
الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة
عدل–إخاء –شرف 

الوزارة األولى

السیاسة العامة للحكومةإعالن
)2015 -2019(



1

بسم هللا الرحمن الرحیم وصلى هللا على نبیھ الكریم

والسادة النواب، السیدات السید الرئیس

قرة ألقدم إنھ لشرف لي عظیم أن أتوجھ إلى جمعیتكم المو
لكم، ومن خاللكم إلى الشعب الموریتاني، الخطوط العریضة

للسنوات الخمس المقبلة. لسیاسة الحكومة
أن أقدم لمحة موجزة في البدایةوفي ھذا اإلطار یطیب لي 

في تأتيحیث إنھافیھ ھذه السیاسة، تتنزلعن السیاق الذي 
رئاسیة مأموریة ظرف ھام من تاریخ بالدنا یمتاز بانتھاء 

وابتداء أخرى.
دروسالنتائج والترتكز على ةسیاس،جھةمنفھي 

منصرمة غنیة باالنجازات التي مأموریةالمستخلصة من 
جمیع أحدثت تغییرات إیجابیة في الدولة وتأسیسأعادت 
مختلف في وجذریةمن خالل إصالحات عامة ،مناحیھا
مكاسب یق من تحقالدناكنت بكما مالحیاة العمومیة.مجاالت

تسییر الشؤون العامة الذي طبعتھ بصفة ال على مستوىجلیة 
، رجعة فیھا مبادئ الشفافیة والصرامة واحترام المال العام

على مستوى اإلصالحات السیاسیة وبرامج التنمیةو
.بعمق وجھ البالدرتغیاالجتماعیة التي واالقتصادیة

توطیدھا الحفاظ علیھا وینبغيھامةوطنیة مكاسب ي ھو
وتطویرھا.
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، جدیدةمأموریةمنطلقھذه السیاسة تجسد، ومن جھة أخرى
ساحقة مواصلة السیر في درب ةبأغلبیلھا وا ناختار شعب

ولد رئیس الجمھوریة السید محمدفخامةالتقدم الذي رسمھ
عبد العزیز.

، تشكل العریضةوالیة اآلمال بحقھي، التي إن ھذه الوالیة
التي تم استكمال البرامجمن ھانمكتس،الدنالبفرصة حقیقیة 
المزید من لھاتحققإنجاز برامج أخرى من الشروع فیھا و

.واالزدھارنعتاق والتنمیة اال
خاللسیكرس العمل الحكومي ع ھذا التوجھ، مانسجاماو

جمیع الجوانب تحیط بصارمةالخمسیة المقبلة مقاربة
غایتھا ،حیاة األمةالمؤسسیة واالقتصادیة واالجتماعیة في 

الجھود تعززدینامیكیة تنمویة شاملة ومنسجمة إطالق
ھالمواطنیالمبذولة لبناء دولة قویة تضمن الحقوق األساسیة

.ھاوتحقق الرفاھیة لشعب

والسادة النوابالسید الرئیس، السیدات 
ثالثة حولالسیاسة الحكومیة خالل السنوات المقبلة محورتتس

) توطید دعائم الدولة 1كبرى ھي: (ةاستراتیجیمحاور
یحقق اقتصاد تنافسي بناء) 2(مومیةوتحسین الحكامة الع

یع ) تنمیة الموارد البشریة وتوس3(والجمیعیستفید منھانمو
فاذ إلى الخدمات األساسیة. الن
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توطید دعائم الدولة وتحسین بالمتعلقیشكل المحور األول
ت المطلقة للحكومة نظرا إحدى األولویاالعمومیة الحكامة 

ضلأفلدوره الحاسم في استقرار البالد وتقدم المجتمع وإرساء
بین العالقةالقواعد في میدان تسییر الحیاة العامة وتعزیز 

المواطنین واإلدارة. 
:العمل الحكومي جانبین أساسیین ھمایشملوفي ھذا اإلطار س

تحسین و، جھةوتوطید دولة القانون منالمھام السیادیة تعزیز
.ن جھة أخرىمكافة المستویاتعلىالحكامة

،ة وتوطید دولة القانونییادسالالمھامتعزیزوصخصوب
بین األمن الوثیقوعیا منھا بالترابط،الحكومةستواصل 

تكفل بالتحدي األمني الزم وفاعلیة ومسؤولیةبح،والتنمیة
أن على ل وستعم.والعابرة للحدودبمختلف أبعاده الوطنیة 

تمكینھا لالضروریة الوسائلتوفر لقواتنا المسلحة وقوات أمننا 
أمن المواطنین علىظاحفالویةالترابحوزتنا سالمة من حفظ

وسالمتھم والقضاء على التھدیدات األمنیة بجمیع أنواعھا. 
ومن ھذا المنظور ستتواصل عملیات نزع األلغام البشریة في 

بحمالت لتحسیس المواطنین والقیام المناطق المتضررة،
.حول مخاطر ھا

مساھمة الجیشسیتم دعم وتعزیز وتنویع وعالوة على ذلك 
ي فالسیما،في جھود التنمیة االقتصادیة واالجتماعیةالوطني

التحتیة.البنيإنجاز وعلیممیادین الصحة والت
تدفق التحكم بشكل أفضل في سیتمومن جھة أخرى 

–(موریتانیا نظام نصبطریقعنالبالد المھاجرین على
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م نظام یعمتوعلى مستوى جمیع المراكز الحدودیة )عبور
اتنا الدبلوماسیة بعثالتأشیرات البیومتریة على جمیع 

والقنصلیة.
لوثائق المؤمنة وسجل كما ستعزز قدرات الوكالة الوطنیة ل

طتھا حتى تشمل وثائق أنشوسعبھذه المھام وتعالسكان لتطل
أخرى.

الالمركزیة والتنمیة تعزیزسھر الحكومة كذلك على وست
جمعات المحلیة تآلیة مندمجة لتمویل الوضعمن خالل المحلیة 
مصالح دعم عزیزوتلمجموعات اإلقلیمیة خاصة باومدونة 
البلدیات. 

وسیحظى تحسین وتطویر خدمات اإلدارة المركزیة 
صرنتھا وععادة ھیكلتھابعنایة خاصة تتجسد في إواإلقلیمیة

وبناء وتجھیز مبانیھا ووضع نظام معلوماتي مؤمن یغطي 
.جمیع مقاطعات البالد

صالح الحمایة المدنیة وتقویة وستعمل الحكومة على تعمیم م
لإلغاثة في المدن الكبرى وبناء وتجھیز فعالیتھا بإنشاء مراكز

بناھا التحتیة وإقامة مركز للیقظة وتسییر األزمات.

والسادة النوابالسیدات السید الرئیس، 
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ناجعة،شفافةرساء عدالة ي عنایة خاصة إلالحكومة تولإن 
سیتم تنشیط وتعزیز لذلك .من المواطنةذات مصداقیة وقریب

نظامنا القضائي حتى یصبح قادرا على طمأنة المستثمرین 
ع ثقة المواطن في استرجاالمتقاضین ومنوتقریب خدماتھ 

.األفرادة حقوق نجاعتھ وجدوائیتھ في حمای
من خالل تعمیم النفاذ إلى العدالة نیحسم توفي ھذا اإلطار سیت

القضائیة والخفض من كلفة التحتیة البنيوتكثیف شبكة 
اعتماد ات العدالة من خالل قدرزتعزسكما .ةیخدمات العدلال

ستراتیجیة اووضع ،لقضاة وأعوان القضاءنھج تخصصي ل
تسییر الموارد تحدیثضافة إلى باإللالتصال في ھذا المیدان 

.أوضاع السجونالبشریة والتحسین من 
الجزائیة حمایة لالحكامة العدلیة بوضع نظام لرسخوستت

الرشوة باإلضافة إلى وتكثیف محاربة الجریمة وألطفالل
حمایة وترقیة حقوق اإلنسان.

لحكامة لتطویر إطارل وعلى المستوى السیاسي، سیشك
وطید الوحدة الوطنیة وتجذیر الدیمقراطیة یضمن تالسیاسیة 

الكبرى لعملمیناضالمأحدوترسیخ الثقافة التعددیة، 
.خالل السنوات المقبلةالحكومة 

بین مختلف التماسكعمل على تقویة یتم السلسیاقوفي ھذا ا
مكونات المجتمع وترقیة اإلنصاف والمساواة بین المواطنین.

دیمقراطي وتوطیده بتنفیذ نظامنا التعزیزسیتواصل كما
،تحسین الممارسة الدیمقراطیةتكفلھیكلةمإصالحات 

ثقافة الحوار والتعددیة السیاسیة.وتشجع 
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ترقیة حقوق اإلنسان والمساواة بین المواطنین تشكلو
مة أن تسخر ورشة ھامة تنوي الحكووالتضامن االجتماعي

. وإمكاناتجھودلھا ما تتطلبھ من 
توطید مكاسبنا في میدان حقوق علىجھود التلكتنصبوس

التماسكاإلنسان والقضاء على آثار االسترقاق وتقویة 
االجتماعي.

