على المساهمة في المبادالت االقتصاديّة ،وقطاع النقل والبناء ،كما يتّضح من تطوير بلدتي باسيكونو ) (Bassikounouوفسالة ) (Fassalaحول
مخيم مبيرا ) (M’Beraمع زيادة عدد اإلنشاءات الصلبة ،والمتاجر ،وتوسيع نطاق الخدمات.

تقييم تعاون االتحاد األوروبي مع الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 2014-2020
التقرير النهائي – أكتوبر Particip GmbH – 2021

الرعاية الصحيّة في أوروبا خالل األزمة الصحيّة .كان تعيين وزير مفوض للشؤون المغاربية والمهجر تحت إشراف وزير الشؤون الخارج ّية
والتعاون ( )MAECنقطة دخول مؤسسيّة ،لكن لم يتم حقًا استغاللها .في الوقت نفسه ،تبذل الحكومة جهودًا لتحديد وهيكلة قنوات تمويل التحويالت
النقديّة .إنّ التدفّقات الماليّة للمغتربين  ،Soninkéعلى سبيل المثال ،لها بالفعل أهميّة خاصة وتتجاوز التعاون الدولي .يُعتبر هذا األمر مهما أيضًا
على نطاق أوسع لتحليل التدفّقات الماليّة الداعمة لموريتانيا ،ال سيما عبر الشبكات غير الرسميّة ،بما في ذلك التمويل اإلسالمي.
ت ّم تقديم بعض الدعم االجتماعي  -االقتصادي المو ّجه لمجموعات مح ّددة من المهاجرين ،من دون قياس فعلي .قام االتحاد األوروبي بتمويل
ّ
المنظمة الدوليّة للهجرة ) (OIMإلنشاء مساعدة للعودة الطوعيّة من خالل صندوق االتحاد األوروبي االستئماني لحاالت الطوارئ ) (FFUلكن
عدد العائدين كان منخفضًا بشكل خاص ،مما أ ّدى إلى خفض األهداف األوليّة .في الواقع ،ال يزال عدد الس ّكان المستهدفين محدودًا للغاية ألن
قليال نسبيا إلى أوروبا ،ويذهبون ً
الموريتانيين يهاجرون ً
بدال من ذلك إلى دول الخليج حيث يواجهون العديد من االنتهاكات أو حتى حاالت اإلتجار
بالبشر ،لكن لم يت ّم التعامل مع هذه الجوانب حتى اآلن .يت ّم في بعض األحيان رصد عمليّة إعادة إدماج العائدين ،بما في ذلك في عدد قليل من البلدان
صصة .يوجد نظام دعم للمهاجرين األكثر ضعفًا ،ال سيما للحصول على الرعاية الصحيّة ،ولكنّه يجعل
خارج  FFUعندما تكون هناك مشاريع مخ ّ
من الممكن تغطية االحتياجات بشكل هامشي ألن عدد األشخاص العائدين من إسبانيا كان أكبر من المتوقع في خريف  .2020كما دعمت التد ّخالت
ّ
لمنظمة المهاجرين في نواذيبو ( )OMNعلى سبيل المثال ،ولديهم
المبادرات من المهاجرين أنفسهم ،الذين يساهمون في مراكز االستقبال التابعة
صة بهم.
أيضًا مراكز استقبال خا ّ
إن دعم هيكلة القطاعات الرئيسة والتكامل االقتصادي يحمل في طياته إمكانات ولكن له صلة غير مباشرة بشكل خاص بالهجرة .تهدف تد ّخالت
مولها صندوق االتحاد األوروبي االستئماني لحاالت الطوارئ ) ،(FFUإلى دعم معالجة األسباب الجذريّة
دعم العمالة األكثر عموميّّ ة التي ّ
للهجرة .فمشاريع التكامل االقتصادي كبرنامج تسخير اإلمكانات الهائلة للصيد الحرفي ) (PROMOPECHEو برنامج تعزيز الوصول إلى
الوظائف الالئقة في قطاع البناء ) ،(PECOBATعلى سبيل المثال ،تتعلّق بالهجرة .ومع ذلك ،فإن ارتباطها بالهجرة غير مباشر إلى حد ما ،حيث
ال تزال هجرة الموريتانيين محدودة ،باستثناء مجموعات السننكي ) (Soninkéكما وأنّ عدد األجانب المشمولين بالمشاريع قليل .ال تنعكس الهجرة
بشكل مباشر في أنشطة ومؤ ّ
شرات المشاريع .ومع ذلك ،تساعد هذه المشاريع في دعم المهارات واالندماج المهني للشباب على نطاق أوسع ،في
القطاعات التي يشغلها المهاجرون تقليديا .كما تساهم هيكلة قطاع صيد األسماك في تحسين المراقبة ومستوى الدخل والمعلومات ألصحاب المصلحة.
وهكذا ،عبر برنامج تسخير اإلمكانات الهائلة للصيد الحرفي ) ،(PROMOPECHEسمح تعزيز االتحاد الوطني للصيد الحرفي بتحديد أفضل
تكرر حاالت الغرق.
للقوارب ،مما جعل من الممكن على وجه الخصوص إعتراض زورق يح ّمل  200شخص تقريبًا في العام  ،2020في ظ ّل ّ
باإلضافة إلى ذلك ،س ّهل المشروع نوعًا من تسوية أوضاع الع ّمال المهاجرين في قطاع صيد األسماك من خالل بطاقة عضويّة لإلتحاد الوطني لصيد
األسماك الحرفيّة ) ،(FNPAوالتي باتت تقبلها السطات إلثبات الهويّة.
 6.3معايير الحكم :إحترام أفضل لحقوق وحماية السكان المهاجرين (في موريتانيا) بما يتوافق مع اإللتزامات الدوليّة
فيما يتع ّلق بمستوى االحتياجات ،تظ ّل قضايا حقوق اإلنسان الخاصة بالس ّكان المهاجرين (مثل الوصول إلى العدالة ،واألوضاع غير النظام ّية)
ت ُؤخذ ً
قليال في االعتبار في استراتيجيّة التعاون بين االتحاد األوروبي والحكومة .شهدت أنواع معيّنة من الجهات الحكوميّة تعزيز معرفتها بحقوق
سن الوصول إلى العدالة .إنّ حاالت إنتهاك حقوق
المهاجرين ،لكن حاالت الترحيل إلى الحدود زادت ،تماشيًا مع التغيّرات في التدفّقات ،ولم يتح ّ
اإلنسان للس ّكان المهاجرين بشكل مباشر من قبل إدارات الدولة موثّّ قة بشكل سيئ ،والبيانات المتاحة ال تشير إلى مستوى عا ٍل من اإلنتهاكات.
فإن مستوى ضعف السكان المهاجرين مع ذلك ال يزال مرتفعًا للغاية وال توجد آليّة حقيقيّة للشكوى أو الدعم فيما يتعلّق بالوصول إلى العدالة ،سواء
ضا بدعم التحقيقات المرتبطة بالشبكات
بالنسبة لإلنتهاكات المرتكبة في موريتانيا ،أو بشكل منهجي تقريبًا على طريق الهجرة 70والذي يسمح أي ً
اإلجراميّة المستغلّة للظاهرة .كما ت ّم التخطيط للمساعدة القانونيّة للس ّكان المهاجرين في إطار برنامج دعم االستراتيجيّة الوطنيّة إلدارة الهجرة
) (PASNGMولكن لم يت ّم تنفيذه .ال تزال إجراءات دخول البالد ،المسموح بها لمعظم الجنسيّات المعنيّة بالهجرة ،غير معروفة للسكان المهاجرين،
الذين يقعون بالتالي في شباك المتاجرين بسبب عدم معرفتهم بحقوقهم .ال يزال الحصول على بطاقات اإلقامة معقّدًا ،مما يضعهم في وضع غير
قانوني وبالتالي دون إمكانيّة التمتع بحقوقهم .ال يزال المهاجرون يواجهون قيودًا على الحقوق االجتماعيّة المتعلّقة بمسألة الحصول على تصريح
اإلقامة وشهادة الميالد .كما أن اإلفتقار إلى إضفاء الطابع الرسمي وهيكلة وضعهم ،وال سيما الوضع االقتصادي ،إلى حد كبير في القطاع غير
ضا .في حاالت الهجرة غير الشرعيّة ،إجراءات الترحيل من إسبانيا ،في إطار اتفاقيّة ثنائيّة إلعادة القبول ،71واعتراض
رسمي ،هو عامل خطر أي ً
خفر السواحل المهاجرين ،والذي أ ّدى إلى الترحيل الفوري إلى الحدود (السنغال وأيضًا مالي  ،على الرغم من أنها بلد في حالة حرب) تأخذ اإلدارات
الموريتانية بعين االعتبار بطريقة محدودة الوضع الحرج للمهاجرين في بعض األحيان .يت ّم تقديم بعض الدعم الصحي ،الذي يعد غير كافٍ إلى حد
سسي ،مع إحراز تق ّدم على المستوى
كبير ويت ّم تنفيذه على هامش المشاريع ،في الوقت المناسب بدعم من االتحاد األوروبي 72.تم تعزيز اإلطار المؤ ّ
القانوني ،ومع هيكلة التدفّقات بما يتماشى مع اإللتزامات الدوليّة .يجب أن يت ّم التصديق على قانون اللجوء من قبل الجمعية الوطنيّة بدعم طويل األجل
ّ
والمنظمة الدوليّة للهجرة ) ،(OIMوإلى ح ّد ما من برنامج دعم تنفيذ االستراتيجيّة
من المفوضيّة السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )(UNHCR
الوطنيّة إلدارة الهجرة ) .(PASNGMت ّم التصديق على مشروعي قانونين في يوليو  2020بشأن استغالل األشخاص واالتجار بهم وتهريب
المهاجرين ،والتي تدمج مبدأ المسؤوليّة غير الجنائيّة ،مما س ّ
يعزز وصول ضحايا االعتداء الجنسي المرتبط غالبًا باالتجار ،إلى تقديم شكوى من دون
صصة.
اتهامهم بالزنا كما كان الحال من قبل .كما تنصّ القوانين على تعزيز المساعدة الجنائيّة المتبادلة ،ومراعاة الضحايا ،وإنشاء هياكل تنسيق مخ ّ
ّ
والمنظمة والنظاميّة .على الجانب اإلجرائي ،شمل دعم
تشارك موريتانيا في عمليّة الرباط والميثاق العالمي لألمم المتحدة من أجل الهجرة اآلمنة
االتحاد األوروبي إنشاء مكتبين للتسجيل.
سا بتعايش المزارعين  /الرعاة ،وهو ما دعمه االتحاد األوروبي .وفقًا الستطالعات
أسا
مرتبطة
والتحديات
العالقات مع الس ّكان المضيفين ج ّيدة
ً
ّ
المنظمة الدوليّة للهجرة ) ،(OIMيعتبر المهاجرون أن لديهم عالقات جيّدة مع السكان الموريتانيين في حوالي ثلثي الحاالت في
نواذيبو ) (Nouadhibouونواكشوط ) .(Nouakchottترتبط قضايا التعايش بشكل أساسي باألنشطة االقتصاديّة المرتبطة بديناميكيات الترحال
ّ
للمنظمة الدوليّة للهجرة ) (OIMإلى مراقبة هذه
ي ،وإدارة نظام ملكيّة األراضي .تهدف مراقبة النقل العابر للحدود ) (TTTالتابعة
الرعو ّ
الديناميكيّات .قام االتحاد األوروبي بتمويل أنشطة رفع مستوى الوعي بمختلف أنواعها لتعزيز العيش معًا ،والوصول إلى أكثر من  20000شخص.
69

 69موريتانيا شريك في عمليّة الرباط وهي من المو ّقعين على النصوص التالية المتع ّلقة بمختلف جوانب الهجرة "1" :إتفاقيّة األمم المتّحدة لحقوق الطفل1989 ،؛ " "2اإلتفاقيّة الدوليّة
ظمة الوطنيّة 2000 ،؛ " "4اتفاقيّة من ّ
لحماية حقوق جميع الع ّمال المهاجرين وأفراد أسرهم )1990 ،(ICRMW؛ " "3إتفاقيّة األمم المتّحدة لمكافحة الجريمة عبر المن ّ
ظمة الوحدة
األفريقية ) (OAUبشأن الالجئين في أفريقيا في تموز  /يوليه  ،1972وإتفاقيّة كمباال لالتحاد األفريقي بشأن وضع أشخاص من المشرّ دين داخليا ) (PDIsفي آذار  /مارس .2015
صة الفساد أو اإليذاء
 70يشير  37إلى  ٪40من المهاجرين في نواذيبو) (Nouadhibouونواكشوط ) (Nouakchottإلى أنّهم وقعوا ضحايا لسوء المعاملة في مسار الهجرة ،خا ّ
الجسدي أو التحرّ ش والسرقة.
 71ويشير إتّفاق إعادة القبول إلى "األشخاص الذين ال يستوفون ،أو أكثر ،شروط الدخول أو الوجود أو اإلقامة في إقليم الطرف المتعاقد".
صا من قبل
 72نصت اتفاقية الشراكة على دعم  300شخص على مدار عام ،في حين تم الوصول إلى عدد المستفيدين في غضون أسابيع قليلة .باإلضافة إلى ذلك ،تم تدريب  71شخ ً
الصليب األحمر الفرنسي ) (CRFكجزء من الشراكة مع المن ّ
متطوعون من الصليب األحمر الموريتاني ،وقد ت ّم تدريبهم
ظمة الدوليّّ ة للهجرة ) (OIMلهذا الغرض .هم في األساس
ّ
على إعادة الروابط العائليّة ،واإلسعافات األوليّة الطبيّة والدعم النفسي.
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ّ
البث اإلذاعي إلى زيادة الوعي بالمخاطر المرتبطة بالهجرة غير النظاميّة .تساعد اللجان القرويّة التي ت ّم إنشاؤها على طول الحدود ،وأحيانًا
وأ ّدى
ي.
إجراءات التخطيط المكاني الصغيرة تساعد على تجنّب وإدارة التوت ّرات على المستوى المحل ّ
لقد ت ّم إحراز تق ّدم في نظام رعاية األطفال المهاجرين وهو يغ ّ
شة ،مع وجود قيود قويّة على عمل
طي حاالت مختلفة من األطفال في أوضاع ه ّ
آل ّيات رعاية األطفال وعالجهم .كجزء من صندوق االتحاد األوروبي االستئماني لحاالت الطوارئ ) ،(FFUومشروع  ،AFIAت ّم تعزيز 73رعاية
األطفال المهاجرين من خالل إشراك كل من المجتمع المدني وهياكل الدولة ،ومن خالل أعمال التوعية على مستوى المجتمع .ويشمل ذلك أيضًا
األطفال في العبوديّة واألطفال الطلبة  ،من خالل مشروع  AFIAإلى ح ّد ما ،ومشروع البرنامج األوروبي للتنمية والحماية على الصعيد اإلقليمي
) (RDPPالذي يدعم المدارس القرآنية ،مع وجود العديد من األطفال األجانب في القوى العاملة ( 500طفل مهاجر من أصل  1500الذي يدعمه
ّ
منظمات المجتمع المدني بتحديث السياسات وتحسين قدرات االستقبال ،كما ازداد
المشروع) .وقامت المراكز الستة عشر التي تديرها الحكومة أو
الربط الشبكي من أجل إعداد المراجع المتعلّقة باألطفال  ،مع توسيع نطاق بناء القدرات ليشمل أيضًا وزارة الشؤون االجتماعيّة والطفولة واألسرة
ّ
ومنظمات المجتمع المدني ،ووزارة العدل ولواء األحداث.
)(MASEF
وجرى فصل التدريب بحسب األقسام ،ومن خالل تدريب المدربيّن الذي كان بمثابة نسخة طبق األصل من التدريب الذي تم دعمه وإدماجه في
لقوات األمن ودليل حماية الحجج اإلسالميّة لرعاية األطفال الطلبة .ومع
المشروع .ت ّم تطوير أدوات مح ّددة لدعم الالعبين األساسيّين :أدلّة حماية ّ
ذلك لم تعد الرعاية فعّالة مع نهاية المشروع الذي ر ّكز بشكل أساسي على المناطق الحضريّة ذات مركز ،مع الوعي المحدود في المناطق الريفيّة،
األمر الذي من شأنه من شأنه أن يدعم الوقاية .في وقت التقييم ،لم يت ّم رعاية أي طفل مهاجر في مركز في نواديبو) ،(Nouadhibouعلى سبيل
المثال.
فيما يتعلّق بالتعليم ،ال تزال هناك بعض العوائق التي تحول دون الوصول إلى التعليم االبتدائي والثانوي بشكل خاص ،حيث أنّ شهادة الميالد مطلوبة
صة التي تمنحها السلطات المحليّة لتسهيل التعليم والوصول إلى إمتحان
لإللتحاق بالصف السادس ،على الرغم من بعض األمثلة عن اإلعفاءات الخا ّ
القبول في السنة السادسة.
 6.4معايير الحكم :تحسين السيطرة على تدفّقات الهجرة ،وال سيما الهجرة غير النظاميّة ،وتهريب المهاجرين واإلتجار بالبشر
ال تزال الهجرة غير النظاميّة على مستوى عال ،من دون وجود بيانات عن عدد المهاجرين في موريتانيا التي زادت بشكل كبير في هذه المرحلة،
ولكن مع زيادة في العودة القسريّة .على مدى العامين الماضيّين ،كانت هناك زيادة بنسبة  ٪50في وصول المهاجرين عبر البحر األبيض المتوسط،
الطريق الغربي (موريتانيا  /المغرب) .يتزايد عبور القوارب من السنغال وغينيا عبر المياه الموريتانية .أ ّدت اتفاقيّة إعادة القبول مع إسبانيا 74إلى
عدد كبير من عمليّات العودة القسريّة بدعم من السلطات الموريتانية من دون مراقبة حقيقيّة للمهاجرين ،مما سيسمح بفهم أفضل للديناميكيا ّت ودعم
أفضل وتعزيز التحقيقات بشأن الشبكات اإلجراميّة التي تغذّي التدفّقات .إرتفع عدد المهاجرين المس ّجلين في نواكشوط ) (Nouakchottبشكل
ّ
المنظمة الدوليّة للهجرة ) (OIMمنذ التعداد العام العشري للسكان والمساكن ) ،2013 (RGPHليقترب من 85000
طفيف وفقًا الستطالعات
ّ
المشردين داخليا والالجئين
عدد
ر
ي
يتغ
لم
.
)(Nouadhibou
نواذيبو
في
شخص
32000
حوالي
هذا
ل
ث
يم
.
2013
في
مهاجر مقابل 81500
ّ
ّ
بشكل ملحوظ .يمث ّل الالجئون من مخيم مبيرا ) (M’Beraحوالي  62.60075شخص وبالتالي عدد كبير من السكان قد استقّر اآلن على المدى
نظرا لتدهور الوضع األمني في مالي ،مع دعم كبير نسبيا للبلد وبالنسبة للفئات السكانيّة األخرى .كما يوجد الجئون خارج المخيّم .إنّ بيانات
الطويلً ،
االعتقال ليست كلها مت ّسقة ،لكنها ّ
تغطي عشرات االعتقاالت تليها إدانات وتفكيك شبكات ،مما يوضح الجهود المبذولة لمعالجة هذه القضيّة.
سسي والتنظيمي والتشغيلي ،في إطار دعم الصندوق األوروبي للتنمية )(FED
ت ّم تعزيز إجراءات إدارة التدفّّ ق على مستوى اإلطار المؤ ّ
و صندوق االتحاد األوروبي االستئماني لحاالت الطوارئ ) (FFUعبر المن ّ
ظمة الدوليّة للهجرة ) .(OIMهذا الدعم ،الذي جمع بين دعم البنية
التحتيّة واألساليب "الليّنة" الجديدة ،سمح بإدارة الحدود بشكل أفضل على الرغم من التح ّديات المرتبطة بجغرافية البالد .وقد ت ّم بالفعل زيادة شبكة
ً
مركزا).
المراكز الحدوديّة (ما يقرب من  10مراكز حدوديّة تديرها الشرطة والدرك ،ت ّم بناؤها خالل الفترة  ،2020-2014من أصل 47
كيلومترا ،عل ًما أنّه ال يوجد مركز في منطقة النظام الخاص المحاذية
ومع ذلك ،ال يزال هذا العدد منخفضًا مع وجود أق ّل من مركز واحد كل 150
ً
لشمال مالي ،ولكن هناك نقطة قيد اإلنشاء في نبكيت الهواش ) ،(N’Bekeit Lahouachالمدينة التي سيت ّم فيها وضع مركز قيادة المنطقة الغربيّة
للقوة المشتركة .تساهم هذه الشبكة بشكل أساسي في تحسين مراقبة وهيكلة تدفّقات الهجرة ،وال سيما تنقّالت المواطنين من البلدان المحاذية لمالي
ّ
ّ
المنظمة الدوليّة للهجرة ) (OIMفي المنطقة نهج مجتمعيّة مبتكرة األمر الذي س ّهل النتائج من حيث
والسنغال ألسباب تجاريّة .على الحدود ،نفّذت
قوات األمن والسكان المحليّين ،وتشكل المستوى األول من الحوكمة األمنيّة من حيث الوقاية من المخاطر
األمن من خالل تعزيز التفاعالت بين ّ
صا
(النزاعات ،المخدرات ،كوفيد )19-وح ّل النزاعات المحليّة ،ال سيما في المناطق الريفيّة النائيّة .في بعض المجتمعات ،يأتي ما يصل إلى  15شخ ً
ّ
ساسة في والية الحوض الشرقي ) .(Hodhوهذا يعكس النهج
يوميا لعرض قضيّتهم على اللجنة في فترات معيّنة .إنهم ال
يغطون بعد المنطقة الح ّ
األمني  /اإلنمائي لقطاع األمن ،الذي يت ّم الترويج له على الصعيدين الوطني واإلقليمي ولكن لم يت ّم تناوله بعد في الواقع في هذه المرحلة .على
مستوى الحدود البحريّة ،تجري دوريّات بحريّة مشتركة مع الحرس المدني اإلسباني وخفر السواحل الموريتاني ،ويجري دعم عمل الدولة في البحر
الممول كجزء من دعم الميزانية (" )ABاالتحاد
في إطار صندوق االتحاد األوروبي االستئماني لحاالت الطوارئ( (FFU) ،مشروع األمن البحري
ّ
األوروبي فيما يتعلّق بالصلة بين األمن والقدرة على مواجهة الكوارث في موريتانيا") ،والذي يهدف بشكل خاص إلى تعزيز أنظمة المعلومات .ومع
ّ
تغطي
ذلك ،فإن موريتانيا ليست جز ًءا من المشاريع اإلقليميّة ،التي تم إنشاؤها مع الجماعة االقتصاديّة لدول غرب أفريقيا ) ،(CEDEAOوالتي
صصة على المستويّين الوطني
كامل ساحل غرب إفريقيا إلى السنغال .ت ّم التخطيط لجهود ترسيم الحدود بين مالي  /موريتانيا من خالل لجان مخ ّ
نظرا لحساسيّة الموضوع.
والمحلي ،لكنها باءت بالفشل ً
ّ
عززت االستثمارات القدرات البشريّة لألجهزة األمنيّة والدفاعيّة المنتشرة على الحدود من خالل دورات تدريبيّة عديدة ،مصحوبة بكتيّبات وإجراءات
منقّحة .76وقد م ّكنت الدورات التدريبيّة ،حول احترام حقوق اإلنسان ،بناء ردود الفعل لدى قوات أمن الحدود .اآلن على سبيل المثال ،في حالة
األطفال القاصرين غير المصحوبين بذويهم ،يت ّم التحقّق بشكل منهجي من تصاريح األم لمغادرة اإلقليم ،األمر الذي لم يت ّم قبل بضع سنوات .على
المدربين مع قائدهم (على مستوى ال
سن إت ّساق مهام العناصر
الرغم من تناوب الموظفين والخطط المهنيّّ ة المتقلّبة في بعض األحيان ،فقد تح ّ
ّ
ّ
صص العناصر إلى أقصى حد .لم يت ّم إحراز تق ّدم في أنظمة
تخ
منظم لزيادة
مركزي) .مع ذلك ،ال توجد سياسة موارد بشريّة ثابتة ،وال يوجد نهج
ّ
المعلومات حقا ألنّ المراكز الحدوديّة ليست كلّها مت ّصلة ،بينما تختلف األنظمة بين الشرطة والدرك.
وفيما يتعلّق وال يزال التنسيق اإلقليمي في مجال الهجرة من خالل نهج عبر الحدود للشبكات والتدفقات أمرا مطلوبا .إن أوجه التآزر مع تد ّخالت
الدول األعضاء في االتحاد األوروبي) ، (EMبما في ذلك إسبانيا ً
أوال ،غير بارزة ،على الرغم من طبيعة الظاهرة .إوتجري مشاريع لجان القرويين
 73تم دعم أكثر من  1500طفل مستقرّ منذ فترة في نواديبو ).(Nouadhibou
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?lang=fr&id=BOE-A-2003-1555574
 75بيانات مفوضيّة األمم المتحدة لشؤون الالجئين في تشرين األول  /أكتوبر 2020
صا في عام ( 2019عناصر الخط األمامي ،واألطراف الفاعلة األمنية والقضائية  ،والحماية).
 76مع المنظمة الدولية للهجرة ) ،(OIMتم تدريب  857شخ ً
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في السنغال ولكن ليس في مالي حيث تعتبر ضرورية في ضوء التحديات التي يواجهها البلد في مجالي األمن والحكم المحلي .إنّ مركز التنسيق
سق لتدفّقات الهجرة وتحليل أكثر شموليّة للظاهرة .ومن األمور البالغة
بين اإلدارات مع السنغال ومالي هو قيد اإلنشاء وسيهدف إلى اتّباع نهج من ّ
نظرا لما سيصاحب ذلك من آثار تشغيلية حقيقية ومستوى جيد من
األهمية أن الغالبية العظمى من المهاجرين في موريتانيا هن من مالي والسنغال ً
صصة تشارك فيها ع ّدة بلدان من حيث المنتديات أو الممارسات عبر الحدود .ي ّ
عزز صندوق االتحاد األوروبي
الصيانة .يت ّم اتّخاذ إجراءات مخ ّ
ً
سقا بين الدول ،وت ّم إشراك موريتانيا في العديد من البرامج اإلقليميّة ،مثل
االستئماني لحاالت الطوارئ ) (FFUالذي يض ّم  14دولة أيضًا ،نه ًجا من ّ
المساعدة الطوعيّة في العودة وإعادة اإلدماج ) (ARVRوبرنامج تعزيز مساهمة المهاجرين في التنمية ) (Migr'Actionsوالبرنامج األوروبي
للتنمية والحماية على الصعيد اإلقليمي ) ، (RDPPولكن بصرف النظر عن بعض التبادالت للجهات الفاعلة الوطنيّة ،فإنّ هذا ال يشمل حقا العالج
المتكامل للمشكلة.
يرتبط التآزر بين البلدان بشكل أساسي بإجراءات العودة الطوعيّة والتي قد ت ّم وضع بروتوكوالت تشغيليّة لها .بُذلت جهود توعية على مستوى
المهاجرين بشأن مخاطر الهجرة غير النظاميّة ،ولكن لكي تكون فعّالة ،يجب أن تتعلّق أيضًا ببيئة العودة ،والمجتمعات التي شاركت أحيانًا في
مشروع الهجرة وكانت تمثّلها واستثمرت لجعل هذه الهجرة ممكنة.
ي في  13يوليو  2020بين العديد من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي (إسبانيا ،فرنسا ،البرتغال ،إيطاليا،
شاركت موريتانيا في مؤتمر إفتراض ّ
مالطا ،ألمانيا ) والجزائر وليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس بشأن تحسين التعاون في مكافحة تهريب المهاجرين .وأعرب المشاركون عن عزمهم
تطورا في
سقة .ال يوجد نهج إقليمي حقيقي للهجرة ،ال سيما من حيث األمن ،وهو األكثر
على منع ومكافحة تهريب المهاجرين بطريقة مشتركة ومن ّ
ً
موريتانيا وبالتالي ال يوجد تأثير تشغيلي ،على سبيل المثال ،من حيث التحقيق المشترك لتفكيك الشبكات .مع ذلك ،يتم إجراء إجتماعات دوريّة من
قبل الجهات الفاعلة المحليّة.

