
 

 

 

 

 الملحقات







 واآلفـــــاق 5102حصيلة  - (5102-5102خطة عمل الحكومة )

   25 

 

 (5102-5102خطة عمل الحكومة )

 واآلفـــــاق 5106حصيلة 

 العنصر المحور
األهداف 

 االستراتيحية
 2201 حصيلة  التاريخ اإلجراءات المبرمجة األهداف العملية

مناطق 

 \التدخل

 المستفيدون

الهيئة 

 المسؤولة

هيئات 

أخرى 

 معنية

 اآلفاق

0- 
ئم

عا
 د

يد
ط

تو
 

لة
دو

ال
 

ح
 ال

ن
سي

ح
وت

ة.
مي

مو
لع

 ا
مة

كا
 

0.0 

تعزيز  -

المهام 

السيادية 

ودولة 

 القانون

 

0.0.0 

ضمان الدفاع  -

عن االستقالل 

 اإلقليمي

 

 

 

على  الحفاظ -0.0.0.0

 المسلحة جاهزية لقوات

 واألمن

تعزيز القدرات  - 0.0.0.0.0

المسلحة  العمالتية للقوات

 وقوات األمن

القدرات العمالتية  مواصلة تعزيز  5102-5102

المسلحة وقوات األمن بتوفير  للقوات

الوسائل الضرورية، ومن مزيد من 

 فرص التكوين والتمرين

كافة التراب 

 الوطني

وزارة الدفاع 

 الوطني

 مواصلة تعزيز القدرات  

محاربة االختالل  -0.0.0.0.5

 األمني والجريمة عبر الحدود

التحلي باليقظة والجاهزية التامة في  5102-5102

الختالالت األمنية والجريمة عبر وجه ا

 الحدود 

كافة التراب 

 الوطني

وزارة الدفاع 

 الوطني

 استمرار القيظة  

 

.0.0.0.5 

تعزيز وتنويع دور  -

القوات المسلحة في تنمية 

 البلد

دعم العرض في  -..0.0.0.5.0

 مجال الصحة

دعم وتعزيز وتنويع العرض مواصلة   - 5102-5102

 في مجال الصحة

ة التراب كاف

 الوطني

وزارة الدفاع 

 الوطني

 توسيع  وتحسين الخدمات الصحية  

تنمية العرض في  - 0.0.0.5.5

 مجال التعليم المتخصص

 افتتاح كلية الدفاع محمد بن زايدـ  5102-5102

 افتتاح المعهد العالي للغة اإلنجليزيةـ 

كافة التراب 

 الوطني

وزارة الدفاع 

 الوطني

 التعليم المتخصصتنويع  ةمتابع 

تنويع أدوات  - 0.0.0.5.2

الخدمات المدنية )أشغال، 

 تجهيزات، أعمال مستعجلة(

كافة التراب  متابعة المجهودات 5102-5102

 الوطني

وزارة الدفاع 

 الوطني

 متابعة المجهودات 

0.0.5 

ضمان أمن  -

المواطنين 

وممتلكاتهم 

وإقامة إدارة 

 جوارية

ية ضمان حما - 0.0.5.0

األشخاص والممتلكات 

داخل الوطن وعند 

 الحدود 

إقامة نظام  -0.0.5.0.0. 

"موريتاني عبور" )البصمات 

والصور( في جميع المراكز 

 الحدودية

كافة التراب  متابعة توسيع منظومة موريتانيا عبور 5102

 الوطني

 

وزارة 

 الداخلية

 متابعة التوسيع 

االنتهاء من  - 0.0.5.0.5

اإلنسانية إلزالة األلغام  العمليات

في المناطق التي تم تحديدها 

 وتحسيس السكان

نزع األلغام في المناطق  عمليةاستكمال  5102-5102

 المستهدفة، وتحسيس السكان  

والية 

 نواذيبو

وزارة 

 الداخلية

 

 متابعة العملية في نواذيبو

 

استكمال  - 0.0.5.5  

ودعم إقامة حالة مدنية 

 يعول عليها

تعزيز قدرات  - 0.0.5.5.0

الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة 

وسجل السكان في داخل وخارج 

البلد مع توسيع أنشطتها إلى 

 وثائق أخرى

5102-5102  
مركز    021في بناء   شغال تقدم اال

عاصمة بلدية   022استقبال  المواطنين: 

 ومقاطعة الشاميمدن قديمة  4و

كافة التراب 

 الوطني

الوكالة 

طنية الو

للوثائق 

المؤمنة 

وسجل 

 السكان

 استكمال البناء والتجهيز 

تعميم نظام  -0.0.5.5.5

التأشيرات البيومترية على 

جميع البعثات الدبلوماسية 

 والقنصلية

 

5102  

  42قيد التنفيذ: تجهيز  بيوميتري ل 

مركز حدودي بالتعاون مع اإلدارة 

 العامة لألمن الوطني

كافة التراب 

 الوطني

البعثات 

الدبلوماسية 

 والقنصلية

التأشيرات البيومترية  مة نظمومتابعة تعميم م 

 على جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية
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 المستفيدون

الهيئة 

 المسؤولة

هيئات 

أخرى 

 معنية

 اآلفاق

0.0.5.2  

دعم الالمركزية  -

 والتنمية المحلية

إقامة آليات  - 0.0.5.2.0

مدمجة لتمويل المجموعات 

 المحلية

كافة التراب  قيد  الدراسة 5102

 الوطني

رتا وزا

الداخلية، 

والشؤون 

 االقتصادية 

  

 

 

 

المصادقة على  -0.0.5.2.5 

مدونة المجموعات اإلقليمية 

 وتنفيذها

كافة التراب  قيد التنفيذ 5102

 الوطني

وزارة 

 الداخلية

 استكمال التنفيذ 

تعزيز خدمات دعم  - 0.5.2.2

البلديات والمتدخلين اآلخرين 

 في التنمية المحلية

لة تكوين المنتخبين مواص - 5102

 والوكالء البلديين

مواصلة إعداد وتوزيع  -

مجاميع النصوص وأدوات 

 التسيير

تفعيل منظومة المعلومات  -

 البلدية

وزارة  

 الداخلية

 وضع قاعدة بيانات حول البلديات - 

اتخاذ نصوص لتعزيز قدرات التسيير  -

 مركز والتنمية المحليةت الال

0.0.5.4  

ث إعادة هيكلة وتحدي -

االدارة المركزية 

واإلقليمية وتحسين 

 نوعية خدماتها

إنهاء إعادة هيكلة  -0.0.5.4.0

 اإلدارة اإلقليمية

كافة التراب  تنفيذ إعادة هيكلة اإلدارة اإلقليمية 5102

 الوطني

وزارة 

 الداخلية

 مواصلة إعادة الهيكلة 

تحسين إطار  -0.0,5,4.5

العمل بتشييد وتجهيز البنايات 

 ريةاإلدا

مواصلة برنامج بناء وتجهيز مكاتب  5102-5102

 وإقامات السلطات اإلدارية

كافة التراب 

 الوطني

وزارة 

 الداخلية

 مواصلة البرنامج 

وضع نظام  0.0.5.4.2

معلوماتي مؤمن يغطي جميع 

 المقاطعات

مواصلة برنامج حوسبة عواصم  5102

 المقاطعات

كافة التراب 

 الوطني

وزارة 

 الداخلية

 والمراكز اإلدارية  مواصلة توسيع البرنامج 

0.0.5.2  

تعميم وتعزيز فعالية  -

 خدمات الحماية المدنية

 

 

 

إنشاء مراكز إغاثة 0.0.5.2.0

 في المدن الكبيرة

بناء  وتجهيز مراكز لإلنقاذ  5102

 وإنشاء وحدات للحماية المدنية

عواصم 

 المقاطعات

وزارة 

 الداخلية

جديدة في كبريات  مواصلة إنشاء مراكز 

 المدن الداخلية

بناء وتجهيز بنى  - 0.0.5.2.5

 للحماية المدنيةتحتية 

إنشاء وتجهيز مركز  - 510

الرياض، إعادة تأهيل مركز 

اإلغاثة في تيارت والميناء 

 والثكنة المركزية بنواكشوط

سيارات إنقاذ  2اقتناء  -

سيارات  2وسيارة إطفاء و

 تدخل

وزارة  نواكشوط

 يةالداخل

بناء مقر الحماية المدنية بميناء نواذيبو  

 المستقل

إنشاء مركز  - 0.0.5.2.2

 لليقظة وتسيير األزمات

 

تفعيل المركز الميداني لليقظة واإلنذار  5102

 وتسيير األزمات

وزارة  نواكشوط

 الداخلية

 بناء مراكز إنقاذ جديدة 

ضمان  -0.0.2

توفير عدالة 

0.0.2.0  

تحسين الولوج إلى  -

تعزيز الولوج  - 0.0.2.0.0

 الجغرافي إلى العدالة

ـ افتتاح محاكم محاربة االسترقاق في   5102-5102

 نواكشوط والنعمة وانواذيبو

كافة التراب 

 الوطني

 اعتماد استراتيجية وطنية للنفاذ إلى العدالة.   وزارة العدل
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شفافة وفعالة 

وذات 

اقية، مصد

وقريبة من 

 المواطن

 العدالة

 

 

تحسين الولوج  - 0.0.2.0.5

المالي للعدالة )خفض تكاليف 

 خدمات العدالة(

5102-5102 

 

 

كافة التراب  خفض تكاليف خدمات العدالة -

 الوطني

ـ تفعيل مكتب المساعدة القضائية، عبر دعم   وزارة العدل

 الفقراء في الحصول على حقوقهم

0.0.2.0,2  

 بناء وتجهيز وترميم البنى -

 القضائية

ـ تقدم األشغال في قصر العدل  بسيلبابي  5102-5102

والعيون وتجكجة واكجوجت ،وفي 

 سجني ابيكه وبيرام اقرين 

 ـ إعادة تأهيل العديد من المحاكم

كافة التراب 

 الوطني

توفير مبان لمحكمة االستئناف بأالق   وزارة العدل

ومحكمتي نواكشوط الجديدتين ومحكمة 

ية، وللمقاطعات التي ال نواكشوط التجار

 تتوفر على قصور عدل

0.0.2.5  

 تعزيز أداء العدالة -

 

 

 

تخصص ودعم  - 0.0.2.5.0

قدرات القضاة والمساعدين 

 القضائيين

في  لقضاة وأعوان القضاءتكوين ا - 5102-5102

القانون المدني والقانون مجاالت 

 الجنائي وفي اللغات

كافة التراب 

 الوطني

تعزيز وسائل تكوين القضاة وأعوان مواصلة   لوزارة العد

القضاء، دعما لمتطلبات التخصص وللتمكن 

 من اللغات

0.0.2.5.5  

 تعزيز استقالل القضاء -

لية الوطنية للوقاية من اآلاعتماد   -5102

 التعذيب 

 .اعتماد ترسانة متكاملة ضد الفساد ـ 

كافة التراب 

 الوطني

 ة التشريعية موضع التنفيذوضع الترسان  وزارة العدل

0.0.2.5.2 

 تحسين أوضاع السجون -

 متابعة بناء وتجهيز السجون   5102-5102
وتحسين الظروف الغذائية والصحية 

 للسجناء
 

كافة التراب 

 الوطني

 استكمال بناء السجون قيد االنجاز  وزارة العدل

..0.0.2.2 

 تعزيز دولة القانون -

نصوص تطبيق ال - 0.2.2.0

ئية زاالمنظمة للحماية الج

 لألطفال

تم وضع مشروع مدونة للطفولة  -  5102-5102

وتفعيل التشريعات المتعلقة بالحماية 

 ئية لألطفال زاالج

كافة التراب 

 الوطني

 المصادقة على المشروع  وزارة العدل

 تكثيف محاربة الجريمة  2017-2015 محاربة الجريمة -0.2.2.5

العنف  قانون حولوع مشر ـ إقرار

 الموجه ضد النوع

كافة التراب 

 الوطني

مواصلة محاربة الجريمة بكل الوسائل   وزارة العدل

 المتاحة

 

كافة التراب  تفعيل إستراتيجية محاربة الرشوة  5102-5102 محاربة الرشوة - 0.2.2.2 

 الوطني

 متابعة التفعيل  وزارة العدل

0.0.4 

تطوير إطار  -

ة للحكام

السياسية 

يضمن توطيد 

الديمقراطية 

وتجذير الثقافة 

 التعددية

0.0.4.0 

 تعزيز الوحدة الوطنية -

0.0.4.0.0  

 توطيد التماسك الوطني -

 

كافة التراب  قيد الدراسة مشروع استراتيجية 5102-5102

 الوطني

مفوضية 

حقوق 

اإلنسان 

والعمل 

 اإلنساني، 

كل 

 القطاعات

 يةاستكمال إعداد االستراتيج

0.0.4.0.5  

ترقية اإلنصاف والمساواة بين  -

 المواطنين

كافة التراب   5102-5102

 الوطني

وزارة 

الداخلية 

 والالمركزية

كل 

 القطاعات
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0.0.4.5 

تعزيز النظام  -

 الديمقراطي الوطني

0.0.4.5.0 

تنفيذ إصالحات مهيكلة  -

تستهدف تحسين الممارسة 

 الديمقراطية

5102-5102  

 الدراسةقيد 

كافة التراب 

 الوطني

وزارة 

الداخلية 

 والالمركزية

كل 

 القطاعات

 إنجاز اإلصالحات 

0.0.4.5.5  

ترقية ثقافة الحوار والتعددية  -

 السياسية

 رسبتمبتنظيم حوار وطني شامل ،  - 5102-5102

  5102واكتوبر 

 التحضير لتطبيق مخرجات الحوار -

كافة التراب 

 الوطني

 

 

وزارة 

ة الداخلي

 والالمركزية

 تنفيذ المخرجات 

0.0.2  

تشجيع  -

احترام حقوق 

اإلنسان 

والمساواة بين 

المواطنين 

 والتضامن 

 0.0.2.0 

ترقية وتعزيز حقوق  -

 اإلنسان

إعداد التقارير الدورية حول تنفيذ  - 5102-5102 إ عداد التقارير 0.2.2.4
إجراءات الميثاق اإلفريقي لحقوق 

 وتوكول مابوتواإلنسان والشعوب وبر
تكوين السلطات القضائية واإلدارية   -

وأعوان العدل  حول األدوات القضائية 
 التي  صادقت  عليها موريتانيا 

التحضير لزيارات المقررين الخاصين  -
 لألمم المتحدة

كافة التراب 

 الوطني

مفوضية 

حقوق 

اإلنسان 

والعمل 

 اإلنساني، 

كل 

 القطاعات

 مواصلة إعداد التقارير

 

 

 

 

 

 

 

تنظيم ورشات  - 0.0.2.0.2

 جهوية بشأن حقوق اإلنسان

 

للتحسيس لصالح قادة  اتتنظيم ورشـ   5102-5102
المجتمع المدني ووسائل اإلعالم  حول 

 التشريعات المناهضة للعبودية

كافة التراب 

 الوطني

مفوضية 

حقوق 

 اإلنسان 

وزارة 

 العدل

 مواصل عمليات التحسيس

والتحسيس  المز لإلعمرك إنشاء

 والتوثيق

 المركز  أنشطةمتابعة     المركز إطالق 

تعزيز وسائل  - 0.0.2.0.2

العيش المستدامة للعائدين 

 والمجتمعات المضيفة

كافة التراب  مواصلة تعزيز وسائل عيش العائدين 5102-5102

 الوطني

وكالة 

 التضامن

 مواصلة الجهود  

0.0.2.5  

 القضاء على مخلفات -

الرق وتحسين ظروف 

 انعتاق ضحاياه

 

 

0.0.2.5.0  

تنفيذ خطة عمل خارطة  -

الطريق للقضاء على األشكال 

 المعاصرة لالسترقاق

إنشاء األجهزة القضائية المقررة في  - 5102-5102
  5112ـ141القانون 

 اكتمال وإحالة التقارير -
تفعيل اآللية الوطنية للوقاية من  -

 التعذيب 
مييز وضع خطة عمل ضد الت -

العنصري وكره األجانب وعدم 
 التسامح.

تكوين السلطات القضائية واإلدارية  -
وأعوان العدل  حول األدوات القضائية 

 التي  صادقت  عليها موريتانيا 
التحضير لزيارات المقررين الخاصين  -

 لألمم المتحدة

كافة التراب 

 الوطني

مفوضية 

حقوق 

 اإلنسان 

كل 

 القطاعات

 ل خارطة الطريق مواصلة تنفيذ خطة عم -

0.0.2.5.5  

نشر التشريعات المناهضة  -

 تنظيم  القوافل للتحسيس .  5102-5102

 شبكات صحفيين متخصصين  إنشاءـ 

كافة التراب 

 الوطني

مفوضية 

حقوق 

 مواصلة التحسيس 
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 اإلنسان  للعبودية والتعبئة حولها

تنفيذ برامج  -0.0.2.5.2

للحصول على الخدمات 

ية )التعليم والمياه األساس

 والصحة ومحو األمية والسكن(

 مدرسة  مكتملة  55إنجاز  - 5102-5102

 مركز صحي 55إنجاز  -

 بئر ارتوازية 22إنجاز  -

 شبكة توزيع الماء الشروب 02 -

كافة التراب 

 الوطني

وكالة 

 التضامن

 مواصلة البرنامج 
 
 

 

دعم الزراعة عن  - 0.0.2.5.4

ية المنشآت المائتهيئة طريق 

الزراعية وتوفير المدخالت 

 والمعدات

كافة التراب  مساحات زراعية 2تهيئة  5102-5102

 الوطني

كل  ضامنالت

 القطاعات

 تهيئة المزيد من المساحات -

إنشاء  اآللية الوطنية للوقاية من  

 التعذيب

 إقامة اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب - 
 دورة تكوينية ألعضاء اآللية -

اب كافة التر

 الوطني

مفوضية 

حقوق 

 اإلنسان

كل 

 القطاعات

 تفعيل اآللية -

تعزيز  - 0.0.2.4 

القدرات للتعامل مع 

 حاالت الطوارئ

تعزيز القدرات  - 0.0.2.4.0

القيادية لمفوضية حقوق اإلنسان 

والعمل اإلنساني في مجال 

 العمل اإلنساني

مشاركة في مختلف اللقاءات الدولية  - 5102-5102
 حول حقوق اإلنسان واإلقليمية

اعتماد التقرير الوطني المقدم وفق  -
الدور الثاني من االستعراض الدوري 

 الشامل
تقديم التقرير الوطني حول تنفيذ   -

االتفاقية المتعلقة بحماية حقوق 
 المهاجرين وأفراد أسرهم

تعزيز حضور الخبراء الوطنيين في   -
 هيئات حقوق االنسان

كافة التراب 

 الوطني

مفوضية 

وق حق

 اإلنسان

برنامج 

األمم 

المتحدة 

 للتنمية

مواصلة  تعزيز الحضور و الديناميكية   

 في مجال حقوق اإلنسان

تعزيز قدرات  - 0.0.2.4.5

السكان المحليين على مواجهة 

 الكوارث

كافة التراب   5102-5102

 الوطني

مفوضية 

حقوق 

 اإلنسان

وزارات 

الصيد، 

التجارة، 

ومفوضية 

األمن 

 الغذائي

 مواصلة النشاط 

. المساهمة في 0.0.2.2 

اإلدماج االقتصادي 

 للطبقات الهشة

تحديد وتنفيذ  - 0.0.2.2.0

 برامج لنشاطات مدرة للدخل

نشاط مدر للدخل لصالح السكان  05.  - 5102-5102
 ذوي الوضعيات الهشة

 على السجناء ةتوزيع المواد الغذائي

كافة التراب 

 الوطني

مفوضية 

حقوق 

 ناإلنسا

 ـ مواصلة هذا البرنامج 

 

 

ترقية  0.0.2

محيط موات 

لحرية 

وانفتاح  التعبير

 المجتمع المدني

استكمال  0.0.2.0

اإلطار القانوني 

والمؤسسي للصحافة 

 والمجتمع المدني.

