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  بسم هللا الرحمن الرحیم

  وصلى هللا على نبیھ الكریم

  

 السيد الرئيس٬ السيدات والسادة النواب

من الدستور، یشرفني أن أستعرض  73(جدیدة) و42بناءً على المادتین 
 تقریرأمام جمعیتكم الموقرة برنامج الحكومة للفترة المقبلة باإلضافة إلى 

  عن حصیلتھا خالل الفترة المنصرمة.

وأود في البدایة أن أعرب لكم، سیداتي سادتي النواب المحترمین، عن 
تھانئي الحارة على الثقة التي منحكم إیاھا الشعب الموریتاني لسن القوانین 

  باسمھ ولمراقبة العمل الحكومي.

وطبقا لاللتزامات الواردة في البرنامج الذي اقترحھ فخامة رئیس 
، فإن 2014زیز على الموریتانیین سنة الجمھوریة السید محمد ولد عبد الع

جھود الحكومة ستنصب على استكمال الورشات الجاري العمل فیھا 
وإطالق ورشات جدیدة والعمل على تھیئة الظروف المالئمة إلطالق 
المشاریع البنیویة الكبرى المبرمجة في إطار االستراتیجیة الوطنیة للنمو 

  المتسارع والرفاه المشترك.

تذكیرا بأھم اإلنجازات المحققة في السنوات األربع  الوثیقة هتضمن ھذتوس
الماضیة إضافةً إلى عرض للورشات التي سیتم استكمالھا خالل سنة 

وتلك التي سیتواصل العمل فیھا بعد ھذا األفق الزمني. وسیتمفصل  2019
  العرض وفقا للمحاور اإلستراتیجیة الثالثة التالیة:

  العمومیة؛ ن الحكامةتوطید دعائم الدولة وتحسی -1

ا شامال؛  -2   بناء اقتصاد تنافسي یحقق نموً

  تنمیة الموارد البشریة وتوسیع النفاذ إلى الخدمات األساسیة. -3
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 السيد الرئيس٬ السيدات والسادة النواب٬

لقد تمیزت السنوات المنصرمة من العھدة الرئاسیة بتحقیق تقدم معتبر في 
ن الحكامة العمومیة، بما مكن مجال توطید دعائم دولة القانون وتحسی

، على نحو ممتاز وفعال، بمھامھا السیادیة وضمان أمن القیامالدولة من 
  البلد واستقراره. 

وإنھ لمن دواعي الفخر لنا جمیعا أن بلدنا العزیز أصبح الیوم یقدم في 
المحافل الدولیة كنموذج للنجاح في مقاربتھ األصیلة التي أقام فخامة رئیس 

ة دعائمھا على أسس راسخة من سماحة دیننا الحنیف وانفتاحھ، الجمھوری
  وھي المقاربة التي تجمع بین ضرورات األمن ومتطلبات التنمیة.

وبطبیعة الحال، فستواصل الحكومة بقوة وحزم تعزیز ھذه المقاربة 
  التنمویة المتعددة األبعاد. 

مسلحة وقوات قدرات قواتنا ال تعزیزفي الدولة  ستستمروفي ھذا اإلطار، 
أمننا ومدھما بالوسائل الضروریة لتوطید مستوى الجاھزیة المناسب ألداء 
مھامھما التقلیدیة على أحسن وجھ، فضال عن المھام الظرفیة المنوطة 
بھما، سواءٌ في اإلطار اإلقلیمي أو في إطار مھام حفظ السالم على 

  الصعید الدولي.

- 2014ت كبیرة خالل الفترة ویجدر التذكیر بأنھ قد تم تحقیق إنجازا
شملت اكتتاب األفراد وتكوینھم وتجھیزھم وتشیید البنى التحتیة  2018

  لمھام الدفاع وحفظ النظام. التجھیزات الالزمة المناسبة، فضال عن اقتناء

وستواصل الحكومة تقدیم الدعم الضروري للحمایة المدنیة لجعلھا قادرةً 
بمھمتھا الحیویة ضمن سیاق یتمیز بظھور مخاطر جدیدة  القیامعلى 

  مرتبطة بحركة التحضر المتسارعة، وبالتنمیة الصناعیة في بالدنا.

وبالتوازي مع ذلك، تم تنفیذ إصالحات مھمة استھدفت عصرنة اإلدارة 
اإلقلیمیة وتقریبھا من المواطن وتحسین جودة خدماتھا. وشملت ھذه 

صوص، إعادة ھیكلة األجھزة اإلداریة، اإلصالحات، على وجھ الخ
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األفراد وقدرات التأطیر، ومراجعة التقطیع اإلداري، وإنشاء دوائر  وزیادة
  إداریة جدیدة، وسن نظام أساسي خاص باإلداریین.

وباإلضافة إلى ذلك، تم بذل جھود كبیرة من أجل تحسین ظروف عمل 
تناء التجھیزات وزیادة السلطات اإلداریة من خالل تشیید البنى التحتیة واق

  مخصصات التسییر المرصودةللدوائر اإلداریة. 

 2018- 2014أما في مجال الحالة المدنیة البیومتریة، فقد شھدت الفترة 
توطید المكتسبات المتعلقة بإنشاء المنظومة المندمجة لتسییر السكان 

ة، والوثائق المؤمنة التي تشمل التسجیل الرقمي وإصدار الوثائق المؤمن
  وغیر ذلك من التطبیقات.

مركز استقبال للمواطنین في  168وفي ھذا اإلطار، یتواصل برنامج بناء 
من ھذه المراكز، األمر  124عواصم البلدیات. وقد تم حتى اآلن استالم 

  الذي أتاح تقریب الخدمة من المواطنین.

وستواصل الحكومة دعم ھذا الجھاز الحیوي الذي یساھم بشكل أساسي في 
عصرنة اإلجراءات اإلداریة المتعلقة بالحج والشؤون االجتماعیة والصحة 
واإلسكان واالتصال والتھذیب والنقل، فضال عن دوره الحاسم في تأمین 

  تسییر سجل السكان وضبط ملفات الھجرة وإقامة األجانب في بالدنا.

وفي مجال الالمركزیة والتنمیة المحلیة، تم التركیز على تعزیز قدرات 
  الفاعلین وھیئات التأطیر واإلشراف. 

وفي ھذا اإلطار، مول البرنامج الوطني المندمج لدعم الالمركزیة والتنمیة 
مشروعا لتشیید منشآت اقتصادیة اجتماعیة  563المحلیة وتشغیل الشباب 

ملیار أوقیة جدیدة شملت  1,4بلدیة بغالف مالي یناھز  100لصالح 
المیاه والكھرباء، األسواق البلدیة،  التعلیم، الصحة، الطرق، شبكات

  ومقرات البلدیات.

  

  



4 

 

  السيد الرئيس٬ السيدات والسادة النواب 

اقتناعا بدور العدالة في توطید دعائم دولة القانون، وصیانة حقوق 
المواطنین، وخلق الظروف الضروریة للنھوض االقتصادي واالنعتاق 

 2018- 2014الفترة  االجتماعي والرقي الفردي، نفذت الحكومة خالل
إصالحات مھمةً شملت اإلطار القانوني لقطاع العدل وتعزیز قدرات 

  موارده البشریة وتحسین بناه التحتیة. 

ومكنت ھذه اإلصالحات من تعزیز وتكمیل ترسانتنا القانونیة في مجاالت 
المساعدة القضائیة، والوقایة من التعذیب ومحاربة آثار االسترقاق 

تنفیذ ھذه اإلصالحات في إنشاء العدید من المحاكم  والرشوة. وتجسد
واألقطاب المتخصصة، بما مكن الیوم من مكافحة فعالة للفساد وجمیع 

ار بالمخدرات وبالبشر، إضافةً جأشكال الجریمة العابرة للحدود، مثل االت
  إلى الھجرة غیر الشرعیة وتبییض األموال، واإلرھاب.

وفي نفس المنحى، تم تحسین ظروف االعتقال بشكل ملحوظ بفضل بناء 
سجون جدیدة وفق المعاییر الدولیة، وتأھیل ما كان قائما منھا وتجھیزھا 

  والرفع من المستوى المعیشي والصحي لنزالئھا. 

ومن جھة أخرى، كرست السیاسة السجنیة مبدأ العفو، وتم تعریف السجناء 
ى نطاق واسع، عن طریق نشر وتعمیم دلیل أعد بحقوقھم وواجباتھم عل
  خصیصا لھذا الغرض.

تنفیذ األنشطة الجاریة من خالل  2019وستواصل الحكومة خالل سنة 
تعزیز مطابقة اإلدارة السجنیة مع المعاییر المرعیة، فضال عن إطالق 
برنامج تشیید السجون المركزیة في جمیع عواصم الوالیات. وسیتم العمل 

على ترقیة النفاذ إلى العدالة عن طریق تشجیع اللجوء إلى  بوجھ خاص
  التحكیم في حل النزاعات.
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وعلى المستوى السیاسي، تمیزت السنوات األخیرة بتعزیز دیمقراطیتنا 
من خالل تنفیذ اإلصالحات الدستوریة والمؤسسیة التي أسفر عنھا االتفاق 

بیة الرئاسیة بین األغل 2016أكتوبر  20السیاسي المبرم بتاریخ 
واالنتخابات  2017أغشت  5والمعارضة. وبھذا الصدد، فقد توج استفتاء 

التشریعیة والجھویة والبلدیة األخیرة بما شھدتھ من مشاركة سیاسة 
عریضة لألحزاب السیاسیة، ھذا المسار الذي تمخض عن إعادة تشكیل 

 ساطعا المشھد المؤسسي في البلد، وھو ما تمثل جمعیتكم الموقرة مثاال
  علیھ.

كما أتاحت لنا ھذه اإلصالحات، من بین أمور أخرى، التمتع الیوم بنشید 
  وطني وعلم یعكسان تنوعنا الثقافي ووالءنا للوطن. 

وستتخذ الحكومة اإلجراءات المناسبة لتنظیم االستحقاقات االنتخابیة 
المقبلة في أحسن الظروف. وبالفعل، فقد تمت برمجة الوسائل الضروریة 

  .2019لھذا الغرض في إطار مشروع قانون المالیة األصلي لسنة 

  السيد الرئيس٬ السيدات والسادة النواب 

لقد عكفت الحكومة في السنوات األربع الماضیة على تنفیذ السیاسة 
الوطنیة لترقیة حقوق اإلنسان وحمایتھا. وشاركت بالدنا بفاعلیة في 

ھ اإلقلیمیة، وأنجزت التقاریر مختلف اللقاءات الدولیة واإلقلیمیة وشب
  المترتبة علیھا، وتابعت تنفیذ المعاھدات التي صادقت علیھا.

وباإلضافة إلى ذلك، استكملت الحكومة تنفیذ توصیات خارطة الطریق 
حول القضاء على األشكال المعاصرة لالسترقاق. ومكن ذلك من مراجعة 

یة واالجتماعیة المدونة القانونیة وحمایة وترقیة الحقوق االقتصاد
  والتحسیس حول حقوق اإلنسان.

وفي مجال ترقیة سیاسة وطنیة للعمل اإلنساني واإلسعاف االستعجالي، 
نفذت الحكومة عدة أنشطة دعم لصالح األشخاص المعنیین، من خالل 
الصندوق الوطني للعون واإلسعاف الذي أنجز نشاطات مدرةً للدخل 

 مندمجة بتمویل بلغ تنمیة وأقطاب أوقیة جدیدة، ملیون 70قارب بتمویل 
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أوقیة جدیدة، إضافةً إلى المعونات االجتماعیة لصالح ملیون  2.5 حوالي
  المعوزین والمرضى وضحایا الحرائق. 

، سیتم تنفیذ خطة لعصرنة مفوضیة حقوق اإلنسان 2019وخالل سنة 
  والعمل اإلنساني والعالقات مع المجتمع المدني، وأدوات عملھا. 

على جمعیتكم الموقرة مشروع قانون یتعلق بالمجتمع المدني،  وسیعرض
یرمي إلى تشجیع إشراك الجمعیات بصورة فعلیة في رقابة المواطنة على 

  العمل العمومي وتوضیح نظام المنفعة العامة.

ومن جھة أخرى، ستواصل الحكومة التفاعل مع آلیات حقوق اإلنسان 
اماتنا الدولیة واإلقلیمیة وتعزیز العمل وإعداد التقاریر وتقدیمھا طبقا اللتز
  اإلنساني لصالح السكان المعوزین.

  السيد الرئيس٬ السيدات والسادة النواب 

في مجال الصحافة واالتصال، تجسدت جھود السلطات العمومیة خالل 
السنوات الماضیة في تحریر الفضاء السمعي البصري، وإلغاء عقوبة 

یجیة وطنیة لالتصال من أجل التنمیة، حبس الصحافیین، وإعداد استرات
والمصادقة على مدونة لإلشھار، إضافةً إلى تزوید وسائل اإلعالم 

  العمومیة بالتجھیزات الحدیثة وإنشاء صندوق لدعم الصحافة الحرة. 

إنشاء محطات إذاعیة  عنتحریر الفضاء السمعي البصري أسفر و
لتعبیر وفي النقاش وتلفزیونیة حرة، تساھم الیوم، في ترقیة حریة ا

  العمومي. 