 3.7سؤال التقييم  - 7الص ّحة
إلى أي مدى ساهم دعم االتحاد األوروبي في تحسين إمكانيّة الوصول العادل إلى الخدمات الص ّحية األساسيّة العالية الجودة بشكل
مستدام  ،وال سيما للفئات الضعيفة ،واالستجابة لسياق الوباء الجديد؟
إجابة عن سؤال التقييم

استمرت التح ّديات ،فإنّ تنفيذ
تم تعزيز إدارة النظام الص ّحي بشكل مستدام خالل فترة التقييم عبر تد ّخالت يدعمها االتحاد األوروبي .حتى إذا
ّ
ّ
الخطة الوطنيّة للتنمية الص ّحية ( )PNDSقد م ّكن من الشروع في إصالحات حوكمة القطاع وتوطيد األسس الالزمة للتق ّدم نحو التغطية الصحيّة
ّ
الشاملة ( .)CSUومع ذلك ،فإن هذا ال يترجم دائ ًما إلى نتائج أكثر فعاليّة على مستوى ركائز النظام الصحي ،التي ال تزال هشة .ال يزال التنسيق
القطاعي يعاني من نقاط ضعف ،تفاقمت بسبب أزمة كوفيد .19-
ق ّدم االتحاد األوروبي مساهمة كبيرة في التق ّدم نحو التغطية الصحيّة الشاملة ( )CSUومختلف أبعادها .حتى إذا ظلّت القدرة التشغيليّة للمرافق
سنت القدرة على
الصحيّة منخفضة (كما يت ّضح من مسح خدمات تقييم مدى توافر الخدمات والجاهزيّة ) ،(SARAعلى سبيل المثال) ،فقد تح ّ
ضمان تغطية الرعاية الصحيّة األساسيّّ ة ،وزادت إمكانيّة الوصول (المادي) إلى هذه الخدمات خالل فترة التقييم .تظل القدرة على تح ّمل
تكاليف الخدمات الصحيّة مصدر قلق ،ولكن إدخال التأمين الصحي مر ّحب به للمساعدة في معالجة هذه المشكلة .ترافقت الزيادة في التغطية
الصحيّة ومبادرات الحماية الماليّة مع زيادة ملحوظة في مع ّدالت إستخدام الخدمات الصحيّة منذ العام  .772014وقد ت ّم تعزيز نظام المراقبة
مرض .ومع ذلك ،ال يزال هناك نقص في العناصر األخرى للقدرة على االستجابة
الوبائيّة ،ال سيما في سياق وباء كوفيد  ،19-وهي تعمل بشكل
ٍ
ً
فضال عن
لحاالت الطوارئ الوبائيّة .أما بالنسبة للنتائج الصحيّة ،فإن التق ّدم متفاوت .فعلى الرغم من إنخفاض مع ّدل اإلصابة بالمالريا والسل،
التق ّدم في مستوى الخدمات لمكافحة سوء التغذية الحاد ،هناك إتجاه مقلق إل وفيّات األطفال وكذلك مع ّدالت وفيّات األ ّمهات مرتفعة للغاية -
ً
مؤ ّ
عمال مشتر ًكا بين القطاعات .باإلضافة إلى ذلك ،ال تزال هناك فوارق كبيرة
شرات قياس األثر التي ال تعتمد فقط في قطاع الص ّحة وتتطلّب
ً
فضال عن أوجه القصور من حيث جودة الرعاية.
التدرجات االجتماعيّة،
في توزيع النتائج الصحيّة وفقًا لسلسلة من
ّ
يعتبر منطق التد ّخل الخاص ببرنامج دعم القطاع الص ّحي ) (PASSوثيق الصلة ومتماس ًكا ومتماشيًا مع األولويّات الوطنيّة .تم تكييف أولويّات
الدعم مع تطور االحتياجات ،ال سيما على أساس التدقيق المؤسسي وتقييم منتصف الم ّدة ومراجعة الخطة الوطنيّة للتنميّة الصحيّة ()PNDS
،وهي تستفيد منذ العام  2019تحسّن الملكيّة الوطنيّة .كما ويستخدم ّ
سسي باإلضافة إلى المساعدة التقنيّة القويّة،
األول أي التعزيز المؤ ّ
خط التد ّخل ّ
ّ
للنظام الصحي (الموارد البشريّة واألدوية ونظام
أساليب التد ّخالت المبتكرة (االرتكاز المزدوج ،بحوث العمل) ويستهدف ثالث ركائز أساسيّة
المعلومات الصحيّة) .كما دعم التعزيز المؤسسي اإلصالحات الجارية  ،حيث ساهم في التحسينات الملحوظة في الحوكمة والتخطيط وإرساء أسس
التأمين الصحي .أ ّما بالنسبة إلى ّ
مولت تنفيذ أنشطة برنامج الخطة الوطنيّة
خط التدخل الثاني ،وهي المنحة المق ّدمة إلى وزارة الصحة ،فقد ّ
للتنمية الصحيّة ( )PNDSلتعزيز توفير الخدمات الصحيّة األساسيّة :إعادة التأهيل ،والبناء ،والمعدات ،واالستجابة لـكوفيد .19-يتيح البحث
اإلجرائي تطوير نموذج حي صحي يتالءم مع التغيرات في السياق ،لتعزيز الرعاية الصحيّة األوليّة واالستفادة من التجربة الموريتانية في إنشاء
التأمين الصحي .وقد ساعد كل هذا الدعم في ترسيخ األسس الالزمة للتقّدم نحو تحقيق التغطية الصحيّة الشاملة ( .)CSUال يمكن إنكار القيمة
المضافة لالتحاد األوروبي  ،الذي كان أكبر مانح لقطاع الصحة حتى الزيادة األخيرة في محفظة البنك الدولي ،على أربعة مستويات )1( :بناء
صة به (المساعدة التقنيّة طويلة األجل ،االرتكاز المزدوج ،الدعم العلمي  /إجراء
القدرات ودعم المؤسسات؛ ( )2التكامل بين أدوات التد ّخل الخا ّ
البحث) ؛ ( )3الدعم المباشر لوزارة الص ّحة تمهي ًدا إلنشاء صندوق مشترك؛ ( )4القدرة على التكيف واالستجابة لالحتياجات الفوريّة التي عبّر
عنها الشريك  -ال سيما في سياق أزمة كوفيد( 19-كان االتحاد األوروبي هو المانح الوحيد الذي يوفّر مع ّدات الحماية الشخصيّة في الدولة).
حتى على مستوى الواليات ) (Moughataasالمدعومة ،اعتبر دعم برنامج دعم القطاع الصحي ( )PASSذو أهميّة قصوى.
معايير الحكم :7.1إدارة النظام الص ّحي
شر بالخير من أجل االستدامة الجيّدة .ت ّم تقييم
سنت إدارة النظام الصحي وهناك العديد من اإلنجازات التي تحقّقت في هذا المجال والتي تب ّ
لقد تح ّ
ومراجعة برنامج الخطة الوطنيّة للتنمية الصحيّة ( )PNDSخالل فترة التقييم ،للتكيّف مع التح ّديات الجديدة واألولويّات القطاعيّة الجديدة.لقد كان
مرض إلى حد ما .تماشيًا مع مبادئ برنامج الخطة الوطنيّة للتنمية الصحيّة ( ،)PNDSقامت الحكومة بتطبيق تدابير مه ّمة واعتمدت
مستوى تنفيذها
ٍ
إصالحات رئيسة تهدف إلى تحسين إدارة قطاع الص ّحة .لم يت ّم تقييم الميثاق الوطني (الذي تم وضعه في سياق الشراكة الصحيّة الدوليّة ،التي
 77وهكذا ،ارتفع معدل استخدام الخدمات العالجيّة بما يقرب من  20نقطة ومعدل الوالدات التي تجري تحت إشراف أخصائيين بأكثر من  18نقطة.
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أصبحت شراكة التغطية الصحيّة الشاملة ( )CSUبحلول العام  ،2030والتي تهدف إلى تحسين التنسيق بين الشريك الفني والمالي ) (PTFومواءمة
ضح
المساعدات في قطاع الص ّحة) في هذه المرحلة .إن التق ّدم على مستوى الركائز المختلفة للنظام الص ّحي متغيّر ويظ ّل بعضها هشا كما هو مو ّ
أدناه .ال يزال التنسيق القطاعي والمشترك بين القطاعات يعاني من نقاط ضعف كبيرة وقد أ ّدت أزمة كوفيد  19-إلى تفاقم المشاكل القائمة .ومع
ذلك ،تم تعزيز القدرات القياديّة لوزارة الص ّحة ) ، (MSكما ت ّم إحراز تق ّدم كبير في المعايير وأدوات التخطيط واإلدارة.
ي على المستوى الوطني ومن الشريك الفني والمالي )(PTF
باإلضافة إلى ذلك ،فإن جدول أعمال التغطية الصحيّة الشاملة ( )CSUموضع دعم قو ّ
ويعطي األمل في تحسين الحوار السياسي والتنسيق والمواءمة بين فرق العمل الفني في المستقبل .إنّ إحتمال إنشاء صندوق مشترك ،وهو مشروع
ي من االتحاد األوروبي ،يثير اهتمام العديد من أصحاب العمل الفني ،بشرط أن يكون مناسبًا حقًا وأن تت ّم إدارته من قبل الدولة .فيما
يحظى بدعم قو ّ
يتعلّق بالتمويل الص ّحي  ،حتى إذا كانت ال تزال هناك مشاكل في المؤ ّ
شرات العا ّمة (ضعف عام في التمويل ،أهميّة المدفوعات المباشرة) ،يمكننا
الترحيب بتطوير استراتيجيّة تمويل ص ّحي جديدة لصالح التغطية الصحيّة الشاملة ( )CSUوتصميم نموذج تأمين ص ّحي وطني .أ ّما في ما يتعلّق
بنظام المعلومات الصحيّة ،فإن جودة البيانات الصحيّة بشكل عام سيّئة للغاية في موريتانيا .فعلى الرغم من إحراز بعض التقدم خالل فترة التقييم -
صة نظام إدارة المعلومات الصحيّة ( )DHIS2وبناء قدرات الوكالء  -فإن نظام المعلومات الصحيّة الوطني ليس
ال سيما من حيث اإلنتقل إلى من ّ
ف ّع ً
اال بعد وال يزال استخدامه محدودًا .تم تعزيز نظام المراقبة الوبائيّة ،من جانبه ،في سياق جائحة كوفيد 19-وهو فعا ّل نسبيا.
برر تد ّخل برنامج دعم القطاع الص ّحي ) (PASSعلى هذا المستوى.
تواجه موريتانيا أزمة معقّدة وكبيرة في الموارد البشريّة الصحيّة ،األمر الذي ّ
ّ
ّ
منظمة الص ّحة
منظمة الص ّحة العالميّة في المتوسط ،فإن كثافة العاملين الطبييّن أق ّل بكثير من معايير
بينما تتجاوز كثافة الموظفين الطبيّين معيار
العالميّة ) . (OMSباإلضافة إلى ذلك ،ثم’ اختالالت كبيرة في توزيع العاملين واستخدامهم  ،سواء بين المناطق وبين المستشفيات والمستويات
األوليّة.
لالستجابة لهذه األزمة ،وضعت وزارة الص ّحة  ،بدعم من العديد من الشركاء بما في ذلك االتحاد األوروبيّ ،
خطة مؤقّتة لتنمية الموارد البشريّة
( ، )2020-2019تقترح تحسين الحوكمة وإدارة الموارد البشريّة .في الميدان ،لوحظ تق ّدم في التدريب المستمر ،وال سيما في المقاطعتين
) (Moughataasلتدخّّ ل برنامج دعم القطاع الص ّحي ).(PASS
وتطورات على مدى السنوات العشر الماضية (على وجه الخصوص إغالق
أخيرا ،في قطاع األدوية الفرعي ،على الرغم من أنه شهد إصالحات
ً
ّ
الصيدليّات غير الممتثلة ،وتوحيد سعر المنتج الطبي على أراضي اإلقليم ووجود مختبر لمراقبة جودة المنتجات الطبيّة) ،ال يزال يعاني من مشاكل
كبيرة .ال يزال توافر األدوية يمث ّل مشكلة رئيسة في المرافق الصحيّة .يشير االلتزام القوي من وزارة الص ّحة إلصالح هذا القطاع الفرعي ،بدعم
من شركائها بما في ذلك االتحاد األوروبي ،إلى تحسنّات في السنوات القادمة.
سسي سليم ويت ّم تكييفه بحسب الحاجة ،في تحسين الحوكمة في قطاع الص ّحة .كما هو
ساهم دعم االتحاد األوروبي ،الذي يقوم على تشخيص مؤ ّ
ضح في المربّع أدناه ،ساهم برنامج دعم القطاع الص ّحي ) (PASSفي هذه التحسينات على ع ّدة مستويات.
مو ّ
من خالل دعم تعزيز القدرات الوطنيّة (تدريب كبار مسؤولي الص ّحة العا ّمة في معهد أنتويرب للطب المداري ،ودعم البحوث العمليّة) وتوفير
سسي) باإلضافة إلى تمويل سلسلة من أنشطة تعزيز النظام الصحي (عنصر المنح) ،دعم برنامج دعم
المساعدين التقنيّين الدوليّين (عنصر الدعم المؤ ّ
القطاع الصحي ) (PASSسلسلة من العمليات لتحسين التخطيط االستراتيجي (تقييم منتصف المدة للخطة الوطنية للتنمية الصحية )(PNDS
ومراجعتها) والتشغيلي ،وكذلك حوكمة قطاع الصحة ،وإدارة الموارد البشرية و المعلومات الصحية ،وكذلك جودة العمليّات التشغيليّة والخدمات
الصحيّة والرعاية .يمكن اإلشارة بشكل خاص إلى تطوير المعايير واألدوات التي من شأنها تحسين جودة الخدمات الصحيّة .كما قدّم هذا البرنامج
صص لقطاع األدوية وعززه منذ سبتمبر  2020من خالل توفير مساعدة فنيّة صيدليّة .ت ّم تكييف كل هذا الدعم مع االحتياجات
بعض الدعم المخ ّ
سسي .أ ّما في ما يتعلّق بتعزيز الطلب ،فقد ساهم برنامج دعم القطاع الص ّحي
المتغيّرة للقطاع ،والتي تم تقييمها في البداية من خالل تدقيق مؤ ّ
) (PASSفي الدراسات والمناقشات التي أ ّدت إلى إعتماد نموذج التأمين الص ّحي الوطني ،ويت ّم اختبار هذا النموذج في المناطق التجريبية .حتى
ي  PASSديناميكيّة إيجابيّة للغاية على مستوى مقاطعة ) (Moughataaدار النعيم على
على المستوى التشغيلي ،خلق برنامج دعم القطاع الصح ّ
ي ( PASSالحوكمة من ناحية  ،وتعزيز العرض والطلب على الرعاية من ناحية
الصح
وجه الخصوص .تع ّد مشاريع تدخل برنامج دعم القطاع
ّ
أخرى) شرو ً
طا أساسيّة للتق ّدم نحو التغطية الصحيّة الشاملة ( .)CSUبصفته قائد فريق الشريك الفني والمالي ) (PTFللص ّحة ،بذل االتحاد األوروبي
جهو ًدا كبيرة لتحسين التنسيق القطاعي ،وتعزيز قدرات وزارة الص ّحة لضمان هذا التنسيق ووضع أسس صندوق مشترك للتغطية الصحيّة الشاملة
ً
سقة وفعّالة .يش ّجع دعم تطوير نموذج التأمين الصحي على مواءمة
( ،)CSUوالذي سيكون رصيدًا
هائال لدعم نشر إصالح بهذا الحجم بطريقة من ّ
الشريك الفني والمالي ) (PTFمع السياسة الوطنيّة ،في حين أنّ الدعم المق ّدم إلى وزارة الص ّحة يجعل من الممكن إظهار الفائدة والجدوى من مواءمة
أكبر للشريك الفني والمالي ) (PTFمع النظم الوطنيّة .فيما يتعلّق بالترابط العام لدعم االتحاد األوروبي ،يتوافق برنامج دعم القطاع الص ّحي
) (PASSبشكل كامل مع ا ّ
لخطة الوطنيّة للتنمية الصحيّة ) (PNDSواألهداف الدوليّة ،وهي السعي لتحقيق أجندة التغطية الصحيّة الشاملة .ومع
ذلك ،هناك صعوبات في تبادل المعلومات والتنسيق بين التدخالت الثنائيّة لالتحاد األوروبي والمساهمات في المبادرات الصحيّة العالميّة.
حتى إذا كانت أهدافهم متماسكة (هدف التغطية الصحيّة الشاملة ( )CSUوتعزيز النظام الص ّحي) ،فإن مستوى التنسيق مع الجهات الفاعلة المعنيّة
ضل هذه الصناديق مناهج تد ّخل مح ّددة.
( ، Gavi Allianceالصندوق العالمي) يظ ّل منخفضًا وت ُف ّ
ّ
ّ
إنّ تسهيالت التمويل العالمي ( )GFFهو صندوق استئماني يساهم فيه االتحاد األوروبي ولكنه موجود في مقر البنك الدولي ويتأثر بشدّة بأولوياته
وطرق عمله (حتى لو تد ّخل في مجاالت أولويّة معيّنة في االتحاد األوروبي) .يعتبر االتحاد األوروبي أيضًا المانح األول لشراكة التغطية الصحيّة
الشاملة ( ،)CSUلكن هذه الشراكة ،التي انض ّمت إليها موريتانيا في عام  ،2019ليست نشطة للغاية بعد ،ولم يت ّم حشد سوى القليل من التمويل
ّ
منظمة الص ّحة العالميّة) ، (OMSالتي تدير الشراكة ،مجموعة من العمليّات التي يدعمها أيضًا برنامج دعم القطاع الص ّحي
حتى اآلن .تدعم
أخيرا ،فإن االتحاد األوروبي والشركاء الفنييّن والمالييّن
) ،(PASSولكن ال توجد آليّة للمساءلة أو التنسيق مع تدخالت االتحاد األوروبي الثنائيّة.
ً
)(PTFsالرئيسين في قطاع الص ّحة (بما في ذلك الصناديق العالميّة) هم أيضًا أعضاء في الشراكة من أجل التغطية الصحيّة الشاملة ()CSU
بحلول عام  ،2030لكن الميثاق (الميثاق الوطني الذي يهدف إلى تحسين التنسيق بين الشركاء الفنييّن والمالييّن ) (PTFsوالمواءمة) يعكس إلتزاماته
لصالح فعاليّة المساعدات في قطاع الص ّحة .لم تت ّم مراقبته بانتظام حتى اآلن وسيت ّم تقييمه في العام .2021
باإلضافة إلى ذلك ،هناك فرص ألوجه التآزر الضائعة فيما يتعلّق بالتعاون عبر القطاعات داخل االتحاد األوروبي نفسه .على الرغم من كل شيء،
فقد ت ّم إحراز تق ّدم على مستوى التنسيق بين القطاعات ،وال سيما على مستوى إدماج األنشطة المشتركة بين الجنسين والعنف قائم على النوع
االجتماعي ) (VBGفي برنامج التعاون الص ّحي (حملة التواصل بين الجنسين والص ّحة) بفضل التنسيق بين قسم الحوكمة وقسم ّ
منظمات المجتمع
ّ
المنظمات غير الحكوميّة التي تدعمها المديريّة العا ّمة للعمليّات األوروبية للحماية
المدني ) ، (OSCوكذلك مع التد ّخالت اإلنسانيّة من خالل إشراك
ّ
حوارا أفضل بين المنظمات غير الحكوميّة والسلطات الصحيّة المحليّة.
المدنيّة والمعونة اإلنسانيّة ) (DG ECHOفي عمليّة التخطيط  ،والتي بدأت
ً
أخيرا  ،فإن معظم مؤشرات البرنامج الوطني اإلرشادي ) (PINالمتعلّقة بقطاع الص ّحة غير متوافرة كما ت ّمت صياغتها في البداية .ال تسمح هذه
ً
المؤ ّ
سسي بشكل صحيح.
شرات بفهم إتجازات برنامج التعزيز المؤ ّ
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التطور نحو التغطية الصحيّة الشاملة ومختلف أبعادها (توافر الخدمات والجودة والقدرة على تح ّمل التكاليف واإلنصاف)
 7.2معايير الحكم:
ّ
كبيرا ومستدا ًما نحو التغطية الصحيّة الشاملة ومختلف أبعادها (توافر الخدمات والجودة والقدرة على تح ّمل التكاليف
أحرزت الدولة تق ّد ًما
ً
واإلنصاف).
ساعدت أعمال البناء وإعادة التأهيل ،وكذلك شراء المع ّدات ،على زيادة القدرة على ضمان تغطية الرعاية األساسيّّ ة وتوافر الخدمات الصحيّة.
زاد العدد اإلجمالي لمرافق الص ّحة العا ّمة بشكل مطرد خالل فترة التقييم ،وارتفعت إمكانيّة الوصول إلى مرفق صحي ضمن نطاق  5كيلومترات.
سن في توافر بعض الخدمات المح ّددة (مدعومة ببرامج عموديّة ،مثل السل أو فيروس نقص المناعة البشريّة /
خالل فترة التقييم ،كان هناك تح ّ
اإليدز) باإلضافة إلى مؤ ّ
شر تغطية الخدمة المستخدم للرصد العالمي للتغطية الصحيّة الشاملة (( ،)CSUهدف التنمية المستدامة )،)3.8.1 )ODD
سنت خدمات مكافحة سوء التغذية الحاد .ومع ذلك ،ال يزال توافر معظم
التي ارتفعت من  ٪33في عام  2015إلى  ٪41في عام  .2019كما تح ّ
المع ّدات والخدمات منخفضًا :كان مؤشر القدرة التشغيليّة للخدمات العامة  ٪ 42فقط في العام  2018وفقًا لمسح خدمات تقييم مدى توافر الخدمات
والجاهزيّة ).(SARA
أتاح تنفيذ ا ّ
ّ
لخطة الوطنيّة للتنمية الصحيّة ) ،(PNDSباإلضافة إلى تدخالت االستجابة لوباء كوفيد  ،19-تنفيذ سلسلة من اإلجراءات فيما يتعلق
ُ
ّ
سط  13درجة
متو
ر
د
ق
فقد
،
المبذولة
الجهود
من
الرغم
على
ة.
م
العا
ة
ي
الصح
الطوارئ
حاالت
إدارة
إلى
باإلضافة
،
ومكافحته
المرض
بالوقاية من
ّ
ّ
ّ
من القدرات األساسيّة للوائح الصحيّة الدوليّة بنسبة  ٪35في عام  ،2019وأظهرت أزمة كوفيد  19-نقاط الضعف في استجابة المستوى المركزي.
يعاني النظام الصحي الموريتاني من نقاط ضعف كبيرة من حيث النظافة ومكافحة العدوى وبشكل عام جودة تقديم الخدمات .ومع ذلك ،يجب أن ينتج
سن في جودة تقديم الخدمات الصحيّة عن الجهود المبذولة ،ال سيما فيما يتعلّق بالمعايير واإلجراءات ،واإلشراف ،وتوافر المع ّدات ،وإدارة
التح ّ
النفايات الطبيّة الحيويّة.
ويتعرض ما
ال تزال القدرة الماليّة لتغطية نفقات الخدمات الصحيّة مصدر قلق .ال يزال اإلنفاق المباشر يمث ّل حوالي نصف اإلنفاق على الص ّحة،
ّ
يقارب من  ٪12من السكان إلفقار اإلنفاق الص ّحي .توجد سلسلة من آليّات اإلعفاء من مدفوعات الرعاية الصحيّة المباشرة في موريتانيا ،وهي
سقة بشكل جيد .يت ّم تنفيذ العديد من المبادرات لمعالجة هذه المشكلة كجزء من استراتيجيّة التمويل الوطنيّة (بما في ذلك دراسة حول
آليّات غير من ّ
تسعير الخدمات).
تتجاوز استراتيجيّة تمويل التغطية الصحيّة الشاملة قطاع الصحة وتشمل التمويل والحماية االجتماعيّة .وهناك إصالحات في الميزانيّة البرنامجيّة،
صة على مستوى الخزانة من خالل توفير اإليرادات المتأت ّية من التدريب الص ّحي،
لكنّها ال تزال في مرحلة التجريب .وفي حين تظ ّل الص ّحة حالة خا ّ
ضا في المستويات الالمركزيّة في سياق التأمين الص ّحي،
فإن أوجه التآزر بين الص ّحة والماليّة العا ّمة غير
متطورة في هذه المرحلة .وال يُنظر أي ً
ّ
وإدارة األدويّة ،وإجراءات الحماية االجتماعيّة في إطار الترابط.
ترافقت الزيادة في التغطية الصحيّة مع زيادة واضحة في مع ّدل استخدام الخدمات الصحيّة منذ العام  .2014وارتفع مع ّدل استخدام الخدمات العالجيّة
بما يقارب  20نقطة ،ومعدل الوالدات بمساعدة األخصائيّين بأكثر من  18نقطة .ومع ذلك ،ال يزال استخدام الخدمات الصحيّة منخفضًا من حيث
القيمة المطلقة :تلجأ أقل من ثلثي النساء إلى الوالدات بمساعدة األخصائيّين ،وانتشار وسائل منع الحمل في ركود أقل من ( ٪10وفقًا للتقرير السنوي
سسي لبرنامج دعم القطاع الص ّحي ) (AI-PASSلعام  )2019واالستشارة السابقة للوالدة .ال تزال التغط ّية منخفضة (حوالي ٪15
لـ الدعم المؤ ّ
الستشارات ما قبل الوالدة المرتبة الرابعة ) (CPN4وفقًا لتقرير استراتيجيّة النمو المتسارع و الرفاه المشترك ) (SCAPPلعام .)2018
أما بالنسبة للنتائج حول ص ّحة الس ّكان ،فإنّ التق ّدم متفاوت .هناك انخفاض في معدل اإلصابة بالمالريا والسل  ،ويمكن العثور على العديد من األخبار
اإليجابيّة في مكافحة سوء التغذية الحاد :تتزايد نسبة رعاية األطفال الذين يعانون من سوء التغذية بفضل عمل مراكز اإلنعاش الغذائي التي تديرها
الخدمات الصحيّة (بعضها مدعوم من المديريّة العا ّمة للعمليّات األوروبية للحماية المدنيّة والمعونة اإلنسانيّة ) ،)(DG ECHOوالتي تحقّق مع ّدل
شفاء مرتفع :فقد إرتفعت من  ٪63في العام  2014إلى  ٪82في العام  .2018في المقابل ،أظهر المسح العنقودي المتع ّدد المؤ ّ
شرات )(MICS
التدرجات االجتماع ّية ،وهو إت ّجاه مقلق لزيادة وف ّيات األطفال وكذلك مع ّدل
لعام  ،2015إختالفات كبيرة في توزيع النتائج الصح ّية وفقًا لسلسلة من
ّ
الوفيّات (يق ّدر بنحو  766لكل  100،000والدة حيّة في عام  . (2017تعتمد مؤ ّ
شرات التأثير أيضًا على قطاعات أخرى غير الص ّحة باإلضافة
إلى مساهمات أخرى غير دعم االتحاد األوروبي  ،بهدف مراعاة النظام الص ّحي بطريقة متكاملة .يوفر كوفيد فرصة لمناقشة جوانب مح ّددة من
مكونات الخدمات على مستوى التدريب الص ّحي ( ،)FoSaمع مراعاة جودة الرعاية .فيما يتعلّق باإلنصاف والفئات الضعيفة
النظافة على صعيد ّ
للتدرجات االجتماعيّة ،والبيانات المتاحة في هذا الوقت ال تسمح لنا بتقدير التق ّدم
على وجه الخصوص ،ال تزال هناك فوارق صحيّة كبيرة وفقًا
ّ
المحرز .وتجدر اإلشارة أيضًا ،بشكل عام ،أنّ عدم التوازن في تخصيص الموارد (لصالح المستشفيات وعلى حساب الرعاية الصحيّة األوليّة) يؤث ّر
بشكل خطير على توفير الرعاية الصحيّة في موريتانيا.
ساهم دعم االتحاد األوروبي في التق ّدم نحو هدف التغطية الصحيّة الشاملة .لم يدعم برنامج دعم القطاع الص ّحي ) (PASSعمليّات تحسين
المتطلّبات األساسيّة الالزمة لتحقيق هدف التغطية الصحيّة الشاملة فحسب ،بل دعم أيضًا األنشطة الرامية إلى تعزيز العرض والطلب على الرعاية
على أرض الواقع .فيما يتعلّق بتوفير الرعاية والخدمات الصحيّة ،قام االتحاد األوروبي بتمويل أعمال إعادة التأهيل وتوفير المع ّدات للوظائف
والمراكز الصحيّة (دعم برنامج دعم القطاع الص ّحي ) )(PASSومن خالل دعم تحسين جودة توفير خدمات الص ّحة الجنسيّة واإلنجابيّة (الدعم
ي من خالل مجاليه ،إلى دعم عدد من الجوانب التي تشمل ضمان جودة الرعاية على مستوى اإلصالحات
المؤ ّ
سسي) .وقد سعى برنامج الدعم الصح ّ
التي بدأها على المستوى المركزي ومن خالل البحث والعمل الميداني .يمكننا أن نالحظ على وجه الخصوص التوحيد القياسي ،وإعادة إطالق
اإلشراف المتكامل ،وتحديث المع ّدات وعدد معيّن من تدابير النظافة .على مستوى الطلب ،يقوم برنامج دعم القطاع الص ّحي ) (PASSبتجربة تنفيذ
نموذج التأمين الص ّحي الجديد ،والذي من شأنه أن يساهم في النهاية في تحسين الحماية الماليّة .وبشكل خاص فيما يتعلّق باالستجابة لوباء كوفيد -
 ،19كان االتحاد األوروبي ّأول مانح يدعم استجابة موريتانيا الصحيّة للوباء ،ال سيما من خالل توزيع مع ّدات الحماية الشخصيّة وتدريب العاملين
الصحيّين وحمالت التواصل.
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والنمو الشامل والمستدام
 3.8سؤال التقييم  - 8القدرة على التكيف
ّ
إلى أي مدى ساهم دعم االتحاد األوروبي في ديناميكيات القدرة على التكيف والنموّّ ؟