إنجاز نظم  - 0.0.2.0.0

 أشخاص المؤسسات الصحفية

إنجاز النظامين األساسي والداخلي  5102-5102

 فزة للتل

كافة التراب 

 الوطني

وزارة 

العالقات مع 

 البرلمان 

 تنفيذ النظامين 

المصادقة على  - 0.0.2.0.2

 قانون جديد للمجتمع المدني.

5102 

 

 

كافة التراب  قيد الدراسة

 الوطني

وزارة 

العالقات مع 

 البرلمان
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إضفاء الطابع  - 0.0.2.0.4

الرسمي على إطار تعاقدي بين 

واإلذاعة الموريتانية الهابا 

 والتلفزة

5102 

 

 

كافة التراب  قيد الدراسة

 الوطني

وزارة 

العالقات مع 

 البرلمان

  

ضمان ولوج  - 0.0.2.5

الجميع إلى معلومات 

 حرة 

توسع تغطية  - 0.0.2.5.0

 الراديو والتلفزيون الوطنيتين

5102 

 

 

، مما مكن 4االنتقال إلى عربسات بدر

ثين التلفزي من توسيع تغطية الب

 واإلذاعي إلى دول أوربية جديدة

كافة التراب 

 الوطني

الوزارة 

المكلفة 

بالعالقات مع 

البرلمان 

والمجتمع 

 المدني

 مواصلة توسيع التغطية 

مواكبة التغيير  - 0.0.2.5.5  

 من البث التماثلي إلى الرقمي

  

 

 

كافة التراب   قيد الدراسة

 الوطني

وزارة 

العالقات مع 

 لمانالبر

 االنتقال إلى البث الرقمي  

 

إنشاء قناة  - 0.0.2.5.2

برلمانية وأخرى مخصصة 

 للشباب والرياضة

كافة التراب  قيد الدراسة 5102-5102

 الوطني

وزارة 

العالقات مع 

 البرلمان

 

 انطالق القنوات 

تمديد شبكة  - 0.0.2.5.4

اإلذاعة الريفية إلى المناطق 

 الرعوية  

كافة التراب  قيد اإلنجاز 5102-5102

 الوطني

وزارة 

العالقات مع 

 البرلمان

 إكمال اإلنجاز 

ترقية تدخل  - 0.0.2.2

المجتمع المدني 

والصحافة في 

 استراتيجيات التنمية

إنشاء فضاءات  - 0.0.2.2.0

للتبادل والتدريب واالتصال 

 )دار المجتمع المدني(

كافة التراب  قيد الدراسة 5102-5102

 طنيالو

وزارة 

العالقات مع 

 البرلمان

 إنشاء الفضاءات 

إنشاء شبكات من  - 0.0.2.2.5

 الصحفيين المتخصصين

إنشاء شبكات وجمعيات صحفيين  ضد  5102-5102
 األشكال المعاصرة لالسترقاق

وزارة  

العالقات مع 

 البرلمان 

 مواصلة العملية 

إنشاء برنامج  – 0.0.2.2.2

المؤسسي للدعم الهيكلي و

لمنظمات المجتمع المدني 

 والصحافة

إنشاء إطار للتشاور بين منظمات  5102-5102
 المجتمع المدني والدولة والشركاء

الوزارة  

المكلفة 

بالعالقات مع 

البرلمان 

والمجتمع 

 المدني

 مواصلة البرنامج 

 ومشروع تمهين منظمات المجتمع المدني

 

 

 

 

 

تحديث  - 0,0.2.4 

لقدرات الفنية وتعزيز ا

 للقطاع

تحديث معدات  - 0.0.2.4.0

الوكالة الموريتانية لألنباء 

واإلذاعة الموريتانية وهيئة البث 

 اإلذاعي والتلفزي، والتلفزة 

الوكالة الموريتانية لألنباء: تم تزويدها  5102-5102
بنظام معلومات متعدد الوسائط يمكن من  

 التسيير اآللي للمعلومة
يتانية:   تم تزويدها بنظام التلفزة المور

"ورك فلوو"  وتجهيزات سمعية 

وزارة  

العالقات مع 

 البرلمان

 اقتناء تجهيزات جديدة لصالح هذه المؤسسات 
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 بصرية متطورة
 اإلذاعة الوطنية:  اقتناء  منصة داليت 

 

تطوير قطاع  – 0.0.2.4.5

 االتصال

 استراتيجية اتصال قيد الدراسة  5102-5102
 مشروع  قانون حول اإلشهار إعداد

الوزارة  

المكلفة 

بالعالقات مع 

البرلمان 

والمجتمع 

 المدني

 استكمال االستراتيجية و القانون 

تنفيذ برنامج  - 0.0.2.42   

 للتدريب ودعم القدرات

الوزارة   قيد التنفيذ 5102-5102

المكلفة 

بالعالقات مع 

البرلمان 

والمجتمع 

 المدني

 مواصلة الدعم 

 0.5 

تحسين  -

الحكامة 

 العمومية.

وضع  - 0.5.0

دبلوماسية فعالة 

تعزز مكانة 

البالد على 

الساحة الدولية 

وتسهم في 

 تنميتها

ترقية صورة  - 0.5.0.0

البالد وتعزيز إشعاعها 

 في الخارج

دعم وتعزيز  - 0.5.0.0.0

وتوسيع وتوطيد عالقات 

 التعاون مع العالم

يع  اللقاءات على ـ المشاركة في جم 0 5102-5102

 المستوى الثنائي والمتعدد

للقمة العربية، في  52ـ تنظيم الدورة 

 نواكشوط ، 

ـ ترؤس العديد من المؤتمرات اإلقليمية 

 وشبه اإلقليمية والدولية 

وزارة  العالم

 الخارجية

متابعة توطيد عالقات التعاون الثنائي  

 والدولي

تعزيز وتحسين  - 0.5.0.0.5

 يتانيا في العالمصورة مور

ـ االعتراف الدولي بريادة  0.5.0.0.5 5102-5102

تجربة بالدنا في مواجهة التطرف 

 العنيف

 ــ ظفر بالدنا بمناصب عليا دولية

وزارة  العالم

 الخارجية

تكثيف العمل على ترقية صورة البالد  

 وتعزيز حضورها على الساحة الدولية

 

     

مشاكل  متابعة - 0.5.0.0.2

الموريتانيين المقيمين في 

 الخارج ومساعدتهم

ـ إنشاء مركز لعمليات الطوارئ  5102-5102

لمساعدة الموريتانيين في الخارج في 

 الحاالت الطارئة

وزارة  العالم

 الخارجية

الشروع في إعداد قائمة بيانات خاصة  

 بهؤالء الرعايا

تطوير العمل  - 0.5.0.5

الدبلوماسي ذي البعد 

 االقتصادي 

نشر المعلومات  - 0.5.0.5.0

المتعلقة باإلمكانات االقتصادية 

 للبلد، في الخارج

توفير المعلومات على موقع الوزارة  - 5102-5102

 وعلى مستوى البعثات الدبلوماسية

وزارة  العالم

 الخارجية

وزارة 

الشؤون 

االقتصاد

 ية

التحيين المستمر للمعلومات وتزويد بعثاتنا 

 سية بهاالدبلوما

إقامة شراكات  - 0.5.0.5.5

اقتصادية من خالل تنشيط 

وإنشاء اللجان المشتركة 

عقد اللجان  المشتركة  للتعاون مع   - 5102-5102

 مالي  ومصر والجزائر 

وزارة  العالم

 الخارجية

 مواصلة تنشيط اللجان المشتركة األخرى. 
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 ومجالس رجال األعمال

0.5.5  

تحسين  -

وتحديث 

الحكامة 

االقتصادية 

لتعزيز الصمود 

 والتنافسية

0.5.5.0  

تحسين اإلطار العام  -

 لتنمية االقتصاد الكلي

0.5.5.0.0  

استقرار وترسيخ إطار  -

 االقتصاد الكلي

مواصلة السياسات الصارمة الرامية  - 5102-5102
لتحقيق نمو مرتفع والحد من الفقر 

والبطالة وتلطبف آثار انخفاض 
 اد األولية أسعار المو

 .% 2.0تحقيق نسبة نمو  -
الحكم في التضخم في حدود 

0.2 % 

وزارة  كل البلد

االقتصاد 

والمالية، 

المالية، البنك 

 المركزي

مواصلة العمل على استقرار إطار  - 
 االقتصاد الكلي

 التحكم في أسعار المواد االستهالكية -
ونسبة تضخم  دون  %2تحقيق نسبة نمو  -

5% 

 أدوات إنجاز - 0.5.5.0.5

 والتوقع النمذجة

اإلدارة  قيد اإلنجاز -5102

 االقتصادية

وزارة 

االقتصاد 

 والمالية

 إعداد وتفعيل األدوات - 

إنجاز  - 0.5.5.0.4 

 البالد في التنموية االستراتيجية

 5121-5102في أفق 

إعداد وتنفيذ خطة العمل األولى ذات  - -5102
يع األولوية الستراتيجية النمو السر

 واالزدهار المشترك

وزارة  كل البلد

االقتصاد 

 والمالية

  مواصلة تنفيذ اإلستراتيجية - 

0.5.5.5  

 نقدية تطوير سياسة -

 النظام استقرار تضمن

والتحكم في  المالي

 األسعار

إقامة تسيير مرن  - 0.5.5.5.0

 لسوق الصرف

سوق أكثر شفافة، وتقليص التنازل  - 5102-5102

مة أكبر في توطين المباشر، وصرا

 وتبرير استخدام العلمات الصعبة

البنك  كل البلد

 المركزي

  

تكثيف الرقابة  - 0.5.5.5.5

 الماليةة والمصرفي

إعداد مشروع قانون مصرفي  -   5102-5102

مطابق لمبادئ "بال" لضمان إشراف 

 مصرفي فعال.

عصرنة مركزية المخاطر )إقامة خط -

 والبنوك ( مؤمن بين البنك المركزي

البنك  كل البلد

 المركزي

 المصادقة على القانون وتطبيقه 

تحسين الوساطة  -0.5.5.5.2

 المالية

افتتاح أربعة مصارف إسالمية رفعت  - 5102-5102

 % 01إلى  4نسبة التبنيك من 

ـ المصادقة على مخطط محاسبي جديد 

 لمؤسسات التمويل الخفيف

البنك  كل البلد

 المركزي

لة توطيد الوساطة المالية وتطبيق مواص 

المخططات المحاسبية لمؤسسات القرض 

 الخفيف

إنشاء بورصة  - 0.5.5.5.4

 للقيم المنقولة

البنك  نواكشوط إعداد دراسة الجدوى وتعيين المسؤول 5102-5102

 المركزي

 إنشاء البورصة 
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تنقية المالية  -0.5.5.2

العامة وتحسين القدرة 

 لمواردعلى تعبئة ا

تحيين دراسة  - 0.5.5.2.0

 بشأن تمويل االقتصاد  5101

 مواصلة التحضير الجتماعات تعبئة - 5102
-5102لتنموية اتمويل البرامج لا

5151 

وزارة  كل البلد

االقتصاد 

 والمالية

كل 

 القطاعات

خطة العمل االجتماع بالشركاء لتعبئة تمويل  -
يع األولى ذات األولوية الستراتيجية النمو السر 

   واالزدهار المشترك

تعزيز تعبئة  - 0.5.5.2.5

 الميزانية وتوقعيتها

 مواصلة الجهود في هذا االتجاه  وزارة المالية كل البلد وقعية الماليةمواصلة جهود التعبئة والت 5102-5102

0.5.5.2.4  

تعزيز الحصرية والشفافية  -

 لميزانية الدولة

الخارجية في قوانين  دمج التمويالت - 5102-5102

 المالية

تقديم جدول تطور رصيد العمليات  -

المالية وفقا للمعايير في قانون المالية 

األصلي وفي جدول العمليات المالية 

 للدولة

 تقديم مخزون الدين في قانون المالية -

 نشر جميع وثائق الميزانية -

 نشر جدول العمليات المالية للدولة  -

 

عرض تمويل العجز حسب المعايير  -  لماليةوزارة ا كل البلد
 المعترف بها

تحسين طريقة عرض كشوف تنفيذ  -
 الميزانية

تقديم ملخص بيانات الميزانية من حيث  -
 باإليرادات والنفقات

إعداد  النصوص المراجعة للعنونة المالية  -
 MSFP 2001طبقا لمنهجية 

 

تحسين نوعية  - 0.5.5.2.2

مات المحاسبة العامة والمعلو

 المالية

إعداد قوانين التسوية المالية للسنوات  5102-5102

 الماضية

لالممركزة امتابعة تكوين عمال الهيئات 

 حول البرمجيات البلدية الجديدة

إعداد النظام العام الجديد للمحاسبة 

 العمومية

 إعداد دليل المحاسبين المسددين

 ور والمعاشاتإعداد مسطرة إجراءات األج -  وزارة المالية كل البلد
مراجعة اإلطار القانوني إلنشاء صناديق   -

 السلف
المصادقة على النظام العام للمحاسبة   -

 العمومية وتطبيقه
تحديد المتطلبات المعلوماتبة الضرورية  -

  لتفعيل إصالحات الوظيفة العمومية
 

 0.5.5.4  

تحسين برمجة وتسيير  -

 االستثمارات

وضع أدوات  - 0.5.5.4.0

 واالستثمار  للبرمجة

5102  

 

وضع إطار مؤسسي إلعداد واختيار 

 وبرمجة  االستثمارات العمومية

 041اتفاقية تمويل بأكثر من  01توقيع 

 مليار أوقية

 

وزارة  كل البلد

االقتصاد 

 والمالية

 

مواصلة تفعيل منظومة تعزيز أدوات   

 برمجة ومتابعة االستثمارات العمومية
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0.5.5.4.5 

م لمتابعة وتقييم إنشاء نظا -

 المشاريع والبرامج التنموية

تعزيز األدوات عبر إعداد برنامج  5102-5102

االستثمارات العمومية وإطار النفقات 

 5103-5102المتوسط المدى 

 

وزارة  كل البلد

االقتصاد 

 والمالية

 تفعيل هذه األدوات - 

0.5.5.2  

تعزيز تنافسية  -

االقتصاد وتحسين بيئة 

 .األعمال

تنفيذ االستراتيجية  - 0.5.5.2.0

 الوطنية لمكافحة الرشوة

وزارة  كل البلد مواصلة تفعيل االستراتيجية 5102-5102

الشؤون 

 االقتصادية

 مواصلة تفعيل االستراتيجية 

تنفيذ االستراتيجية  - 0.5.5.2.5

-5102التنموية للقطاع الخاص

5152 

عين إعداد قانون الشراكة بين القطا - -5102

 العام والخاص

 5102-5102إعداد خارطة طريق  -

 إلصالح مناخ األعمال

وزارة  كل البلد

االقتصاد 

 والمالية

 

 تفعيل  القانون وخارطة الطريق 

 

 0.5.5.2  

ترقية االدخار الوطني  -

وتعزيز مساهماته في 

السياسات القطاعية، 

واإلمكانيات المساعدة 

 على التوظيف.

0.5.5.2.0 

تنفيذ استراتيجية وضع و -

 عشرية لتنمية االدخار الوطني

 

 

 

قيد الدراسة بالتعاون مع الصندوق  -5102

 الفرنسي للتنمية

صندوق  كل البلد

اإليداع 

 والتنمية

 مواصلة المسار 

وضع سياسة  - 0.5.5.2.5

لتصنيف الوظائف ذات 

اإلمكانيات التشغيلية. في 

 صندوق االيداع واالدخار

اذ مرسوم تنظيمي وتحويل الهيئة اتخ 5102-5102

المكلفة بتمويل القطاع الزراعي إلى 

 قرض زراعي

صندوق  كل البلد

اإليداع 

 والتنمية

 تعزيز هذه السياسة 

تطوير آلية  - 0.5.5.2.2

ممركزة للتوفير لتمويل السكن 

 االجتماعي

صندوق  كل البلد  قيد الدراسة 5102-5102

اإليداع 

 والتنمية

 ليةتطوير اآل 

مواصلة تمويل  - 0.5.5.2.4

المشاريع الداعمة للتشغيل 

 وتنمية األنشطة االقتصادية

مواصلة تمويل مشاريع دعم  5102-5102

مشروع في انواكشوط  2111التشغيل)

 والداخل(

صندوق  كل البلد

اإليداع 

 والتنمية

 مواصلة البرنامج 

إنشاء أدوات  - 0.5.5.2.2

فل فعالة للتحصيل والتك

 بالضمانات

صندوق  كل البلد  5102-5102

اإليداع 

 والتنمية

  

0.5.5.2  

تحسين إطار تطوير  -

قطاع التأمينات وتعزيز 

 كل البلد تعميم   ضد فوضى األسعار  5102-5102 تعزيز ضبط القطاع0.5.5.2.0

 

وزارة 

 التجارة

 تحويل رساميل شركات الـتأمين من البنوك 
االبتدائية على البنك المركزي لضمان أفضل 

 تعويض للضحايا

القيام بدراسة تمهيدية الستحداث التأمين  وزارة  كل البلد لم تبدأ بعد 5102-5102تنمية الفروع   0.5.5.2.5 
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 الزراعي التجارة ناقصة االستغالل مردوديتها االقتصادية

0.5.5.2.2 

زيادة دور شركات التأمين في  -

 نيتعبئة االدخار الوط

  نإعداد وثائق فنية لمطابقة بوالص التأمي 5102-5102
  مخالصات المؤمنةمع ال

وزارة  كل البلد

 التجارة

تعزيز واعتماد اإلجراءات التي من شأنها  

ضمان احترام النظام المعتمد في بوالص 

 التأمين

 

سن تشريعات تمنح   0.5.5.2.4

للبنك المركزي حق النظر في 

 ينشؤون شركات التأم

وزارة  كل البلد  5102-5102

 التجارة

البنك 

 المركزي

 

 .0.5.2.- 

تعزيز حكامة 

إقليمية تضمن 

التوزيع العادل 

والرشيد 

لألنشطة 

االقتصادية، 

والمرافق 

والبني  التحتية 

في جميع أنحاء 

 البالد

0.5.2.0  

إنجاز اإلطار المعياري  -

وإنشاء هياكل 

 االستصالح الترابي

وضع واعتماد  - 0.5.2.0.0. 