ومكنت ھذه الجھود بالدنا من تحقیق تقدم معتبر أھلنا للتصنیف ضمن 
قائمة البلدان التي تتمتع فیھا الصحافة بأكبر قدر من الحریة، سواءٌ في 

  اإلسالمي.وإفریقیا أو في العالم العربي 

فة؛ ) إنشاء دار للصحا1وبخصوص اآلفاق، تمت برمجة األنشطة التالیة:
) إعادة ھیكلة صندوق دعم الصحافة الحرة؛ 3؛ ھیئة لإلشھار) إنشاء 2
  ) إعداد خارطة طریق لقطاع اإلعالم العمومي.4و
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  السيد الرئيس٬ السيدات والسادة النواب 

، حققت بالدنا في السنوات الماضیة، بدفع من المجال الدبلوماسيفي 
العزیز، نجاحات معتبرةً فخامة رئیس الجمھوریة السید محمد ولد عبد 

بفضل انتھاج سیاسة خارجیة تتمیز بالفعالیة واالستباقیة والحرص على 
  صیانة المصالح الوطنیة.

تنشیط العمل الدبلوماسي في حضور متعاظم على الساحة الدولیة  سدوتج
والمنتدیات الدولیة أو من خالل  على مستوى الھیئات والمؤتمرات سواءٌ 

تنظیم القمة العربیة السابعة والعشرین والقمة اإلحدى نجاحنا الباھر في 
  والثالثین لالتحاد اإلفریقي.

ومن جھة أخرى، اضطلعت بالدنا بدور مركزي في إنشاء مجموعة دول 
الساحل الخمس وحفز عملھا لصالح السالم واالستقرار في المنطقة 

ت والعالم. وقدمت مساھمةً مشھودةً في جھود البحث عن حلول لألزما
اإلقلیمیة وشاركت مشاركةً فعالةً في حفظ السالم في كل من إفریقیا 

  الوسطى وساحل العاج تحت إشراف األمم المتحدة.

في أنفسھم  ،وركزت سیاستنا على ضمان أمن مواطنینا في الخارج
وأموالھم وصون كرامتھم في مھاجرھم. ولھذا الغرض، تم منذ سنتین 

مستوى وزارة الشؤون الخارجیة إنشاء مركز عملیات الطوارئ على 
والتعاون لتلبیة متطلبات رعایانا في الخارج ومساعدتھم في ظروف 

  األزمات.

وفي مجال الحكامة االقتصادیة، تدرك الحكومة أن النمو االقتصادي 
وتقاسم ثماره بشكل منصف یمثالن رھانین كبیرین بالنسبة الستقرار بلدنا 

بب، ضمن أسباب أخرى، فإننا نلتزم واستدامة دیمقراطیتنا. ولھذا الس
بانتھاج سیاسة تنمویة مستدامة ترتكز على اقتصاد مفتوح ومتنوع، 
یضطلع فیھ القطاع الخاص بكامل الدور المنوط بھ، وتتقلص الفوارق بین 

  مختلف جھات الوطن.
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ولھذا الغرض، ستواصل الحكومة السیاسات االقتصادیة اإلرادیة المنتھجة 
یرة، من أجل تحقیق معدالت نمو مرتفعة سبیال لتخفیف في السنوات األخ

الفقر ومكافحة البطالة بفاعلیة، وخاصة بطالة الشباب والنساء. وفي ھذا 
اإلطار، تم إعداد وتنفیذ استراتیجیة للنمو المتسارع والرفاه المشترك 

بغیة توطید وتحسین النتائج المحقًقة في مجال تخفیف  2030- 2016للفترة 
  دم المساواة.الفقر وع

وواكب ھذه االستراتیجیة تجدید اإلطار القانوني للمالیة العامة عبر 
المصادقة على قانون نظامي جدید یتعلق بقوانین المالیة وإصداره ھذه 
السنة. وسیضمن ھذا اإلطار القانوني الجدید مزیدا من الحداثة والصدقیة 

میزانیة الدولة  المالیة والمحاسبیة ومن نجاعة عملیات مراقبة تنفیذ
ومساءلة المسیرین. كما أنھ یسن إلزامیة إتاحة المعلومات المتعلقة 
بالمیزانیة والمالیة للبرلمان والمواطنین، على حد السواء. وھكذا أصبح 

ا فور المصادقة علیھ في إطالع الجمھور على مشروع قانون المالیة إلزامیً 
  مجلس الوزراء.

م كبیر على طریق تنفیذ االستراتیجیة وفي الوقت نفسھ، تم تحقیق تقد
الوطنیة لمكافحة الفساد. وھكذا تم القیام بمجموعة من اإلجراءات 

) تنشیط األجھزة الرقابیة؛ 1واألعمال الملموسة لمكافحة الفساد، من بینھا 
) إصالح منظومة الصفقات العمومیة الذي تم بموجبھ الفصل بین 2

، من أجل شفافیة أكبر في تسییر وظائف اإلبرام والمراقبة والتنظیم
على قانون توجیھي حول  2015) المصادقة سنة 3الطلبیات العمومیة؛ 

) تبني 4على قانون مكافحة الرشوة؛  2016الرشوة، والمصادقة سنة 
) إنشاء 5إجراءات قویة ضد غسیل األموال وتمویل اإلرھاب؛ وأخیرا 

  ب مالي.محكمة متخصصة في مجال مكافحة الرشوة وإنشاء قط

وقد قامت المفتشیة العامة للدولة، في إطار خطة عملھا للسنوات األربع 
. ومكنت ھذه 2018في سنة  27منھا تفتیش،  اتمھم 107الماضیة، بتنفیذ 

 ملیون 720 قاربتالمھام من مالحظة أضرار مالیة على حساب الدولة 
   وحدھا. 2018في سنة  ملیون 120ما یزید على  أوقیة جدیدة منھا
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ومن جھة أخرى، فإن عملیة بناء صرح اقتصاد تنافسي الجاري القیام بھا 
منذ تسلم فخامة رئیس الجمھوریة السید محمد ولد عبد العزیز مقالید 
السلطة مكنت خالل السنوات األربع األخیرة من تحقیق معدل نمو متوسط 

، وأتاح ذلك على وجھ الخصوص المحافظة على التوازنات  % 2,9قدره 
القتصادیة الكبرى، ومكافحة التضخم وزیادة االستثمار العمومي وتشجیع ا

  االستثمار الخصوصي. 

اتفاقیة تمویل ناھزت قیمتھا  126وھكذا، تم خالل الفترة المذكورة توقیع 
منھا في شكل ھبات. ووجھت ھذه  %70ملیار أوقیة جدیدة،  90اإلجمالیة 

نمیة الحیوانیة والصید التمویالت لقطاعات االقتصاد الحیویة كالت
والزراعة والطاقة، فضال عن الحمایة االجتماعیة والحكامة والتقنیات 

  ال اإلعالم واالتصال.جفي م الجدیدة

قاء توفي مجال مناخ األعمال، سمحت اإلصالحات الكبیرة لبالدنا باالر
درجةً على سلم مؤشر التصنیف العالمي لمناخ األعمال ما بین سنتي  28

، األمر الذي یعكس بصورة عامة زخم اإلصالحات التي 2018و 2015
  قامت بھا بالدنا خالل ھذه الفترة. 

وواكبت ھذا التقدم، بین أمور أخرى، المصادقة على مدونة الحقوق العینیة 
وتسویة النزاعات الصغیرة، وإلغاء حقوق التسجیل المترتبة على 

قانون الجمارك  المقاوالت والمبادرات الصغیرة والمتوسطة، وإصدار
الجدید والقانون المصرفي. ومن شأن النجاحات المحققة أن تمھد السبیل 
لبلوغ ھدف بالدنا على المدى القصیر المتمثل في الحلول ضمن المائة 

  دولة األولى في تصنیف مؤشر مناخ األعمال.

واقتناعا من الحكومة بأن ترقیة القطاع الخاص ال یمكن أن تعطي النتائج 
سریعة، ضامنة للمساواة  ،ة إال في مناخ تسود فیھ عدالة قویةالمرجو

الكاملة بین المتقاضین وفي متناولھم، فإنھا تلتزم بأن تعتمد وتعرض على 
جمعیتكم الموقرة مشروعي قانونین یتعلقان بمراجعة مدونة التحكیم 

  وبإصالح القانون المنظم لإلجراءات الجماعیة لتصفیة الخصوم المالیة.
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 السيد الرئيس٬ السيدات والسادة النواب

تتنزل قضایا البیئة في صلب العمل الحكومي. وخالل السنوات األربع 
الماضیة، انصبت الجھود على حمایة مواردنا الطبیعیة والمحافظة على 
المراعي ومكافحة التلوث والتصحر والمحافظة على التنوع الحیوي. 

ترة في إطار الخطتین الخمسیتین واندرجت سیاسة الحكومة خالل نفس الف
  .2021-2017و 2016- 2012اللتین تغطیان الفترتین 

وفي ھذا اإلطار، تقوم الحكومة كل سنة بین شھري أكتوبر ومارس بحملة 
وطنیة لحمایة المراعي من الحرائق عن طریق صیانة الشبكة الوطنیة 

ل كلم. وباإلضافة إلى ذلك، تتواص 13.000للخطوط الواقیة بطول 
مالیین شجیرة على  3عملیات إعادة إحیاء الوسط الطبیعي بإنتاج أكثر من 

متر طولي من  500.000 حوالي  مستوى مختلف الوالیات وإنجاز
  والیات.  8ھكتارا في  550التعریشات وحمایة 

وفي إطار االستراتیجیة الوطنیة لتنفیذ السور األخضر العظیم، تم تثبیت 
یة مواقع، وتفعیل الموقع النموذجي إلنتاج الكثبان الرملیة في ثمان

ومفتاح الخیر والنعیم بوالیة  بوطلحایةالخضروات والشتالت في بلدات 
  الترارزة،  وبغداد  بوالیة البراكنة.

وفي مجال المحافظة على التنوع الحیوي، استفادت حظیرتا جاولینغ 
وآولیكات من أشغال استصالح تضمنت على وجھ الخصوص تحسین 

ومن جھة أخرى، تم إنشاء  وزیادة وظیفیة الثانیة.فاذ إلى األولى، الن
بآدرار وتیشیت  یغرفكلم مربع، في  10.000محمیتین مساحة كل منھما 

  بتكانت، ستستفیدان من إعادة توطین طائر الحبارى.

 44من حجز  الضارةمجال مكافحة التلوث، مكنت معالجة المخلفات  وفي
طن من المخلفات  11.000طنا من األكیاس البالستیكیة وتصدیر أكثر من 

  الصناعیة المحتویة على مواد خطرة بغیة معالجتھا والتخلص منھا.
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وفي إطار أشغال حمایة مدینة نواكشوط من مخاطر الحت الشاطئي والمد 
لبیولوجي البحري والفیضانات، تم استكمال عملیات التثبیت المیكانیكي وا

وسیتم استكمال عملیات ، لتقویة الحاجز الرملي على مستوى ثغرة منھ
  التثبیت في ثغرة أخرى قبل نھایة السنة الجاریة.

وقد أعدت الحكومة استراتیجیات عدیدةً لحمایة وصیانة مواردنا الطبیعیة 
وصادقت علیھا، ویتعلق األمر باالستراتیجیة الوطنیة للمناطق البحریة 

، واالستراتیجیة الوطنیة للمناطق الرطبة البریة، واالستراتیجیة المحمیة
، واالستراتیجیة 2020-2011الوطنیة للتنوع البیولوجي وخطة عملھا 

وخطة عملھا للفترة  2030الوطنیة للبیئة والتنمیة المستدامة في أفق 
2017-2021.  

ت على وستواصل الحكومة، في السنوات المقبلة، تنفیذ ھذه االستراتیجیا
مواردھا الذاتیة، وبالتعاون مع شركائنا في التنمیة. كما سیتواصل تنفیذ 
برنامج حمایة المراعي وأشغال إعادة إحیاء الوسط الطبیعي وإنتاج 
وغرس األشجار، إضافةً إلى حملة التشجیر في إطار برنامج الوكالة 

  الوطنیة للسور األخضر العظیم.

مشروع  2019تكم الموقرة خالل سنة م الحكومة إلى جمعیقدوأخیرا، ست 
قانون حول المحمیات البحریة والشاطئیة والقاریة، ومشروع قانون یكرس 

  مبدأ تحمل المسؤول عن التلویث التكالیف المترتبة على صنیعھ.

  السيد الرئيس٬ أيتها السيدات٬ أيها السادة

یة حظیت عصرنة إدارتنا العمومیة خالل السنوات األربع الماضیة بعنا
خاصة من لدن السلطات العمومیة حرصا منھا على تحسین نجاعتھا من 
خالل تعزیز قدراتھا المؤسسیة، ودعم مواردھا البشریة وتحسین جودة 

  خدماتھا للمواطنین وجعلھا في متناولھم.

وفي ھذا اإلطار، تم تعزیز تسییر وكالء الدولة وتجري اآلن اإلدارات 
معلومات جدیدة للتسییر اإلداري والمالي المعنیة اختبار وتجریب منظومة 

  .2019لوكالئھا، تمھیدا للعمل بھا سنة 
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وقد ساھمت مختلف قطاعات الدولة في استیعاب مئات الشباب المتخرجین 
من المدرسة الوطنیة لإلدارة والصحافة والقضاء، وغیرھا من المدارس 

  المھنیة والمؤسسات األكادیمیة.

أكثر من بین لصالح القطاعات الحكومیة وھكذا تجاوز إجمالي المكتت
  .2018في سنة  1.420إطارا من بینھم  6000

المصادقة على نظام خاص  2019ومن جھة أخرى، ستتم خالل سنة 
لوكالء الدولة العقدویین یجسد اإلصالح الرامي إلى تقویم تسییر الموارد 

وستتم  البشریة للدولة. وقد تمت مراجعة النصوص المطبقة لمدونة الشغل
  . 2019المصادقة علیھا خالل سنة 

وحرصا على حمایة مصالح العمال من خالل تطبیق أفضل لتشریعات 
العمل والضمان االجتماعي، تم إطالق حملة على امتداد التراب الوطني 

  من أجل تفعیل ھذه التشریعات، وستجدد كلما دعت الحاجة. 

