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 وصلى اهلل على نبيه الكريم،  بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
 

كم من الدستور، أن أستعرض أمام مجعيت 73يشرفين، عمال مبقتضيات املادة 
واخلطوط العريضة لربناجمها لسنة  2019املوقرة حصيلة عمل احلكومة لسنة 

2020. 
 

وأغتنم هذه الفرصة ألهنئكم مبناسبة السنة اجلديدة وأشكركم على دعمكم 
الثمني لإلصالحات اليت تقدمت هبا احلكومة إىل مجعيتكم املوقرة خالل 

طلبات القانونية واملؤسسية الالزمة سعيا منها لتوفري املت ،الدورة الربملانية الراهنة
للمضي قدما على طريق جتسيد املشروع السياسي الذي نال على أساسه 
رئيس اجلمهورية السيد حممد ولد الشيخ الغزواين ثقة املواطنني يف 

 االستحقاقات الرئاسية األخرية.
 وبطبيعة احلال، فقد ركزت احلكومة عملها خالل األشهر املاضية، وسرتكزه يف

 ، على األولويات احملددة جبالء يف برنامج رئيس اجلمهورية2020سنة 
 حتت أربعة حماور كربى، هي: -تذكريا -املندرجةو 

 تقوية الدولة وعصرنتها من أجل خدمة املواطن،  .1
 تطوير االقتصاد وتنويعه من أجل هنضة البالد، .2
 تعزيز تصاحل اجملتمع مع ذاته من أجل إشراك اجلميع، .3



 

 ملال البشري من أجل حتقيق التنمية املنسجمة.تثمني رأس ا .4
 هذه احلكومةهبا  اليت قامتالنشاطات ويستعرض هذا التقرير حصيلة ألهم 

كما جيمل اخلطوط العريضة   ،املذكورة كل احملاور  خبصوص منذ تعيينها
 .2020للورشات اليت ستنطلق أو تتابع أو تستكمل خالل سنة 

 

  مناخ سياسي هادئ ■■■
 رئيس، السيدات والسادة النوابالسيد ال

لقد أهلمت إرادة رئيس اجلمهورية إشاعة مناخ سياسي هادئ عمل السلطات 
العمومية بقوة يف األشهر األخرية. وجتسد ذلك يف إرساء سنة التشاور الدائم 

 ،واملتعدد األشكال حول قضايا الشأن العام مع مجيع القوى احلية يف األمة
 مدين وشخصيات مرجعية. من أحزاب سياسية وجمتمع

لقاءات رئيس اجلمهورية املتكررة بكل من زعيم يف هذا الصدد تتنزل و 
املعارضة الدميقراطية واملرشحني السابقني للرئاسة ورؤساء األحزاب السياسية، 

يشكل مؤشرات ؛ مما، لكل التظاهرات الرمسيةمجيعا بانتظام و حضور هؤالء 
 املشهد السياسي يف البالد. دالة على عمق االنفتاح الذي يطبع
حملافظة تعميقها والوتبذل اجلهود الالزمة  ،وستواصل احلكومة هذه السياسة

 . منهاعلى املكاسب احملققة 
 
 
 



 

 الثقة يف املرفق العمومي ■■■
ومن جهة أخرى، انصبت جهود احلكومة على توطيد دعائم الدولة وتعزيز 

يف مت قة يف املرفق العمومي. و مؤسسات اجلمهورية والعمل على استعادة الث
 -بني أمور أخرىمن  -إطالق برنامج إنشاءات طموح سيمكن السياقهذا 

من أدائها من مقرات ا يتطلبه الرفع من تزويد املؤسسات الدستورية مب
ضمان التكامل الكفيلة بباإلصالحات احلكومة ستقوم و . مناسبةوجتهيزات 

دم املزيد من جودة األداء يف والتضافر بني عمل هذه املؤسسات، مبا خي
 جماالت اختصاصها املختلفة.

بتنفيذ مجلة من نا مبركزية دور العدالة يف دولة القانون، فقد بادر ا ووعيا من
اإلجراءات اهلادفة إىل تعزيز استقاللية القضاء وتيسري الولوج إىل خدماته 

اية وحتسني ظروف العاملني فيه وعصرنة أساليب عملهم، فضال عن العن
بنزالء املؤسسات السجنية وحتسني ظروف العيش فيها وحتويلها إىل مؤسسات 

 إلعادة التأهيل.
الوطنية لقطاع العدالة  االسرتاتيجيةاإلطار، متت املصادقة على  اويف هذ

آليات شفافة  وأرسيت العدالة،خدمات إىل للنفاذ الوطنية  واالسرتاتيجية
 ركة العاملني يف القطاع.للرتقيات والتحويالت حظيت برضى ومبا

احملاماة الذي سيعرض على مهنة متت املصادقة على مشروع قانون وهكذا 
مبنع االكراه البدين يف اجملال املدين مجعيتكم املوقرة، وعلى البيان املتعلق 

وختفيفه يف اجملال اجلزائي وإلغاء جترمي الشيك بدون رصيد، وتعديل والتجاري 
 ةحهذه املكاف مبا يضمن فعالية مكافحة املخدرات املرسوم املتعلق بصندوق

 .هتماوصيانة حقوق األفراد وممتلك



 

مبدأ اإلصالح بدل  للسجون واإلصالح، يكرسكما مت إعداد قانون اطاري 
 العقاب.

 
فتح مكاتب املساعدة القضائية يف مجيع واليات الوطن ب وبادرت الدولة 

انية الدولة، إضافة إىل حتديد ورصدت االعتمادات الالزمة لتمويلها يف ميز 
سقف ألتعاب احملامني ومراجعة املصاريف العدلية ووضع إطار قانوين لوظيفة 

 املصلح.
وستواصل احلكومة هذا اجملهود املركز لصاحل العدالة من خالل إنشاء وتأهيل 

 ،وتفعيل املساعدة القضائية وتوسيع نطاقها ،املزيد من احملاكم  وقصور العدالة
، فضال ضعيفةعلى ختفيض أعباء املصاريف العدلية على الفئات ال والعمل

ويعزز محاية حقوق  ،عن مراجعة الرتسانة القانونية مبا يبسط اإلجراءات
ويشجع االستثمار واملبادرة يف اجملاالت االقتصادية والتجارية.  ،األفراد

وستشهد السنة اجلارية حتقيق إجنازات ملموسة يف مجيع هذه الورشات 
وجعله قادرا على االضطالع  ،األساسية بالنسبة إلصالح هذا املرفق احليوي

ترسيخ دولة القانون ودعم فرص التنمية االقتصادية و بدوره يف خدمة املواطن 
 واالجتماعية للبالد.   

 

 إلشعاع احلضاريا ■■■
عمل مخاسية للنهوض بالقطاع  ويف جمال الشؤون اإلسالمية، مت وضع خطة

نفيذها. ويف هذا اإلطار، مت إعداد خمطط عمراين ملؤسسة احملظرة وشرع يف ت
جمهود تعميم احملاظر النموذجية بافتتاح  ويتواصل ،بوصفها رمز أصالة البالد



 

، واختذت اإلجراءات الالزمة لفتح يوحمظرتني يف شنقيط لكواربحمظرة يف 
داد . ويف الوقت نفسه، مت اإلعيف اكجوجت احملظرة الشنقيطية الكربى

إلطالق هيئة وطنية للزكاة يراد منها تنظيم أداء هذه الشعرية والرفع من 
 مردودها االجتماعي واالقتصادي.

يف وجتسدت العناية اخلاصة اليت أولتها احلكومة إلشعاع بالدنا احلضاري 
إعادة تنظيم الكراسي العلمية بإذاعة القرآن الكرمي وقناة احملظرة وإطالقها يف 

م بالشمول العلمي وبالتالؤم مع متطلبات حتصني اجملتمع ثوب جديد يتس
ضد خماطر التطرف والغلو. ويف ذات املنحى، من املقرر بناء مقر اجملمع 

 الثقايف املوريتاين يف باجنول خالل السنة اجلارية.
ويف الوقت نفسه، مت الرتكيز على حتسني ظروف أداء الشعائر الدينية عن 

د وتوسيع نطاق التكفل مبصاريفها وتعزيز طواقم طريق بناء وتأهيل املساج
جامعا واكتتاب  30التأطري فيها. وهكذا مت إطالق مسار صيانة وجتهيز 

ملتقيات تكوينية لصاحل  4مؤطر بني مؤذن وإمام، إضافة إىل برجمة  800
 األئمة. 

ومن جهة أخرى، اختذت احلكومة كافة التدابري الضرورية لتحسني تنظيم 
إلسالمية املومسية مثل اإلحياء الرمضاين واحلج واملسابقات النشاطات ا

التمهيدية املؤهلة للمشاركة يف اجلوائز الدولية للقرآن الكرمي وعلى رأسها جائزة 
 رئيس اجلمهورية.

 

 الدفاعية واألمنية ةنظومامل ■■■
 السيدات والسادة النواب، الرئيس،السيد 



 

على تعزيز املكتسبات من خالل يف جمال الدفاع واألمن، ركزت احلكومة 
نا ومدها نمواصلة جمهود حتديث خمتلف مكونات قواتنا املسلحة وقوات أم

 ،مبهامها التقليدية على الوجه األكملللقيام بكل متطلبات رفع جاهزيتها 
وحتسني كفاءهتا املهنية يف تنفيذ املهام اإلضافية اليت تناط هبا يف إطار 

 .السياسات اإلمنائية للبالد
وقد عكس العرض العسكري الباهر املنظم يف مدينة اكجوجت مبناسبة ختليد 

مستوى التطور الذي مييز  ،الذكرى التاسعة واخلمسني لالستقالل اجمليد
منظومتنا الدفاعية واألمنية، وهو التطور الذي يعود الفضل فيه لالسرتاتيجيات 

 يف  امليدان.  نودالضباط واجلما يعود لتضحيات  قدراليت رمسها القادة ب
وستواصل احلكومة العمل على تعزيز منظومتنا الدفاعية واألمنية الشاملة، عرب 
اقتناء املعدات والعتاد وتكثيف برامج الصيانة والتدريب والتأهيل ودعم 

 القدرات، خاصة يف جماالت االستخبارات وإدارة نظم املعلومات.
اتيجية متكاملة استهدفت ويف جمال األمن العمومي، أعدت احلكومة اسرت 

ضمان أمن املواطنني واملقيمني يف أنفسهم وأمواهلم على امتداد الرتاب 
الوطين. وهلذا الغرض، مت تكثيف عمليات املراقبة والرقابة وعززت وسائل 
الطواقم املكلفة باألمن العام داخل البالد. ويف الوقت نفسه، مت دعم آليات 

تضمن تيسري  ،ر سياسة صارمة ملراقبة احلدودالتحكم يف منافذ العبور يف إطا
 دخول الوافدين الشرعيني وحتصن البالد ضد خماطر اهلجرة السرية.

وجيدر التذكري بالدور احملوري لبالدنا يف األمن والسلم مبنطقة الساحل، 
ومنزلتنا الريادية يف جمموعة دول الساحل اخلمس، اليت تصلنا رئاستها الدورية 

اربة موريتانيا األمنية واسرتاتيجياهتا العسكرية حمل إمجاع اليوم هذه السنة. فمق



 

من لدن الدارسني واملتابعني للشأن األمين يف املنطقة، من حيث تكيفها 
 واستجابتها للمتطلبات األمنية امليدانية واجملتمعية.

 

 لسالمة الطرقيةا ■■■
منظومة  وأنشأت ،خاصة للسالمة الطرقيةاسرتاتيجية وأفردت احلكومة 

مؤسسية عهدت إليها بتنسيق أنشطتها ومتابعة تنفيذها. وقد حرصُت 
 دجنربيف مستهل شهر  االسرتاتيجيةشخصيا على ترؤس انطالقة تنفيذ هذه 

، من ة أقشوركيت. ويف هذا اإلطار، مت تعزيز فرق املراقبة والتدخلياملاضي ببلد
 ،ار الساعةسيارات إسعاف وفرق متنقلة ومركز اتصال مفتوح على مد

وألزمت شركات النقل العمومي برتكيب أجهزة متنع جتاوز السرعة القصوى 
مراقبة  راداراتمن  عددوبدأت إجراءات اقتناء  ،احملددة يف قانون السري

السرعة، يف حني تعكف املصاحل املختصة على مراجعة قانون السري نفسه 
 املخالفات. ملالءمته مع تطور األسطول وجعله أكثر صرامة يف ردع 

متثلت يف  ،، فقد مت بذل جهود كبرية لتحسني السالمة على الطرقاجلملةوب
 ،الرتكيز على النقاط احلساسة اليت وقع فيها أكرب عدد من احلوادث املميتة

 ،وإزاحة الرمال عن الطرق ،وذلك من خالل إصالح املقاطع املتدهورة
اقبة وردع املخالفني لقانون ومع ،وتشديد عمليات املراقبة ،وحتسيس املسافرين

 .املرور. وأسفرت هذه اجلهود عن خفض معترب للحوادث املميتة
ر اإلجيايب الذي اضطلعت به منظمات أن أنوه بالدو فوتين ال ييف هذا املقام، و 

املواطنني  سحتسي الذين سامهوا  يف ،اجملتمع املدين ورجال الصحافة واملدونون



 

 نفس إىل املضي قدما علىإياهم داعيا  ،حول إشكالية السالمة  الطرقية
 الطريق. 

وعلى صعيد آخر، عززت احلكومة الوسائل البشرية واملادية للحماية املدنية 
وتوسيع االنتشار اجلغرايف  ،واقتناء التجهيزات ،عن طريق اكتتاب األفراد

للثكنات وفرق التدخل. وستتواصل اجلهود لرفع جاهزية هذا املرفق العمومي 
 دوره احليوي يف محاية أرواح املواطنني وممتلكاهتم.ليلعب س احلسا

 

 األمن احلضري ■■■
األمن احلضري، تعتمد احلكومة خطة مندجمة ملكافحة اجلرمية يف  وخبصوص

، تضم كافة اهليئات األمنية ضمن عمليات منظمة وحمددة األهداف؛  املدن
اجلرمية وحصرها يف ويف تنسيق دائم وتوزيع للمهام يضمن احلد من انتشار 

 نطاق يسهل تطويق الدوائر اليت تنشط فيها والتدخل السريع عند االقتضاء. 
وبصورة عامة، ستشهد السنة اجلارية تفعيل منظومة متكاملة لليقظة ومجع 

مع اجلاهزية التامة ملواجهة أية حوادث  ،املعلومات وحتليل املخاطر واستباقها
اية خاصة للسالمة املرورية وحماربة خمتلف إعطاء عن ئ، هذا فضال عنطوار  أو

 أنواع النشاط اإلجرامي املتوطن والعابر للحدود.  
 