النصوص التشريعية للقانون 

التوجيهي وأدوات االستصالح 

 الترابي

مواصلة إعداد وإصدار النصوص  - 5102-5102
 التنظيمية

مشروع مرسومين حول األدوات  -
االستراتيجية لالستصالح الترابي 

 وتأطير التحضر

وزارة  كل البلد

 اإلسكان

تحيين الصيغ المرجعية للمخطط  - 

 صالح الترابيالوطني لالست

إعداد دراسة تصنيفية للبنى التحتية  -

 االجتماعية الجماعية

 تحيين الدراسات المسحية الجهوية -

إعداد التقرير المحوري حول تنفيذ  

 2016 السياسة الوطنية لالستصالح الترابي 

إنجاز ونشر  - 0.5.2.0.5

 وثائق المعلومات اإلقليمية

يع الوثائق مواصلة إعداد وتوز - 5102-5102
 اإلعالمية 

 

وزارة  كل البلد

 اإلسكان

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5.2.5  

إنجاز وتنفيذ سياسة  -

التنمية الجهوية 

 والتنافسية اإلقليمية

إنشاء أقطاب  - 0.5.2.5.0

 جهوية للتنمية

مواصلة إنشاء األقطاب التنموية  - 5102-5102
 الجهوية
 

العصابة، 

 وكركل

وزارة 

االقتصاد 

 والمالية

 -  

دعم المجموعات  - 0.5.2.5.5

 المركزيةالالمحلية في مجال 

 

مواصلة دعم  المجموعات المحلية  - 5102-5102
 في مجال الالمركزية

وزارة  كل البلد

 اإلسكان

وزارة 

 الداخلية

 إنجاز الدراسات
 

وضع وتنفيذ  - 0.5.2.5.2

 برامج جهوية للتنمية

 جهوية للتنميةإعداد وتنفيذ البرامج ال - 5102-5102
 

وزارة  كل البلد

 اإلسكان

وزارة 

 الداخلية

 إنجاز البرامج -

تعزيز وتوسيع  - 0.5.2.5.4

" إلى vaincreمشروع "

 واليات لبراكنة وتكانت

مواصلة دعم البلديات في منطقة  5102-5102
 المشروع

وزارة  كل البلد

 اإلسكان

وزارة 

 الداخلية

-  

تكثيف  0.5.2.2

 إجراءات تجميع

 المجموعات

وضع واعتماد  - 0.5.2.2.0

استراتيجية وطنية لتجميع 

 المجموعات

وزارة  كل البلد قيد الدراسة -5102

 اإلسكان

وزارة 

 الداخلية

-  

إنجاز تجميع  - 0.5.2.2.5

 المجموعات

استالم التجهيزات)مدرسة ، مركزين  - 5102-5102

صحيين فئة ب، مجمعان إسالميان( في 

 وأم  الصفية تجمعي عدل بقره

وزارة  كل البلد

 اإلسكان

وزارة 

 الداخلية

 تحضير عملية تجمع المقفى في العصابه  -
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 انتهاء أشغال البناء في تجمع فم لقليته -

 انطالق عملية تجمع تنومند بآدرار  -

 

 0.5.4 

اعتماد سياسة  -

بيئية قائمة 

على رؤية 

مدمجة للحفاظ 

على النظام 

البيئي 

وتسييره 

واستغالله 

 لمستدام ا

0.5.4.0  

تحسين اإلطار  -

المؤسسي والعملي 

 للمتابعة والتسيير البيئي

0.5.4.0.0  

إصالح اإلطار التنظيمي  -

بمراجعة ومالءمة النصوص 

 وتكييفها مع مهام القطاع

إطالق مسار التصديق على  - 5102-5102
 اتفاق باريس حول المناخ

الوطنية في  ةإنشاء الحظير -
 أوليكات

األدوات اإلعالمية إنتاج ونشر  -
 عن أهمية بروتوكول ناغويا

قطاع البيئة تكوين أطر ووكالء   -
ي والجهوي زعلى المستويين المرك

  Aichi ل      05و 00على األهداف 
 في إطار تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي

المصادقة على النصوص التالية : النص    وزارة البيئة كل البلد

تسيير المنتجات المنشة للجنة الوطنية ل

الكيميائية، والنص الذي يضع أساس إلزامية 

وجود أماكن للتفريغ البلدي، النص الذي 

يكرس مبدأ "من يلوث يدفع"، ونص ترتيب 

حزام نواكشوط األخضر، والنص المتعلق 

بإعادة تأهيل واستصالح مقالع الحجارة 

الصناعية والتقليدية والمعايير البيئية الوطنية 

 البحريةحروقات في قطاع الم

إنشاء قاعدة  - 0.5.4.0.5

 لتسيير الوثائق البيئية

ضبط وتقييم  الصيغ المرجعية  - -5102
لدراسات اآلثار البيئية لعدد من 

 المشاريع؟
تنظيم العديد من المسوحات العامة  -

في مجال دراسة اآلثار البيئية، 
 وعدد من مهمات التحقق،

ــ  022مواصلة تنفيذ المرسوم  -
المتعلق بحظر أكياس   5105

 التعبئة البالستيكية اللينة
طن من فضالت  213تصدير  -

 األنشطة البترولية 

تعزيز  نظام التقييم والرقابة المتعلق  -  وزارة البيئة كل البلد

 باآلثار البيئية للمشاريع

مواصلة وتوسيع مهمات الرقابة  -

 والتحقق

إنشاء قاعدة بيانات حول اآلثار  -

 ع وللرقابة البيئيةالبيئية للمشاري

 رصد حالة الوسط البحري -

تعزيز  – 0.5.4.5

مكافحة آثار التغيرات 

 المناخية

تنفيذ برامج محددة 0.5.4.5.0

 لمكافحة آثار تغير المناخ

كم من طرق  00220إنجاز  - 5102-5102
 الوقاية من الحرائق

إكمال إعداد الميزانية السنوية  -
 والمخطط الخماسي

يد من أطر تعزيز قدرات العد -
 وهياكل القطاع

تنفيذ مشروع نموذجي  لصرف  -
 المياه على مستوى السبخة

محطات  للرصد الجوي  2نصب  -
مقياس أمطار في المناطق  211و

 الفالحية

رقابة األشغال في مجال الحملة  -  وزارة البيئة كل البلد

 الوطنية  لحماية المراعي

تنفيذ برنامج التسيير المستديم  -

ات الترارزة للمراعي في والي

 ولبراكنة وكوركول

إقامة فروع جهوية لتنفيذ  برنامج   -

الوكالة الوطنية للسور األخضر 

 العظيم 

من مختلف أنواع   211111إنتاج  -

الشجيرات  في إطار مشروع السور 

 العظيماألخضر 

الدعم والمشورة  - 0.5.4.5.5

والتدريب في مجال سياسة تغير 

التقييمية لحاجيات نقل  الدراسة 5102-5102
 تكنولوجيات المتكيفة مع المناخ 

استكمال الوثائق االستراتيجية   وزارة البيئة كل البلد

المؤهلة  التفاقية األمم المتحدة للتغيرات 
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 المناخية وخاصة المخطط الوطني  للتكيف المناخ

استمال التقرير نصف السنوي  

لتحديث التقرير الوطني  الثالث حول التغير 

 اخيالمن

0.5.4.2  

زيادة المساحات  -

المحمية من المناطق 

 البحرية والبرية. 

0.5.4.2.0  

تنفيذ استراتيجية جديدة  –

 إلنشاء وتشغيل المناطق البرية

مراجعة  مخطط تسيير الماء  - 5102-5102
لالستعادة البيئية لوظائف  النظام 
البيئي للمناطق الرطبة للحظيرة 

 الوطنية لجولينغ
رصد  ومتابعة  نظامإقامة  -

هيدرولوجية بمشاركة السكان 
على مستوى الحظيرة الوطنية 

 لجاولينغ

تنفيذ خطة عمل استراتيجية المحافظة على   وزارة البيئة كل البلد

 المناطق الرطبة

 

0.5.2  

تحديث  -

اإلدارة 

العمومية، 

وتعزيز فعاليتها 

وتحسين 

 مردوديتها.

0.5.2.0  

تحسين اإلطار  -

ي والتنظيمي. المؤسس

 لإلدارة العمومية

تنقيح سجالت  - 0.5.2.0.0

الوظيفة العمومية باستغالل 

اإلحصاء اإلداري للموظفين 

 ووكالء الدولة

نصوص تطبيقية للقانون رقم  4إعداد  - -5102

لمالءمة نظام مكافأة الموظفين  32-13

والوكالء العقدويين للدولة، وعمال 

 المؤسسات العمومية ذات الطابع

اإلداري، والوظائف العليا للدولة في 

وضعيات نظامية قابلة للتطبيق على 

اشخاص  المؤسسات العمومية ونظام 

 األساتذة المبرزين في التعليم الثانوي

ـ متابعة تسوية الوضعية اإلدارية لبعض 

الموظفين والوكالء ضحايا أحداث 

0313 

الوظيفة   كل البلد

العمومية 

والعمل 

وعصرنة 

 اإلدارة

ـ استكمال رقمنة الملفات الفردية لعمال  

 الدولة 

ـ تصور ووضع آلية لتسيير حضور عمال 

 الدولة

تنفيذ نتائج الدراسة 0.5.2.0.5

على اإلطار االستراتيجي 

 للوظيفة العمومية

الوظيفة  كل البلد انطالق تنفيذ اإلستراتيجية  - -5102

العمومية 

والعمل 

وعصرنة 

 اإلدارة

 يذ خطة العملمواصلة  تنف 

تنفيذ دمج وكالء  - 0.5.2.0.2

الدولة في التنظيم الجديد 

 ألسالك الوظيفة العمومية

 استكمال عملية الدمج في األسالك - -5102

ـ متابعة وضع آلية الستيعاب ملف 

 العمال غير الدائمين

 

 

الوظيفة   كل البلد

العمومية 

والعمل 

وعصرنة 

 اإلدارة

  

 

   0.5.2.5  

مية الموارد البشرية تن -

 واألخالقيات المهنية

تصميم وتنفيذ  - 0.5.2.5.0

 نظام مدمج لتسيير عمال الدولة

استكمال وضع التجهيزات – -5102

واالختبارات الفنية التمهيدية لتشغيل 

منظومة التسيير المندمج لعمال الدولة، 

الوظيفة  كل البلد

العمومية 

والعمل 

 تشغيل المنظومة 
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حول  مسيري المصادر البشريةوتكوين 

  هذه المنظومة

 

وعصرنة 

 اإلدارة

0.5.2.5.5  

إنشاء مدونة لألخالقيات  -

 المهنية للوكالء العموميين

يات المهنية تم إعداد مدونة لألخالق - 5102-5102

للوكالء العموميين، في انتظار 

 المصادقة.

 

الوظيفة  كل البلد

العمومية 

والعمل 

وعصرنة 

 اإلدارة

 المصادقة على المدونة والعمل بها 

0.5.2.5.2  

وضع دليل إجراءات لتسيير  -

 الموارد البشرية

ـ بدء االستخدام الفعلي للنظام المندمج  5102-5102

 ة لتسيير عمال الدول

ـ  وضع قاعدة بيانات لتسيير المرحلة 

االنتقالية بين نظام تسيير العمال القديم 

 والنظام الجديد المندمج 

الوظيفة  كل البلد

العمومية 

والعمل 

وعصرنة 

 اإلدارة

 

 

 مواصلة التنفيذ الفعلي للنظام 

0.5.2.2  

تحسين اإلطار  -

المؤسسي والتنظيمي. 

 إلدارة الشغل

0.5.2.2.0  

ضع وتنفيذ سياسة وطنية و -

 للعمل

 قيد الدراسة - - 5102-5102

 ـ

الوظيفة   كل البلد

العمومية 

والعمل 

وعصرنة 

  اإلدارة

 متابعة إجراءات سن القانون 

التشاور مع الشركاء في شأن فتح  - 5102-5102 مرتنة الوظائف 0.5.2.2.5

 حوار اجتماعي

 

الوظيفة   كل البلد

العمومية 

والعمل 

نة وعصر

 اإلدارة

 ــ تفعيل المجلس الوطني للحوار االجتماعي 

ـ إعداد استراتيجية وطنية لإلدارة العامة 

 للعمل

 ـ استكمال مرجعة مدونة الشغل

توسيع نطاق  - 0.5.2.2.2

التغطية اإلقليمية  على مستوى 

 مفتشيات الشغل

خلق إطار قانوني لعمل الموريتانيين  - 5102-5102

 في الخارج 

ق تشريعات الشغل، مما مكن من تطبي -

  204االستعاضة بموريتانيين عن 

أجنبيا كانوا يعملون بدون رخص 

 عمل؛

 مواصلة توسيع نطاق التغطية   الشغل -

الوظيفة   كل البلد

العمومية 

والعمل 

وعصرنة 

 اإلدارة

إعداد وتنفيذ برنامج وطني متعلق بالعمل   

 القسري والمبادئ والحقوق األساسية

0.5.2.2.4  

 أرباب مساهمات نسبة زيادة -

 العمل

الوظيفة   كل البلد قيد الدراسة - 5102-5102

العمومية 

والعمل 

وعصرنة 

 فتح المزيد من المفتشيات 
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 معنية

 اآلفاق

 اإلدارة
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5.0  

تطوير  -

البنية 

التحتية 

المهيكلة 

 لدعم النمو

5.0.0  

رض تنمية ع -

للنقل يمكن من 

ترقية التبادالت 

وتخفيض 

أسعار اإلنتاج 

ودعم التنافسية 

 االقتصادية

5.0.0.0. 

عصرنة وتنمية البنى  -

 التحتية

 صون البنية - 5.0.0.0.0

للطرق والحفاظ عليها،  التحتية

 للوزن محطات ببناء

اد وثائق المناقصات دراسة المشاريع وإعد  وزارة النقل كل البلد محطات 1دراسة بناء  - -5102

 وتعبئة  التمويل

توسيع وتحديث  - 5.0.0.0.5

شبكة الطرق من خالل إعادة 

تأهيل الطرق القائمة وإنشاء 

طرق جديدة وترميم طرق كانت 

موجودة وتطوير الطرق 

 الحضرية

مواصلة برنامج  تبليط  أرصفة  - 5102-5102
 ملتقيات طرق نواكشوط

 كلم من الطرق 021استالم  -
هاء بناء طرق: قصير الطرشان ــ انت -

 أطار ــ تجكجة، 4شوم، المقطع
اطويل ــ  شوم، كيفه ـ كنكوصة،   -

النعمة ـ بنكو،  وأمات لعكاريش ـ 
 أمورج، 

انتهاء بناء جسر كامور ومحول مطار  -
 أم التونسي.