إجابة عن سؤال التقييم

النمو ،وهذا يت ّضح على سبيل المثال من خالل التق ّدم الملحوظ من حيث
تطورات إيجابيّة حتى عام  2018من حيث
ّ
شهدت البالد بشكل عام ّ
القيمة المسلّطة على المناطق الزراعيّة وإنتاج الحبوب والناتج المحلي اإلجمالي الريفي؛ كما وحدث إنخفاض في مؤ ّ
شر الفقر العام وتراجع الفقر
الريفي على وجه الخصوص .ومع ذلك ،فإنّ هذه الديناميكيّة اإليجابيّة تصطدم بشكل متزايد بعوامل معيّنة ،مثل العوامل المناخيّة والضعف
صا إتجاه نحو تدهور بعض مؤ ّ
شرات األمن
المؤ ّ
سسي وانعدام األمن اإلقليمي ،والتي أعاقت نمو البلد وعمليّات التنمية المستدامة .هناك خصو ً
الغذائي وسوء التغذية .في هذا السياق ،تعتبر استراتيجيّة التعاون التي وضعها االتحاد األوروبي للفترة المرجعيّة ،والتي تهدف إلى العمل على
المستوييّن المركزي والالمركزي ،ذات صلة بالموضوع .تجمع هذه االستراتيجيّة بشكل خاص بين الدعم لتعزيز قدرات الحوكمة لجميع الجهات
الفاعلة في القطاع ،مع إنشاء البنية التحتيّة ومع ّدات الهيكلة للقطاعات الزراعيّة والرعويّة على مستوى األسرة والمجتمع.
دورا رائدًا في دعم ديناميكيّة البالد من حيث النمو الشامل والمستدام ،من خالل جعل األمن الغذائي
منذ عام  ،2014لعب االتحاد األوروبي ً
ّ
سسة التنمية
والتغذوي وتنمية الزراعة المستدامة ) (SANADالقطاع الرئيسي لتركيز
خطة التنفيذ الوطنيّة في الدورة الحادية عشرة لمؤ ّ
متنوعة ومستدامة ّ
تعزز عمل
االقتصاديّة .إستهدف الدعم في المقام األول أكثر سكان الريف ضعفًا في أربع واليات من خالل تطوير قطاعات ّ
النساء والفتيات؛ في هذه المرحلة ،ت ّم الشعور بالتأثيرات بشكل رئيسي على المستوى المحلي في مناطق تد ّخل مح ّددة للغاية ،وهي غالبًا ما تكون
سسي لوزارة التنمية الريفيّة
مكون التعزيز المؤ ّ
متواضعة .وقد تج ّ
سدت مساهمة االتحاد األوروبي في حوكمة القطاع بشكل أساسي من خالل ّ
ضمن برنامج التعزيز المؤسسي في موريتانيا وتعزيز قدرات الزراعة والتنمية الحيوانيّة على مواجهة الصدمات ) ،(RIMRAPلكن النتائج
ظلّت محدودة .في قطاع األمن الغذائي والتغذوي وتنمية الزراعة المستدامة )ّ ،(SANAD
عززت مشاريع االتحاد األوروبي الهياكل
الالمركزيّّ ة والمجتمع المدني ،وأجروا التشخيصات التي سيت ّم إستخدامها في التنمية المستقبليّة .ساهمت اإلجراءات ذات األولويّة من حيث
البنية التحتيّة في تطوير األراضي لصالح المجتمعات األكثر ضعفًا وقدرتها على الصمود؛ وقد أ ّدى إتباع نهج مبتكر في مجال مستجمعات المياه
سسي
مكونات مشروع التعزيز المؤ ّ
وإنشاء هياكل مشتركة إلى تعزيز إستدامة هذه الهياكل األساسيّة .ومع ذلك ،كان مستوى اإلنجازات متفاوتًا بين ّ
األول ،وكذلك بين الواليات المستهدفة .وبتمويل
في موريتانيا وتعزيز قدرات الزراعة والتنمية الحيوانيّة على مواجهة الصدمات )ّ (RIMRAP
جزئي من الصندوق األوروبي للتنمية ) (FEDالعاشر ،ساهم االتحاد األوروبي أيضًا في نمو وانفتاح المناطق المستهدفة من قبل األمن الغذائي
ّ
محطة الطاقة الهجينة في كيفة )(Kiffa
والتغذوي وتنمية الزراعة المستدامة ) ،(SANADمن خالل مشروعين رئيسين للبنية التحتيّة ،وهما
في عصبة ) ، (Assabaوطريق روصو ) (Rossoالذي يربط بين العاصمة والسنغال .وقد ت ّم اإلنتهاء من هذه المشاريع ،وإن كانت مع
تأخيرات شديدة ،وبنتائج مرضية من حيث أهميّتها ونوعيّة تنفيذها .في الوقت نفسه  ،تم تنفيذ دعم االتحاد األوروبي للصمود في مواجهة تغير
المناخ بفضل البرنامج العالمي "التحالف العالمي ضد تغير المناخ" ،والذي تم ّكنت المرحلة الثانية منه ،في موريتانيا ،من إستخالص الدروس من
مرحلة أولى سيّئة التنسيق .كما ت ّم دعم اإلجراءات في مجال األمن الغذائي والتغذوي وتنمية الزراعة المستدامة ) ،(SANADمن خالل
المساعدات اإلنسانيّة  -المديريّة العا ّمة للعمليّات األوروبية للحماية المدنيّة والمعونة اإلنسانية ) - (DG ECHOوالتي تحتاج إلى تعزيز التآزر
في إطار الترابط  -من حيث األمن الغذائي والتغذوي واإلنذار المبكر في بعض الواليات المعنيّّ ة.
في إطار دعم الصندوق االستئماني ،يمارس االتحاد األوروبي القيادة بين المانحين في مجال التدريب التقني والمهني ( ،)FTPوذلك بفضل
إنشاء نهج ذات صلة يُقترح على الجهات الفاعلة الدوليّة األخرى والحكومة .تسعى مشاريع برنامج تعزيز الوصول إلى الوظائف الالئقة في
قطاع البناء ) (PECOBATوبرنامج تسخير اإلمكانات الهائلة للصيد الحرفي ) (Promopêcheوبرنامج لتعزيز صمود المجتمعات
الحضريّّ ة والريفيّة الضعيفة في موريتانيا ) (SAFIREإلى دعم ديناميكيّات النمو الشامل والمستدام من خالل التدريب التقني والمهني
( )FTPوأنشطة تطوير سالسل قيمة في القطاعات الواعدة مثل البناء وصيد األسماك .يستهدف النهج بشكل رئيسي الشباب والنساء ،وقد حصل
ّ
والمنظم الذي يع ّد اآلن نموذ ًجا ،حتى لو كان المقياس ال يزال متواضعًا والتح ّديات عديدة ،ال سيما
على نتائج إيجابيّة للغاية بفضل النهج الشامل
فيما يتعلّق باإلدماج المهني بعد التدريب ،وكذلك بالنسبة للنساء .في اإلطار العام لصيد األسماك ،تعتبر تأثيرات االتفاقيّات مع االتحاد األوروبي
يمولها
كبيرة من حيث حماية الثروة السمكيّة والبيئة ،وقد ق ّدمت دع ًما ً
كبيرا في مجال تغذية السكان الفقراء .ومع ذلك ،فقد واجهت التدخالت التي ّ
االتحاد األوروبي العديد من التأخيرات وكان عليها مواجهة العديد من التح ّديات الداخليّة والخارجيّة ،مثل صعوبة العثور على شركاء تنفيذ أكفّاء،
المتكررة ،وأزمة كوفيد.19-
سسيّة
ونقص التشاور على المستوى المحلي ،وكذلك التغييرات المؤ ّ
ّ
 8.1معايير الحكم :تحسين الحوكمة التي تستجيب لفرص الوصول العادلة والمستدامة إلى الموارد االقتصاديّة ،بما في ذلك بيئة األعمال التجار ّية
النمو االقتصادي الكبير الذي لوحظ في بداية الفترة  2014-2008بشكل عام إلى إنخفاض حاد في مع ّدل إنتشار الفقر – من دون أن يكون
أدّّ ى
ّ
من الممكن قياس مساهمة االتحاد األوروبي كجزء من هذا التقييم .ومع ذلك ،فقد تالشت هذه الديناميكيّة اإليجابيّة في السنوات األخيرة.
النمو اإلقتصادي الكبير خالل الفترة
فيما يتعلق بهدف التنمية المستدامة )( 1 (ODDالفقر) ،تؤ ّكد المراجعة الوطنيّة الطوعيّة لعام  2018أن
ّ
 2014-2008أ ّدى إلى إنخفاض حاد في مع ّدل إنتشار الفقر ،إذ انخفض من  ٪42في عام  2008إلى  ٪31في عام  .2014كما وانخفض عدد
الفقراء بالمثل من  1.4إلى أق ّل من  1.1مليون .من حيث التوزيع المكاني ،كان هناك أيضًا بعض إعادة التوازن مع انخفاض واضح في الفقر في
نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للفرد
المناطق الريفية .78ومع ذلك ،من المشكوك فيه أن
ّ
يستمر تراجع الفقر بنفس المعدل .في عام  ،2016كان ّ
ّ
سلبيًا ( )٪0.4 -وكان  ٪0.7فقط في عام  ،2017ويعود ذلك لع ّدة أسباب منها نقص هطول األمطار (معايير الحكم  .) 8.4في عام  ،2020تأثرت
موريتانيا بشكل أكبر بأزمة كوفيد .19-
ستمر
إ
تطويرها.
م
ت
التي
العوامل
من
العديد
إلى
بالنظر
،
األوروبي
االتحاد
دعم
من
الرغم
على
،
القطاع
هذا
سن طفيف في الحوكمة في
ّ
هناك تح ّ
ّ
تعزيز اإلطار المعياري خالل فترة التقييم ،وال سيما من خالل البرامج الوطنيّة لتنمية الزراعة والثروة الحيوانيّة .ت ّم تنفيذ معظم اإلصالحات التي ت ّم
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إجراؤها بهدف تحديث اإلدارة اإلقليميّة ،وتقريبها من المواطنين وتحسين جودة خدماتها والوصول العادل إلى هذه الخدمات ،قبل إعتماد إستراتيجيّة
سسيّة في مجال األمن الغذائي والتغذوي وتنمية الزراعة المستدامة )(SANAD
النمو المتسارع والرفاه المشترك ) .(SCAPPظلّت البيئة المؤ ّ
ّ
مستقرة  ،مما كان له تأثير سلبي على تنفيذ بعض المبادرات القطاعيّّ ة .كانت النتائج من حيث إنشاء نظم معلومات فعّالة محدودة ً حتى اآلن.
غير
ّ
ً
فضال عن اإلفتقار إلى التنسيق بين برمجة المشروع على مستوى الوزارة
وتعرقل التق ّدم في هذا القطاع بسبب نقص الموارد البشريّة والماليّة،
والتنفيذ الالمركزي (حيث تكون الموارد أكثر ندرة).
سسي لوزارة التنمية الريفيّة ) (MDRضمن برنامج التعزيز
سد مساهمة االتحاد األوروبي في الحوكمة بشكل أساسي في عنصر التعزيز المؤ ّ
تتج ّ
سسي في موريتانيا وتعزيز قدرات الزراعة والتنمية الحيوانيّة على مواجهة الصدمات ) .(RIMRAPوشملت هذه صياغة خطط اإلدارة
المؤ ّ
والتدريب ،وأدلّة اإلجراءات ،ودعم اإلتصاالت وشراء المع ّدات ؛ حتى اآلن كانت النتائج متواضعة على هذا المستوى.
سسي في موريتانيا وتعزيز قدرات الزراعة والتنمية الحيوانيّة على مواجهة الصدمات ) (RIMRAPيرتبط بشكل وثيق
إنّ برنامج التعزيز المؤ ّ
النمو المتسارع و الرفاه المشترك
ة
ي
ستراتيج
إ
و
2013
لعام
)
RISAP
(
والرعوي
الزراعي
للقطاع
ة
ي
س
س
المؤ
المراجعة
توصيات
ويتوافق جيّدًا مع
ّ
ّ
ّ
ّ
( )SCAPPللفترة  ،2030 - 2016ولكن هيكلها طموح ومعقّد .لم يحقّق العنصر المستهدف أهدافه (على عكس العناصر األخرى لـ :RIMRAP
دعم البحث وإستراتيجيّات التنمية الزراعيّة والرعويّة) ؛ وقد أعيق تنفيذه بسبب إجراءات الشراء المرهقة من جانب الوزارة وسوء تنفيذ المشغّل
المختار ،ولكن قبل كل شيء بسبب العوائق المؤسسيّة الناتجة عن نقص الموارد والعديد من عمليّات إعادة التنظيم على مستوى وزارة التنمية الريفيّة
)79.(MDR
تأث ّرت حوكمة المشاريع ،بشكل عام ،بعدم الوضوح الذي شعرت به الجهات الفاعلة المحلية ،فيما يتعلّق بأساليب تنفيذ العقود الخاضعة لإلدارة
صة التشاور مع أصحاب مصلحة وموقع منهاج
المباشرة ،والتي يجب شرح إلتزاماتها ومسؤوليّاتها بشكل أوضح ،من بين أمور أخرى ،من خالل من ّ
التنمية الريفيّة في موريتانيا ) .(RIM-Ruralباإلضافة إلى ذلك ،ال تزال قدرات معاهد التدريب والبحث الوطنيّّ ة التي ت ّم دعمها ضعيفة ،مما ال
صة ،بل وتعزيز التد ّخالت لجمع بيانات األنظمة.
يسمح باالستفادة الجيّدة من اإلنجازات والتأكيد على دور المساعدة الفنيّة ودعم الهياكل الدوليّة المخت ّ
تطور إمكان ّيات الوصول إلى الموارد الطبيع ّية (عقار ،األراضي المرو ّية) لمختلف الفئات االجتماع ّية غير واضح بسبب النقص في األرقام .ال
إن ّ
يبدو أن عمليّة اإلصالح الزراعي التشاركيّة التي بدأت في عام  2017قد أسفرت عن نتائج حتى اآلن .لقد ت ّم إتّباع نهج مبتكر من خالل التعزيز
سسي في موريتانيا وتعزيز قدرات الزراعة والتنمية الحيوانيّة على مواجهة الصدمات ) ،(RIMRAPباإلضافة الى دعم بعض المجتمعات
المؤ ّ
المحليّة المستهدفة وتفاعالتها بين المجتمعات المحليّة ،من حيث مناطق مستجمعات المياه بدال من االنفصال اإلداري ،مما قد سمح بإعادة هيكلة تنمية
الجزر ،كما وت ّم تحسين إستخدام األراضي لهذه المجتمعات.
 8.2معايير الحكم :تحسين فرص وصول الس ّكان إلى الخدمات األساسيّة والبنية التحتيّة ،بما في ذلك األنشطة الزراعيّة والرعو ّية
وعلى الرغم من إستمرار التح ّديات في هذا المجال ،واآلثار المترت ّبة على دعم االتحاد األوروبي المحلّي في مناطق جغرافيّة محدودة ،فقد ساهم
االتحاد األوروبي في تحسين فرص الحصول على الكهرباء ،بما في ذلك في المناطق الريفيّة.
بشكل عام ،تعطي مراجعة هدف التنمية المستدامة ) (ODDلعام  2019أرقا ًما إيجابيّة فيما يتعلّق بنسبة الس ّكان الذين يمكنهم الحصول على الكهرباء.
وفقًا لوزارة البترول والطاقة والمعادن ،إرتفعت النسبة من  ٪22من األسر المستفيدة في عام  ،2009إلى  ٪42في عام  .2018ومع ذلك ،ال تزال
هناك تفاوتات كبيرة من حيث الحصول على الكهرباء بين المناطق الحضريّة ( )٪76.9والمناطق الزراعيّة الرعويّة في المناطق الريفيّة (٪2.3
فقط)  -التي يدعمها االتحاد األوروبي.
ّ
في هذا السياق ،تحقّقت مساهمة االتحاد األوروبي في مجال الطاقة بشكل أساسي ،من خالل محطة توليد الطاقة الهجينة في كيفا ) (Kiffaوجيرو
ّ
ّ
محطة كهرباء قديمة التي كانت قد اشتعلت
المحطة تح ّل مكان
الممولة في إطار الصندوق األوروبي للتنمية ) (FEDالعاشر .هذه
)،(Guérou
ّ
فيها النيران في عام 2018؛ فلذلك فإنّ إنشائها مه ّم للغاية .بعد العديد من التأخيرات وبعض الصعوبات أثناء التشغيل ،أصبحت الجودة الفنيّة للمصنع
سن الوضع السابق وتم ّكنت األسر الفقيرة من الحصول على الكهرباء بفضل الشبكات االجتماعيّة التي يدعمها االتحاد األوروبي ،ث ّم من
مرضيّة .تح ّ
خالل شركة الكهرباء الموريتانية ) (SOMELECفي نهاية المشروع.
ّ
محطة توليد الطاقة فعليا إلى أقصى حمولة من طاقتها خالل فترات الصيف حيث االستهالك المرتفع .بالنظر إلى األهداف المختلفة
ومع ذلك ،تصل
بين الصندوق األوروبي للتنمية ) (FEDالعاشر (ضمان الوصول إلى الطاقة في المدينة الثانيّة من البالد) والصندوق األوروبي للتنمية )(FED
مكونات البنية التحتيّة التي ال
الحادي عشر (تطوير مناطق اإلنتاج الزراعي والرعوي) ،قد أصبح من الواضح اآلن أنّ هناك نق ً
صا في التآزر مع ّ
تستفيد من قوةّّ المحطة ،ضمن مشروع تعزيز االستثمارات في موريتانيا لتطوير البنية التحتيّة والخدمات الريفيّة ).(RIMDIR
سسي
في إطار مشاريع األمن الغذائي والتغذوي وتنمية الزراعة المستدامة ) ،(SANADساهمت بعض اإلجراءات ذات األولويّة في التعزيز المؤ ّ
في موريتانيا وتعزيز قدرات الزراعة والتنمية الحيوانيّة على مواجهة الصدمات ( )RIMRAPمن حيث البنية التحتيّة ،وال سيما في غيديماخا
) ،(Guidimakhaفي تطوير األراضي لصالح المجتمعات األكثر ضعفًا .سيت ّم أيضًا دعم بعض اإلجراءات ذات األولويّة التي بدأها RIMRAP
والتي يجب تنفيذها من قبل البلديّات بواسطة تعزيز االستثمارات في موريتانيا لتطوير البنية التحتيّة والخدمات الريفيّة ) . (RIMDIRإنّ RIMDIR
حاليًا في بدء مرحلة التعافي واالستفادة من الدراسات والتشخيص التي أجرتها RIMRAP؛ لذلك فإنّ من السابق ألوانه التعليق على آثار الدعم في
هذا المجال .ومع ذلك ،في حين أن تعزيز االستثمارات في موريتانيا لتطوير البنية التحتيّة والخدمات الريفيّة ) (RIMDIRيتماشى مع االستراتيجيّات
الوطنيّة ،إال أنها غير مت ّسقة مع بعضها البعض وتعاني من عدم كفاية خطط االستثمار وترتيب أولويّات اإلجراءات .يشير هذا األمر إلى القضايا
المست ّمرة فيما يتعلّق بالحوكمة والتي أثيرت بموجب معايير الحكم ( 8.1انظر أعاله).
سن الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي في موريتانيا بفضل تسريع بناء البنية التحتيّة (المشاريع الهيدروليكيّة الكبيرة واآلبار).
يتح ّ
دورا مه ًّما في هذا المجال ولكنّه سيدعم أيضًا الحركة من خالل تنفيذ تعزيز االستثمارات في موريتانيا
ومع ذلك ،لم يلعب االتحاد األوروبي بعد ً
لتطوير البنية التحتيّة والخدمات الريفيّة ).(RIMDIR
بشكل عام – ومن دون مساهمة االتحاد األوروبي في هذا المجال  -إرتفع مع ّدل وصول الس ّكان إلى مصدر لمياه الشرب (هدف التنمية
المستدامة) )6.1.1 (ODDمن  ٪58.3في عام  2008إلى  65,4%في عام ( 2014الدراسة االستقصائيّّ ة الدائمة لألحوال المعيشيّة
لألسر) .)(EPCVتؤ ّكد مراجعة هدف التنمية المستدامة) (ODDلعام  2019أن المناطق البعليّة والرعويّة التي يتر ّكز فيها الس ّكان األكثر ضعفًا
قد استفادت من معظم برامج تنظيم المياه السطحيّة والبنية التحتيّة للتخزين والحفاظ على التربة .على الرغم من هذا التق ّدم ،ال تزال هناك تح ّديات
للتلوث تمث ّل  .٪34.6لم يستهدف دعم االتحاد األوروبي
كبيرة .ال تزال األسر ،على وجه الخصوص ،التي تستهلك المياه من المصادر
ّ
المعرضة ّ
بشكل كبير المياه والصرف الص ّحي في إطار الصندوق األوروبي للتنمية ) (FEDالحادي عشر .بينما يتض ّمن برنامج تعزيز االستثمارات في
 79سيخضع هذا العنصر للتمديد حتى عام  ، 2022مع مشغّل آخر.
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مكونًا يتعلّق بالهياكل الهيدروليكيّة الصغيرة  ،فإن التأخير في إطالق البرنامج يجعل
موريتانيا لتطوير البنية التحتيّة والخدمات الريفيّة )ّ (RIMDIR
من الصعب الحكم على تأثيرات دعم االتحاد األوروبي في هذا المجال.
تطور تطوير البنية التحتيّة الرئيسة ،وخاصة الطرق ،خالل فترة التقييم وساهم االتحاد األوروبي في التنمية االقتصاديّة واالنفتاح الريفي ،على
الرغم من استمرار التح ّديات الرئيسة في هذا المجال .على المستوى الوطني ،ت ّم االنتهاء من العديد من الطرق بين عامي  2016و  2018بتمويل
من االتحاد األوروبي و الشركاء الفنيّين والماليّين ) (PTFsاآلخرين ( 557كم خارج نواكشوط ) ،) (Nouakchottوت ّم تنفيذ  1029كم إضافيّة
في عام  .2018ومن بين اإلنجازات األخرى ،قام االتحاد األوروبي في إطار الصندوق األوروبي للتنمية ) (FEDالعاشر ،بتمويل إعادة بناء 120
كيلومترا من الطريق االستراتيجي الذي يربط نواكشوط ( )Nouakchottبالجنوب ،باتجاه مركز روصو ) (Rossoالحدودي مع السنغال .سيت ّم
ً
استكمال جسر روصو (( )Rossoبتمويل من االتحاد األوروبي ،بنك االستثمار األوروبي ،البنك األفريقي للتنمية ،بتمويل من الحكومتين السنغالية
الممر األساسي الذي يربط طنجة بدكار .ت ّم إعادة تأهيل األجزاء األخرى من هذا الطريق بتمويل من الدولة الموريتانية
والموريتانية) ،وهو يشكل
ّ
ي في أوائل ديسمبر  .2020يشير
والبنك الدولي .على الرغم من التأخيرات العديدة ،ت ّم إنجاز البناء بجودة عالية ،وت ّم تسليم الطريق بشكل رسم ّ
المستخدمون إلى التوفير من حيث الوقت والتكاليف ،كما ويساهم طريق روصو ( )Rossoفي فتح الواليات التي تستهدفها مشاريع األمن الغذائي
والتغذوي وتنمية الزراعة المستدامة) . (SANADكما أنّ هذا الشكل من التعاون يحظى بتقدير كبير من قبل وزارة التجهيز والنقل ،إال أنّ الصيانة
اعتبارا من عام .2021
وسالمة الطرق والحمل الزائد للشاحنات ال تزال تشكل تح ّديات رئيسة ،ستواجها الوزارة في إستراتيجيّة جديدة
ً
المتنوعة والمستدامة
 8.3معايير الحكم :تنمية القطاعات
ّ
ّ
والغالت المدفوعة
كبيرا حتى عام  ،2018ال سيما فيما يتعلّق بالمساحات المزروعة
كان
الوطني
المستوى
على
في حين أن التق ّدم في الزراعة
ً
بسلسلة من اإلصالحات ،فقد واجهت هذه الديناميكيّة منذ ذلك الحين بعض العوامل التي أ ّدت إلى تباطؤ النمو .تشير إحصاءات وزارة التنمية
الريفيّة ) (MDRووزارة االقتصاد والماليّة ) (MEFللفترة بين  2015و  2018إلى زيادة كبيرة في الناتج المحلي اإلجمالي الريفي ،في المناطق
المزروعة واإلنتاج اإلجمالي لجميع الحبوب مجتمعة .80تغطّّ ي شبكة التمويل البالغ الصغر حاليا جميع مناطق البالد كما وزاد حجم القروض التي
ت ّم الحصول عليها ("المستحقّة") بنسبة  ٪10خالل هذه الفترة .ومع ذلك ،ظ ّل مع ّدل النمو منخفضًا في قطاع الثروة الحيوانيّة ( ٪2في عامي 2017
و  .)2018باإلضافة إلى ذلك ،واجهت الديناميكيات اإليجابيّة التي لوحظت حتى عام  2018بعض العوامل المقّيدة .ترتبط العوامل السلبيّة الرئيسة
سسيّة التي تعرقل تصميم وتنفيذ إصالحات متماسكة وفعّالة)،
سسيّة للقطاع (عمليّات إعادة التنظيم المؤ ّ
التي ت ّم تحديدها ،بنقاط الضعف في البيئة المؤ ّ
وعدم االستقرار اإلقليمي الذي يؤدي إلى إنعدام األمن ونزوح السكان ،وزيادة ديموغرافيّة قويّة .تؤ ّدي هذه العوامل ،جنبًا إلى جنب مع المخاطر
أخيرا ،كان هناك بعض التنويع داخل القطاع الزراعي (سوق البستنة ،األعالف) ،ولكن
المناخيّة ،إلى زيادة انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية.
ً
بشكل قليل باتجاه قطاعات أخرى(األرقام األخيرة غير متوفّرة).
المتنو عة والمستدامة التي تستهدف على وجه الخصوص عمل النساء والفتيات (تسويق
ال تزال مساهمة االتحاد األوروبي في تطوير القطاعات
ّ
البستنة والمعالجة) محدودة في هذه المرحلة .في السياق الوطني حيث ت ّم ض ّخ استثمارات كبيرة لضمان تطوير القطاعات في مناطق المحاصيل
سسي في موريتانيا وتعزيز قدرات الزراعة
المرويّة والبعليّة وتحسين مرونتها  ،ال تزال هذه المساهمة تنبع من التشخيصات التي أجراها تعزيز المؤ ّ
والتنمية الحيوانيّة على مواجهة الصدمات (( )RIMRAPبعضها ال يمكن استخدامه) ،وتعزيز االستثمارات في موريتانيا لتطوير البنية التحتيّة
والخدمات الريفيّة (( )RIMDIRألنها أكثر اجتماعيّة وديموغرافيّة ومنها تقنيّة) ،وقد أجريت بعض اإلجراءات ذات األولويّة لـ  RIMRAPوالتي
يمكن أن تفيد أيضًا القطاعات (اللحوم ،البستنة السوقيّة ،الحليب) باإلضافة إلى برنامج اإلقليمي لتطوير سلسلة قيمة الحليب من خالل توسيع فرص
الحصول على الطاقة الشمسيّة )( (Progrès-Laitمع السنغال) ،الذي عانى من تأخير مه ّم من جانب الشركاء المنفّذين ،كما ويرتبط باستحالة تعبئة
النظير الموريتاني.
ّ
كان مستوى إنجاز برنامج اإلقليمي لتطوير سلسلة قيمة الحليب من خالل توسيع فرص الحصول على الطاقة الشمسيّة ) (Progrès-Laitيشكل
 %25فقط للسنة الرابعة ( ،)2018ويجب أن تواجه استدامتها اإلنخفاض الحا ّد في الحليب في موسم الجفاف والواردات الرخيصة .على هذه
قرر وفد االتحاد األوروبي ) (DUEفي السنغال إنهاء مشروع  Progrès-Laitودعم مشروع إليجاد استراتيجيّة خروج قابلة للتطبيق.
األسسّ ،
ال يزال تعزيز االستثمارات في موريتانيا لتطوير البنية التحتيّة والخدمات الريفيّة ( )RIMDIRفي مرحلة التحديد ،ويستهدف أقطاب التنمية لقطاعات
مثل سوق البستنة والزراعة في وقت انحسار المياه والحليبّ .
الرش والتشت ّت ولتحسين تأثير
تغطي هذه األعمدة مناطق محدودة من الواليات لتجنّب
ّ
األنشطة والبنى التحتيّة التي سيت ّم تنفيذها على القطاعات المستهدفة.
وفيما يتعلق بصيد األسماك ،فإن آثار االتفاقات المبرمة مع االتحاد األوروبي مه ّمةّ ،إال أنّه ال يزال يتعيّن تحسين تنسيق برنامج تسخير اإلمكانات
الهائلة للصيد الحرفي ) (Promopêcheمع الوزارة .خالل فترة التقييم ،إعتمدت الحكومة قوانين تهدف إلى الحفاظ على الثروة السمكيّة
والتراث البيئي وزيادة دمج قطاع صيد األسماك في االقتصاد الوطني والعالمي ،مع آثار إيجابيّة :مؤ ّ
شر هدف التنمية المستدامة )14.4.1 (ODD
(نسبة األرصدة السمكيّّ ة التي يكون مستواها قابل للحياة بيولوجيا) بمعدل  ٪90في  2018مقابل  ٪70في .2015
وفي هذا السياق ،تق ّدر وزارة الثروة السمكيّة واالقتصاد البحري إتفاقيّات الصيد مع االتحاد األوروبي والتي لها مزايا نسبيّة لموريتانيا والتي تتيح
سسي والمساعدة التقنيّة ) (ATالمقدّّ مة لبعض المؤسسات ،فإن سحب  ٪2من الصيد
العديد من اإلنجازات في هذا القطاع .باإلضافة إلى الدعم المؤ ّ
السنوي لألسطول األوروبي لصالح الشركة الوطنيّة لتوزيع األسماك ،يش ّكل تكملة كبيرة للنظام الغذائي للس ّكان الفقراء في موريتانيا ،وبالتالي
االستفادة من المنتجات الطازجة بتكاليف متاحة ألكثر الفئات حرمانًا.
ّ
سسة األلمانية للتعاون الدولي ) ،(GIZمنظمة العمل الدوليّة )،(BIT
يع ّد برنامج تسخير اإلمكانات الهائلة للصيد الحرفي )( (Promopêcheالمؤ ّ
الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية ) )(AECIDأداة مناسبة لدعم الصيد الحرفي .يتلقّى المستفيدون النهائيّون في هذا القطاع المه ّم
للغاية من اإلقتصاد الوطني تدريبًا يهدف إلى زيادة الفرص االقتصاديّة للشباب والنساء والمهاجرين المحتملين من أجل إستقرار الس ّكان على المستوى
كبيرا في
سسي والتشريعي ،وكذلك البنى التحتيّة الجديدة (نقاط هبوط مرتبة) .وقد شهد البرنامج تقد ًما
المحلي ،والدعم من حيث تحسين اإلطار المؤ ّ
ً
ضا تحديّات التنسيق مع الوزارة ،ووفقًا لما ذكرته األخيرة ،ال يزال غير معروف إلى ح ّد ما.
عام ( 2019التدريب ،وعمليا ّت الجودة) ،ولكن أي ً
 8.4معايير الحكم :تحسين األمن الغذائي والتغذوي للسكان الضعفاء بطريقة مستدامة
ّ
شرات  -غير المصنفة حسب الجنس  -إلى تدهور متوسط أو حاد
إن حالة األمن الغذائي مقلقة  ،ال سيما في الجنوب  /الجنوب الشرقي .تشير المؤ ّ
في إنعدام األمن الغذائي منذ عام  .2015موريتانيا ليست مكتفية ذاتيا من وجهة النظر الغذائيّة وتعاني من أزمات هيكليّة كل عام منذ عام 2000
النمو
 خاصة في منطقة الجنوب  /الجنوب الشرقي حيث يتجاوز مع ّدل إنعدام األمن الغذائي المزمن  ٪30في أربع واليات .تنبّأت إستراتيجيّةّ
المتسارع والرفاه المشترك ) (SCAPPبإنخفاض إجمالي في إنعدام األمن الغذائي إلى  ،٪17ونقص التغذية عند األطفال دون سن  5إلى .٪7