األدوات القانونیة الدولیة التي نشرإلى یعمدوفي ھذا اإلطار س
إعدادوإلى ،صادقت علیھا موریتانیا في میدان حقوق اإلنسان

.حقوقھذه الخطة وطنیة لترقیة وحمایة وتنفیذ
على آثار بشكل مكثف على القضاءومة كستعمل الحو

المتضررین من المواطنین ن من ظروفیحسالتاالسترقاق و
مضامینلاذیتنفوضعتخطة عملمن خالل ،ذه اآلثارھ

لقضاء على األشكال المعاصرة الھادفة إلى اطریق الخارطة 
لرقنشر التشریعات المضادة لمن خالل و،لالسترقاق

نفاذ إلى الخدمات النفیذ برامج تستھدف تولھا، والتعبئة حو
میة األصحة ومحو الوهایمالوالتعلیمفي مجاالتاألساسیة

للدخل ةألنشطة المدراباإلضافة إلى برامج دعم ،سكنالو
لصالح المواطنین المعنیین.

طر األستضعالحكومةأما في مجال العمل اإلنساني فإن 
ستعجلة والكوارث باعتماد الت الملتدخل في الحالةالمناسب

یر الكوارث ستراتیجیة للعمل اإلنساني وسیاسة لتسیا
عزیزت. وستعمل في ھذا المجال على والوضعیات االستعجالیة
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وإشراك مثل ھذه الحاالتالمواطنین المحلیین تجاهصمود 
المجتمع المدني في تسییرھا.

إال تتم أن ترقیة حقوق اإلنسان والدیمقراطیة ال یمكنأن وبما 
، فقد وازدھار المجتمع المدنيحریة التعبیر مالئم لمناخ في

سیاسیة ھامة في میدان ترقیة حریة قامت بالدنا بإصالحات 
المجتمع المدني.وتطویر أداءالتعبیر 

استكمال اإلطار جھودنا في ھذا المجال الحیوي بستتواصل و
ل من خالو،القانوني والمؤسسي للصحافة والمجتمع المدني

ومراجعة ، ھیئات الصحافةشخاص ألساسیة األالنظمإعداد 
األطر رسیموتاإلطار التنظیمي للوكالة الموریتانیة لألنباء

والسمعیات البصریة بین السلطة العلیا للصحافةةالتعاقدی
باإلضافة إلى اعتماد ،موریتانیا والتلفزة الموریتانیةوإذاعة

قانون جدید حول المجتمع المدني.
الحكومة على تأمین نفاذ جمیع حرصومن جھة أخرى، ست

التغطیة یعالمواطنین إلى المعلومة الحرة من خالل توس
الرقمي وإنشاء إلى البثتحول الووالتلفزة، الوطنیة لإلذاعة

لشباب والریاضة، خاصة باقناة خاصة بالبرلمان وأخرى 
عیة توسعة شبكة اإلذاعة الریفیة على مستوى المناطق الزراو

والرعویة.
مشاركة المجتمع المدني والصحافة في عززستكما

ضاءات للتبادل والتكوین فبخلقاالستراتیجیات التنمویة 
صحفیین متخصصین، فضال عن كاتوإنشاء شبواالتصال،
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وضع برنامج للدعم الھیكلي والمؤسسي لمنظمات المجتمع 
المدني والصحافة. 

لھذا القطاع بالدعم قنیةالقدرات التحظى عصرنة وتقویة توس
الالزم من خالل الرفع من مستوى تجھیزات الوكالة 

موریتانیا والتلفزة الموریتانیة إذاعةالموریتانیة لألنباء و
.الوطنیةالمطبعة شركة البث اإلذاعي والتلفزي وو

والسادة النوابالسید الرئیس، السیدات 
ویر ضرورة تطبإن الحكومة واعیة أكثر من أي وقت مضى 

وتحدیث المقاربات المتبعة في مجال الحكامة العمومیة 
وفي ھذا النشاط العمومي. نجاعةمستلزماتوتكییفھا مع 

أبعادھا فيلتحسین الحكامةاإلطار، ستعتمد اآللیات المناسبة
والبیئیة واإلداریة.محلیةوالالدبلوماسیة واالقتصادیة 

ستسھر لي،الدوففي میدان السیاسة الخارجیة والتعاون 
، طبقا للتوجیھات والمبادئ المحددة من قبل رئیس الحكومة

مكانة البالد تعززالةفعدبلوماسیة انتھاجعلى الجمھوریة،
التوجھوتسھم في تنمیتھا. وسیمكن ھذا ةالدولیالساحةعلى 

،على المستوى الدوليمن تحسین صورة البالد وإشعاعھا 
وتوسیعھا إلى شركاء جدد.تقویة عالقات التعاون القائمةمن و

وستركز ھذه السیاسة على تنمیة البعد االقتصادي في 
تابإمكانیلمعلومات المتعلقة خالل نشر امندبلوماسیتنا 

وإرساءعلى المستوى العالمي والثقافیةاالقتصادیةالبالد
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إنشاء قتصادیة عن طریق تنشیط واالشراكات المن مزید
عمال.األومجالس المشتركةلجان ال

وسیحظى رعایانا في الخارج بمتابعة أفضل ألوضاعھم 
وبالمساعدة والتأطیر الضروریین للتحسین من ظروف 

إقامتھم في الخارج.
الحكومة سیاسة ا بخصوص الحكامة االقتصادیة، فستعززأم

الصرامة وتنویع االقتصاد الوطني من خالل فتح ورشات 
د بصفة ال رجعة جدیدة توطد المكاسب المحققة وتضع البال

.فیھا على درب التنمیة
علىالمحافظةستسھر الحكومة على في ھذا الصددو

مع زیادة االستثمارات ،الكبرىاالقتصادیة التوازنات 
ومواصلة جھود ترشید نفقات الدولة.

ن السیاسة یداوستواكب ھذه الجھود إصالحات عمیقة في می
مویل االقتصاد.النقدیة والمالیة العمومیة وتنویع مصادر ت

ستعزز التوجھات العامة المتعلقة بتنمیة البالد من ھكذاو
الكلي يطار االقتصاداإلخالل العمل على استقرار وتصحیح 

ستراتیجیة اوالتوقع والمتابعة وإعداد للتخطیطووضع آلیات 
.2030-2016في أفقتنمویة 

ولضمان استقرار النظام المالي والسیطرة على األسعار 
تسییرالعبرز السیاسة النقدیة یتعزل الحكومة على تعمس
ناجع لسوق الصرف وتكثیف اإلشراف المصرفي المرن وال

رصة للقیم المنقولة.ووالمالي وإنشاء ب
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رفع من الح وضعیة المالیة العامة ویتصحكما ستعمل على 
القدرةقویةقدرة البالد على تعبئة الموارد عن طریق ت

ة المیزانیة وشفافیةمصداقیتعزیزوللمداخیل یةلتوقعا
.برمجتھا

ع إطار االستثمار بإعداد ینوتز ویعزتم تمن جھة أخرى سیو
متابعة لنظم وضعإضافة إلى،اآللیات المناسبة للبرمجة

المتعلقة وطنیة الستراتیجیات االلبرامج التنمویة وتنفیذ اوتقییم 
محاربة الرشوة وتنمیة القطاع الخاص.ب

ترقیة االدخار الوطني والرفع من مساھمتھ زیز وكما سیتم تع
ستراتیجیة عشریة في افي السیاسات القطاعیة من خالل إعداد 

وتطویر آلیة مركزیة لالدخار بھدف تمویل السكن ھذا المجال
االجتماعي ومواصلة مشاریع دعم التشغیل وتمویل األنشطة 

االقتصادیة.
ة االقتصادیة تحسین المردودیعلىكذلكالحكومة تعملوس

غیر ھوتنمیة شعبيتنظیمالهلقطاع التأمین بتعزیز إطار
وتعزیز دور التأمینات في تعبئة االدخار الوطني المستغلة

اإلشراف تنظیم یعطي البنك المركزي حق سنباإلضافة إلى 
شركات التأمین.على 

والسادة النوابالسید الرئیس، السیدات 
حكامة تطویربلة على ستعمل الحكومة في السنوات المق

تضمن التوزیع العادل والمعقلن لالستثمارات على إقلیمیة
أساس اإلمكانیات المحلیة. 
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ینصب العمل على إعداد إطار معیاري سوفي ھذا اإلطار 
ھیاكل واعتماد الیلعتفمن خالل ،لالستصالح الترابي

.المتعلقة بھنصوص التنظیمیة واألدوات ال
تنافسیة إقلیمیةي وضع سیاسة تنمویة وسیتم الشروع كذلك ف

للتنمیة ودعم الجماعات جھویة من خالل إنشاء أقطاب 
وإعداد وتنفیذ برامج تنمویة ة یالمحلیة في میدان الالمركز

جھویة.
وفضال عن ذلك ستكثف سیاسة تجمیع القرى باعتماد 

عات جدیدة في یتجمشاءستراتیجیة وطنیة في ھذا المیدان وإنا
لذلك.المؤھلةطق البالد منامختلف 

لتنمیة الصناعیة وتطور لأما في میدان البیئة، فال شك أن
ا اإلیجابیة من حیث مبالرغم من آثارھ،أنماط تسییر البیئة

سلبیة على تجدد انعكاسات ،تسھیل ظروف العیش
ھذه الحقیقة عكفت لا منھا واستمراریة النظام البیئي. ووعی

ستراتیجیات یئي في مختلف االعد البعلى إدراج الببالدنا 
التنمویة. 