 السلم واألمن والتفاهمدبلوماسية  ■■■
 السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب 



 

يف اجملال الدبلوماسي، ركزت احلكومة على ترمجة خيارات رئيس اجلمهورية 
ة ديناميكية وفاعلة، تسعى بدأب من أجل احلفاظ القاضية بتطوير دبلوماسي

تتشبث بنصرة القضايا و على السلم واألمن عرب تشجيع التوافق والتفاهم، 
وتثمن رصيد بالدنا الرمزي  ،العادلة وبالتضامن مع األشقاء واألصدقاء

 ومقدراهتا االسرتاتيجية يف خدمة مصاحلنا الوطنية.
خالل األشهر املنصرمة من  ةاملكثف ةالدبلوماسي وقد كرست الديناميكية

مأمورية رئيس اجلمهورية املكانة املرموقة اليت حتظى هبا بالدنا على الساحة 
بوصفنا دعاة سالم وحسن جوار وعامل استقرار ال غىن  ،اإلقليمية والدولية

 منظمة يف موريتانياالدور املركزي الذي تنهض به  اإلطار يتنزل هذا ويف .عنه
خالل  قمتها السادسة   ستنتقل رئاستها لبالدنااليت و  ؛خلمسا الساحل دول

 املنعقدة الشهر القادم يف نواكشوط
وأسفر هذا النشاط عن تعزيز حضورنا يف املنظمات الدولية، حيث انتخبت 

مم املتحدة عضوا يف جملس ألللجمعية العامة ل 74بالدنا خالل الدورة 
يف  للعضوية خب مرشحانا ، كما انت2022-2020حقوق اإلنسان للفرتة 

 كل من جلنة حماربة التمييز العنصري وجلنة حقوق العمال املهاجرين وأسرهم.
جناعة العمل الدبلوماسي، مت استحداث مؤمتر سنوي للسفراء من رفع لل وسعيا

مدى قدرهتا على حسن  ، ومعرفةهبدف تقييم أداء البعثات الدبلوماسية
ايل التعاون الثنائي واملتعدِّد األطراف، استغالل كافة الفرص املتاحة يف جم

وجلب االستثمارات األجنبية للبالد. كما مت اإلعداد إلنشاء أكادميية 
 التطلعدبلوماسية تناط هبا مهمة تكوين الكادر البشري ومتهينه. ويف إطار 

تنا امثلياتنا يف اخلارج، سيتم هذه السنة بناء مقرات سفار إلعطاء مظهر الئق مل



 

الرياض وأبو ظيب ونيامي والرباط، يف حني ستتم إعادة تأهيل  يف كل من
 مقرات سفاراتنا يف كل من دكار وباريس وبروكسل.

وحرصا من احلكومة على حل مشاكل جالياتنا يف اخلارج، مت إيفاد العديد من 
وتسجيليهم يف السجل السكاين  ،البعثات لزيارة املواطنني يف مهاجرهم

وضع آلية يراد منها أن تسهل تزويد مجيع  ؤمنة. وجيريوتزويدهم بالوثائق امل
املواطنني احلاصلني على رقم وطين للتعريف جبوازات السفر وغريها من الوثائق 

كما جيري العمل على تذليل الصعوبات املرتبطة باستفادة املوريتانيني ؛  عن بعد
نوين وذلك من خالل إعداد نص قا ،يف اخلارج من وضعية اجلنسية املزدوجة

 مناسب.
للمغرتبني يلتئم كل ثالث  اجامع امؤمتر  سنستحدثومن جهة أخرى، 

من أجل تعزيز ارتباط اجلاليات بالوطن وتشجيع مسامهة أبنائها يف  ،سنوات
 التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد. 

 

 إدارة عمومية خلدمة املواطن ■■■
 السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب 

رئيس اجلمهورية يعطيها رت احلكومة بالعمل على جتسيد األولوية اليت لقد باد
 خللق إدارة عمومية فعالة مسخرة خلدمة املواطن. 

 إطالق ديناميكية جديدة استهدفت تنشيط كافة أجهزة ويف هذا اإلطار مت
الدولة من خالل تزويدها باملوارد الالزمة لالضطالع مبهامها وإخضاع عملها 

ضمن منظور يراهن على التسيري املرتكز  ،والتقييم الدوري صارمةالللمتابعة 
ويف هذا اإلطار، متت صياغة خطط عمل مفصلة ملختلف  على النتائج.



 

وألزم الوزراء بتقدمي عروض دورية يف جملس الوزراء عن  ،القطاعات احلكومية
ضع وقد أعطينا التعليمات جلميع الوزارات بو  حالة تنفيذها، كل فيما يعنيه.

الستقبال تظلمات املواطنني وإلزامية معاجلتها والرد عليها يف أفضل آلية 
 اآلجال.

وحرصا على تقريب خدمات املرفق العمومي من املواطنني وتقدميها هلم يف 
أحسن الظروف، أطلقت احلكومة منظومة "خدمايت" اليت يراد منها أن تؤمن، 

ور طبقا ألرقى معايري بصورة تدرجيية، تقدمي اخلدمات العمومية للجمه
الشفافية والنجاعة. وتقوم هذه املنظومة على جرد شامل للخدمات اليت 

وتبسيط اإلجراءات املتعلقة هبا وحتديد املسؤول عن  ،يقدمها كل قطاع
ومجع كل اإلجراءات املتعلقة وضبط اآلجال الزمنية للحصول عليها،  ،تقدميها

؛  وتستخدم على املواطن يف شباك موحد لتخفيف العبء اإلداريهبا 
ابتداًء من إيداع الطلب إىل  ،التقنيات احلديثة يف إدارة خمتلف مراحلها

احلصول على اخلدمة املطلوبة. وقد مت تفعيل منظومة خدمايت بالنسبة 
للخدمات املرتبطة بقطاع النقل، وستشمل عما قريب اخلدمات املرتبطة 

 لطاقة واحلالة املدنية.باإلسكان والصحة واملياه والصرف الصحي وا
ويف سياق أعم، حرصت احلكومة على ترقية استخدام آليات التسيري احلديثة 
لتعزيز روح املسؤولية لدى موظفي الدولة ووكالئها، مع العمل على استعادة 
التقاليد اإلدارية السليمة املتعلقة باحرتام مساطر العمل والعالقات اهلرمية 

اعة التشاور وتقاسم املعلومات داخل اإلدارات داخل اإلدارة، فضال عن إش
 عن طريق انتظام عقد االجتماعات ومتابعة القرارات الصادرة عنها. ،وعربها



 

احلكومة على االستقرار الوظيفي يف اإلدارة وعلى حرصت ومن جهة أخرى، 
عرب إعطاء األفضلية  ،استعادة الثقة يف مصداقية معايري حتويالت املوظفني

التوجه بثبات حنو تكريس مبدأ الفصل بني وذلك يف إطار لداخلية، للرتقيات ا
التوجه، جيري وضع اللمسات األخرية على  االسياسة واإلدارة. وتأكيدا هلذ

مشروع مرسوم يتضمن متييز الوظائف ذات الطابع السياسي عن وظائف 
 التأطري اإلداري. 

 

 لوظيفة العموميةل اإلطار القانوين ■■■
لوظيفة العمومية، مت ضخ دماء جديدة يف اإلدارة من خالل وعلى مستوى ا

مكن من تعزيز طواقم التأطري سيموظفا جديدا، وهو ما  2.853اكتتاب 
 اخلدمية والفنية. والتنفيذ يف العديد من القطاعات احلكومية

صالح مسار إومن أجل تعزيز شفافية املسابقات الوطنية أطلقت احلكومة 
 ية اليت حتكم عمل اللجنة الوطنية للمسابقات.مالتنظياملنظومة التشريعية و 

وتعكف املصاحل املختصة على إجناز الدراسات التمهيدية لرزمة من 
والتقاعد  تشمل نظم املسارات املهنية واألسالك ،اإلصالحات العميقة

واألجور واملعاشات والضمان االجتماعي والتأمني الصحي وضوابط الولوج 
 ية.إىل املناصب العموم
جهود احلكومة على عصرنة اإلطار القانوين من أجل ركزت ويف جمال العمل، 

حتسني احلماية املمنوحة للعمال، وحتسني ظروف العمل وتعزيز احلوار بني 
ويف هذا اإلطار، متت املصادقة على خارطة طريق  الشركاء االجتماعيني.

قة بتصريح إصدار العديد من النصوص التطبيقية املتعل تضمنتلإلصالح 



 

 ،ودفع مشاركاهتم لصاحل املكتب الوطين لطب العمل ،املشغلني بالعمال
واملراقبة الصحية لألطفال واملراهقني، إضافة إىل منع عمالة األطفال وتعميم 

 مصاحل التفتيش على مجيع الواليات.  
وستمضي احلكومة قدما يف تنفيذ خارطة الطريق املذكورة، من خالل مراجعة 

شغل واالتفاقية اجلماعية للشغل واملصادقة على معاهدة املكتب مدونة ال
، إضافة إىل حتديث اإلطار املتعلقة بإدارة العمل 150الدويل للشغل رقم 

 .  القانوين للضمان االجتماعي
 

 تسخري التقنيات الرقمية ■■■
الشروط املوضوعية  ةوعلى مستوى عصرنة اإلدارة، عكفت احلكومة على هتيئ

لتحسني أداء املرفق  ،قلة نوعية يف جمال تسخري التقنيات الرقميةلتحقيق ن
 العمومي والرفع من مستوى النفاذ إىل اخلدمات العمومية اجليدة.

ويف هذا اإلطار، مت إعداد دراسة اجلدوى املتعلقة بإنشاء برنامج للحكومة 
ورقمنة  ،ونيامن شأنه إتاحة إمتام املعامالت اإلدارية الرئيسية الكرت  ،االلكرتونية

سواء منها ما كان من قبيل املسامهات  ،التسديدات املالية لصاحل القطاع العام
اإلجبارية يف متويل املرفق العمومي أو ما ترتب على االستفادة من اخلدمات 

 املعوضة اليت يقدمها للجمهور.
ولدعم هذا اخليار، جيري العمل الستكمال تشييد البنية التحتية للشبكة 

، سيتم خالل وهناية للسرعات العالية باستخدام األلياف البصرية. الوطن
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كلم على   40النعمة، إضافة إىل حلقة بطول  -لعيون-كيفه / سيلبايب
 مستوى العاصمة.

مع املعلومات ويف الوقت نفسه، مت إعداد مراسيم تطبيقية لإلطار القانوين جملت
املوريتاين، وذلك من أجل إجياد بيئة مؤسسية وتنظيمية مواتية للتنمية املتناغمة 

تساهم يف هتيئة مناخ من الثقة الرقمية  ،واملستدامة لالستخدامات الرقمية
 ومحاية احلريات واملعامالت األساسية لألفراد.

ة خلدمة ولضمان تضافر جهود الدولة يف جمال تسخري التقنيات اجلديد
األهداف التنموية والتكفل مبختلف جوانب مسار التحول الرقمي، جيري 
اإلعداد إلنشاء إدارة املهام املتخصصة اليت تعهد هبا رئيس اجلمهورية يف 

 برناجمه االنتخايب، أال وهي الوكالة الوطنية ملعلوماتية الدولة. 
 

 مواكبة استحداث اجلهات ■■■
كف احلكومة على إعداد الشروط القانونية واملؤسسية ويف جمال الالمركزية، تع
عرب إعادة تنظيم استحداث اجلهات فعالة ملسار  الالزمة لتأمني مواكبة

املصاحل اخلارجية للدولة لتكييفها مع الواقع املؤسسي اجلديد، إضافة إىل 
استكمال اإلجراءات الضرورية لتحويل الصالحيات والوسائل املالية والبشرية 

ورية لتحقيق التنمية على الصعيد احمللي واجلهوي. ويف الوقت نفسه، الضر 
جيري العمل على وضع إطار نظامي لتسيري املوارد البشرية للجماعات الرتابية، 

للكفاءات مبا يتيح تثمني الوظيفة العمومية احمللية واستقطاب اجلهات 
 الضرورية لدعم جهودها التنموية.



 

صة لتذليل الصعوبات الفنية اليت اعرتضت سبيل أولت احلكومة عناية خاقد و 
بسبب افتقارهم إىل املستندات  ،تسجيل بعض املواطنني يف السجل السكاين

 من معاجلةهلذا الغرض مكنت التدابري املتخذة و . الضرورية إلثبات اهلوية
حالة توصلت اجلهات املختصة إىل  2.367من بينها ،حالة 5.000حوايل 

هوية أصحاهبا، متهيدا حلصوهلم على رقم وطين ديد حتقرائن تساعد يف 
وما زال العمل مستمرا لتمكني كل املوريتانيني من احلصول على  للتعريف.

 أوراقهم الثبوتية بشكل هنائي.
 

 الشفافية املالية للحياة العمومية ■■■
 السيدات والسادة النواب  السيد الرئيس،

الرشوة وسوء التسيري إحدى أولويات تعزيز املنظومة املؤسسية ملكافحة  يعترب
. ويف هذا اإلطار، يتنزل التزام بالدنا باتفاقية األمم املتحدة ضد احلكومة

، إضافة إلى الفساد واليت يتم التحضري حاليا لتقييم بالدنا حول تنفيذها
املصادقة  وتشكل ,تفعيل التشريعات املتعلقة بالشفافية املالية للحياة العمومية

وتصريح رئيس  نشر تقارير حمكمة احلسابات، إضافة   التسويةعلى قوانني
 .جتسيدا  إلرادة السلطات العمومية اجلمهورية وأعضاء احلكومة مبمتلكاهتم، 

هود ختليق احلياة والتسيري العموميني، جيري التفكري يف إعادة تنظيم جل ادعمو 
والشفافية املالية هيئات الرقابة ومراجعة النصوص املتعلقة بالصفقات العمومية 

عما  وستتم ومتويل احلمالت االنتخابية واألحزاب السياسية. ،للحياة العامة
قريب مراجعة مدونة أخالقيات املوظف العمومي وتعزيز منظومة التحفيز 



 

من خالل إنشاء جائزة رئيس اجلمهورية للنزاهة  ،اإلجيايب والقدوة احلسنة
 .واالبتكار

 

تشجيع رقابة و  توسيع البث اإلذاعي ■■■
 املواطن

مزيد من املواطنني على ما جيري يف البالد ويف العامل من حولنا، مت وحىت يطلع 
وتوفري البث املباشر  ،مقاطعيت بنشاب وغابو ليصل إىلتوسيع البث اإلذاعي 

 يةللقناة األوىل يف تلفزيون املوريتان االنرتنتعلى 
ؤسسات اإلعالم ويف الوقت نفسه، مت إطالق ورشات على مستوى م

توجه  العمومي استهدفت إعادة صياغة خطها التحريري ومالءمته مع 
 رئيس اجلمهورية.االنفتاح الذي حدده 

رقابة املواطن على العمل العمومي، عملت احلكومة على ويف إطار تشجيع 
بدورها على حنو  النهوضبروز صحافة وطنية متخصصة ومهنية قادرة على 

، رفعت احلكومة الغالف املرصود لصندوق دعم الغرض. وهلذا مسؤول وفعال
الصحافة بشكل معترب، وستمضي قدما يف إصالح اإلطار القانوين حلقل 
اإلعالم واالتصال مبا يساعد على املزيد من متهني العاملني فيه ومحاية 

 حقوقهم. 
ويف ذات املنحى، ستقدم احلكومة جلمعيتكم املوقرة خالل السنة اجلارية رزمة 

تشمل آليات تنظيمه ومتابعة نشاطاته  ،ن اإلصالحات تتعلق باجملتمع املدينم
 ومتهني منظماته وتفعيل هياكله.



 

 

 محاية وترقية حقوق اإلنسان ■■■
ويف جمال محاية وترقية حقوق اإلنسان، استهدفت اجلهود املبذولة تفعيل 

احلوار التفاعلي ومواصلة  ،الرتسانة القانونية اهلامة اليت صادقت عليها بالدنا
 مع اهليئات الدولية املختصة ومتابعة تنفيذ التزاماتنا التعاقدية.