ـ  0إطالق أعمال الطريق الوطني رقم  -
 بنشاب

 فك العزلة عن عديد المناطق -

  لنقلوزارة ا كل البلد

 

 كلم من الطرق 511إكمال   -
ركيز، المذرذرة، لإكمال طرق ا -

من أطار ـ تجكجة،  0المقطع
 أطار ـ الزويرات

إطالق مناقصة محول كارفور  -
مدريد وجسور كنكوصة 

 واجياغيلي
 دراسة شبكة السكة الحديدية -
استئناف أشغال طرق نواكشوط  -

ــ بومبري، المقطع الثالث باسكنو 
 ــ فصاله

سة طريق بنشاب ـ إكمال درا -
 نوامغار

 
 

استكمال بناء  - 5.0.0.0.2

وتجهيز ميناء الصيادين 

 الحرفيين في التانيت

وصول أشغال ميناء تانيت إلى نسبة   -5102

30%, 

 استئناف أشغال بناء ميناء تانيت  وزارة النقل رييإنش

تطوير ميناء  - 5.0.0.0.4

 نواكشوط المستقل

وتعميق المنافذ  تجريف وصيانة - -5102
 البحرية 

 بناء حاجز ترابي -

 لبناء رصيف للحاويات البحث عن شركاء  -  وزارة النقل نواكشوط

  5103بناء رصيف حبوب في أفق  -
 

استكمال بناء  - 5.0.0.0.2

 مطار جديد في نواكشوط

مواصلة إجراءات وضع التجهيزات  5102

األمنية والعالمات، واالعتماد 

 واالستالم؛

 إكمال  وضع التجهيزات األمنية  وزارة النقل شوطنواك
 

إعادة تأهيل  - 5.0.0.0.2

وتوسيع مدارج وفضاءات 

 المطارات الداخلية

إعادة تأهيل وتوسعة مدرج نواذيبو،  - 5102-5102
 وتسييج مطارات أطار وسيلبابي

إكمال أشغال توسعة  مدرج مطار   -
 تيارت الواسعة

ر بير أم انطالق أشغال بناء مدرج مطا -
 اقرين

انواذيبو، 

أطار 

النعمة، 

كيفه، 

 تجكجه

 إكمال بناء برج مراقبة في سيلبابي -  وزارة النقل
 تجهيز برجي سيلبابي وأطار -
 إعادة تأهيل   عالمات مطار أطار   -

 

  5.0.0.5  

 تحسين أمن النقل -

 سالمة تحسين - 5.0.0.5.0

باقتناء سيارات  المطارات

 اتللدوريات وتسوير المطار

اقتناء  سيارات دوريات  5102-5102
وسيارات ضد خطر الحيوانات السائبة 

لمطارات أم التونسي، النعمة،، أطار 
 ونواذيبو

 

سيلبابي، 

انواذيبو، 

أطار، 

النعمة، 

دوريات لصالح مطارات  اقتناء سيارات -  وزارة النقل
 كيفه، لعيون وسيلبابي
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 أمن تعزيز - 5.0.0.5.5

 الجوية، المالحة المةوس

الوسائل العملية للوكالة  بتطوير

الوطنية للطيران المدني 

 األرض وتحسين الوسائل على

تعزيز قدرات عمال اإلشراف   - 5102-5102

)المفتشين ( من الوكالة الوطنية للطيران 

 المدني

ــ  اقتناء تجهيزات السالمة 

 لمطار أم التونسي 

ــ نصب   شركة  مطارات  

         VHF تانيا أجهزة  راديو ثابتة   موري

في المطارات، وسيارات حرائق في كل 

من العيون، كيفة، تجكجة، كيهيدي، 

 أطار وسيلبابي

   وزارة النقل كل البلد
مواصلة جهود تعزيز قدرات  

 الوكالة الوطنية للمالحة الجوية
 
 

 السالمة تحسين - 5.0.0.5.2

 التحسيس خالل من الطرق على

امتحان في  مراكز وبناء

انواكشوط للحصول على 

 رخصة السياقة والفحص الفني

 ـ عمليات تحسيس 5102-5102

 دراسة مراجعة تحسين مدونة الطرق  -

دراسات حول تدهور  حول انعدام  -

شروط السالمة الطرقية على محور 

 نواكشوط ــ بوتلميت 

 حملة تحسيس وتوعية  واسعة  -  وزارة النقل كل البلد
السالمة الطرقية  في البرامج   دمج -

 الدراسية
 مراجعة قانون المرور -
إصالح  جوانب الطرق وإشارات  المرور  -

 على محور  نواكشوط ــ بوتلميت
 

5.0.0.2  

 تحسين التنظيم -

وتعزيز  المؤسسي

 قدرات القطاع. 

 مركز إنشاء - 5.0.0.2.0

المدني  الطيران على للتدريب

ران في للوكالة الوطنية للطي

 المدني

إقامة  مركز تكوين ومراقبة  5151

   C3I جوية في إطار 

 تعزيز تفعيل مركز التكوين -  وزارة النقل كل البلد
  

العمل على  - 5.0.0.2.5

الحصول على التصديقات 

 المطلوبة لمطارات البلد

تصديقات مؤقتة  لمطار نواكشوط  - -5103
 الدولي أم التونسي

األمنية وفي  مواصلة  جهود المطابقة -
السالمة لمطارات نواذيبو الزويرات 

 وسيلبابي

جميع 

 المطارات

   وزارة النقل
التصديق النهائي  لمطار نواكشوط أم  -

 التونسي
إطالق مسار التصديق بالنسبة لمطار  -

 نواذيبو
 اعتماد  مطارات  الزويرات وسيلبابي  -

 

5.0.0.2.2  

تطوير المخبر الوطني  -

 لألشغال العمومية

مواصلة إعادة هيكلة المخبر  - 5102-5102
 بتنفيذ خطة اعتماد مخابر خاصة

اقتناء التجهيزات بما في  -
ذلك  ورشة جيوتقنية لدراسة 

 األسس العميقة  

 تعزيز الموارد البشرية -  وزارة النقل نواكشوط
اقتناء المزيد من التجهيزات  -

 للمخابر المرجعية
الحصول على شهادة   -

ISO9001-2009 du 
LNTP 

 

إنشاء صندوق  - 5.0.0.2.4

 لألمن وصيانة الطرق

إعداد مشاريع النصوص  -5102
المنشئ  5100ـ 02التطبيقية للقانون  

 لصندوق الصيانة الطرقية
 

 المصادقة على النصوص التطبيقية -  وزارة النقل كل البلد
 إقامة هيكل تسيير الصندوق -
 تفعيل الصندوق -

 

5.0.0.2.2  

ت إدارة النقل خدما تحسين -

لبناء وثائق مناقصات  إكمال  - -5102
 مركز امتحان في نواكشوط

تهيئة قاعات  التوثيق في اإلدارة  -

 افتتاح مركز امتحان نموذجي -  وزارة النقل كل البلد
تعبئة التمويالت لبناء مراكز امتحان  -

 وإطالق  مناقصات
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العام للنقل البري ورقمنة وتأمين  البري
 وثائق النقل

إقامة قاعدة بيانات لوثائق النقل  -
واالنتقال إلى نظام أكثر فاعلية 

مربوط بوكالة سجل السكان 
 والوثائق المؤمنة

 مواصلة االنتقال لتسيير مؤمن للوثائق -
 

تعزيز قدرات  - 5.0.0.2.2

 الشركة الوطنية للنقل وتفعيل

 الدولة مع عالقاتها

توقيع  عقد برنامج بين  - 5102-5102
 النقل العمومي الدولة وشركة

تنفيذ برنامج فسخ عقود  -
 503متفق عليه  سمح بمغادرة 

 عامل 
  22باصا منها  021اقتناء   -

 حديدة
 فتح  مكتب في كيفة -

   وزارة النقل 
دراسة سوق لمد خدمة النقل إلى  -

 روصو، كيهيدي، أطار و العيون
 

تعزيز قدرات 5.0.0.2.2

 المركز الوطني للرصد الجوي

اقبة والتنبؤ وسائل المرو

 الجوية لديه باألحوال

اقتناء  محطتين آليتين لكل من  - -5102
 بوتلميت وبير أم اقرين

في  اعونا فنيا  ومختص 02تكوين  -
 الرصد الجوي

 مقياس أمطار 521وضع  -
تنظيم ثالث لقاءات دولية في  -

 الرصد الجوية

نصب  محطتي وبوتلميت وبير  -  وزارة النقل كل البلد
 أم اقرين

 

 

 5.0.5  

ترقية ولوج  -

الجميع لطاقة 

مناسبة وبأقل 

 تكلفة

5.0.5.0  

تكييف اإلطار القانوني  -

والتنظيمي والعملي 

 للقطاع.

 5.0.5.0.0 

إنجاز رسالة تكليف للسياسة  -

 القطاعية

وزارة النفط  كل البلد إعداد الوثيقة متقدم -5102

والطاقة 

 والمعادن

المصادقة على الوثيقة وتفعيل  

 السياسة

5.0.5.0.5 

 مراجعة مدونة الكهرباء -

وزارة النفط  كل البلد تمت مراجعة المدونة -5102

والطاقة 

 والمعادن

 اعتماد المدونة وتفعيلها 

5.0.5.5  

تعزيز ولوج الجميع  -

للكهرباء في المناطق 

 الريفية

5.0.5.5.0  

 َهِجينةبناء محطات  -

ة وعدل توقيع عقدي محطتي النعم -  5102-5102

 بقره

التهجين الشمسي للمحطات الحرارية  -

بأطار وأكجوجت وبولنوار والشامي 

 قيد اإلنجاز وبوتيلميت وأالك والعيون

دراسة قيد اإلنجاز لمحطات   ‐

 الساحل المهجنة بالرياح

بناء المحطات الهجينة في  -

 بيرت وانجاكو وتنجغماجك وبوصطيلة

وكالة النفاذ  نواكشوط

الشامل/وكالة 

تنمية 

الكهرباء 

 الريفية 

 بناء محطات هجينة 

 

بناء منصات . 5.0.5.5.5

 متعددة الوظائف

وكالة النفاذ  كل البلد منصة 23بناء  5102-5102

الشامل/وكالة 

تنمية 

الكهرباء 

 الريفية

 برنامج جديد لبناء مزيد من هذه المنصات 
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5.0.5.5.2  

 بناء شبكات للتوزيع -

 -كيلو فولت كيهيدي 22خط ال ‐ 5102-5102

 بوكي قيد اإلنجاز 

 -كيلو فولت كيهيدي 22الخط  ‐

 بوحديدة قيد اإلنجاز 

كيلو فولت مشروع  22الخط  ‐

كلم من الخطوط( قيد  221الشرق)

 اإلنجاز 

شومك، وكالة  كل البلد

النفاذ 

الشامل/وكالة 

تنمية 

الكهرباء 

 الريفية

 توسيع شبكة الربط البيني 

 

 

5.0.5.2  

زيادة قدرات إنتاج  -

 الطاقة

5.0.5.2.0 

بناء محطة إلنتاج الكهرباء  -

 ميغاواط 211من الغاز بقوة 

مسار اكتتاب استشاريين   ‐ 5102-5102

استراتيجيين وقانونيين الختيار فاعل 

 نفطي لحقل باندا

 

 211ميغاوات إلى  011توسيع محطة   شمك نواكشوط

 ميغاوات واستعمال الغاز

 

5.0.5.2.5  

بناء محطات للطاقة المتجددة  -

 ذات قدرات كبيرة

 011بناء محطة الرياح   ‐ 5102-5102

 ميغاوات في بولنوار

 21بناء محطة شمسية  -

 ميغاوات في انواكشوط

 زيادة قدرات إنتاج الطاقة البديلة  ‐  شمك كل البلد

 

5.0.5.4 

تحسين تقديم الخدمات  -

 للزبناء

5.0.5.4.0  

سيع وتطوير شبكات تو -

 التوزيع

تكثيف شبكات التوزيع   ‐ 5102-5102

بكنكوصة وجكني وبوكي وكيهييدي 

 وواد الناقة

 

 توسيع شبكة التوزيع  شمك 

 

5.0.5.4.5 

 بناء المركز الوطني للتحكم -

  مواصلة االشغال  شمك نواكشوط وضع الحجر األساسي 5102-5102

إنشاء نظام  - 5.0.5.2

وتطوير الربط مع  للنقل

 دول الجوار

بناء خط بقوة  - 5.0.5.2.0

552 KV  بين مراكز اإلنتاج

 واالستهالك

 -إبرام صفقة مشروع انواكشوط  5102-5102

 انواذيبو

 -قيد الدراسة مشروع انواكشوط

 الزويرات

 

 إنجاز األشغال  شمك كل البلد

إنشاء ربط انطالقا 5.0.5.2.5

نهر من شبكة منظمة استثمار 

 السنغال

إبرام صفقات الربط بشبكة منظمة  5102-5102

كيلو  31استثمار نهر السنغال)خط 

كيلو فولت  22بوكي، خط -فولت أالك

كيلو  22صنكرافه، خط  -بوتيلميت

 كيفه( -فولت سيلبابي

منظمة  شمك كل البلد

استثمار 

نهر 

 السنغال

 إنجاز األشغال

5.0.5.2.2 

 ارإنشاء ربط مع دول الجو -

توبن قيد  -صفقة مشروع انواكشوط 5102-5102

 اإلبرام

خاي قيد  -دراسة مشروع انواكشوط

 اإلنجاز

منظمة  شمك سنغال، مالي

استثمار 

 نهر س.

 إنجاز األشغال

 إطالق دراسة آلية التوقيع اإللكتروني  - وزارة  كل البلدخمسة قوانين قيد اإلصدار: القانون  - -5102 5.0.2.0.0 5.0.2.0  5.0.2
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 المستفيدون
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 المسؤولة

هيئات 

أخرى 

 معنية

 اآلفاق

تعزيز  -

وتوسيع نطاق 

الولوج 

لتكنولوجيا 

المعلومات 

 واالتصاالت

إقامة األسس القانونية  -

 اعوالتنظيمية للقط

مراجعة اإلطار القانوني  -

والتنظيمي لتقنيات المعلومات 

 واالتصال

التوجيهي حول المجتمع الموريتاني 
للمعلومات والجريمة السبرانية 

والبيانات الشخصية والمعامالت 
 اإللكترونية والتشفير 

ست مسار االنضمام إلى معاهدو بوداب -
 حول الجريم السبرانية

التشغيل 

والتكوين 

المهني 

وتقنيات 

اإلعالم 

 واالتصال

 

 

مراجعة اإلطار  - 5.0.2.0.5 

 القانوني ونصوص قطاع البريد

الخطة المندمجة لتنمية قطاع البريد  - -5102
 قيد اإلعداد

 

وزارة  

التشغيل 

تكوين وال

 المهني 

 استكمال إعداد الخطة - 

5.0.2.5  

تطوير وتنويع العرض  -

في مجال تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت 

 وتخفيض تكلفة االتصال

5.0.2.5.0 

إنشاء مشروع الربط الوطني  -

 في موريتانيا

 5102االنطالق في بداية  - 5104-5102
 

وزارة  واليات 01

التشغيل 

والتكوين 

 المهني 

بنك ال

 الدولي

إنجاز الشبكة الوطنية لأللياف   -

 البصرية

ربط معظم الواليات قبل نهاية  -

 بالشبكة البصرية عالية السرعة 5101

إطالق برنامج الحكومة  - -

 اإللكترونية

-  

المصادقة على الخطة  -

الوطنية لتطوير نطاق 

 العبور

-  

 إنشاء نقطة تبادل جهوي  -

إنشاء حاضنة لتسريع عملية  -

 قتصاد الرقميتطوير اال

 

 

-  

 

5.0.2.5.5 

تطوير البنية التحتية للشبكات  -

عالية الجهد على المستوى 

 الوطني

تغطية المناطق الشمالية محور  - -5102
 عين بنتيلي  -بير أم قرين -الزويرات

وزارة  كل البلد

التشغيل 

والتكوين 

 المهني 

 توسيع النفاذ بسرعات عالية  - 
 

  - وزارة  كل البلدإعداد استراتيجية االنتقال إلى التلفزة  - -5102  5.0.2.5.2
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مناطق 

 \التدخل

 المستفيدون

الهيئة 

 المسؤولة

هيئات 

أخرى 

 معنية

 اآلفاق

لتحول إلى التلفزيون الرقمي ا -

 األرضي

األرضية الرقمية وإطالق دراسة  
 مخطط األعمال

التشغيل 

والتكوين 

 المهني 

5.0.2.2 

تعزيز األمن ومساهمة  -

تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت في التنمية

5.0.2.2.0  

ء مركز لمراقبة اإلنترنت إنشا -

 لمكافحة الجريمة اإللكترونية

وزارة  كل البلد إنشاء نواة تقنية  - 5102-5102

التشغيل 

والتكوين 

 المهني 

 -  

إدخال تكنولوجيا  - 5.0.2.2.5
المعلومات واالتصاالت في 
الخدمات الصحية من خالل 

 الصحة اإللكترونية

تضم وضع خطة عمل للنفاذ الشامل  - 5102-5102
 أنشطة الصحة اإللكترونية

وزارة  كل البلد

التشغيل 

والتكوين 

 المهني

 وضع خطة للصحة اإللكترونية - 

إدخال تكنولوجيا  - 5.0.2.2.2
المعلومات واالتصاالت في 

التعليم، من خالل برنامج التعليم 
 اإللكتروني

وضع خطة عمل للنفاذ الشامل تضم  - 5102-5102
 نيةأنشطة التربية اإللكترو

 

وزارة  كل البلد

التشغيل 

والتكوين 

 المهني 

 وضع برنامج التربية اإللكترونية  - 
 

5.0.2.2.4  

 تنمية االقتصاد الرقمي -

إعداد دراسة إلنشاء حاضنة مشاريع  - 5102-5102
مع وزارة االقتصاد والمالية وإنشاء 

 قطب تكنولوجي
 

وزارة  كل البلد

التشغيل 

والتكوين 

المهني 

وتقنيات 

اإلعالم 

 واالتصال

لتطوير  5150-5102إعداد استراتيجية   - 
 االقتصاد الرقمي

 

 

5.5  

- 

االستخدام 

األمثل 

لمصادر 

 النمو

5.5.0  

زيادة اإلسهام  -

االقتصادي 

للمحروقات 

وتحسين نظام 

التموين في هذا 

 الشأن

 .5.5.0.0 

تطوير وتعزيز  -

اإلمكانات الوطنية من 

 النفط الخام

5.5.0.0.0  

 منح مقاطع ذات إمكانات بينة -

 منح مقاطع نفطية ذات مقدرات مؤكدة   5102

 

حوض 

 تاودن

وزارة النفط 

والطاقة 

 والمعادن

 .استكشاف مقدرات الحوض الساحلي 

5.5.0.0.5  

 ترقية المقاطع األخرى -

 تحيين وتحسين قاعدة  البيانات النفطية 5102-5102

 

وزارة النفط  

والطاقة 

 والمعادن

 إرساء منظومة الحفظ الدولية 

 إعداد رزمة البيانات 

 

5.5.0.0.2 

 تنمية واستغالل حقل باندا -

اكتشاف كوسموس إنيرجي لحقل حمييم  5102

 C8في المقطع 

الحوض 

 الشاطئي

وزارة النفط 

والطاقة 

 والمعادن

 تقديم خطة التطوير 

5.5.0.5  

تعزيز نظام التموين  -

 الوطني من المحروقات

 المكررة

 5.5.0.5.0 

مراجعة اإلطار القانوني  -

 والتنظيمي

تعديل التشريعات المطبقة على    -5102

المحروقات الخام لمنح رخص 

استكشاف في المناطق ذات المقدرات 

 النفطية الواعدة

وزارة النفط  كل البلد

والطاقة 

 والمعادن

 تطبيق التشريعات 

 مواصلة هذه العقود ‐ وزارة النفط  كل البلدوضع آليات تعاقدية لتأمين التموين  ‐ 5102-5102  5.5.0.5.5



 واآلفـــــاق 5102حصيلة  - (5102-5102خطة عمل الحكومة )

   25 

 