وفي مجال الضمان االجتماعي، تمت حوسبة منظومة تسییر الصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي، وحسنت حصیلتھ المالیة وغطت ممثلیاتھ 

  الجھویة جمیع الوالیات. 

كما أن تطبیق قرار اقتطاع المشاركات من المصدر أتاح تحسین التحصیل 
سسات من األمر الذي مكن عمال ھذه المؤ، من المؤسسات العمومیة

  االستفادة من حمایة اجتماعیة مناسبة.

وسیستمر توجیھ جھود الحكومة نحو تیسیر النفاذ إلى خدمات صندوق 
  المالیة. عزیز وضعیتھالضمان االجتماعي وت

وقد أوشكت على االكتمال عملیة اإلصالح الرامیة إلى تقویم وضعیة 
 ن أوقیة جدیدةملیو 100حمالة میناء نواكشوط. وتحملت الدولة أكثر من 

برسم التحفیز المالي، وتسدید الحقوق المترتبة على استفادة المعنیین من 
  معاش من الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.
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ویتواصل تنفیذ الخطة الوطنیة للقضاء على عمالة األطفال وبرنامج 
  مكافحة السخرة. 

ط إطالق دراسة حول عمالة األطفال في الوس 2018كما تم في سنة 
الزراعي الرعوي بھدف تحسین المعرفة بوضعیتھا في الوقت الراھن 

واستخالص  2019وضمان التكفل المناسب بھذه اإلشكالیة في سنة 
  الحلول األكثر مالءمةً لمعالجتھا.
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  السيد الرئيس٬ السيدات والسادة النواب

في إطار تنفیذ برنامج رئیس الجمھوریة، وضعت الحكومة أسس اقتصاد 
مفتوح، تنافسي یعود نفعھ على جمیع المواطنین. وركزت الجھود منذ 

على تخفیف اآلثار السلبیة للصدمات الخارجیة على االقتصاد  2014
  الوطني، ومكافحة التضخم، وتشجیع االستثمار الخصوصي. 

ألخیرة، لصرف، انصبت الجھود في السنوات اوفي مجال سیاسة النقد وا
على تجدید إطار ھذه السیاسة من خالل وضع جملة أدوات من جھة، 

تمكن البنك المركزي من ضبط أفضل للسیولة المصرفیة، كما انصبت، 
من جھة أخرى، على تنفیذ سیاسة صرف مرنة، مما ساھم في تخفیف آثار 

التنافسیة الخارجیة وتعزیز الصدمات الخارجیة والمحافظة على 
ملیون  900احتیاطیات البنك المركزي من العمالت الصعبة التي بلغت 

أشھر من  6، وھو ما یغطي 2018دوالر أمریكي في نھایة أكتوبر 
  استیراد السلع والخدمات.

وفي إطار نشاطات تمویل االقتصاد، منح صندوق اإلیداع والتنمیة 
مقاولة صغیرة  400دة لصالح قروضا تجاوزت ملیار أوقیة جدی

تعمل في قطاعات نشاط عدیدة من االقتصاد الوطني، وساھم  ،ومتوسطة
  فرصة عمل بین مؤقتة ودائمة. 3.000بذلك في خلق أكثر من 

مشروع توظیف ذاتي  7.600وباإلضافة إلى ذلك، فقد تم تمویل أكثر من 
دعم التشغیل ملیون أوقیة جدیدة، وذلك في إطار صندوق  713بكلفة بلغت 

الذي أطلقھ فخامة رئیس الجمھوریة السید محمد ولد عبد العزیز في سنة 
لمعالجة إشكالیة التشغیل بصورة عامة وتشغیل الشباب بصورة  2012

  خاصة. 
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وسیتواصل تنفیذ اإلصالحات والسیاسات االقتصادیة المنتھجة في 
المرسومة في السنوات األخیرة ویتعمق لتمكین بالدنا من تحقیق أھدافھا 

  مجال تخفیف الفقر وعدم المساواة. 

% خالل السنوات الخمس 5ومن المتوقع أن یتجاوز متوسط نسبة النمو 
% من الناتج الداخلي الخام خالل 0,6المقبلة، وأن یبلغ فائض المیزانیة 

  نفس الفترة. 

، سیسجل الناتج الداخلي الخام نسبة نمو تناھز 2019وبالنسبة لسنة 
% من الناتج الداخلي الخام، على أن 0,2ائض میزانیة بنسبة %، وف4,6

وستواصل الحكومة كذلك الجھود الرامیة  %.4تبقى نسبة التضخم أقل من 
  إلى ضمان استقرار وصالبة النظام المالي.

وفي ھذا المنحى، سیتم االحتفاظ بمستوى استثمارات جید رغم السیاق 
عار المحروقات وضعف مستوى الدولي غیر المواتي نتیجةً الرتفاع أس

أسعار المعادن وتقلباتھا. وھكذا ستبقى نفقات االستثمار، خاصةً الممول 
تقریبا، في حین  2018منھا بموارد داخلیة، في حدود مستوى نفقات 

  ستسجل االستثمارات الممولة بموارد خارجیة ارتفاعا طفیفا.

القتصاد خاصةً وستشھد السنوات المقبلة كذلك تحسینات لظروف تمویل ا
عن طریق خفض كلفة االقتراض وتوسیع النفاذ إلى الخدمات المالیة، 

بإعداد  2019فضال عن زیادة الشمول المالي من خالل القیام ابتداءً من 
إطار قانوني أكثر مالءمةً لالبتكار، خاصةً " التسدید بالھاتف النقال" الذي 

من قبل  ھنتشار استخدامما تزال مقدراتھ غیر مستغلة في بالدنا، رغم ا
السكان. وسیتم تطویر وتوسعة سوق السندات اإلسالمیة التي تم إطالقھا 

، من أداء الدور المتوخى 2020وذلك كي تتمكن، في أفق  2017سنة 
  منھا في تمویل االقتصاد. 
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وستواصل الحكومة األعمال الرامیة إلى تشجیع نھوض الصناعات 
راعیة الغذائیة، فضال عن العمل على مزید التحویلیة السیما الصناعات الز

  من دمج قطاعات الصید والبیطرة والمعادن في االقتصاد الوطني.

ومن أجل بلوغ أھداف النمو المستدام والشامل، كما حددتھا خطة العمل 
،  2020- 2016األولى الستراتیجیة النمو المتسارع والرفاه المشترك 

ري العمل فیھ منذ سنوات لتطویر سیتواصل تنفیذ البرنامج الضخم الجا
  البنى التحتیة المھیكلة وصیانتھا.

كلم  1500 قرابة  وفي ھذا اإلطار، فإن شبكة الطرق التي أنجز منھا
كلم أخرى خالل السنوات األخیرة، ستشھد  200 أكثر من وأعید تأھیل
الطریق  -إطالق أو مواصلة بناء وتأھیل طرق بالنشاب 2019خالل سنة 

تامشكط،  - ، والزرافیة1الطریق الوطنیة رقم  - ، وبالنشاب4رقمالوطنیة 
نبیكت  - بومدید، والنعمة - فصالة، وكیفة - باسكنو -بنكو - والنعمة

 - من طریق أطار تجكجة، وانواكشوط 2و 1االحواش، والمقطعان 
المذرذرة، –الركیزومقامة،  - جكني، وكیھیدي - روصو، واعوینات الزبل

بوتیلمیت، إضافةً إلى  - من طریق انواكشوط  108 الكلم - 58والكلم 
إطالق أشغال مشروع جسر روصو ومحول ملتقى طرق مدرید المسمى " 

  محول الصداقة ".

وفي مجال النقل البري، تمت إعادة ھیكلة شركة النقل العمومي وعزز 
  أسطولھا.

، مراجعة مدونة الطرق، 2019ومن جھة أخرى، ستتم، في بحر سنة 
  یجیة الوطنیة ألمن الطرق.وتحیین االسترات

وبخصوص النقل البحري، ستواصل الحكومة الجھود الرامیة إلى زیادة 
  أشغال إنشاء مینائي تانیت وانجاكو. و ،طاقة موانئ البالد
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ومن جھة أخرى، سیتم بناء میناء في المیاه العمیقة بانواذیبو، ومحطة 
القطاعین  في إطار الشراكة بین  للحاویات ورصیف نفطي بانواكشوط

ھذه المنشآت التي تنطلق أشغال إنجازھا ینتظر أن تدخل العام والخاص. و
  .2022حیز التشغیل في أجل أقصاه  2019في سنة 

وفي مجال النقل الجوي، تم تشیید مطارات انواكشوط أم التونسي، تیارت 
وأطار  وانواذیبوالواسعة وبیر أم قرین، كما تم تأھیل مطارات الزویرات 

  . والنعمة

إسناد تسییر مطار أم التونسي  2019ومن جھة أخرى، سیتم ابتداءً من 
الدولي لفاعل دولي متخصص، وذلك من أجل المحافظة على ھذه المنشأة 
وضمان مردودیتھا. وأخیرا، سیتم تعزیز أسطول الموریتانیة للطیران 

ة رحالتھا الدولي بطائرتین جدیدتین، وھو ما سیمكنھا من توسیع شبك
.   لتشمل وجھات جدیدةً

  السيد الرئيس٬ السيدات والسادة

بناء محطة في  نواكشوط في مجال الطاقة، تمثلت اإلنجازات الرئیسة في
 180 بقدرةومحطة مزدوجة  2015میغاواط سنة  30 قدرةھوائیة ب

. 2017میغاواط سنة  50 ، بقدرةومحطة شمسیة 2016میغاواط سنة 
، تم تھجین محطات حراریة تزود ثماني بلدات ةالبینی وخارج الشبكة

میغاواط (أطار،  16,6إجمالیة قدرھا  بقدرةبفضل وحدات شمسیة 
   .العیون، أالك، بوتیلمیت، أكجوجت، الشامي، بولنوار وبالنشاب)

كما تم بناء سبع محطات ھجینة حراریة/ شمسیة جدیدة (كیفة، النعمة، 
 ت إضافة ندغماجك). وبذلك تمعدل بقره، بیرت، انجاكو، بوصطیلة، ت

  میغاواط خالل ھذه الفترة. 290حوالي 
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وفي مجال نقل الكھرباء وتوزیعھا، تم تنفیذ برامج لتوسیع الشبكات في  
  انواكشوط وانواذیبو، وفي مدن البالد الرئیسة. 

وباإلضافة إلى ذلك، تم تنفیذ مشاریع لتطویر شبكات التوزیع داخل 
 - كیھیدي، أشرم -بوكي، بوكي - وسط أالكالبالد(خطوط الجھد المت

عدل  - نبیكت االحواش، النعمة - النعمة - كیفة، تمبدغة - كامور، كرو
 التفریغوكذلك في انواكشوط مع تكثیف الشبكة وتعزیز منظومة ، بقره)

كیلو  33 بقدرةحلقة وصل جدیدةً  12مصدریة جدیدة و –بخمسة مراكز 
  كلم. 120فولت، للربط بین المراكز المذكورة بطول إجمالي یبلغ حوالي 

وأخیرا، فسیمكن المركز الوطني للتحكم ـ قید االختبارـ من إدارة عصریة 
الة للمنظومة الكھربائیة، وھو ما سیحسن جودة خدمات مرفق فعلى وثم

  الكھرباء العمومي بصورة ملموسة. 

ة الطاقات المتجددة من إنتاج الشركة الوطنیة ومن جھة أخرى، فإن نسب
دنا أحد ، وھو ما یجعل بل2018% في سنة 50للكھرباء تقدر بحوالي 

  البلدان الرائدة في مجال استعمال الطاقة النظیفة على الصعید اإلفریقي.

وبعدھا، ستتواصل الجھود الرامیة إلى زیادة عرض  2019وفي سنة  
الطاقوي وتقلیص  الخلطذ إلیھا، وتنویع خدمة الكھرباء وتحسین النفا

  تكالیف إنتاج الكھرباء.

وفي میدان اإلنتاج في شبكة الربط البیني، ستتواصل أشغال بناء محطة 
 144 بقدرةمیغاواط ومحطة غوینا الكھرومائیة  100 بقدرةبولنوار 

  میغاوات. 48میغاوات التي تبلغ حصة بالدنا منھا 

جمیع مشاریع  إنجازوفي مجال التوزیع، یشمل المخطط االستثماري 
على مختلف أنحاء التراب  موزعةخطوط الجھد المتوسط والعالي 

 - الوطني. ومن ضمن ھذه المشاریع، حصل مشروع حلقة كیھیدي
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امبود على التمویل وسیتم إطالق المناقصة الخاصة بھ في بدایة  -سیلبابي
أشغال كھربة مثلث  2019ى، ستتواصل سنة . ومن جھة أخر2019سنة 

بوكي –األمل (آفطوط الشرقي) لتزوید المزارع على محور روصو
  بالكھرباء. 

استكمال مشروع الربط البیني مع شبكة منظمة  2019وسیتم في سنة 
 90صنكرافة و - كیلو فولت بوتیلمیت 33استثمار نھر السنغال(عبر خطي 

  أالك).  - كیلو فولت بوكي

 2022ال نقل الكھرباء، یتمثل الھدف في تزوید البالد في أفق وفي مج
بمنظومة عصریة قادرة على إیصال الكھرباء إلى مراكز االستھالك 

  الرئیسة وتیسیر المبادالت في مجال الطاقة مع البلدان المجاورة. 