التقارير املرتتبة عليها مبوجب  2019ويف هذا اإلطار، قدمت بالدنا يف سنة 
املعاهدات الدولية اليت صادقت عليها. كما أعدت واعتمدت بصورة تشاورية 

الدوري االستعراض لثانية من خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات الدورة ا
، بينما شهد شهر أكتوبر املاضي إجناز 2020الشامل املقررة يف نوفمرب 

 التقييم النصفي خلطة العمل املذكورة.
على حتيني واعتماد  2020وخبصوص اآلفاق، ستعكف احلكومة خالل سنة 

وهتدف هذه االسرتاتيجية الوطنية لتعزيز اللحمة االجتماعية. مشروع 
 ،تقوية الوحدة الوطنية عرب الوقاية من النزاعاترتاتيجية أساسا إىل االس

واحلد من مظاهر عدم املساواة وترقية دولة  ،وترسيخ أسس دولة القانون
برنامج فرصة استلهام  االسرتاتيجية هذه املؤسسات. وستتيح عملية حتيني

واإلرث رق القضاء هنائيا على خملفات البخاصة فيما يتعلق  ،رئيس اجلمهورية
 إىل غري ذلك من مظاهر الغنب والتمييز االجتماعيني. ،اإلنساين

 

 تسريع وترية النمو االقتصادي ■■■
 السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب



 

لقد انصبت جهود احلكومة على السعي لتحقيق اهلدف الرئيسي للسياسة 
ى إزالة كل والعمل عل ،االقتصادية املتمثل يف مكافحة الفقر بشكل فعال

أشكال عدم املساواة، وذلك من خالل تسريع وترية النمو االقتصادي 
والتحكم يف التضخم، مبا ميكن من خلق فرص عمل جمزية لصاحل املواطنني 

 وحيافظ على القوة الشرائية حملدودي الدخل.
حتقيق نتائج جيدة على الصعيد االقتصادي الكلي،  إىلهذه اجلهود  وأفضت 

على االقتصاد %. ومن املتوقع أن حيافظ 6,9بة النمو إىل حيث وصلت نس
، وذلك 2020% يف سنة 6,3معدل منو قريب من نفس النسبة، أي 

بفضل اإلصالحات اهليكلية املقام هبا وبدفع من االستثمارات العمومية 
ودعم من جودة األداء املتوقعة يف قطاعات الزراعة والصيد  ،واخلصوصية

% 3ويف الوقت نفسه، فإن نسبة التضخم اليت بلغت  والصناعة واخلدمات.
 %3,4إىل  يصل ، يتوقع أن ال تسجل سوى ارتفاع طفيف2019يف سنة 
 بفضل اعتدال أسعار االسترياد وصرامة السياسة النقدية.،2020يف سنة 

وعلى صعيد السياسة االقتصادية والصناعية، مت القيام يف األشهر األخرية 
اهلامة. ومن ذلك استكمال إعداد التقرير السنوي  بالعديد من النشاطات

إعداد خطة و  ،الوطنية للنمو املتسارع والرفاه املشرتك االسرتاتيجيةحول تنفيذ 
تنزيلها  والشروع يفوالبدء يف تنفيذها،  2025-2021عملها الثانية للفرتة 

اجلهوية  االسرتاتيجيةانطالق مسار إعداد  على املستوى اجلهوي، من خالل
لوالية احلوض الشرقي، إضافة إىل مواصلة تنسيق تنفيذ االسرتاتيجيات الوطنية 

السكان واحلماية االجتماعية وحماربة الرشوة. ومن جهة الصحة و يف جماالت 



 

الصناعية كما مت وضع السجل  االسرتاتيجيةأخرى، بدأ العمل يف حتيني 
 تطلبات الدولية.التجاري املركزي، إضافة إىل بىن حتتية للجودة تليب امل

ويف جمال برجمة االستثمار، مت إعداد برنامج االستثمار العمومي للفرتة 
حبيث ترجم أولويات احلكومة طبقا لتعهدات رئيس  2020-2022

اجلمهورية. وستواصل احلكومة تفعيل اإلطار املؤسسي لصياغة وبرجمة 
تنفيذ املايل وإعداد منظومة فعالة ملتابعة حالة ال ،االستثمارات العمومية

 .  بشكل منتظم ذات التمويل اخلارجي للمشاريع التنموية
تعبئة املوارد، استطاعت احلكومة احلصول يف األشهر القليلة  خبصوصو 

بني هبات وقروض ميسرة جديدة  مليار أوقية 20املاضية على ما يناهز 
لتمويل االقتصاد. ووجهت هذه التمويالت أساسا لصاحل قطاعات الصحة 

 تهذيب والتشغيل والزراعة واملياه والصرف الصحي والالمركزية. وال
وسيستمر الرتكيز على تعبئة مزيد من املوارد اخلارجية، مع احلرص يف الوقت 

عرب إعطاء األفضلية للقروض  ،ذاته على حتسني قابلية حتمل املديونية العمومية
مع القطاع  امليسرة واللجوء بصورة أكرب من ذي قبل إىل منوذج الشراكة

 اخلاص يف متويل البىن التحتية الداعمة للنمو.
، ومواكبة الهتمام املستثمرين الدوليني املتزايد ببالدنا  اهلدفهذا بلوغ ول 

كوجهة استثمارية، ستنظم احلكومة خالل السنة اجلارية اجتماعا للمجموعة 
اريع أجل تعبئة التمويالت الضرورية للمش من ،االستشارية لشركاء بالدنا

الوطنية للنمو املتسارع والرفاه  االسرتاتيجيةالبنيوية الكربى املربجمة يف إطار 
 املشرتك.  

 



 

 القطاع اخلاص ومناخ األعمال ■■■
ويف جمال ترقية القطاع اخلاص وحتسني مناخ األعمال، مت إطالق مسار 

وإعداد برئاسة رئيس اجلمهورية التحضري إلنشاء جملس أعلى لالستثمار 
-2020ة حول اسرتاتيجية املقاولة وخارطة طريق ملناخ األعمال دراس

، فضال عن حتسني معاجلة طلبات االعتماد يف النظم التفضيلية 2021
 ملدونة االستثمار واملواكبة املستمرة للمستثمرين الوطنيني واألجانب.

وباإلضافة إىل ذلك، ستواصل احلكومة توجيه سياستها حنو إعطاء دور حموري 
فرص للثروات و لللنمو االقتصادي وعامل خلق  ااع اخلاص، باعتباره حمركللقط

هذا ، جيري العمل على تعميق أطر التشاور والشراكة مع هبذا الصددالعمل. و 
القطاع ، فضال عن تسهيل نفاذ املقاولني اخلصوصيني إىل التمويالت 

 يةاسرتاتيجوتشجيعهم على املبادرة من خالل آليات مناسبة وإصالحات 
 تستهدف التحسني املستمر ملناخ األعمال.

تعكف احلكومة حاليا على إعداد الربامج الكفيلة بضمان ويف جمال الصناعة، 
القدرة التنافسية للمقاوالت الصناعية من خالل إعادة تأهيل وهيكلة 
الشركات ومساعدة املقاوالت اليت تواجه صعوبات اقتصادية، باإلضافة إىل 

املنتوجات ومراعاة املعايري واملواصفات واملقاييس، تشجيع ضمان جودة 
بعد دخول بالدنا يف  ،خصوصا يف ظل آفاق االنفتاح على األسواق الكبرية

اتفاق شراكة مع جمموعة دول غرب إفريقيا ومصادقتها على اتفاقية املنطقة 
 احلرة القارية اإلفريقية.

واملتوسطة وتشجيع  إىل خلق نسيج من املقاوالت الصغرية ناويف إطار سعي
روح املبادرة واالبتكار لدى القطاع اخلاص، قامت املصاحل املختصة يف الفرتة 



 

وحدة صناعية جديدة يف عدة جماالت  21األخرية بتسجيل ودراسة ملفات 
 ،واألعالف احليوانية ،واملواد الغذائية ،كإعادة التدوير  ،صناعية حيوية

ة، فإن هذه الوحدات الصناعية والتعليب. وحسب دراسات اجلدوى املقدم
ستخلق ما  ،قدمية مليار أوقية 20اليت يناهز االستثمار اإلمجايل املتعلق هبا 

 فرصة عمل دائمة. 1.000على يزيد 
األولوية للقطاعات اليت تتمتع قيد اإلجناز  ندجمةامل االسرتاتيجيتعطي وس

التنمية احليوانية بالدنا فيها مبيزة باملقارنة مع غريها من الدول، كالصيد و 
والزراعة والنفط والغاز والطاقات املتجددة. ويتمثل اهلدف املتوخى يف تشجيع 

وإتاحة تثمني  ،بروز صناعات حتويلية قادرة على خلق قيمة مضافة حملية
ويضمن  ،أفضل ملقدراتنا االقتصادية ضمن إطار يساهم يف إجياد فرص العمل

 استدامة املوارد املستغلة. 
 

نجاعة يف تسيري املالية العامة، والعدالة ال ■■■
 اجلبائية

 السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
، انصبت جهود احلكومة خالل األشهر األخرية على مجال المالية العامة يف

وعصرنة  ،والعدالة اجلبائية ،حتقيق أهداف النجاعة يف تسيري املالية العامة
نشاطات واخلدمات املقدمة للجمهور. وإحكام تنفيذ ال ،اإلدارة املالية

صادقت عليها  مشاريع قوانني مالية عدةإعداد  وهكذا، مت خالل فرتة قياسية
امليزانية استهدفت تعزيز معتربة يف مجعيتكم املوقرة. واستحدثت حتسينات 



 

مسؤولية املسريين وحتسني جناعة تنفيذ قوانني املالية والرفع من مستوى 
تقليص بند  2020، مت ألول مرة يف ميزانية لنطاقاالشفافية. ويف هذا 

النفقات املشرتكة يف امليزانية، وُضمِّنت جدواًل للتمويالت وأُبرَِزْت فيها مجيع 
الوسائل املرصودة للقطاعات الوزارية، كما مت احرتام اجلدول الزمين إلعدادها 

 واملصادقة عليها وإصدارها.
حات مهمة لملت حتسني تنفيذ ومكنت اجلهود املبذولة من حتقيق إصال

وجتديد اإلطار  ،امليزانية عرب دمج املؤسسات العمومية يف منظومة الرشاد
والرفع  ،املصادقة على التعرفة اخلارجية ربع ةاجلمركيتعرفة والساطر احملاسيب وامل

لعائدات وتعبئة اإليرادات، فضال عن تطوير وإدماج منظومات ل املتواصل
 املالية العامة. املعلومات اخلاصة ب

، ستواصل احلكومة إعطاء األولوية لتحسني جناعة تسيري 2020ويف سنة 
، سيتم إعداد خمطط توجيهي لتسيري املالية العامة بناًء على لذااملالية العامة. 

كما سيتم جتديد  اإلدارة اجلبائية.ألداء و  ئهانتائج عمليات تقييم دقيقة ألدا
 كذا اإلطار امليزانوي واحملاسيب العمومي واخلصوصي.  دورة إعداد قوانني املالية و 

تعبئة  الرفع من سقف 2020ويدخل كذلك ضمن أهداف احلكومة يف سنة 
إيرادات الدولة وإنشاء نظام جبائي حتفيزي خاص على مستوى موانئ 
الصيد، إضافة إىل تقييم سياسات التحفيز اجلبائي يف قطاع االستخراج 

 رية.وتثمني اإلرادات العقا
وبالتوازي مع ذلك، سيتم وضع منظومة من شأهنا املسامهة يف إرساء العدالة 
االجتماعية عرب حتسني حتصيل الزكاة وحكامتها وتوزيعها على مستحقيها، 

 مع العمل على حتقيق توزيع أفضل للمجهود اجلبائي.   



 

ة حتمل املديونية العمومية على يوأخريا، سيتم السعي لضمان حتسني قابل
املديني القصري واملتوسط، خاصة من خالل تقومي الوضعية املالية للمؤسسات 

 العمومية. 
 

 التنمية احليوانيةو  الزراعة ■■■
 السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب

تشكل الزراعة إحدى ركائز تنمية البالد شأهنا يف ذلك شأن التنمية احليوانية. 
يف استقطاب عناية ستمران يوس يستقطب هذان اجملاالنوهبذه الصفة 

 احلكومة.
هود، خالل األشهر األخرية، على استصالح املساحات الزراعية اجلوتركزت 

وبناء وصيانة السدود والعتبات املبطئة ومنشآت التصريف وتنظيف احملاور 
املائية وفك العزلة عن مناطق اإلنتاج. وهكذا، ففي القطاع املروي، انطلقت 

هكتار  3.500وجتديد استصالح  ،هكتارا 7.230أشغال استصالح 
 عتبة مبطئة. 11سدا و 32أخرى، كما انطلقت أشغال بناء وإعادة تأهيل 

ويف جمال التنويع الزراعي، مت إطالق عدة برامج استهدفت دعم الزراعة املطرية 
وزراعة اخلضروات وزراعة األعالف وتنمية الواحات عرب برنامج يشمل 

هكتارا قيد اإلجناز يف  30بينها  ،سنوات 4 هكتار على مدى 2.000
 شنقيط، فضال عن البدء يف إصالح شعبة إنتاج البذور. 

حظرية تلقيح  19ومركزا بيطريا  40وخبصوص قطاع التنمية احليوانية، مت بناء 
ومواصلة جتارب التخصيب  ،ضد األمراضاشية وإطالق محالت تلقيح امل

إضافة إىل دعم الربنامج املتعلق بإنتاج الصناعي لسالالت األبقار احللوبة، 



 

األلبان يف احلوض الشرقي واإلعداد إلطالق اإلحصاء العام للتنمية احليوانية 
 والزراعة.

بئرا  70نقاط مياه منها  105حظرية تلقيح و 150وفضال عن ذلك، فإن 
 17معمل ألبان صغري و 25سوق ماشية و 18بئرا رعوية و 35ارتوازية و

يف املدى االنطالق  إما قيد اإلجناز أو مربمجهو ذلك ، كل رفضاء ذبح وحن
 .القريب

تعزيز الفرق القائمة وافتتاح ب ،ويف الوقت نفسه، مت تنشيط الرقابة الصحية
مت إعداد إطار نفقات متوسط املدى للقطاع الريفي  كما؛  مراكز جديدة
ة شرع يف وضع منظومة متابعة وتقييم خاصو ، 2025-2020يغطي الفرتة 

 بالقطاع الريفي.
املساحات  ة، فسرتكز احلكومة يف جمال الزراعة على زياد2020أما يف سنة 

املستصلحة عن طريق استصالح مساحات جديدة وإعادة تأهيل مساحات 
احملاور املائية وتصان هكتار.  وستعاجل  11.600موعه بلغ جممبا ي ،أخرى

مقاطعة  يف يِن قطَ يف  برْ  كما سيتم بناء سد جديد ؛  كلم  36على طول 
سدا يف القطاع  12وإعادة تأهيل  هكتار 2.000يكفي لري  تامشكط

من العتبات املبطئة والسدود الصغرية املزيد بناء و واليات،  5املطري يف 
 واحلواجز املائية.

سدا من  28وستتواصل عمليات إعادة التأهيل اجلارية حاليا على مستوى 
زراعة خلف السدود على مستوى هكتارا من ال 2.830أجل استصالح 

 على مستوى ست واليات.مياه منشأة تصريف  12وكذا  ،تسع واليات



 

سدا  60وستعمل احلكومة على التحكم يف املياه السطحية من خالل إنشاء 
 6هكتار، إضافة إىل  500و 100صغريا يكفي كل واحد منها لري ما بني 

 وكيدمياغا. والرباكنه سدود كربى يف واليات تكانت والعصابة وكوركول
للشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف متويل البىن املعطاة األفضلية يف إطار و 

هكتار سنويا يف  2.000التحتية الزراعية املائية، سيتم استصالح حوايل 
منطقة النهر وروافده وعلى طول قناة آفطوط الساحلي. كما سيتم استغالل 

 والرتارزة. والرباكنه كوركول  مساحات إلنتاج الكأل يف كل من
ويف جمال دعم الزراعة املطرية، تنوي احلكومة إنشاء تسع فرق وتوفري 

طنا من البذور  655موقعا، واقتناء  32املدخالت واإلشراف الفين لصاحل 
التقليدية، فضال عن تقدمي التجهيزات واللوازم الزراعية واحلماية للمزروعات مبا 

 موقعا زراعيا. 226لصاحل لسياج اكلم من   37,36يف ذلك 
حديقة خنيل  14ويف جمال تنمية واستصالح الواحات، من املقرر إنشاء 

بئر مبضخات  300هكتارا، وجتهيز  270جديدة تبلغ مساحتها اإلمجالية 
 طن. 1.000ورفع الطاقة اإلنتاجية لشركة التمور املوريتانية إىل 
وع يف شكل قدرات حفظ وسيحظى إنتاج اخلضروات وتسويقها بدعم متن

 .هاتستقوم احلكومة بإصالح شعبة البذور وتنميكما جديدة.   
إصالح عقاري متشاور عليه بني خمتلف  بداية 2020وأخريا، ستشهد سنة 

وميكن القطاع  ،إىل امللكية العقارية السكانالفاعلني املعنيني مبا يضمن نفاذ 
ومستدام يف هذا القطاع اخلاص الوطين والدويل من االستثمار بشكل كثيف 

هكتار  5.000احليوي. وفضال عن ذلك، ستقوم احلكومة باستصالح 



 

وفك العزلة عن مناطق اإلنتاج  السكان الذين يعانون من الغنبسنويا لصاحل 
 وربطها مبصادر الطاقة. 