نظرةوفي ھذا اإلطار ستعتمد الحكومة سیاسة قائمة على 
نظامنا البیئي البحري والبري والجوي حمایةتضمن ةمتكامل

مستدام. وھ بشكل أمثلواستغاللهتسییرو
تسییر وتابعة والتنفیذي لموھكذا سیتم تعزیز اإلطار المؤسسي

النصوص وتكییفھا مع ومواءمةجعة البیئة عن طریق مرا
مھام ومتطلبات المتابعة الصارمة لإلشكالیة البیئیة ووضع 

ة لتسییر الوثائق البیئیة. آلی
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محاربة آثار التغیرات خذ التدابیر الضروریة لتعزیز تستكما
الدعم توفیربرامج خاصة بذلك وتطویرالمناخیة من خالل 

سات تسییر التغیرات واالستشارات والتكوین في میدان سیا
المناخیة.

ةرضیاألوةبحریالاتتشكل زیادة المحمیومن ناحیة أخرى س
ستراتیجیة جدیدة افي إطار أولویة تؤخذ بعین االعتبار 

.ةالمواطنین حول المشاكل البیئیوتحسیسرشادوإھا،ریلتسی
في ذات الوقتاإلدارة العمومیة فإنھا تشكلبفیما یتعلقأما 

وحجر زاویة ال غنى عنھ لحسن سیر المرفق أداة ھامة 
تعزیزنجاعتھا وزیادة وعصرنتھاعملیةفإنالعمومي. لذلك 

فاعلیة العمل تطویرفي جوھریاتعتبر عامال مردودیتھا 
على المواطن.أثره والحكومي 

، عصرنة الجھاز الحقیقةبھذه ھا وعیا منالحكومة، ستباشرلذا 
إجراء التحسینات الضروریة لمن خالھئوتحسین أداياإلدار
اإلطار المؤسسي والتنظیمي لإلدارة العمومیة. على

ترسیخالموارد البشریة وتثمینوستعمل كذلك على 
وضع نظام مندمج لتسییر عمال عبراألخالقیات المھنیة 

مدونة أخالقیة للوكالء العمومیین وإنشاء دلیل إعدادالدولة و
قانون سنباإلضافة إلى ،یةإجراءات لتسییر الموارد البشر

. المستفیدینتجاهیحدد واجبات اإلدارة 
أما فیما یتعلق بتحسین اإلطار المؤسسي والتنظیمي إلدارة 

إعداد وتنفیذ سیاسة القادمة الخمس الشغل فستشھد السنوات 
الجھویةالتغطیةل ومرتنة الوظائف وتوسیع عموطنیة لل
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في أرباب العملمفتشیات الشغل وزیادة نسبة مساھماتل
.صندوق المعاشات

والسادة النوابالسید الرئیس، السیدات 
والمتعلق من برنامج الحكومةلمحور الثانيبالنسبة لأما 

یعود بالنفع علىا نموحقق تةتنافسییةاقتصادتطویر منظومةب
صارمة اتسیاسستنتھج فإن الحكومة،المواطنینجمیع

ةحاربمص الفقر ویتقلتمكن مننسب نمو مرتفعة تحقیقل
ة. لیافعالبطالة ب

على تنویع االقتصاد عن طریق العملق سیتماالسیفي ھذاو
شكلباالستغالل المعقلن للقطاعات اإلنتاجیة التي ستدمج 

في الدورة االقتصادیة.أفضل 
المقبلة اسة االقتصادیة في السنوات الخمس یستتمحور السو

السیما النقل والطاقة وتقنیات لةالمھیكالتحتیة البنيعلى تنمیة 
لمصادر األمثلعلى االستغالل اإلعالم واالتصال من جھة، و

النمو التي تمثلھا القطاعات اإلنتاجیة وقطاعات الخدمات، من
جھة أخرى.

شبكات النقللى تطویر عالحكومة عملستالنقلجالي مفف
الت ترقیة المبادبسمح یحقائق البالد والئمیبشكلاوتنویعھ

.زز تنافسیة االقتصادعیص كلفة اإلنتاج ویقلتم فيیسھو
خالل السنوات الخمس المقبلة علىسیتم العمل ھكذا و

التحتیة الخاصة بالنقل حتى البنيتحسین نوعیة وعفةمضا
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ومناطق انتجمعات السكمراكزتضمن فك العزلة عن
بادالت مع البلدان المجاورة.مع الیوتشج،اإلنتاج

تحدیثبصفة خاصة على سیتركز العمل اإلطارا وفي ھذ
التحتیة من خالل :البنيوتطویر 

م من لك1.500ا یناھزمبإنجاز) توسیع شبكة الطرق 1(
موجودةالمن الطرق م لك290الطرق الجدیدة وإعادة تأھیل 

الطرق الحضریة على مستوى تأھیل وتوسعة شبكات) 2(
) 4التقلیدي في تانیت (لصیدل) بناء میناء 3المدن الكبرى (
مطارمشروعكمال إ) 5المستقل (نواكشوطتطویر میناء 

رج مطارات ا) إعادة تأھیل وتوسعة مد6و(الجدیدنواكشوط
تجكجة.وكیفھ ،النعمة،أطار،نواذیبو

على مستوىسالمة النقل بتحسین الظروف األمنیة وستعزز
رق.أمن وسالمة المالحة الجویة والطدعمواتالمطار

عبر مجموعة من قطاع ھذا الكفاءات زیتعزیتم سكما
على ) إنشاء مركز للتكوین أ: (اإلجراءات الھامة من بینھا

إخضاع) ب(لوكالة الوطنیة للطیران المدنيمستوى ا
قدرات) تعزیزجـ(نظام الجودة العالمیةلمطارات البالد 

مة ) إنشاء صندوق للسالدالمختبر الوطني لألشغال العامة (
النقل نظام تسییرورقمنةعصرنة ) ھـ(یةلصیانة الطرقاو

مع اعالقاتھوتفعیل) تعزیز شركة النقل العمومي والبري (
المكتب الوطني للرصد الجوي تعزیز قدرات) ز(الدولة

والتوقعات الجویة.مراقبةالفي مجال وسائلھو
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والسادة النوابالسید الرئیس، السیدات 
أھمیة مالئمة وبكلفة أقللى طاقة إل النفاذ الشامیكتسي
لھماباعتبارتحقیقھستعمل على ، وبالنسبة للحكومةى قصو

یمكن أن یھیئھ من نظر لما وبالكلة، حیویة ومھییة من أھم
األوضاع لتحقیق التنمیة االقتصادیة وتحسینظروف مواتیة

لمواطنین. لالمعیشیة
ھذا لیمي والعملي ومن ھذا المنظور سیتم تحسین اإلطار التنظ

الكھرباء وإعداد سیاسة مدونة من خالل مراجعة لقطاع ا
تنمیة منسجمة. لھ تحققجدیدة قطاعیة 

ل مالنفاذ الشاتحقیقتنصب الجھود على وعالوة على ذلك س
ة محط30بناء من خاللالكھرباء في الوسط الریفيإلى

ثرأكإنجاز متعددة الوظائف ومنصة كھربائیة100ھجینة و
م من شبكات التوزیع.لك100من 
الوطنیةالقدرة اإلنتاجیةمضاعفةعلى كذلك عمل الحكومة ست

إلنتاج الكھرباء من الغاز محطةمن الطاقة من خالل بناء 
للطاقة المتجددة محطاتوإنشاء عدةتمیغاوا030بطاقة 

وتوسیع وتطویر شبكات التوزیع وبناء مركز ، قدرةالعالیة
الطاقة.للتحكم فيوطني 

عن نظام لنقل وتنمیة الربط مع الدول المجاورة بناء سیتم كما 
إنشاء خطوط للنقللضغط العالي ولخطوط تشییدطریق 

انطالقا من شبكة منظمة استثمار نھر السنغال وربط البلدان 
المجاورة بھا.
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مصلحة بالدنا فإن،تقنیات اإلعالم واالتصالأما مجال
لفعالة للتحوالت المذھلة التي یشھدھا، تفرض علینا المواكبة ا

في عصر تطبعھ العولمة الشاملة.
توسیع تمكن منمالئمة اتسیاسستطور الحكومة ل ذلك ألجو

واالستفادة من تطبیقاتھا في المجاالت النفاذ إلى ھذه التقنیات
. التنمویة

ھذا لالناجعةللتنمیة ةمناسبالاألطر،لذلكوفقا،ضعتسو
لھ اإلطار القانوني والتنظیمي ل مراجعةمن خالالقطاع 
.البریدولقطاع 

الجدیدةالتقنیاتمجال سیتم كذلك تطویر العرض في و
تنفیذ مشروععبروتنویعھ والتقلیص من كلفة االتصاالت 

البنيوتطویر ) WARCIPموریتانیا (الوطني الربط
،التحتیة للشبكات عالیة التدفق على المستوى الوطني

الرقمي األرضي.ونيالبث التلفزیل إلى واالنتقا
تعزیز أمن استخداملالخطط المناسبةالحكومة ضعستكما 

من خالل إنشاء مركز للیقظة لمحاربة جرائم التقنیات الجدیدة 
عن في التنمیةة ھذه التقنیاتمساھمالرفع منو،اإلنترنت
وترقیةعلیمالصحة والتجاالتفي مھا االستفادة منطریق 

قتصاد الرقمي.اال

والسادة النوابالسید الرئیس، السیدات 
ستراتیجیة االكزرتست،واعدةالتنمیة القطاعات لاجفي م

لى تحقیقإالسعيالمقبلة على الخمس لسنوات في االحكومیة 
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قائمة على استغالل مردودیة اقتصادیة واجتماعیة أقصى
.لبیئةاالحفاظ علىمقتضیات یراعيمستدیم 

في ھذه القطاعاتلا أفضلھذا الھدف الطموح دمجي یستدعو
مواردنانثمتیةتصنیعمنظومة ریطوالدورة االقتصادیة وت

فضال عن االقتصادیة،آثارھاستفادة منالامن أجل المختلفة
الطبیعیة البالدمن مواردالمعطلةاإلمكانیاتاستثمار 
والثقافیة. 