وفي ھذا اإلطار، فإن الخطوط التالیة ھي، إما قید البناء أو في طور إبرام 
الشمال الرابط  –) خط الجھد العالي 1تمھیدا النطالق األشغال:الصفقات 

الشمال الشرقي الرابط  –) خط الجھد العالي 2بین انواكشوط وانواذیبو؛ 
 –) خط الجھد العالي 3بین انواكشوط والزویرات عبر اكجوجت وأطار؛ 

الشرق  –) خط الجھد العالي 4الجنوب الرابط بین انواكشوط ودكار؛ 
  ن كیفة والطینطان مع وصلة ربط بین الطینطان وخاي. الرابط بی

 - ومن جھة أخرى، سیتم استكمال دراسة الجدوى الخاصة بخطي الشامي
  .2019كیفھ خالل سنة - وانواكشوط  ،أكجوجت

سعت الحكومة لتغطیة المناطق غیر وفي مجال تقنیات اإلعالم واالتصال، 
في سنة  . وھكذا، تمالمغطاة بشبكات االتصاالت السلكیة والالسلكیة

، في إطار برنامج النفاذ الشامل لخدمات االتصاالت اإللكترونیة، 2016
 بیرأم – لتغطیة المناطق الشمالیة على طریق الزویرات طالق مشروعإ

عین بنتلي، وجمیع المدن والبلدات على ھذا المحور. وقد تم بالفعل  قرین
 إنجاز ھذه التغطیة بالكامل.
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أما فیما یتعلق بتطویر شبكات النطاق العریض، فقد تم توقیع عقد إنشاء  
  أجزاء شبكة األلیاف البصریة لمشروع " وارسیب ". 

وستمكن ھذه الشبكة التي ستنطلق أشغال بنائھا قریبا من توفیر اإلنترنت 
ذي النطاق العریض في عواصم والیات الحوض الشرقي والحوض 

ا وكوركول والترارزة ولبراكنة وآدرار الغربي ولعصابة وكیدیماغ
  وانشیري.

وإلتاحة النفاذ إلى النطاق العریض الذي ستنقلھ شبكات األلیاف البصریة، 
تم إطالق مناقصة لتقدیم العطاءات من أجل إدخال تكنولوجیا اإلنترنت 
المتنقلة ذات السعة العالیة الجیل الرابع. ومن المتوقع أن تمكن ھذه 

  خفض التكالیف وتحسین جودة الخدمات. التكنولوجیا من

، اإلجراءات الالزمة لزیادة مستوى 2019وستتخذ الحكومة، في سنة   
المنافسة واالستثمار الخاص في سوق النطاق العریض بالجملة والتجزئة. 
وفي ھذا اإلطار، سیتم اعتماد استراتیجیة خدمة نفاذ شامل موجھة نحو 

  لبالد. عن ایة النطاق العریض وفك العزلة الرقم

  السيد الرئيس٬ السيدات والسادة النواب  

لقد تم السعي في السنوات األربع الماضیة لتطویر القطاعات الواعدة في 
إطار سیاسة تسییر مستدام تقوم على تفعیل االستراتیجیات القطاعیة 
الرامیة إلى تثمین المقدرات التي تزخر بھا ھذه القطاعات، وتأمین 

  القصوى من انعكاسھا اإلیجابي على مجمل االقتصاد.االستفادة 

وھكذا، ففي قطاع تثمین مخزون المحروقات أصبحت بالدنا وجھةً مفضلةً 
لكبار الفاعلین في المجال، أمثال بریتش بترولیوم وأكسون موبیل وشل 
وتوتال، وذلك بفضل ما یمیز استراتیجیتنا المنتھجة لترقیة مواردنا من 

ة وجاذبیة اإلطار القانوني. ومن جھة أخرى، فقد تم الوضوح والشفافی
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إدخال تحسینات كبیرة على الشروط االقتصادیة لعقود التنقیب وتقاسم 
  لصالح البالد.المحلي اإلنتاج بما أتاح تعزیز مضمونھا 

ویتواصل التحضیر النطالق عملیات تطویر المرحلة األولى من حقل 
عاون بین الدولتین الموریتانیة حمییم مع توقیع اتفاق الت -السلحفاة

 2018وینتظر اتخاذ القرار االستثماري النھائي قبل نھایة سنة  ،والسنغالیة
  . 2022-2021، وانطالق عملیات إنتاج الغاز خالل سنة 

وبخصوص قطاع التزود بالمحروقات، تم التركیز على تأمین منظومة 
تحسینھا، إضافةً إلى تأھیل تموین البالد بالمواد النفطیة السائلة والغازیة و

  البنى التحتیة وتجدید اإلطار القانوني.

 شحنوبالنسبة لآلفاق في ھذا المجال، ستنصب الجھود على بناء منشآت 
وتفریغ جدیدة فضال عن توسیع قدرات التخزین على مستوى المنطقة 
الجنوبیة وإعادة تأھیل قدرات التخزین في المنطقة الشمالیة بما سیمكن من 

  حسین ظروف تموین البالد.ت

وفي قطاع المعادن، ركزت الجھود على تنویع اإلنتاج المعدني. وفي ھذا 
اإلطار، تم منح رخص استغالل جدیدة لمواد معدنیة مختلفة كالذھب 

  والفوسفات والكوارتز والتربة السوداء. 

% . 20% و10وتكرس ھذه الرخص مبدأ مساھمة الدولة بما یتراوح بین 
ذلك تحسین تسییر السجل المعدني عن طریق وضع منظومة  یضاف إلى

لتسییر المعلومات ولرقمنة البیانات وإنشاء بوابة علمیة جغرافیة على 
 الشبكة العنكبوتیة.

وأخیرا، تم إعداد واعتماد وتنفیذ إطار قانوني من أجل تشجیع وتأطیر 
  المستغالت المعدنیة الصغیرة.

الجھود الرامیة إلى تحسین جاذبیة وستشھد السنوات المقبلة مواصلة 
القطاع المعدني وزیادة انعكاساتھ االقتصادیة. وفي ھذا اإلطار، ستتواصل 
المراجعة الشاملة لمدونة المعادن، ویستكمل إعداد استراتیجیة معدنیة 

. وسیعزز تأطیر نشاطات االستغالل التقلیدي للذھب 2019جدیدة في 
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تجاریة  مراكزإلى إقامة  ، إضافةً بھذه النشاطات وتنشأ مناطق خاصةٌ 
  لتسویق اإلنتاج التقلیدي.

  

  السيد الرئيس٬ السيدات والسادة النواب  

من  2019-2015لقد مكن تنفیذ االستراتیجیة الوطنیة لقطاع الصید للفترة 
تحقیق زیادة ملموسة في عائدات صادرات القطاع. ویقدر رقم أعمال 

 450ملیون دوالر أمریكي، مقابل  900بأكثر من  2018القطاع سنة 
 60.000علما بأن القطاع یخلق حالیا حوالي ، 2014ملیون دوالر سنة 

  فرصة عمل موزعة بین جمیع شعب الصید البحري.

ومن جھة أخرى، تم إعداد خطة وإطار قانوني لتطویر الصید القاري كما 
لتخصیب  تم إنشاء أحواض لتربیة األسماك في امبود إلنتاج أجنة األسماك

  البحیرات وغیرھا من نقاط المیاه الدائمة.

وفي مجال تنمیة الصید التقلیدي، تمت زیادة سرعة إیقاع إنتاج الزوارق 
 ،شھریا ووضعت مسطرة إجراءات شفافة لبیعھا 5إلى  4النموذجیة بواقع 

كما سیتم تسویق نموذج جدید من الزوارق المخصصة للصید السطحي 
  ریة. قبل نھایة السنة الجا

وسیتواصل في السنوات المقبلة انتھاج سیاسة تثمین منتجاتنا البحریة من 
 114خالل استكمال أشغال بناء میناء تانیت واستنھاض أقطاب الكلم 

(عبر إنجاز الطرق والتزوید بالمیاه والكھربة) 28والكلم  93والكلم
یة وتوسعة الشركة الموریتانیة لبناء السفن، وبناء مرسى ومركز لتنم

الصید القاري في كیھیدي، وتنمیة الصید في بحیرة محمودة، وبناء مفرخ 
  تقلیدي على مستوى سد فم لقلیتھ.

  السيد الرئيس٬ السيدات والسادة النواب 

ما فتئ تطویر الزراعة والتنمیة الحیوانیة یتصدران العمل الحكومي منذ 
الستراتیجیة تنمیة . وتجسد ھذا المشغل في التنفیذ الفعلي 2009سنة 
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القطاع التي ركزت على زیادة المساحات القابلة للزراعة وعلى التنویع 
الزراعي والتحكم في المیاه وتحسین صحة الماشیة وتطویر اإلنتاجیة 
الحیوانیة، إضافةً إلى تعزیز قدرات الفاعلین وتحدید آلیات تمویل 

  الزراعة.

ظومة الري والتصریف وشملت أشغال االستصالح والتأھیل وتحسین من
ما یزید  ھكتارا خالل السنوات األربع الماضیة لصالح 11000 حوالي

حامل شھادة منتجا. یضاف إلى ذلك المساحات  185أسرة و 16.000 على
كلم  55التي أصبحت قابلةً للري بعد شق قناة آفطوط الساحلي بطول 

  ھكتار.  27.000وتقدر بحوالي 

الزراعات المطریة بعنایة كبیرة ومن جھة أخرى، حظیت منظومة 
والسیما فیما یتعلق بالتحكم في المیاه السطحیة من خالل تفعیل برنامج 

 456سدود و 9الصیانة الدوریة للسدود سنویا فضال عن تشیید وتأھیل 
 ،ھكتار 13000قرابة  سدا صغیرا وعتبةً مبطئةً، بما مكن من استغالل

ضي الزراعیة في المناطق ھكتارا من األرا 3300 أكثر من وصیانة
  المطریة. 

وفي مجال التنویع الزراعي، تم بذل جھود من أجل تنمیة زراعة 
الخضروات ومواصلة توطین زراعة القمح. ومن جھة أخرى، سیتم 

  إطالق مشروع طموح لزراعة األعالف في انبیكة االحواش. 

ل وحدة ري تعم 917وشملت الجھود في مجال العنایة بالواحات إنجاز 
بالطاقة الشمسیة لصالح مزارع النخیل في والیات آدرار، وتكانت 

نخلة  212.000والعصابة، والحوض الغربي والحوض الشرقي، لسقي 
نخلة مغروسة حدیثا إضافةً إلى مكافحة دودة النخیل  65.000من بینھا 

  الحمراء وغیرھا من اآلفات الزراعیة.

لح جمیع مفاصل شعبة وبذلت جھود كبیرة في السنوات األخیرة لصا
زراعة األرز، وھو ما ساھم، من بین أمور أخرى، في التحسن الملحوظ 
لجودة المنتج الوطني وتسویقھ، وفي االنخفاض القوي لحجم وارداتنا من 
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أقل  إلى 2014طنا سنة  165.000أكثر من  ھذه المادة التي تراجعت من
  .2017طنا سنة  47000من

وستتواصل الجھود المبذولة في مجال التنویع الزراعي في إطار تنفیذ 
. وھكذا، ستتواصل في 2025-2016الخطة الوطنیة للتنمیة الزراعیة 

ھكتار وتنظیف مجاري المیاه من  3.500أشغال استصالح  2019
ملیون  900كلم، بكلفة إجمالیة تبلغ  42,5العویجة إلى الركیز على طول 

كما سیتم إطالق األشغال الرامیة إلى تعمیق جدول كوندي أوقیة جدیدة. 
كلم وقنوات الصرف التابعة آلفطوط الساحلي بكلفة إجمالیة  36على طول 

  ملیون أوقیة جدیدة.  345تبلغ 

وباإلضافة إلى ذلك، سیتواصل برنامج بناء وإعادة تأھیل السدود والسدود 
وخاصةً سدود واد سكلیل الصغیرة والحواجز المائیة والعتبات المبطئة، 

وأم أشناد بآدرار وكوروري وبرودة بالعصابة والتویمیرت بالحوض 
عتبات مبطئة في آدرار وتكانت.  8الغربي وبتنكول بكوركول وكذا إنجاز 

ومن المقرر كذلك إعادة تأھیل منشآت مقامة للتمكن من زراعة مساحات 
  فیضیة كبیرة محسنة.

، تم التركیز خالل السنوات األخیرة على تنفیذ وفي میدان التنمیة الحیوانیة 
سیاسات ترمي إلى عصرنة ھذا القطاع ودمجھ في االقتصاد الوطني، من 

على حمایة الماشیة في الحاالت الطارئة من أوبئة من جھة، جھة، و
  وجفاف. 

وفي ھذا اإلطار، تواصلت عملیات تحدیث البنى التحتیة الفنیة من خالل 
ز الوطني لتربیة اإلبل والمركز الوطني للتكوین في بناء وتجھیز المرك

مجال التقنیات البیطریة وإنشاء ثالث مزارع تجریبیة لتحسین السالالت( 
  في سیلبابي ومقامھ وكونكل) ومزرعة نموذجیة لألغنام ببالنشاب. 

كما تم السعي إلى تحسین الصحة واإلنتاجیة الحیوانیتین من خالل 
االصطناعي وتنظیم حمالت تطعیم سنویة. وعلى  استحداث تقنیات التلقیح

مالیین لقاح  5مقابل  2018ملیون لقاح سنة  7,6سبیل المثال، تم استعمال 
  .2014سنة 
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ذلك، ولمواجھة العجز المطري المسجل خاصة في  وباإلضافة إلى
، نفذت الحكومة برنامجا استعجالیا مكن، بین 2017و 2014موسمي 

  طن من األعالف بأسعار مدعومة. 72.000أمور أخرى، من بیع 

ومن جھة أخرى، شھدت جھود تحسین تحویل المنتجات الحیوانیة نھضةً 
كبیرةً مع االنطالقة الفعلیة لمصنع األلبان بمدینة النعمة وتوقیع اتفاقیات 

  مع عدة مستثمرین في مجال صناعة األلبان واللحوم.