 80والزيادات المس ّجلة هي  % 55 +من الناتج المحلي اإلجمالي في الريف ،و  %6.8للمناطق المزروعة ،و  % 26.7إلنتاج جميع أنواع الحبوب.
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على العكس من ذلك ،إرتفع مع ّدل انتشار انعدام األمن الغذائي المعتدل أو الشديد (مؤ ّ
شر هدف التنمية المستدامة ) )2.1.2 (ODDبشكل طفيف بين
عامي  2015و ( 2017من  ٪27إلى  ،)٪28مدفوعًا بأمور من بينها التوزيع المكاني والزماني الضعيف لهطول األمطار في المنطقة ،على
سسة األمن الغذائي والتغذوي وتنمية الزراعة المستدامة ) .)(SANADوفقًا لبرنامج األغذية العالمي
حساب المناطق الضعيفة التي تستهدفها مؤ ّ
) (PAMفي عام  ،2019كان لدى  ٪79.9من األسر درجة استهالك غذائي "مقبولة" ،و  ٪13.5درجة "حديّة" و " ٪6.6ضعيفة" .باإلضافة
إلى ذلك ،تتوقّع دراسات برنامج األغذية العالمي ) (PAMاألولى أن تؤث ّر الزيادة في إنعدام األمن الغذائي بسبب كوفيد 19-على ما يقرب من
 902000شخص في موريتانيا ،أي بزيادة قدرها  ٪48مقارنة بآخر إطار منسّق " " Cadre Harmoniséلعام .2019
وفي الوقت نفسه ،يبدو أن الحالة التغذويّة آخذة في التدهور كما أنّ مع ّدالت سوء التغذية بين صغار األطفال تتجاوز اآلن عتبة تأ ّهب من ّ
ظمة
ّ
المنظمة ) (FAOSTATإلى تدهور خطير في توافر البروتين بين عامي 2012
الص ّحة العالميّة .تشير قاعدة بيانات اإلحصائيّة الموضوعيّة في
ّ
التقزم والهزال لدى األطفال الصغار .81يعود تاريخ أحدث اإلحصاءات
و  2017بعد تحسن مطرد منذ عام  ،2006مما أ ّدى إلى ركود مؤشرات
من اليونيسف إلى عام  .2015من جانبه ،يشير برنامج األغذية العالمي ) (PAMإلى أن سوء التغذية الحاد العالمي قد ارتفع أيضًا من  ٪9.8في
ّ
ّ
منظمة الصحة العالميّة بأن توصي
تتخطى ما يدفع
عام  2016إلى  ٪11.6في عام  ،822018التي تتجاوز عتبة  %10من دون عوامل مش ّددة
بتد ّخالت هيكليّة بشأن الس ّكان.
دعم االتحاد األوروبي العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحسين األمن الغذائي والتغذوي في موريتانيا ،لكن النتائج ال تزال مختلطة وال تزال
أوجه التآزر مفقودة مع المديريّة العا ّمة للعمليّات األوروبية للحماية المدنيّة والمعونة اإلنسانيّة ) (DG ECHOفي إطار النهج الترابطي .من
خالل "األمن الغذائي والتغذوي وتنمية الزراعة المستدامة ) ،" )(SANADتع ّد المساهمة في األمن الغذائي القطاع الرئيسي الذي ير ّكز عليه
البرنامج الوطني اإلرشادي ) (PINللصندوق األوروبي للتنمية ) (FEDالحادي عشرة كان األمن الغذائي في حاالت الطوارئ حتى اآلن من
سسي في موريتانيا وتعزيز قدرات الزراعة والتنمية
اختصاص  ،DG ECHOالتي شاركت في هذا المجال لسنوات عديدة .83في تعزيز المؤ ّ
الحيوانيّة على مواجهة الصدمات ( ،)RIMRAPكان لدى إت ّحادات المنظ ّمات غير الحكوميّة ميزانيّة محدودة لتنفيذ بعض اإلجراءات ذات األولويّة
والطوارئ 84.مساهمات تعزيز االستثمارات في موريتانيا لتطوير البنية التحتيّة والخدمات الريفيّة ( )RIMDIRوتنمية القطاعات الزراعيّة
والحراجيّة والرعويّة على مستوى األسرة والمجتمع ) (RIMFILلم تتحقّق بعد .طوال فترة التقييم ،حافظت المديريّة العا ّمة للعمليا ّت األوروبية
للحماية المدنيّة والمعونة اإلنسانيّة ) (DG ECHOعلى يقظتها فيما يتعلق باألمن الغذائي والتغذوي في موريتانيا ،وسعت تدريجيًا إلى زيادة التعاون
مع وزارة الصحة ووزارة التنمية الريفيّة )(MDR؛ لم تستفد هذه األساليب بعد من التنسيق المناسب لـوفد االتحاد األوروبي ) (DUEفي إطار نهج
ترابطي.
سسي في موريتانيا وتعزيز قدرات الزراعة والتنمية الحيوانيّة على مواجهة الصدمات ( ،)RIMRAPلقد ت ّم توفير حزمة
كجزء من تعزيز المؤ ّ
صصة لحاالت الطوارئ لالتحادات ،باإلضافة إلى تد ّخالت المديريّة العا ّمة للعمليّات األوروبية للحماية المدنيّة والمعونة اإلنسانيّة )(ECHO
مخ ّ
مولت المديريّة العا ّمة
وقد جعل من الممكن االستجابة لألزمات المحتملة ،لكن التقييم لم يح ّدد أي عناصر حول هذا الموضوع .في عام ّ ،2019
للعمليّات األوروبية للحماية المدنيّة والمعونة اإلنسانيّة  9مشاريع من خالل  7شركاء ،بإجمالي  11.175مليون يورو .في ضوء أرقام سوء التغذية
الضعيفة ،فإنّ التعاون الهيكلي لألمن الغذائي والتغذوي وتنمية الزراعة المستدامة ) (SANADمع المساعدات اإلنسانيّة من شأنه أن يستجيب بشكل
ّ
منظمة الص ّحة العالميّة أعاله .تشارك المديريّة العا ّمة للعمليّات األوروبية للحماية المدنيّة والمعونة اإلنسانيّة ) (ECHOأيضًا في
أفضل لتوصيات
ي تقوده الحكومة مع
إستراتيجيّة شاملة للتأ ّهب للكوارث ت ّم إطالقها في  2018على مدار  5سنوات ،والتي تهدف إلى دعم إنشاء برنامج وطني قو ّ
ّ
والمنظمات غير الحكوميّة (ولكن ليس بعد وفد االتحاد األوروبي ) ،)(DUEوةتربط بين ك ّل من اإلنذار المبكر،
العديد من فرق العمل المؤقّتة
ّ
التأ ّهب والتخطيط واالستجابة للصدمات التي تؤثر على األمن الغذائي والتغذية في موريتانيا .من جانبه ،قام االتحاد األوروبي منذ عام  2014بتمويل
مشروعين متتاليّين من مشاريع التحالف العالمي لمواجهة تغير المناخ ( I AMCCو )IIالتي تهدف إلى القدرة على التكيف من حيث األمن الغذائي،
من خالل هيكلة الخدمات المناخيّة وتحسين القدرات .بينما تم ّكنت  AMCC Iمن تقوية الجهات الفاعلة اإلقليميّة ،عانى المشروع من نقص التعاون
سسة األلمانية للتعاون الدولي ) (GIZبرنامج األمم المت ّحدة اإلنمائي ) .(PNUDبدأ مركز  AMCC IIمؤ ّخ ًرا ،ومن المقرر حتى عام
بين المؤ ّ
ّ
المنظمات غير الحكوميّة ذات الخبرة.
 ،2022وقام بتحسين منهجه الميداني بفضل
 8.5معايير الحكم :تطوير فرص التدريب واإلدماج المهني
إن حالة البطالة في موريتانيا خطيرة للغاية ،خاصةً بالنسبة للنساء .يُظهر مسح أجري في العام  ،2017الذي يتوافق مع النطاق الزمني للتقييم،
صة
أهميّة التد ّخل في هذا القطاع ألن مع ّدل البطالة كان مرتفعًا بشكل خاص بين النساء والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  20و  24عا ًما ،وخا ّ
في المناطق الحضريّة .باإلضافة إلى ذلك ،فإن الغالبيّة العظمى من العمال يشغلون وظائف غير دائمة أو محفوفة بالمخاطر أو غير الئقة في القطاع
غير الرسمي؛ على الرغم من عدم تقديم التقسيم حسب القطاع ،فإن القدرة االستيعابيّة لسوق العمل الرسمي بالكاد تجاوزت  25000شخص.
ت ُبرز إحصاءات البطالة ،حتى لو كانت غير كاملة  -ال سيما في مجال اإلدماج ،أهميّة التدريب التقني والمهني ) ،(FTPالذي لعب فيه االتحاد
الممولة ( برنامج تعزيز الوصول إلى الوظائف الالئقة في قطاع البناء ) (PECOBATو برنامج تسخير
سا .تتق ّدم المشاريع
ّ
دورا رئي ً
األوروبي ً
اإلمكانات الهائلة للصيد الحرفي ) (Promopêcheو برنامج لتعزيز صمود المجتمعات الحضريّة والريفيّة الضعيفة في موريتانيا ))(SAFIRE
سرب أثناء التدريب ونقص فرص
وفقًا ألهداف إطارها المنطقي وأخذت في االعتبار الدروس المستفادة من هذا المجال ،ال سيما فيما يتعلّق بالت ّ
سسيّة للقطاع الزراعي والرعوي ( )RISAPبالفعل على أهميّة التدريب في موريتانيا ،على جميع المستويات.
أصرت مراجعة مؤ ّ
العمل للنساءّ .
تسربوا من المدرسة وينحدرون من خلفيات محفوفة بالمخاطر،85
كانت استجابة االتحاد األوروبي حاسمة ،سواء من حيث استهداف الشباب الذين ّ

ّ
 81تشير قاعدة بيانات  FAOSTATإلى ركود فعلي بين عامي  2012و  2018في مؤ ّ
التقزم (من  ٪23إلى  )٪22.8والهزال (من  ٪11.7إلى  )٪11.5التي ال تزال مرتفعة
شرات
في األطفال من  -من  5سنوات.
 82فقط تقارير شركاء  DG ECHOفي المجال اإلنساني تعطي أرقا ًما حسب الجنس ،والتي مع ذلك ،ال تشير إلى أي ضعف معيّن بين الفتيات .في عام  ،2019قامت من ّ
ظمة ACF-
 ESبرعاية  1.989فتاة و  1.759فتى دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم في جيديماخا ) (Guidimakhaهودج شال شارغوي ).(Hodh el Chargui
 83كان قطاعا المساعدة الغذائيّة والتغذية من قطاعات التد ّخل الرئيسة للمديريّة العا ّمة للعمليّات األوروبية للحماية المدنيّة والمعونة اإلنسانيّة ( )ECHOفي موريتانيا ألكثر من 10
سنوات ،والتي أضيفت إليها أزمة الالجئين في مالي في عام .2012
 84لم يكن القصد من  RIMRAPتمويل حاالت الطوارئ ولكن تحسين التخطيط واالستهداف لالستجابة من قبل الوفود اإلقليميّة.
 85بدأ هذا االستهداف بفضل االتحاد األوروبي من مشروع دعم تشجيع القطاعات الزراعيّة ) (PAPFAومشروع صيانة الطرق في المدارس اإلنشائية في إطار الصندوق األوروبي
للتنمية ) (FEDالعاشر.
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أو نهج "سلسلة القيمة" 86أو الوعي التدريجي بأهميّة الصيد؛ األمن الغذائي ،مع البعد اإلقليمي الفرعي .87للمساهمة في قطاع التدريب والتوظيف
للفئات األكثر ضعفًاّ ،
عزز االتحاد األوروبي ضمن اإلطار األوسع لـصندوق االتحاد األوروبي االستئماني لحاالت الطوارئ ،الذي استُهل العمل به
المشردين في أفريقيا )( (FFUاالستقرار
في اآلونة األخيرة ألغراض تحقيق االستقرار والتصدي لألسباب الكامنة للهجرات غير النظاميّة ومشاكل
ّ
اإلقليمي) ،برامج التدريب التقني والمهني ) (FTPفي قطاعات البناء الواعدة (برنامج تعزيز الوصول إلى الوظائف الالئقة في قطاع البناء
( ،))PECOBATالشركات الصغيرة والمتوسطة ،برنامج لتعزيز صمود المجتمعات الحضريّة والريفيّة الضعيفة في موريتانيا )(SAFIRE
ّ
ومنظم .الهدف الرئيسي من
(الزراعة) أو وبرنامج تسخير اإلمكانات الهائلة للصيد الحرفي ) ،(Promopêcheمن خالل تطبيق نهج شامل
إجراءات التدريب التقني والمهني ) (FTPهو الشباب من الخلفيّات المحرومة والضعيفة ،وكذلك النساء والفتيات .يمكننا أن نالحظ بشكل ملموس
إدخال "شهادة المهارات" في القطاعات الزراعيّة ،وهي نوع جديد من الدبلومات الوطنيّة التي تم تكييفها للشباب الذين تركوا المدرسة ،والتي ت ّم
توسيعها الحقًا لتشمل قطاعي األبنية واألشغال العا ّمة ) (BTPوصيد األسماك.
يعمل هذا النهج اآلن كنموذج ويت ّم اإلعتراف بالتدريب التقني والمهني ) (FTPكأولويّة شاملة من قبل المانحين اآلخرين ولكن أيضًا من قبل
الحكومة  ،التي يجب أن تجمع ضريبة التعلّم لتمويلها .88يمارس االتحاد األوروبي القيادة في هذا القطاع من خالل قيادة مجموعة التنسيق الفن ّية
والماليّة للشركاء التابعين لبرنامج التدريب التقني والمهني ) ،(FTPوالتي تجمع بين البنك الدول ) (BMوالوكالة الفرنسية للتنمية ) (AFDوالتعاون
األلماني على وجه الخصوص ،ولكن ال تزال هناك صعوبات في إنشاء هياكل تنسيق األطر مع الوزارات المعنيّة ومع القطاع الخاص .في قطاع
المدربين ال يزال
األبنية واألشغال العامة ) ،(BTPكانت النتائج إيجابيّة وتتوافق معدالت اإلنجاز مع أهداف هذه اإلجراءات ،لكن عدد األشخاص
ّ
منخفضًا مقارنةً باالحتياجات العا ّمة 89ويلزم زيادة أوجه التآزر .باإلضافة إلى ذلك ،هناك القليل من الفرص العمليّة للمرأة في هذا القطاع .في
التسرب الذي سببه نقص
شحين للتعليم والتدريب التقني والمهني لتجنّب
الوظائف الصعبة المتعلّقة بصيد األسماك ،ت ّم إعادة تركيز اختيار المر ّ
ّ
كبيرا لجميع
المعلومات والتحفيز المسبق ،وت ّم فتح األنشطة ذات الصلة للنساء .بشكل عام ،ال يزال االندماج المهني بعد التدريب يمث ّل تحديًا
ً
مشاريع التدريب التقني والمهني ) ،(FTPواألرقام غير متوفّرة في هذا الصدد ألن المسح السنوي للخريجين من  FTPلم يت ّم تنفيذه منذ عام ،2018
عندما توقف بنك التنمية األفريقي عن تمويل هذا النشاط90.

 4استنتاجات
 4.1لمحة عا ّمة عن النتائج
لدواعي الوضوح ،تم تجميع االستنتاجات في ثالث مجموعات رئيسة :االستنتاجات بشأن التوجهات االستراتيجيّة ،والبعد التشغيلي للتعاون،
واالستنتاجات القطاعيّة.

 4.2المجموعة  :1التوجهات االستراتيجيّة
الستنتاج  .1غ ّطى التعاون بين االتّحاد األوروبيّ وموريتانيا في بعض األحيان قطاعات واسعة جدًا (الحوكمة ،والنمو الشامل والمستدام)
والكثير من مجاالت التدخل الرئيسة .وأدّى هذا التعاون دو ًرا حاس ًما في صياغة االستراتيجيات القطاعيّة الوطنيّة وتنفيذها في العديد من
القطاعات وكذلك في تنمية البالد.
يرتبط هذا االستنتاج بجميع اإلجابات عن األسئلة  ،بما في ذلك األسئلة
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خالل فترة التقييم ،اكتسب المانحون غير التقليديون أهميّة في موريتانيا ،ولمدة بضع سنوات ) ،(2015-2018فقدت الحكومة الموريتانية
ي في عدد من القطاعات الرئيسيّة بما في ذلك الحوكمة
ي المانح الرئيس ّ
اهتمامها بالتعاون مع االتحاد األوروبي .ومع ذلك ،ظ ّل االتّحاد األوروب ّ
واألمن والهجرة وصيد األسماك .غطى دعم االتحاد األوروبي في بعض األحيان قطاعات واسعة جدًا (الحوكمة  ،والنمو الشامل والمستدام)
والعديد من مجاالت التدخل الرئيسة .جمع معظم الدعم مستويات ومجاالت مختلفة من التدخل التكميلي ،مستجيبًا للقضايا األكثر إلحا ًحا التي
تستهدف أنواعًا مختلفة من نقاط الضعف (اإلدارة ،والعزلة ،واألمن الغذائي ،وإدارة األراضي ،والقضايا الصحيّة) والدعم طويل األمد الذي دعم
دورا حاس ًما في صياغة وتنفيذ استراتيجيّات قطاعيّة معيّنة (العدالة والحكم بالمعنى
الحوكمة في مختلف القطاعات .لعب دعم االتحاد األوروبي ً
الواسع بما في ذلك االنتخابات ،والهجرة ،والصحة بما في ذلك التأمين الصحي ،والتنمية الريفية ،وما إلى ذلك) .وقد ساعدت هذه االستراتيجيات
في تحسين هيكلة هذه القطاعات الرئيسة المختلفة لتنمية البلد ،كما وعززت عمل الجهات المانحة األخرى في هذه القطاعات (البنك الدولي ،
صة
ي وشركاؤه األولويّة للتعليم خالل فترة التقييم ،لكنّ هذا القطاع اكتسب أهميّة خا ّ
واألمم المتحدة  ،والدول األعضاء) .لم يعطِ االتّحاد األوروب ّ
ي .2027-2021
في تخطيط البرامج الحال ّ

االستنتاج  .2لم يتبع تط ّور استراتيجيّة التدخل ،الموجهة منذ البداية حول عمليات دعم مهيكلة ،إطا ًرا استراتيجيًا واحدًا واض ًحا في السنوات
األخيرة ،وأظهر التركيز على البعد المؤسسي ،على الرغم من قيمته ،مدى محدوديته.
هذا االستنتاج مرتبط بجميع بجميع اإلجابات عن األسئلة  ،على وجه الخصوص األسئلة  1و  2و 8-4
 86تم العثور على هذا النهج على سبيل المثال ،في مشاريع برنامج دعم القدرة التنافسيّة لغرب أفريقيا ) (PACAOوبرنامج تسخير اإلمكانات الهائلة للصيد الحرفي )(Promopêche
وتنمية القطاعات الزراعيّة والحراجيّة والرعويّة على مستوى األسرة والمجتمع ).(RIMFIL
 87عززت برنامج تسخير اإلمكانات الهائلة للصيد الحرفي ) ،(Promopêcheمن بين أمور أخرى ،االرتباط مع المجتمع المدني من خالل االتحاد الوطني لصيد األسماك الحرفيّة
.ASSPCI / FNPA
 88ألول مرة ،تعهدت وزارة التعليم والتدريب الفني بتمويل  1000شهادة كفاءة من ميزانية الدولة في عام .2021
 89وفقًا لتقرير برنامج تعزيز الوصول إلى الوظائف الالئقة في قطاع البناء ( )PECOBATنصف السنوي لشهر يونيو  ،2020تم تدريب  548شابًا منذ عام  .2017يشير تقييم
منتصف المدة لـبرنامج تسخير اإلمكانات الهائلة للصيد الحرفي ) (Promopêcheفي فبراير  2021إلى تدريب  246شابًا.
 90كان تقرير المعهد الوطني لتعزيز التدريب التقني والمهني ) (INAP-FTPالذي ركز على فئة ( 2017لذلك قبل مشاريع االتحاد األوروبي  /صندوق االتحاد األوروبي االستئماني
لحاالت الطوارئ ،الذي استُهل العمل به في اآلونة األخيرة ألغراض تحقيق االستقرار والتصدي لألسباب الكامنة للهجرات غير النظامية ومشاكل المشردين في أفريقيا ) )(FFUإيجابيًا
شهرا.
للغاية :تم دمج  ٪41.77من الذين تركوا الدراسة بعد 24
ً
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ي
ي للتنمية) ، (FEDوالتي تحت ّل الحيّز األكبر من الدعم في قطاعات التعاون ،ذات طابع هيكل ّ
كانت التدخالت في إطار صندوق األوروب ّ
ي محدودة على
وتنضوي ضمن منطق الشراكة مع الدولة وتعتمد بشكل كبير على بناء المؤسسات .بشكل عام ،كانت نتائج هذا الدعم المؤسس ّ
صة بموريتانيا (ضعف القدرات ،ودوران الموظفين المتكرر ،وضعف آليا ّت المساءلة ،واالهتمام
ي بسبب تحديات الحوكمة الخا ّ
المستوى التشغيل ّ
واإلرادة السياسيّة المحدودة بشأن بعض المواضيع) .وفيما يتعلق بالتحديات المتعلقة باإلدارة ،لم تستجب النهج التي اتخذها االتحاد األوروبي
وشركاؤه عموما الستراتيجيّة متوسطة األجل لبناء القدرات في اإلدارة أو تحليالَ دقيقا َ للقدرات الديناميكيات المؤسسيّة في مختلف القطاعات.
ظهرت بعض االختالفات بين تفضيالت الحكومة على المستوى المركزي (دعم الميزانيّة ،البنية التحتيّة) وأولويات االتحاد األوروبي (األمن
اإلقليمي ،الهجرة) خالل فترة التنفيذ ،مع تقارب نسبي كجزء من مشروع دعم الميزانية األخير مع صندوق االتحاد األوروبي االستئماني لحاالت
الطوارئ (.)FFU
وتبقى القيمة المضافة للشراكات الوثيقة على المستوى المركزي ،ذات الطابع الهيكلي ،كأساس للتعاون أساسيّة .إن تطوير الكثير من االستعانة
بمصادر خارجية للدعم في السنوات األخيرة للتعويض عن الصعوبات التي تواجهها مشاريع الدولة يطرح بعض المخاطر .ويميل الدعم إلى
اتخاذ شكل مشاريع قصيرة األجل في مجال اإلدارة المباشرة ،أو تلزيم إلى الدول األعضاء أو منظمات المجتمع المدني أو وكاالت األمم المتحدة،
كما أن اتباع نهج الهيكلة المشتركة سيش ّكل تحديا مع األداة الجديدة التي مكان الصندوق األوروبي للتنمية ) . (FEDومع ذلك ،فإن هذه القضايا
تؤكد على مصلحة التثبيت المزدوج ،من خالل ربط منطق تنازلي يبدأ من مؤسسات الدولة على المستوى المركزي ونهج قائم ً
أوال على المجتمع
أو المستوى المحلي ،مع عنصر دعم قوي في القاعدة .لم تأخذ الشراكات المؤسسيّة التي يدعمها تعاون االتحاد األوروبي في االعتبار بشكل
منهجي المستوى المحلي والالمركزي ،الذي ال يزال دوره واختصاصاته محدودًا في الهيكل اإلداري للبلد ،األمر الذي له تداعيات على المشاريع.
غير أن الخدمات الحكومية على المستوى الالمركزي هي نقاط انطالق هامة يمكن أن تجمع بين عدد من الجهات الفاعلة ومعرفة بالديناميكيات
المحلية وكذلك على نطاق أوسع الجهات الفاعلة المحلية بما فيها المجتمع المدني والمنظمات األساسية.
في سياق أزمة منطقة الساحل ،مع وجود محددات عابرة للحدود من مختلف األنواع (الترحال ،والتدفقات االقتصاديّة ،وأوجه التشابه بين الفئات
االجتماعيّ ة  ،والهجرة  ،والشبكات اإلجرامية واإلرهابية)  ،تطلبت بعض التحديات التي تواجه البلد اتخاذ إجراءات سريعة .إن تطور أدوات
تمويل االتحاد األوروبي ،وال سيما إدخال الصندوق االستئماني للطوارئ ،قد أتاح االستجابة جزئيًا لهذه المخاطر المباشرة للمحددات الدورية
والهيكلية (األسباب الجذرية للهجرة على وجه الخصوص) .ومع ذلك ،فإن زيادة األدوات باإلضافة الصندوق األوروبي للتنمية ) (FEDصندوق
االتحاد األوروبي االستئماني لحاالت الطوارئ ( ،)FFUوأداة مساهمة في االستقرار والسالم ) (IcSPومرفق دعم السالم ألفريقيا والمشاريع
الممولة من  IcSPوالتمويل من المديريّات العامة األخرى للمفوضيّة األوروبيّة ،لم يتم تنفيذها ضمن إطار استراتيجي واحد يسمح بتجريب
موحد ومتكامل للنهج وتعزيز التآزر بين مختلف أشكال دعم االتحاد األوروبي.
كما تبين أن اختيار تركيز التعاون على ثالثة قطاعات من التركيز على المستوى العالمي لصندوق األوروبي للتنمية ) (FEDالحادي عشر ،كان
مصطنعًا بعض الشيء ،بالنظر إلى المحاور العريضة المرتبطة بحجم االحتياجات ،في سياق مع عدد قليل من المانحين الدوليّين اآلخرين .إن
هيكلة االستراتيجيّة بحسب القطاع والتي ليست خاصة بموريتانيا ،ولكنها معياريّة لجميع استراتيجيّات التعاون في االتحاد األوروبي ،وليس حول
أهداف متعددة القطاعات متوسطة وطويلة األجل ،غالبًا ما كانت قادرة على تحفيز نهج منعزل .يتمثل أحد التحديات في سياق نهج متعدد
ي  ،حتى لو تم االعتراف بالحاجة إلى نهج مشتركة بين
القطاعات على مستوى شركاء الدولة في محدوديّة مساحة مناورة الممنوحة للمنسق الوطن ّ
الوزارات في قطاعات معيّنة (خاصة األمن) .في حين تم تحديد جوانب رئيسة معيّنة من الصلة بوضوح (رابط األمن والتنمية ،والرابط اإلنساني
واإلنمائي لمكافحة سوء التغذية) ،لم يكن تفعيلها دائ ًما ً
فعاال .لم يتم توقّع الرابط بين اإلنسانيّة  /التنمويّة بشكل كافٍ وتفعيله في ضوء التحديات
التي تفرضها بشكل خاص الهجرة  /الالجئون في المنطقة والقيود المناخيّة التي تؤثر على األمن الغذائي .أ ُلقد ت ّم أخذ العالقة بين األعمال العسكريّة
والتحقيقات في شبكات التهريب اإلجراميّة الكبرى في شمال الساحل من قبل قوات األمن في الحسبان على المستوى اإلقليمي ،لكنها ال تزال أق ّل
تطو ًرا في موريتانيا.
ّ

صصت مشاريع للشباب ودعم تمكين المرأة ،وكذلك بُ ِّذ َلت جهود
االستنتاج  .3تمّ أخذ مختلف معايير السياق بعين االعتبار بطريقة متفاوتة ،و ٌخ ِّ ّ
لدعم ُنهج مبتكرة نسبيًا ،واجهت أحيا ًنا صعوبات من حيث التصميم والتشغيل.
يرتبط هذا االستنتاج بشكل أساسي باإلجابات عن األسئلة  1و 8-4
ي مالئم للحالة ،مع البيانات
في قطاعات معي ّنة (الصحة ،القدرة على التكيف  -النمو الشامل والمستدام) ،يعتمد التعاون على تشخيص قطاع ّ
سية ،بالتنسيق مع مختلف الجهات الفاعلة في القطاع .ومع ذلك ،لم يكن هذا منهجيا في جميع القطاعات .في العديد من الحاالت ،كانت
األسا ّ
صياغة الدعم القطاعي تعتمد على الخارج بشكل كبير ،بنا ًء على مقاربات دوليّة أو رؤية خارجيّة ،من دون مشاركة أو التزام حقيقي من السلطات
الموريتانية على المستويين الوطني والمحلي .كما أنه كان غير واقعي في بعض األحيان فيما يتعلق بالقضايا السياسيّة (على سبيل المثال :الهجرة
واألمن والالمركزيّة والعدالة) وقدرات الشركاء الوطنيّين (وضع اإلنطالقة ضعيف للغاية ونقص الموارد البشرية).
ي ،وال سيما دور الثقافة العربية
وبالتالي ،لم يت ّم أخذ العديد من خصائص موريتانيا بعين االعتبار بشكل كافٍ في الدعم المقدّم من االتّحاد األوروب ّ
والروابط مع ك ٍّل من الدول العربية وغرب إفريقيا .لم يتم دائ ًما تحليل خصوصية الهيكل الديموغرافي متعدد األعراق في البالد والقضايا السياسية
ذات الصلة بوضوح ودمجها في الدعم المقدم بغض النظر عن قطاع التدخل .تُترجم القضايا الديموغرافيّة أيضًا إلى المساواة واحترام حقوق
اإلنسان لمختلف الفئات االجتماعيّة ،بما في ذلك في المقام األول السكان المهاجرين مع مراعاة نقاط الضعف المحددة لكل فئة اجتماعيّة .لم يتم
النظر في هذا البعد إال جزئيا في مختلف أشكال الدعم القطاعي .ومع ذلك ،فقد حظي موضوع الشباب باهتمام متزايد وتجسد في بعض دعم
االتحاد األوروبي األخير ،لإلدماج والمشاركة في ثقافة السالم والتماسك االجتماعي والمواطنة .تم الترويج لقضايا النوع االجتماعي في قطاعات
معيّنة من خالل إجراءات مستهدفة (صحة األم ،والعنف القائم على النوع االجتماعي ،والدعم االجتماعي واالقتصادي المخصص للمرأة ومراعاة
صت االستراتيجيّة المتبعة في إطار الصندوق األوروبي للتنمية ) (FEDالحادي عشر
دورها في ديناميكيات المجتمع) .وعلى نطاق أوسع ،ن ّ
على الدمج الشامل للمجتمع المدني في البرمجة ً
بدال من الدعم المخصص .ولم ينفذ هذا الدمج الشامل بصورة منهجية لدعم مساءلة المؤسسات
المدعومة من االتحاد األوروبي تجاه السكان الموريتانيين .في منطق الشراكة ،كان من الممكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى تعزيز توازن القوى على
المدى الطويل وضمان تمثيل جميع السكان في السياسات العامة .كان هذا البعد ضعيفًا بشكل خاص في دعم الالمركزيّة والماليّة العامة.
ومع ذلك ،فقد أتاحت المناهج العمليّة والمبتكرة االستجابة لخصوصيّات السياق ،في الوقت المناسب ،بشكل خاص .وهكذا نتج عن تعاون االتحاد
األوروبي مع موريتانيا العديد من األمثلة على الدعم الواعد القائم على مناهج جديدة ،مثل دعم هيكلة القطاعات اإلستراتيجيّة ،في نفس الوقت
للفئات السكانيّة الضعيفة الحساسة عبر المنظمات المهنيّة ،والبحث عن توضيح اإلجراءات األمنيّة واإلنمائيّة ،تعزيز الحوكمة األمنيّة من القاعدة،
التطرف .ويجري النظر في بعض الظواهر الناشئة مثل فرض الرسوم اإلنمائيّة ،بما في ذلك توسيع القطاعات في
ودعم المقاربات الوطنيّة إزاء
ّ
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المنطقة دون اإلقليميّة ،مثل التنقيب عن الذهب .تظهر تحركات سكانيّة جديدة (على سبيل المثال عن طريق جذب الحفّارين إلى المناطق المعزولة)
مما أدى إلى ازدهار المدن والسكان المهاجرين الجدد ،غالبًا من الشباب من المنطقة الفرعيّة والسودانيين .باإلضافة إلى ذلك ،ال تزال التدفقات
الماليّة في هذا القطاع تخضع للمراقبة الضعيفة مع مخاطر تورط الشبكات اإلجراميّة واإلرهابيّة ،وتأثيراتها المتزايدة على التطورات االجتماعيّة
واالقتصا ّدية في موريتانيا  ،حيث أصبح الذهب اآلن المصدر الرئيسي للصادرات.