أعني ھناو،للقطاعات اإلنتاجیةستكرسفي ھذا السیاقو
،المحروقات والمناجم والصید والزراعة والتنمیة الحیوانیة

یة وفي دینامیكیات تنمدمجھا بالكفیلةود والوسائل الجھ
االقتصادیة واالجتماعیة. عائداتھامستدامة تضاعف من 

ذاتقطاعات أخرى في المقاربات التنمویة للبالدكما ستدمج
، الصناعة، تنمیة الحضریةمثل المعتبرةإمكانیات اقتصادیة

تثمن من خالل استراتیجیات قطاعیة وذلك ، التجارة والسیاحة
على المجموعة الوطنیة.عائداتھاوتضاعف

في میدان المحروقات على ترقیة وھكذا ستعمل الحكومة 
من المحروقات الخام عن طریق البالدواستغالل إمكانیات

إلمكانات نفطیة ذات االمقاطع الرخص الستغالل منح 
باإلضافة إلى تطویر األخرى،لمقاطع لوالترویج البینة

."انداب"في حقل واستغالل الغاز 
دائموتموین مؤمنوسعیا إلى ضمان ،من جھة أخرىو

سیتم تعزیز نظام،لحاجیات البالد من المحروقات المكررة
والتنظیمي اإلطار القانوني من خالل مراجعة التزوید 
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منشآت تطویرباإلضافة إلى ،توزیعالنقل والومراحل
إعادة تأھیل عبرالتخزین ومالءمتھا مع المعاییر المطلوبة 

.نواكشوطمستودع نواذیبو وتوسیع مستودع 
ستعمل الحكومة على تحسین إطاره فلمنجمياالستغالل أما ا

العام وتعزیز مردودیتھ.
معدنیةتنویع األنشطة من خالل البحث عن موارد لكوسیش
وتوسعة المناجم إضافیةة وزیادة اإلنتاج باستغالل مناجم جدید

زیادة حجم االستثمارات في القطاع، الموجودة باإلضافة إلى 
مردودیة رفع من للھا الحكومة ضمنأھم المحاور التي ستعمل 

التشغیل.فرص وخیلادمالمن حیث لقطاع ھذا ا
تجاریة ستمنح عنایة خاصة للمتابعة الفنیة والإلطاراوفي ھذا 

"الكوارتز"بتطویر منجم سیتعززالذيلمنجميالالستغالل 
إنشیري. ب"لكلیتات"الشامي والحدید في مقاطعةفي
،عمل على تحقیق اكتشافات جدیدةالسیتمفي نفس السیاق، و

السیما على مستوى إضافیةبإنجاز مسوحات وتغطیاتوذلك
."ریتانیدومال"سلسلةو"ظھر اركیبات"

المقدرات ترقیة علىتعمل الحكومة أخرى سةناحیومن 
من خالل المشاركة في الجیولوجیة والمعدنیة الوطنیة 

التظاھراتوالدولیة وتنظیماإلقلیمیةالمنجمیة المعارض 
.یة على المستوى المحليإلعالمایام األو
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هفإن الحكومة ستعكف على تطویرالبحريالصیدقطاع أما 
تضمن حمایة الثروة تھتنمیلمنسجمة وتنفیذ استراتیجیة

.الوطنيودمجھا الكامل في االقتصادعائداتھاوزیادة 
ة علىفظاحلمفي میدان االستغالل عنایة خاصة لوستمنح

الموارد البحریة وتنویعھا عن طریق ترقیة البحوث المحیطیة 
األسماك تربیةد وتطویر ائللمصمستدامواالستصالح ال

. والصید القاري
من ھافید أنظمة االستغالل وتكییجدم العمل على تتیوھكذا س

رد وإصالح قانون النفاذ اإلى الموآلیات الولوجخالل تحسین 
باإلضافة إلى ضبط تطور فروع الصید وتجدید ،والجبایة

األساطیل الوطنیة.
وتحویل وطینكما سیتم تعزیز الطاقات الوطنیة في میدان ت

التحتیة الضروریةلبنياتشیید عبر ،الصیدمنتجاتوتثمین 
المنتجاتوتطویر صناعات الصید والرفع من نوعیة ،لتفریغل

،وتعزیز نظام التسویقفي ھذا القطاع وترقیة التشغیل
في سیاسة األمن الغذائي.عة القطاوالرفع من مساھم

تسییر الشؤون إدخال تحسینات علىسیتم ثانیةومن جھة 
وتحسین إدارة البحریة البحریة من خالل تعزیز السالمة 

إضافة إلى ،وميالعمالبحري مجالوالیةالشاطئالمناطق 
تسییر تعزیز حمایة البیئة البحریة وتطویر النقل البحري و

المھن البحریة المساعدة.
سیتم العمل على ، عامارة القطاع بشكلما یتعلق بإدفيو

الرقابةمنظومةوتعزیزةوالمؤسسیةالتنظیمیهطرأتحسین 
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وإنشاء إطار البحريوترقیة التكوینالبحریة والتفتیش 
مناسب لالستثمار یضمن تعبئة التمویالت التي تتطلبھا تنمیة 

القطاع.
ا سینصب، لذلبالدناتشكل أولویة مطلقةفإنھاالزراعة أما

ذات تنافسیة وحتى تصبحتطویرھا على اھتمام الحكومة 
األساسیة المنتجاتن الكتفاء الذاتي ماتحققعالیةمردودیة

في التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة للبالد. وتساھم بفعالیة
لبرنامج الحكومي في ھذا المجال األساسیة لولویات األتتمثل و

وتأمین الريمیاه فيتحكمواللمزروعةازیادة المساحات في
طویرالوسط الزراعي ودعم المزارعین وتنویع اإلنتاج وت

.ةث التنمویوالبح
سیتم ففي میدان زیادة المساحات المستصلحة لزراعة األرز 

10.000في السنوات المقبلة على استصالح أكثر من العمل
أخرى باإلضافة إلى استكمال 3.000ھكتار وإعادة تأھیل 

ھكتار 16.000أشغال قناة آفطوط الساحلي التي ستسمح بري 
إضافیة.

استصالحمثل ورشات ھامة فتحالري الزراعي شھدوسی
كما والتحكم في المیاه، للضخالمائیة وبناء منشآت المجاري

بناء وإعادة وجدیدة سدود كبرىأربعةاستكمال تشییدسیتم 
. متوسطاسدا 40تأھیل 

بإنجاز طرق لفك یةالزراعالمساحات حمایةیتم تعزیزوس
،ةیالعزلة ومنشآت للمرور على مستوى المناطق الزراع

بة اآلفات الزراعیة. وبتكثیف محار
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البذور وباألسمدةوستدعم ھذه الجھود بتدابیر تتعلق بالتموین 
أكثر من تسییجو،ومواصلة مكننة الزراعة المطریةالصالحة
الزراعیة.المنتجاتوتنفیذ برامج لشراء ھكتار60.000

الحكومة على تنویع الزراعة ومن ناحیة أخرى ستعمل 
عم زراعة القمح في المناطق الوطنیة من خالل مواصلة د

وبناء مراكز لتثمین ،واتوتكثیف زراعة الخضر،المرویة
الخاص واستكمال المجمع الزراعي الصناعي ،وتعبئة التمور

، باإلضافة إلى "فم لكلیتھ"إنتاج السكر وقصب السكر في ب
إعادة تأھیل محطات البحث.

ستراتیجیة االھأھمیتاقتضتالذي قطاع التنمیة الحیوانیةأما 
تنفیذ تصور وبإلیھعھدمستقلقطاع وزاريبأن یخص

وتحقق اندماجھ في تھردویمتضمن زیادة ات مناسبةسیاس
نظمتطویر ال، فإن التركیز فیھ سیتم على الدورة االقتصادیة

اإلنتاجیة والمتابعة الصحیة وتحسین ظروف ممارسة التنمیة
.بصفة عامةكفاءات الوتعزیز الحیوانیة

وضع استراتیجیة علىمن ھذا المنظور، ستسھر الحكومة و
تجات الفرعیة من خالل بناء نتنویع وتحویل المتستھدف

ن ومسالخ جھویة ومركبات لتربیة ابلمصانع ومراكز لجمع األ
الدواجن. 