الخدمات البیطریة وسیتواصل انتھاج ھذه السیاسة عبر تحسین نجاعة 
وتطویر خدمات مناسبة للحاجات القائمة وتكثیف عملیات اإلنتاج. وفي 
ھذا اإلطار، سیتم إنشاء مزرعة لتربیة األبقار في نبیكة األحواش 
وستستفید مزرعتا األغنام في بالنشاب وكنكوصة من سالالت ماعز 

لحیوانیة، أصیلة مستوردة، كما سیتم إنشاء وحدة لمراقبة جودة األدویة ا
ا رعویةً، وبناء خمسة مراكز بیطریة حدودیة و 20وحفر  حظیرة  25بئرً

  .2019تطعیم في سنة 

  السيد الرئيس٬ السيدات والسادة النواب 

تنفیذ أنشطة الماضیة في مجال الحكامة اإلقلیمیة، شھدت السنوات األربع 
ططات تتعلق باستكمال برامج القضاء على األحیاء العشوائیة وتصحیح مخ

الفرز في انواكشوط وتقطیع منطقة اغنودرت وإنشاء فرقة 
  للرقابةالحضریة.

وفي إطار برنامج توسیع وعصرنة المدن، انصب عمل الحكومة على 
مواصلة وإطالق أشغال توسعة وعصرنة مدن سیلبابي وبوتیلمیت وواد 

  الناقة وأالك وصنكرافة والنبیكة وبولنوار وبالنشاب وبیر أم قرین. 

وبخصوص االستصالح الترابي، مكنت سیاسة التجمیع خالل نفس الفترة 
أقطاب ھي: بولحراث في لعصابة، وصب هللا وأفجار في  7من تھیئة 

كوركول، وأم الصفیة في الحوض الشرقي،  وبورات في البراكنة، فضال 
عن إطالق أشغال إنجاز تجمعین آخرین ھما تجمع تنومند في آدرار، 



26 

 

بة. وتم تجھیز األقطاب المكتملة تجھیزا كامال بالبنى وماغھ في العصا
  التحتیة األساسیة من مساجد ومدارس ومراكز صحیة  وتجھیزات تجاریة.

كما تم إنجاز الدراسات الفردیة لوالیات الوطن لتزوید المجالس الجھویة 
الجدیدة بوثائق مرجعیة ضروریة لمساعدتھا في إعداد سیاسات التنمیة 

  المحلیة.

صوص المباني والتجھیزات العمومیة، وفضال عن قصر المؤتمرات وبخ
مسجدا  21الدولي المرابطون، شھدت السنوات األربع الماضیة تشیید 

ملعبا ریاضیا ودارا للشباب  20مستشفىً ومركزا صحیا و 69ومحظرةً و
منشأةً تجاریةً من بینھا سوق انواكشوط المركزیة الجدیدة ومسالخٌ  27و

 7مبنى بین مكاتب وإقامات إداریة  و 103نات، إضافةً إلى وأسواق حیوا
منشآت موزعة بین قصور العدالة  10سفارات وإقامات دبلوماسیة و

منشآت أخرى لفائدة مصالح األمن،  5والسجون  لصالح قطاع العدالة و
  وكل ذلك على نفقة میزانیة الدولة.

ت الحكومة في سنة وفي إطار دعم النفاذ إلى التعلیم وتحسین جودتھ، شید
 11إعدادیة و 19مدرسة ابتدائیة و 40 ،برسم برنامج سنة التعلیم، 2015

  ثانویة ومدرستین لتكوین المعلمین. 

یضاف إلى ذلك مشاریع أخرى إلعادة تأھیل وإنشاء المدارس 
واإلعدادیات والثانویات على امتداد التراب الوطني بكلفة إجمالیة بلغت 

  ة.ملیار أوقیة جدید 1,4

، سیتواصل ویكثف برنامج تشیید المباني والتجھیزات 2019وفي سنة 
مشروعا  37العمومیة. وفي ھذا اإلطار، من المقرر انطالق واستكمال 

  وبناء المركز التجاري بعرفات. نواكشوط، مدینة واستصالح وسط
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ومن جھة أخرى، أطلقت الحكومة المسابقات المتعلقة بإنجاز التصامیم 
قر الجمعیة الوطنیة وملعب ریاضي في نواكشوط تبلغ قدرتھ الھندسیة لم
  متفرج.  30.000االستیعابیة 

كذلك أشغال بناء مقرات المجالس الجھویة في  2019وستطلق خالل سنة 
 3جمیع الجھات باستثناء نواكشوط ونواذیبو، وستنطلق كذلك أشغال بناء 

امي، إضافةً إلى ظبي وانی ومقرات دبلوماسیة في الرباط وأب 3إقامات و
مقرات أخرى في دكار وواشنطن ونیویورك   3إقامات و 3إعادة تأھیل 

  وبناء مستشفیین في أالك وسیلبابي.

وسیتم إرساء ھیاكل وأدوات االستصالح الترابي والسیما المخطط الوطني 
لالستصالح الترابي ومشتقاتھ الجھویة، باإلضافة إلى سیاسة للتنمیة 

أقطاب جدیدة لتجمیع القرى  3اإلقلیمیة وإنشاء  الجھویة والتنافسیة
بوالیة  "نبیت النصابدر"و والبلدات، في العطف بوالیة كوركول،
  الحوض الشرقي، والركیز بوالیة الترارزة.

 السيد الرئيس٬ السيدات والسادة النواب
لقد تصدر تنویع اقتصادنا العمل الحكومي في السنوات األربع األخیرة. 

االستراتیجیة الوطنیة للتنمیة الصناعیة  2015وھكذا أعدت الحكومة سنة 
لدعم القطاع الصناعي وإدماجھ بصورة أفضل في االقتصاد الوطني. 

  ولھذا الغرض، تم وضع إطار للتشاور بین القطاعین العام والخاص. 

االستراتیجیة الوطنیة للتجارة  2016ھذه االستراتیجیة سنة  وكملت
الخارجیة التي استھدفت أساسا مراعاة التحوالت في البیئة االقتصادیة 

االجتماعیة بموریتانیا وتحیین مصفوفة النشاطات  والمؤسسیة واالقتصادیة
  ذات األولویة بالنسبة لترقیة الصادرات والتنمیة االقتصادیة للبلد. 

ززت سیاستنا في مجال االندماج التجاري من خالل اتفاقیات الشراكة وتع
مع المجموعة االقتصادیة لدول غرب إفریقیا ومنطقة التبادل الحر القاریة. 
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في  2017وأخیرا، تم إعداد االستراتیجیة الوطنیة لتطویر السیاحة سنة 
  إطار سیاسة تنویع االقتصاد الوطني. 

رض السیاحي لیشمل مختلف أنحاء الوطن ولھذا الغرض، تم توسیع الع
كما تم دعمھ بتنفیذ حملة إعالمیة واسعة النطاق توجھت إلى األسواق 
المحتملة لمنتجنا السیاحي. ومن جھة أخرى، فقد نجحت المقاربة األمنیة 
التي اعتمدتھا بالدنا في السنوات العشر الماضیة، وھو ما تجسد في 

  البالد.  استعادة النشاط السیاحي في شمال

، سیتم إعطاء عنایة خاصة لعصرنة مھنة التجارة. وفي 2019وفي سنة 
ھذا اإلطار، سیتم  وضع سیاسة حقیقیة في مجال المنافسة وإنشاء منصة 

  للتجارة االلكترونیة.

دمات الخارجیة، ستقوم  ولتخفیف ھشاشة التجارة الخارجیة تجاه الصً
ي للفاعلین. وستعكف كذلك الحكومة بنشاطات ترمي إلى التعزیز المؤسس

على تأمین االنطالقة الفعلیة لمركز موریتانیا الدولي للوساطة والتحكیم 
  وعلى إنشاء المركز الموریتاني لترقیة الصادرات.

وستواصل الحكومة تنفیذ االستراتیجیة الصناعیة من خالل إعداد إطار 
ظومة إشراف برمجي مع منظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة وإقامة من

تقوم على الشراكة بین القطاعین العام والخاص، وتعزیز القدرات في 
مجال معاییر الصناعة ومتابعتھا واستصالح المناطق والمجاالت 
الصناعیة، فضال عن إنشاء الھیاكل الفنیة لدعم التنمیة الصناعیة وتثمین 

الح المقدرات الصناعیة، وتحسین جودة المقاوالت وتنافسیتھا، واستص
المناطق الصناعیة، وتنویع اإلنتاج الصناعي وإقامة بیئة مواتیة لمقاوالت 

الرمز الشریطي  عضھذا باإلضافة إلى ورشتین مقررتین لوالقطاع. 
الصناعي إلتاحة التعرف على المنتجات الموریتانیة وإمكانیة تتبعھا عن 

یة مركزة طریق الشفرة الخاصة بالبلد، وإنشاء السجل المركزي للتجارة بغ
  البیانات المثبتة في السجالت المحلیة.

أما في میدان السیاحة، واعتبارا للسیاق الحالي الذي شھد إعادة االعتبار 
فستنصب  ،لصورة البلد وتحسن سمعتھ بفضل مناخ األمن الممتاز السائد
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الجھود على تنمیة النشاط السیاحي على نطاق واسع وعلى مواصلة 
  . 2030 - 2017استراتیجیة القطاع  عصرنتھ من خالل تنفیذ

ومن المتوقع أن یساھم اإلنشاء المبرمج لمدرسة الفندقة، ولصندوق دعم 
  المقاوالت السیاحیة، في التنشیط المرجو لصناعة السیاحة في بالدنا. 

 السيد الرئيس٬ السيدات والسادة النواب 

ارد البشریة في إطار السعي لتحقیق األھداف الوطنیة في مجال تنمیة المو 
وتوسیع النفاذ إلى الخدمات األساسیة، نفذت الحكومة جملةً من السیاسات 

  واإلصالحات الھادفة إلى تثمین رأس المال البشري.

ففي مجال التعلیم، استھدفت الجھود، في آن واحد، تحسین العرض والنفاذ 
رقیة والجودة في نظامنا التعلیمي. كما انصبت على تطویر البنى التحتیة وت

  االمتیاز وتحسین فعالیة وحكامة النظام. 

ولھذا الغرض، عرفت السنوات األخیرة، تنفیذ برنامج واسع للبنى التحتیة 
مؤسسةً  80مدرسةً ابتدائیةً، و 142المدرسیة، مكن من تشیید وتجھیز 

مؤسسةً ثانویةً، إضافةً إلى  17مدرسةً ابتدائیةً و 98ثانویةً، وإعادة تأھیل 
  دید من المؤسسات التعلیمیة.توسعة الع

ومن جھة أخرى، ساھمت التكوینات ومراجعة المقررات وتطویر 
مؤسسات االمتیاز، وإنشاء مؤسسات نموذجیة، وتعزیز تدریس العلوم، 

  بشكل ملحوظ في تحسین جودة التعلیم. 

وبرسم تعزیز اإلنصاف في المنظومة التربویة وتشجیع تمدرس األطفال 
ة، تم فتح كفاالت مدرسیة خالل السنوات الماضیة في في المناطق الفقیر

  تلمیذا.   ألف  500قرابة  ھذه المناطق استفاد منھا حتى اآلن ما مجموعھ

وستعمل الحكومة على تحقیق األھداف المرسومة في البرامج الوطنیة 
من استقبال  2020لتنمیة قطاع التھذیب، وخاصة منھا التمكن في أفق 

ي سن التمدرس في المرحلة األساسیة، ضمن % من األطفال ف100
ظروف تعلم تطبعھ الجودة، إضافةً إلى رفع نسبة الولوج إلى السلك األول 
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% في  41% إلى 31% ومن 58% إلى 45من المرحلة الثانویة من 
  .السلك الثاني من نفس المرحلة

سیاس��ة توس��یع الع��رض المدرس��ي م��ن خ��الل  2019وستتواص��ل ف��ي س��نة 
 65مؤسس�ةً ثانوی�ةً، وإع�ادة تأھی�ل  45مدرسة مكتملة الفصول و 50تشیید 

أوقی��ة جدی��دة. وس��تعرف س��نة ملی��ون  100تتج��اوز مدرس��ةً، بكلف��ة إجمالی��ة 
  مدارس امتیاز. 5ثانویات امتیاز و 5كذلك افتتاح  2019

توزیع  2018ـ  2014مدرسي، تم خالل السنوات وفیما یتعلق بالكتاب ال
مجانا في  ملیون  1,5ب في مختلف المواد منھااكتلیون م  4,2أكثر من 

كتاب خالل السنة أكثر من ملیون  المناطق األكثر احتیاجا. وستتم طباعة
  .2019ـ2018الدراسیة 

فعالیة وسیتم تعزیز الجھود الخاصة بتكوین وتسییر المدرسین بغیة تحسین 
   ونجاعة تسییر المنظومة التربویة وإرساء قیادة مرتكزة على النتائج.

أما على مستوى التعلیم العالي، فإن جھود تحسین جودة التعلیم والحكامة 
على المستوى الجامعي، تتجسد في إنشاء السلطة الموریتانیة لضمان جودة 

العالي والبحث التعلیم العالي، وإعادة ھیكلة المجلس الوطني للتعلیم 
العلمي، وإصالح نظام المؤسسات، وتجمیع مدارس المھندسین في مؤسسة 

  واحدة.