الرفع من مستوى صحة على وعلى مستور التنمية احليوانية ستنصب اجلهود 
تهلكني من خالل توسيع دائرة التلقيح وتعزيز الرقابة القطعان و محاية املس

. وستضمن الدولة دعم سلسلة نيالوبائية وتفعيل التفتيش والتدقيق البيطري
قيمة املنتجات احليوانية بتفعيل برنامج األلبان، ودعم سلسلة قيمة اللحوم 

 ولن نتمكن من زيادة إنتاجية القطاع احلمراء وتطوير إنتاج قطاع الدواجن.
كبناء وجتهيز احلظائر وتعميم التلقيح   ،لياته وبنيته التحتيةآدون تطوير 

 االصطناعي لتطوير السالالت وتوفري األعالف.
اإلشكاليات اليت سيكون هذا القطاع حمور اهتمام كبري حلل وعلى العموم 

تشمل كل القطاع، مثل التوعية الزراعية والبحث والتكوين وتسهيل القروض 
 .مع العمل على حتسني احلكامة يف القطاع، راعة والتنميةلنشاطات الز 

 

 الصيد واالقتصاد البحري ■■■
 السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب

 الرامية إىللقد نفذت احلكومة خالل األشهر املنصرمة مجلة من النشاطات 
 ،املسامهة يف حتقيق مزيد من دمج قطاع الصيد واالقتصاد البحري يف االقتصاد

وحتسني جودة املنتجات البحرية ونظافتها وترقية التسيري املستدام للثروة 
 البحرية.

وهكذا، مت تقييم االسرتاتيجية الوطنية للتسيري املستدام واملسؤول للصيد 
وستكون نتائج مبشاركة مجيع الفاعلني يف القطاع.  2019-2015البحري 



 

. كما 2024-2020 يجية اجلديدةهذا التقييم منطلقا لصياغة االسرتات
مراجعة االتفاقية اجلماعية اليت حتكم العمالة يف القطاع وذلك بالتشاور  متت

 مع الفاعلني املعنيني ومع ممثلي نقابات املهن البحرية.
مليار  1,65مليون يورو، أي  40ويف نفس الوقت، مت حتصيل وتسديد 

ة العامة على سفن متأخرات مستحقة للخزين متثل، لصاحل اخلزينة العامة؛ أوقية
الصيد األجنبية لقاء كميات أمساك السطح الصغرية املصطادة حتت يافطة 

 النظام األجنيب.
وجتدر اإلشارة يف هذا السياق إىل إجراءات التحضري واملواكبة اليت اختذهتا 
احلكومة لضمان حسن سري مهمة التدقيق اليت قام هبا مكتب شؤون الغذاء 

املالحظات األولية للمفتشني  تفيدو يف بالدنا. د األورويب والبيطرة التابع لالحتا
الذين زاروا املنشآت املعنية بالتدقيق أهنا جرت يف ظروف مرضية. ولنتائج هذا 
التدقيق أمهية حامسة فيما يتعلق بنفاذ منتجاتنا إىل األسواق الدولية مثل 

 االحتاد األورويب واليابان وروسيا والصني.
ة تنمية الصيد القاري واالستزراع املائي، مت مؤخرا تنفيذ ويف إطار تفعيل خط

العديد من النشاطات من أبرزها إعداد مشروع مدونة للصيد القاري 
وتنظيم ورشة يف أكتوبر املاضي حول دعم التنمية املستدامة  ،واالستزراع املائي

 للصيد القاري يف هنر السنغال.
مجلة من اإلجراءات  وخبصوص تنشيط عمل ميناء تانيت، مت اختاذ

، إضافة إىل قرار وبالكهرباءنواكشوط طرق االستعجالية لملت ربط امليناء ب
قصر التفريغ يف املنطقة الوسطى على كل من سوق السمك يف نواكشوط 



 

، الذي مت به إنشاء منطقة اقتصادية خاصة مع امتيازات مهمة توميناء تاني
 بغية تشجيع االستثمار. 

ستنصب اجلهود أساساعلى تعزيز مكتسبات ، 2020وخالل سنة 
االسرتاتيجية الوطنية للتسيري املسؤول من أجل تنمية مستدامة للصيد 

وتصحيح االختالالت املالحظة يف  ،2019-2015واالقتصاد البحري 
 منظومة التسيري احلالية.

ويف هذا اإلطار، سيتم الرتكيز على إصالح منظومة ختصيص املوارد جلعلها 
وكذا على تعزيز قدرات البحث والرقابة واملتابعة، دون  ،افية وإنصافاأكثر شف

وحتسني مناخ  ةإغفال تأمني التموين مبنتجات الصيد وتنمية سالسل القيم
من املنتجات وتقوية الثقة قتطاعات األعمال، السيما من خالل خفض اال

 وزيادة الشفافية يف القطاع.
يد، ستصادق احلكومة على ويف جمال احلكامة ومتابعة سياسة الص

، وذلك بعد إعداد إطارها القانوين 2024-2020اجلديدة  االسرتاتيجية
ومراجعة إطار االستثمارات يف القطاع. كما سيتم اعتماد خطة لتسيري 
املفاوضات مع االحتاد األورويب هبدف احلصول على أفضل الشروط املمكنة 

 يف اتفاق الصيد املقبل.
يف على التدخل امليداين قدرات الدولة واصل تعزيز ويف نفس الوقت، سيت

مطابقة سوق فرض إنشاء صندوق متويل الصيد التقليدي، مع ويتم  البحر
واستكمال اإلعداد النطالق أشغال بناء  ،السمك ومواقع التفريغ للمعايري

مقرات كل من خفر السواحل واملعهد املوريتاين لبحوث احمليطات والصيد 
 للتفتيش الصحي ملنتجات الصيد. واملكتب الوطين



 

سيتم يف السنة وتشجيعا لتسريع وترية اندماج القطاع يف االقتصاد الوطين، 
إطالق مشروع قررت احلكومة اجلارية استكمال أشغال ميناء اجناكو. كما 

إنشاء أربع نقاط تفريغ إضافية مستصلحة على الشاطئ يف كل من يتضمن 
وذلك هبدف جنوب العاصمة،  144كلم وال 93ليت، الكلم يحميجرات، تو 

% من الكميات املصطادة. 90 تبلغتفريغ إىل نسبة  2024يف أفق الوصول 
تعميم منصات توزيع األمساك على مجيع املقاطعات ذلك، تقرر ضافة إىل وباإل

 وإنشاء حوض لبناء السفن يف نواكشوط.
يكون  سيتم الشروع يف تكييف منظومة االستغالل على أساس منط نفاذو 

مع إرساء منظومة ختصيص  ،أكثر شفافية وأكثر تكريسا للحقوق املكتسبة
هبدف الرفع من مستوى تسيري ومردودية استغالل املوارد  قائمة على املنافسة

 البحرية.
وأخريا، سيحظى الصيد القاري واالستزراع السمكي بعناية احلكومة من 

 خالل تقييم مقدراهتما وترقية منتجاهتما.
 

 مجتمعللخدمة قطاع معدين مستدام،  ■■■
ترقية قطاع ، اخلصوصعلى وجه  ،هوداجلاستهدفت  المعادن، ويف جمال

، حريص على البيئة، مدر للدخل وخالق يف خدمة اجملتمعمعدين مستدام، 
صادق وطنية جديدة ستاسرتاتيجية مت إعداد وهلذا الغرض، لفرص العمل. 
ومن  .وضعية احملتوى احمللي للقطاعكما مت تشخيص ؛  اقريبعليها احلكومة 

للتشاور مع األطراف املعنية من يف الشهر املقبل طاولة مستديرة تنظيم املقرر 
 أجل تقريب الشركات املعدنية من املقاوالت الوطنية.



 

مت إيالء عناية خاصة لتشجيع استغالل الثروات الطبيعية ويف الوقت نفسه، 
ساهم يف التشغيل وحماربة الفقر.ويف هذا اليت يزخر هبا الرتاب الوطين مبا ي

)العوج وآسكاف( جمة لتنشيط إنتاج احلديد سجيري وضع خطة مناإلطار، 
الستغالل احلديد  "التكامل"والفوسفات، بينما دخل مشروع  اليورانيومو 
 (بالشراكة بني الشركة الوطنية للصناعة واملناجم وشركة سابك السعودية)

 .االستغالل تراخيصمرحلة 
نطاق االستغالل التقليدي يع سيف ذات السياق، عملت احلكومة على تو و 

للذهب وقدمت الدعم والتأطري واحلماية لعشرات اآلالف من الشباب 
 العاملني يف هذا القطاع الناشئ. 

ومن جهة أخرى، مكنت جهود البحث والتنقيب من تعميق املعرفة مبقدراتنا 
شرات معدنية مشجعة يف شرقي مؤخرا عن مؤ  املنجمية، حيث مت الكشف

يف االقتصاد  املنطقة ومشاركتها راتمقدالبالد سيمكن استغالهلا من زيادة 
 الوطين.

على تنفيذ إصالحات مهمة يف  2020وستعكف احلكومة خالل سنة 
 القطاع املعدين تشمل: 

خالل النصف  املعادنلنصوص املتعلقة بقطاع استكمال املراجعة الشاملة ل -أ
 ؛2020سنة ناألول م

ستغالل التقليدي وشبه مبتابعة نشاطات االبتطوير و إنشاء وكالة مكلفة  -ب
. ويف ما يتعلق باالستقالل التقليدي للذهب، ستمكن معادنالصناعي لل

 مع مراعاة مصاحلهم، العاملني فيهسالمة تأطري وتأمني هذه الوكالة من 
 .ادي من جهة أخرى أدائه االقتصنيمن جهة، وحتس ومحاية البيئة العامة



 

املكتب املوريتاين للبحوث اجليولوجية ليشمل اختصاص توسيع نطاق  -ج 
بالبحث اجليولوجي واملنجمي  النهوضو  ،تسيري األمالك املعدنية للدولة

 .ليصبح مرجعية للدولة وللمستثمرين
 وقد اكتملت الدراسات املتعلقة هباتني اهليأتني.

 

 ازاإلعداد ملرحلة استغالل الغ ■■■
ركزت احلكومة على التدابري الكفيلة بتأمني متوين  المحروقات،ويف جمال

 . واإلعداد ملرحلة استغالل الغاز البالد باملواد النفطية
بإعادة  املتعلقةاختذت احلكومة اإلجراءات ، وخبصوص التموين باحملروقات

قات التفريغ التابعة للشركة املوريتانية للمحرو التدرجيي خلطوط  التأهيل
واألمالك املعدنية. ويف هذا اإلطار، مت تكليف جلنة متعددة القطاعات 
بالتدقيق يف وضعية املنشآت النفطية القائمة واقرتاح اإلجراءات املناسبة 

 لتصحيح النواقص املالحظة.
بزيادة قدرات الدراسات املتعلقة جيري التحضري إلطالق وبالتوازي مع ذلك، 

بالشراكة بني القطاعني العام واخلاص.  ،نواذيبوالتخزين بكل من نواكشوط و 
 .يف الداخلنفطية مستودعات إنشاء وتشمل هذه الدراسات 

املرحلة يف إجناز منشآت معترب تقدم مت تسجيل ستغالل الغاز، افيما يتعلق بو 
السلحفاة الكبري، حيث وصلت نسبة إجناز  -األوىل من مشروع حقل امحييم

وستتيح هذه املرحلة املاضي.  دجنربيف هناية شهر  %25األشغال املربجمة إىل 
. ومن جهة مليون طن من الغاز املسال سنويا 2,5األوىل من املشروع إنتاج 

أخرى، جيري إعداد الدراسات املتعلقة باملرحلتني الثانية والثالثة من املشروع 



 

، وهو ما سريفع 2021-2020متهيدا الختاذ القرار االستثماري يف أفق 
ماليني طن من الغاز املسال يف أفق  10رة اإلنتاجية اإلمجالية إىل القد

2026. 
ولضمان االستفادة القصوى من مقدرات القطاع ودجمه يف االقتصاد الوطين، 

رتقية احملتوى احمللي. وهلذا التدابري الكفيلة بركزت احلكومة جهودها على 
منطقة صناعية خاصة دراسة إلنشاء إعداد خالل السنة اجلارية الغرض، سيتم 

مبخزون . ومن شأن اكتشاف حقل بري اهلل بتطوير النشاطات النفطية والغازية
أن يعزز فرص جعل بالدنا قطبا مكعب  مليار مرت 1400يقدر حبوايل 

 إقليميا لصناعة الغاز.
 

ة غري تشجيع املنافسة وردع التجار  ■■■
 املشروعة

 السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
احلكومة على محاية املستهلك ومكافحة بيع  جهود انكبت جمال التجارة،يف 

املواد املنتهية الصالحية. وجتسدت جهودها ضد هذا الوباء يف مراقبة السوق 
 غري الصاحلة لالستهالك. من املواد. طنا  500ف وإتال ومصادرة 

س ولتشجيع املنافسة وردع املمارسات التجارية غري املشروعة، صادق جمل
الوزراء على مشروع قانون خاص حبماية املستهلك سيعرض على مجعيتكم 

وستعزز هذه اجلهود وتعمق يف سنة  املوقرة يف الدورة املقبلة إن شاء اهلل.
وكالة وخاصة من خالل إعداد مشروع قانون حول املنافسة وإنشاء  2020



 

وستستمر . ةمندمج للمعلومات التجاري ونظام ،ملراقبة جودة املواد الغذائية
 .الدولة يف العمل على تنظيم وتثبيت أسعار املواد األولية لصاحل املواطنني

وخبصوص التجارة اخلارجية، استكملت احلكومة االستعدادات املمهدة 
لدخول اتفاقية الشراكة مع اجملموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا من جهة، 

 ريقية، من جهة أخرى. والنضمامها ملنطقة التبادل احلر القارية اإلف
وسيتم إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة بالتعرفة اخلارجية املشرتكة، 
مع تكوين الفاعلني وإطالق محلة حتسيس واسعة السيما اجتاه القطاع اخلاص 

 استعدادا لتفعيل اتفاقية الشراكة مع الفضاءين االقتصاديني املذكورين.
ىل حتقيق التناغم بني التشريعات الوطنية املتعلقة إ نسعىويف هذا اإلطار، س

بالتجارة اخلارجية وبني االتفاقيات الدولية، وخاصة عن طريق تطبيق خمطط 
واملصادقة على اتفاقية تسهيل املبادالت. ويف الوقت نفسه،  التبادالتحترير 

 سيتم إطالق مرصد التجارة اإلفريقية يف موريتانيا.
 