وعالوة على ذلك، سیتم الرفع من أداء نظام الصحة الحیوانیة 
وتنظیم حمالت وبناء الحظائر ،بتكثیف الرعایة الصحیة

التلقیح والتحسین من إجراءات تموین السوق باألدویة
.البیطریة
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الظروف العامة للتنمیةلترقیةالمناسبةجھود الستبذل كما 
من خالل تطویر زراعات األعالف وتعمیم التقنیات الحیوانیة

وإنشاء مختبر لرقابة المواد الغذائیة میدانالھذا الحدیثة في
فنیین الذات األصل الحیواني، باإلضافة إلى اكتتاب وتكوین 

بیطریین.   المساعدین الو

والسادة النوابالسید الرئیس، السیدات 
لتطور المجتمع ومالئمترقیة إطار حضري سلیمتكتسي 

ة نسبفي طردللتزاید المنظرا،بالنسبة للحكومةأھمیة كبرى 
نصف سكان البلد. ونثلمیلذینايالحضرن الوسط اسك

في میدان العمران الحكومةوبناء على ذلك، فإن جھود
عصرنة المدن وإعداد األطر في ذات الوقتتستھدف 
.العمرانيللتطور االستشرافيالمطلوبة للتسییر واألدوات

انا لتطور منسجم واستباقا للحاجیات في ھذا المیدان وضم
ترقیة اللمراكزنا الحضریة، سیتم التركیز على متحكم فیھو
عن طریق لوسط الحضري اتحدیثوالطوعیةعمرانیةال

كلالھیاووضعيلعمرانللتطویر اإلطار المعیاري امراجعة 
ق عمرانیة وثائتصمیمو،ةتنمیة والرقابة العمرانیبالمكلفة ال

ة واصلباإلضافة إلى م،اتالمقاطعلكافة عواصم الوالیات و
برنامج عصرنة المدن واستكمال عملیات القضاء على 

ة.عشوائیاألحیاء ال
لبناء من اومن جھة أخرى، سیتم إعداد إطار معیاري لقطاع 

خالل إعداد وتنفیذ مدونة لمعاییر البناء واألشغال العامة 
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والتجھیزات نيبامتسییر ومتابعة الخاصة بتنفیذ سیاسة و
تإداریة وتجھیزاركباتإضافة إلى بناء أقطاب وم،یةالعموم

كبرى لصالح اإلدارة.
أما في میدان التجارة والصناعة، فإن الحكومة تنوي 

تحفیزیة اتمن خالل اعتماد سیاساجدیدادفعھماإعطاء
للنمو. محققة

تنظیم وعصرنة قطاع التجارة ستتم إعادة ،وفي ھذا اإلطار
للتموین بالمواد مستقرضع نظام ووأنشطتھضبط یضمنبما

سیاسة حقیقیة للتنافس كما ستوضع ذات االستھالك الواسع.
لتجارة االلكترونیة.مناسب لترقیة اارإطویستحدث

ا دفعهالصناعة، فإن الحكومة تنوي إعطاءبقطاعوفیما یتعلق
لتنمیة االقتصادیة للبالد، وذلك من خالل إعداد اقویا لصالح 

عتمد على تجدیدة ووضع آلیة للقیادة اعیةستراتیجیة صنا
في تعزیز القدرات و، الخاص والعامینالشراكة بین القطاع

والمتابعة، واستكمال اإلصالحات یسیللتقظمنوضعجال م
مساحات المناطق والذات الطابع اإلداري والمالي واستصالح 

صناعیة باإلضافة إلى إنشاء ھیاكل فنیة لدعم التنمیة ال
یة.الصناع

أھمیتھ عي تماما قطاع السیاحة، فإن الحكومة توصخصبو
في ساھمةفي تطویر األنشطة االقتصادیة المدرة للدخل والم

ل. عمللخلق فرص
األمني الممتاز الذي المناخ وانطالقا من ذلك وسعیا الستثمار 

دینامیكیة تنمویة إطالقالحكومة علىعملت، ستنعم بھ البالد
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الئممالاإلطاروضعالسیاحي تھدف إلى ط لصالح النشاجدیدة 
وعصرنة ھذا القطاع. أوسع نطاقعلىالسیاحة الستئناف

ستراتیجیة وطنیة للسیاحة استنصب الجھود على وضع و
المنتجات السیاحیةتسویقترقیة ووإعداد وتنفیذ سیاسة ل

ت قاوالباإلضافة إلى إنشاء مدرسة للفندقة وصندوق لدعم الم
السیاحیة.

تھالصناعة التقلیدیة، فإن الحكومة ستسھر على ترقیقطاعأما
الوطنیةذاكرةوسیلة للحفاظ على الومجاال لإلبداعباعتباره 

لذا سیتم التركیز على تعزیز ،شغلواطنمومصدرا لخلق 
الصناعيالمنتجوعلى ترقیة ،تھاإلطار المؤسسي لقیاد

.على مستوى البالدالتقلیدي
بإعداد تتعلق في ھذا اإلطار اإلجراءات مجموعة منخذ توست

والمصادقة علیھا،ستراتیجیة وطنیة للصناعة التقلیدیةا
تنظیممدونة الصناعة التقلیدیة ولومراجعة القانون المتضمن 

وطنیة ودولیة لترقیة المنتجات وبناء قریة تناھرجام
وافتتاح دور تتوفر على مركز للمعارض،للصناعة التقلیدیة 

باإلضافة إلى ،للصناعة التقلیدیة في الوالیاتوفضاءات
إنشاء مركز وطني للتكوین وتنمیة فنون الصناعة التقلیدیة.
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والسادة النوابالسید الرئیس، السیدات 
المتعلق يمن البرنامج الحكومبخصوص المحور الثالث

، األساسیةالنفاذ إلى الخدمات وتوسیعبتنمیة الموارد البشریة 
نموي یضمن ازدھار تإلى ترقیة نموذج كومة الحتسعى س

، بحیث ظروفھ الحیاتیةمن دائمةالمجتمع ویحسن بصفة 
رأس مال بشري یمكن خلقإلى التحسینات المزمعة تفضي

األفراد من االستغالل األمثل إلمكانیاتھم االقتصادیة 
وبالتالي من المساھمة في ،واالجتماعیة والثقافیة والسیاسیة

د. تنمیة البال
ضمنومة في میدان التنمیة االجتماعیة وسیندرج عمل الحك

التالیة:ةالخمسالمحاور
) تحسین 2ي (ربوأداء ومردودیة النظام التتعزیز )1(

ظروف حیاة المواطنین من خالل نفاذ أحسن إلى الخدمات 
لاجفي مموجھةسیاسات عبر) محاربة البطالة 3(یةاسساأل

) ترقیة تنمیة اجتماعیة 4(فرص العملالمزید من خلق 
في عملیة البناء المجتمعمنسجمة تسمح بإشراك جمیع شرائح 

الحیاة الثقافیة الوطنیة.إثراء) دعم و5الوطني و (
وفي ضوء إعالن رئیس الجمھوریة في ، علیمففي میدان الت

نخطابھ الموجھ إلى األمة بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسی
یشكل تنشیط سنة للتعلیم، س2015سنة لعید االستقالل الوطني

بجمیع مراحلھ أحد األھداف الرئیسیة للعمل النظام التربوي
الحكومي خالل السنوات الخمس القادمة. 
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قاربة تضمن لجمیع األطفال الموریتانیین وسیتم ذلك وفق م
تجعل من المدرسة مسارات دراسیة منسجمة ومتنوعة

ة وعامال للترقیة االجتماعیة، الموریتانیة بوتقة للوحدة الوطنی
والثورة الرقمیة والعولمة، تستجیب لمتطلبات الحداثة و

حاجیات المجتمع واالقتصاد من الكفاءات.وتسمح بتغطیة
المشاكل المطروحة حدةلھامنوستسھر الحكومة، استشعارا

حجم التحدیات القائمة، على لعلى بالدنا في ھذا المیدان و
واإلصالحات التي األعمالمختلف استخالص الدروس من 

حول ر تفكیوالرتشاومواصلة العلى، وفي السابققیم بھا
نظام تربوي مالئم بإرساء دعائمالكفیلةالوسائل واآللیات 

ولحاجیات البالد.المجتمعلواقع
ما قبل للتعلیم ةعمل على ترقیة نوعینفي ھذا اإلطار، سو

عبررحلة التمدرس،لما جیدا لألطفال ضمن إعدادتيالمدرس
والتنظیمي للتعلیم األولي.المؤسسيتحسین اإلطار 
ر سیتم تحیین السیاسة الوطنیة لتنمیة الطفولة وومن ھذا المنظ

كما سیتم اعتماد نصوص تنظیمیة جدیدة حول ،الصغرى
النوع ة ما قبل المدرسة سعیا إلى تحسین النفاذ إلى ھذالمرح
جدیدة لألطفال یاضرزیوتجھاءبنم تیسوالتعلیم. من

القدیمة. البنيباإلضافة إلى إعادة تأھیل 
ح نمیستعاد ھیكلة مركز تكوین الطفولة الصغرى وكما 

تأطیر. الاقم وتكوین أمثل لطالوسائل الضروریة لضمان
عالوة على ذلك، ستعزز متابعة ھذه المكونة بفضل تطویر و
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ما قبل معلومات وتسییر المعطیات الخاصة بمرحلة للنظام 
المدرسة.

وفیما یتعلق بالتعلیم األساسي والثانوي ستتابع الحكومة 
والتحسین من الھادفة إلى الرفع من النفاذ إلیھماسیاستھا
على إنتاج وتوزیع سیتم التركیز في میدان النوعیة ف.مانوعیتھ

لمعلمین لمن كتب مدرسیة وأدلة التربویةئلاوساألدوات وال
وأدوات تعلیمیة. 