وبالتوازي مع ذلك، وسعت الحكومة عرض التعلیم العلمي والتكنولوجي 
  من خالل فتح عدة معاھد علیا وإنشاء شعب مھنیة في المؤسسات القائمة. 

المعھد العالي لمھن وتجسد ذلك في فتح تكوینات في الوالیات من خالل 
البناء واألشغال العامة والعمران في أالك، والمعھد العالي المھني للغات 
والترجمة والترجمة الفوریة في انواذیبو، والمعھد العالي لمھن المعادن في 

  الزویرات.

تفعیل الھیاكل التي تم إنشاؤھا مثل السلطة الموریتانیة   2019وستشھد سنة 
العالي، والمجلس الوطني للتعلیم العالي والبحث  جودة التعلیم لضمان

العلمي، لتمكینھا من  النھوض بمھامھا المتعلقة بتحسین نجاعة وجودة 
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التكوینات. وستشھد كذلك اكتمال األعمال في مختلف مكونات الحرم 
  الجامعي. 

، 2019وستنطلق أشغال بناء جامعة جدیدة في تجكجة خالل سنة 
مدارس الدكتوراه لالستجابة لمتطلبات  وسیتواصل تطویر وتعزیز

االمتیاز. وفي الوقت نفسھ، ستتواصل جھود ترقیة وتطویر البحث العلمي، 
وتتعزز من خالل وضع استراتیجیة تبرز المجاالت ذات األولویة بالنسبة 

  لتنمیة البالد. 

وسیتم تعزیز الجھود الرامیة إلى تمكین مؤسسات التعلیم العالي من اغتنام 
لتطویر المرافق  واالتصال ص التي تتیحھا تكنولوجیا المعلوماتالفر

التعلیمیة. وفي ھذا الصدد، ستعطى األولویة النطالق إنشاء شبكة وطنیة 
للتعلیم والبحث ونظام معلومات متكامل سیسمح بإدارة ھذه المؤسسات 

  على أساس رمز تعریفي فرید وآمن للطالب. 

ث التعلیم العالي الرقمي في إطار ھذه وسیتجاوز إجمالي االستثمار لتحدی
  ملیون أوقیة جدیدة. 200المشاریع، 

وفي مجال التعلیم األصلي، انصبت الجھود على دعمھ وترقیتھ من خالل 
تحسین إطاره القانوني، والعمل على مد الجسور بین النظامین التربویین 

  األصلي والعصري. 

لجامعة العلوم اإلسالمیة بالعیون وفي ھذا اإلطار، تم إعطاء عنایة خاصة 
حیث تم فتح ماستر. كما أعیدت ھیكلة المعھد العالي للدراسات والبحوث 

  ل أم دي) فیھ. أاإلسالمیة بما مكن من تطبیق نظام (

وفي مجال محاربة األمیة، تم تحیین االستراتیجیة الوطنیة لمحو األمیة، 
 ألف 36 قرابة منھافصال استفاد  1.450وبلغ عدد فصول محو األمیة 

محظرةً نموذجیةً في المناطق األقل حظا في  42شخصا. كما تم افتتاح 
  مجال التعلیم.



32 

 

ولعصرنة تكوین العلماء في إطار یطبعھ التسامح ویصون المكاسب ویثمن 
فتح مركز عمومي  2019خبرة محاظرنا المتراكمة، سیتم خالل سنة 

  جدید لتكوین العلماء في أكجوجت.

  

  

  الرئيس٬ السيدات والسادة النواب  السيد 

یولي برنامج رئیس الجمھوریة أھمیةً كبرى لصحة المواطنین. ولذلك 
أدرجت الحكومة تحسین ظروف المواطنین الصحیة في صدارة أولویاتھا. 
وزیادةً على الخدمات التقلیدیة التي تقدمھا منظومتنا الصحیة، تم خالل 

بیرة ترمي إلى تحسین نوعیة السنوات األربع الماضیة بذل جھود ك
الخدمات الصحیة وتقریبھا من السكان في اختصاصات أمراض الكبد 

  .واألنكولوجیا وأمراض القلب

وعلى صعید تعزیز البنى التحتیة والتجھیزات، شملت الجھود المبذولة 
  جمیع مستویات الھرم الصحي ومكنت من:

) بناء وتجھیز 2عي؛ سیارةً ذات دفع ربا 30سیارة إسعاف و 47) اقتناء 1
) توسعة مستشفى الشیخ زاید 3مستشفیات  انواذیبو وكیفھ وبوكي؛ 

) 5مركزا صحیا؛ 14بناء وتجھیز  ) 4والمركز الوطني للتخصصات؛ 
) 7مركزا لغسیل الكلي؛  14) بناء وتشغیل 6 نقطة صحیة؛ 100بناء 

  توسعة المدرسة الوطنیة للصحة العمومیة بانواكشوط.

ومن أجل ضمان نفاذ المواطن إلى األدویة الجیدة ومكافحة البیع غیر 
 واللوازمإلى مركزیة شراء األدویة المشروع لألدویة، عھدت الحكومة 

% من تموین 70الطبیة باحتكار استیراد أدویة خمسة اختصاصات تمثل 
  السوق. كما تمت مراجعة قانون الصیدلة. 



33 

 

ع، تعلقت النشاطات الرئیسیة المقام وفي مجال اإلصالحات وحكامة القطا
بھا بالمراجعة النصفیة للبرنامج الوطني للصحة وإعداد السیاسة الوطنیة 

والمرحلة الثانیة من البرنامج الوطني للصحة  2030للصحة في أفق 
2017-2020.  

ولتحسین سیر العمل في المنشآت الصحیة وجودة خدماتھا العالجیة، تم في 
  مھنیا صحیا.  2000أكثر من خیرة اكتتاب السنوات األربع األ

وستتواصل الجھود الرامیة إلى سد العجز في مجال الموارد البشریة على 
  مستوى التشكیالت الصحیة، خاصةً القاعدیة منھا. 

 500اكتتاب أكثر من  2019وفي ھذا اإلطار، من المقرر أن یتم في سنة 
استراتیجي لتطویر موظف صحي من مختلف المستویات، وإعداد مخطط 

الموارد البشریة فضال عن إعادة تحیین وتنفیذ المخطط التوجیھي لتكوین 
العمال المستمر وإعداد جرد وظیفي للمھن والوظائف والكفاءات في جمیع 

  مستویات الھرم الصحي.

وفي مجال البنى التحتیة وتجھیز الھیاكل الصحیة، ستواصل الحكومة 
  لیة:جھودھا لتحقیق األھداف التا

) استكمال بناء مستشفى النعمة ومعھد أمراض التھاب الكبد الفیروسي 1
) تجدید وتوسعة 2والمركز الوطني ألمراض القلب قبل نھایة السنة؛ 

مركز استطباب الصداقة ومركز تصفیة الدم ومصلحة األمراض المعدیة 
خالل  وإعادة تأھیل مستشفى األمومة والطفولة بمركز االستطباب الوطني

) بناء 4) استكمال أشغال بناء وتجھیز مستشفى أطار؛ 3؛ 2019سنة 
منشأةً صحیةً قاعدیةً في مختلف  41) بناء وتجھیز 5مستشفى ودان؛ 
) 7) اقتناء تجھیزات جدیدة لصالح مستشفى الصداقة؛ 6والیات الوطن؛ 

  اقتناء سیارات وتجھیزات للرقابة الوبائیة.
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ر اقتناء تجھیزات لصالح مصلحة كذلك انطالق مسا 2019وستشھد سنة 
التصویر الطبي بمركز االستطباب الوطني منھا جھاز تصویر بالرنین 
المغناطیسي لصالح نفس المؤسسة، باإلضافة إلى معجل لصالح المركز 

  الوطني لألنكولوجیا.

) مراجعة الخریطة 1وتشمل اآلفاق في مجال اإلصالحات في القطاع:
) إعداد المدونة 2انونیا محددا وإلزامیا؛ الصحیة بغیة إعطائھا شكال ق

)) تطبیق تعرفة مًوحدة للخدمات العالجیة؛ 3الوطنیة للصحة العمومیة ؛ 
  ) توسیع الضمان الصحي لیشمل عمال القطاع الخاص.4

وبخصوص النفاذ إلى األدویة واللوازم الجیدة، سیتم تنفیذ اإلجراءات 
  واإلصالحات التالیة:

) مراجعة اإلطار القانوني لجعلھ أكثر تالؤما مع الممارسة الصحیحة 1
التموینات ) إعداد استراتیجیة وطنیة مندمجة لتسییر 2للصیدلة؛ 

) مراجعة   واعتماد وتفعیل 3الطبیة والمواد الصیدالنیة؛  والمخزونات
) إعداد 4تعرفة موحدة لألدویة والمستلزمات الطبیة األساسیة؛ و

  ة وطنیة لالتصال في مجال الصحة.استراتیجی

  السيد الرئيس٬ السيدات والسادة النواب 

تنفذ سیاسة الحكومة في مجال المیاه طبقا للتوجھات واألھداف المحددة في 
، 2015االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة القطاع التي تمت المصادقة علیھا سنة 

  .2030ب في أفق وتھدف إلى تحقیق النفاذ الشامل إلى خدمة الماء الشرو

في تنفیذ عدة  2018- 2014وتجسد تفعیل ھذه االستراتیجیة خالل الفترة 
برامج ومشاریع استثماریة ھامة مكنت من توسیع النفاذ إلى خدمة الماء 

  .2018% سنة 70الشروب ورفع نسبتھ إلى أكثر من 
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بإطالق وتنفیذ مشاریع بنیویة كبیرة للتزوید  2018- 2014وتمیزت فترة 
استكمال األشغال في  2018اء الشروب. وفي ھذا اإلطار، شھدت سنة بالم

وھو ما مكن من مد شبكة طولھا  ،مشروع توزیع المیاه في انواكشوط
أسرة، إضافة إلى أشغال المحور  ألف 65كلم لخدمة أكثر من  1.460

 ،ظھر النعمة الذي یغذي مدن النعمة وتمبدغة وآمورجاالشمالي لمشروع 
أشغال الجزء األول من مصنع تحلیة میاه البحر في انواذیبو  بینما أوشكت

في إطار  على االنتھاء متر مكعب یومیا 5.000بقدرة إنتاجیة تبلغ 
  متر مكعب یومیا.  15.000مشروع أكبر تبلغ قدرتھ اإلجمالیة 

وتقدر الكلفة اإلجمالیة للمشاریع االستثماریة المنجزة في القطاع خالل 
  ملیار أوقیة جدیدة. 20بمبلغ  2018- 2014الفترة 

وعلى مستوى الصرف الصحي، تم استكمال األشغال في مشروع صرف 
میاه األمطار في  نواكشوط. ومن المتوقع أن یحل ھذا المشروع نھائیا 
مشكلة الفیضانات في انواكشوط خالل فصل األمطار، وھي الفیضانات 

  التي شكلت تھدیدا لبعض أحیاء المدینة.

رى، وطبقا ألھداف السیاسة الوطنیة للصرف الصحي، نفذت ومن جھة أخ
سیاسة ترقیة الصرف الصحي المستقل لدى األسر من خالل  الحكومة

وفي األماكن  ،مقاربة الصرف الصحي الكامل المسیر من لًدن األھالي
  العامة من مدارس ومراكز صحیة وغیرھا.

وصي بتشیید وبالنسبة للوسط الحضري، تم إعداد مخططات توجیھیة ت 
  منشآت جماعیة في مختلف المراكز الحضریة.

وفي الوسط شبھ الحضري والریفي، مكن تنفیذ استراتیجیة الحكومة خالل 
منظومة تزوید بالماء في إطار عدة  130من استكمال وتشغیل  2018سنة 

مشاریع مثل البرنامج الوطني المندمج لقطاع المیاه في الوسط الریفي في 
ل والبراكنة وتكانت، وبرنامج النفاذ الشامل إلى الخدمات والیات كوركو
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األساسیة ومشروع تعزیز إنتاج وتوزیع المیاه في مدن انواذیبو وأطار 
وكیفھ وتجكجھ وروصو وكرو وبوكي وكوبني، إضافةً إلى مشروع تزوید 

  البلدات الواقعة بین كیمي والتاشوط انطالقا من مقطع لحجار.

منظومة  400الوسط الریفي استكمال أكثر من  في،  2019وستشھد سنة 
المرحلة  ،في الوسط الحضري ، بینما ستنطلق،تزوید بالماء الشروب

من مشروع شبكة توزیع انواكشوط التي تغطي الصكوك والحي  الثانیة
  .الساكن ومنطقة الترحیل وبعض أجزاء دار النعیم

ظھر المتعلق إلى استكمال المحور الجنوبي من مشروع اھذا باإلضافة 
الثانیة المتعلقة بأشغال  مرحلتھوإطالق  ،ه وأمورجربتزوید مدینتي عدل بق

  .التجھیز والنقل والتوزیع بالنسبة لمدینتي العیون وجكني

 ھ،من 2المقطع رقم مشروع أفطوط الشرقي فستكتمل األشغال في  أما
  .5و 3في المقطعین  وتتواصل

متر  2.400إلنتاج  طالنكااألشغال في مشروع تعزیز حقل  وستكتمل
   مكعب إضافیة یومیا بغیة تزوید مدینة كیفة بالماء الشروب.

نسمة بالماء ألف  300من تزوید  2020وستمكن ھذه األشغال في أفق 
% من 80المدن الكبیرة و ضواحيالشروب في الوسط الریفي، إضافةً إلى 

  ساكنة الوسط الحضري. 

