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كيف نوفق بين النفاذ إلى الطاقة واحترام البيئة 
والتنمية االقتصادية فى موريتانيا؟ 

على  يتعين  التى  الصعبة  المعادلة  هى  تلك 
السلطات العمومية حلها. فالطاقة بدون منازع 
االقتصادية  للتنمية  بالنسبة  المحركة  هى 
ظروف  فى  توفيرها  ويشكل  واالجتماعية، 

مناسبة الشغل الشاغل ألصحاب القرار. 
للنفط  منتجا  بلدا  ليست  موريتانيا  أن  وبما 
بصورة كاملة، فهى تخصص جزًء كبيرا من 
مداخيل تصديرها (حوالى ٣٠٠ مليون دوالر 

سنويا) لشراء المحروقات . 
وقد تقرر فى هذا الصدد وضع خطة عمل من 
وضعت  وهكذا  الوضعية،  هذه  معالجة  أجل 
إلى  ترمى  جديدة  سياسة  العمومية  السلطات 
االقتصاد  دفع  األساسى  هدفها  الوضع  تحسين 

وتحسين ظروف حياة المواطنين. 
لها  إستراتجية  على  الجديدة  السياسة  وتتركز 

أهداف محددة وخطة عمل. 
اإلستراتجية

تهدف اإلستراتجية إلى إلغاء احتكار االستيراد 
الموريتانية  للشركة  الحكومة  تمنحه  الذى 
لتسويق المنتجات النفطية، وفتح  رأسمالها أمام 
القطاع الخصوصى، الشيء الذى تم منذ سنة 
وخلق  أدائها  تحسين  أجل  من  وذلك   ،٢٠٠٠
الشركات  أوسع  مشاركة  على  تشجع  ظروف 
الخصوصية فى برنامج االستثمار لهذا القطاع 
(التخزين، النقل، التوزيع ، تعبئة غاز البتان) 
وإعادة تحديد هيكلة أسعار المحروقات المسالة 
للتكاليف  الحسبان  فى  أخذ  أجل  من  والغازية 
الحقيقية الموضوعية للشركات وكذلك مستوى 

هوامش تعويضات األنشطة. 
األهداف

تموين  ضمان  إلى  أساسا  اإلستراتجية  ترمى 
آمن وموثوق لألنشطة قابلة التمويل من طرف 
الموارد  ابتزاز  دون  القطاع  فى  الفاعلين 
العمومية وتخليص الموارد العمومية ـ ما أكن 
التسيير  فيها  بما  التجارية  األنشطة  من  ـ  ذلك 
العمومية  والخدمات  األساسية  البنية  وتطوير 

للمحروقات. 
خطة العمل

إلى  األساسية  محاورها  فى  العمل  خط  ترمى 
الظروف   أفضل  خلق  حول  دراسة  وضع 
للمنطقة  بالنسبة  النفطية  بالمنتجات  للتمويل 
بتحديد  تتعلق  أخرى  ودراسة  الجنوبية، 
إلى  اآلخرين  ونفاذ  البتان  غاز  لتعميم  سياسة 
المستودعات ومراجع مدونة النفط ووضع إطار 
للتنظيم بالنسبة للقطاع النفطى وإصدار قانون 
نفطى يضمن تنظيما جديدا لقطاع المحروقات 

من خالل : 
إنشاء رخصة لممارسة كل نوع من األنشطة 
ونقل  ـ  توزيع  ـ   تخزين  تصفية  ـ  (االستيراد 
ـ  بالمفرد  والتوزيع  ـ  المسالة  المحروقات 

والجملة بالنسبة لهذه المحروقات ) 
تشكل  بالمحروقات  التموين  وبخصوص 
الستقبال  واألفضل  الوحيد  المركز  أنواذيبو 
يزداد  النفط  فاتورة  فتكلفة  النفطية،  المنتجات 

ثقلها شئا فشيئا على ميزان المدفوعات. 
وإليجاد حلول تقررت زيادة قدرات استيعاب 
العاصمة  نواكشوط  فى  البواخر  واستقبال 

وتطوير برامج اقتصاد الطاقة.

بقلم :
دا ولد ميمون

ما هى السياسة المنتهجة فى قطاع ما هى السياسة المنتهجة فى قطاع ما هى السياسة المنتهجة فى قطاع 
الطاقة فى موريتانيا ؟ 