محرك للتنمية ك السياحة البيئية ■■■
 املستدامة  

ويف جمال السياحة، انصبت جهود احلكومة على إعداد متطلبات استنهاض 
 . سنوات طويلةعاىن منها القطاع وإخراجه من حالة اجلمود اليت 

مبدينة أطار،  2020-2019وهلذا الغرض، مت إطالق املوسم السياحي 
ا القطاع. كما قامت حبضور شركاء أجانب مهتمني بالتعاون الثنائي يف هذ



 

حمركا للتنمية املستدامة   لتكون مشروع لتطوير السياحة البيئية بإعداداحلكومة  
 .للدخلمدر و  فرص العملخالق ل القتصاد الوطينل

ملوريتانيا  وستعد احلكومة اسرتاتيجية إعالمية لرتقية السياحة بغية الرتويج 
ة بشكل كوجهة سياحية، وتعمل على توسيع الطاقة االستيعابية الفندقي

ات لالستثمار السياحي وصياغة مشروع معترب عن طريق خلق مناخ مو 
 لتطوير البىن التحتية السياحية. 

وبالتوازي مع ذلك، سيتم إنشاء مدرسة للتكوين يف املهن الفندقية وتعزيز 
ع. وأخريا، سيتم تعزيز وتثمني دور بعثاتنا قدرات الفاعلني يف القطا 

 الدبلوماسية يف ترقية السياحة السيما سياحة املؤمترات.
 

 البىن التحتية املهيكلة ■■■
 السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب

البنى التحتية  احلكومة على مواصلة وتعزيز برامج االستثمار يف حرصتلقد 
كني سياسات تنويع االقتصاد من إحداث سبيال لتم، وصيانتهاالمهيكلة 

 اآلثار املرجوة، عرب ختفيض تكاليف عوامل اإلنتاج ورفع تنافسية القطاعات
 . اإلنتاجية

 .وقد متت تقوية وإصالح وتوسيع الشبكة الكهربائية يف بعض املدن
، ستمضي احلكومة قدما يف تعزيز برامج الكهربة وتوسيع 2020ويف سنة 

أحناء البالد، مع مواصلة العمل على حتسني اخلليط الشبكات يف خمتلف 
 "كوينا"وحمطة  الطاقوي من خالل استكمال بناء حمطة بلنوار



 

 Gouina من 60ورفع حصة الطاقات املتجددة إىل  ،مائيةو الكهر %
 إمجايل إنتاج الطاقة الكهربائية.

وينتظر  ازويرات -، انطلقت أشغال خط نواكشوطوفي مجال نقل الكهرباء
مت توقيع العقد املتعلق مبشروع خط ، يف حني املقبلدجنرب تكماهلا يف اس

وجيري شهر أغشت املاضي. احلدود مع السنغال  -اجلهد العايل نواكشوط
وباإلضافة إىل ذلك، تتواصل أشغال  .ذات الصلة إعداد الدراسات التنفيذية

يف شهر  نواذيبو وينتظر أن يتم استالمه املؤقت -إجناز مشروع خط نواكشوط
 . 2020أغشت 

دراسة اجلدوى املتعلقة خبطي اجلهد العايل ويف ذات السياق، جيري إعداد 
يف  حنو مدينة خاي ه)مع انعطاف النعمه -اكجوجت ونواكشوط -الشامي

تنتهي يف ابريل املقبل. وقد مت احلصول على متويل اجلزء وس (مجهورية مايل
مت احلصول على  كما؛  نقل األخريالواقع على األراضي املوريتانية من خط ال

جيري البحث عن بينما  ،سيلبايب -امبود -متويل خط اجلهد املتوسط كيهيدي
متويل عدة مشاريع أخرى تدخل ضمن حمفظة مشاريع البىن التحتية الصغرى 
للتوزيع والتقسيم واإلنتاج اليت تشمل إجناز خطوط جهد متوسط ومنخفض 

 ن البالد. وحمطات هجينة يف أحناء خمتلفة م
ستويل احلكومة عناية خاصة إلصالح اإلطار املؤسسي لقطاع الطاقة مبا و 

يضمن جناعة االستثمارات املرصودة له وجودة خدماته واستدامتها. ويف هذا 
اإلطار، ستتم إعادة تنظيم الشركة املوريتانية للكهرباء بالفصل بني وظائف 

 من جهة أخرى. اإلنتاج والنقل، من جهة، والتوزيع والتسويق،



 

، مكنت اجلهود اليت قامت هبا احلكومة يف األشهر األخرية المياهويف جمال 
شبكات للتزويد باملاء  105من استكمال أشغال إنشاء وإعادة تأهيل 

 45واقتناء عدد مماثل من جتهيزات الضخ الشمسية، وإجناز  صاحل للشربال
وداخل البالد،  شوطنواكبئرا أنبوبية وإطالق أشغال مشاريع جديدة يف 

 إضافة إىل إعداد دراسات اجلدوى املتعلقة مبشاريع مائية جديدة.
طقما  150اقتناء  مت، صاحل للشربالوعلى مستوى حتسني النفاذ إىل املاء 

عواكس وإنشاء  5مضخة مغمورة و 20مولدات كهربائية و 10لمسيا و
روب يف إطار منظومة من منظومات التزويد باملاء الش 105وإعادة تأهيل 

 .واليات 5مشروع 
وزيادة على ذلك، استفادت ست مدن من تعزيز منظومات اإلنتاج و/أو 
التوزيع التابعة هلا. ويتعلق األمر  بكل من شنقيط، أطار، أكجوجت، الصفا، 

تنحمد.  كما جيري العمل يف تقوية شبكات كل من و   وآجوير  بومديد
إنشاء حمطة معاجلة بطاقة وذلك من خالل  ،بدنأجناكو،  و وابريت، 

كلم من األنابيب وإنشاء مأخذ للمياه من النهر بنفس   11/س، ومد 3م50
الكمية. ومن جهة أخرى، مت إجناز الدراسة املتعلقة بتزويد البلدات الواقعة ما 

 روصو باملياه.  -نواكشوطعلى طريق  80والكلم  17بني الكلم 
قرية يف مثلث  465إىل تزويد ويف إطار مشروع آفطوط الشرقي الذي يهدف 
قرية على مستوى بلديات  35األمل باملاء الشروب، مت إطالق أشغال ربط 

 بوحلراث، مونكل، لقصيبة، املنطقة غرب وجنوب السد.
فخامة رئيس اجلمهورية يف نوفمرب  أطلقوعلى مستوى التوزيع يف انواكشوط، 

ي سيمكن من تغطية املاضي املرحلة اجلديدة من مشروع توسيع الشبكة الذ



 

 100.000كلم وبسعة   1.400مجيع أحياء املدينة بطول إمجايل يبلغ 
زينة، الصكوك، احلي الساكن،  غتوصيلة جديدة وخاصة يف أحياء تفر 

دارالنعيم، عني الطلح، توجنني، الرتحيل، ملح، بوحديدة، السبخة، دار 
 البيظه وجزءا من عرفات.

نصرمة، مت على مستوى مشروع الظهر وخالل الفصل األخري من السنة امل
  :تسجيل

أ( تركيب جتهيزات خزانات املياه يف كل من آمرج، بانكو، حاسي آتيله 
 )يف احملور اجلنويب( واستكمال أنبوب النقل والتوزيع؛و وعدل بقر 

ب( استكمال األشغال يف خزان املياه بآلميم وأنابيب النقل)يف احملور  
 الشمايل(؛ 

راسات التنفيذية وانطالق أشغال مد أنابيب النقل  بطول ج( استكمال الد
 العيون. -العوينات -كلم على حمور متبدغة  180

ويف سجل الورشات قيد االنطالق أو اإلعداد، يندرج إطالق املشروع املائي 
قرى يف  107جملموعة دول الساحل اخلمس الذي يهدف إىل تأمني نفاذ 

وإعداد املشروع القطاعي للمياه احلوضني إىل املاء والصرف الصحي  
والصرف الصحي  الذي يهدف إىل حتسني النفاذ إىل املاء والصرف الصحي 

وكيدمياغا واحلوضني، مبا يف ذلك  وكوركول قرية يف واليات العصابه 345يف 
منطقة إيواء الالجئني يف معسكر امربه. أضف إىل ذلك مشروع تزويد كيفه 

كامور، ولد ينج، كنكوصه،  حاسي  ي، سيلبايبواملدن والقرى اجملاورة)كورا
انطالقا من النهر، ومشروع تزويد  صاحل للشربالشكار، قرو والغايرة( باملاء 



 

روصو  -على طريق انواكشوط 80والكلم  17البلدات الواقعة ما بني الكلم 
 باملياه وتزويد والته انطالقا من مشروع الظهر.

لى التسيري املستدام للموارد املائية مبا ، سيتم الرتكيز ع2024ومن هنا وحىت 
وميكن من إجياد  صاحل للشرباليساهم يف تزويد مجيع القرى الريفية باملاء 

حلول مستدامة لتزويد املدن الواقعة يف مناطق تعاين من شح املياه، إضافة إىل 
 ات الناشئة عن تنمية االستغالل املنجمي يف لمال البالد.جتلبية احلا

إعادة تنظيم كل من الشركة الوطنية للماء ومنظومة املياه القروية كما ستتم 
بشكل يضمن توفري خدمة  تليب تطلعات املواطنني وعلى مستوى 

 االستثمارات الكبرية املرصودة للقطاع.
تحسني هام ل برنامج يف هذا وقد مكنت جهود أخرى  قامت هبا احلكومة

العصابه، احلوضني، تكانت الصرف الصحي يف واليات كيدمياغا، كوركول، 
 والرباكنه.

وانواذيبو  وخبصوص الوسط احلضري، ستزود احلكومة مدينيت انواكشوط
بشبكات ملعاجلة املياه املستعملة ومياه األمطار، كما سيتم إعداد املخططات 

 التوجيهية لتزويد املدن األخرى بنفس اخلدمة.  
 

 تنافسية االقتصاد وحتسني احلركية احلضرية■■■
 السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب

، وعيا منها منظومة النقل الوطنيةأولت احلكومة عناية خاصة لتطوير  لقد
يف تشجيع املبادالت وختفيض تكاليف اإلنتاج وتعزيز تنافسية  اهبأمهية دور 

 االقتصاد وحتسني احلركية احلضرية.



 

ل الطرق القائمة إعادة تأهيعلى احلكومة ركزت  ففي مجال النقل البري،
-إلعادة بناء طريق بوتلميت االنطالقإعطاء إشارة  وصيانتها. وهكذا مت

جرد مجيع املقاطع التالفة من شبكة الطرق الوطنية وتكفلت  أالك، كما مت
املصاحل املختصة بإزاحة الرمال عنها بصورة منتظمة. ويف إطار احلرص على 

أكثر من ين لألشغال العامة جودة الطرق واستدامتها، أجنز املخترب الوط
اختبار وعشر دراسات استهدفت كشف النواقص بغية إصالحها  1.000

  وتفاديها يف املستقبل.
وقد تبني لنا ولألسف وجود اختالالت جسيمة على مستوى العديد من 
الطرق بالنظر إىل املواصفات الفنية واحلد األدىن من اجلودة. وسيتم رصد 

يف وقت الحق يتم ، على أن ام مبهمة صيانة الطرقللقي الوسائل املطلوبة
ة عمومية مكلفة بصيانة الطرق يف اجملالني احلضري وما هيأنشاء التحضري إل

 بني املدن حلماية املواطنني وممتلكاهتم.
وبالنسبة لآلفاق، يتضمن الربنامج التعاقدي مع الشركة املختصة إزاحة ما يربو 

وتثبيت وصيانة حوايل الطرق، ن الرمال عن م 3على مليونني وثالمثائة ألف م
من  2م 27.000وإصالح أكثر من  ،هكتار من الكثبان الرملية 100

احلفر، إضافة إىل إصالح عشرات الكيلومرتات من التشققات ومنشآت 
 تصريف املياه .  

  520إجناز ما يربو على على العمل وعلى مستوى بناء الطرق، جيري حاليا 
مشروعا موزعة على امتداد الرتاب الوطين. ويف  16إطار كلم من الطرق يف 

بناء طرق باكتمال املشاريع املتعلقة  2020هذا اإلطار، ستشهد سنة 
مبربي، برنامج  -بومديد، نواكشوط -فصالة، كيفة -آلميم، باسكنو -النعمة



 

من  1، املقطع رقم2019الطرق احلضرية يف نواكشوط الذي انطلق يف 
 بنشاب. -1قمالطريق الوطنية ر 

ويف الوقت نفسه، ستنطلق األشغال يف املشاريع املتعلقة بكل من جسر 
كلم، طريق   42بوتلميت بطول  -من طريق نواكشوط 3روصو، املقطع رقم 

 -كنكوصه  -بومديد -كلم، طريق جتكجه  120نبيكةحلواش بطول  -آلميم
بو نواذي -من طريق نواكشوط 3كلم، املقطع   350غابو بطول  -سيلبايب
 -كلم، طريق أطار  40جناكو بطول  -كلم، طريق كرمسني  121بطول 

 .كلم  77عدل بكرو بطول  –كلم، طريق آمورج   80شنقيط بطول 
كلم يشمل األحياء 40إضافة إىل برنامج طرق حضرية بطول هذا باإل

.وسيتم تنفيذ كل هذه 2019مل يشملها برنامج  الشعبية باملقاطعات اليت
الصرامة يف الرقابة واملتابعة، مبا يضمن تطبيق أعلى معايري  املشاريع مع مراعاة

 اجلودة وينعكس إجيابا على سالمة مواطنينا وممتلكاهتم. 
هي: دراسة  2020ومن جهة أخرى سيتم إطالق ثالث دراسات يف سنة 

كلم من الطرق احلضرية يف كل املقاطعات؛ ودراسة لفك   300برنامج بناء 
طين  ودراسة وضع اسرتاتيجية جديدة للبنية التحتية العزلة على املستوى الو 

 للنقل.
ويف جمال تنظيم النقل الربي، مت بناء وتشغيل حمطة الطرق يف اكجوجت 

 وإعادة تأهيل حمطة سيلبايب. 
ويف جمال النقل احلضري، عززت شركة النقل العمومي أسطوهلا لكي تتمكن 

حافلة  23ا اقتنت من حتسني جودة خدماهتا ومن توسيع نطاقها. وهكذ
خطوط يف نواكشوط، وبذلك ارتفع عرضها من املقاعد بنسبة  مخسةوفتحت 



 

فرصة عمل جديدة.  60% ووفرت 23% وزاد عدد الركاب بنسبة 43
 .حافلة جديدة 65وذلك باقتناء  2020وسيتواصل تعزيز الشركة يف سنة 

تدامة وبصورة عامة، جيري إعداد دراسة ينتظر منها أن تقرتح حلوال مس
 إلشكالية النقل احلضري يف نواكشوط واملدن الكربى.

، مت حتسني أمن الطريان املدين عرب مراجعة وفي مجال النقل الجوي
اقتناء معدات الكشف والتفتيش لصاحل مطاري نواذيبو النصوص املنظمة له و 

 إطارا يف جمال أمن املطارات.  50إضافة إىل تكوين  ،وأطار
 كة، متت إعادة تأهيل مطار النعمة وافتتح خط جديدويف إطار تنمية الشب

النعمة من شأنه أن يشجع املبادالت ويقلل من معاناة ب  نواكشوط يربط
الساكنة. ويف حني استكملت األشغال يف مهبط بري أم قرين، مت حتسني 

ونواذيبو عن طريق تعزيز  والنعمه لزويراتاظروف استغالل مطارات أطار 
 حلماية ومعدات مكافحة احلرائق.ا حيطاناملدرجات و 
، ستنطلق األشغال يف مهبط ملغيطي. كما سيتم  حتسني 2020ويف سنة 

أمن املالحة اجلوية عرب تشغيل منظومة التوجيه الراداري يف اجملال اجلوي الذي 
يديره برج املراقبة يف نواكشوط، إضافة إىل اإلعداد النطالق مشروع مراقبة 

 .يباآلن قيد التجر هو الذي  رب األقمار الصناعيةاجملال اجلوي الوطين ع
-بيمشروع الربط وارس ويف إطاروعلى صعيد البىن التحتية لالتصاالت، 

كم من مقاطع   1.300أكثر من  إجناز2020خالل سنة سيتم موريتانيا، 
كم   190باإلضافة إىل مد  ،الشبكة الوطنية لأللياف البصرية عالية النطاق

يتم ربط عواصم الواليات واملقاطعات الرئيسية بشبكة من األنابيب، كما س
كم. وسيغطي هذا 1.800النطاق العريض الوطنية اليت يبلغ طوهلا اإلمجايل 



 

الربط األخري اجملال احلضري وتوصيل هوائيات مشغلي االتصاالت على طول 
كيفه، -سيلبايب-كيهيدي-بوكي-شوم ، روصو-طارأ-حماور "نواكشوط

 كلم من شبكة الربط احلضري يف نواكشوط.  40افة إىل النعمة؛ إض-ولعيون

ويف الوقت نفسه، سيتم بناء وتشغيل وصلة دولية ثانية لربط بالدنا عن طريق  
 كابل حبري جديد، على أن تكون نقطة هذا الربط يف عاصمتنا االقتصادية

دفاتر التزامات مشغلي االتصاالت رتاجع . وباإلضافة إىل ذلك، سنواذيبو
والثالث جودة ومدى التغطية بشبكات اتصاالت اجليلني الثاين لتحسني 

 ومنح تراخيص تشغيل اجليل الرابع.
 