االستنتاج  .4لقد شمل الدعم الكثير من البلدان أو المؤسسات اإلقليمية ،ولكنّ البعد اإلقليمي للتعاون بين االتّحاد األوروبيّ وموريتانيا لم يتمّ
تناوله إال جزئيًّا.
يرتبط هذا االستنتاج بشكل أساسي باإلجابات عن األسئلة 1, 2 & 3
يتكون )FFUو  (IcSPعلى وجه الخصوص من عناصر قطرية تُن ّفذ بشكل منعزل .ال يظهر
ي ّ
ي لالتّحاد األوروب ّ
غالبًا ما كان الدعم اإلقليم ّ
بوضوح دمج التدخالت في موريتانيا في استراتيجية إقليمية شاملة .في الواقع ،كان التآزر بين االستراتيجية اإلقليمية ومشاريع تعاون االتّحاد
نادرا ،بما في ذلك معالجة القضايا العابرة للحدود من قبل الصندوق األوروبي للتنمية )(FED
ي مع موريتانيا وتلك مع البلدان المجاورة ً
األوروب ّ
(األمن ،الهجرة ،التنمية االقتصاديّة ،الحكم المحلي).
الديناميكيّات العابرة للحدود ،على الرغم من أهميتها بالنظر إلى االستعانة بمصادر خارجيّة في االقتصاد والسياق اإلقليمي ،لم تكن في الواقع
مستهدفة إال ً
قليال ،بينما تمثل موريتانيا رافعة استراتيجيّة في العديد من الجوانب اإلقليميّة والدوليّة (األمن ،الهجرة).

 4.3المجموعة الثانية :البعد التشغيلي
االستنتاج  .5واجه تنفيذ استراتيجية التعاون تحديّات مه ّمة تتعلق بالشراكة والملكية.
يرتبط هذا االستنتاج بشكل أساسي باإلجابات عن السؤالين 1-2
ي .لم
ي تحديّات مه ّمة تتعلق بالملكية والمشاركة والتواصل مع السلطات على المستويين المركز ّ
ي والمحل ّ
واجه الدعم المقدّم من االتّحاد األوروب ّ
تكن الشراكة الكامنة وراء استراتيجية التعاون فعّالة على أرض الواقع .إن اإلجراءات اإلداريّة المرهقة ،التي تكون أحيانًا غير واضحة وغير
مفهومة جيدًا من قبل مختلف الشركاء ،وهياكل المشروع المعقدة والطموحة ،قد أضعفت فعاليّة التدخالت .لقد تطورت طريقة التمويل نحو زيادة
في اإلدارة المباشرة ً
بدال من اإلدارة غير المباشرة عبر المنسّق الوطني ) ،(ONمن دون توضيح أسباب هذه االختيارات بشكل كافٍ للشركاء
الوطنيّين ودون توقّع أهميّة مشاركتهم في جميع مراحل العمليّة.
تم تقليص تقدم الدولة فيما يتعلق بالماليّة العا ّمة خالل الفترة ،بما في ذلك اإلصالحات التي تم التصويت عليها ،مقارنة باألهداف التي يستهدفها
دعم االتحاد األوروبي .في سياق دعم الميزانيّة ،تكون التحويالت المالية المخططة من الخزانة إلى الوزارات المختلفة محدودة في بعض
األحيان  ،مما يبرر اختيار االتحاد األوروبي للدعم القطاعي.

االستنتاج  .6على المستوى العالميّ وفي بعض المشاريع ،ظ ّلت إدارة استراتيجية التعاون عا ّمة للغاية .ويرتبط ذلك بتعريف واسع لألهداف
وباألدوات التي ال تسمح بمتابعة المؤشرات واآلثار الدقيقة أو التي ال تتبع نه ًجا من ّظ ًما.
يرتبط هذا االستنتاج بشكل أساسي باإلجابات عن األسئلة 2-3-5
إطارا مدّته سبع سنوات ،بأهداف متوسّطة األمد محدّدة م ّما يسمح
لم يت ّم ربط أهداف التعاون المحدّدة في بداية دورة وضع البرامج ،والتي تغطي
ً
بمتابعة النتائج
يمولها البرنامج الوطني اإلرشادي ) (PINوال تنصّ
المرجوة .تقوم إستراتيجية التعاون على خطط عمل سنوية للتدخالت التي ّ
ّ
على تحويلها إلى ّ
ي ،وال إجراءات الدول األعضاء .وبالتالي،
خطة عمل شاملة تشتمل على ك ّل الدعم
ّ
الممول من مختلف هيئات االتّحاد األوروب ّ
تطور السياق المتدهور
فإنّ التكامل بين اإلجراءات لتحقيق النتائج ال يزال غير موثّقًا بشكل جيّد ،في حين أنّ التدخالت نُفّذت تدريجيا لمراعاة ّ
لمنطقة الساحل .
فيما يتعلق بغياب إطار عمل استراتيجي موحد ،أو حتى استراتيجيّة واضحة في قطاعات معيّنة تستفيد من العديد من الدعم المت ّميز من االتحاد
األوروبي (األمن والحوكمة) ،كانت مراقبة التأثيرات والوقع محدودة نسبيا .أدى عدم وجود أداة للرصد الشامل لنتائج التعاون لرصد المؤشرات
الرئيسة على مستوى المشاريع والقطاعات وكل الدعم ،إلى تعقيد توحيد وإبراز آثار الدعم .وقد تكرر هذا التجزؤ على مستوى بعض الهياكل
المستفيدة بمنطق "مشروع" متميّز ولكن من دون رصد موحد لتأثير الدعم ،في قطاعات العدل ،الهجرة  ،األمن والتوظيف على سبيل المثال.
تكرر هذا التحدي على مستوى وفد االتحاد
تعود التحدبات المتعلقة بالمراقبة هذه أيضًا من نقص الموارد البشريّة لدى شركاء الدولة .وقد ّ
األوروبي ) ،(DUEسواء لمراقبة المساعدة الفنيّة واإلشراف عليها ،وتحديد الصعوبات على عدة مستويات ،أو لتنفيذ التدابير التصحيحيّة ،وال
سيما بعض المساعدة الفنيّة.
واجهت مراقبة التدخالت من قبل االتحاد األوروبي عدة أنواع من القيود ،سواء على مستوى شركاء الدولة أو الشركاء المنفّذين ،من دون وجود
أنظمة تحذير حقيقية في حالة حدوث عجز في المساعدة التقنيّة ) (ATوتأخيرات كبيرة في المشروع والتزام الحقيقي من جانب الشركاء
الحكومييّن بتعبئة الموارد على المدى الطويل.

االستنتاج  .7وعلى الرغم من عدم وجود برمجة مشتركة ،فإن عمليات التبادل وأوجه التآزر مع الدول األعضاء منتظمة ،ولكن من دون
رسملة استراتيجية كاملة للمزايا النسبية لك ّل منها .فتصبح هذه الدول تدريجيًّا شريكة من ّفذة لالتّحاد األوروبيّ وتح ّد من تعاونها الثنائيّ.
يرتبط هذا االستنتاج بشكل أساسي باإلجابة عن السؤال 3
ي والدول األعضاء .ومع ذلك ،لم يت ّم تحسين المزايا النسبية لك ّل منها في إطار استراتيجية عا ّمة
ث ّمة العديد من أوجه التآزر بين االتّحاد األوروب ّ
ّ
وخطة عمل وبرمجة مشتركة رسمية  .يؤدي الدور المتنامي لوكاالت التعاون في تنفيذ الدعم إلى خلق قضايا سياسيّة جديدة والوصول إلى
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األموال مع ديناميكيات مساءلة الدول األعضاء أمام االتحاد األوروبي ،ولكنها في الواقع ليست فعّالة .فيما يتعلق بغياب إطار عمل استراتيجي
واحد وتوجيه موحد لمختلف أنواع تدخل االتحاد األوروبي ،ال يوجد إطار حقيقي لدور الدول األعضاء في تحديد مشاريع االتحاد األوروبي
ً
فضال عن تعدد الجهات الفاعلة التي تعمل على
وتنفيذها .األمر الذي يساهم في تطوير نهج انتهازيّة ال تكون أحيانًا استراتيجيّة وفعّالة للغاية،
الموضوع نفسه .على مستوى آخر  ،فإن التمويل الثنائي من الدول األعضاء آخذ في االنخفاض ويميل إلى العودة إلى االتحاد األوروبي ،والذي
أصبح بالتالي ضروريا بشكل متزايد في معظم القطاعات لمعالجة نقاط الضعف في السياق .في هذا السياق ،تظهر القيمة المضافة لالتحاد
األوروبي في المبالغ الملتزم بها ،والتغطية الواسعة متعددة القطاعات ،ومن خالل قدرته على الجمع بين أنواع مختلفة من الجهات الفاعلة.

االستنتاج  .8قام االتّحاد األوروبيّ باستثمارات كبيرة لدعم التنسيق وال ُنهج الوطنية ،لكنّ فعاليتها تق ّوضت بسبب غياب اإلشراف الوطنيّ
الحقيقيّ وعدم مشاركة المانحين غير التقليديين في ُأطر التنسيق الموضوعة.
يرتبط هذا االستنتاج بشكل أساسي باإلجابة عن السؤال 3
ي جز ًءا من أ ُطر التنمية الوطنية ويعزز التنسيق بين الجهات الفاعلة في معظم القطاعات (الجهات المانحة
يُع ّد الدعم المقدّم من االت ّحاد األوروب ّ
ووكاالت التعاون والمنظمات غير الحكوميّة والمنظمات الدولية األخرى) ،حتى لو لم يتم إضفاء الطابع الرسمي على ذلك وال يزال معقدًا في
القطاعات الرئيسة (القدرة على التكيف والنمو الشامل والمستدام ،األمان) .يعتبر االتحاد األوروبي الجهة المانحة األساسيّة في معظم القطاعات
دورا محدودًا في تنسيق الشركاء الفنيين
ولكنه يدير التنسيق في قطاعين فقط (الصحة والتدريب الفني والمهني) ،بينما تؤدّي خدمات الدولة ً
والماليين)(PTF
األمر الذي يؤكد ضعف آليات التخطيط التنموي على المستوى الوطني وقيود االلتزام الوطني ،على الرغم من بعض األمثلة على الديناميكيّات
اإليجابيّة في هذا المجال (على سبيل المثال في قطاع الصحة) .هذه المشكلة ال تجعل من الممكن تحسين االستثمارات ،سواء في االستراتيجيّات
والمشاريع وطرق التشغيل المختارة .تغيب أه ّم الدول الفاعلة (دول الخليج على وجه الخصوص) عن هذه األُطر  ،على الرغم من أنها تتدخل
بشكل كبير في البالد ،خاصة في مواضيع غير حساسة نسبيا مثل البنية التحتيّة .كما أن اهتمامهم بهياكل إقليمية معينة ،مثل المجموعة الخماسيّة
) ،(G5يؤكد أيضًا على فرص زيادة المشاركة في استراتيجيّات التنمية والتخطيط.
تم اختبار أنماط مع ّينة من التعاون ،بطريقة هامشية نسبيا ،عبر بلدان ثالثة ،مثل المغرب أو تونس  ،لدعم تبادل الخبرات مع شركاء لديهم أنظمة
مماثلة ولكنها أكثر نجا ًحا .يبدو أن هذه البلدان ذات أهميّة خاصةً في سياق المقاربات العابرة للحدود  ،وبشكل عام لتعزيز صياغة إجراءات
التعاون مع دول العالم العربي.

 4.4المجموعة  :3االستنتاجات القطاعية
االستنتاج  .9الحوكمة وسيادة القانون :ساهم الدعم المقدّم من االتّحاد األوروبيّ بطرق مختلفة في تحسين الحوكمة وسيادة القانون ال سيما
من خالل المساهمات الكبيرة في حماية حقوق اإلنسان كما ساهم أيضًا في ظهور جهات فاعلة في المجتمع المدنيّ ذات مصداقية وفي إصالح
المالية العامة.
يرتبط هذا االستنتاج بشكل أساسي باإلجابات عن األسئلة 1-3-4
في قطاع الحكم وسيادة القانون ،ساهم دعم مراقبة االنتخابات في مصداقيّة عمليّة االنتخابات الرئاسيّة لعام  ،2019والتي أ ّدت إلى التناوب
السياسي األول السلمي نسبيا في موريتانيا .لم يكن لدعم الالمركزيّة والتنمية المحليّة التأثيرات المتوقعة في ظل غياب اإلرادة السياسيّة الحقيق ّية
والمقاومة من اإلدارة ،ال سيما فيما يتعلق بالنقل الحقيقي للمهارات والموارد إلى المجتمعات المحليّة ،مما يجعل من الممكن تقديم الخدمات العا ّمة
المحليّة .كما ساهمت التدخالت المختلفة لدعم قطاع العدالة في تطوير واعتماد سياسة قطاعيّة للقطاع ،لكن تنفيذها ال يزال في المرحلة األوليّة.
باإلضافة إلى ذلك ،فإن برنامج دعم تعزيز سيادة القانون ( )PAREDهو نتيجة التفاق تم التشكيك فيه من قبل إدارة المشروع الرئيسة (وزارة
العدل) منذ بداية أنشطة المشروع ،وال سيما نقص االستثمار وتمويل المعدات للوزارة .إن اإلشارة الصريحة إلى المنتدى الوطني لمنظمات حقوق
اإلنسان ( )FONADHفي االتفاقيّّ ة كعضو في اللجنة التوجيهيّة للمشروع أدى إلى فقدان شرعيّة المشروع أمام الوزارة.
أتاحت هيكلة الدعم للمجتمع المدني دعم دعوتهم لتحسين قدراتهم وبيئة عملهم  ،األمر الذي ساهم في المراجعة األخيرة من قبل الحكومة للقانون
الذي يحكم منظمات المجتمع المدني ) (OSCمنذ سنوات االستقالل .ومع ذلك ،فإن وقف الدعم المحدد للمجتمع المدني على النطاق الجغرافي
قد ح ّد من قدرة االتحاد األوروبي على التفاعل مع المجتمع المدني الموريتاني.
فيما يتعلق بتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها ،ق ّد م االتحاد األوروبي مساهمة كبيرة في رعاية ضحايا العنف القائم على النوع االجتماعي من خالل
المنح المقدمة إلى المنظمات غير الحكوميّة وشركائها المحليّين .ومع ذلك  ،فإن مشكلة استدامة التدخالت وإدماج البعد الجنساني في اإلجراءات
الشاملة ال تزال قائمة.
دورا أساسيا في إصالح المال ّية العامة من خالل برنامج إدارة الماليّة العامة ) (PAGEFIPوفي تحقيق استراتيجيّة
األوروبي
لعب االتحاد
ً
النمو المتسارع و الرفاه المشترك ) (SCAPPومتابعتها .ومع ذلك ،فإن أهميّة دعم الميزانيّة ،مع تأثيرات النفوذ على ديناميكيّات التعاون
األخرى ،ال تزال غير مؤ ّكدة على الرغم من االهتمام الذي أعرب عنه الشريك .تظل الملكيّة وتفعيل اإلصالحات والسياسات القطاعيّة التي
ترصدها الدولة وتنفذها  ،وكذلك إصالح اإلدارة على نطاق أوسع ،المح ّددات األساسيّة لمستوى النتائج.

االستنتاج  .10األمن :قدّم االتّحاد األوروبيّ دع ًما كبي ًرا ومبتك ًرا لقطاع األمن ،وال سيما لالستراتيجيات الحكومية بشأن األمن والتنمية ،والنهج
اإلقليمي لمجموعة دول الساحل الخمس ،والوقاية من التطرف .إن تأثيرات الدعم على الديناميكيات األمنية في شبه المنطقة (sous-
 )régionليست واضحة للغاية في هذه المرحلة ،والمشاريع على المستوى الوطني تستهدف الوقاية في المقام األول.
يرتبط هذا االستنتاج بشكل أساسي باإلجابات عن األسئلة 1-3-5
ي للتنمية ) (FEDالقضايا األمنية المتعلقة بعزل بعض المناطق
ي في إطار الصندوق الوطن ّ
يستهدف الدعم األمني الذي قدّمه االتحاد األوروب ّ
ي للتنمية ) (FEDلالتحاد
المعرضة للخطر بالفعل قبل األزمة في مالي في العام  . 2012كان هذا الدعم هو أول مشروع أمني للصندوق الوطن ّ
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سد من خالل نهج أمني  /تنموي مبتكر ،مع إنشاء آبار في جنوب منطقة النظام الخاص ،ومستشفى متنقّل لتعزيز األمن
األوروبي في البالد ويتج ّ
اإلقليمي ،وتوسيع النهج الذي بدأته سلطات الدولة ،باإلضافة إلى دعم مختلف أنواع البنية التحتيّة.
نظرا لصعوبات االتصال ومشاركة الجهات الفاعلة في االتحاد األوروبي وشركاء الدول ،لم يتم اتباع الفكرة األصليّة للمشروع وكان عنصر
ً
التنمية أقل أهميّة مما كان متوقعًا .تطور المشروع جزئيا لدعم هياكل التدريب في البالد ،مع أهداف بناء القدرات على المدى الطويل ،وإنشاء
ي
وحدات تهدف إلى تعزيز الروابط مع السكان والسيطرة على اإلقليم .ومع ذلك  ،لم تكن جميع اإلجراءات التي تمت في إطار الصندوق الوطن ّ
نظرا للسياق المتغيّر ،مع األزمة الماليّة واتساع الشبكات اإلسالميّة في منطقة الساحل ،وإنشاء المجموعة الخماسيّة
للتنمية ) (FEDناجحة.
ً
) (G5لمنطقة الساحل ،فقد تم نشر العديد من المشاريع األمنيّة من خالل أدوات مختلفة ،بنا ًء أفكار دول أعضاء في االتحاد األوروبي )(EM
من دون وجود إطار عمل استراتيجي شامل واضح .وتعتبر المشاريع امتدا ًدا لمبادرات الدولة ،وأحيانًا قديمة ،كإعادة دمج الفئات المعرضة
للخطر مع مراعاة البعد اإلقليمي ،إضافةً إلى االرتباط األمني  /التنموي .في الواقع ،لم يُترجم دعم االتحاد األوروبي إلى استهداف مباشر وعملي
للمخاطر األمنيّة التي تعبر المنطقة ،مثل التهريب عبر الحدود أو الشبكات اإلرهابيّة .لم يكن هناك أي دعم للتحقيق مع قوات األمن ،وال تعاون
عبر الحدود بهدف تفكيك الجماعات المسلّحة والشبكات اإلجراميّة التي تغذيها .يسيطر الجيش على جزء كبير من البالد  ،المنطقة الخاضعة
لنظام خاص ) ،(ZRSقليلة السكان ولكنها استراتيجيّة ألنها تقع على حدود مالي والجزائر ،لكن ليس لها دور تحقيقي في هذه الظواهر اإلجراميّة.
ويؤدي هذا النقص في الصياغة التشغيليّة إلى عدم الربط بين عدة مستويات ،بين مقاربات المجموعة الخماسيّة ) (G5لمنطقة الساحل ،والدعم
والنهج على المستوى الوطني لقوات األمن في البلدان األعضاء  ،بين قوات األمن والدفاع .وكان للدعم تركيز مؤسسي ملحوظ مع إنشاء العديد
من الكيانات على المستوى اإلقليمي .يتم توثيق بعض النتائج التشغيليّة في إطار المشاريع بمستوى جيد من التقدم .كما تم تعزيز إطار الخطاب
ً
فضال عن مراعاة التطرف ،بنا ًء على اإلجراءات التي اتخذتها السلطات قبل األزمة الماليّة ،وبالتالي من دون العمل على الديناميكيّات
الديني العام ،
األخيرة للجماعات المتطرفة.
ال يوجد دعم لعودة الموريتانيين الناشطين في الجماعات اإلسالميّة .كما ساهم دعم منع النزاعات والحوار بين الثقافات ،في اإلشراف على
الشباب ،من خالل زيادة المشاركة على المستوى المحلي والبلدي ،وتوفير الخدمات وتعزيز ثقافة السالم .على المستوى اإلقليمي ،لم يكن من
الممكن االستفادة من النتائج الجيّدة إلدارة األمن في موريتانيا لتحقيق نتائج في بلدان مجموعة الخمس األخرى ،على الرغم من أن موريتانيا
دعمت إنشاء المجموعة الخماسيّة ) (G5وتض ّم العديد من الهياكل اإلقليميّة.
ال تزال ملكيّة الدول األعضاء وهيكل المجموعة الخماسيّة ) (G5لمنطقة الساحل للعديد من كيانات المجموعة الخماسيّة ) (G5لمنطقة الساحل
المدعومة (ْ لجان التنسيق الوطنيّة ) (CNCو منتدى التعاون األمني ) (PCMSو الخلية الوطنيّة لمحاربة الغلو والتطرف العنيف
) (CELLRADو مركز منطقة الساحل لتحليل المخاطر واإلنذار المبكر ) (CSAMAPو الدراسة االاستقصائيّّ ة ألوجه التفاوت في المناطق
ّ
معطلة.
للقوة المشتركة) ضعيفة وال تزال
الحضرية )ّ (UIS
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االستنتاج  .11الهجرة :يؤدّي االتّحاد األوروبيّ دو ًرا أساسيًا في إدارة الهجرة في موريتانيا وهيكلة تدفقات الهجرة عبر الحدود ،وتحقيق
نتائج بشكل أساسي من حيث األمن .من ناحية أخرى ،لم يتمّ تحسين اإلمكانات االقتصادية لهذه الظاهرة ،وال تزال التحسينات المباشرة فيما
يتعلق بحماية حقوق المهاجرين محدودة.
يرتبط هذا االستنتاج بشكل أساسي باإلجابات عن األسئلة  3-1و 6
ساعد االتحاد األوروبي في هيكلة وتعزيز مراعاة موريتانيا لظاهرة الهجرة من خالل نسخة تشغيليّة من إستراتيجيّة دعم صياغتها وإطالقها،
ونظرا لتعقيد الظاهرة في السياق الموريتاني ،فإنّ أبرز الدعم المقدّم والنتائج األكثر
صممت إلى حد كبير على غرار المعايير الدوليّة.
لكنها ُ
ً
ي للظاهرةً ،
ً
بدال من الجوانب المتعلقة بالحوكمة واالقتصاد والحماية والوصول إلى الخدمات األساسية .وهذا يجعل من
بروزا تتعلّق بالبعد األمن ّ
الممكن التعامل مع القضايا قصيرة المدى للظ اهرة من خالل نهج مستمر لتعزيز الحدود مما يسهل تنظيم عمليات الدخول إلى اإلقليم .اتبع االتحاد
األوروبي أيضًا نه ًجا أمنيّة على مستوى القاعدة الشعبيّة والتي تشكل المس توى األول من الحكم المحلي وتسمح ،على سبيل المثال ،بتسوية
النزاعات على األراضي المرتبطة باالنتقال الرعوي والتعايش بين المزارعين والرعاة .هذه اآلل ّية ال مثيل لها على الجانب اآلخر من الحدود
األكثر حساسيّة مع مالي .لقد تم استهداف القضايا االقتصاديّة المرتبطة بالهجرة بشكل سيئ  ،في حين أن موريتانيا هي في األساس بلد عبور.
تتعلق الهجرة في أوروبا بقليل من الموريتانيين نسبيا  ،مقارنة بالهجرة إلى دول الخليج حيث يتعرضون النتهاكات عديدة أو حتى حاالت تهريب.
ومع ذلك ،فإن هيكلة القطاعات الرئيسة للتوظيف للمهاجرين ،مثل صيد األسماك ،مع أمثلة ناجحة للت ّدخل من قبل االتحاد األوروبي ،تمث ّل فرصة
لدعم تنظيم أوضاعهم ،في حين أن التنقيب عن الذهب أصبح المحرك الرئيسي للنمو االقتصادي للبالد .
تظل قضايا حقوق المهاجرين ،وال سيما بالنسبة للسكان األكثر تعرضًا للخطر واحتياجاتهم األساسيّة أثناء العودة ،مستهدفة بشكل ضئيل من خالل
الدعم الممول من االتحاد األوروبي فيما يتعلق بمستوى االحتياجات ،ألن أنظمة الدعم الوطنيّة ال تزال ضعيفة .لم تتم مراعاة قضيّة الهجرة في
التخطيط اإلنمائي للبلد بشكل كاف (استراتيجيّة النمو المتسارع و الرفاه المشترك ) ،)(SCAPPبما في ذلك بهدف تنظيم التدفقات واإلشراف
عليها ،على الرغم من مهارات المهاجرين في دعم التنمية االقتصاديّة .ومع ذلك ،فإن التق ّدم األخير في اإلطار القانوني هو عالمة إيجابيّة على
التزام السلطات وفرصة لدعم تفكيك الشبكات ودعم ضحايا االتجار والتهريب .كما زاد التزام السلطات في تطوير  /تحديث الوثائق ،مثل
اعتبارا من
االستراتيجيّة الوطنيّة إلدارة الهجرة ) ،(SNGMوإجراءات التشغيل الموحدة ) (SOPلإلنزال لتحسين إدارة الهجرة وحوكمتها
ً
عام .2020

االستنتاج  .12الصحة :ساهم الدعم المقدّم من االتّحاد األوروبيّ في تحسين إدارة القطاع الصحيّ وإمكانية الوصول العادل إلى الخدمات
الصحية األساسية بشكل مشتدام  -وبذلك ،االستجابة لسياق الجائحة الجديد.
يرتبط هذا االستنتاج بشكل أساسي باإلجابات عن األسئلة  3-1و -7
تماشيًا مع التشخيص المؤسسي لقطاع الصحة الذي يحظى بدعم من االتحاد األوروبي في قطاع الصحة والتكيف مع االحتياجات المتغيرة ،دعم
االتحاد األوروبي اإلصالحات الرئيسة لحوكمة قطاع الصحة (مكون الدعم المؤسسي لبرنامج دعم القطاع الصحي ) - )(PASSال سيما من
حيث تعزيز القدرات القياديّة لوزارة الصحة ،والتخطيط االستراتيجي (تقييم منتصف المدة للخطة الوطنيّة للتنمية الصحية ) (PNDSومراجعته)
والتشغيل ،وإدارة الموارد البشرية ،والمعلومات الصحية ،ومعايير الرعاية ،وتنظيم القطاع الصيدالني الفرعي  -وكذلك أنشطة لتعزيز نظام
الصحة األساسي (عنصر الدعم).
يش ّكل االتّحاد األوروبي أحد الشركاء الرئيسيين الذين دعموا استراتيجيّة التمويل الوطنيّة وتطوير التأمين الصحي ،ولتعزيز إنشاء صندوق
مشترك للتغطية الصحية الشاملة .هذه المكاسب ،التي تسارعت في السنوات األخيرة ،جعلت من الممكن ترسيخ األسس الالزمة للتقدم نحو التغطية
الصحيّة الشاملة والمستدامة ،بالنظر إلى الملكيّة القويّة لهذا الهدف السياسي على كل من المستويات الوطنيّة واألوروبيّة والدوليّة .باإلضافة إلى
ي في زيادة توافر الخدمات الصحية األساسية وينبغي أيضًا زيادة إمكانية الوصول المالي إليها .كما
ذلك ،ساهم الدعم المقدّم من االت ّحاد األوروب ّ
كبيرا في االستجابة لوباء كوفيد ،19-ال
زادت معدالت استخدام الخدمات الصحيّة بشكل ملحوظ خالل فترة التقيّيم .قدم االتحاد األوروبي دع ًما
ً
سيما من حيث معدات الحماية والتدريب وتعزيز نظام المراقبة الوبائيّة ،الذي حقق نتائج مرضية .ومع ذلك ،ال تزال تش ّكل بعض جوانب نظام
الرعاية الصحيّة إشكاليّة .على الرغم من الجهود المبذولة ،ال تزال القدرة على االستجابة لحاالت الطوارئ الوبائيّة ناقصة ،وال تزال القدرة
التشغيليّة للخدمات الصحيّة ضعيفة ،وكذلك توافر األدوية األساسيّة .ال تزال هناك تفاوتات كبيرة (جغرافيّة واجتماعيّة) في المؤشرات الصحيّة
المختلفة ونواقص من حيث جودة الرعاية ،وهناك اتجاه مقلق في إرتفاع وفيات األطفال ومع ّدل وفيات األمهات.

