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 التنميـة  تحقيـق  فـي  التجـارة  فيـه  متـساه  أن يمكـن  لـذي  دورا إبراز البحث هذا استهدف لقد

 وفهـم  دراسـة  بـان  اعتقادنـا  مـن  وانطالقـا  موريتانيـا،  لحالة دراسة مع النامية البلدان في االقتصادية

 قمنـا  فيـه،  والغمـوض  اللـبس  جوانـب  يـزيح  نظريـا  تأصيال يتطلب التطبيقية، الناحية من الموضوع

ـ  حيـث  الخارجيـة  للتجارة  النظري الجانب باستعراض  إلـي   باإلضـافة  وأهميتهـا  لماهيتهـا  ناتعرض

 فيـه  تراعـي  أن يجـب  بلـد  أي طـرف  من تجارية سياسة أي إتباع أن والحظنا بها، المتعلقة السياسات

 أو الحريـة  إلـي  تـدعو  سياسـة  كانـت  سـواء  التجاريـة  السياسة بإتباع المعني البلد ذالك خصوصيات

 مفهومهـا  علـى  التعـرف  خـالل  مـن  وذلـك  يةاالقتـصاد  بالتنميـة  التعريف إلى تعرضنا كما الحماية،

 إلـي  ذالـك  بعـد  انتقلنـا  ثـم  الناميـة،  البلدان طرف من المتبعة االستراتيجيات و العوامل وكذا وأهدافها

 همـا  مهمتـين  إسـتراتيجيتين  إتبـاع  خـالل  مـن  وذالك االقتصادية التنمية في الخارجية التجارة مساهمة

   .الواردات إحالل وإستراتيجية الصادرات تنمية إستراتيجية

 تطرقنـا  موريتانيـا  فـي  االقتـصادية  التنميـة  تحقيق في الخارجية التجارة لدور التطبيقية دراستنا وخالل

 االسـتراتيجيات  فـي  الخارجيـة  التجـارة  مكانـة  إلـي  باإلضـافة  التنمويـة  واالستراتيجيات الخطط إلي

ـ  الموريتانية الخارجية التجارة واقع أن والحظنا ، التنموية  اإلصـالحات  تطبيـق  قبـل  مراحـل  بعـدة  رم

 أبرزنـا  الواقـع  ذلـك  خـالل  ومـن  2008 -1985 وبعـدها  1984  - 1980 واالقتـصادية  التنموية

 الهيكـل  بـه  يتميـز  الـذي  الهيكلـي  االخـتالل  أهمها من كان والتي القطاع  هذا عرفها التي االختالالت

ـ  انخفـاض  بسبب الموريتانية، والواردات للصادرات السلعي  سـلعتين  فـي  وتركزهـا  الـصادرات  محج

 .أخرى جهة من الواردات حجم وتنوع وزيادة ، جهة من الحديد وخامات السمك هما أساسيين

 والتنمـوي  االقتـصادي  اإلصـالح  وبـرامج  التنمويـة  الخطـط  بـأن  الدراسة هذه خالل من لنا تبين وقد

ـ  قطـاع  وتطوير تنمية في كبيرة بدرجة تنجح لم تنفيذها تم التي  يكـون  أن اجـل  مـن  الخارجيـة  ارةالتج

 الـسلعي  الهيكـل  فـي  االخـتالل  أن إلـي  ذالك ويرجع الموريتانية االقتصادية التنمية تحقيق في مساهما

 بـرامج  حددتـه  الـذي  الـصادرات  تنـوع  أن كمـا  قائمـا،  يـزال  ال الموريتانية والواردات للصادرات

ـ  نسبة إن بل يتحقق، لم لها كهدف االقتصادية اإلصالحات  الـصيد  قطـاعي  مـن  الموريتانيـة  صادراتال

 .األخيرة السنوات في متقدمة نسبا تشكل أصبحت والحديد

 اإلصـالحات  فتـرة  مـن  الـسنوات  بعـض  خـالل  فائـضا  عرف التجاري الميزان أن من الرغم وعلى

 . ذالك بعد كبيرا عجزا التجاري الميزان شهد إذ يستمر لم الفائض ذالك أن إال واالقتصادية التنموية

 :للدراسة العامة النتائج

 تعطـي  لـم  الخارجيـة  التجـارة  أن هـي  الدراسة هذه خالل من بها نخرج أن يمكن نتيجة ابرز إن  1-

 لهـا  المرسـومة  أهـدافها  تحقيـق  فـي  تـنجح  لـم  لكونهـا  ذالك ويرجع االقتصادية التنمية لعملية الكثير

 الحديـد  مـادتي  حـول  تتركـز  ازالـت م الموريتانيـة  والـصادرات  قائمـا  الزال التجاري الميزان فعجز

 .معدالتها في ارتفاعا تشهد والواردات  والسمك



  :الخاتمة
 

 -183-

 اإلصـالحات  بـرامج  إطـار  فـي  تنفيـذها  تـم  التـي  واإلجـراءات  الـسياسات  مـن  الرغم على  2-

 والمعوقـات  المـشاكل  مـن  العديـد  هنـاك  أن إال الصادرات ترقية و تشجيع بهدف والتنموية االقتصادية

 .لكذ دون تحول مازالت

 التبـادل  حجـم  زيـادة  فـي  الحكومـة  اتبعتهـا  التـي  الخارجيـة  التجارة تحرير سياسة أسهمت لقد - 3