ة المختصرة والدراسة التمھیدیة المفصلة وقد اكتمل إعداد الدراسة التمھیدی
المتعلقة بتزوید المنطقة الشمالیة التي تضم مدن أكجوجت وأطار وانواذیبو 
والزویرات بالماء الشروب، بینما یجري إعداد ملف المناقصة الخاص 

  بنفس المشروع.

وفي مجال حكامة القطاع، من المقرر تنفیذ عدة إجراءات تھم تعزیز 
أداء الفاعلین العمومیین خاصةً الشركة الوطنیة للماء  نالقدرات وتحسی
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والمكتب الوطني لخدمات الماء في الوسط الریفي، وذلك بعد الدراسات 
التشخیصیة الفنیة والمالیة التي ستكون أساسا لتحدید مؤشرات األداء 

  بصورة واضحة. 

 وطبقا للتوجھات المرسومة في إطار االستراتیجیة القطاعیة، فستواصل
الحكومة تنفیذ البرامج والمشاریع الھادفة إلى تحسین معرفة الموارد 

وتعزیز القدرات المؤسسیة للھیئات  المائیة والتحكم في المیاه السطحیة
المكلفة بالقطاع. كما ستحین استراتیجیة تنمیة القطاع وتعد خطتھ 

  .2021- 2019االستثماریة برسم الفترة 

ن إلى السكن الالئق، فقد واصلت الحكومة أما فیما یتعلق بنفاذ المواطنی
مسكنا اقتصادیا في الزویرات والشامي باإلضافة إلى  650واستكملت بناء 

صة لصالح األسر  148 مسكنا اجتماعیا في منطقة اإلیواء المخصً
  المنكوبة في كبة الورف.

وفي إطار سیاسة مكافحة الھشاشة، استصلحت الحكومة أكثر من 
قطعة أرضیة في  141.200قطعة أرضیة، من بینھا  260.000

  انواكشوط، ووزعتھا مجانا على المواطنین. 

وبخصوص اآلفاق، سیشھد اإلسكان والعمران إصالحات كبرى ترمي إلى 
صوص التطبیقیة تكمیل المنظومة القانونیة من خالل إعداد واعتماد الن

لمدونة العمران ومخططات التنمیة واالستصالح الحضري ألربع مدن 
جدیدة، فضال عن المخططات العمرانیة المحلیة ألربع من مقاطعات 

  نواكشوط. 

ومن جھة أخرى، ستعد الحكومة استراتیجیةً وطنیةً للسكن، تثمن مواد 
البناء المحلیة وتتعزز بإطار تمویل مناسب. ولھذا الغرض، سیتم إطالق 

مسكن اجتماعي باستعمال المواد المحلیة في  100مشروع نموذجي لبناء 
  مدینتي روصو والشامي.
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مساكن الئقة  706 برنامج بناء 2017سنة  التضامنوقد أنجزت وكالة 
  لصالح سكان األحیاء الفقیرة في ضاحیة مدینة انواذیبو.

، وفي إطار دعم القدرة الشرائیة للسكان  2018 -2015وخالل الفترة 
طنا من  320.000الدولة، بأسعار مدعومة، أكثر من  وفرت األقل حظوةً،

  من حوانیت أمل.  1.708المواد الغذائیة األساسیة عبر 

طنا من المواد الغذائیة األساسیة في  4400توفیر قرابة لك یضاف إلى ذ
مدینة انواكشوط في  ضواحيالمتوسط سنویا، بأسعار مدعومة كذلك، في 

  إطار عملیة رمضان.

طنا من المواد الغذائیة  30.000وبالتوازي مع ذلك، تم توزیع حوالي 
األساسیة مجانا على المواطنین من ذوي الدخل الضعیف إضافةً إلى 

  ضحایا آثار التقلبات المناخیة.  

، لصالح األطفال صغار السن والنساء المرضعات، وتنفذ الحكومة حالیا
 500د المتوسط من خالل فتح برنامجا للتكفل بحاالت سوء التغذیة الحا
  مركز تغذیة جمعوي في المتوسط سنویا.

وفي إطار نشاطات محاربة الفقر، وزعت الشركة الوطنیة لتوزیع 
خالل األشھر الثمانیة األولى من السنة ، السكان الفقراءعلى األسماك 

ال طن من األسماك مجانا أو بأسعار رمزیة  6.300أكثر من  ،الجاریة
  اق جدیدة للكیلوغرام. أو 5 تتجاوز

ویجري تعمیم ھذه العملیة على مختلف أنحاء التراب الوطني. وتوجد 
نقطة بیع في مقاطعات عدیدة من مقاطعات البالد، كما تم بناء  182حالیا 

مستودعات في والیات كوركول وتكانت وداخلة انواذیبو والعصابة، 
  وزیدت القدرة االستیعابیة لمستودع نواكشوط. 
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جھة أخرى، تخضع وضعیة السكان الغذائیة لمتابعة منتظمة عبر ومن 
عملیات المسح المتعلقة بالوضعیة الغذائیة لألسر وبعثات اإلنذار المبكر 

  وتحدید المناطق المعرضة لمخاطر نقص الغذاء.

وفي مجال تعزیز قدرات الصمود من أجل تخفیف ھشاشة سكان األریاف 
روعا صغیرا من مشاریع األمن الغذائي مش 658أمام الصدمات، تم  تنفیذ 

  95تجاوزتبغیة تحسین إنتاج وإنتاجیة السكان المعنیین، بكلفة إجمالیة 
  ملیون أوقیة جدیدة.

، ستواصل الحكومة بحزم النشاطات االعتیادیة الرامیة 2019وخالل سنة 
إلى المحافظة على قدرة المواطنین الفقراء الشرائیة ومساعدة السكان في 

تموین حوانیت أمل بالمواد الغذائیة  عبرة اختالل األمن الغذائي وضعی
وتنظیم اإلغاثة االستعجالیة، عند  ،المخصصة للبیع بأسعار مخفضة

الحاجة، لصالح السكان المنكوبین وضحایا الكوارث الطبیعیة، إضافة إلى 
تفعیل برامج المشاریع األھلیة الصغیرة لألمن الغذائي في انواكشوط 

  البالد ومتابعة الوضعیة الغذائیة لألسر الضعیفة.وداخل 

كذلك انطالق برنامج مھم لتعزیز قدرات الصمود من  2019وستشھد سنة 
أجل تخفیف ھشاشة سكان األریاف أمام الصدمات، عالوةً على النشاطات 

  المنتظمة المذكورة آنفا.

  السيد الرئيس٬ السيدات والسادة النواب 

االستفادة من ثمار النمو االقتصادي، راھنت لتمكین المواطنین من 
السلطات العمومیة على التكوینات المؤھلة للعمل وللدمج في الحیاة النشطة 

  وتیسیر الولوج إلى األنشطة المدرة للدخل.

تضع االستراتیجیة المعتمدة في وفیما یتعلق بالتكوین الفني والمھني، 
وحاجات سوق العمل، من صدارة أھدافھا تحسین المالءمة بین التكوین 
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خالل تكوین ید عاملة مؤھلة حسب الطلب وتوفیر مسارات تكوین تلبي 
  حاجات األفراد.

من  7وفي ھذا الصدد، شھدت السنوات األخیرة توسعة وإعادة تأھیل 
مؤسسات التكوین الفني والمھني في مدن العیون وكیفة وسیلبابي 

تناء تجھیزات عدیدة لصالح وانواكشوط وبوكي والنعمة وكیھیدي كما تم اق
  مختلف المؤسسات.

مكونا  645استفاد من التكوین  2018- 2014وھكذا، فخالل الفترة 
ا تربویا وإداریا من بینھم  ، زیادةً على صیاغة 2018في سنة  45ومؤطرً

لف مستویات التكوین. واستقبلت مؤسسات تخا دراسیا لممقررً  90وإعداد 
 7.176تلمیذا من بینھم  14.711فس الفترة التكوین الفني والمھني خالل ن

 9.035. كما عرضت في سوق العمل 2018 - 2017في السنة الدراسیة 
  .2018في سنة  2.360حامل شھادة من بینھم 

نشاطا تكوینیا مؤھال  464ومول صندوق دعم التكوین الفني والمھني 
 1080شابا وشابة في مختلف المھن منھا  9.111قصیر المدة لصالح 

  .2018نشاطا في سنة 

  ، سیتم تنفیذ النشاطات التالیة: 2019وفي أفق 

) تحسین القدرات الفنیة للموارد 2) توسعة وتنویع عرض التكوین،1 
) مراجعة المناھج لمالءمتھا 3البشریة خاصة ما یتعلق منھا بالمكونین، 

تالمیذ في مؤسسات التكوین  7.209) استقبال 4مع حاجات سوق العمل، 
) تمویل تكوین 5؛ 2019-2018الفني والمھني خالل السنة الدراسیة 

مقاول  900) تحدید احتیاجات 6من الشباب؛ و 1.000مدة لصالح قصیر ال
  في مجال التكوین. 
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ومن أجل تنفیذ سیاسة التشغیل، أطلقت السلطات العمومیة دینامیكیةً جدیدةً 
لترقیة التشغیل. ویجري إعداد الدراسات المتعلقة بتنفیذ استراتیجیة وطنیة 

  للتشغیل ونظام معلومات حول سوق العمل.

تحویل رسالة تكلیف  2019المستوى المؤسسي، ستشھد سنة وعلى 
الوكالة الوطنیة لترقیة تشغیل الشباب إلى عقد برنامج مدتھ ثالث سنوات 
بین الدولة والوكالة. وسیمكن ھذا اإلصالح الوكالة من االستقاللیة 
الضروریة للقیام بعملھا، ویمنح الدولة األدوات لتقییم فعالیة ما یقام بھ 

  على تشغیل الشباب.ه روأث

  السيد الرئيس٬ السيدات والسادة النواب

في میدان الحمایة االجتماعیة، كلف التكفل بالمرضى المعوزین 
أوقیة جدیدة  ملیون 335قرابة  ومساعدتھم في السنوات األربع األخیرة

مریض مرفوعین إلى الخارج أو  ألف 33 حوالي تحملتھا الدولة لصالح
متكفال بمصاریف عالجھم كلیا أو جزئیا على مستوى الھیاكل االستشفائیة 

  الوطنیة خاصةً في مصالح األنكولوجیا وتصفیة الدم.

ومن جھة أخرى، تم إعطاء عنایة خاصة للمعوقین تجسدت في اكتتاب 
 7000حوالي  في الوظیفة العمومیة، وتوزیع ھمحامل شھادة من 100

ا فنیًا إلى منح مساعدات مالیة شھریة لصالح أسر األطفال  إضافةً ، دعمً
منظمة تعمل في  40متعددي اإلعاقة وزیادة الدعم السنوي ألكثر من 

  المجال.

عن طریق التكفل  2019وسیستمر ھذا المجھود ویعزز خالل سنة 
ین بالمرضى المعوزین وتقدیم مزید من الدعم الفني للمعوقین من أجل تحس

استقاللیتھم وتھیئة الظروف المناسبة لتفعیل بطاقة المعوق وتطبیق النظم 
المتعلقة بالنفاذ إلى المرافق العمومیة وتوسیع عرض التكوین المتخًصص 

  خاصة لصالح األطفال المصابین بالتوحد.



42 

 

وبخصوص الترقیة النسویة، تم وضع اآللیات الضروریة لتنفیذ 
ربة أسرة  1.100النوع، وتلقت أكثر من  االستراتیجیة الوطنیة لمأسسة

 29وقدمت قروضٌ حسنةٌ بلغت  ،وفتاة متسربة من المدرسة تكوینا مؤھال
تعاونیة نسویة، باإلضافة إلى تنظیم  1.721أوقیة جدیدة ألكثر من ملیون 

 ریفیةً  بلدیةً  52قوافل تحسیسیة تقدم خدمات صحیةً وغذائیةً وتربویةً في 
  ذات أولویة.

، سیتم التركیز على تعزیز قدرات المنتخبات وتوسیع 2019سنة وخالل 
قدرة استیعاب مراكز التكوین النسوي، فضال عن منح مزید من القروض 

مستفیدة جدیدة، وتوفیر المدخالت اإلنتاجیة لصالح  400الحسنة لصالح 
أخرى، وتوفیر فضاءات آمنة لتعزیز استقاللیة النساء والفتیات  600

امرأةً وفتاةً، إضافةً إلى مواصلة الحمالت التحسیسیة  5.250لصالح 
  لمحاربة العنف ضد المرأة وتعزیز مشاركتھا.

 ومنعشةً  مربیةً  1.090وفي مجال الطفولة واألسرة، تم تأطیر وتكوین 
روضةً عمومیةً، وإرساء نظام وطني  20، وإصالح وتجھیز قرویةً 

طفال في  4.546 والیة، واستقبال ودمج 12لحمایة حقوق الطفل في 
  .وضعیة صعبة

حالة نزاع أسري على المستوى  6000أكثر من  معالجة كما تمت 
الوطني، وتحسیس وتعبئة آالف النساء الحوامل والمرضعات حول 

  الممارسات السلیمة في مجال التغذیة والتربیة الوالدیة. 

وستكتمل في غضون األشھر المقبلة إعادة تحیین مدونة األحوال 
ة، وتعزیز آلیات حل النزاعات األسریة، مع تكثیف الحمالت الشخصی

  التحسیسیة ضد تقارب الوالدات والعنف الممارس بحق المرأة. 