ینتجدیدلي للمدرسین بإنشاء مدرستینویتعزز التكوین األوس
توفر الظروف الضروریة لدعمكما س، لتكوین المعلمین

برات، وتطویر التعلم التجریبي (مختتدریس المواد العلمیة
...)اختبارومخبریین، وتجھیزات، ومواد
بفتح ثانویات االمتیاز مؤسساتومن نفس المنظور ستعزز 

إضافة إلى،س نموذجیة في جمیع الوالیاتومدارامتیاز
ھدف المناطق ذات األولویة في میدان مشروع یستإطالق

التي تنخفض في المناطق عرضالتوسیعسعیا إلى ، علیمالت
.ة التمدرسنسبفیھا

ستتخذ الحكومة كافة التدابیر الضروریة ،وعلى صعید آخر
عن ت االستقبال للتحسین من النفاذ إلى التعلیم والرفع من طاقا

في الوسط جواریة طریق بناء مدارس ابتدائیة وإعدادیات
باإلضافة إلى افتتاح كفاالت مدرسیة.،الریفي

درسي عن طریق مالالوسطن یحستوستعمل الحكومة على 
وتزویدھا بالماء تأھیلھاالمؤسسات ولترمیمتنفیذ برامج 

.فیھاوالكھرباء وتنشیط مصالح الصحة الوقائیة
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آلیاتعبر للتعلیم ة والتربویةلمؤسسیالقیادة ارقیة تتم تسا كم
خریطة مدرسیة وضعومن خالل للبرمجة والتسییر مناسبة

لمتابعة والتقییم.لفعالدقیقة ونظام
من أجل تعزیز الحكامة على مستوى المؤسسات الدراسیة و

سیتم اعتماد مقاربة للتسییر التشاركي من خالل إنشاء لجان 
المؤسسات الدراسیة.لتسییر

إلى یھدف مجھود الحكومة فإن التكوین الفني والمھني أما
.الرفع من أدائھ وتكییفھ بصفة أفضل مع حاجیات سوق العمل

ستراتیجیة الوطنیة للتعلیم سیتم تحیین اال،وفي ھذا اإلطار
وإرساء مقاربة التعاقدیةالبرامجمسطرة تعمیم بھدفالمھني 
دة الجھاز التكویني.وتحسین قیاالجودة

ولتشجیع النفاذ إلى التكوین الفني والمھني والرفع من نوعیتھ 
.توسعة وإعادة تأھیل المؤسسات وتجھیزھالستنفذ مشاریع 

قصیرة التكوینیة الالعرض في مجال الدوراتطور یسكما 
.بھدف تأھیلھمالمنقطعین عن الدراسةلفائدة الشباب 

لرفع من لتحسین النوعیة واالضروریةجراءات اإلتخذستو
وضع خطةوذلك ب،الخارجیة للتكوین الفني والمھنيالفاعلیة

ل یشغتلتنمیة الموارد البشریة وتفعیل العالقة بین التكوین وال
الخاص.والعام ینمن خالل الشراكة بین القطاع
إلى تسعىالحكومةفإن سیاسة ،أما فیما یتعلق بالتعلیم العالي

تحسین نوعیة التكوین فیھ وصالحیة شھاداتھ وتھفاعلیتعزیز 
وتكییفھ مع الحاجیات التنمویة للبالد. سوق العملل
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تسییروھكذا سیتم التركیز على تعزیز نظام  قیادة و
جدیدة لتسییر شعب اعتماد إجراءاتالمؤسسات من خالل 

اعتماد لبحث وإعادة ھیكلة المؤسسات واالتكوین وبرامج 
أنظمة للتسییر وضعباإلضافة إلىاقدیة التعبرامج المنھجیة

المندمج.
ونوعیة التكوینات بوضع آلیات لتحلیل فاعلیةكذلك طور وست

نسبة التأطیر وإخضاع وتحسینحاجیات السوق من الكفاءات
.للمعاییر المطلوبةالتعلیم العالي الخاص 

ن النفاذ إلى التعلیم العالي من خالل یحسم العمل على تسیتكما 
یةوتشجیع المشاركة النسونظام التوجیھ والولوج فاعلیةیة تقو

لشعب العلمیة والفنیة في مجال اوزیادة عرض التكوینفیھ،
والمھنیة.

علىالذي یركز الحكومة عنایة خاصة للبحث العلمي ستمنحو
وفي ھذا الصدد ستعاد ھیكلة .یة للبالدوشكالیات التنماإلكبرى 

سیجدد النظام األساسي كما عالي المجلس الوطني للتعلیم ال
النشر ور نظام تمویل البحث یطوتع ویشجتم توی،للباحثین

واإلبداع العلمي.
على قناعة تامة تظل الحكومة فإن التعلیم األصلي أما قطاع

دوره الھام بو،والثقافیةالروحیةبأھمیتھ في الحفاظ على قیمنا 
.یةوالتربالمنظومة في 

ھذا التعلیم من خالل وضع نظام سیعززبناء على ذلك و
محاظر نموذجیة على إنشاءالمحاظر وإحصاءلمتابعة و

. والمشائخمستوى الوالیات ووضع برامج لتكوین األئمة 
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دعم بسیتم الرفع من الكفاءات المھنیة لخریجي المحاظر كما
مركز التكوین المھني لخریجي المحاظر وإنشاء معھد لتكوین 

.األئمة والدعاة
ماوعمتھدف سیاسة الحكومةفس،محاربة األمیةمجال في ا أم

تساعد في ومھاراتإلى إعطاء البالغین من األمیین معارف
.دمجھم االجتماعي واالقتصادي

من وھكذا سیتم وضع إطار عام لتنفیذ برامج محو األمیة
،سیاسة لالتصال في میدان محو األمیةتصور وتنفیذخالل 

وإعداد برنامج لتكوین ،بھاالمتعلق وتحیین المسح الوطني
یة إضافة إلى إنتاج علیمالتاإلذاعةوتنشیط محطة المدرسین

.لتربویةادوات األكتب وال

والسادة النوابالسید الرئیس، السیدات 
األساسیة كما نفاذ المواطنین إلى الخدمات تحسینشكلی

ھاجسا ثابتا لدى السلطات العمومیة وأحد التعھدات ونوعا
.رئیس الجمھوریةفخامة الكبرى ل
الحكومة لدىستراتیجیات التنمویة ظل في صلب االیلذلك س

كل الجھود التي من شأنھا التحسین من نوعیة التي ستبذل
في تنمیة النسیج شملبصفة أواإلسھامحیاة المواطنین 

في بنیویةاالجتماعي واالقتصادي للبالد من خالل برامج 
الشروب والصرف الصحي والسكن ن الصحة والماءیدامی

واألمن الغذائي.
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نظام تطویرإلى میدان الصحة، یھدف العمل الحكوميففي
، وقریب من جمیع المواطنینفعالاستباقي، صحي عصري 

توسیع العرض وتحقیق النفاذ إلى العمل على من خالل 
األدویة الجیدة والرفع من مستوى المصادر البشریة وترقیة 

الشامل.حيالصالتأمین
وھكذا سیتم التركیز خالل السنوات الخمس المقبلة على 

من خالل یةخدمات العالجالعزیزتحسین التغطیة الصحیة وت
في ةصحینقطة310وامركز44بناء وإعادة تأھیل وتجھیز 

. مختلف مناطق البالد
جھویة في ئیةكز استشفامرا6بناءطار سیتم نفس اإلوفي 

، باإلضافة وكیفھوبي وأالك وأطار ونواذیبسیلبامدن النعمة و
الدم في نقللي نوطجامعي ومركز ئيإلى بناء مركز استشفا

نواكشوط.
بناء سیتم متخصصة العالجات اللاجولتحسین العرض في م

وتعزیز المركز ،وتجھیز مركز وطني ألمراض القلب
. كما سیتمالنوويللطبلألنكولوجیا بتزویده بوحدة الوطني 

اء معھد وطني لمحاربة أمراض الكبد الفیروسیة باإلضافة بن
متعدد التخصصات.ئيمركز استشفاإنشاء إلى 

تحسین النفاذ لستولي الحكومة عنایة خاصة ،ومن جھة أخرى
إلى األدویة الجیدة بتقویة إجراءات محاربة تداول األدویة 

سعار المنتجات ألموحدنظام وضععبرو،المحرمة
جودة وتفعیل المختبر الوطني لمراقبة وائیةالخدمات الدو

.األدویة
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ز الطاقات في یتعزفسیتمفیما یتعلق بالمصادر البشریةأما 
بناء مدرسة جدیدة للصحة من خالل میدان التكوین الصحي 

العمومیة ووضع سیاسة تسییر وخطة تكوین مستمر للموارد 
البشریة.