االستنتاج  .13القدرة على التكيف والنمو الشامل والمستدام :أدّى االتّحاد األوروبيّ دو ًرا إيجابيًا في دعم ديناميكية الدولة من حيث النمو
الشامل ،في سياق يتأثر بالمخاطر المناخية والضعف المؤسسيّ وانعدام األمن اإلقليمي .كانت نتائج الدعم ملموسة بشكل رئيسي على المستوى
المحليّ في مناطق التدخل ،وبعضها ال يزال متواضعًا.
يرتبط هذا االستنتاج بشكل أساسي باإلجابات عن األسئلة  3-1و 8
ي
في القطاع األول (األمن الغذائي والتغذوي وتنمية الزراعة المستدامة ) )(SANADمن البرنامج الوطني اإلرشادي ) (PINللصندوق الوطن ّ
للتنمية ( )FEDالحادي عشر ،كانت مساهمة االتحاد األوروبي في ديناميكيّات القدرة على التكيف والنمو الشامل والمستدام إيجابيّة بشكل عام
في الواليات األربع المحرومة التي تم استهدافها .كانت استراتيجيّة التعاون المت ّبعة على المستويين المركزي والالمركزي مناسبة ،وال سيما
ً
فضال عن إنشاء البنية التحتيّة ومعدات نظام زراعي  -حرجي
بفضل الجمع بين الدعم لتعزيز قدرات الحوكمة لجميع الجهات الفاعلة في القطاع،
 رعوي على مستوى األسرة والمجتمع .ومع ذلك ،فإن استمرار انعدام األمن الغذائي بسبب المخاطر المناخيّة على وجه الخصوص ،والممارساتالغذائيّة غير المالئمة ،والصعوبات في الوصول إلى مياه الشرب ونظام الصرف الصحي غير المناسب ،أدّى إلى معدالت سوء التغذية مرتفعة
لم يكن لمساهمة االتحاد األوروبي أي تأثير عليها حتى اآلن .يجب أن تساهم جميع أشكال الدعم المدروسة في نهاية المطاف ،اعتمادًا على منطق
التدخل ،في التقدم في العديد من القطاعات (البناء ،النقل ،صيد األسماك) والتي ستلتقي نحو تعزيز ديناميكيّات النمو الشامل في الدولة.
تعد اإلنجازات الماديّة لمشاريع الهيكلة الكبرى مثل الطرق اإلستراتيجيّة ومحطات الطاقة ً
شكال من أشكال التعاون الذي يتوافق جيدًا مع احتياجات
البالد من حيث االنفتاح الريفي .تزداد استدامة المشاريع بشكل أكبر إذا تم تعزيزها بإجراءات " اللينة" ،مثل المساعدة في تشغيل محطات الطاقة
صة والضمانات وفقًا لنوع المشروع عن طريق القطاع العام والشراكات
والتمويل " المختلط " الذي يجمع بين اإلعانات والقروض والصناديق الخا ّ
تقييم تعاون االتحاد األوروبي مع الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 2014-2020
التقرير النهائي – أكتوبر Particip GmbH – 2021

الخاصة ،ويتيح إجراء عمليات جمع أو رسوم تخفض الميزانيّة الوطنيّة .كما تؤكد الدروس التي يجب تعلمها في هذا المجال ،كعامل رئيسي
مكونات القطاع مثل التعزيز المؤسسي الذي
للنجاح ،على تحقيق الجودة التي حققتها الشركات الناجحة .إال أن مستوى اإلنجازات كان متفاوت ًا بين ّ
لم يحقق أهدافه وكذلك بين الواليات المستهدفة .تعود األسباب إلى العديد من التحديات الداخليّة والخارجيّة ،مثل صعوبة العثور على شركاء تنفيذ
أكفاء ،ونقص التآزر بين المشاريع وداخل نهج ترابطي ،ونقص التشاور على المستوى المحلي ،ولكن أيضًا التغييرات المؤسسيّة المتكررة ،ولكن
أخرت بعض اإلصالحات ولم تس ّهل أب ًدا الملكية الوطنية ،وأخيرا أزمة كوفيد .19-
أيضا التغييرات المؤسسية المتكررة التي ّ
تولد الوظائف؛ إن مقاربة االتحاد
التي
القطاعات
مع
التآزر
إلى
وتهدف
ًا
ض
أي
ة
ي
إيجاب
)(FTP
والمهني
تعتبر إنجازات مشاريع التدريب التقني
ّ
ّ
األوروبي للتدريب التقني والمهني ) (FTPتمنحه الريادة بين المانحين الدوليين في موريتانيا .ومع ذلك ،ال تزال إنجازات التدريب التقني
والمهني ) (FTPمحدودة من حيث عدد الدورات التدريبيّة التي تم تنفيذها حتى اآلن ،وال يزال التكامل المهني بشكل عام بعد التدريب يمث ّل تح ّديًا
كبيرا لجميع مشاريع التدريب التقني والمهني ) ، (FTPوخاصةً بالنسبة للنساء .ويبقى ضمان االلتزام األمثل لإلدارة العا ّمة للتدريب التقني
ً
والمهني بوزارة التربية الوطنيّة والتكوين المهني واإلصالح.
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 5التوصيات
وأسفر التقييم عن تحديد  11توصية رئيسة.

 5.1التوصيات الشاملة
التوصية  .1وضع استراتيجية تعاون قطري واحدة لدول االتّحاد األوروبيّ ومتابعتها بشكل منهجي؛ يجب أن تعمل هذه االستراتيجية على
هيكلة كل الدعم المقدم في الدولة من خالل دمجها في إطار نهج إقليميّ.
الستهداف نقاط الضعف في البلد ،قدم االتحاد األوروبي دع ًما متعدد األبعاد شمل العديد من أدوات وكيانات االتحاد األوروبي .تجاوز هذا الدعم
إطار تدخالت الصندوق األوروبي للتنمية ) .(FEDمن أجل زيادة التكامل والتماسك الداخلي وتعزيز التآزر بين تدخالت االتحاد األوروبي ،من
الضروري وضع استراتيجيّة تعاون قطريّة واحدة واضحة ويتم فيها دمج جميع أشكال الدعم .إن ضمان رؤية مو ّحدة طويلة األجل واالعتبارات
الشاملة لدعم الحوكمة من شأنه أن يسمح لالتحاد األوروبي على وجه الخصوص بمواجهة التحديات المتوقعة في البالد بشكل أفضل .يجب أن
تأخذ هذه االستراتيجيّة على مستوى الدولة في االعتبار القضايا اإلقليميّة ،على الصعيدين االقتصادي والعبر للحدود ،وبالتالي تتناسب مع نهج
الجهات الفاعلة في االتحاد األوروبي في منطقة الساحل.
إن وجود مثل هذا اإلطار الرسمي ،والذي يجب أن يتطور عند الضرورة ،سيجعل من الممكن دعم قابليّة قراءة اإلجراءات المدعومة والروابط
سهل تنفيذ المراقبة المنهجيّ ة للدعم على المستوى االستراتيجي .سيؤدي تطوير منطق المشروع ضمن إطار هيكلي
الموجودة بينها .كما أنه سي ّ
دورا رائدًا.
أيضًا إلى تحسين ملكيتهم من قبل الشركاء الوطنيين والمحليين في جميع القطاعات الرئيسة التي يلعب فيها االتحاد األوروبي ً

الصلة باالستنتاجات :تتعلق هذه التوصية في المقام األول باالستنتاجين  1و.2
األولوية :األهمية القصوى على المدى القصير.
المسؤولية عن التنفيذ :الدائرة األوروبيّة للشؤون الخارجيّة ) ، (SEAEالمديريّة العامة للشراكات الدوليّة ) ، (DG INTPAوفد االتحاد
األوروبي )(DUE
الجهات الفاعلة األخرى التي يمكن أن تدعم التنفيذ :األمين العام لوزارة االقتصاد ،المديرية العامة للعمليات األوروبيّة للحماية المدنيّة والمعونة
اإلنسانيّة ) ، ( DG ECHOالمديريّة العامة لصيد األسماك والشؤون البحريّة ( ، )DG MAREالمديريّة العامة للهجرة والشؤون الداخليّة
) ، (DG HOMEالمديريّة العامة للسياسة اإلقليميّة والحضريّة ) ، (DG REGIOالمديريّة العا ّمة للتجارة ) ، (DG TRADEالمديريّة
العامة للبيئة ) ،(DG ENVالمديريّة العامة للسوق الداخليّة والصناعة وريادة األعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم )(DG GROW
.
مسارات العمل الرئيسة:
•
•
•

دعم صياغة إستراتيجيّة الدولة الشاملة التي ينبغي أن )1 :يتم تطويرها من خالل إشراك مختلف دوائر االتحاد األوروبي المشاركة
في العمل الخارجي (بما في ذلك مختلف المديريّات العامة) )2 .أن تكون مستمدة من استراتيجيّة إقليميّة؛  )3أن يكون لديها خطة
عمل واضحة ؛  )4أن يتم رصدها وتحديثها ،إذا لزم األمر ،مع تطور السياق.
تعزيز الترابط بين اإلطار االستراتيجي والبرامجي (مواءمة تدخالت االتحاد األوروبي مع اإلطار االستراتيجي ومراجعة اإلطار
االستراتيجي إذا لزم األمر فيما يتعلق بتحديات السياق ووتيرة تنفيذ البرمجة).
االستمرار في دعم استراتيجيّات التنمية الوطنية طويلة المدى من خالل عمل هيكلي ،بما في ذلك الحوكمة االقتصاديّة والخدمات
األساسيّة واستهداف الفئات السكانيّة األكثر ضعفًا (الفئات االجتماعيّة والمناطق الجغرافيّة المعزولة).

كيف يمكن تحسينها ؟ (مسارات العمل التكميل ّية)
ضمان رسم خرائط لجميع التدخالت وتطورها.
•
استخدام النظام التشغيلي ) (OPSYSلإلطار االستراتيجي واإلطار البرنامجي
•
ورصد الدعم.
مواصلة دعم االستراتيجيّات اإلنمائيّة الوطنيّة الطويلة األجل ذات التوجه الهيكلي.
•
•
•
•
•

•

•
•

دعم تعميم اإلدارة ،وال سيما في المجال االقتصادي كقطاع محدد ذات أولويّة ودمجه
الشامل لعدة قطاعات ،فضال عن تفعيل اإلصالحات والشفافيّة .
مواصلة تقديم الدعم استنا ًدا إلى ديناميكيات الخدمات األساسيّة (الصحة والتعليم)
واستهداف أشد السكان ضعفًا (األمن الغذائي ،والتكامل االجتماعي واالقتصادي).
دعم وضع أهداف بناء القدرات المؤسسية للمشاريع القائمة على التشخيص وخطط
العمل الطويلة األجل للخدمات.
تقديم مؤشرات تتعلق بالتعزيز المؤسسي (وليس في نهاية السلسلة) وطرق تقييم
ورصد نوع تخطيط النتائج .ومن األمثلة على المؤشرات حالة مراجعة اإلجراءات،
ومستوى االتصال والتفاعل بين الخدمات ،والنسبة المئويّة للمسؤولين الذين تلقوا
التدريب ،وما إلى ذلك.
دعم صياغة اإلستراتيجيّة القطريّة الشاملة التي يجب أن تساهم فيها اإلدارات
المختلفة واألدوات الماليّة المختلفة .يجب أن تنبثق هذه اإلستراتيجيّة من إستراتيجيّة
إقليميّة جارية ،مع خطة عمل واضحة ،ويتم تحديثها ،إذا لزم األمر ،وفقًا للسياق
المتطور.
ضمان تركيز الدعم على مواطن الضعف الرئيسة واألهداف المحددة لتوجيه دفة
القيادة.
دعم النهج المشتركة فيما بين البلدان بشأن الديناميكيات العابرة للحدود ضمن
استراتيجيّة إقليميّة.

ما الذي يجب تحسينه ؟
الفجوات بين اإلطار االستراتيجي واإلطار البرنامجي

رؤية إستراتيجيّة طويلة األمد لمساندة هيكلة دعم االتحاد
األوروبي ،مع مراعاة تطور األدوات
عندما يتعلق األمر باختيار محاور قطاعيّة ،نهج متعدد
متعدد القطاعات مع تعدد األولويّات والمسائل في بعض
جوانب الحكم ،وعلى الصعيد االقتصادي على وجه
الخصوص ،وعلى الصعيد العابر.
أهداف الدعم المؤسسي ليست دائما واضحة أو مدمجة في
خطة طويلة األجل لتعزيز العمل العام

التطوير األخير لمنطق المشروع خارج إطار العمل
االستراتيجي القطري ،دون توحيد نتائج المشروع

تم تعريف بعض األهداف بشكل واسع للغاية وغير قابل
للقياس
دمج التدخالت في موريتانيا في استراتيجيّة إقليميّة
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التوصية .2تحسين مالءمة استراتيجية التعاون للسياق من خالل إضفاء طابع مؤسسي ومحليّ مزدوج عليها وتوفير دعم شعبي أكبر،
وصياغة أهداف واقعية،وربط الدعم المؤسسي بالنتائج التشغيلية ،مع األخذ في االعتبار التركيبة المعقدة للمتحدثين باللغة العربية المتعلقة
بتعدد الثقافات واللغة ،الديموغرافيا ،والسعي وراء مناهج مبتكرة مصممة خصيصًا لتالئم السياق.
يتعين على االتحاد األوروبي تحسين مالءمة استراتيجيّة التعاون الخاصة به للسياق .وهذا من شأنه أن يساعد في دعم أهميّة وواقعيّة التدخالت
المنفّذة وتحسين فعاليتها .للقيام بذلك ،سيكون من المهم إيالء المزيد من االعتبار للخصوصيّات االجتماعيّة والثقافيّة وتعزيز اإلجراءات على
المستوى المحلي ً
نظرا لتحديات الحكم في الدولة ،فإن هذا الشكل
بدال من تركيز الكثير من الجهد على الدعم المؤسسي على المستوى المركزيً .
من الدعم ليس كافيًا للتأثيرات التشغيليّ ة ويجب على االتحاد األوروبي أن يجمع الجهات الفاعلة على المستوى الالمركزي من أجل دعم النتائج
صا أن تمثل قيمة
من حيث الحكم المحلي األفضل وعلى المستوى التشغيلي مع السكان
ّ
المعرضين للخطر .يمكن للنهج المبتكرة المص ّممة خصي ً
مضافة حقيقيّة في هذا الصدد.

حلقة الوصل إلى االستنتاجات :ترتبط هذه التوصية أساسًا باالستنتاجات .2, 3 & 7
األولوية :أهمية كبيرة على المدى القصير.
المسؤولية عن التنفيذ :الدائرة األوروبيّة للشؤون الخارجيّة ) ، (SEAEالمديريّة العامة للشراكات الدوليّة ) ، (DG INTPAوفد االتحاد
األوروبي )(DUE
الجهات الفاعلة األخرى التي يمكن أن تدعم التنفيذ :وزارة االقتصاد
مسارات العمل الرئيسة:
•
•
•
•
•
•

ً
(بدال من إنشاء كيانات مؤسسيّة جديدة) وتعزيز صياغة الدعم المؤسسي مع النتائج التشغيليّة ،وضمان
تشجيع بناء القدرات القائمة
إدماج أهداف وإجراءات محددة على المستوى التنفيذي من جانب الجهات الفاعلة الحكوميّة ،وفي الوقت نفسه كدعم مؤسسي.
مواصلة تطوير بناء قدرات مختلف الجهات الفاعلة على المستوى المحلي والنهج المجتمعيّة.
دعم تعريف وتجريب أهداف بناء القدرات المؤسسيّة للمشاريع القائمة على التشخيص وخطط العمل الطويلة األجل.
مواصلة تطوير نهج نموذجيّة مبتكرة ترتبط بخصوصيّات السياق (الحكم المحلي ،واألمن والتنمية ،وتعزيز األمن من خالل القاعدة،
ودعم النهج الوطنيّة األصوليّة  ،وإدماج الفئات األكثر عرضة للخطر ،وتنظيم القطاعات االقتصاديّة الرئيسة مع المجتمع المدني).
تعزيز المشاركة المنتظمة للجهات الفاعلة المحليّة في صياغة المشاريع ،مع مراعاة التعقيد المتعدد الثقافات والتحديات الديمغرافيّة
التي تواجهها موريتانيا في تصميم التدخالت.
صصة لوفد االتحاد األوروبي ( )DUEالجانب اللغوي الناطق باللغة العربيّة وكذلك الختيار
مراعاة مستوى الموارد البشريّة المخ ّ
شركاء التنفيذ ودعم اندماجهم في المؤسسات الشريكة.

كيف يمكن تحسينها ؟ (مسارات العمل التكميليّة)
تعزيز الربط بين الدعم المؤسسي والنتائج التشغيلية  ،مع تحديد أهداف
•
وإجراءات محددة على الصعيد التنفيذي من جانب الجهات الفاعلة الحكومية ،
وفي الوقت نفسه كدعم مؤسسي.
تطوير بناء قدرات مختلف الجهات الفاعلة على المستوى المحلي والنهج
•
المجتمعيّة لإلسهام في تحسين اإلدارة المحليّة التي تلبي احتياجات المستفيدين.
مواصلة تطوير نهج نموذجيّة مبتكرة ترتبط بخصوصيّات السياق (الحكم المحلي،
•
واألمن والتنمية ،وإشراك الفئات األكثر عرضة للخطر ،وتنظيم القطاعات
االقتصاديّة الرئيسة مع المجتمع المدني).
تعزيز المشاركة المنتظمة للجهات الفاعلة المحلية في صياغة المشاريع.
•
•
•

•
•
•
•

•

تحليل الخصوصيّات المتعددة الثقافات والموريتانية في تصميم المشروع ،على
سبيل المثال  ،مع مراعاة "تحليل األبعاد الثقافية" (Cultural dimensions
)91.analysis
ضمان مراعاة الموارد البشريّة التي خصصها االتحاد األوروبي في الوفد االتحاد
األوروبي ( )DUEمن حيث الجانب المتعلق باللغة العربيّة والشركاء المنفذين
ودعم إدماجهم في المؤسسات الشريكة.
ضمان مراعاة المسائل الديمغرافيّة والتنوع في المجموعات االجتماعيّة في البلد،
بما في ذلك اإلنصاف واحترام حقوق اإلنسان في تصميم الدعم وتنفيذه ،والمعايير
التي ينبغي مراعاتها عند تحديد وصياغة التدخالت واستهداف المستفيدين.
أن تدرج بصفة خاصة في مقدمة قضايا السكان المهاجرين.
وتلك المتعلقة بأدوار مختلف المجموعات اإلثنيّة في الديناميكيات الموريتانية
(الحكم والشرعية لمختلف الفئات االجتماعيّة).
قطاع التعليم  -دعم اإلجراءات الحكوميّة في مراكز االستقبال الخاصة بالطالب،
والتي يمكن أن يصحبها دعم إضافي ،ال سيما من أجل تعزيز الجسور مع التعليم
الرسمي.
ضمان أن يكون لدى الشركاء المنفذين المتوخين معرفة جيدة بالسياق واألدوات
وقدرة التعبئة السريعة فضال عن الموظفين الناطقين باللغة العربية.

ما الذي يجب تحسينه ؟
تم تقديم العديد من الدعم المؤسسي ولكن لم يتم تمكين النتائج
التشغيليّة
ال توجد إجراءات كافية على المستوى المحلي
نُهج تجريبيّة مبتكرة تم تنفيذها مع مراعاة خصوصيّات
السياق مع نتائج مثيرة لالهتمام
المشاريع الطموحة وغير الواقعيّة فيما يتعلق بالقدرات
القطريّة والمحليّة والتنفيذيّة مع الحاجة المتكررة إلى إعادة
صياغتها
ال تؤخذ الخصائص الثقافية للبلد في االعتبار عند تصميم
المشاريع
قلة من الموظفين الناطقين باللغة العربية في الوفد االتحاد
األوروبي ( )DUEوكذلك بين الشركاء المنفذين

وتظهر خصائص الهيكل الديمغرافي للبلد ،وتزايد تعدد
اإلثنيات ،واإلنصاف وحقوق اإلنسان في تصميم الدعم

أخذ متجهات األزمة بعين االعتبار

حشد شركاء جدد بدون قدرات فنيّة مسبقة وقدرات فعليّة في
مجال التنفيذ في البلد
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l Hans Gullestrup, Cultural Analysis: Towards Cross-Cultural Understanding, Copenhagen: Copenhagen Business School
;Press, 2006; Fons Trompenaars and Peter Woolliams, Business Across Cultures, West Sussex: Capstone Publishing, Ltd., 2003
Charles Hampden-Turner and Fons Trompenaars, Building Cross-Cultural Competence, New Haven & London: Yale University
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التوصية  .3تعزيز الشراكة مع هياكل الدولة في مختلف مراحل دورة تخطيط البرامج.
واجه تنفيذ استراتيجيّة التعاون تحديات مهمة تتعلق بالشراكة والملكيّة .من المهم دعم الشراكة مع هياكل الدولة من تحليل االحتياجات والتصميم
والصياغة المشتركة للمشاريع مع الحفاظ على خطوط االتصال  ،على الرغم من التحديات وتناوب الخبراء في المؤسسات .يجب أال يحجب
تطوير المشاريع تحت اإلدارة المباشرة هذا البعد الخاص بالشراكة وأن يتضمن إجراءات واضحة إلشراك الجهات الفاعلة المحليّة ،مع التوقعات
بشأن هذا الموضوع في وثائق المشروع مع الشركاء المنفذين .كما يجب زيادة المستوى المساهمة المطلوب من أجل دعم المشاركة والملك ّية،
واالستدامة في نهاية المطاف .في بعض الحاالت (الحوكمة ،النمو الشامل ،األمن ،الهجرة) ،يؤدي غياب تحليالت االحتياجات أو التحليالت
الوقائعيّة األساسيّة التي يتم رصدها وتحديثها بشكل مشترك إلى تفضيل الطلبات االنتهازيّ ة التي ال تلبي بالضرورة أولويات القطاع بأكمله .إن
دعم السلطات للتدخالت يعني المشاركة في جميع مراحل التدخالت ،مع تعزيز البناء المشترك ومستوى التواصل مع الجهات الفاعلة الرئيسة.
دورا
على الرغم من معدل تناوب الموظفين وااللتزام المنخفض في بعض األحيان ،هناك أيضًا خبراء مختصون على مستوى المؤسسات يلعبون ً
سا.
رئي ً
حلقة الوصل إلى االستنتاجات :ترتبط هذه التوصية أساسًا باالستنتاج . 5
األولوية :أهمية كبيرة على المدى القصير.
المسؤولية عن التنفيذ :وفد االتحاد األوروبي ) ، (DUEالدائرة األوروبيّة للشؤون الخارجيّة ) ، (SEAEالمديريّة العامة للشراكات الدوليّة
المديريات العامة المع ّنية ،الحكومة بما في ذلك وزارة االقتصاد والوزارات القطاعيّة األخرى.
) ،(DG INTPAوغيرها من
ّ
مسارات العمل الرئيسة:
• تحديد أدوار ومسؤوليّات خدمات الدولة في تنفيذ التدخالت التي يمولها االتحاد األوروبي مع أهداف محددة ،ال سيما في المشاريع الخاضعة
لإلدارة المباشرة بما في ذلك المراقبة والتنسيق .يهدف هذا إلى ضمان مكونات وأهداف خدمات الدولة في البرمجة ،وضمان مشاركتها في
المشاريع المقامة.
• ضمان حوار سنوي على المستوى القطاعي ،ثم على المستوى العالمي ،لتوجيه مجموعة التدخالت ،ودعم التواصل المنتظم واستخدام
أدوات إضافيّة على مستوى االتحاد األوروبي أو الحكومة الموريتانية في حالة وجود صعوبات موث ّقة للمراقبة.
• دعم الحوار السياسي في اختيار محاور التدخل وإشراك الفاعلين الوطنيّين.
• تماشيًا مع التوصية  ،2تجنّب صياغة المشاريع الخارجيّة المقدمة لمؤسسات الدولة وتفضيل منطق البناء المشترك على أساس
تحديات المناطق والجهات الفاعلة المستهدفة .ضمان تحقيق التشخيصات والسياق المشترك ودراسات االحتياجات لألسس الواقعيّة
في تعريف الدعم ،وتخطيط مراجعاتها المنتظمة لدعم ديناميكيّة الشراكة وخلق مساحات للحوار.
• ضمان التخطيط الدقيق لتكاليف الصيانة المتوقعة ،باإلضافة إلى النظراء الوطنيّين والتزامات الدولة المطلوبة لضمان استدامة نتائج
المشاريع الممولة المختلفة (مساهمة الجهات الحكوميّة في المشروع ،توفير ميزانيّة الصيانة ،التطوير المؤسسي وااللتزام بالسياسات
الالزمة).
كيف يمكن تحسينها ؟ (مسارات العمل التكميليّة)
ضمان المراجعة المنتظمة إلطار الشراكة واإلطار االستراتيجي والبرنامجي ،التي
•
تتيح ديناميكيات الشراكات ومساحات الحوار إلى ما بعد مراجعة منتصف المدة
الوحيدة وتعزيز عمليّات التبادل مع مختلف الشركاء الموريتانيين
ضمان إجراء حوار سنوي في جميع القطاعات ،وبوجه عام  ،لتوجيه حافظة
•
التدخالت
تحديد أدوار ومسؤوليّات خدمات الدولة في تنفيذ التدخالت ذات األهداف
•
المحددة ،وال سيما في مشاريع اإلدارة المباشرة ،بما في ذلك الرصد والتنسيق
دعم االتصال المنتظم واستخدام وسائل إضافيّة في االتحاد األوروبي أو الحكومة
•
الموريتانية وال سيما في حالة وجود صعوبات في مشاركة جهات فاعلة أخرى
وفيما يتعلق بالتوصية  ،2تجنب تركيبات المشاريع الخارجيّة المقترحة لمؤسسات
•
الدولة والتركيز على منطق بناء المشاركة على أساس قضايا المناطق والجهات
الفاعلة المستهدفة
وفيما يتعلق بالتوصية  ،2ضمان تنفيذ الدراسات التشخيصيّة والسياق المشتركة،
•
والحاجة إلى أدلة في تعريف الدعم واألولويّات ،وتنص على استعراضها المنتظم
لدعم ديناميكيات الشراكات وإنشاء حيز للحوار
دعم دمج جمع البيانات الموثوقة  /أنظمة المعلومات عبر مختلف القطاعات.
•
ضمان التخطيط الدقيق وااللتزام بتكاليف الصيانة المتوقعة والنظراء الوطنيّين
•
والتزامات الدولة المطلوبة بعد الدعم المختلف المقدم
تعزيز دعم استراتيجيا ّت الخروج ومراعاة استدامة النتائج بشكل منهجي في
•
تصميم المشروع عند تحديد الدعم

ما الذي يجب تحسينه ؟
مستوى المشاركة واالتصال بين االتحاد األوروبي والشركاء
المنفّذين وبعض خدمات الدولة المحدودة أحيانًا

هياكل الدولة على المستوى المركزي الراغبة في دعم
الميزانية والهياكل األساسيّة ،التي ال يشترك فيها االتحاد
األوروبي
التزام الدوائر الحكوميّة باستدامة النتائج المحدودة ،مع ميل
إلى االنتظار للنظر فيها في التدخالت غير المناظرة
دعم (إنشاء الكيانات ،الهياكل األساسيّة) مع مراعاة
االستدامة بطريقة محدودة

التوصية  .4توطيد االتّساق والتآزر على المستوى الداخليّبهدف التوفيق بين التدخالت وتفعيل الترابط ،وعلى المستوى الخارجيّ مع الدول
األعضاء ،والشركاء الفنيين والماليين ( )PTFوالمانحين غير التقليديين:
•

ي :بين القطاعات ،المديريات العامة ،ووفود االت ّحاد األوروبي في البلدان الحدودية ،من أجل زيادة تفعيل
على المستوى الداخل ّ
الترابط الثالثي بين اإلنسانية والتنمية والسالم من خالل تحديد أفضل وتنفيذ مشترك.

•

ي :دعم االستفادة من المزايا النسبية للدول األعضاء ،ومواصلة الجهود لضمان التنسيق والتكامل واالتساق
على المستوى الخارج ّ
في المناهج مع الشركاء الفنيين والماليين ودعم التزام المانحين غير التقليديين باالستراتيجيات الوطنية (بدعم من الحكومة
والجهات الفاعلة الوطنية).
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سيكون من المفيد من حيث أوجه التآزر وتكامل اإلجراءات تعزيز النهج متعددة القطاعات وتفعيل الترابط الثالثي بين اإلنسانيّة والتنمية والسالم
ً
بدال من التفاعالت المخصصة بين المديريات العا ّمة  .وسيكون من الضروري أيضا تعزيز االتساق الذي تم إرساؤه مع برامج البلدان العابرة
للحدود فيما يتجاوز حاالت الدعم اإلقليمي.
يتمتع االتحاد األوروبي والدول األعضاء بمزايا نسبيّة يمكن استغاللها بشكل أكبر ،كما أن إمكانيّة قراءة جميع تدخالت االتحاد األوروبي  /الدول
األعضاء محدودة .لم تكن بعض التدخالت ناجحة للغاية بسبب االفتقار إلى االتساق في النهج بين الشريك الفني والمالي ) ،(PTFبما في ذلك
البنك الدولي واألمم المتحدة .يمنح بعض المانحين رسوم حضور أو بدل يومي للمشاركين في هذا النوع من اللجان ،فالطلب من نفس األشخاص
المشاركة في اللجان التوجيهيّة في االتحاد األوروبي من دون أجر قد يكون له تأثير مثبط.
كما يؤكد على مخاطر النهج التجاري واالستهالكي من جانب الجهات الفاعلة الموريتانيين من دون رؤية طويلة األمد ،مع مقاربة لسياسات البالد
بنا ًء على طلب المانحين وليس كجزء من رؤية للبلد .المانحون غير التقليديين لديهم أحجام تمويل أكبر من الجهات الفاعلة في االتحاد األوروبي
ولكنهم ال ينتمون إلى البرامج الوطنيّّ ة ،مما يسلط الضوء على دور الحكومة الضعيف في التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة.
حلقة الوصل إلى االستنتاجات :ترتبط هذه التوصية أساسًا باالستنتاجات 4, 8, 9 & 10

األولوية :أهميّة متوسطة على المدى المتوسط.
المسؤولية عن التنفيذ :وفد االتحاد األوروبي ) (DUEمن البلدان التالية موريتانيا ،السنغال ،مالي والجزائر  ،المديريّة العامة للشراكات الدوليّة
) ،(DG INTPAالمديرية العامة للعمليات األوروبيّة للحماية المدنيّة والمعونة اإلنسانيّة (  ، )DG ECHOالمديريّة العامة للسياسة اإلقليميّة
والحضريّة ( ، )DG REGIOالمديريّة العا ّمة للتجارة ( ، )DG TRADEالدول األعضاء.
الجهات الفاعلة األخرى التي يمكن أن تدعم التنفيذ :المديريّة العامة للهجرة والشؤون الداخليّة ( ،)DG HOMEوزارة االقتصاد.
مسارات العمل الرئيسة:
•
•
•
•
•
•

توفير إطار عمل للتشاور لجميع الجهات الفاعلة في االتحاد األوروبي التي تتدخل في موريتانيا بطريقة منهجيّة (على األقل سنويًا).
تعزيز تحديد أوجه التآزر بين المشاريع والقطاعات ،وإشراك مديريّات االتحاد األوروبي المعنيّة بموضوع  /هدف في مراحل
مختلفة من البرمجة وفي جميع أنحاء الرابطة (تحليل االحتياجات وتحديد األولويّات المشتركة ،وتعزيز االتصال وتبادل المعلومات،
والتخطيط المشترك )  ،بما في ذلك تفعيل النهج المشتركة بين المديرين العامين.
ضمان التبادل مع  :وفد االتحاد األوروبي ( )DUEفي البلدان الحدوديّة والبلدان األخرى ذات الصلة (مثل مالي أو المغرب أو
الجزائر) أثناء البرمجة والرصد لتحديد فرص التكامل وتكرار النهج ،ال سيما فيما يتعلق بالقضايا العابرة للحدود.
• دعم رسم خرائط مح ّدث لتدخالت االتحاد األوروبي والدول األعضاء ألغراض التخطيط االستراتيجي ،وتحديد واستخدام المزايا
النسبية لكل جهة فاعلة.
تعزيز التعاون ،في المقر الرئيسي وفي الدولة ،بين االتحاد األوروبي والشركاء القطاعيّين الرئيسين.
تطوير التفاعالت مع الجهات المانحة غير التقليديّة ،ال سيما حول استراتيجيّات التنمية الحكوميّة ،مع دور للحكومة في هذا المجال.