 العنصر المحور
األهداف 

 االستراتيحية
 2201 حصيلة  التاريخ اإلجراءات المبرمجة األهداف العملية

مناطق 

 \التدخل

 المستفيدون

الهيئة 

 المسؤولة

هيئات 

أخرى 

 معنية

 اآلفاق

بالمواد النفطية الجيدة بأرخص األسعار  التوزيعتنقية مقاطع النقل و -

 الممكنة

والطاقة 

 والمعادن

5.5.0.5.2  

تنمية وتحقيق معيارية بنى  -

 التخزين

ية للتخزين في تتأهيل البنى التح  ‐ 5102-5102

ال)الرصيف النفطي، مستودع الشم

 مصفاة انواذيبو( لتعزيز تأمين التموين

انطالق دراسة إنشاء مستودع  -

للمحروقات في الداخل خاصة في 

 الزويرات

نواكشوط 

 نواذيبو

وزارة النفط 

والطاقة 

 والمعادن

 مواصلة تأمين التموين ‐ 

5.5.5  

تحسين اإلطار  -

العام لالستغالل 

المعدني وتعزيز 

ديته مردو

 االقتصادية

5.5.5.0  

االستغالل األكمل  -

للعائدات االقتصادية 

 للمعادن

5.5.5.0.0  

المتابعة الفنية والتجارية  -

 لالستغالل المعدني

وزارة النفط  كل البلد   5102-5102

والطاقة 

 والمعادن

  

تطوير مناجم جديدة  5.5.5.0.5

 للكوارتز والحديد

و انواذيب منح رخص 5102-5102

 إنشيري

وزارة النفط 

والطاقة 

 والمعادن

الفاعلون 

في مجال 

 المعادن

 

5.5.5.5  

تحسين معرفة المناطق  -

المساعدة على مكث 

 المناجم

إنجاز مسوح  - 5.5.5.5.0

 جيولوجية وجيوفيزيائية

 20مسوحات جيولوجية تغطي  5102-5102

ورقة)المناطق الجيولوجية المعدنية 

 المواتية(

ظهر 

ت أركيبا

 والموريتانيد

وزارة النفط 

والطاقة 

 والمعادن

  

 مواصلة المسوحات وتوسيع نطاقها 

 

إنجاز تغطية  - 5.5.5.5.5

 بطريقة جيو كيميائية تكتيكية 

تحديث قاعدة البيانات ودمج المعلومات  5102-5102

 الجديدة المستمدة من أنشطة البحث

ظهر 

أركيبات 

 والموريتانيد

وزارة النفط 

قة والطا

 والمعادن

 عدد العينات المأخوذة   

 

ترقية  - 5.5.5.2

المقدرات الجيولوجية 

 والمعدنية للبالد

المشاركة في  - 5.5.5.2.0

الندوات المعدنية اإلقليمية 

 والدولية

إعداد الوثائق الترويجية والمشاركة في  5102-5102

  التظاهرات والمعارض المعدنية

وزارة النفط  العالم 

ة والطاق

 والمعادن

تنظيم المزيد من األيام اإلعالمية  

 والمشاركة بانتظام في التظاهرات الترويجية

 

تنظيم أيام محلية  - 5.5.5.2.5

 لإلعالم

وزارة النفط  كل البلد 5102تنظيم موريتانيد  5102-5102

والطاقة 

 والمعادن

 ‐  
 

تجسين  - 5.5.5.4

اإلطار التشريعي 

 اعوتعزيز قدرات القط

مراجعة القوانين  5.5.5.4.0

المعدنية وتكييفها مع تطور 

 وضعية صناعات المعادن 

، 5113، 5111) مراجعة القوانين 5102-5102

( وإعداد قانون موحد 5104و 5105

وملحق يتضمن االتفاقية المعدنية 

 النموذجية

 

وزارة النفط  نواكشوط

والطاقة 

 والمعادن

  عمل مستمر 

وين العمال في تك - 5.5.5.4.5

مجال الرقابة ومتابعة األنشطة 

 المعدنية 

5102-5102  

 

 

وزارة النفط  كل البلد

والطاقة 

 والمعادن

  

صادقت عليها الحكومة في فبراير  - 5102-5102 
5102 

 تنفيذ االستراتيجية   
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مواصلة حمالت البحث حول مخزون  - 5102-5102 
 مختلف أنواع األسماك)أسماك السطح

 وأسماك األعماق(
 

 نشاطات مستمرة  -   

5.5.2.0 

صيانة وتنويع الموارد 

 البحرية

االستصالح  - 5.5.2.0.5

 المستديم للمصائد

 5102صادقت عليها الحكومة في فبراير  - 2015-2017
 

وزارة الصيد  

واالقتصاد 

 البحري

 تنفيذ االستراتيجية 

تطوير زراعة  - 5.5.2.0.2

 والصيد القاري األحياء البحرية

مواصلة حمالت البحث حول مخزون  - 2015-2017
مختلف أنواع األسماك)أسماك السطح 

 وأسماك األعماق(
 

وزارة الصيد  

واالقتصاد 

 البحري

 نشاطات مستمرة  - 

تجديد  - 5.5.2.5

 وتكييف نظم االستغالل

تحسين نظم النفاذ  - 5.5.2.5.0

 إلى الثروة 

تصالح المصائد إعداد مخططات اس - 5102-5102
الرئيسية والبدء في تنفيذ مخططات 

 األخطبوط وجراد البحر
 

وزارة الصيد  

واالقتصاد 

 البحري

تنفيذ مخططات مصائد األخطبوط وأسماك  - 
 السطح

 

إصالح نظام  - 5.5.2.5.5

 النفاذ والضرائب

تشغيل موقع فم لقليته النموذجي  - 5102-5102
وتحديد خصائص أحواض المياه 

 مةالدائ

وزارة الصيد  

واالقتصاد 

 البحري

مواصلة تنمية الصيد القاري بكنكوصة   - 
وتامورت النعاج وفي منطقة النهر)كيهيدي، 

 بوكي، بابابي(
 

التحكم في تنمية  - 5.5.2.5.2

 مقاطع الصيد 

-102مدونة الصيد القانون رقم  - 5102-5102
  5102 -12-53بتاريخ  5102

ريخ بتا 5102-022المرسوم رقم  -
المتضمن مراجعة  14-05-5102

نظم النفاذ على أساس االستراتيجية 
 الجديدة 

وزارة الصيد  كل البلد

واالقتصاد 

 البحري

 تطبيق النصوص الجديدة - 

تجديد األساطيل  - 5.5.2.5.4

 ووضعها في المستوى وتكييفها 

بتاريخ  5102-022المرسوم رقم  - 5102-5102
 المتضمن إجراءات 14-05-5102

 حق  النفاذ إلى الثروات البحرية
 

وزارة الصيد  كل البلد

واالقتصاد 

 البحري

مراجعة األسعار المرجعية لجميع منتجات  - 
 الصيد )الدراسة قيد اإلنجاز(

 

5.5.2.2  

تعزيز نظام تحويل  -

 وتثمين منتجات الصيد

استصالح منشآت  - 5.5.2.2.0

 الصيد 

اس منح حصص األخطبوط على أس - 5102-5102
 توصيات البحث

 تنفيذ مخطط تسيير جراد البحر -

وزارة الصيد  كل البلد

واالقتصاد 

 البحري

 مواصلة هذه السياسة - 

تطوير صناعات  5.5.2.2.5

 الصيد 

تغيير نموذج التسيير من المجهود إلى  - 5102-5102
الحصص بما يخدم مصلحة جميع 

 أصحاب الحقوق
 

وزارة الصيد  كل البلد

واالقتصاد 

 حريالب

 استكمال العملية - 
 

5.5.2.2.2  

 ترقية جودة منتجات الصيد  -

استكمال دراسة ميناء الصيد التقليدي  - 5102-5102
 جنوب انواكشوط 044كلم 

 توسيع سوق السمك بانواكشوط -
 استئناف أشغال بناء ميناء تانيت -
استكمال توسعة ميناء الصيد التقليدي  -

 بخليج الراحة
مع المندمج كلم استكمال دراسات المج -

وزارة الصيد  

واالقتصاد 

 البحري

 استكمال األشغال ومتابعتها  - 
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 الذي يضم ميناء ومصانع 51
 وضع الحجر األساسي لميناء انجاكو -

5.5.2.2.4  

 ترقية التشغيل في القطاع  -

إنشاء مصانع عديدة لمعالجة منتجات  - 5102-5102
الصيد بانواذيبو وانواكشوط وعند كلم 

51 

وزارة الصيد  البلد كل

واالقتصاد 

 البحري

 -  

5.5.2.2.2  

تعزيز نظام تسويق منتجات  -

 الصيد

انفراد  المكتب الوطني للتفتيش  - 5102-5102
الصحي لمنتجات الصيد في شبه 

المنطقة  بالحصول على االعتماد في 
  17020و  ISO 1025 معياري 

وزارة الصيد  كل البلد

واالقتصاد 

 البحري

 ول على معايير جودة أعلىالحص  - 

تحسين مساهمة  - 5.5.2.2.2

 القطاع في سياسة األمن الغذائي 

وزارة الصيد  كل البلد فرصة عمل 55.000 وفر القطاع  - 5102-5102

واالقتصاد 

 البحري

 ترقية التشغيل في القطاع - 

5.5.2.4  

تحسين تسيير شؤون  -

 الصيد

5.5.2.4.0  

 تعزيز األمن البحري  -

وضع تسعيرة مرجعية لمجمل  - 5102-5102
المنتجات، وتدقيق منظومة التسويق 
بما فيها الشركة الموريتانية لتسويق 

 األسماك

وزارة الصيد  كل البلد

واالقتصاد 

 البحري

 تعزيز منظومة تسويق منتجات الصيد - 

تحسين حكامة  - 5.5.2.4.5

الشاطئ والمجال العمومي 

 البحري 

كلغ  4.2استهالك السمك من  ارتفع - 5102-5102
 5102كلغ سنة  2إلى 

 

وزارة الصيد  كل البلد

واالقتصاد 

 البحري

حملة تحسيس من خالل الشركة الوطنية  - 
 لتوزيع األسماك

 توسيع عمليات التوزيع المجاني -
 

5.5.2.4.2  

 تعزيز حماية البيئة البحرية  -

إعداد وتفعيل تطبيق معلوماتي   - 5102-5102
 حوادث وتحديد مصدرهالضبط ال

تحديد مناطق صيد خاصة بالصيد  -
 التقليدي 

وزارة الصيد  كل البلد

واالقتصاد 

 البحري

استغالل التطبيق المعلوماتي لتعزيز الرقابة  - 
البحرية وتقييم المقدرات ومتابعة ومراقبة 

 نشاطات الصيد

5.5.2.4.4  

 تطوير النقل البحري  -

الدومين العام توضيح صيغ حيازة  - 5102-5102
البحري في إطار مخطط استصالح 

الشاطئ عبر إنشاء ثالثة 
أقطاب)البونتية بانواذيبو، تانيت في 

 في الجنوب( 51الوسط وكلغ 

وزارة الصيد  كل البلد

واالقتصاد 

 البحري

مواصلة جهود استصالح الشاطئ والدومين  - 
 العام بترقية مختلف األقطاب المستحدثة

 

 

حسين تسير ت - 5.5.2.4.2  

 المهن البحرية المساعدة 

مراجعة خطط التدخل ضد التلوث  - 5102-5102
البحري ومكافحة تفريغ المواد 

 النفطية  والمواد الضارة في البحر
 

وزارة الصيد  كل البلد

واالقتصاد 

 البحري

مضاعفة جهود حماية البيئة البحرية  - 
 ومكافحة كافة أنواع التلوث

 

5.5.2.2  

رات إدارة تعزيز قد -

 القطاع

تحسين اإلطار  - 5.5.2.2.0

 النظامي والمؤسسي والتنظيمي

مراجعة الخرائط والمعلومات  - 5102-5102
 البحرية

وزارة الصيد  كل البلد

واالقتصاد 

 البحري

متابعة تنمية النقل البحري اعتمادا على  - 
 خرائط بحرية دقيقة

 

5.5.2.2.5  

تعزيز الرقابة والمراقبة في  -

 بحر ال

إعداد النصوص المتعلقة بالمهن  - 5102-5102
 البحرية

وزارة الصيد  كل البلد

واالقتصاد 

 البحري

 اعتماد وتطبيق النصوص - 
 

5.5.2.2.2  

 تطوير التكوين البحري  -

المصادقة على مدونة الصيد وعلى  - 5102-5102
 مرسومها التطبيقي

وزارة الصيد  كل البلد

واالقتصاد 

 البحري

 تطبيق نصوص جديدةإصدار و 
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5.5.2.2.4  

 إنشاء إطار استثمار قطاعي  -

اقتناء سفينة دورية لتحسين مراقبة  - 5102-5102
 المنطقة االقتصادية الحصرية

بناء مقر جديد لخفر السواحل  -
 بانواذيبو

 

وزارة الصيد  كل البلد

واالقتصاد 

 البحري

 اقتناء سفينة مراقبة - 
 

5.5.4  

تطوير  -

جة زراعة منت

وتنافسية 

ومحققة 

لالكتفاء الذاتي 

في المنتجات 

األساسية تُسهم 

في التنمية 

االقتصادية 

واالجتماعية 

 للبالد 

 

5.5.4.0 

زيادة المساحات  -

 الصالحة للزراعة 

5.5.4.0.0 

استصالح المساحات  -

 الزراعية المروية 

تحويل المدرسة للتعليم البحري  - 5102-5102
ية وإنشاء والصيد إلى أكاديمية بحر

 معهد جديد لعلوم البحار

الترارزة 

البراكنة 

 كيديماغا 

وزارة 

 الزراعة

 تعزيز المكتسبات - 

5.5.4.0.5  

إعادة تأهيل المساحات  -

 المروية 

إعداد إطار لالستثمار والمصادقة  - 5102-5102
 عليه مع الشركاء

 

الترارزة 

البراكنة 

 كيديماغا

وزارة 

 الزراعة

 ستثماريتفعيل اإلطار اال - 

5.5.4.5  

التحكم في الماء  -

المخصص ألغراض 

 الزراعة 

5.5.4.5.0  

إكمال بناء قناة آفطوط  -

 هكتار 02111الساحلي لري 

مواصلة األعمال في قناة آفطوط  - 5102
 الساحلي

-  
-  

وزارة  الترارزة

 الزراعة

 مواصلة  األشغال - 

 02111استكمال دراسات استصالح  -

 الساحليهكتار على مستوى آفطوط 

 

5.5.4.5.5  

إعادة معايرة وتنظيف  -

المجاري المائية والبحيرات 

 وبناء منشآت التحكم والصرف 

 كلم(2تنظيف هور امبلل) - 5102-5102
جاري تنظيف وحش مجوري سوكام  -

 م.ط( 02511وبورقيبة بالترارزة )
 .جاري بناء محطة ضخ في جولوم -

الترارزة 

 البراكنة

وزارة 

 الزراعة

ة صيانة المحاور المائية وتقييم مواصل - 

المتابعة المائية للنهر والمجاري المائية 

 األخرى

 

سدود  4بناء  - 5.5.4.5.2

 كبيرة

سود كبيرة في  4جاري دراسة إنشاء  - 5102-5102
 الواحات

 وضع حجر األساس لسد واد سكليل -

كيديماغا 

 العصابة 

الحوض 

 الغربي 

 كوركول

وزارة 

 الزراعة

 برنامجمواصلة ال - 

 

5.5.4.5.4  

من  41بناء وإعادة تأهيل  -

 السدود الصغيرة 

 سد االفطح قيد اإلنجاز - 5102-5102
 2سدا منها  05برنامج تأهيل وبناء  -

قيد  4مكتملة و 2قيد الدراسة و
 اإلنجاز

منشآت  4برنامج تأهيل وبناء  -
 هكتارا فيضيا( 224تصريف)

 استئناف دراستي سدي ريوك وانديو -
سدا صغيرا وحاجزا مائيا  012تقوية  -

 هكتارا فيضيا 5051الستغالل 
 تأهيل سد الحسينية بتكانت -

الحوض 

 الشرقي

الحوض 

 الغربي

 لعصابة

 كوركول

 تكانت

 البراكنة

وزارة 

 الزراعة

مواصلة برنامج السدود والحواجز  - 

 المائية

 

 

 

 

 

  5.5.4.2  

 تأمين البيئة الزراعية -

إنجاز مسالك فك  - 5.5.4.2.0

لعزلة ومنشآت العبور في ا

 المناطق الزراعية 

فك العزلة عن مناطق اإلنتاج  - 5102-5102
 04كلم من الدروب،  02بالترارزة: 
 منشأة عبور

 الترا رزة 

 البراكنة

وزارة 

 الزراعة

فك العزلة عن مزيد من مناطق اإلنتاج  - 

وبناء منشأة العبور في هيرمبار 

 بالبراكنة

فرقة برية  04مكافحة الطيور: تعبئة  - 5102-5102  5.5.4.2.5
 2152وطائرة مكافحة، معالجة 

مواصلة عمليات مكافحة اآلفات  - وزارة  الترا رزة 
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بعمليات مكافحة اآلفات القيام  -

 الزراعية 

هكتارا من مزارع القمح واألرز، 
م من  2111صاعق و 211اقتناء 

لتر من  50111شباك االصطياد و
 المبيدات السائلة

مكافحة دودة النخيل السوداء الفتاكة  -
صابة وتنفيذ بحرق النخالت الم

 برنامج مندمج للمكافحة
اقتناء وسائل مناسبة لمكافحة اآلفات  -

 األخرى

 البركنة

كيديماغا 

 كوركول

 الزراعية الزراعة

 

5.5.4.4  

دعم المزارعين  -

 والمنتجين 

التموين باألسمدة  - 5.5.4.4.0

 وأدوية النباتات 

 5102اقتناء وتوزيع متطلبات جملة  - 5102-5102
 من األسمدة

توزيع البذور التقليدية في الواليات  -
الزراعية الرعوية ولصالح مزارع 

 الخضروات

 كل البالد

 

وزارة 

 الزراعة

 مواصلة التموين بالمدخالت الزراعية - 

 

5.5.4.4.5  

مواصلة مكننة الزراعة  -

 المطرية

ارا صغيرا جر 22جاري اقتناء  - 5102-5102
ومستلزماتها لصالح الزراعة 

 المطرية
-  

وزارة  كل البلد

 الزراعة

  