تفضي سیاسةسنسعى إلى وضعالصحي وبخصوص التأمین 
وتعزیز قدرات الصندوق الوطني للضمان ھإلى تعمیم

.في ھذا المجالحاسمالدوراللعب یعود إلیھ الصحي الذي 
ومن جھة أخرى، ولتعزیز كفاءات ھذا القطاع الحیوي، 

ستراتیجیات مالئمة للبحث في استقوم الحكومة بإعداد وتنفیذ 
الطبیة.میدان الصحة العمومیة ولصیانة التجھیزات والمعدات

والسادة النوابالسید الرئیس، السیدات 
اتلشرب ذصالحة لالیاهمالإلى الدائملمواطنینانفاذ یشكل 

بالنسبة للحكومةأولویة مطلقة، كلفةتجیدة وبأقل النوعیة ال
ھذا في تحقیق تقدم ملموس لستبذل الجھود الضروریة التي 

المجال.
یة التي ھداف األلفأدف الذي یعتبر من أھم ھولبلوغ ھذا ال

الحكومة ملستع،ھاتحقیقعلى وتسھر،صادقت علیھا بالدنا
الوطني منھا.نتاجاإلتنویع المصادر المائیة وزیادة على

خالل السنوات المقبلة على بناء الحكومیةوستنصب الجھود
ا ضمنھأخرى من240شبكة جدیدة وتوسعة 500أكثر من 

التحسین من إطار تسییر إضافة إلى،شبكات المدن الكبرى
بین الدولة التعاقديبمراجعة البرنامجوذلك الماء الشروب، 
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المكتب مع وإبرام برنامج مشابھوالشركة الوطنیة للمیاه 
.الوطني للماء في الوسط الریفي

540استغالل مقدراتنا من المیاه الجوفیة بإنجاز یتم تعزیزوس
استغالل المیاهإضافة إلى تطویراجدیداارتوازیابئر

لمقدرات ااإلحاطة بمن خاللالسطحیة والسیطرة علیھا 
المیاه.تجمیعأحواضسدود ومن العددوإنجاز ھاالوطنیة من

نظرا لتأثیره المباشر كبرىأولویةالصرف الصحي یمثل و
ما یتعلق منھ سواء ،على نوعیة وظروف عیش المواطنین

على عاقدة العزمن الحكومة فإلذا ،المیاه المطریة أو المنزلیةب
ما یكتنفھ من تجاوزبذل الجھود والوسائل الضروریة ل

.ةمتدرجةجذریولحلعبر بنیویة إشكالیات
عرض طویر السنوات المقبلة تخاللتم وفي ھذا اإلطار سی

في میدان الصرف الصحي في الوسط الحضري عن مناسب
تدریجي لنظام صرف صحي عصري النجاز اإلطریق 

وبناء شبكات للصرف الصحي في ،ئم لمدینة نواكشوطومال
مدن كیھیدي وروصو وسیلبابي والطینطان. 

الوسط الریفي عن طریق ھذه الخدمة في سیتم تطویر كما 
جماعي وتحسین النفاذ إلى الصرف لتحتیة لبنيءانشإ

الصرف الصحي العائلي.
الالئق والذي یكتسيالسكنالولوج إلى با یتعلقأما في م

كما عمل على تحسینھ فسیتم الأھمیة كبرى بالنسبة للحكومة
.نوعاو
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لسیاسات العمومیة لبأحد األبعاد األساسیة ویتعلق األمر ھنا 
الھادفة إلى تحسین ظروف حیاة المواطنین. 

ذلك سینصب عمل الحكومة على مراجعة اإلطار القانوني ل
یة وطنیة ستراتیجامن خالل إعداد وتنفیذ ،المؤسسي للسكنو

. ووضع اآللیات المناسبة لتمویلھخاصة بھ 
عبر ر العقاري یتطوسیتم العمل على ترقیة الالسیاقھذا فيو

برامج للسكن االجتماعي.تطویروإطار معیارياعتماد
فإن الحكومة على وعي تام ،بخصوص األمن الغذائيو

بضرورة وضع سیاسة تمكن من االستجابة في الوقت 
ن الغذائي اعیات الحرجة والمستعجلة في المیدالمناسب للوض

المواطنین  إلى الغذاء الصحي نفاذ مع تیسیر ،وقوعھاتفاديو
. المتوازن

تنوي الحكومة توطید ومواصلة برامج ومن ھذا المنظور
استقاللیتھا الغذائیةلشرائح الھشة والتحسین من امساعدة 

ة. وتقویة وسائل اإلنذار ومتابعة الوضعیة الوطنی
وستنصب اإلجراءات المبرمجة لھذا الغرض على مواصلة 
عملیات التوزیع المجاني للمواد الغذائیة وتوسیع شبكة مراكز 
التغذیة الجماعیة للتكفل بالنساء الحوامل واألطفال الذین 

باإلضافة إلى تنظیم عملیات لدعم ،یعانون من سوء التغذیة
أمل، عملیة برنامجالمواطنین من ذوي الدخل المحدود (

). رمضان
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على حمایة الزراعة وتحسینھا لبرنامج إنجازكما سیتم
تنفیذ كذلك و،الحوض الشرقي ولعصابھ وتكانتمستوى 
لمشاریع الصغیرة لألمن الغذائي في والیات آدرار لبرنامج 

وتیرس زمور ولبراكنھ.ونواذیبتوإینشیري وداخل
من ذائیة للبالد ومن جھة أخرى ستتعزز متابعة الوضعیة الغ

نظام إعالمي حول األمن الغذائي ووضع آلیات إنشاءخالل 
لمتابعة الھشاشة الحضریة.

والسادة النوابالسید الرئیس، السیدات 
ویحتل السلطات العمومیة ھاجسا كبیرا لدى یظل التشغیل 

یشكل ألنھ ،للبالدالتنمویةالستراتجیاتامكانة محوریة في
قلیص الفقر وتحقیق االزدھار العامل األساسي في ت

االقتصادي لألفراد و الجماعات. 
سیاسات المن تنفیذ المتوقعالنمو االقتصادي وسیفضي

في إلى خلق فرص كبیرة وھامة،واإلصالحات الھیكلیة
منھاة خصوصایجانتالسیما في القطاعات اإل،میدان التشغیل

.المعادن والصید والزراعة والتنمیة الحیوانیة
تھدف سیاسة الحكومة في السنوات المقبلة في ھذا المیدان و

األمثلمن خالل االستغالل دائمةإلى خلق فرص عمل 
ترقیة المؤسسات الصغیرة والتمویالت وللمقدرات القطاعیة

فرص العمل.المزید من خلق ى لسبیال إالخفیفة 
وفي إطار ھذه السیاسة، یشكل تشغیل الشباب أولویة أساسیة 

من فعالةة للحكومة التي ستضع لھذا الغرض سیاسة بالنسب
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المتعلقة ات یف التشریعیكتالتشغیل وعلىتنویع التحفیز خالل 
لمزید من على االفاعلین االقتصادیین تشجیعسعیا إلى بھ 

االكتتاب. 
فتنسیق بین مختلآلیة لل، سیتم وضعوعلى ھذا األساس

االستراتیجیات كافةالقطاعات بھدف دمج البعد التشغیلي في
نظام وطني یمكن من تطویر والخطط القطاعیة، إضافة إلى 

إعداد ومتابعة وتقییم سیاسات التكوین من منظور التشغیل. 
وعالوة على ذلك ستعزز وتنوع الھیئات المكلفة بترقیة 

تعلق المتنظیمي الطار اإلالتشغیل من خالل اعتماد وتنفیذ 
ویل مأموریة الوكالة بمكاتب التشغیل، باإلضافة إلى تح

وإعداد تعاقدي الوطنیة لتشغیل ودمج الشباب إلى برنامج 
ترقیة التشغیل على مستوى الوالیات.لخطط 

لمؤسسات الصغیرة والتمویالت اقطاعي أما فیما یتعلق ب
التدابیر المالئمة على اتخاذالحكومة فستعمل ،الخفیفة
فرص ل خلق من إمكانیات في مجاماھما، نظرا لما لھلتطویر

في محاربة الفقر. ةالتشغیل والمساھم
العمل في ھذا المیدان على وضع إطار قانوني مالئم وسیتركز

من لتشغیل الذاتي،تطویر اإلنشاء المؤسسات الصغیرة و
ستراتیجیة وطنیة لتنمیة الشراكة وسن اإعداد وتنفیذ خالل 

لتطویر المؤسسات الصغیرة حفزإطار تنظیمي وجبائي م
متوسطة. وال

من الذاتيالتشغیلمبادرات في میدان الكما ستشجع روح 
والمواكبة والنفاذ إلى للرعایةخالل وضع اآللیات المناسبة 
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الصغیرة والمتوسطة. والتمویالت لصالح المؤسسات الفردیة 
أما بخصوص التمویالت الخفیفة فستتم ترقیتھا وتطویرھا 

ة بھا ووضع آلیات ستراتیجیة الوطنیة الخاصتنشیط االعبر 
التمویل المناسبة لھا.

والسادة النوابالسید الرئیس، السیدات 
بجالء فخامة رئیس الجمھوریة في برنامجھ عن ذلكر بكما ع

ما لم تحظ ید المنالعباالنتخابي، تظل التنمیة مجرد حلم
بالمشاركة الفاعلة لجمیع شرائح الشعب السیما النساء 

والشباب.
نموذج طویرستعكف على تفومة بھذه الحقیقة، ووعیا من الحك

االجتماعي فلاكاإلنصاف والتروحتنموي منسجم ینمي
ویضمن االزدھار لجمیع الشرائح االجتماعیة ویعطیھا فرصة 

المساھمة بصفة مفیدة وناجعة في بناء البالد.
الطفولة والنوع والسیاسات السكانیة، ستعتمد مجالفي ف

سكانیة تشجع حمایة الطفولة والترقیة الحكومة وتنفذ سیاسة 
.الموریتانیةألسرةالنسویة وتضمن الرفاه ل

ستراتیجیة الوطنیة ا المنظور سیتم اعتماد وتفعیل االومن ھذ
بتشغیلتعلقة الماتالتشریعإنفاذلحمایة الطفل من خالل 

، وإنشاء جھاز وطني لترقیة ھمضدواستعمال العنف األطفال
برنامج لتنشیط یتم إعداد وتطویر وتنفیذسكماحقوق الطفل. 