 افظة على التنوع احليوياحمل ■■■
 السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب

على مكافحة التصحر من خالل  منذ تعيينها يف جمال البيئة، ركزت احلكومة
هكتار من األراضي املتدهورة،  2.000تنفيذ عدة أنشطة مكنت من صيانة 

هكتار أخرى يف واليات كيدمياغا واحلوضني. ولملت عمليات  600ومحاية 
هكتارا، يف حني غطى الغرس املباشر  450إعادة التشجري باألشجار احمللية 

 شجرية 190.000والرتارزة. كما مت غرس  هكتارا يف والييت الرباكنة 250
 والرباكنه هكتارا  يف واليات كوركول 450حة على مسالشجر الصمغ العريب 

 والرتارزة.
، سيتم وضع وتفعيل برنامج وطين مندمج للتشجري 2020وابتداًء من سنة 

مع إعطاء عناية خاصة للمحافظة على التنوع احليوي ملنظوماتنا الطبيعية 



 

 )تامورتهكتار من املناطق الرطبة القارية  100.000هبدف تشجري 
وإنشاء احملمية الطبيعة خلليج ت النعاج وتامورت حممودة( بوقاري، تامور 

 النجمة يف نواذيبو.
وقد أطلقت احلكومة احلملة السنوية حلماية املراعي من احلرائق يف الواليات 

 مليون أوقية. 56الرعوية السبع بكلفة إمجالية بلغت  -الغابية -الزراعية
، تواصلت عمليات وسعيا لضمان محاية الشاطئ وتسيريه بشكل مستدام

تقوية احلاجز الرملي لشاطئ نواكشوط، وذلك عن طريق تقنيات التثبيت 
امليكانيكي والبيولوجي وسد الثغرات القائمة. وبانتظار إجناز تقييم بيئي 
اسرتاتيجي واجتماعي، قررت احلكومة إرجاء كل عمليات استغالل الرتبة 

 السوداء الشاطئية.
يف اجملال البيئي ومعاجلة اإلشكاليات البيئية ومن أجل حتسني أداء البالد 

األكثر استعجاال، قررت احلكومة إنشاء شرطة بيئية. وسيتم تعزيز عمليات 
البالد من الغابات  لبيئية للحيلولة دون تعرض ثرواتالتحسيس والرتبية ا

أفضل لشواطئنا  ولضمان محاية، لالستغالل غري الشرعي واحليوانات الربية
ص، بسلوكهم وإنتاجهم والفاعلني العموميني واخلوا واطننيومواكبة امل
 جلهود احلكومة الرامية إىل تسيري مستدام وبيئي ملواردنا الطبيعية.املسؤولني، 

ويف هذا اإلطار، سيتم دعم املبادرات واملشاريع البيئية املطورة لسالسل القيم 
 النفايات. وجيري وتثمني تدويرالبيئية واملوفرة لفرص العمل، السيما يف شعب 

إعداد مشروع قانون عام حول تسيري النفايات الصلبة سيتم عرضه على 
 مجعيتكم املوقرة.



 

وستتخذ إجراءات مناسبة لتحفيز املقاوالت الصناعية واالستخراجية على 
االستثمار يف تقنيات أكثر نظافة من أجل احلد من التلوث واإلزعاجات اليت 

 صحة املواطنني.  تؤثر سلبا على البيئة وعلى
 

السياسات التعليمية والصحية وبرامح  ■■■
 التشغيل

 السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
لقد أعطى فخامة رئيس اجلمهورية، بوضوح تام، هلذه املأمورية عنوان " تسريع 
وتكثيف مستوى أداء السياسات التعليمية والصحية وبرامح التشغيل، مبا 

يشة املواطنني، وفتح آفاق جديدة للشباب"، يضمن حتسني ظروف مع
انطالقا من إميانه بأن هذه السياسات اليت تنمي قدرات اإلنسان وتصوهنا 
وتستثمرها يف احلياة النشطة، هي احملرك األساسي لكل تنمية والضامن الوحيد 

ها هذه السياسات يف تالستدامتها. ومن هنا تنبع مكانة الصدارة اليت احتل
 كومة وخطط عملها.برنامج احل

ففي جمال التعليم، أعدت احلكومة خارطة طريق توجيهية ملسار 
ستفضي إىل صياغة كتاب أبيض حول التعليم، وسن قانون  اإلصالح

، ويبدأ تنفيذه بداية العام 2020توجيهي يتم التصويت عليه قبل هناية يونيو 
 .2021-2020الدراسي 
إنشاء جملس مت إصالحه،  كبة مساروموا  أفضل لنظام التعليم قيادة ولضمان

وطين للتعليم يتكون من مجيع األطراف املعنية، ويتوفر على الوسائل 



 

ومشورة مستقلة بشأن  الكفيلة بتمكينه من تقدمي إسهام جيد واهلياكل
 احليوي. سياسات وبرامج هذا القطاع

ف طة الطريق هذه، بادرت احلكومة باختاذ تدابري هتدار ويف انتظار تنفيذ خ
فتوجهت عنايتها بشكل ؛ املنظومةإىل عالج بعض أوجه القصور اهليكلية يف 

خاص إىل النقص اهليكلي للمعلمني من أجل إجياد حل دائم له على مدى 
السنوات الثالث القادمة.وهلذا الغرض، أنشأت احتياطًيا يضم أكثر من 

رس من مقدمي خدمات التعليم سيتم استخدامهم ريثما يتسىن ملدا 5.000
كاف من املدرسني   اج عددختر أن تكوين املعلمني واملدرسة العليا للتعليم 

باملوارد البشرية املدارس املذكورة ستزود  ،املهنيني. وللنهوض هبذه املهمة
واملادية واملالية الالزمة وتعزز بافتتاح مدرسة جديدة لتكوين املعلمني يف كيفه 

كومة قدما يف سياسة جتميع . ويف نفس اإلطار، ستمضي احل2020يف عام 
 املدارس بغية عقلنة وترشيد اخلريطة املدرسية.

ويف ذات السياق، شرعت احلكومة يف مراجعة ملف أشخاص التعليمني 
األساسي والثانوي هبدف احلصول على بيانات موثوقة، متكن من ترشيد 

ري وضبط املوارد البشرية واستخدامها بفعالية، وفقا ملنطق النتائج الذي جي
 العمل على االلتزام به بصرامة.

وإدراكا منها أن مجيع اجلهود املبذولة لن يكون هلا أي تأثري إذا مل حيظ الركن  
بالتشجيع واالحرتام، ستضع  ،الذي هو املدرس ،الرئيس يف جمال التعليم

 احلكومة نظاًما لتعزيز القدرات وللمتابعة والتحفيز من كل نوع.
سن مكافآت خمتلفة لفائدة أعضاء هيئة التدريس  يف هذا السياق، سيتم و 

كافة، وبشكل خاص األكثر منهم استحقاقًا وفًقا للمعايري القائمة على 



 

مستوى حتقيق النتائج الرتبوية. وسيتم إيالء اهتمام خاص للتالميذ يف 
السنوات التعليمية األوىل وسنوات االمتحان يف املناطق النائية والضعيفة الذين 

 ن من اللوازم املخصصة للكفاالت املدرسية.سيستفيدو 
ويف جمال توسيع العرض املدرسي، جيري تنفيذ برنامج واسع للبناء والتأهيل 

وسيضمن البىن اإلدارية تواكبه سياسة صيانة مناسبة، و والتجهيز للمدارس 
برنامج بناء املدارس الرفع من جاهزية مؤسسات التعليم األساسي لسنة 

ستقبال مجيع تالميذ السنة األوىل من املدرسة لتتمكن من ا 2020
 اجلمهورية.

فصل  3500وتشكل هذه اجلهود جزءا من التزامات رئيس اجلمهورية ببناء 
 .دراسي على مدار السنوات اخلمس القادمة

ومن جهة أخرى، سيتم تيسري النفاذ إىل الكتاب املدرسي من خالل مضاعفة 
 الوصول إىل الكتب املدرسية يف مجيع إنتاجه وتوزيعه على نطاق واسع وتأمني

 .2020عاصمة مقاطعة يف عام  58بلديات 
ويف جمال التكوين التقين واملهين، بدأت احلكومة التحضري، بالشراكة مع 

تكوين تأخذ بعني االعتبار احتياجات االقتصاد  إلنشاء خارطة، أرباب العمل
 خر هبا هذا القطاع.الوطين، وتساعد على ترشيد استخدام القدرات اليت يز 

 ويف هذا السياق، مت اختاذ اإلجراءات التالية:
خاص، توجه إليه ضريبة التكوين املهين، وفق نظام  حتويل إنشاء حساب -

إدارة ثالثي األطراف بني اإلدارة وأرباب العمل والعمال؛ ميثل أداة فعالة 
 ؛قاوالتلتوجيه التكوين حنو تلبية احتياجات امل



 

على النتائج على مستوى مؤسسات التكوين من رتكزة رة املإدخال اإلدا -
عقود برامج، مبا يساعد يف توجيه املوارد املخصصة لتحقيق برام خالل إ

 مؤشرات كمية ونوعية تقيس جودة وفعالية وكفاءة النظام؛
مراكز لتنمية املهارات يف قطاعات الصناعة والبناء واألشغال  3إنشاء  -

 التدريب؛ان جودة لضم ،العامة واخلدمات
االستجابة  جديًدا لتعزيزمكونا 120إطالق مسار توظيف وتكوين  - 

 والنفط وغريمها؛ الناشئة كالغازاملالئمة الحتياجات التأهيل للقطاعات 
سنوات بني احلكومة واالحتاد  5توقيع اتفاقية إطارية على مدى  -

ن يف إنشاء نظام لتحديد شروط التعاو  ،العمل املوريتانيني ألرباب الوطين
لتهيئة ظروف حتقيق  ،م والتكوين املستمر والتأهيل والرتبصيللتعلعريض 

 .2024 شاب موريتاين حبلول عام 40.000 التزامنا بتوفري فرص تكوين
من توفري اليد العاملة املاهرة اليت حيتاج التكوين الفني والمهني  ولتمكني

د ومراكز التكوين. ويتعلق األمر إليها االقتصاد، سيتم إنشاء العديد من معاه
ومعهد للتكوين يف جمال املعايري الدولية للبناء  ،الصناعية للتقنياتمبعهد بداية 

ومعهد عال للتكوين يف جمال املهن  ،الرياضمقاطعة واألشغال العامة يف 
اجلديدة لتقنيات اإلعالم واالتصال يف نواذيبو، إضافة إىل ثالثة معاهد 

 املستقبل)التقنيات اجلديدة، التسويق، التجارة، اإلدارة(.للتكوين يف مهن 
 ،ويف ذات املنحى، سيتم توسيع الطاقة االستيعابية لشعب األكادميية البحرية

وذلك عن طريق افتتاح وحدات تكوينية جديدة  ،ومراكز التكوين التابعة هلا
عات لتلبية احلاجات الناشئة عن البىن التحتية اجلديدة للموانئ والصنا

 واجناكو. تانيت، التحويلية يف كل من نواذيبو



 

إىل مقره الذي مت بناؤه وجتهيزه يف  اتغللاكتمال انتقال  املعهد العايل وسيتم 
؛ إضافة مدرسة عليا للدراسات التجارية حيث سيتم كذلك تشييد، نواذيبو

د زيادة الطاقة االستيعابية لكل من املدرسة املتعددة التقنيات واملعاهإىل 
، وذلك لتلبية الطلب على لكواربواملعهد العايل للتعليم الفين ب ،التابعة هلا
يف قطاعات الزراعة والتنمية احليوانية والصناعات  املسؤولية حلملمؤهلني 
 الغذائية.

مت إعداد الدليل اإلحصائي السنوي عن حالة  ،التعليم العالي وعلى مستوى
ذلك من أجل ضمان حتقيق  متابعة  هذا القطاع، وحتديث لوحة القيادة. كل

تقيس آثار سياساتنا يف جمال  مبنية على مؤشرات دقيقة اتقييمية موثوق هب
 التعليم العايل والبحث العلمي.

وتعززت البنية األكادميية على مستوى جامعة العلوم اإلسالمية يف 
ث وخدماهتا املقدمة للطالب، من خالل افتتاح مركز للدراسات والبحو  لعيون

اخلاصة بقضايا التطرف العنيف، وإنشاء مركز للخدمات اجلامعية. ومن جهة 
أخرى، متت مضاعفة عدد الطالب الذين يستقبلهم املعهد العايل للدراسات 
والبحوث اإلسالمية عن طريق املسابقة وعدلت نصوص هذه املؤسسة مبا 

 يتماشى مع مصلحة طالب احملاظر.
 

على تفعيل اهليئات املعنية جبودة التعليم  2020وسيتم الرتكيز خالل سنة 
 وتعزيز قدرات طواقم التدريس والتأطريواالبتكار العايل والبحث العلمي 

إنشاء كلية لعلوم الرتبية إطالق مسار تطوير العرض التكويين من خالل و 
 ؛تقنيات اإلعالم واالتصالو معهد عال ملهن و  ؛جبامعة نواكشوط العصرية



 

فتح ، إضافة إىل ومركز لتعليم العربية لغري الناطقني هبا ؛ةللتجار ومدرسة عليا 
 .متابعة مشروع جامعة جتكجهشعبة للصيدلة بكلية الطب و 

 

احلد من أوجه الغنب ومحاية الطبقات  ■■■
 احملرومة

 السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
هورية وضعت احلكومة يف صميم برناجمها االجتماعي جتسيد التزام رئيس اجلم

متكني كل موريتاين، بدون أي متييز، من  "انتهاج سياسة جّدية ترمي إىل
 التمتع حبياة كرمية حيقق فيها ذاته وتتفتق مواهبه".

ويف هذا الصدد، مت إعطاء األولوية للتدابري ذات األثر االجتماعي الكبري 
، مع ومحاية الطبقات احملرومة غنبواليت من شأهنا أن تضمن احلد من أوجه ال

الرتكيز على توفري التعليم اجليد، واخلدمات االجتماعية والصحية الفعالة، 
وحتسني النفاذ إىل اخلدمات األساسية وإىل فرص العمل، وتعزيز التمكني 

 لطاقات خمتلف طبقات اجملتمع، وخاصة النساء والشباب.
 وجبهيشرفين هنا أن أذكر القرار اهلام لفخامة رئيس اجلمهورية الذي مت مبو 

إنشاء املندوبية العامة للتضامن الوطين ومكافحة اإلقصاء املعروفة باسم 
. وهتدف هذه الوكالة جديدة أوقية اتمليار  4"تآزر"، مبيزانية سنوية قدرها 

إىل تعميم احلماية االجتماعية، والقضاء على مجيع أشكال التفاوت وتعزيز 
 التماسك الوطين. 