5.5.4.4.2  

هكتار من  21111حماية  -

الزراعات من خالل التزويد 

 باألسالك الشائكة 

م.ط  051111جاري اقتناء وتركيب  - 5102-5102
من السياج لصالح تعاونيات إنتاج 

 الخضار
 022جاري تنفيذ برنامج لحماية  -

موقعا زراعيا بالسياج مساحتها 
 هكتارا  2222اإلجمالية 

-  

الواليات 

الزراعية 

 الرعوية

وزارة 

 الزراعة

دراسات تطوير المناطق  - 

الرطبة)محمودة، الفدره، نيامي، فوك، 

 أغرغر وجلوار

5.5.4.4.4  

تنفيذ برنامج شراء المنتجات  -

 الزراعية 

، المعايير إنشاء ثالث لجان)التنافسية - 5102-5102
 والتمويل( لتنمية الشعبة

-  

 الترارزة 

 البركنة

كيديماغا 

 كوركول

وزارة 

 الزراعة

 -  

5.5.4.2  

تنويع اإلنتاج وترقية  -

 البحث والتنمية الزراعية 

5.5.4.2.0  

مواصلة دعم زراعة القمح  -

 واألرز في المناطق المروية 

هكتارا  202زراعة القمح: استغالل  - 5102-5102
هكتارات مطرية  0212ة ومروي

 طنا 5222وإنتاج 
 وضع آلية لإلرشاد الزراعي -
 زراعة األرز: إطالق الحملة الشتوية -

النهر 

ومناطق 

 السدود

وزارة 

 الزراعة

 متابعة برنامج ترقية زراعة القمح - 

 

5.5.4.2.5  

تكثيف وتنويع دعم زراعة  -

 كلغ من بذور الخضار 5211اقتناء  - 5102-5102
 وحجة من لوازم البستنة 02111و

المناطق 

المروية 

وزارة 

 الزراعة
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طن من بذور  011جاري اقتناء  - الخضروات 
 52مضخة شمسية و 22البطاطس و

حوض من  031مضخة ديزل و
 الراتنج مزودة بمصارف 

 والحضرية

5.5.4.2.2  

بناء مراكز لتعبئة وتثمين  -

 منتجات التمور

ة لتعليب جاري بناء مختبر ووحد - 5102-5102
 التمور بأطار

بئر ارتوازية لري النخيل  21إنجاز  -
 مضخة شمسية 021وتجهيز 

وزارة  آدرار تكانت 

 الزراعة

 متابعة األشغال - 

 

5.5.4.2.4  

إنشاء مجمع زراعي صناعي  -

 للسكر وإنتاج قصب السكر

متابعة تنمية المشاتل وتعبئة  - 5102-5102

 التمويالت لدى الشركاء

-  

رة وزا كوركول

 الزراعة

  

 

  5.5.4.2.2  

إعادة تأهيل وتفعيل محطات  -

 البحث 

تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة  - 5102-5102

 الذرية لتجهيز مختبرين وغرفة تبريد

-  

الترارزة 

 كوركول

وزارة 

 الزراعة

  

5.5.2 

ترقية سياسٍة  -

لتنمية تربية 

الماشية تضاعف 

عائداتها وتضمن 

اندماجها في 

 الدورة

 االقتصادية 

5.5.2.0  

تطوير شعب التنمية  -

 الحيوانية 

5.5.2.0.0  

بناء مصانع ومراكز لجمع  -

 الحليب

بناء وتجهيز مصنع ألبان بالنعمة  - 5102-5102

 وتوقيع اتفاقية إلنشاء مصنع بوكي

مزارع أبقار إلنتاج الحليب  2إنشاء  -

وتشغيل خمس منها)كونكل، 

كنكوصة، مال، مقامه، وبنشاب( 

بقرة صناعيا بنسبة  2011لقيح وت

 %41نجاح 

 النعمة بوكى 

 كيفه لعيون

وزارة 

 البيطرة

 انطالق اختبارات اإلنتاج بمصنع النعمة - 
تنمية صناعات المنتجات الحيوانية الفرعية  -

 والنفاذ إلى األسواق الجهوية والدولية

5.5.2.0.5  

 بناء مسالخ جهوية صغيرة  -

جهوية بروصو وأالك مسالخ  2إنشاء  - 5102-5102

 وكيفه

 كيفه، أالك

 روصو

وزارة 

 البيطرة

 الخ)تويش الميناء(المزيد من المس - 
استكمال دراسة تنمية شعبة اللحوم الحمراء  -

وإنشاء قطب زراعي رعوي في جنوب 
 شرق البالد

5.5.2.0.2  

إنشاء مدابغ  ومصانع للجلود  -

 حديثة

 إنشاء مصانع للجلود - 5102

 

 

رة وزا نواكشوط

 البيطرة

 تشغيل هذه المصانع  - 
 

5.5.2.0.4  

إنشاء مجمعات لتربية  -

 الدواجن 

إنشاء مجمع للدواجن بانواكشوط  - 5102

طن سنويا  005111طاقته اإلنتاجية 

طبقا لنموذج الشراكة بين القطاعين 

 العام والخاص

وزارة  نواكشوط

 البيطرة

 5102إنشاء مجمع آخر سنة   - 

5.5.2.5  

وير الصحة تط -

5.5.2.5.0  

 تنظيم حمالت لتطعيم الماشية -

تنظيم حملة تطعيم على امتداد التراب  - 5102-5102

رأسا منها  4212141الوطني شملت 

وزارة  كل البلد

 البيطرة

 تحسين قدرات اإلنذار والرد السريع - 
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 رأسا من البقر 022111 الحيوانية 

5.5.2.5.5  

 تعزيز الرقابة الحيوانية -

إطالق مناقصة القتناء تجهيزات  - 5102-5102

رقابة ومتابعة الصحة الحيوانية عن 

 طريق تقنية القطان الشاهدة

وزارة  كل البلد

 البيطرة

 اقتناء التجهيزات - 

5.5.2.5.2  

 بناء حظائر للتطعيم   -

حظيرة تطعيم في الواليات  24إنشاء  - 5102-5102

 الزراعية الرعوية

وزارة  كل البلد

 يطرةالب

 مواصلة إنشاء الحظائر - 

بناء غرف تبريد  - 5.5.2.5.4

 لتخزين اللقاح 

إطالق مناقصة إلنشاء غرف تبريد  - 5102-5102

لصالح مركزية شراء األدوية 

 البيطرية

وزارة  كل البلد

 البيطرة

 شراء غرف التبريد - 

5.5.2.5.2  

تموين السوق باألدوية  -

 البيطرية 

ألدوية البيطرية العالية الجودة توفير ا - 5102-5102

فرقة بيطرية في مناطق  52ونشر 

 746537 تمركز الماشية ومعالجة

 رأسا

وزارة  كل البلد

 البيطرة

مواصلة توفير األدوية ونشر الفرق  - 
 البيطرية

5.5.2.2  

تحسين ظروف تربية  -

 الماشية

5.5.2.2.0  

تطوير زراعة العلف  -

 وتخصيب القش 

ين التغذية الحيوانية بتنظيم تحس - 5102-5102

النجعة عبر الحدود وتنمية إنتاج الكأل 

 والتسيير العقالني للمراعي

المنطقة 

الزراعية 

 الرعوية 

وزارة 

 البيطرة

مواصلة النجعة وإنتاج الكأل وتسيير  - 
 المراعي

5.5.2.2.5  

تعميم تقنيات تربية الماشية  -

 المناسبة

لتقنيات البيطرية بناء وتجهيز مركز ا - 5102-5102

بإديني ومركز تطوير تربية اإلبل كلم 

 انواكشوط 02

تكثيف اإلنتاج عبر تنويع وتحسين  -

 السالالت

وزارة  كل البلد 

 البيطرة

استكمال أشغال بناء وتجهيز المركزين  - 
 ومتابعة تحسين السالالت

5.5.2.4  

 تعزيز قدرات القطاع  -

إنشاء مختبر  - 5.5.2.4.0

عتماد األغذية ذات لمراقبة وا

 األصل الحيواني 

وزارة  نواكشوط قيد الدراسة - 5102-5102

 البيطرة

 إنشاء المخبر - 

اكتتاب وتكوين  - 5.5.2.4.5

 الفنيين والعمال المساعدين 

 

وزارة  كل البلد وكيال لصالح القطاع 22اكتتاب  - 5102-5102

 البيطرة

 مواصلة عمليات االكتتاب - 

 

 5.5.2  

طار إنشاء إ -

حضري صحي 

ومالئم لتنمية 

 المجتمع

5.5.2.0  

تطوير العمران  -

الطوعي وعصرنة 

 اإلطار الحضري 

5.5.2.0.0  

مراجعة اإلطار المعياري  -

 للعمران 

جاري إنشاء وتنظيم وضبط تسيير  - 5102-5102

لجنة اإلشراف والتنسيق المختصة 

بالمباني العالية والهيئات المستقبلة 

 للجمهور العريض

وزارة  البلد كل

اإلسكان 

والعمران 

واالستصالح 

 الترابي

نصوص على األقل لتطبيق  2إعداد  - 
 مدونة العمران

اعتماد ونشر وتطبيق النظام العام  -
 للعمران
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مناطق 

 \التدخل

 المستفيدون

الهيئة 

 المسؤولة

هيئات 

أخرى 

 معنية

 اآلفاق

إنشاء الهيئات  - 5.5.2.0.5

المكلفة بالتنمية والرقابة 

 الحضريتين 

5102-5102 
إعداد الصيغ المرجعية الستراتيجية  -

 ابة العمرانيةوأدوات الرق

-  

وزارة  كل البلد

اإلسكان 

والعمران 

واالستصالح 

 الترابي

إعادة التموقع المؤسسي والجغرافي لوكالة  - 
 التنمية الحضرية

إنشاء وكاالت أو هيئات الممركزة مكلفة  -
 بالتنمية والرقابة الحضرية

 إنشاء وتفعيل فرق الرقابة الحضرية -

إعداد وثائق العمران  5.5.2.0.2

مخطط الرئيس لالستصالح )ال

الحضري، مخطط التقطيع الحضري، 

خطط التوزيع( للمدن الرئيسية 

  )عواصم الواليات والمقاطعات(

 التقطيعإعداد واعتماد مخططات  - 5104-5102

 لصنكرافه وسيلبابي وبير أم قرين

المخطط الحضري النواكشوط: تعبئة  -

 دعم فني 

إعداد منظومة قاعدة بيانات حضرية  -

 ة مندمجة للمناطق العاد هيكلتهادينامي

مخطط  إعادة  هيكلة وتوسيع مدن  -

 النبيكة تكانت

 مخطط استصالح منطقة ميناء تانيت -

مخطط إعادة هيكلة وتنظيم منطقة  -

 الصيادين وسوق السمك

إطالق مناقصة دراسة استصالح  -

 منطقة مطار انواكشوط أم التونسي

عواصم 

الواليات 

 والمقاطعات 

وزارة 

اإلسكان 

العمران و

واالستصالح 

 الترابي

إعداد مخططات فرز عواصم الواليات  - 
 والمقاطعات

 إعداد المخطط الحضري لمدينة كيفه -
إنشاء فرق العمل وإطالق مشروع المخطط  -

 الحضري النواكشوط
 تأطير مناطق المشروع وتحديد معالم القطع -
 استصالح منطقة المطار الجديد أم التونسي -

5.5.2.0.4  

لة برنامج عصرنة مواص -

 المدن 

مواصلة إطالق مشاريع توسعة  - 5102-5102

وعصرنة مدن بوتلميت ، 

بولنوار،بنشاب، أالك، سيلبابي، 

 صنكرافه، بير أم قرين، لقصيبه

 تقدم أشغال إعادة تأهيل الطينطان -

إطالق مشروعي عصرنة النبيكة  -

 وواد الناقة

إعداد قاعدة بيانات مؤمنة بالتعاون  -

لوطنية لسجل السكان مع الوكالة ا

 والوثائق المؤمنة

مدينة  04

 من البالد

وزارة 

اإلسكان 

والعمران 

واالستصالح 

 الترابي

مواصلة اعمال توسعة وعصرنة مدن  - 
بوتلميت، بير ام اقرين، أالك، سيلبابي، 

كيفه، العيون، تنبدغة،  النعمة، جكني، عدل 
 بقرو، لكصيبه،  بوغى وقرو

 نطانمشروع الط مكونات استكمال -
-  

إكمال برنامج  - 5.5.2.0.2

القضاء على األحياء العشوائية، 

من خالل تقييم التجربة المكتسبة 

وإقامة نظام مندمج للمتابعة 

الحضرية في المناطق المعاد 

 إنشاء لجان التنفيذ والتسوية - 5102

إعداد الصيغ المرجعية لمخططات  -

 التسوية

رضية إطالق عملية تحديد القطع األ -

وزارة  نواكشوط

اإلسكان 

والعمران 

واالستصالح 

 الترابي

 إكمال عمليات التنفيذ والتسوية - 
 إعداد واعتماد مخططات التسوية -
 إعداد ونشر التقارير وإغالق الملف -
 تنشيط أعمال لجان التنفيذ -
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هيئات 

أخرى 
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 المتاحة هيكلتها 

جرد وتحديد  - 5.5.2.0.2

المواقع الجغرافية وإنشاء نظام 

تقطيع مندمج لتسيير خطط 

 المدن 

 التقطيعجرد مخططات  - 5102-5102

إطالق أشغال توجيه وتجميع  -

 انواكشوط تقطيعمخططات 

عواصم 

الواليات 

 والمقاطعات

وزارة 

اإلسكان 

والعمران 

واالستصالح 

 الترابي

إطالق عمليات التحديد الجغرافي  - 
 لمخططات الفرز

 وضع منظومة لتسيير مخططات الفرز -
 

 

  5.5.2.5  

تنفيذ إطار إعداد و -

معياري ومؤسسي 

للخرائط والمعلومات 

 الجغرافية

5.5.2.5.0  

تطوير وتفعيل إطار معياري  -

 ومؤسسي للخرائط 

 

 جرد النصوص حول الخرائط -  5102-5102

إعداد الصيغ المرجعية لدراسة  -

 اإلطار المعياري والمؤسسي للخرائط

وزارة  كل البلد

اإلسكان 

والعمران 

واالستصالح 

 الترابي

 اعتماد وتفعيل اإلطار - 

5.5.2.5.5  

تكييف الشبكة الجيوديزية  -

 الوطنية مع المعايير وتكثيفها

تكثيف الشبكة الجيوديزية النواكشوط  - 5102-5102

 معالم حدود 2ببناء 

إنشاء المعالم الجيوديزية لواد الناقة  -

وبوتلميت وصنكرافة ولقصيبة 

 وامبود وسيلبابي

المدن 

 الكبيرة

وزارة 

سكان اإل

والعمران 

واالستصالح 

 الترابي

 IGNتوطين وتحيين الرصيد الخرائطي  - 
استغالل منظومة المعلومات الخرائطية  -

 النواكشوط
تفعيل برنامج تكثيف الشبكة الجيوديزية  -

 بالتعاون مع الجيش الوطني

إنتاج الوثائق  - 5.5.2.5.2

الخرائطية لألغراض الخاصة 

ان باإلدارات العمومية )العمر

 والصرف الصحي(

5102-5102 
 إنشاء مخبر للخرائط -

تكوين العمال حول تقنيات استغالل  -

 ArcGis الصور واستخدام تطبيق

وزارة  كل البلد

اإلسكان 

والعمران 

واالستصالح 

 الترابي

 

 إنشاء وتفعيل وحدة إلنتاج الخرائط -
 

5.5.2.2  

إعداد إطار معياري  -

وتحسين العرض في 

لمنشآت مجال المباني وا

 العمومية 

5.5.2.2.0  

إعداد وتنفيذ مدونة معايير  -

 البناء واألشغال العامة

إعداد الصيغ المرجعية لمدونة معايير  - 5102

 البناء واألشغال العامة

إنشاء لجنة لتصنيف واعتماد  -

المقاوالت ومكاتب الدراسات ومتابعة 

 أشغال البناء

 وضع منظومة للمتابعة -

وزارة  كل البلد

ن اإلسكا

والعمران 

واالستصالح 

 الترابي

 إعداد مدونة معايير البناء واألشغال العامة - 
اعتماد وتطبيق مدونة معايير  البناء  -

 واألشغال العامة
تفعيل لجنة تصنيف واعتماد المقاوالت  -

 ومكاتب الدراسات ومتابعة أشغال البناء

5.5.2.2.5  

وضع سياسة لتسيير ومتابعة  -

 ت العموميةالمباني والتجهيزا

وزارة  كل البلد  - 5102

اإلسكان 

والعمران 

واالستصالح 

 الترابي

إنشاء وتفعيل منظومة متابعة ورقابة  - 
 المباني والتجهيزات العمومية

5.5.2.2.2 

بناء أقطاب ومباٍن إدارية  -

 وتجهيزات كبيرة لصالح اإلدارة 

استكمال دراسات بناء مسجد  -  5102-5102

 انواكشوط الكبير

وزارة  كل البلد

اإلسكان 

والعمران 

مشروعا من المباني  021إكمال أشغال بناء  - 
 والتجهيزات العمومية

إطالق مشاريع جديدة من المباني  -
 والتجهيزات العمومية
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شغال بناء المعهد العالي المهني أ -

 للغات والترجمة والترجمة الفورية

 بناء مقر اإلدارة العامة لألمن الوطني -

مبنى  02إكمال أشغال بناء  -

إداريا)إقامات ومكاتب السلطات 

 اإلدارية(

 مراكز صحة  2بناء  -

مشروعا من المباني  021متابعة بناء  -

والتجهيزات العمومية)مستشفيات، 

ط صحية، قصور العدل، مراكز ونقا

مساجد، دور الشباب، مالعب 

رياضية، إقامات ومكاتب  السلطات 

 اإلدارية والسفارات(

إطالق أشغال بناء عمارة إدارية  -

 بانواكشوط 0طوابق +3

بدأ أشغال بناء السوق المركزية  -

 الجديدة بانواكشوط

إطالق دراسات بناء المركز التجاري  -

بعرفات لصالج جامعة العيون 

 سالميةاإل

واالستصالح 

 الترابي

 0طوابق + 3مواصلة بناء العمارة  -
 إكمال برنامج النفاذ وتحسين جودة التعليم -
ثانية من برنامج النفاذ مواصلة المرحلة ال -