وتوسیع العرض الوطني في میدان التغذیة الجماعیة.
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ستراتیجیة الوطنیة المتعلقة االسیتم تطبیقثانیةومن جھة 
مواكبتھاوبالنوع وبمحاربة العنف الممارس ضد النساء، 

جملة من البرامج الھادفة إلى ترقیة وتشجیع مشاركة المرأة ب
ة السیاسیة واالقتصادیة. في الحیا

الموریتانیةاألسرةستمنح عنایة خاصة الستقراركما
ھا من خالل تحیین ونشر مدونة األحوال الشخصیة یتورفاھ

ترقیة وحمایة حقوق األسرة.واألسریةلتربیة لوتنفیذ برامج 
انطالقا من قناعتھا أما بخصوص الشباب، فإن الحكومة 

باإلشراك الفعلي لھذه مرھونایظل بأن مستقبل البالد الراسخة
تنوي وضع ، الشریحة في مختلف اإلستراتیجیات التنمویة

سیاسة للشباب تسمح لھ بالمشاركة في بناء البلد بصفة فعالة. 
لى تقویة كفاءات الشباب عالجھود تركز ستطلقومن ھذا المن

یة والترفیھیة من خالل تنظیم منتدى وترقیة األنشطة الشباب
ھذه الفئة، على قتصادي االنفعتعود بالنشاء تجمعات وإوطني 

حول الخدمة المدنیة واألعمال ةبرامج تكوینیوضعو
(مخیمات صیفیة، یةعلیمالتوالتطوعیة واألنشطة االقتصادیة 

إضافة إلى تنظیم حمالت تحسیس حول قوافل، ألعاب تقلیدیة)
.التي تواجھ الشبابالمخاطر 

ھا أھیلالتحتیة الشبابیة وتالبنية عنایة خاصة لترقیمنحتسو
جمیع على مستوىدور الشباب وترمیممن خالل بناء 

لترفیھ.امقاطعات البالد وبناء مركز للعطل و
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ستطور الحكومة ففیما یخص الحمایة االجتماعیة، أما
تأطیر وتقدیم مختلف أنماط الدعم لستراتیجیة وطنیة ا

والمساعدة للشرائح الھشة من المجتمع. 
ینبعالج المعوزةاالجتماعیقطاع الشؤون تكفلوسی

ین من ذوي حتاجة ومساعدة المشوالشرائح األكثر ھشا
فاقدي األمراض المزمنة، إضافة إلى دعم األشخاص المسنین 

وتطویر برامج للتكفل باألطفال ودمج األشخاص عایةالر
المعاقین.

والسادة النوابالسید الرئیس، السیدات 
أھمیة خاصة لتطویر الحیاة الثقافیة الوطنیة تولي الحكومة 

. يمستوى العالمالولترقیة عوامل إشعاع بالدنا على 
ھاذیتنفتنوي الحكومة ستراتیجیة التنمیة الثقافیة التي اوستقوم 

كدین للشعب الحنیف الدین اإلسالمي مكانةعلى تكریس 
ي یعتبر بحقذلدولة وستعمل على تثمین موروثنا الثقافي الاو

. ة األمةھویلعامل تأكید 
یة نملتةلیباعتبارھا وسةتنمیة الریاضعلى كذلك عملوست

.بین دول العالماألفراد وتحسین صورة البالد صحة 
في میدان الشؤون الدینیة، ستعكف الحكومة على تشجیع ف

األنشطة الدینیة الھادفة إلى تنمیة األخالق في المجتمع ونشر 
قیم اإلسالم المعتدل. 
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وفي ھذا الصدد، سیعزز وینوع النشاط الدیني الھادف إلى 
، وإلى بث والغلومحاربة التطرفإلى حمایة قیم مجتمعنا و

.الحنیفالمفاھیم الصحیحة للدین اإلسالمي
وإنتاج والندواتمحاضراتالیتم ذلك من خالل تنظیم سو
. في مختلف المجاالت الدعویةبصریةالسمعیة البرامج ال

حتى ھنیثمتوأخرى ستعاد ھیكلة نظام األوقاف ومن جھة 
یتمكن من المساھمة بصفة فعالة في التنمیة االقتصادیة 

معاالجتماعي فلاكومن تعزیز الت،واالجتماعیة للبالد
ة (األیتام والعائالت الفقیرة).ضعیفالمجموعات ال

المجال الثقافي، ستواصل الحكومة جھودھا في إطار في و
االنفتاحإلى وتطویره وحمایة موروثنا إلى تسعىسیاسة 
على العالم.الثقافي 

وتتمثل أھداف الحكومة في ھذا المیدان في تقویة إطار القیادة 
التراثوتثمین مختلف مكونات لقطاع الثقافةالمؤسسیة 

وتشجیع الحیاة الثقافیة الوطنیة من خالل تنظیم الثقافي
ھذا ات العاملة في وتعزیز الھیئالمجاالتتظاھرات متعددة ال

.القطاع
ستراتیجیة ثقافیة اسینصب العمل على اعتماد وفي ھذا السیاق 

وسن قانون یتضمن مدونة الموروث الثقافي وتنفیذ خطة 
تنمویة للموارد البشریة، وإنجاز جرد شامل للتراث الثقافي 

ومواكبة المدن القدیمة برامج لتنمیةتنفیذووإنشاء متاحف 
التحتیةالبنيوتطویرات الثقافیة وتعزیزودعم المھرجان

.الثقافیة
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سیاسة تنفیذستسھر الحكومة على فمیدان الریاضة، أما في 
زتعزالبدنیة للمواطن واللیاقةریاضیة تستھدف الحفاظ على 

. عالمیاإشعاع البالد 
سیتم التركیز على تعزیز الكفاءات المؤسسیة وألجل ذلك

المتعلق 97/021القانون والقانونیة للقطاع بمراجعة
تسییر تحسینإعداد نصوصھ التطبیقیة إضافة إلى وبالریاضة

النوادي والرابطات الریاضیة الخاصة. كما ستنوع  وتدعم 
برامج تكوین المعھد العالي للشباب والریاضة.

لریاضة المدرسیة لعنایة خاصة منحوعالوة على ذلك ست
الریاضیة الحركةادمن خالل إمدوالجامعیة والجماھیریة 

ریاضیة الات التظاھرتنظیموبالتجھیزات الضروریة، 
جماھیریة.المدرسیة وال

الریاضة ودعم ر یتطویتم العمل على سثانیةومن جھة 
ة من خالل إنشاء أكادیمیات ریاضیة تقوم بالتأطیر ینافستال

على أعلى المستویات. الفني 
ضراء وبناء خأرضیاتبجمیع المالعب م تجھیزكما سیت

مقعد وبناء وإعادة تأھیل 5.000مالعب جھویة بطاقة أربعة
المالعب في جمیع المقاطعات إضافة إلى بناء قاعة لمختلف 

ومركب مسبحتشییدمقعد و3.000الریاضات بطاقة 
.ین جدیدینأولمبی
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والسادة النوابالسید الرئیس، السیدات 

مة التي تنوي ھي العناصر األساسیة للسیاسة العامتلك
تتوقي التالحكومة تنفیذھا خالل السنوات الخمس المقبلة و

الذي یحملھ فخامة رئیس الطموح مشروع المجتمعإلى تجسید 
عرضھفي برنامجھ االنتخابي الذي ترجمالجمھوریة والم

نتخابات الرئاسیة التي جرت إبان االلى الشعب الموریتاني ع
.2014یونیو 21یوم 

بما تقترحھ من أنشطة قویة ،تمثلالحكومیة سة السیاھذهإن
لتحدیات  التي یواجھھا بلدنا في لاستجابة وھادفة، أفضل 

التنمیة المؤسسیة واالقتصادیة بأبعادھا الثالثة المتعلقة
والمترابطة فیما بینھا بصورة بدیھیة. واالجتماعیة

نموھ لن یتحققتظل الحكومة مقتنعة بأنوفي ھذا السیاق 
قتصاد مزدھر دون قیام اتمع وتحسین ظروف عیشھ المج

یكرس دولة القانون ویرسي على وجود إطاربدورهیتوقف 
ن العام.أللشرشیدةحكامة 

ومن ،بینكم الیوم ألدعوكموجوديحةساننتھز أوفي األخیر 
،القوى الحیة لألمة والشعب الموریتاني بأكملھكافةخاللكم 

في ةوالمساھمة بصفة فعالإلى االنخراط في ھذا المشروع 



43

وضمان التحسین حاضر مواطنینآمنادرباألنھ یشكل إنجازه
. متناألمستقبل زاھر

. صدق عملكم ورسولھ والمؤمنون"هللافسیرىاعملواوقل"
هللا العظیم.
تعالي و بركاتھوالسالم علیكم ورحمة هللا