ومن جھة أخرى، سیتم تحیین االستراتیجیة الوطنیة لحمایة الطفل، 
والسیاسة الوطنیة لتنمیة الطفولة الصغرى، وتفعیل نظام الحمایة في جمیع 
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یز قاعدة البیانات حول األطفال في الوضعیات والیات الوطن، وتعز
  . الصعبة والتكفل بھم

من الفاعلین في مجال حمایة الطفولة،  300ضافةً إلى تكوین ھذا باإل
روضةً عمومیةً، وتوسیع الحمالت التحسیسیة  34مربیة، وبناء  260و

لمكافحة زواج القصر، ونشر وتعمیم مدونة حمایة الطفل، وتجدید برلمان 
  فال.األط

  السيد الرئيس٬ السيدات والسادة النواب؛

من تحقیق اإلنجازات التالیة  التضامنلقد مكنت البرامج التي نفذتھا وكالة 
الرامیة إلى تحسین ظروف معیشة السكان الفقراء أو ضحایا مخلفات 

  االسترقاق:

تم إنجازھا  20مدرسةً أساسیةً مكتملة الفصول منھا  62) بناء وتجھیز 1
 10وتجھیز  ءبنا) 2اكتمل بناؤھا ؛  54من أصل  2018في سنة 

  ) بناء وتجھیز كفالتین مدرسیتین.3؛ 2018في سنة  5إعدادیات منھا 

خالل  التضامنومن أجل تعزیز النفاذ إلى خدمات الصحة، تولت وكالة 
اكتمل بناؤھا وتجھیزھا،  61مركزا صحیا منھا  87إنجاز نفس الفترة 

  الباقیة. منشأةً  26بینما یتواصل العمل في 

في إطار برنامجھا الخاص بدعم  الوكالةوفضال عن ذلك، أنجزت 
ا منھا  18) 1الزراعة:   11) استصالح 2؛ 2018سدود في سنة  4سدً

) شق قناة بطول 3 ھكتار؛ 800مزرعةً نموذجیةً تبلغ مساحتھا اإلجمالیة 
  شخصا. 5.846ھكتار لصالح  1.500كیلومترات لري  4

بئرا،  49وفي مجال النفاذ إلى الماء الشروب، أنجزت الوكالة كذلك حفر 
 13منظومة تزوید بالماء الشروب منھا  36و 2018آبار في سنة  8منھا 

  .2018في سنة 
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عبر توزیع في تعزیز وسائل اإلنتاج  التضامنومن جھة أخرى، ساھمت 
عربة ثالثیة العجالت  2.500، إضافةً إلى محراثا عصریًا 6700أكثر من 

  مطحنة حبوب. 202و

مدارس مكتملة الفصول  8باستكمال  2019وستقوم الوكالة خالل سنة 
مدرسةً جدیدةً مكتملة الفصول، إضافةً إلى استكمال  12وبناء وتجھیز 
. 72وبناء وتجھیز    بنیةً صحیةً قاعدیةً

وفي إطار النشاطات الموجھة لدعم الشباب المنحدرین من األوساط األقل 
مالعب ریاضیة جدیدة  3حظوةً، ستقوم الوكالة في انواكشوط بإنجاز 

ودارین للشباب، إضافةً إلى إعادة تأھیل فضاء المصارعة في السبخة 
  صر.كوملعب ل

قیة أو ملیون 200قرابة  التضامن، وزعت "تكافل"وفي إطار برنامج 
أسرة من بین السكان األشد فقرا على مستوى  22.591جدیدة لصالح 

مقاطعات امبود بوالیة كوركول وكنكوصة وباركیول بوالیة العصابة 
  وسیلبابي وغابو وولد ینج بوالیة كیدیماغا.

أوقیة  ملیون  280قرابة  وسیتواصل برنامج " تكافل " من خالل توزیع
ة فقیرة في مقاطعات امبود بوالیة أسر ألف 30أكثرمن  جدیدة لصالح

كوركول وكنكوصة وباركیول بوالیة العصابة وسیلبابي وغابو وولد ینج 
  .بوالیة كیدیماغا والطینطان وكوبني بوالیة الحوض الغربي

لیشمل السكان األشد فقرا في مقاطعتي آمرج ھذا البرنامج  وسیتسع 
ة والركیز بوالیة وجكني بوالیة الحوض الشرقي وأالك بوالیة البراكن

  الترارزة.

وبخصوص قطاع الشباب والریاضة، مكنت االستراتیجیة الوطنیة للشباب 
والریاضة والترفیھ من دفع النشاطات سواء على مستوى اإلصالحات 

  المؤسسیة أو على صعید البنى التحتیة االجتماعیة التربویة والریاضیة.

ویرات ودور الشباب في وفي ھذا اإلطار، تم بناء ملعبي سیلبابي والز
النعمة والزویرات وكیھیدي واكجوجت وانواذیبو وفدیرك والطینطان 
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أوقیة. وسیتم استالم المركب األولمبي  ملیون 140ناھزت بكلفة إجمالیة 
  ھذه السنة بعد تجدیده. 

الذي أصبح یتسع  بیدیھ ولد شیخةاستالم ملعب  2018وقد تم في سنة 
أوقیة جدیدة. كما تم في نفس  ملیون 50متفرج بكلفة  8.500الستقبال 

السنة إعداد وثائق المناقصات المتعلقة بإعادة تأھیل مالعب لكصر ودار 
النعیم والریاض وتیارت، إضافةً إلى وثائق مناقصات دور شباب 

  ومالعب نموذجیة في المقاطعات.

تحسن موقع بالدنا بصورة  ،رئیس الجمھوریةوبفضل ھذه الجھود والتزام 
ملموسة في تصنیف االتحادیة الدولیة لكرة القدم خالل السنوات الماضیة، 
كما تأھل فریقنا الوطنیمرتین لبطولة كأس إفریقیا للمحلیین وتأھل مؤخرا 

  بجدارة ألول مرة لنھائیات بطولة كأس إفریقیا لألمم. 

یس الشباب سبیال لتمكینھم ودمجھم وستتواصل وتتعزز جھود تعبئة وتحس
وحمایتھم ضد مخاطر التطرف العنیف والمخدرات والجریمة العابرة 

  للحدود.

على تھیئة میادین لعب  2019وفي مجال البنى التحتیة، یشتمل برنامج 
على مستوى تشیت وأجار وھامد وحاسي شكار وكوبني والتاشوط 

فھ وسیلبابي وأالك وروصو وامبود، واستالم دور الشباب في العیون وكی
وأطار، ومالعب النعمة وسیلبابي واكجوجت وتجكجة وبوكي وكیفة، 

  إضافةً إلى تزوید دور الشباب بالتجھیزات الضروریة لتشغیلھا.

ومن المقرر كذلك تنظیم نشاطات ریاضیة وترفیھیة كبیرة على المستوى 
والمخیمات الوطني من بینھا التظاھرة المخلدةللیوم الوطني للریاضة 

  الصیفیة. 

  السيد الرئيس٬ السيدات والسادة النواب 

لقد ركز العمل الحكومي خالل السنوات األخیرة على تكریس مكانة الدین 
اإلسالمي الحنیف كدین للشعب والدولة وعلى تثمین موروثنا الثقافي في 

  تنوعھ وثرائھ. 
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األولویة التي وفي مجال الحقل اإلسالمي، انصبت الجھود على تجسید 
 ومنحھا فخامة رئیس الجمھوریة لتحصین المجتمع ضد مخاطر الغل

والتطرف، من خالل الحفاظ على منظومة تعلیمنا األصلي وصیاغة 
وتعمیم خطاب إسالمي متنور قادر على حمایة شباب یتعرضون لمخاطر 

  وإغراءات تیار العولمة الجارف.

یتاني ألول مرة، وتنظیم وباإلضافة إلى ذلك، تم نشر المصحف المور
عدید المسابقات القرآنیة الوطنیة والدولیة، واستحداث منتدًى إسالمي 
دولي سنوي تحت الرعایة السامیة لفخامة رئیس الجمھوریة، إضافةً إلى 
تحسین الوضعیة المادیة لألئمة بصورة معتبرة من خالل منح رواتب 

  إمام آخرین. 8.000إمام، ومساعدات سنویة لصالح  800شھریة لصالح 

العبادات بعنایة خاصة  أداءومن جھة أخرى، حظي تحسین ظروف 
مسجدا واستحداث آلیات جدیدة لتنظیم شعیرة الحج  36تجسدت في بناء 

في ظروف جیدة تضمن العدالة في اختیار الحجاج من بین المترشحین 
  ألداء ھذا الركن، وتخفیض تكالیف اإلجراءات اإلداریة وآجالھا.

  وستشھد السنة المقبلة:

) تشیید 2) طباعة ونشر المصحف الشریف الموریتاني بروایة قالون؛ 1
الجامع الكبیر بنواكشوط ومجموعة من المساجد في مناطق داخل البالد ؛ 

محظرةً نموذجیةً جدیدةً في المناطق األقل حظا من التعلیم؛  18) افتتاح 3
) تجھیز 5یجي المحاظر؛ )تجھیز وتأھیل مركز التكوین المھني لخر4

) تنظیم  المسابقة اإلقلیمیة 6وفتح محظرة بالمجمع اإلسالمي في النیجر؛ 
 5) تنظیم 7لنیل جائزة رئیس الجمھوریة لحفظ القرآن الكریم وتجویده؛

)  8ملتقیات تكوینیة بالتعاون مع رابطة األئمة والعلماء الموریتانیین؛ و
ویةً خالل شھر رمضان إلى  إفریقیا بعثةً علمیةً ودع 50إیفاد أكثر من 

  وأوروبا وأمریكا. 
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على  وفي مجال الثقافة، انصبت جھود الحكومة، في السنوات األخیرة،
تنشیط ھذا القطاع الحیوي وتثمین مقدراتھ الھائلة من أجل تعزیز الوحدة 
الوطنیة واللحمة االجتماعیة من خالل تقویة أواصر ھویة غنیة بتنوعھا 

 ة على القیم المشتركة بین كافة الموریتانیین.قائم ،جامعة

ولھذا الغرض تم تنظیم العدید من التكوینات في مجاالت التراث والمكتبات 
ومعالجة المخطوطات، والصناعات التقلیدیة والمسرح، وحقوق اإلنسان 
ونشر ثقافة السلم، باإلضافة إلى إصدار العدید من الكتب والترجمات في 

  نیة.الثقافة الموریتا

وضمن ھذا الزخم یندرج تنظیم مھرجان المدن القدیمة بمبادرة من فخامة 
رئیس الجمھوریة الذي حرص على ترؤس فعالیاتھ كل عام، وذلك بھدف 
حمایة تراثنا الثقافي وتثمین مدننا األثریة وربط حاضرنا بماضینا المجید. 
وفي ھذا اإلطار، تأتي رعایة فخامة رئیس الجمھوریة رسمیا وفعلیا 
للنسخة الثامنة من مھرجان المدن القدیمة الذي تستضیفھ مدینة والتة ھذه 

 السنة.

وفي مجال البنى التحتیة الثقافیة، شملت اإلنجازات إنشاء فضاءات ثقافیة 
  .في والیات انواكشوط الثالث

 334وقد مكنت جھود المحافظة على المخطوطات من رقمنة أكثر من 
وریتاني للبحث والتكوین في مجال مخطوطا من مجموعات المعھد الم

عالوةً على اقتناء نسخ  ،المكتبات الخصوصیةالعدید من التراث الثقافي، و
من مؤلفات مخطوطة لكتاب موریتانیین من مجموعتي المكتبة الوطنیة 

  بباریس ومكتبة أحمد بابھ التنبكتي.

وستعكف الحكومة على تعزیز المكتسبات وتعمیقھا من خالل وضع  
  ات الضروریة لحفظ تراثنا وجرده وصیانتھ وتثمینھ. اآللی
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كان ذلكم عرضا لحصیلة اإلنجازات المحققة خالل السنوات األربع 
المنصرمة وأھم اآلفاق التي سیتمحور حولھا العمل الحكومي في 

  المستقبل.

ي إطار دینامیكیة وأحرص ھنا على التذكیر بأن عمل الحكومة یندرج ف
الجھود المستمرة المبذولة من أجل تجسید رؤیة فخامة رئیس الجمھوریة 
لبناء دولة عصریة ومجتمع متجذر في قیمھ الحضاریة بقدر ما ھو منفتحٌ 

  على العالم.

مرة  ما وتأسیسا على انخراط الموریتانیین والموریتانیات الذي تجدد غیر
إیماننا القاطع بأن االستمراریة على ھذا  في ھذه الرؤیة، فإننا نجدد تأكید

  الستقرار بلدنا وازدھاره.  النھج تشكل ضمانةً 

وأغتنم ھذه السانحة ألطلب منكم، أیھا السادة والسیدات النواب، دعم ھذا 
البرنامج الذي یتمحور حول تعزیز المكتسبات الثمینة المحققة في السنوات 

النطالقة جدیدة نرجو أن تقربنا  المنصرمة من العھدة الرئاسیة والتھیئة
  أكثر فأكثر مما نصبو إلیھ جمیعا من رقي وازدھار ورفعة لوطننا العزیز.

لتزم، طبقا للدستور، بمسؤولیة الحكومة عن ھذا البرنامج أكما أتشرف بأن 
الذي رصدت الموارد المناسبة لتمویل النشاطات المبرمجة منھ في السنة 

والمعروض على  2019لمالیة األصلي لسنة المقبلة ضمن مشروع قانون ا
  جمعیتكم الموقرة للمصادقة علیھ.

 عملكم ورسولھ والمؤمنون". "وقل اعملوا فسیرى هللا

  صدق هللا العظیم. والسالم علیكم ورحمة هللا تعالي و بركاتھ.
 