كيف يمكن تحسينها ؟ (مسارات العمل التكميليّة)
تعزيز تحديد أوجه التآزر بين المشاريع والقطاعات ،وإشراك المديريّات العامة لالتحاد
•
األوروبي المعنيّة بموضوع  /هدف في مراحل البرمجة المختلفة وبين العناصر
المختلفة للترابط ،بما في ذلك تفعيل النهج المشتركة بين المديرين العامين
على مستوى وفد االتحاد األوروبي ( )DUEأو بروكسل ،التأكد من التبادالت مع
•
 DUE sفي البلدان الحدوديّة والبلدان األخرى ذات الصلة أثناء البرمجة والرصد
لتحديد فرص التكامل وتكرار النهج ،ال سيما فيما يتعلق بالقضايا العابرة للحدود.
توفير إطار عمل للتشاور لجميع الجهات الفاعلة في االتحاد األوروبي التي تتدخل في
•
موريتانيا بطريقة منهجيّة (على األقل سنويًا).
سقة والمتكاملة ،بما
•
تعزيز التفاعالت بين مختلف اإلدارات العا ّمة لتحديد اإلجراءات المن ّ
في ذلك اآلثار المشتركة إلجراءات األمن والتنمية (تحليل االحتياجات وتحديد
األولويّات المشتركة ،وتعزيز االتصاالت وتبادل المعلومات ،والتخطيط المشترك).
على وجه الخصوص ،من أجل إدارة سوء التغذية واألمن الغذائي ،تعزيز أوجه التآزر داخل
نهج ترابطي لألمن الغذائي والتغذوي مع المديرية العامة للعمليات األوروبيّة للحماية المدنيّة
والمعونة اإلنسانيّة (  )DG ECHOمن خالل اإلجراءات التالية )1 :تبادل المعلومات بشكل
منهجي حول المشاريع واالستراتيجيّات والتقييمات؛  )2تنظيم اجتماعات مخصصة وزيارات
ميدانيّة مشتركة إن أمكن؛  )3قد تشمل األطر المنطقية للمشاريع ذات الصلة التي تتعامل مع
األمن الغذائي والتغذوي بعض المؤشرات اإلضافية  ،والتي تغطي من ناحية عالج سوء
التغذية الحاد الوخيم من قبل العمليات األوروبيّة للحماية المدنيّة والمعونة اإلنسانيّة
( ،)ECHOومن ناحية أخرى األسباب الهيكليّة لسوء التغذية المزمن من قبل ،ECHO
ومن ناحية أخرى ،األسباب الهيكليّة لسوء التغذية المزمن من خالل مشاريع التنمية؛  )4يمكن
أن يدعم وفد االتحاد األوروبي ( )DUEأيضًا العمليات األوروبيّة للحماية المدنيّة والمعونة
اإلنسانيّة ( )ECHOمع وزارة الصحة بحيث تأخذ ملكية مؤشرات التغذية؛  )5يمكن أن
يدمج وفد االتحاد األوروبي ( )DUEبشكل أفضل في التحالف العالمي لمواجهة تغير المناخ
) (AMCCنتائج النهج المؤسسي الذي اشترك فيه  ECHOلإلنذار المبكر.
ضمان رسم خرائط مح ّدث لتدخالت االتحاد األوروبي والدول األعضاء ،وتحديد
•
واستخدام المزايا النسبيّة لكل جهة فاعلة .في حالة عدم مشاركة الدول األعضاء في
االتحاد األوروبي ،القيام بتفعيل الروافع المتاحة :التدخل من المقر الرئيسي ،ودمج
متطلبات التنسيق في اتفاقيّات شراكة المشاريع ،والتدخل على المستوى الدبلوماسي.

ما الذي يجب تحسينه ؟
تم تنفيذ المشاريع بشكل منفرد ،مع القليل من النهج
المشتركة بين القطاعات
ال يوجد تآزر بين برامج موريتانيا ومالي ،أو حتى
المغرب والسنغال والجزائر ،على الرغم من التحديات
المشتركة
أوجه التآزر بين المديرين العامين المخصصين مع
الفرص الضائعة
الروابط بين المساعدة اإلنسانيّة والتنمية ليست ف ّعالة
للغاية إلدارة سوء التغذية واألمن الغذائي.الرابط
المحدود بين الدفاع واألمن والتنمية (وضع مشاريع
التنمية لتعظيم الفوائد األمنيّة ،على سبيل المثال)

مجموع حافظة تدخالت االتحاد األوروبي  /الدول
األعضاء ،صعب القراءة دون تكامل بين التدخالت،
أو دون زيادة تحديد المواقع والفرص إلى أقصى حد
ممكن للتدخالت
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•

تعزيز التعاون ،في المقر الرئيسي وفي البلد ،بين االتحاد األوروبي وشركاء القطاع
الرئيسين (مثل البنك الدولي ،واألمم المتحدة ،وفي قطاع الصحة ،ومنظمة الصحة
العالميّة ،وتسهبالت التمويل العالمي ) ،(GFFوالصندوق العالمي ،والتحالف العالمي
للقاحات والتحصين )))Gavi
لتعزيز أهميّة االتحاد األوروبي في الحوار السياسي ،ومعالجة االختناقات والقضايا
السياسيّة ومواءمة النهج (مناقشات متعددة المستويات بين االتحاد األوروبي وبروكسل
مع مشاركة الدول األعضاء في حالة حدوث تعطيل).
دعم تخطيط دور الدولة من حيث التنسيق فيما يتعلق بالمشاريع المدعومة.

•

دعم التفاعالت مع المانحين غير التقليدييّّ ن ،ال سيما فيما يتعلق باستراتيجيّات التنمية
الحكوميّة ،مع الحكومة وربما الوكاالت المنفّذة والمجتمع المدني ،فيما يتعلق بالدعم
الممنوح من االتحاد األوروبي لالستراتيجيّات الوطنيّة والمؤسسيّة (تعزيز التبادالت،
وتبادل المعلومات ،واالجتماعات المحتملة بإشراك الحكومة والدول األخرى في
المنطقة  -نوع المغرب).

•

•

مسائل التنسيق مع الشركاء الفنيّين والماليّين )(PTF
الرئيسين الالّخرين (البنك الدولي ،األمم المتحدة)،
حسب الوزن في الحوار السياسي

يظل التنسيق مسؤوليّة الشركاء الفنيّين والماليّين
) ،(PTFويكون أحيانًا محدودًا في بعض قطاعات
التركيز
الجهات المانحة غير التقليديّة التي تعمل خارج اإلطار
بمبالغ كبيرة

لتوصية  :5تعزيز آليات المتابعة وتعديل التدخالت من أجل زيادة المساءلة المتبادلة والكفاءة وكذلك لتحديد اآلثار الموحدة لالستراتيجية
وزيادة هيكلة مشاركة وكاالت التعاون في الدول األعضاء.
بالنظر إلى الصعوبات في وجود إطار استراتيجي شامل ،لم يكن هناك رصد حقيقي لآلثار العامة لالستراتيجيّة ،مع وجود صعوبات مح ّددة تتعلق
بالمساءلة في بعض المشاريع .لذلك سيكون من المهم ضمان مراقبة االتحاد األوروبي على عدة مستويات من توجيه وفد االتحاد األوروبي
( / )DUEبروكسل من أجل التم ّكن من تصحيح صعوبات بعض المشاريع بسرعة ،في حالة فشل الشركاء المنفّذين ،بما في ذلك عندما تكون
الدول األعضاء أو القدرات اإلداريّة ضعيفة للغاية .ال تزال المساءلة أمام المستفيدين ضعيفة التطور .وللتدخالت نتائج  /آثار ال يتم تتبعها أو
توثيقها دائ ًما  ،سواء على المستوى المؤسسي أو على المستوى التنفيذي فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة .إن تعزيز آليات المساءلة على
مستو ى المستفيدين (السكان الذين تدعمهم المشاريع والمجتمعات) من شأنه أن يخلق نقطة دخول أخرى إلنشاء مراقبة شاملة.
حلقة الوصل إلى االستنتاجات :ترتبط هذه التوصية أساسًا باالستنتاجين 6 & 8

األولوية :أهميّة متوسطة على المدى المتوسط.
المسؤولية عن التنفيذ :الدائرة األوروبيّة للشؤون الخارجيّة ) ، (SEAEالمديريّة العامة للشراكات الدوليّة ) ، (DG INTPAوفد االتحاد
األوروبي (DUE
الجهات الفاعلة األخرى التي يمكن أن تدعم التنفيذ :وزارة االقتصاد.
مسارات العمل الرئيسة :
• رصد وإدارة تحقيق أهداف االستراتيجيّة والتدخالت سنويا ،بما في ذلك على مستوى الدعم المؤسسي ،باستخدام خرائط النتائج
صصة للمشاريع.
المحتملة ،بما في ذلك على مستوى الوقع والتأثيرات التشغيليّة ،بما يتجاوز التحليالت المخ ّ
• على مستوى بروكسل ،في النظام التشغيلي ( )OPSYSالجديد المطبق  ،تطوير المراقبة ومستوى تنفيذ االستراتيجيّات واألهداف
والمشاريع القطاعيّة من أجل تعزيز إدارة المشاريع ،بما في ذلك مراقبة المساعدة الفنيّة.
كيف يمكن تحسينها ؟ (مسارات العمل التكميليّة)
رصد وإدارة تحقيق أهداف االستراتيجيّة والتدخالت سنويا ،بما في ذلك على
•
مستوى الدعم المؤسسي ،باستخدام خرائط النتائج المحتملة ،بما في ذلك على
مستوى الوقع والتأثيرات التشغيليّة.
على مستوى بروكسل  ،تأكد من التجربة عبر برنامج مخصص  ،يحتمل أن
•
يكون النظام التشغيلي (.)OPSYS
•

•

•

تعزيز آليات التخطيط االستراتيجي والمساءلة لوكاالت التعاون مع الدول
األعضاء (التحليالت الجماعيّة لالحتياجات ذات األولويّة والنهج األكثر
استراتيجيّة ،وتعليق التعاون في حالة عدم األداء).
تعزيز اإلدارة اإلداريّة والماليّة للتدخالت ،ال سيما من خالل زيادة الموارد
البشرية المتخصصة وفد االتحاد األوروبي ( )DUEحول الموضوعات التي
تتناولها المشاريع ودعم قدرات المساعدة التقنيّة ) (ATفي القضايا اإلداريّة
والماليّة.
دعم دمج آليّات االتصال والتغذية الراجعة للشكاوى والمالحظات من المجتمعات
أثناء تنفيذ المشاريع.

ما الذي يجب تحسينه ؟
التقدم مقابل األهداف اإلستراتيجيّة التي لم يتم متابعتها في
الواقع مع القليل من المعلومات حول التأثيرات والوقع
تواجه العديد من المشاريع تحديات وتأخيرات كبيرة مع
تأخيرات من الصندوق األوروبي للتنمية ( ،)FEDدون أي
إجراء تصحيحي سريع حقيقي لضمان الكفاءة
تزايد نسبة الدعم الذي تقدمه الدول األعضاء التي تواجه
العديد من التحديات السياسيّة والدبلوماسيّة ال يضمن دائ ًما
فعاليّة الدعم
العديد من التأخيرات اإلداريّة والماليّة أو القضايا المتعلقة
باستخدام األدوات والمخاطر في الدعم المحلي

عدم مراعاة المساءلة أمام السكان من جانب المؤسسات

 5.2التوصيات القطاعيّة
الحوكمة

التوصية : 6تعزيز الكفاءة المهنية والمصداقية للمجتمع المدني في القطاعات االستراتيجية ،وتوسيع نطاق اإلجراءات "التجريبية" للتنمية
اإلقليمية ،وحماية حقوق اإلنسان ،والتمكين االجتماعي واالقتصادي للمرأة ،والتمكين والتكامل االقتصادي للشباب ودعم إصالحات المالية
العامة.
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نظرا للعوائق في عملية الالمركزيّة ومقاومة
من خالل إجراءات التنميّة اإلقليميّة التجريبيّة ،كان دعم االتحاد األوروبي نقطة دخول مثيرة لالهتمام ً
الجهات الفاعلة المركزيّة لنقل المهارات والموارد إلى المجتمعات المحليّة .يجب على االتحاد األوروبي تكثيف جهوده لتعزيز توازن القوى في
نهاية المطاف ،ودعم مساءلة المؤسسات التي يدعمها االتحاد األوروبي ،وضمان تمثيل جميع السكان في السياسات العا ّمة ،وال سيما في سياق
ّ
المنظم للمجتمع المدني إلى تقليل احتماالت التفاعل مع الجهات الفاعلة
الالمركزيّة أو الماليّة العامة .وفي هذا الصدد ،أدى االفتقار إلى الدعم
العامة .وال تزال استمراريّة الدعم المقدم إلى المنظمات غير الحكوميّة ،العاملة في مجال مكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي )(VBG
نظرا للزيادة في هذه الظاهرة وغياب اآلليات العا ّمة ذات الصلة.
تش ّكل تحديًا ً
هناك زخم فريد يجب اغتنامه :من ناحية ،التوجهات السياسيّة الجديدة لصالح التنمية اإلقليميّة ،ومن ناحية أخرى ،اعتماد إطار قانوني أكثر
ليبراليّة يحكم المجتمع المدني .كما أن متابعة إصالحات الماليّة العا ّمة أمر بالغ األهميّة لضمان التنفيذ المناسب للدعم المستقبلي.
حلقة الوصل إلى االستنتاجات :ترتبط هذه التوصية أساسًا باالستنتاجين 9 & 10

األولوية :أهميّة متوسطة على المدى المتوسط.
المسؤولية عن التنفيذ :المديريّة العامة للشراكات الدوليّة ) ، (DG INTPAالمديرية العامة للعمليات األوروبيّة للحماية المدنيّة والمعونة اإلنسانيّة
( ،)DG ECHOالمديريّة العامة للسياسة اإلقليميّة والحضريّة ( ،)DG REGIOالمديريّة العا ّمة للتجارة ( ،)DG TRADEالدول
األعضاء.
الجهات الفاعلة األخرى التي يمكن أن تدعم التنفيذ :وفد االتحاد األوروبي ) ،(DUEالدول األعضاء ،وزارة االقتصاد ،الوزارات القطاعيّة.
روابط ألهداف التنمية المستدامة الرئيسة 16 :و .17
مسارات العمل الرئيسة :
•
•
•
•
•
•

دعم اإلجراءات التي تهدف إلى زيادة استقالليّة الفاعلين المحليّين باتباع نهج التنمية اإلقليميّة.
االحتفاظ بنطاق محدد لدعم المجتمع المدني كجزء من البرامج المستقبليّة ،بهدف التفاعل بين المجتمع المدني مع الحكومة والقطاع
الخاص .في جميع المجاالت ،ترسيخ تكامل بُعد المجتمع المدني في القطاعات ذات األولو ّية.
دعم برنامج تحويلي بشأن األبعاد المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ،وضمان استمرار الدعم للمنظمات غير الحكوميّة،
وال سيما لرعاية ضحايا العنف القائم على النوع االجتماعي وتوعية صناع القرار والقضاة والمجتمعات بهذه القضايا .
دعم التمكين والتكامل االقتصادي للشباب
دعم  /تسهيل استئناف وتيرة إصالحات الماليّة العا ّمة.
الدمج بطريقة شاملة في البرامج القطاعيّة ،ودعم منظمات المجتمع المدني ) ،(OSCوهو مكون مح ّدد لتحسين الوصول إلى الحالة
المدنيّة.

كيف يمكن تحسينها ؟ (مسارات العمل التكميليّة)

•

دعم اإلجراءات التي تهدف إلى ترسيخ إدارة المشاريع البلديّة في إجراءات
التنمية المحليّة من خالل االستفادة من مشاريع التنمية اإلقليميّة  /المحل ّية
(التجريبيّة) (مثل نفايات كيفة " )"Kiffa déchetكنقطة انطالق لدعم
الالمركزيّة والتنمية المحليّة وإدماج هذه األبعاد في دعم القطاعات ذات
األولوية
دعم مشاريع التنمية اإلقليميّة مع البلديّة في "مقعد السائق" « driver
»  ،seatال سيما في مجاالت إدارة النفايات أو الطاقة المتجددة أو التحول
الرقمي.
ضمان دور الهياكل الالمركزيّة في مراحل البرمجة المختلفة
دعم فعاليّة سياسة الالمركزيّة

•

دعم المجتمع المدني من خالل االستفادة من التقويم المواتي (االعتماد األخير
لإلطار القانوني الجديد األكثر ليبراليّة في موريتانيا) واستكشاف إمكانيّة حجز
احتياطي محدد لدعم المجتمع المدني كجزء من البرمجة المستقبليّّ ة لبدء جسور
الحوار والتفاعل مع الحكومة والقطاع الخاص على وجه الخصوص في قطاعات
الشباب ،و المساواة بين الجنسين ،والعدالة ،والصحة ،والتدريب المهني ،والماليّة
العامة ،والهجرة ،والزراعة  /الثروة الحيوانيّة.
االستفادة من مشروع "حوكمة صيد األسماك" للتحرك تدريجيا نحو تعميم بُعد
المجتمع المدني في قطاعات الحوكمة.

•

تنفيذ "االتفاق من حيث المبدأ" ليشمل القضاة والموظفين في مناصبهم باعتبارهم
نظراء للخبراء األجانب لتجنب مقاومة  /عرقلة إصالحات قطاع العدل في ظل
برنامج دعم إصالح القضاء ).(PARJ

•

دعم  /تسهيل استئناف وتيرة إصالحات الماليّّ ة العا ّمة

•
•
•

•

ما الذي يجب تحسينه ؟
الالمركزية  /العراقيل في عمليّة الالمركزية ,وعدم التر ّكز
ومقاومة اإلدارة لنقل الموارد إلى المستوى الالمركزي.
الهياكل الالمركزيّة ال تشارك دائ ًما في التدخالت

المجتمع المدني  /الحاجة إلى دعم محدد للمجتمع المدني ودعم
مشاركة المواطنين في الحياة العامة

المجتمع المدني  /قدرة منخفضة لمنظمات المجتمع المدني
على العمل بشكل جماعي كجهة فاعلة في اإلدارة في قطاعات
تدخل االتحاد األوروبي
ضعف ملكيّة التدخالت لدعم إصالح قطاع العدل ،وتدني
نوعيّ ة ومحتوى بناء قدرات المهنيّين في مجال العدالة من
خالل استخدام خبرات األقران

الماليّة العا ّمة  /المؤشرات الضعيفة التي حددتها دراسة
اإلنفاق العام والمساءلة الماليّة ) (PEFAتشكل عائقًا أمام
توحيد الماليّة العا ّمة
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•

استمرار تقديم الدعم للمنظمات غير الحكوميّة ،ال سيما فيما يتعلق برعاية ضحايا
العنف القائم على النوع االجتماعي وتوعية صانعي القرار والقضاة والشرطة
والقطاع الطبي والممثلين الدينيّين والمجتمعات بهذه القضايا
االهتمام بدعم برنامج تحويلي في األبعاد المتعلقة بالمساواة بين الجنسين (اإللهام
لبرامج مماثلة في بلدان المغرب العربي)92
دمج دعم محدد لتحسين الوصول إلى األحوال المدنيّة في برامج القطاع ،ال سيما
التدريب الصحي والمهني ،وكذلك للمجتمع المدني من أجل الدعوة.

•
•

المساواة بين الجنسين  -حقوق اإلنسان  /عودة ظهور العنف
ضد المرأة وضعف نظام دعم الضحايا

األحوال المدنيّة  /استمرار صعوبات الوصول العادل إلى
األحوال المدنيّة ،خاصة بالنسبة للنساء واألطفال ،مع ما
يترتب على ذلك من عواقب على الوصول إلى التعليم
والخدمات الصحية.
ال تزال هناك بعض العوائق التي تحول دون الوصول إلى
الصف االبتدائي والثانوي بشكل خاص حيث أن شهادة الميالد
مطلوبة لاللتحاق بالصف السادس ،على الرغم من بعض
األمثلة على اإلعفاءات الخاصة التي تقدمها السلطات المحليّة.

األمن

التوصية  : 7تعزيز معالجة المخاطر األمنية الفورية من خالل إطار استراتيجي شامل ،واستهداف التدفقات عبر الحدود وتقارب الدعم الوطني
من مختلف البلدان المعنية.
مبتكرا ،على الرغم من الصعوبات.
تمويل االتحاد األوروبي ليس له ما يعادله من حيث األمن في البالد ،وبالتالي من المهم مواصلة ما كان التزا ًما
ً
استهدف مشروع دعم األمن والتنمية ) (PASDMبشكل أساسي منع المخاطر من خالل البنى التحتيّة المتعددة ومنطق األمن  /التنمية ،لكن
تدهور السياق اإلقليمي يؤكد الحاجة إلى نتائج فوريّة بشأن ديناميكيات األمن .ال يزال الدعم مشتتًا نسبيا مع تأثير ضئيل على ديناميكيّات األمن
التي تتجاوز اإلطار الموريتاني .كما أن منطق إنشاء المؤسسات والهياكل لم يؤد إلى نتائج تشغيليّة.
يمكن تحسين معالجة الديناميكيات عبر الحدود ورصد تطورها ،مع البيانات األساسيّة وتحليل تطور هذه الظواهر .لم يؤد دعم االستراتيجيّات
الحكوميّة ً
فعال إلى نتائج تشغيليّة في هذه المرحلة  ،على الرغم من المبالغ المخصصة .كان النهج اإلقليمي مع المجموعة الخماسيّّ ة )(G5
لمنطقة الساحل مرغوبًا من قبل موريتانيا وتوجد العديد من الدعم اإلقليمي هناك.
غير أن البلد ما زال سبّاقًا إلى حد ما في تفعيل النهج األمنيّة العابرة للحدود أو التطرف ،بينما يؤيّد االتحاد األوروبي استراتيجيّة الحكومة للعودة
إلى أزمة مالي دون مزيد من العمل منذ ذلك الحين .وعلى الصعيد اإلقليمي ،ال يزال الجانب األمني ضعيفًا ،وأوجه التآزر بين الدفاع واألمن
ومنع التطرف ضعيفة ،فضال عن الروابط مع الجهات الفاعلة في مجال التنمية.
حلقة الوصل إلى االستنتاجات :ترتبط هذه التوصية أساسًا باالستنتاج 10

األولوية :أهميّة عالية على المدى القصير.
المسؤولية عن التنفيذ :وفد االتحاد األوروبي ) ،(DUEالدائرة األوروبيّة للشؤون الخارجيّة ) ،(SEAEدائرة أدوات السياسة الخارجيّة )،(FPI
المديريّة العامة للشراكات الدوليّة )(DG INTPA
الجهات الفاعلة األخرى التي يمكن أن تدعم التنفيذ :المديريّة العامة للهجرة والشؤون الداخليّة ( ، )DG HOMEوزارة االقتصاد  ،الدول
األعضاء .
روابط ألهداف التنمية المستدامة الرئيسة 16 :و .17
مسارات العمل الرئيسة:
•
•
•
•
•

استهداف محاربة الشبكات اإلجراميّة واالتجار عبر الحدود في شمال البالد (االستخبارات والتحقيق) ،بما في ذلك االتجار بالمخدرات
والذهب ،من خالل دعم قوات الدرك والشرطة (الشرطة القضائيّة ،إدارة الخدمات الخارجيّة ) ،)(DSEوالتدفقات الماليّة غير
المشروعة.
تعزيز الدعم لعودة أعضاء الجماعات المسلحة  /المقاتلين السابقين
دعم دور ضباط الشرطة القضائ ّية على مستوى القوات المسلحة ،وال سيما مجموعات التدخل الخاصة للمساعدة في تحديد  /تفكيك
الشبكات .تشجيع الدعم الذي يتضمن العديد من قوات الدفاع واألمن ).(FDS
دعم النظر عبر الحدود في القضايا األمنيّة ،ال سيما من خالل المجموعة الخماسيّة ) (G5لمنطقة الساحل وثنائيًا من خالل دعم
التبادالت بين البلدان ،وصالت قوات الدفاع واألمن ) (FDSوالمجموعة الخماسيّة ) (G5لمنطقة الساحل والربط بين البرمجة
الوطنيّة والبرمجة اإلقليميّة.
دعم الصلة بين مناهج التطرف واألمن والدفاع على المستوييّن اإلقليمي والوطني ،ومراعاة القضايا األمنيّة في إجراءات التنمية،
بما في ذلك استهداف المناطق المعزولة والسكان المهمشين.

كيف يمكن تحسينها ؟ (مسارات العمل التكميليّة)
استهداف مكافحة الشبكات اإلجراميّة واالتجار عبر الحدود في شمال البالد
•
(المخابرات والتحقيق) ،بما في ذلك االتجار بالمخدرات والذهب من خالل دعم قوات
الدرك والشرطة (الشرطة القضائيّة ،إدارة الخدمات الخارجيّة ( ))DSEودعم
فرص استهداف التدفقات الماليّة غير المشروعة.
دعم دور ضابط الشرطة القضائيّة ) (OPJعلى مستوى القوات المسلحة ،وال سيما
•
مجموعات التدخل الخاصة ) .(GSIتشجيع الدعم الذي يشمل العديد من قوات الدفاع
الذاتي لدعم النهج المشتركة بين الخدمات.
تحليل فرص استهداف التدفقات الماليّة غير المشروعة التي تغذي الصراع في منطقة
•
الساحل.

ما الذي يجب تحسينه ؟
أهداف  /مسائل االتجار في شمال الساحل التي تغذّي
الصراع في منطقة الساحل والتي لم تؤخذ في االعتبار
إال بشكل هامشي ،بما في ذلك من منظور الترابط مع
األعمال العسكرية

 92على سبيل المثال برنامج المساواة الحكوميّة ( )PGEلحكومة المملكة المغربيّة.
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•

دعم النظر عبر الحدود في القضايا األمنيّة ،ال سيما من خالل المجموعة الخماسيّة
)(G5لمنطقة الساحل وثنائيًا من خالل دعم التبادالت بين البلدان ،وصالت قوات
الدفاع واألمن ) (FDSوالمجموعة الخماسيّة ) (G5لمنطقة الساحل والربط بين
البرمجة الوطنيّة والبرمجة اإلقليميّة.
تعزيز التآزر مع البرامج الوطنيّة للبلدان الحدوديّة ،وال سيما المغرب ومالي (فرص
األنشطة المشتركة بشأن ممارسات معيّنة أو استهداف بعض التدفقات اإلجراميّة
المحددة) والجزائر.

التعبير على المستوى اإلقليمي  /الوطني التقارب
المحدود بين البرمجة الوطنيّة والبرمجة اإلقليميّة،
والبرمجة الوطنيّة للبلدان الحدوديّة ،على الرغم من
عضوية المجموعة الخماسيّة لمنطقة الساحل ) .(G5لم
يؤخذ الجانب األمني والقوات األمنيّة في االعتبار إال
القليل نسبيا على مستوى المجموعة الخماسيّة لمنطقة
الساحل ) ،(G5الذي ير ّكز على األعمال العسكريّة.

•

دعم التحليل المشترك الذي يجريه االتحاد األوروبي (مع الدول األعضاء) مع
السلطات الموريتانية بشأن تنفيذ نهج إقليمي عملي لألمن.

•

تعزيز التخطيط االستراتيجي في القطاع وقابليّة قراءة محفظة التدخالت للتوجيه العام
على المستويّين اإلقليمي والوطني.

التعبير على المستوى اإلقليمي  /الوطني .دعم االتحاد
األوروبي لالستراتيجيّات والنهج الموريتانية ،لكن
المشاركة التشغيليّة لقوات الدفاع واألمن )(FDS
الموريتانية في نهج إقليمي ال تزال محدودة ،على الرغم
مول العديد من الهياكل
من أن االتحاد األوروبي قد ّ
اإلقليميّة المركزة في موريتانيا
طريقة التدخل  /تراكب المشاريع مع جهات فاعلة
وأدوات متعددة دون رؤية واضحة لتكاملها أو إدارتها
الشاملة

•

دعم الربط الشبكي لإلقليم من خالل قوات الدفاع واألمن ) ، (FDSوال سيما في
المعرضين للخطر لضمان االرتباط بين قوات الدفاع
المناطق المعزولة ومع السكان
ّ
واألمن) (FDSوالسكان.
القيام بتحليل آثار تجمع البدو الرحل عند إجراء عدة دوريّات لمعرفة فرص التوسع
أو التكرار في المناطق غير الساحليّة األخرى.
دعم الروابط بين برمجة التطوير وقضايا األمن (مع مراعاة قضايا األمن في برمجة
التنمية ،ومشاركة المعلومات بين الجهات الفاعلة ،وأوجه التآزر ،وما إلى ذلك).
تعزيز الدعم لعودة أعضاء الجماعات المسلحة  /والمقاتلين السابقين.

•

قطاع التعليم  -دعم إجراءات الحكومة في مراكز استقبال أطفال الطالبة ،والتي يمكن
أن تكون مصحوبة بدعم إضافي ،ال سيما لتعزيز الجسور مع التعليم الرسمي.
االستفادة من األدوات التي تم تطويرها على مستوى درء التطرف العنيف من خالل
تمكين الشباب في األردن وليبيا والمغرب وتونس ) ،(PVEومحاربة التطرف
لتستخدمها على األقل دول مجموعة الخماسيّة ) (G5حول األساليب المشتركة.
دعم الربط بين التوجهات التطرفيّة واألمنيّّ ة على المستويين اإلقليمي والوطني،
بين المشاريع والهياكل المسؤولة عن هذه المواضيع.