 إعدادية 55وجودة التعليم ببناء 
مواصلة وإكمال سوق انواكشوط المركزية  -

 الجديدة
مواصلة بناء المركز التجاري الوقفي  -

 بعرفات
 مواصلة بناء مسجد انواكشوط الكبير -

5.5.2.4  

تعزيز القدرات الفنية  -

 والمؤسسية للقطاع

تعزيز القدرات  - 5.5.2.4.0

 ال المصادر البشريةفي مج

إعداد الصيغ المرجعية لمتطلبات  - 5102-5102

 كفاءات أطر القطاع

وزارة  كل البلد

اإلسكان 

والعمران 

واالستصالح 

 الترابي

 إعداد وثيقة متطلبات الوظائف - 
 إعداد برنامج تحسين الخبرة والتكوين -

 

تعزيز الوسائل  - 5.5.2.4.5

 اللوجستية والمادية 

وزارة  كل البلد رنامج تجهيز تدريجي للقطاعإعداد ب - 5102

اإلسكان 

والعمران 

واالستصالح 

 الترابي

تجهيز المندوبيات الجهوية وفرق الرقابة  - 
 الحضرية
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إعداد وتنفيذ  - 5.5.2.4.2  

أدوات البرمجة ومتابعة وتقييم 

أنشطة الهيئات التابعة لوصاية 

 القطاع 

إعداد الصيغ المرجعية ألدوات  -  5102

مجة ومتابعة وتقييم نشاطات بر

 ةالهيئات الخاضعة للوصاي

الهيئات 

التابعة 

لوصاية 

 القطاع

وزارة 

اإلسكان 

والعمران 

واالستصالح 

 الترابي

 

 إعداد واعتماد األدوات -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.2 

تطوير سياسة  -

ناعية ص

وتجارية 

تشجيعية 

 ومحققة للنمو 

5.5.2.0  

إعادة تنظيم وعصرنة  -

قطاع التجارة بطريقة 

تَرَسُم المهنة وتنشئ 

نظاما دائما لتموين البالد 

 بمواد االستهالك الواسع 

إعادة تنظيم قطاع  - 5.5.2.0.0

التجارة لجعله أكثر مهنية 

 وأفضل تنظيما

وزارة  كل البلد  قيد الدراسة  5102-5102

التجارة 

والصناعة 

 والسياحة 

   

5.5.2.0.5  

 وضع سياسة حقيقية للمنافسة  -

مشروع القانون جاهز، وقد تمت   5102-5102

المصادقة خالل ورشة   على 

بالنسبة النواكشوط  االستراتيجية

   ونواذيبو

وزارة  كل البلد 

التجارة 

والصناعة 

 والسياحة 

 لة للمنافسةدراسة الجدوائية لخلق وكا - 

 تنفيذ االستراتيجية التجارية -

إعداد وتنفيذ استراتيجية المكلكية  -

 الفكرية

 

5.5.2.0.2  

إنشاء منصة للتجارة  -

 اإللكترونية 

وزارة  كل البلد  غ المرجعيةصياكتمال ال  5104-5102

التجارة 

والصناعة 

 والسياحة 

  

 البحث عن التمويل

5.5.2.5  

اعية إنشاء قيادة صن -

تعتمد على تطوير 

الشراكة بين القطاعين 

 العام والخاص

5.5.2.5.0  

 وضع استراتيجية صناعية  -

صادق  مجلس الوزراء على   5102-5102
 االستراتيجية

وزارة  كل البلد 

التجارة 

والصناعة 

 والسياحة 

تنفيذ االستراتيجية الصناعية  بدعم من   

 األمم المتحدة للتنمية الصناعية منظمة

 

 

5.5.2.5.5  

وضع آلية وطنية للتنمية  -

الصناعية على أساس الشراكة 

 بين القطاعين العام الخاص                 

وزارة  كل البلد    5102-5102

التجارة 

والصناعة 

 والسياحة 

 -  

5.5.2.5.2  

تعزيز القدرات في مجال  -

 التقييس ومتابعة الصناعة 

لوزراء  على سياسة صادق مجلس ا  5102-5102
 البنية التحتية الوطنية  للجودة  

وزارة  كل البلد 

التجارة 

والصناعة 

 والسياحة 

 تنفيذ سياسة الجودة 

 5.5.2.2  

 تحسين مناخ األعمال  -

إكمال  - 5.5.2.2.0

اإلصالحات ذات الطابع 

 اإلداري والنظامي والمالي 

وزارة  كل البلد    5102-5102

التجارة 

عة والصنا

 والسياحة 

 -  

دراسة  - 5.5.2.2.5

واستصالح المناطق والمجاالت 

إكمال الصيغ المرجعية واالتفاقية مع   5102-5102
 األمم المتحدة للتنمية الصناعية منظمة

وزارة  كل البلد 

التجارة 

 دراسة الجدوائية 



 واآلفـــــاق 5102حصيلة  - (5102-5102خطة عمل الحكومة )

   22 

 

 العنصر المحور
األهداف 

 االستراتيحية
 2201 حصيلة  التاريخ اإلجراءات المبرمجة األهداف العملية

مناطق 

 \التدخل

 المستفيدون

الهيئة 

 المسؤولة

هيئات 

أخرى 

 معنية

 اآلفاق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والصناعة  الصناعية 

 والسياحة 

إنشاء هيئات  - 5.5.2.2.2

ية لدعم القطاع ومراكز فن

 الصناعي 

تم الحصول على التمويل وتكوين   5102-5102
 المكونين واإلطالق الرسمي  لشبكة  

وزارة  كل البلد 

التجارة 

والصناعة 

 والسياحة 

 إقامة المشروع في جامعة نواكشوط 
 

5.5.1  

ترقية سياسة  -

لتنمية السياحة 

تعتمد على 

تثمين مقدرات 

البالد الثقافية 

 بيعية والط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.1.0  

إنشاء إطار مالئم  -

الستئناف السياحة على 

 نطاق واسع 

تنفيذ االستراتيجية  -5.5.1.0.0

 الوطنية للسياحة 

اكتملت الصيغ المرجعية وتم   5104-5102
 الحصول على التمويل

وزارة  كل البلد 

التجارة 

والصناعة 

 والسياحة 

 راتيجية السياحةإعداد وتنفيذ است 

إعداد وتنفيذ  - 5.5.1.0.5

 استراتيجية لالتصال والتسويق 

وزارة  كل البلد  قيد الدراسة  5102-5102

التجارة 

والصناعة 

 والسياحة 

 تنفيذ االستراتيجية 

5.5.1.5  

عصرنة القطاع  -

 السياحي 

5.5.1.5.0  

 إنشاء مدرسة للفندقة -

وزارة  كل البلد  دوائيةبدء  دراسة الج  5102-5102

التجارة 

والصناعة 

 والسياحة 

شراكة بين القطاعين العام والخاص  
 والمنطقة الحرة

إنشاء صندوق  - 5.5.1.5.5

 لدعم المؤسسات السياحية 

وزارة  كل البلد قيد الدراسة 5102-5102

التجارة 

والصناعة 

 والسياحة 

 إنشاء الصندوق - 

5.5.1.2  

القيادة تعزيز إطار  -

المؤسسية لقطاع 

 الصناعة التقليدية

5.5.1.2.0  

إعداد وتنفيذ االستراتيجية  -

 الوطنية للصناعة التقليدية

وزارة الثقافة  كل البلد قيد الدراسة 5104-5102

والصناعة 

 التقليدية

 إعداد االستراتيجية - 

مراجعة مدونة  5.5.1.2.5

 الصناعة التقليدية 

وزارة الثقافة  كل البلد جازقيد اإلن  5104-5102

والصناعة 

 التقليدية

 تفعيل المراجعة - 

وضع خطة لتنمية  - 5.5.1.2.2

 المصادر البشرية

وزارة الثقافة  كل البلد قيد التنفيذ - 5104-5102

والصناعة 

 التقليدية

 مواصلة التنفيذ - 

5.5.1.4  

ترقية اإلنتاج الحرفي  -

 الوطني

اث تنظيم األحد - 5.5.1.4.0

الترويجية والتجارية الوطنية 

 والدولية والمشاركة فيها 

 تنظيم أيام الصناعة التقليدية والثقافة - 5104-5102
المشاركة في العديد من المعارض  -

 الدولية

في البالد 

 وفي الخارج

وزارة الثقافة 

والصناعة 

 التقليدية

مواصلة المشاركة في المعارض الدولية  - 
 وتنظيم التظاهرات الوطنية



 واآلفـــــاق 5102حصيلة  - (5102-5102خطة عمل الحكومة )

   24 

 

 العنصر المحور
األهداف 

 االستراتيحية
 2201 حصيلة  التاريخ اإلجراءات المبرمجة األهداف العملية

مناطق 

 \التدخل

 المستفيدون

الهيئة 

 المسؤولة

هيئات 

أخرى 

 معنية

 اآلفاق

 

 

 

بناء قرية  - 5.5.1.4.5

للصناعة التقليدية تتوفر على 

 مركز دولي للمعارض

 قيد الدراسة - 5104-5102
 

وزارة الثقافة  نواكشوط

والصناعة 

 التقليدية

 البحث عن التمويل - 

5.5.1.4.2  

إنشاء دور وفضاءات  -

 للصناعة التقليدية في الواليات 

وزارة الثقافة  كل البلد فضاءات  بانواكشوطإقامة  5104-5102

والصناعة 

 التقليدية

 تعميم هذه الفضاءات  - 

 

إنشاء مركز  - 5.5.1.4.4 

وطني لتكوين وتنمية الحرف 

 الفنية.

وزارة الثقافة  نواكشوط قيد الدراسة - 5104-5102

والصناعة 

 التقليدية

 استكمال إجراءات اإلنشاء - 

2- 
ى

 إل
اذ

نف
 ال

يع
س

تو
 و

ية
ر
ش

لب
 ا
رد

وا
لم

 ا
ية

نم
ت

 
ية

س
سا

أل
ت ا

ما
خد

ال
 

2.0  

ترقية  -

تعليم ذي 

نوعية 

يستجيب 

لحاجيات 

المجتمع 

 واالقتصاد

2.0.0  

ترقية تعليم ما  -

قبل مدرسي 

ذي نوعية 

يضمن إعدادا 

أفضل للتلميذ 

 للمدرسة 

2.0.0.0  

تعزيز اإلطار السياسي  -

والنظامي والتنظيمي 

 للتعليم ما قبل المدرسي

تحيين السياسة  - 2.0.0.0.0

الوطنية لتنمية الطفولة الصغرى 

واعتماد نصوص نظامية جديدة 

 حول التعليم ما قبل المدرسي

 قيد الدراسة 5102
 

وزارة  كل البلد 

الشؤون 

االجتماعية 

والطفولة 

 واألسرة

 إنجاز  التتحيين 

تطوير نظام  - 2.0.0.0.5

معلومات وتسيير بيانات التعليم 

 ما قبل المدرسي 

وزارة  كل البلد طور متقدمفي  5102-5102

الشؤون 

االجتماعية 

والطفولة 

 واألسرة

 إكمال التطوير - 

 2.0.0.5  

تحسين النفاذ تعليم ما  -

 قبل مدرسي ذي نوعية 

إعادة هيكلة  - 2.0.0.5.0

مركز الطفولة الصغرى بغية 

 تحسين تكوين المدرسات 

وزارة  نواكشوط قيد الدراسة 5102-5102

الشؤون 

 االجتماعية

والطفولة 

 واألسرة

 إعادة هيكلة  المركز - 

بناء وإعادة تأهيل  - 2.0.0.5.5

 وتجهيز رياض األطفال

من رياض   11إعادة تأهيل أو تجهيز  5102-5102

 األطفال

وزارة  كل البلد

الشؤون 

االجتماعية 

والطفولة 

 واألسرة

مواصلة بناء وتأهيل وتجهيز المزيد من  - 
 الحدائق

2.0.5 

تعليم  تطوير -

عام موحد 

ومنسجم وناجع 

على الصعيدين 

 النوعي والكمي 

2.0.5.0  

 تحسين نوعية النظام  -

إنتاج وتوزيع  - 2.0.5.0.0

األدوات التربوية )الكتب 

المدرسية، دليل المعلم، األدوات 

 الديداكتيكية

أداة  20325توزيع ما يربو على    5102-5102

كتاب مدرسي على  207684تربوية و 

الميذ والمدرسين، خالل الدخول الت

 المدرسي الجاري.

وزارة  نواكشوط

التهذيب 

 الوطني

 مواصلة عمليات التوزيع 

تعزيز التكوين  - 2.0.5.0.5

األصلي للمعلمين من خالل فتح 

مدرستين جديدتين لتكوين 

تقويم فعالية التكوين األصلي لمدارس   5102

 تكوين المعلمين

 كوين مستمر لصالح المعلمينـ القيام بت

أكجوجت، 

 كيهيدي

وزارة 

التهذيب 

 الوطني

 مواصلة التقويم والتكوين  
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ـ تقويم مستوى الدخول لمدارس تكوين  المعلمين 

 المعلمين

ـ تقويم مستويات تالميذ السنة الثانية من 

مدارس تكوين المعلمين في اللغات 

 والرياضيات 

تعزيز تدريس  - 2.0.5.0.2

ة من خالل إعداد المواد العلمي

ظروف التجريب ) المخابر 

فنيي المخابر، مواد 

 االختبارات(

نتاج وتوزيع كراسات لصالح إ  5102

 مترشحي المواد العلمية للباكلوريا

 

وزارة  كل البلد

التهذيب 

 الوطني

 متابعة جهود دعم التعليم العلمي 

ترقية االمتياز من  - 2.0.5.0.4

از في خالل فتح ثانويات االمتي

 جميع الواليات 

 

5102  

افتتاح ثالث مؤسسات امتياز ) دار 

 النعيم، سيلبابي، أالق(

وزارة  كل البلد

التهذيب 

 الوطني

 إنشاء  ثانويات امتياز جديدة 

انطالق المشروع  - 2.0.5.0.2

الموجه إلى مناطق التعليم ذات 

األولوية لتعزيز التمدرس في 

المناطق التي تواجه صعوبات 

 )آدوابه وغيرها( 

 

المصادقة على اإلستراتيجية  - 5102

الوطنية حول المناطق التربوية 

 ذات األولوية 

تصور برنامج عمل للمناطق  -

 التربوية ذات األولوية 

شبكة تجميع مدرسي  03وضع  -

في مختلف المناطق المعروفة 

بآدوابه في غوغول والعصابة 

 والحوضين 

وزارة  كل البلد 

التهذيب 

 الوطني

 متابعة البرنامج وتوسيعه كل سنة 

إنشاء مدارس  - 2.0.5.0.2 

 نموذجية في جميع الواليات

افتتا ح مدارس نموذجية في كيهيدي، - 5102

 والشامي

 

وزارة  كل البلد

التهذيب 

 الوطني

متابعة افتتاح المدارس  النموذجية في بقية  

 الواليات

2.0.5.5  

تحسين النفاذ إلى  -

 التعليم 

2.0.5.5.0  

تحسين طاقات االستقبال من  -

خالل بناء مدارس أساسية 

وإعداديات جوارية في الوسط 

الريفي وإنشاء الكفاالت 

 المدرسية

 مرحاض 51قاعة دارسية، و 001بناء - 5102-5102

حضانة مدرسية في إطار  432افتاح   -

برنامج المناطق التربوية ذات 

 االولوية

 ثانوية  00مدرسة ابتدائية  و 53بناء  -

وزارة  كل البلد

التهذيب 

 الوطني

 01مدرسة ابتدائية وثانويتين،  03تشييد  

 051حجرة دراسية و 20إعداديات و

 مرحاض

تنفيذ برنامج  - 2.0.5.5.5

لتحسين مستوى وإعادة تأهيل 

 المؤسسات الثانوية

مواصلة إعادة تأهيل المؤسسات  - 5102

  التربوية

وزارة  كل البلد

 التهذيب

 الوطني

 متابعة إعادة التأهيل  

 مواصلة تنفيذ البرنامج وزارة  كل البلداطالق برنامج واسع لتحسين البيئة  - تحسين البيئة  - 2.0.5.5.2
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المدرسية من خالل التموين 

بالماء والكهرباء وإعادة تنشيط 

مصالح الوقاية على مستوى 

 المؤسسات المدرسية

 

التهذيب  المدرسية 

 الوطني

2.0.5.2  

تحسين تسيير وقيادة  -

 النظام التعليمي

إنشاء نظام  - 2.0.5.2.0

للبرمجة والتسيير وخريطة 

مدرسية ونظام فعال للمتابعة 

 والتقييم 

إعداد دفتر التزامات إلقامة هذا   - 5102

 النظام 

 عملية تجميع في عديد الواليات

  

وزارة  كل البلد

التهذيب 

 الوطني

 علوماتتفعيل نظام الم 

 إنجاز التجميعات المبرمجة

 إعادة انتشار وتوزيع المفتشيات

تعزيز القيادة  - 2.0.5.2.5

المؤسسية وتحسين جدوائية 

 وفعالية تنفيذ اإلصالحات 

تقييم مقاربات التعليم والتوقيت  - 5102

 المدرسي

 إعداد برنامج للتربية اإلسالمية -

 

 

وزارة  كل البلد

التهذيب 

 الوطني

 وإعادة كتابة المقررات مراجعة 

إعداد وإصدار قانون جديد للتعليم األساسي 

 والثانوي

إدخال التسيير  - 2.0.5.2.2

التشاركي من خالل إنشاء لجان 

 تسيير المؤسسات المدرسية

 

وزارة  كل البلد تنفيذقيد ال - 5102

التهذيب 

 الوطني

في   إدخال التسيير التشاركي حيز التنفيذ 

  مدارس جديدة

2.0.2  

ترقية تكوين  -

فني ومهني 

مالئم لحاجيات 

 السوق 

2.0.2.0  

تحسين قيادة نظام  -

 التكوين الفني والمهني 

2.0.2.0.0  

تحيين االستراتيجية الوطنية  -

 للتكوين الفني والمهني

وزارة  كل البلد إعداد الصيغ المرجعية - 5102

التشغيل 

والتكوين 

 المهني 

اتيجية الوطنية للتكوين تحيين وتنفيذ االستر - 
 الفني والمهني

2.0.2.0.5  

تعميم عقود البرامج وإدخال  -

مقاربة الجودة على مستوى 

 مؤسسات التكوين الفني والمهني 

 مؤسسات 2برنامج تعاقدي مع  - 5102-5102
 

وزارة  كل البلد

التشغيل 

والتكوين 

 المهني 

 تعميم البرامج التعاقدية مع المؤسسات - 

2.0.2.5  

تحسين النفاذ إلى  -

 التكوين الفني والمهني 

تنفيذ مشاريع  - 2.0.2.5.0

توسيع وإعادة تأهيل وتجهيز 

 المؤسسات 

وزارة  كل البلد مؤسسات 2مؤسسة وتأهيل  02تجهيز  5102-5102

التشغيل 

والتكوين 

المهني 

وتقنيات 

اإلعالم 

 واالتصال

 مواصلة تأهيل وتجهيز المؤسسات - 

2.0.2.5.5  

تطوير عرض تكوين مؤهل  -

قصير المدة لفائدة الشباب 

وزارة  كل البلد شاب 2111تكوين أكثر من  - 5102-5102

التشغيل 

والتكوين 

 مواصلة تنفيذ خطة التكوين المؤهل - 
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المهني  المتسربين من المدارس