 

وبية جبدية على تطوير خمتلف برامج ومشاريع وهلذا الغرض، ستعمل هذه املند
مكافحة الفقر واإلقصاء والتهميش وتسريع وترية إجنازها وتوسيع جمال 

 تدخلها. 
ر بالفعل  عملها بالتنسيق مع القطاعات احلكومية املعنية، التآز وقد بدأت 

وعلى ضوء الربامج املتضمنة يف تعهدات رئيس اجلمهورية. وهي الربامج اليت 
إىل دعم وسائل اإلنتاج والقدرة الشرائية للفقراء وحتسني نفاذهم إىل  هتدف

  والسكن الالئق والطاقة.  صاحل للشربالالتعليم وخدمات الصحة واملاء 
بتوسيع برامج "التكافل" لتحويل النقود، وحتسني جناعة   وتتعلق هذه الربامج

مستوى معيشة برنامج "أمل" وإطالق برنامج "الشيلة" اهلادف إىل حتسني 
 للسكن االجتماعي.  وبرنامج "داري" التجمعات احمللية خاصة يف آدوابه، 

مسكنا  50 ويف سياق هذا الربنامج األخري مت إطالق مشروع رائد لبناء
اجتماعيا من مواد حملية، مصمم على شكل ورشة تعليمية تستفيد منها من 

لعسكرية والدرك الوطين، واهلندسة ا جهة، مدرسة التكوين املهين يف سيلبايب،
فرص التشغيل والتدريب اليت ميكن أن يوفرها  تقييم وتتيح من جهة أخرى، 

فرصة تدريب لصاحل  300هذا النشاط . ومن املنتظر يف هذا اجملال توفري 
 .2020الشباب واحلرفيني خالل 

مسكن  10.000إطالق بناء  2020ويف ذات اإلطار، سيتم سنة 
 األحياء اهلامشية يف مدن البالد الكربى.اقتصادي لصاحل سكان 

وضع السجل على تواصل العمل ي، الحماية االجتماعيةويف جمال 
االجتماعي مع استكمال عمليات حتديد املستهدفني يف تسع مقاطعات 



 

أسرة، إضافة إىل استكمال عملية التدقيق يف  14.800معنية، وهو ما ميثل 
 خرى.املستهدفني على مستوى سبع مقاطعات أ

ومبا أن الظروف املعيشية للمواطنني تتطلب تدخال سريعا من الدولة 
ومتعدد   لتحسينها، فسيطلق فخامة رئيس اجلمهورية اليوم برناجما شامال

يستجيب لألولويات امللحة ويقدم حلوال سريعة للمشاكل  القطاعات،
 املستعجلة.

 

 األمن الغذائي ■■■
مسح عام للوضعية الغذائية على مستوى  ، مت إجراءاألمن الغذائيويف جمال 

كما مت تأمني ؛  املقاطعات لتكون أساسا لتدخالت احلكومة عند االقتضاء
طن من  37.000اب الوطين بأكثر من متوين حوانيت أمل على امتداد الرت 

وقدمت مساعدات يف شكل أغذية ومواد إسعاف لصاحل  ،املواد الغذائية
 وكوركول والعصابةيات احلوضني أسرة منكوبة يف وال 460أكثر من 

 وإينشريي. وكيدمياغا
، خالل الفيضانات اليت خمتلف مصاحل الدولةاحملكم بني  مكن التنسيق وقد

إصالح و  من ختفيف أضرار السيول شهدتنا مناطق خمتلفة من البالد،
مبا يسر إعادة التموين  املتضررة جراءها،  شبكات الطرق والكهرباء واملياه

يف الوقت  األساسية وتقدمي املساعدات للمواطنني املتضررينباخلدمات 
 .املناسب



 

مشروعا صغريا لدعم األمن الغذائي ومناعة  30وأخريا، أجنز أكثر من 
وتعبئة  صاحل للشربالاملواطنني يف جماالت محاية املزروعات والتزويد باملاء 

 املياه السطحية والصرف الصحي احلضري.
. وباإلضافة إىل ذلك، سرتكز 2020ج وتعمق يف سنة وستتواصل هذه الربام

احلكومة جهودها يف جمال مواجهة األزمات الغذائية على إرساء منظومة يقظة 
وآلية إنذار مبكر فعالتني. وسيتم استباق األزمات الغذائية، بوجه خاص، عن 
طريق تعزيز قدرات التدخل امليدانية وإنشاء صندوق خاص موجه لتجديد 

االحتياطي وتشييد بىن ختزين جديدة وإعادة تأهيل البىن القائمة، املخزون 
 إضافة إىل عصرنة وتسيري وصيانة األسطول.

  -من بني إجراءات أخرى -وستتم تلبية احلاجات الغذائية للسكان احملتاجني
عرب تنظيم عمليات التوزيع اجملاين للمواد والنقود، ومواصلة تفعيل برنامج أمل 

 وافتتاح مراكز اإلنعاش الغذائي وترقية برنامج الكفاالت.وعملية رمضان 
من خالل متكينهم من القيام احملتاجني وستعزز احلكومة مناعة األهايل 

 بأنشطة متنوعة مدرة للدخل وخلق فرص عمل مومسية يف الوسط الريفي.
ولضمان بلوغ األهداف املذكورة بأقل تكلفة فنية ومالية، ستحظى احلكامة 

واملالية لألمن الغذائي بضايف عناية احلكومة. وهكذا، سيتم إعداد  املؤسسية
السياسة الوطنية لألمن الغذائي وتقام منظومة لتنسيق التدخالت على 

 املستويني املركزي والالمركزي.
 
 
 



 

دمج النوع يف السياسات العمومية  ■■■
 والربامج القطاعية

 السيد الرئيس، السادة والسيدات
لضمان مشاركتها الكاملة والنشطة يف احلركة التنموية،  املرأة،يشكل متكني   

املشروع الوطين لفخامة رئيس اجلمهورية السيد حممد  ركنا أساسيا من أركان
 ولد الشيخ الغزواين .

وجتسيدا هلذه اإلرادة القوية، شرعت احلكومة من أول يوم يف اختاذ بعض 
ها ودمج موضوع النوع يف السياسات التدابري املهمة لصاحل ترقية املرأة وتأهيل

العمومية والربامج القطاعية، وحماربة الصور النمطية وأشكال العنف القائم 
 على النوع. 

حتيني اإلسرتاتيجية الوطنية ملأسسة النوع  ويف هذا الصدد، تعمل احلكومة على
 . وإنشاء املرصد املوريتاين حلقوق املرأة

نفاذ املرأة إىل حقوقها والقضاء على  أن يساهم يف ومن شأن هذا املرصد
التفاوت بني اجلنسني على مجيع املستويات السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية والقانونية، وأن يكون آلية مؤسسية متخصصة 
الستعراض ومراقبة حالة حقوق املرأة ورصد مجيع االنتهاكات ضد حقوقها 

 . ملناسببغية تصحيحها ومعاجلتها يف الوقت ا
تعزيز القدرات املؤسسية لتنفيذ اإلسرتاتيجية الوطنية ملأسسة  ويف سجل 

أنشئت  منصات متعددة القطاعات 05الفاعلني يف  تكوين النوع، مت



 

حملاربة العنف القائم على النوع. كما مت تنشيط اخلاليا القطاعية  حديثا
 اخلاصة بالنوع والفريق الفين متعدد القطاعات للنوع. 

تتواصل اجلهود املتعلقة بتكوين البنات والنساء على خمتلف املهارات، وس
 83روضة أطفال يف أحياء أطراف نواكشوط وتكوين  53ومبتابعة إنشاء 

نشاطا مدرا للدخل  20متدربة يف مركز التكوين والرتقية النسوية وتنفيذ 
ربة متد 395لصاحل املتخرجات من مركز تكوين الطفولة الصغرى، واستقبال 

 .جديدة
يف التعليم ما قبل   مبادرة 200متويل   إن شاء اهلل  2020وستشهد سنة 

مشروع متويل ملؤسسات صغرية لصاحل املتخرجات من مركز  50املدرسي و
ترقية ريادة األعمال النسوية لصاحل   التكوين والرتقية النسوية، وإطالق مشروع

لصاحل النساء يف شركة صغرية أخرى  100شركة صغرية، وإنشاء  100
 احلوضني والعصابة وكيدمياغا.

ومن أجل املسامهة يف دعم متدرس البنات واستبقائهن يف نظام التعليم التقين 
وحدات لتسويق املنتجات احمللية، وتنفيذ  4واملهين، سيتم إنشاء وجتهيز 

ومراقبة األنشطة املدرة للدخل املوجهة لضمان نقل البنات يف األماكن اليت 
 50ها مشروع متكني املرأة والعائد الدميغرايف. هذا باإلضافة إىل تقدمي حيدد

 منحة للبنات املتفوقات.
 ويف جمال محاية الطفولة، مت القيام مبا يلي:

 حتيني االسرتاتيجية الوطنية حلماية األطفال؛ -
 ؛حداثانطالق مشروع دعم قضاء األ -
 متابعة التكوين املستمر ملعلمي رياض األطفال؛ -



 

 طفل يف وضعيات صعبة؛ 300قبال حوايل واست -
 طفال معوقا يف التعليم اخلاص هبذه الفئة؛ 245تسجيل  -
شهرا  59تكثيف الكشف عن سوء التغذية لألطفال من الوالدة حىت سن  -

 ومعاجلة احلاالت اليت تستدعي العالج.

  ، سيتم:2020ويف سنة 
 عملها؛ اعتماد اإلسرتاتيجية الوطنية احملينة حلماية الطفل وخطة -
 طفل ممن هم يف وضعيات صعبة؛ 1.300استقبال ورعاية أكثر من  -
 طفالً ممن استفادوا من  إعادة التأهيل؛ 735ودمج ومتابعة  -
ورشات عمل للتدريب املهين على اخلياطة والنجارة واللحام  5إنشاء وجتهيز  -

 يف نواكشوط وكيفه وأالك؛ وتصفيف الشعر
صبح مركز تدريب ملهن الطفولة يستجيب تطوير مركز الطفولة احلايل لي  -

 للحاجة املتزايدة ملكونني مؤهلني؛
طفال يف السجل السكاين  60من جهة أخرى، ستتم مواكبة عملية تقييد  -

 بغية حصوهلم على أوراق احلالة املدنية..

 ويف سبيل املسامهة يف حتقيق رفاهية األسرة املوريتانية وتعزيز التماسك
االجتماعي، واصلت احلكومة جهودها يف جمال تشجيع واالستقرار األسري و 

وتسهيل تسوية قضايا النزاعات العائلية املعروضة على اجلهات املختصة، 
وكثفت محالت توعية املرأة باملمارسات األسرية األساسية اليت متكن من 

 حتسني صحة ومنو وتطور األطفال.



 

ملرأة الريفية والرعوية تنظيم قوافل وطنية تضامنية مع ا 2020وسيتم يف سنة 
 بلدية ريفية، 23ضمنقرية  66يف 

وفيما يتعلق باألشخاص املعوقني، شرعت احلكومة يف ترمجة االهتمام الذي 
وقد  رئيس اجلمهورية هلذه الشرحية من اجملتمع إىل واقع ملموس. فخامة يوليه

 مت يف هذا اإلطار حتقيق ما يلي:
اد املوريتاين للجمعيات الوطنية بناء مقر مكتمل التجهيز لصاحل االحت -

 لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ ؛
 من املعدات اخلاصة باألشخاص املعوقني؛ العشرات توزيع -
أطفال متعددي اإلعاقة من معونة اجتماعية بلغ غالفها املايل  110استفادة  -

 ألف أوقية؛ 300اإلمجايل 
 ألف أوقية جلمعيات األشخاص املعوقني؛  850لغ بتقدمي منحة مب -
شخص معوق وذويهم من  2.000دراسة هتدف إىل الوصول إىل متكني   -

 االستفادة، على مستوى الصندوق الوطين للتأمني الصحي؛
 2.000التحضري لتوزيع الدفعة األوىل من بطاقة األشخاص املعوقني على   -

 شخص؛
إدراج مكونة تتعلق بإحصاء املعوقني يف عملية املسح الدميوغرايف الصحي   -

اليا، مما سيمكن من احلصول على معرفة تقريبية حلجم هذه الفئة اجلاري ح
 من السكان؛

طفاًل من متعددي اإلعاقة يف  240برعاية  2020وستقوم احلكومة سنة 
 إطار برنامج التحويالت النقدية لألطفال ذوي اإلعاقة.



 

وستسهر احلكومة على تنفيذ املرسوم اخلاص بتيسري ولوج األشخاص املعوقني 
ملباين واملرافق العمومية، وعلى توزيع بطاقة املعوق على مستحقيها متهيدا إىل ا

الستفادهتم من احلقوق اليت تكفلها، وعلى توسيع العرض يف جمال تكوين 
 املعوقني.

 

 الصحية القيادة والتنظيم واحلكامة ■■■
 السيد الرئيس،السيدات والسادة النواب

حممد ولد الشيخ الغزواين، يف السيد رئيس اجلمهورية فخامة اللتزام  جتسيدا
برناجمه االنتخايب، بـ "العمل دون هوادة من أجل تعزيز املكتسبات وبناء 
منظومة صحية تصل تدرجييا إىل مستوى ميكنها من إمداد املواطن املوريتاين 
باخلدمات الصحية األساسية، ذات اجلودة العالية، وبأسعار يف املتناول"، 

األشهر املاضية، إجراءات هتدف إىل حتسني الوضع  اختذت احلكومة، يف
 الصحي للسكان على مستوى اجلودة أو النفاذ إىل اخلدمات الصحية.

ومن أجل ذلك، مت الشروع يف العديد من اإلصالحات اجلوهرية األخرى، ال 
سيما تلك املتعلقة بتعزيز القيادة والتنظيم واحلكامة، وتطوير خريطة تغطية 

؛ وبدأت عملية ختطيط قائمة 2030-2020غطي الفرتة صحية مرجعية ت
 على النتائج على مستوى اهلرم الصحي بأكمله .

وانصبت اإلجراءات يف املقام األول على إعادة تركيز مهمة قطاع الصحة على 
التجاوب اإلجيايب مع حاجات وتطلعات السكان. ومن بني التدابري املهمة 

ل الدولة كامل التكاليف املرتتبة على نقل املتخذة يف هذا اجملال قرار حتم



 

املرضى املرفوعني إىل اهلياكل االستشفائية. كما مت إقرار جمانية العالجات 
 املقدمة يف مصاحل املستعجالت على امتداد الرتاب الوطين.

األطراف  ويف ذات السياق، أطلقت احلكومة عملية تشاور مع مجيع
ة لتوفري وتوزيع األدوية واملستلزمات الطبية حول مشروع اسرتاتيجية وطني املعنية

املختلفة بأفضل الطرق وأكثرها مالءمة. على أن يفضي هذا املسار إىل وضع 
خارطة طريق تنفيذية وبرنامج لتعزيز قدرات مركزية شراء األدوية واملستلزمات 

 الطبية. 
وبالتوازي مع ذلك، مت إطالق برنامج لتطهري القطاع الصيديل، من أجل 

 لقوانني والنصوص املعمول هبا يف هذا اجملال.لفرض االمتثال الصارم 
ويف إطار تقومي اختالالت قاعدة بيانات املصادر البشرية، ومن منطلق احلرص 

من  686على تأمني نفاذ كل املواطنني إىل اخلدمات الصحية، مت اكتتاب 
كما   . دعمال الصحة وحتويلهم مجيعا إىل اهلياكل الصحية يف داخل البال

ستتعزز البىن الصحية هذه السنة  باكتمال أشغال بناء مستشفى أطار 
 وتوسعة مركز االستشفاء الوطين.