•

•
•
•

•

•

نهج األمن  /التنمية .ربط قوات الدفاع واألمن )(FDS
والفئات السكانيّة المهمشة .تحليل آثار نهج التطوير
األمني .الروابط بين البرمجة من قبل الجهات الفاعلة في
التنمية والقضايا األمنيّة لدعم هذا النهج وقصر التمويل
على الجهات الفاعلة العسكريّة

التطرف  /عدم عودة أعضاء الجماعات المسلحة
والمقاتلين السابقين منذ األزمة المالية
احتياجات التعليم  /الدعم ألطفال الطالبة
التماسك العام والرسملة  /ضمن كل مشروع لمنع
التطرف ،تم تطوير األدوات والنهج دون رسملة على
المستوى الوطني أو اإلقليمي
االرتباط تطرف  /أمن على المستويّين اإلقليمي والوطني،
قطع االتصال األمني والتدخالت التطرفيّة

الهجرة

التوصية  : 8تعزيز نهج متعدد القطاعات وعابر للحدود إزاء الهجرة فيما يتعلق بالتنمية االقتصادية للبلد وتعزيز سيادة القانون ،بما في ذلك
مراعاة نقاط ضعف السكان المهاجرين والالجئين.
أمرا واعدًا بعد فترة من التأخير  .يظهر التقدم بشكل خاص فيما يتعلق بالسيطرة على الهجرة غير
يعدّّ التزام الخدمات الحكوميّة بالهجرة
ً
النظاميّة من خالل نهج أمني ،من دون تحسين مساهمة المهاجرين في التنمية االقتصاديّة .يمكن أن تساهم إدارة إقتصادية أفضل للمهاجرين في
ديناميكيّات إيجابيّ ة للسكان المهاجرين وللبلد .إن الدعم المتصل بالهجرة في مجال حقوق اإلنسان واألمن متالزم ويساهم في تعزيز سيادة القانون
والترويج لنهج متعدد القطاعات سيكون مفيدًا الستغالل أوجه التآزر (على سبيل المثال  ،ال بد من ربط مكافحة االتجار بالمهاجرين وتهريبهم
بتحقيقات الشبكات اإلجراميّة في سياق النهج األمنيّة) .وبالمثل  ،سيكون من المهم وضع نهج عابر للحدود تجاه الهجرة.

حلقة الوصل إلى االستنتاجات :ترتبط هذه التوصية أساسًا باالستنتاج 11
األولوية :أهميّة عالية على المدى القصير.
المسؤولية عن التنفيذ :المديريّة العامة للشراكات الدوليّة ) ، (DG INTPAوفد االتحاد األوروبي ).(DUE
الجهات الفاعلة األخرى التي يمكن أن تدعم التنفيذ :وزارة الداخلية  ،وزارة الخارجية  ،وزارة االقتصاد  ،المديريّة العامة للهجرة والشؤون
الداخليّة ( ، )DG HOMEالدول األعضاء .
روابط ألهداف التنمية المستدامة الرئيسة. 8& 4:

مسارات العمل الرئيسة:
•
•
•
•

تعزيز دمج الهجرة في أطر التنمية في البالد ،وفي برامج االتحاد األوروبي عبر القطاعات وفي التخطيط االقتصادي ،وخاصة
في التعليم والتوظيف .تعزيز هيكلة القطاعات الرئيسة لتوظيف المهاجرين (صيد األسماك ،والتنقيب عن الذهب ،والعمل المنزلي،
و األبنية واألشغال العامة ) )(BTPبمشاركة الهياكل المختلفة للقطاع بما في ذلك المنظمات والجمعيّات المهنيّة.
تعزيز الوصول إلى العدالة للمهاجرين ضحايا سوء المعاملة ودعم جمع المعلومات والتحقيقات في مكافحة االتجار والتهريب،
وكذلك المساعدة الجنائيّة المتبادلة.
تعزيز النهج العابرة للحدود (المراسالت بين المشاريع مع مالي على وجه الخصوص ،والربط بمشاريع التكامل االقتصادي في
بلدان المصدر ،والتحقيق في الشبكات اإلجراميّة ،والربط مع المشاريع في المناطق الحدوديّة ،وخاصة فيما يتعلق باألمن البحري).
دعم هيكلة جمعيّات المهاجرين والمعلومات في مناطق المصدر وعلى الحدود بشأن إجراءات الهجرة.
تقييم تعاون االتحاد األوروبي مع الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 2014-2020
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•
•

زيادة الميزانيّة المخصصة للمساعدة المباشرة للمهاجرين المعرضين للعودة القسريّة بموجب اتفاقيّة إعادة القبول الثنائيّة بين إسبانيا
وموريتانيا  ،وأولئك الذين اعترضتهم قوات األمن الموريتانية.
إجراء تحليل لديناميكيات الحكم لدى الفئات االجتماعيّة المختلفة في موريتانيا.

كيف يمكن تحسينها ؟ (مسارات العمل التكميليّة)
تعزيز دمج الهجرة في األطر التنمويّة للبلد ،وفي برامج االتحاد األوروبي
•
بشكل شامل في القطاعات وفي التخطيط االقتصادي ،ال سيما فيما يتعلق
بالتوظيف ،وفيما يتعلق بذلك ،تعزيز تنظيم وصولهم إلى العمل.
دعم الحكومة في نهجها المشترك بين الوزارات إلدارة الهجرة.
•

•

تعزيز روافع التنمية وهيكلة القطاعات الرئيسة لعمالة المهاجرين (قطاعات
سع مثل التنقيب عن الذهب المشترك في المنطقة
جديدة في مرحلة التو ّ
الفرعيّة ،والعمل المنزلي ،و األبنية واألشغال العامة ) )(BTPمع إشراك
الهياكل المختلفة للقطاع بما في ذلك المنظمات والجمعيّات المهنيّة.

•

تعزيز النهج المشتركة عبر الحدود (المراسالت بين المشاريع مع مالي
على وجه الخصوص ،والربط مع مشاريع التكامل االقتصادي في بلدان
المصدر ،والتحقيق في الشبكات اإلجراميّة ،والربط مع المشاريع في
المناطق الحدوديّة ،وخاصة فيما يتعلق باألمن البحري).
دعم هيكلة جمعيّات المهاجرين.

•

زيادة الميزانيّة المخصصة للمساعدة المباشرة فيما يتعلق بحجم العودة
القسريّة ،وال سيما تكلفة الرعاية الصحيّة.

•

دعم جمع المعلومات والتحقيقات في مكافحة االتجار والتهريب ،وكذلك
المساعدة الجنائيّة المتبادلة.

•

دعم المعلومات في مناطق المصدر وعلى الحدود مع السكان المهاجرين
(لوحات المعلومات وجلسات التوعية في مجتمعات المصدر).

•

تعزيز الوصول إلى العدالة للمهاجرين ضحايا سوء المعاملة والتهريب
واالتجار.

•

النظر في دعم الوصول إلى العدالة للحصول على تصاريح اإلقامة ووثائق
الهويّة.

•

ما الذي يجب تحسينه ؟
الحوكمة االقتصاديّة  /عدم مراعاة الهجرة في التخطيط االقتصادي
واستراتيجيّات التنمية ،فيما يتعلق باالحتياجات من حيث القوى
العاملة ،والتحديات المحددة لمختلف الفئات االجتماعيّة
النهج الحكومي  /مراجعة خطة عمل اإلستراتيجيّة تجمع بين عدة
وزارات بينما لم ينجح إنشاء هياكل محددة في الماضي
هيكلة القطاعات الرئيسة  /بعض القطاعات توظف نسبة كبيرة من
السكان المهاجرين ،دون إشراف حقيقي ،وحماية العمال ،مما
يتسبب في مخاطر اجتماعيّة وأمنيّة ،دون االستفادة من مساهمة
القطاع ،بينما عملت بشكل جيّد اإلجراءات السابقة لدعم قطاعات
معيّنة من خالل المن ّ
ظمات المهنية
االتساق بين المشاريع  /المشاريع في موريتانيا ال تتوافق مع
برامج البلدان الحدوديّة وفي مناطق المصدر أو العبور

استراتيجيّة الشراكة  /وجود جمعيّات مهاجرين ديناميكيّة ،تعزز
العالقات الجيدة مع السلطات باإلضافة إلى مراقبة مجموعات
المهاجرين ،لكن قليلة الدعم
سيادة القانون ودعم االحتياجات الحيو ّية والعودة القسر ّية  /ال
تزال الحصة المخصصة للمنظمات غير الحكوميّة للمساعدة
المباشرة هامشيّة للغاية وال تغطي االحتياجات المتعلقة بحجم العودة
القسريّة
سيادة القانون  /الفرص المرتبطة بالقوانين الجديدة .القوانين
الجديدة هي عالمة إيجابيّة على التقدم المحرز في مكافحة الظواهر
اإلجراميّة المرتبطة بالهجرة وتوجد فرص لتعزيز جمع األدلة من
الضحايا ،وقدرات التحقيق في إدارة مراقبة األراضي )،(DST
فيما يتعلق بالخدمات األخرى التي تتعامل مع ظاهرة (الدرك)
سيادة القانون  /السكان المهاجرون على دراية سيئة بقوانينهم
وإجراءات الدخول الى موريتانيا ،مما يجعلهم عرضة لشبكات
االتجار
سيادة القانون  /مكافحة انتهاكات حقوق اإلنسان وضد الجريمة،
كبيرا ولكن ضعيف التوثيق ،وسوء
ال يزال مستوى االنتهاكات
ً
مراقبته ،وبالتالي يصعب مقاضاته
سيادة القانون  /عدم تسوية أوضاع المهاجرين .إن الصعوبات في
تسوية أوضاع السكان المهاجرين تحافظ على مستوى معين من
الضعف وتهدد اإلدارة السليمة للتدفقات من قبل السلطات.

الصحة
التوصية  : 9ترسيخ إنجازات برنامج دعم القطاع الصحي من حيث الشراكة ودعم اإلصالحات الهيكلية والسعي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة
وفق أبعادها الرئيسية الثالثة (العرض والطلب وجودة الرعاية).
ساعد الدعم المقدم من االتحاد األوروبي على تحسين إدارة قطاع الصحة بشكل مستدام وإمكانيّة الوصول العادل إلى الخدمات الصحية األساس ّية
عالية الجودة وبالتالي االستجابة لسياق الوباء الجديد .سيكون من المهم تعزيز هذه المكاسب مع زيادة تقوية النظام الصحي وإعادة توازنه لصالح
الرعاية األوليّة وتوجيه نموذج التأمين الصحي وتكييفه تدريجيا .في هذا السياق ،يجب أن يسعى االتحاد األوروبي أيضًا إلى تعزيز مناخ التعاون مع
الشركاء الموريتانيين و الشريك الفني والمالي ) .(PTFومن شأن االستمرار في تحسين إمكانيّّ ة الحصول على الرعاية الصحية وتحسين نوعيتها
ضا من معدل وفيات األطفال وارتفاع معدل وفيات األمهات.
أن يقلل أي ً

حلقة الوصل إلى االستنتاجات :ترتبط هذه التوصية أساسًا باالستنتاج 12
األولوية :أهميّة عالية على المدى القصير.
المسؤولية عن التنفيذ :المديريّة العامة للشراكات الدوليّة ) ، (DG INTPAوفد االتحاد األوروبي ).(DUE
الجهات الفاعلة األخرى التي يمكن أن تدعم التنفيذ :وزارة الصحة
روابط ألهداف التنمية المستدامة الرئيسة. 3 :
مسارات العمل الرئيسة:
•
•

دعم أو االستمرار في دعم األولويّات التالية لقطاع الصحة في موريتانيا :الرعاية الصحية األوليّة ،والتعاون متعدد القطاعات ،وقدرات
الصحة العامة ،والنهج المجتمعي ،والحق في الصحة ،وإنشاء صندوق مشترك من أجل التغطية الصحية الشاملة ).(CSU
مواءمة تصميم المرحلة المقبلة من برنامج دعم القطاع الصحي ) (PASSعلى ضوء القيود المفروضة على  PASSمن حيث مدة
تنفيذ البرنامج ،والتعاون بين مكونين من البرنامج ومؤشرات المراقبة (أو عالمات التقدم) للتعزيز المؤسسي.
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•
•

تحسين تماسك عمليات التعاون األوروبي هيكليًا ،من ناحية ،بين التعاون الثنائي والمشاركة في مبادرات الصحة العالميّة ،من ناحية
أخرى بين التعاون الصحي والقطاعات األخرى.
تعزيز مناخ التعاون مع الشركاء الموريتانيين و الشريك الفني والمالي ) ،(PTFودعم تعزيز القيادة الوطنيّة ،وتعزيز التعاون مع
منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

كيف يمكن تحسينها ؟ (مسارات العمل التكميليّة)
تعزيز الترابط بين ما يقوم به االتحاد األوروبي على المستوى الثنائي ومساهمته في المبادرات الصحية
•
العالميّة ،على سبيل المثال من خالل إنشاء آلية إلعداد التقارير والمساءلة (ال سيما مع التغطية الصحية
الشاملة ( )CSUولكن أيضًا مع الصناديق العالميّة وتسهيالت التمويل العالمي (.)GFF
دعم التدخالت متعددة القطاعات (ال سيما من خالل تعزيز الجسور بين الصحة والصرف الصحي
•
والتغذية) واالرتباط اإلنساني  /التنموي (على سبيل المثال ،بهدف تسهيل االنتقال من المساعدة الغذائية
الطارئة من العمليات األوروبيّة للحماية المدنيّة والمعونة اإلنسانيّة ( )ECHOإلى تعزيز القدرة على
الصمود الغذائي على المدى المتوسط).
االستمرار في دعم تقوية دعائم النظام الصحي  -على وجه الخصوص ،تعزيز ثقافة استخدام
•
المعلومات الصحية ،وتدريب وإدارة الموارد البشريّة وسياسة األدوية والمنتجات الطبيّة.
دعم الحكومة الموريتانية لتحسين كفاءة اإلنفاق الصحي وعلى وجه الخصوص ،تعزيز الرعاية
•
الصحية األوليّة ،والتي ربما تكون األولويّة القصوى في موريتانيا ،ومراجعة تنظيم النظام الصحي وفقًا
لنهج المنطقة الصحية (راجع نموذج المنطقة التجريبية الذي تم اختباره باستخدام برنامج دعم القطاع
الصحي ).)(PASS
اعتماد مقاربة متمايزة حسب البيئة (حضريّة  -ريفيّّ ة) لمواجهة تحديات التحضر.
•
تسريع التركيز  /الالمركزيّة (التمويل والموارد البشريّة) ودعم تنمية صحة المجتمع (بما في ذلك
•
التمويل والحوكمة) من خالل منحها الوسائل الالزمة لمواصلة أعمالها.
تعزيز الدعم التخطيطي على المستوى الالمركزي (بما في ذلك من خالل تحليالت الوضع اإلقليمي)،
•
وضمان تشغيل الخطة الوطنية للتنمية الصحية ) (PNDSواالتساق بين أدوات التخطيط المختلفة ،بما
في ذلك الميزانيّة البرنامجيّة.
تشجيع التعاون متعدد القطاعات على المستوى الفني (دمج أنشطة التغذية في الرعاية الصحية األوليّة،
•
والتعاون مع اإلدارات المسؤولة عن المحددات الصحية مثل المياه والصرف الصحي والتعليم) .وهذا
يتطلب التنسيق على أعلى مستوى في الدولة بالنسبة للتغطية الصحية الشاملة ( ،)CSUويمكن النظر
فيه بالتعاون مع السلطات المسؤولة عن برنامج الحكومة "تآزر" »  « Taazourالذي تم تبنيه
مؤخرا.
ً
بالنظر إلى النقص الواضح في المتخصصين في الصحة العامة في موريتانيا ،سيكون من المفيد دعم
•
التدريب في هذا المجال وتطوير الدعم المؤسسي من أجل نقل حقيقي للمهارات؛ وبالمثل ،دعم تعزيز
القدرات البحثية الوطنيّة.
تعزيز الحوار بشأن اإلنصاف والحق في الصحة (ال سيما في مسائل الصحة اإلنجابيّة والجنسيّة
•
ومكافحة التمييز) مع مراعاة الجوانب المتعددة الثقافات
االستمرار في دعم توافر األدوية عالية الجودة ،بما في ذلك من خالل مراجعة القانون ذات الصلة.
•
توفير وقت تنفيذ كافٍ (بما في ذلك االستثمارات).
•
تسهيل االتصال أو حتى التكامل بين برنامج دعم القطاع الصحي ) (PASSو الدعم المؤسسي
•
لبرنامج دعم القطاع الصحي ) (AI-PASSوتقوية فريق إدارة  PASSالمحلي.
دمج المؤشرات (أو عالمات التقدم في حال اختيار طريقة رسم خرائط النتائج) لضمان مراقبة وتقييم
•
أنشطة التعزيز المؤسسي.
قدر اإلمكان ،تجنب اإلصرار الشديد والمطالبة من الشركاء الفنيّين والماليّين ) (PTFsاالخرين،
•
باإلضافة إلى تقليل فرص "المنافسة" بين الشركاء  ،PTFsمن خالل االستمرار في تعزيز القيادة
الوطنيّة ،حتى لو استغرق ذلك وقتًا .على وجه الخصوص ،تأكد من الملكيّة الكاملة للتغطية الصحية
الشاملة (.)CSU
تعزيز التعاون واستغالل التكامل مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
•
تشجيع التعاون اإلقليمي والتعاون بين جنوب  -جنوب.
•

ما الذي يجب تحسينه ؟
اتساق عمليات التعاون األوروبي

يجب تعديل الديناميكيّات الجيدة الناتجة عن
التدخالت السابقة بشكل أكبر وفقًا للسياق

وقت التنفيذ ،التواصل غير كافٍ

سسية
عدم مراقبة اآلثار المؤ ّ
تعزيز مناخ التعاون مع الشركاء
الموريتانيين والشركاء الفنيّين والماليّين
)(PTF

النمو الشامل والمستدام

التوصية  : 10مواصلة وتعزيز نهج سلسلة القيمة الحالي للمشاريع في قطاع األمن الغذائي والتغذوي والزراعة المستدامة على المستويين
المركزي وغير المركزي مع إطار برنامجي أكثر كفاءة وتولي قيادة االتحاد األوروبيّ بشكل كامل في هذا القطاع باإلضافة إلى هدف االنتقال
إلى االقتصاد األخضر واألزرق.
إن مشاركة االتحاد األوروبي في قطاع األمن الغذائي والتغذوي والزراعة المستدامة من خالل مشاريع الدعم المتبادل (التعزيز المؤسسي والبنية
التحتيّة والقطاعات الزراعيّة) من أجل تطوير القدرة على التكيف في المناطق الريفيّة األكثر حرمانًا في البالد ،ذات صلة بتح ّديات األمن الغذائي
وتغير المناخ  .إنّ النهج الجديد لالتفاق األخضر األوروبي ) ،(Pacte Vertوالذي لم تتم دراسته من قبل هذا التقيّيم والذي يتضمن دعم
االقتصاد األخضر وحماية النظم البيئيّة ومكافحة تغير المناخ ،يمكن أن يدعم األهداف الوطنيّة واإلقليميّة من حيث التنمية المستدامة .هذا النهج
هو في مهده فقط ويحتاج إلى مواصلة وتعزيز ،مع معالجة "أمراض الشباب" في المشاريع .يجب أن تتم إبراز مكانة االتحاد األوروبي باعتباره
جهة اإلنتاج الرئيسة في القطاع بشكل أكثر وضو ًحا.
إن إجراءات التعزيز المؤسسي لوزارة التنمية الريفيّة ضمن برنامج التعزيز المؤسسي في موريتانيا و تعزيز قدرات الزراعة والتنمية الحيوانيّة
على مواجهة الصدمات ) ،(RIMRAPذات األولويّة لدعم المجتمعات الريفيّة األكثر ضعفًا ،جعلت من الممكن البدء في تطوير األراضي .لم
تكن بنية  ،RIMRAPالقائمة على عدة جهات فاعلة وتنسيق ضعيف للمشروع ،هي األمثل  ،لكن المشروع وضع األسس لتعاون جيد مع المجتمع
المدني ووزارة التنمية الريفيّة.
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األولوية :أهميّة عالية على المدى القصير.
المسؤولية عن التنفيذ :المديريّة العامة للشراكات الدوليّة ) ، (DG INTPAوفد االتحاد األوروبي ).(DUE
الجهات الفاعلة األخرى التي يمكن أن تدعم التنفيذ :وزارة التنمية الريفيّة ،الجهات الفاعلة الحكوميّة اإلقليميّة  ،وكالة التنمية البلجيكية ).(Enabel
روابط ألهداف التنمية المستدامة الرئيسة.8 :
مسارات العمل الرئيسة:
•
•

•

ومن المتوقع أن يتولى االتحاد األوروبي قيادة مجموعة برنامج دعم القطاع الصحي ) (PASSفي موريتانيا خلفا للبنك الدولي .سيؤكد
هذا االلتزام أهميّة القطاع في استراتيجيّة البرنامج الوطني اإلرشادي ).(PIN
بنا ًء على الدروس المستفادة من التعزيز المؤسسي لوزارة التنمية الريفيّة ضمن برنامج التعزيز المؤسسي في موريتانيا و تعزيز
قدرات الزراعة والتنمية الحيوانيّة على مواجهة الصدمات ) ،(RIMRAPمن المهم بشكل خاص :الحفاظ على بنية المشروع
بسيطة قدر اإلمكان؛ توضيح التسلسل الهرمي للجهات الفاعلة حول وظيفة التنسيق؛ ضمان قدرة على التكيف األطر المنطقيّة؛
تحسين التشاور مع الجهات الحكوميّة اإلقليميّة.
دعم إنشاء خريطة للجهات الفاعلة والمشاريع من قبل وزارة التنمية الريفيّة ) ،(MDRباإلضافة إلى تحديثها المنتظم.
تعزيز إطار أوسع لالنتقال إلى االقتصاد األخضر واألزرق من أجل تعزيز القدرة على التكيف وتمكين نمو قوي ومستدام وشامل.

•
كيف يمكن تحسينها ؟ (مسارات العمل التكميليّة)
إذا سمحت الموارد البشريّّ ة ،يجب أن يتولى االتحاد األوروبي قيادة مجموعة األمن الغذائي والتغذوي
•
وتنمية الزراعة المستدامة ( )SANADفي جمهورية موريتانيا اإلسالميّّ ة ) ،(RIMليخلف البنك الدولي
في هذا المنصب .سيؤكد هذا االلتزام أهمية القطاع في استراتيجية البرنامج الوطني اإلرشادي ).(PIN
ومنبرا للحوار القطاعي مع جميع أصحاب المصلحة.
إطارا لمراجعات منتظمة لسياسات القطاع
وسيوفر
ً
ً
سيكون الهدف بعد ذلك هو تسليم إدارة المجموعة إلى وزارة التنمية الريفيّة )(MDR
بنا ًء على تجربة التعزيز المؤسسي في موريتانيا و تعزيز قدرات الزراعة والتنمية الحيوانيّة على مواجهة
•
الصدمات ) ،(RIMRAPتبسيط بنية المشاريع الجديدة؛ تحديد ما هو ضروري للغاية من عدد الجهات الفاعلة
وفقًا لالحتياجات والمهارات المثبتة (كما هو الحال بالنسبة لـ تعزيز االستثمارات في موريتانيا لتطوير البنية
التحتيّة والخدمات الريفيّة ) (RIMDIRوتنمية القطاعات الزراعيّة والحراجيّة والرعويّة على مستوى األسرة
والمجتمع ) (RIMFILوالتحالف العالمي لمواجهة تغير المناخ )(AMCC II؛ برنامج لتعزيز صمود
المجتمعات الحضريّة والريفيّة الضعيفة في موريتانيا ) (SAFIREمعقد للغاية)
توضيح التسلسل الهرمي للجهات الفاعلة؛ إذا كان هناك مساعدة تقنيّة ) (ATمسؤولة عن التنسيق ،فالتأ ّكد من
•
حصولها على مكانة أعلى من الجهات المنفذة في المخطط التنظيمي للمشروع؛ يجب أن يكون مدير المشروع
أو التنسيق قريبًا أيضًا من الوزارة اإلشرافيّة
ضمان قدرة على التكيف اإلطار المنطقي للمشروع :يجب أن تكون األهداف والمؤشرات قابلة للتكيّف وفقًا
•
لالحتياجات التي قد تتغيّر
أو ً
بدال من ذلك (خاصة للمنظمات غير الحكوميّة) ،ضمان احتياطي طوارئ كافٍ في المشاريع من أجل توفير
•
استجابة سريعة لألولويّات الجديدة
ضمان التشاور األمثل مع الجهات الحكوميّة اإلقليميّة (الوالة والوفود) من خالل هيكل من االجتماعات
•
المنتظمة وإطار صنع القرار الشفاف في اإلدارة المباشرة؛ وضمان ترجمة الوثائق األساسيّة إلى اللغة العربيّة.
مواصلة التعزيز المؤسسي الذي بدأته الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية ) (AECIDفي إطار
•
تعزيز قدرات الزراعة والتنمية الحيوانيّة على مواجهة الصدمات ) (RIMRAPمن خالل مشروع جديد،
سيتم تحديد مكوناته مع وزارة التنمية الريفيّة ) .(MDRيجب أن يم ّكن هذا المشروع على وجه الخصوص
من دعم قدرات الجهات الحكوميّة اإلقليميّة بشكل أفضل.
دعم إنشاء رسم الخرائط من قبل وزارة التنمية الريفيّة )( (MDRموضوع إطار التشاور) ودعم التحديث
•
المنتظم لهذه الخرائط من قبل الجهات الحكوميّة اإلقليميّة ،من خالل المشاريع .يمكن أن يعتمد رسم الخرائط
على النهج التي طبقتها بالفعل بعض وكاالت األمم المتحدة (مثل الخرائط التي يستخدمها برنامج األغذية
العالمي ).)(PAM

ما الذي يجب تحسينه ؟
الرؤية المحدودة لالتحاد
األوروبي وكذلك كفاءة وفعاليّة
المشاريع

التوصية  : 11تعزيز فرص التآزر والدعم المتبادل "المربح للجانبين '' بين المشاريع ،وال سيما بين مصادر التمويل في قطاع "األمن الغذائي
والتغذوي والزراعة المستدامة '' ،وبرامج اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية ،وال سيما األراضي واالستقرار ومكافحة األسباب الجذرية
للهجرة غير النظامية وظاهرة النازحين ،واالندماج المهني بعد التدريب الفني والمهني.
بصرف النظر عن تعزيز االستثمارات في موريتانيا لتطوير البنية التحتيّة والخدمات الريفيّة ) (RIMDIRوتنمية القطاعات الزراعيّة والحراجيّة والرعويّة
على مستوى األسرة والمجتمع ) (RIMFILالمنسقة هيكليًا ،يجب أن يكون البحث عن التآزر بين التدخالت أكثر منهجيّة .ال يزال االندماج المهني

كبيرا لجميع مشاريع التدريب التقني والمهني ( ،)FTPوخاصة بالنسبة للنساء.
بعد التدريب يمثل تحديًا
ً
إنّ النهج الهيكلي للتدريب التقني والمهني ( )FTPالذي طوره االتحاد األوروبي ،مناسب تما ًما للوضع في البلد ،ويضمن لالتحاد األوروبي
موقعًا رياديا بين فرق التدريب التقني والمهني ( )FTPالمشاركة في هذا القطاع .يمكن تعزيز نطاق التدريب التقني والمهني ( )FTPبشكل
دورا مه ًما في تحسين اإلشراف على المهاجرين ،وال سيما من خالل النهج
أكبر .ويمكن أن يلعب هذا التعزيز لقطاعات توظيف رئيسة معيّنة ً
المجتمعيّة.
حلقة الوصل إلى االستنتاجات :ترتبط هذه التوصية أساسًا باالستنتاج 13

األولوية :أهميّة متوسطة على المدى القصير.
المسؤولية عن التنفيذ :المديريّة العامة للشراكات الدوليّة ) ، (DG INTPAوفد االتحاد األوروبي ).(DUE
الجهات الفاعلة األخرى التي يمكن أن تدعم التنفيذ :وزارة التنمية الريفيّة ،وزارة التربية الوطنيّة ،التدريب المهني واإلصالح ،وكالة التنمية
البلجيكية ) ، (Enabelالشركاء (على سبيل  Oxfam، ILO-BIT :لبرنامج لتعزيز صمود المجتمعات الحضريّة والريفيّة الضعيفة في
موريتانيا )(SAFIRE
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مسارات العمل الرئيسة:
•
•
•
•

يجب على الشركاء المنفذين في األمن الغذائي والتغذوي وتنمية الزراعة المستدامة ( )SANADومشاريع االستقرار ومكافحة
األسباب الجذرية للهجرة غير النظاميّة وظاهرة النازحين واالندماج المهني بعد التدريب التقني والمهني ( )FTPإدراج فصل ''
البحث عن أوجه التآزر '' بشكل منهجي في تقاريرهم ،ومعالجة المشكلة في لجان المراقبة التشغيليّة.
من بين أوجه التآزر ،يجب أن يبرز البحث عن فرص مهنية بعد التدريب التقني والمهني ( ،)FTPوخاصة للنساء والشباب.
يجب تعزيز نهج هيكلة التدريب التقني والمهني ( )FTPبشكل أكبر من خالل تدابير مختلفة ،بما في ذلك المراقبة اإلحصائيّة
للنتائج ،وتحليل متطلبات السوق ،وتدابير دعم النساء.
دورا حاس ًما في التنمية الزراعيّة المستدامة واألمن الغذائي .وبهذا المعنى،
باإلضافة إلى ذلك ،تلعب اإلدارة المستدامة لألراضي ً
ينبغي السعي إلى التآزر مع برامج إدارة الموارد الطبيعيّة والمبادرات اإلقليميّة مثل السور األخضر العظيم ،ومقره موريتانيا.

كيف يمكن تحسينها ؟ (مسارات العمل التكميليّة)
•

•
•

•

دون وضع هيكل مرهق لوفد االتحاد األوروبي ( ،)DUEيجب على شركاء األمن الغذائي والتغذوي
وتنمية الزراعة المستدامة ( )SANADالمنفذين تضمين فصل "البحث عن التآزر" بشكل منهجي في
تقاريرهم الدوريّة ،ومعالجة المشكلة في لجان المراقبة التشغيليّة  -وضع أطر للتنسيق المنظم مع
الوزارات المعنيّة ومع القطاع الخاص
من بين أوجه التآزر ،التي يجب أن تحتل مكانة بارزة ،البحث عن فرص مهنية بعد التدريب التقني
والمهني ( ،)FTPوخاصة للنساء والشباب.
يجب تعزيز نهج هيكلة التدريب التقني والمهني ( )FTPبشكل أكبر من خالل )i :المراقبة اإلحصائيّة
للنتائج؛  )2المزيد من ترتيبات التكامل مع المؤسسات  /الجهات الفاعلة األخرى؛ ج) تحليالت طلب
السوق )4 .زيادة الوعي بين الشباب حول ما يمكن أن يتوقعوه من التدريب؛  )5مزيد من الوصول إلى
التمويل الصغير؛ ( )6تدابير دعم المرأة (دور الحضانة ،إلخ).
فيما يتعلق بالصيد الحرفي ،ينبغي االستفادة بشكل أفضل من إمكانيّات التكامل التي توفرها منظمات
المجتمع المدني (الجمعيات ،االتحادات).

ما الذي يجب تحسينه ؟
أوجه التآزر غير الكافية بين مشاريع
األمن الغذائي والتغذوي وتنمية
الزراعة المستدامة ()SANAD
والصندوق االستئماني لحاالت
الطوارئ التابع لالتحاد األوروبي
) ،(EUTFوال سيما بالنسبة
للتدريب التقني والمهني ()FTP
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