 سـنة  م 1985 بـسنة  مقارنـة  مـرات  (5 ) خمـس  ينـاهز  بمـا  م 2004 سنة تضاعف حيث التجاري،

  . والتنموية االقتصادية اإلصالحات تطبيق بدء

 مراحلهـا  جميـع  خـالل  موريتانيـا  فـي  االقتـصادية  التنميـة  أن الدراسة هذه خالل من لنا تبين لقد -4

 هـذه  تركـز  حيـث  ، األساسـيين  التـصدير  قطـاعي  بين خاصة وبصفة متوازنة غير إستراتيجية تعتمد

 ،) الحديـد ( السـتخراجي  القطـاع  علـى  أخـرى  وتـارة  ، تارة البحري الصيد قطاع على اإلستراتيجية

 مـن  األخـرى  االقتـصادية  والقطاعـات  جهـة  من عينالقطا هذين بين المتكافئ غير االهتمام عن ناهيك

 .ثانية جهة

 التنميـة  تحقيـق  فـي  جديـة  تكـن  لـم  الموريتانيـة  الـسلطات  أن ، إليهـا  توصلنا التي النتائج من  -5

 (المكبـوت  الحقيقـي  الهـدف  وأن ، األصـولية  االقتـصادية  لإلصـالحات  تطبيقها خالل من االقتصادية

 ميـزان  عجـز  ، الموازنـة  عجـز ) العجـوزات  أزمة انفجار وتأجيل ،جهة من األجنبي التمويل تدفق هو

 فـي  ظهـرت  ذلـك  مقابـل  وفـي  آنـي،  بـشكل  لكن لهم تحقق ما وهو أخرى، جهة من(...المدفوعات

 العـالم  علـى  االعتمـاد  فكـرة  ذلـك  ابـرز  ومـن  اآلخر، البعض فيها تجذر و المشاكل بعض موريتانيا

 .الذات على االعتماد بدل)  مشاكل من مليح ما مع ( التمويل على للحصول الخارجي

 ال قـد  كموريتانيـا  بلـد  فـي  االقتـصادي  التحريـر  سياسـات  تطبيـق  أن إلى النهاية، في نخلص - 6 

 مـدى  علـى  األمـر  ويتوقـف  تفاقمهـا،  إلـى  يـؤدي  ربما بل األزمة، من الخروج إلى بالضرورة يؤدي

 مـا  مرحلـة  فـي  أنـه  إال المعنـي،  لبلـد ا اقتـصاد  ظروف مع السياسات تلك إجراءات وتكييف مالئمة

 فقـد  الكارثـة  مـن  ضـررا  أخـف  األزمـة  أن ورغـم  كارثة، إلى يقود السياسات تلك تطبيق عدم أصبح

 .قصيرا بينهما الطريق يكون

 كثيـرا  تـساهم  لـم  الخارجيـة  التجـارة  مجال في اتخاذها تم التي اإلجراءات إن نقول عامة وكنتيجة -7

ـ   االقتـصادية  التنمية في  االقتـصادية  اإلصـالحات  بـرامج  ظـل  فـي  وخـصوصا  ، موريتانيـا  يف

 .السمين من وقليل الغث من بكثير سوى تأت لم فهي األصولية

 :التوصيات

 علـى  والتركيـز  قاعـدتها  وتنويـع  ،)والـسمك  الحديـد  غيـر (األخرى بالصادرات االهتمام ضرورة -1

 فـي  ممثلـة  الدولـة  لرقابـة  الثـروة  هذه من تصديره يتم ما وإخضاع الحمراء )الحية (اللحوم صادرات

 .المختصة مصالحها
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 الزراعيـة  المـشاريع  وخاصـة  اإلنتاجيـة  المـشاريع  فـي  لالسـتثمار  الخـاص  القطـاع  تـشجيع  -2

 وثـروة  مـستغلة،  غيـر  وخـصبة  غنيـة  منـاطق  علـى  تتوفر موريتانيا أن علمنا إذا خاصة والحيوانية،

 .الصادرات وزيادة تحسين في الموردين هاذين لاستغال الضروري من فإنه وعليه كبيرة، حيوانية

 والبنـك  الـدولي  النقـد  صـندوق  بهـا  يوصـي  التـي  تلـك  من فاعلية أكثر إجراءات بإتباع نوصي -3

 .الصادرات وزيادة الواردات نمو من للحد الدولي

 فكـرة  عـن  والتخلـي  ، االقتـصادية  التنميـة  تمويـل  علـى  للحصول الذات على االعتماد ضرورة -4

 .بعيد حد إلى متفشية أصبحت التي الخارجي العالم على عتماداال

 :البحث  آفاق

 مختـصر  بـشكل  لهـا  تطرقنـا  التـي  المواضـيع  من العديد هناك أن الحظنا الدراسة لهذه إعدادنا خالل

 لبحـوث ودراسـات   انطـالق  نقطـة  تكـون  أن بإمكانها المواضيع هذه أن إال) ,دراستنا يخدم ما حسب(

 : المواضيع هذه نبي ومن ، جديدة

     .التجارة الخارجية علي التنمية االقتصادية قطاع داخل المطبقة الجمركية اإلصالحات أثر- 

 .الموريتانية الصادرات زيادة في الخارجية التجارة تحرير سياسة دور- 

 