ويف ذات املنحى، ستعمل احلكومة على تنفيذ خطة لتطوير البىن التحتية 
وخمتلف اخلدمات الصحية الفنية مبا يتطابق مع املعايري املطلوبة، فضال عن 

 لة لصيانة التجهيزات.  تنفيذ اسرتاتيجية فعا
 

 هتماماتالشباب.. صدارة االتشغيل  ■■■
 السيدات والسادة النواب السيد الرئيس،



 

فخامة حيتل التشغيل، خاصة تشغيل الشباب، مكان الصدارة ضمن تعهدات 
رئيس اجلمهورية. لذلك انصب عمل احلكومة، طوال األشهر األخرية، على 

 يد هذه األولوية على أرض الواقع. إعداد أفضل الظروف املناسبة لتجس
وهكذا مت إطالق مسح استشرايف بغية تقييم مقدرات خلق فرص العمل 
الكامنة يف القطاعات العمومية ويف القطاع اخلاص كما شرع يف دراسة سبل 

جلعلها أكثر جناعة.   ANAPEJإصالح الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب
نية لتسيري مشاريع التشغيل وضمان ويف الوقت نفسه، مت إنشاء منسقية وط

 انسجام اجلهود املبذولة يف هذا اجملال مبا حيقق مزيدا من قوة التأثري واستدامته.
ويف سبيل جتسيد التزام احلكومة جبمع برامج التشغيل يف تنسيقية واحدة، 

لألمن الغذائي،  SAFIR  مشروع من بينها وإعداد وإطالق عدة مشاريع
إىل اهلادف  WACOMمشروعو والصمود والتشغيل  والتكوين والدمج 

شعب الثروة احليوانية وحصاد الصمغ العريب  يف توفري عديد فرص التشغيل 
 . والرتارزة كيدمياغاو  وكوركول والعصابة نييف واليات احلوض

لضمان التطبيق الصارم  املتخذةومن جهة أخرى، فإن من شأن اإلجراءات 
رتنة الوظائف اليت يشغلها حاليا أجانب يف يف جمال م للنصوص املعمول هبا

خمتلف القطاعات، ال سيما التعدين والصناعة، أن حتدث أثرا إجيابيا على 
 تشغيل الشباب.

ويف جمال خلق الوظائف، جتدر اإلشارة إىل تنظيم مسابقة الكتتاب أكثر من 
باب أستاذ ومعلم احتياطي وكذا االتفاق املربم مع االحتاد الوطين ألر  5.000

شاب يف النصف األول من السنة  6.000العمل املوريتانيني بشأن اكتتاب 
شابا من ذوي السوابق سبيال حلمايتهم وحتصينهم ضد  75اجلارية ودمج 



 

إغراء العودة إىل النشاطات غري الشرعية. وقد مت بالفعل الشروع يف إجراءات 
 ق املذكور.شاب يف إطار تنفيذ املرحلة األوىل من االتفا 800اكتتاب 

الوطنية  االسرتاتيجية، ستسعى احلكومة إىل تفعيل 2020وخالل سنة 
للتشغيل وتنظم طاولة مستديرة لشركائها املاليني والفنيني من أجل تعبئة 
التمويالت الالزمة. كما ستنظم أياما تشاورية مع القطاع اخلاص لتدارس 

تسهل وصول  أفضل السبل خللق فرص العمل عن طريق وضع آليات مناسبة
 الفاعلني اخلواص إىل مصادر التمويل.

 

 تسيري اجملال احلضري اختالالتتصحيح  ■■■
 السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب

لقد استقطب حتسني إطار احلياة يف املدن واملراكز احلضرية ضايف اهتمام 
احلكومة مبكرا. وشكلت معاجلة االختالالت املالحظة يف تسيري اجملال 

حلضري أول امللفات اليت مت التصدي هلا. وهلذا الغرض، مت الشروع يف اختاذ ا
 اإلجراءات الضرورية لضمان الصرامة يف تطبيق النظم الضابطة لشروط تقدمي

، مت تعزيز هكذامجيع اخلدمات العمومية ذات الصلة بالتسيري احلضري. و 
العمومي  اجملالل الرقابة احلضرية يف نواكشوط من أجل مكافحة فعالة الحتال

 بصورة غري شرعية وانتشار املساكن غري الالئقة. 
وجيري العمل على وضع سجل عقاري حضري حمدد جغرافيا وتعزيز منظومة 

مت بالفعل وضع  . وقدالتخطيط احلضري السيما بالنسبة ملدينة نواكشوط
خمطط عمراين جديد على مستوى تفرغ زينة وينتظر أن يشفع مبخطط عمراين 

 سط املدينة مبا يف ذلك منطقة حدائق السبخة. لو 



 

وقد أجريت الدراسات التمهيدية الضرورية لوضع خمطط فرز ملدينة النعمة. 
 الشروع يف توسعة وعصرنة مدينة كيفه. 2020وسيتم يف سنة 

، حتقق نواكشوطوخبصوص إهناء عملية إعادة هيكلة األحياء اهلامشية يف 
حيث متت معاجلة مجيع احلاالت العالقة، تقدم كبري السيما يف عرفات 

 ستتواصل هذه العملية على مستوى توجنني ودار النعيم.و 
شهر األخرية استالم آخر املباين وعلى مستوى مدينة الطينطان، مت يف األ

والتجهيزات اجلماعية املربجمة،  وانطلقت عملية توسيع شبكة التزويد باملاء 
 .القدمية آخر حيني من أحياء املدينة بينما تواصلت عملية إعادة هيكلة

يف مراجعة وحتيني النصوص املتعلقة  احلكومة رعت ش يف جمال اإلسكان،و 
برتقية املقاوالت العقارية لتوفري الظروف املالئمة لتشييد السكن االقتصادي 

 وخلق آلية مناسبة لتمويله.
 نبيكة مسكنا لصاحل املوظفني يف جتمعات بورات، 50هذا باإلضافة إىل 

 صفيه، تنومند، ماغا والعطف. واهلل، أم ا، ترمسه، بوحلراث، صبحلواش
ويف جمال املباين واملرافق العمومية، أطلقت احلكومة برناجما طموحا لتشييد 
وإعادة تأهيل البىن التحتية والبنايات العمومية، الدينية والثقافية واإلدارية 

والتجارية. ويف إطار هذا الربنامج،  والتعليمية والصحية والشبابية والرياضية 
يتواصل العمل يف بناء مقرات املؤسسات الدستورية، إضافة إىل تشييد مبنيني 

 . طوابق 9من  إداريني
 احلوضنيبناء مقرات اجملالس اجلهوية ومكاتب والييت  2020وستشهد سنة 

وحكام مقاطعات بوكي وبايب وولد  وإينشرييانواكشوط اجلنوبية وتكانت و 
 وبومديد وكيفه واكجوجت واوجفت والعيون وتامشكط وباسكنو ينج وآمرج



 

وسيلبايب ومقامه وغابو وبنشاب، إضافة إىل مكتيب رئيسي مركزي  وكوبين
حميجرات اإلداريني ومكاتب مندوبييت وزارة اإلسكان والعمران او  التاشوط

 واالستصالح الرتايب يف  احلوض الشرقي وتكانت وإينشريي.
ز البىن تعزي 2020إعادة تأهيل املباين القائمة، سيتم يف سنة  وفضال عن

عواصم وسجونا يف قصور عدالة  منشأة تضم  15 التحتية لقطاع العدالة ب
 .كالنبيكة وبري ام قرينبلدات  ويف بعض ال الواليات

ويف جمال االستصالح الرتايب، متت املصادقة على املخطط العمراين لقطب 
الدراسات الطبوغرافية الالزمة لصياغة املخطط العمراين  ميناء تانيت وأجريت
 لقطب ميناء اجناكو.

وماغا جتمعي العطف تزويد ويف إطار برنامج جتميع البلدات، مت الرتكيز على 
 الضرورية.االقتصادية و ىن التحتية االجتماعية ببالاملنشأين حديثا 

 

 الربنامج الوطين للتطوع " وطننا " ■■■
 يس، السيدات والسادة النوابالسيد الرئ

الشباب يف تنظيم مشاركة فز و وضع إطار برجمي حلوعيا من احلكومة بأمهية 
وطنية يراد منها أن متكن اسرتاتيجية مت الشروع يف إعداد البناء الوطين، 

الشباب من االضطالع بدور طالئعي يف عملية التنمية. وبالتوازي مع ذلك، 
طوع " وطننا "، وأطلق مسار التشاور والتحسيس مت وضع الربنامج الوطين للت

املواطنة استفاد  لكما مت تنظيم قافلة حتسيسية للشباب حو   حول سبل تفعيله.
وكوركول، إضافة إىل  والرباكنه والرتارزةشاب يف واليات نواكشوط  300منها 



 

تنظيم ملتقى شبايب حول املواطنة والدميقراطية يف مدينة كيهيدي شارك فيه 
 والية.  13ميثلون  شباب

مشروع  500، مت إطالق عملية متويل االقتصاديتمكني على صعيد الو 
 .لصاحل الشباب يف نواكشوط وواليات أخرى

يف جمال البىن التحتية الرياضية والشبابية، جيري جتهيز املركب األومليب و 
 واستصالح املساحات اخلضراء التابعة له.

ملقبلة إطالق مشاريع عدة من شأهنا وخبصوص اآلفاق، سيتم يف األشهر ا
الشباب يف خمتلف الواليات. كما سيتم بناء  لصاحلخلق آالف فرص العمل 

، فضال عن إعادة تأهيل دار الشباب لكواربمركبات رياضية يف نواكشوط و 
 اجلديدة.

 

 دورها احليوي يف التنمية الشاملةالثقافة و  ■■■
تقديرا لقيمتها الذاتية املتأتية  ، الوطنيةوأولت احلكومة عناية مستحقة للثقافة 

من طرافتها وتنوعها وثرائها واعرتافا بدورها احليوي يف التنمية الشاملة بوصفها 
 عامال ال غىن عنه لتعزيز الوحدة الوطنية وتقوية التالحم االجتماعي.

ويف وجتلت هذه العناية غري املسبوقة يف دعم احتاد األدباء والكتاب املوريتانيني 
اليت مت بذهلا لتطوير مهرجان املدن القدمية من جمرد تظاهرة كبرية اجلهود ال

احتفالية فولكلورية حلظية إىل منتدى عاملي تتواصل فيه الثقافات ويثمن 
الرتاث احمللي وتطلق برامج تنموية حقيقية ترتك آثارا باقية بعد هناية 

 االحتفالية.



 

وطنية  ااحلكومة أيام سنتقليدية حيث دعم الصناعة التويف ذات التوجه، مت 
تثمينه، وشكلت عدة التشاور حول وترقيته و  يللتحسيس هبذا الرتاث الثر 

جلان تعكف حاليا على دراسة سبل النهوض به. كما مت وضع احلجر 
األساس لقرية الصناعة التقليدية يف مدينة شنقيط ضمن فعاليات النسخة 

 األخرية من مهرجان املدن القدمية.
شخص يف صناعة اخلزف  300مت تنظيم ورشات لتكوين جهة أخرى، من و 

كما تطويرها  اقرتاح حلول لوأطلقت دراسة لتشخيص واقع شعبة الصباغة و 
وضع تصور إلعادة تأسيس معرض وطين للصناعة التقليدية وفقا للمعايري 

واكتملت الدراسة املؤسسية املتعلقة بإنشاء معمل لصناعة اجللود  الدولية
متكاملة  اسرتاتيجية وطنية ، و كل ذلك يدخل يف إطار  احلرف املرتبطة هبا.و 

 .هبذا القطاعللنهوض جيري إعدادها 
وتنفيذا لتعهدات فخامة رئيس اجلمهورية املتعلقة برتقية التنوع الثقايف ووضع 

تنظيم املهرجان الثقافة يف خدمة تنمية البالد االقتصادية واالجتماعية، مت 
، دعمت املهرجان السنوي الثالث عشر لألدب املوريتاين.و  رحالوطين للمس
بني  بالتناوب إنشاء ثالثة مهرجانات ثقافية وطنية ستجرى إضافة إىل 

 عواصم الواليات. ويتعلق األمر، بكل من:
 املهرجان الوطين للشعر)العريب وباللغات الوطنية(؛ -
 املهرجان الوطين للرتاث املوسيقي وفنون األداء؛ -
 املهرجان الوطين للرياضات التقليدية. -
 



 

سيتم تعزيز منظومة ترقية الفنون التقليدية والفنون اجلميلة، ومن جهة أخرى، 
إىل  ودعم املسار اهلادفمن خالل إنشاء جائزة رئيس اجلمهورية للفنون 

 انبثاق سينما وطنية حقيقية.
 

 لسيد الرئيس، أيتها السيدات، أيها السادةا

حلصيلة عمل احلكومة واخلطوط العريضة لربناجمها يف  كزامر  كان ذلكم عرضا
 السنة اجلارية.

ملموسة وبرامج  إن ما تضمنه هذا العرض من إجنازات هامة وإجراءات 
واعدة، ال ميثل يف نظرنا إال بداية الطريق لتجسيد املشروع الطموح الذي رسم 

ين، حني تعهد معامله فخامة رئيس اجلمهورية السيد حممد ولد الشيخ الغزوا
إىل بناء وطن حيس كل املوريتانيني وكل  "للشعب املوريتاين بأن يسعى 

املوريتانيات بفخر االنتماء إليه، واستثمار خرياته، ويعيشون مكرمني آمنني يف 
 مرابعه اجلميلة".

وإنين، وإن كنت أدرك جيدا أنكم، ممثلي شعبنا األيب، تتقامسون معي الشعور 
السبيل، فإنين، يف ذات الوقت، واثق   تواجهنا يف هذاحبجم التحديات اليت

من أنكم تشاطرونين، وبنفس الدرجة، االعتزاز بشرف ونبل املهمة اليت 
اختارنا اهلل للنهوض هبا، مهمة اإلسهام يف خدمة ازدهار ورفاه وطننا 



 

وال خيفى عليكم أن أداء هذه األمانة اجلسيمة يلزم احلكومة ومجعيتكم  يل.الغا
  وقرة بالتعاون الوثيق والشراكة الفعالة. امل

ومن أجل ذلك، يسعدين أن أؤكد لكم اليوم حاجتنا إىل دعمكم القوي 
لإلصالحات وخطط العمل اليت يتضمنها برنامج احلكومة، وإىل مواكبتكم له 
بالنقد البناء والرقابة الناجعة. ونعدكم بأن تظل يدنا ممدودة للحوار معكم 

لسياسية الوطنية حول كل ما من شأنه أن يطور العمل ومع كل األطراف ا
ويضمن بلوغ اهلدف املنشود من مجيع السياسات اليت تتبعها   احلكومي

تستجيب تنمية شاملة ومستدامة  حتقيقالسلطات العمومية أال وهو " 
 طموحات الشعب املوريتاين بكل مكوناته".ل

ة بة إلكراهات الوضعيومن أجل بلوغ هذا اهلدف بأسرع وقت ممكن، واستجا
رية اليوم برناجما سيطلق فخامة رئيس اجلمهو ، الصعبة اليت يعيشها املواطنون

 وستتبع هذا الربنامج اهلام برامج أخرى مماثلة إن شاء اهلل. .متعدد األبعاد

 وتصحيح االختالالتعاقدة العزم على رفع التحديات القائمة  إن احلكومةو 
من خالل اإلصالحات اجلادة والناجعة من جهة، ومن خالل حتويل الفرص 

إجنازات ملموسة  الثمينة اليت تزجر هبا اآلفاق الواعدة يف كافة اجملاالت إىل
 م املواطن وحتقق مستقبال زاهرا لبلدنا العزيز.ختد

 "ويف ذلك فليتنافس املتنافسون".

 َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن". صدق اهلل العظيم.  "َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَـَرى اللَّهُ 



 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.