وتقنيات 

اإلعالم 

 واالتصال

 

 2.0.2.2  

تحسين النوعية  -

والفعالية الخارجية 

 وين الفني والمهني للتك

2.0.2.2.0  

تنفيذ خطة تطوير الموارد  -

 البشرية 

شخص من القطاع في  411تكوين  - 5102-5102
 مكون 411الخارج من بينهم 

وزارة  كل البلد

التشغيل 

والتكوين 

المهني 

وتقنيات 

اإلعالم 

 واالتصال

 وضع برنامج جديد لتكوين الموارد البشرية - 

2.0.2.2.5  

ط خماسي الكتتاب وضع مخط -

 المكونين 

وزارة  كل البلد أساتذة للتكوين الفني 2تكوين  - 5102-5102

التشغيل 

والتكوين 

المهني 

وتقنيات 

اإلعالم 

 واالتصال

مواصلة تنفيذ خطة اكتتاب المكونين المقدر  - 
 5103حتى  221عددهم ب

2.0.2.2.2  

وضع نظام معلومات ومتابعة  -

لفني لحاملي شهادات التكوين ا

 والمهني 

وزارة  كل البلد تم إعداد المنظومة  ويجري تفعيلها - 5102-5102

التشغيل 

والتكوين 

المهني 

وتقنيات 

اإلعالم 

 واالتصال

 -  

 

2.0.2.2.4  

تنشيط العالقة بين التكوين  -

والشغل عن طريق الشراكة بين 

 القطاعين العام والخاص 

 وزارة كل البلد اتفاقيات 1تم توقيع  - 5102

التشغيل 

والتكوين 

المهني 

وتقنيات 

اإلعالم 

 واالتصال

 تعميم االتفاقيات مع شركاء جدد - 
 

2.0.4  

دعم فعالية  -

التعليم العالي 

2.0.4.0  

دعم القيادة المؤسسية  -

 لمؤسساتلنظام حكامة ا

تطوير إجراءات  - 2.0.4.0.0

جديدة لتسيير شعب التكوين 

 وبرامج البحث 

مواصلة جهود تطوير تسيير شعب  - 5102

 التكوين وبرامج البحث

وزارة التعليم  كل البلد

العالي 

والبحث 

متابعة إجراءات تحسين تسيير الشعب  

 وبرامج البحث
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من أجل تحسين 

نوعية 

التكوينات 

والقابلية للشغل 

لحاملي 

شهاداته وتكييفه 

مع متطلبات 

 تنمية البلد

 العلمي

إعادة هيكلة  - 2.0.4.0.5

 وإنشاء عقود برامج المؤسسات 

  إنشاء جامعة نواكشوط العصرية- 5102

  

مؤسسات 

التعليم 

 العالي

وزارة التعليم 

العالي 

والبحث 

 العلمي

 إعادة الهيكلة وإنشاء عقود برامج 

2.0.4.0.2  

إنشاء أنظمة تسيير مدمج على  -

 مستوى الوزارة والمؤسسات

وزارة  متابعة  المؤشرات  - 5102-5102

يم التعل

 العالي

وزارة التعليم 

 العالي

 متابعة المؤشرات 

 

 2.0.4.0.4  

إنشاء هيئة وطنية لتأمين  -

 الجودة

 ـ قيد الدراسة  5102

 5102-5102إعداد خطة ثالثية  -

لتطوير القطاع، ولتعزيز القيادة 

والحكامة وتحسين النفاذ ومستوى 

 الجودة والمالءمة.

وزارة 

التعليم 

 العالي

ليم وزارة التع

 العالي

 إنشاء الهيئة الوطنية لتأمين الجودة 

2.0.4.5 

تحسين فعالية ونوعية  -

التكوينات وقابلية 

 التشغيل لحملة الشهادات 

تحسين فعالية  - 2.0.4.5.0

التكوينات بإنشاء أدوات لتحليل 

 متطلبات السوق من الكفاءات

 ـ جارية   5102

دراسة سبل رفع قابلية تشغيل  -

 لتعليم العالي مخرجات ا

وزارة التعليم  كل البلد

 العالي

اتخاذ اإلجراءات الضرورية لتحسين فعالية  

 التكوينات 

تحسين نسبة  - 2.0.4.5.5

التأطير )عدد الطالب لكل 

 مدرس، تكلفة الطالب(

استغالل دليل إحصائي من اجل اكتتاب  5102

 أستاذا  003

وزارة التعليم  كل البلد

 العالي

ل نتائج الدليل اإلحصائي في تحسين استغال 

 نسبة التأطير

إخضاع التعليم  - 2.0.4.5.2

العالي الخصوصي للمعايير 

 المطلوبة وتحسين تأطيره

وزارة التعليم   ـ قيد الدراسة   5102

 العالي

استكمال الترسانة القانونية للتعليم العالي   

 الخصوصي

2.0.4.2  

تحسين الولوج إلى  -

 لتعليم العاليشعب ا

تحسين فعالية  - 2.0.4.2.0

نظام التوجيه والولوج إلى 

 التعليم العالي

وزارة التعليم  كل البلد  تطبيق معايير إسناد المنح  - 5102

 العالي

 متابعة تنفيذ المعايير المعتمدة 

زيادة المساهمة  2.0.4.2.5

 النسوية في التكوينات العليا

وزارة التعليم  لدكل الب قيد الدراسة - 5102

 العالي

 

  

2.0.4.2.2  

زيادة العرض في تكوين  -

 الشعب العلمية والتقنية والمهنية 

 افتتاح معهد اللغة االنجليزية؛ - 5102

 إنشاء المدرسة العليا متعددة التقنيات -

وزارة التعليم  كل البلد 

 العالي

 مواصلة زيادة العرض وتوسيعه 

رض في تنمية الع - 2.0.4.2.4

 مجال التكوين عن بعد

وزارة التعليم  كل البلد قيد الدراسة - 5102

 العالي

  

2.0.4.2.2  

إنهاء مشروع مركب  -

 نواكشوط الجامعي

5102  

سرير  من السكن  5211استالم  -

 الجامعي، 

رة التعليم وزا نواكشوط 

 العالي

متابعة العمل في إنجاز بقية مكونات المركب  

 الجامعي
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ـ تقدم األشغال  في المكونات األخرى ) 

 كلية القانون، والمكتبة والمطعم ( 

2.0.4.4  

ترقية بحث علمي حول  -

اإلشكاليات الكبرى 

 المتعلقة بتنمية البلد

إعادة هيكلة  - 2.0.4.4.0

المجلس الوطني للتعليم العالي 

 وتجديد النظام األساسي للباحثين 

 تمت الهيكلة والتفعيل - 5102

  

وزارة التعليم  ل البلدك

 العالي

تفعيل المجلس الوطني للتعليم العالي والبحث  

 العلمي

تحسين نظام  - 2.0.4.4.5

تمويل البحث وترقية النشر 

 واالبتكار العلمي 

وزارة التعليم  كل البلد قيد اإلنشاء  5102-5102

العالي 

والبحث 

 العلمي

إنشاء صندوق لدعم البحث العلمي وتقييم  - 

 عتماد هيئاته.ا

-  

2.0.2  

ترقية التعليم  -

األصلي 

وضمان إدماج 

خريجيه في 

 النظام التعليمي

2.0.2.0  

تحسين نوعية التعليم  -

 األصلي

2.0.2.0.0  

تنشيط ومتابعة وتأطير نظام  -

المحاظر وإنشاء محاظر 

 نموذجية

 منح دعم سنوي للمحاظر - 5102-5102

افتتاح محاضر نموذجية جديدة في  -

 ناطق الهشةالم

 

وزارة  كل البلد

التوجيه 

 اإلسالمي

 مواصلة البرنامج - 

اعتماد وتنفيذ  - 2.0.2.0.5

 برنامج تكوين مشائخ المحاظر

وزارة  انواكشوط قيد الدراسة 5102

التوجيه 

 اإلسالمي

 -  

2.0.2.5  

تنمية القدرات المهنية  -

 لخريجي المحاظر 

دعم مركز  - 2.0.2.5.0

 ني للمحاظر التكوين المه

وزارة  انواكشوط زقيد اإلنجا  5102-5102

التوجيه 

 اإلسالمي

 مراجعة اإلطار - 

إنشاء مركز  - 2.0.2.5.5

 لتكوين األئمة والدعاة

وزارة  انواكشوط قيد الدراسة 5102

التوجيه 

 اإلسالم

 -  

2.0.2  

منح البالغين  -

األميين معارف 

تضمن إدماجهم 

في الحياة 

االجتماعية 

 القتصادية ا

2.0.2.0  

تحسين اإلطار العام  -

 لتنفيذ برامج محو األمية

تحيين اإلحصاء  - 2.0.2.0.0

 الوطني حول األمية 

وزارة  كل البلد  قيد اإلنجاز 5102

التوجيه 

 اإلسالمي

 -  

إنجاز وتنفيذ  - 2.0.2.0.5

سياسة اتصال في مجال محو 

 األمية 

وزارة  كل البلد قيد اإلنجاز 5102

التوجيه 

 اإلسالمي

 االنتهاء من إعداد سياسة االتصال - 

تنشيط المجلس  - 2.0.2.0.2

 الوطني لمحو األمية 

وزارة  كل البلد  قيد التنشيط 5102

التوجيه 

 اإلسالمي

 تنشيط المجلس الوطني لمحو األمية - 

2.0.2.5  

تنمية أدوات وبرامج  -

 محو األمية 

إنجاز برنامج  - 2.0.2.5.0

 كوين المدرسين لت

وزارة  كل البلد قيد الدراسة 5102

التوجيه 

 اإلسالمي

 البرنامج منجز - 

-  

تنشيط محطة  2.0.2.5.5

 اإلذاعة التعليمية

وزارة  كل البلد قيد الدراسة 5102

التوجيه 

 المحطة عاملة - 
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 اإلسالمي

إنتاج كتب وأدوات  2.0.2.5.2

 تربوية

وزارة  دكل البل قيد اإلنجاز  5102-5102

التوجيه 

 اإلسالمي

 عدد الكتب واألدوات المنتجة - 

 

2.5  

زيادة  -

ولوج 

السكان إلى 

خدمات 

أساسية 

 ذات نوعية 

2.5.0  

إنشاء نظام  -

صحي عصري 

استباقي، وفي 

متناول جميع 

 السكان

2.5.0.0  

تحسين التغطية  -

الصحية وتعزيز خدمات 

 العالج 

2.5.0.0.0  

 44بناء وتأهيل وتجهيز  -

نقطة  201مركزا صحيا و

 صحية

نقطة صحية ، اكتملت  21بناء   5102-5102

51منها   

وزارة  كل البلد

 الصحة

 متابعة تنفيذ برنامج  البناء والترميم. 

2.5.0.0.5  

بناء وتأهيل وتجهيز مراكز  -

 استشفائية جهوية 

بناء وتأهيل وتجهيز مراكز استشفائية  5102-5102

 :جهوية
ستغالل مركز استطباب بناء وبدء ا -

كيفه ، وتقدم األشغال في مراكز 

استطباب النعمة وانواذيبو وبوكي ، 

وانطالق مناقصات مراكز استطباب 

أطار؛ وسيليبابي واالق إنشاء مركز 

 للرضوض والحروق الكبرى

إنجاز ملف مناقصة بناء مركز تصفية  -

 الكلى بنواكشوط

 

)النعمة، 

سيلبابي، 

أالك، أطار، 

 انواذيبو،

 كيفه(

وزارة 

 الصحة

 إكمال المشاريع الجارية - 

تدشين مستشفى كيفه العصري الذي تبلغ  -

 سريرا؛ 021طاقته االستيعابية 

 

2.5.0.0.2  

 مركز استشفائي جامعيبناء  -

وزارة  انواكشوط قيد اإلنجاز 5102

 الصحة

 مركز استشفائي جامعياستكمال بناء  

وزارة  انواكشوط إعداد الدراسة وانطالق المناقصات 5102 مبناء مركز لنقل الد 2.5.0.0.4

 الصحة

 انطالق أشغال البناء 

تعزيز الوسائل  - 2.5.0.0.2

اللوجستيكية للمقاطعات باقتناء 

سيارات إسعاف وسيارات 

 رباعية الدفع 

وزارة  كل البلد تم إنجازه 5102-5102

 الصحة

 مواصلة تعزيز الوسائل  

2.5.0.5  

تعزيز هياكل العالجات  -

 المتخصصة

بناء وتجهيز  - 2.5.0.5.0

 مركز وطني ألمراض القلب

وزارة  انواكشوط قيد االكتمال  5102

 الصحة

 استكمال البناء والتجهيز 

دعم قدرات  - 2.5.0.5.5

المركز الوطني لألنكولوجيا 

بإنشاء خدمات للطب النووي 

 والمعالجة باليود المشع

وزارة  انواكشوط تنفيذه تم  5102-5102

 الصحة

 قدرات المركز تعزيز متابعة  

بناء وتجهيز  - 2.5.0.5.2

معهد وطني لمحاربة أمراض 

 الكبد الفيروسية

وزارة  انواكشوط قيد اكتمال البناء  5102

 الصحة

 استكمال األشغال والتجهيز 
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بناء وتجهيز  - 2.5.0.5.4

 مركز استشفائي للتخصصات

وزارة  انواكشوط  رمجمب 5102

 الصحة

 بناء المركز 

تحسين  - 2.5.0.2

الحصول على األدوية 

 الجيدة

إنجاز وتنفيذ  - 2.5.0.2.0

تسعيرة موحدة لألدوية 

 واألعمال الطبية 

وزارة  كل البلد قيد المتابعة 5102

 الصحة

 تحديد التسعيرة الموحدة وتنفيذها 

تفعيل المخبر  - 2.5.0.2.5

 لرقابة نوعية األدوية  الوطني

وزارة  انواكشوط تم استالم المعدات 5102

 الصحة

 مواصلة تفعيل المخبر 

محاربة بيع األدوية  2.5.0.2.2

 المحظورة

مراجعة قانون الصيدلة لتعزيز الجانب  -  5102-5102

 الجزائي؛

وزارة  كل البلد

 الصحة

 مواصلة جهود إصالح القطاع الصيدلي 

2.5.0.4  

تحسين صحة األم   -

 وحياة الطفل

تنظيم وتوسيع  2.5.0.4.0

 حمالت التلقيح

تنظيم حملة وطنية لتوزيع المكمالت  -  5102-5102

بالفيتامينات والقضاء على الديدان 

باستعمال عقار مبندازول لصالح 

 األطفال دون سن الخامسة؛

تنظيم حمالت وطنية ضد شلل  -

 األطفال

لقيح استبدال التلقيح بالحقنة بالت -

 بالقطرة عبر الفم

تخليد األسبوع اإلفريقي للتلقيح )  -

 أنشطة تلقيحية وتحسيسية(

وزارة  كل البلد

 الصحة

اقتناء المزيد من الشبكات وتوسيع وتكثيف  

 عمليات التلقيح

2.5.0.4.5  

 تنفيذ مخطط تنظيم األسرة -

وزارة  كل البلد تحسين خبرة العمال في هذا المجال - 5102-5102

 صحةال

متابعة الجهود في تنفيذ المخطط وتوسيع  

 نطاقه

2.5.0.4.2  

تعميم المبلغ الجزافي لفحوص  -

 الوالدة

 توسيع المبلغ الجزافي لفحوص الوالدة - 5102-5102

على خمس مقاطعات جديدة )توجونين، 

 شنقيط وتيارت(،  دار النعيم، اطار،

وزارة  كل البلد

 الصحة

 تعميممواصلة توسيع مجال ال 

 

  2.5.0.2  

ترقية التأمين الصحي  -

 الشامل

إنشاء استراتيجية  - 2.5.0.2.0

ترمي إلى حصول الجميع على 

 التأمين الصحي 

 بـ : بدء مسار إنجاز اإلستراتيجية 5102-5102

إصدار مرسوم لتوسيع  االستفادة من 

 التأمين  الصحي للمستقلين 

وضع تأمين صحي إلزامي لصالح 

 قطاع الصيد البحارة في

وزارة  كل البلد

 الصحة

متابعة مسار اإلستراتيجية إلكماله في األجل  

 المنظور

2.5.0.2  

زيادة إنتاج المصادر  -

البشرية وتكوين موفري 

 الخدمات الصحية 

بناء مدرسة  - 2.5.0.2.0

 للصحة العمومية في نواكشوط

تحضير انطالقة االشغال المتوقع بداية  - 5102

5102 

وزارة  البلدكل 

 الصحة

 انطالق االشغال 

إنجاز وتنفيذ  - 2.5.0.2.5

 سياسة لتسيير المصادر البشرية

 

5102   

 مسار وضع اإلستراتيجية جار -

وزارة  كل البلد

 الصحة

 اإلسراع بوضع االستراتيجية 

2.5.0.2  

تعزيز تخطيط ومتابعة  -

ي التحيين السنو - 2.5.0.2.0

 للبطاقات الصحية المرجعية 

قيد االنجاز من خالل قاعدة بيانات  - 5102-5102

 حيوية عبر االنترنت

وزارة  كل البلد

 الصحة

 متابعة المسار إلى أن يكتمل 
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  وتقييم العمل الصحي

دعم النظام  - 2.5.0.2.5

الوطني للمعلومات الصحية 

 على جميع المستويات 

 دمج المستشفيات والقطاع الخاص  في 5102-5102

 النظام الوطني للمعلومات الصحية

وزارة  كل البلد

 الصحة

إصالح النظام الجاري الذي سيسمح بدمج  

 DHIS2عدة مصادر للمعلومات حول  

2.5.0.1  

تعزيز القدرات في  -

 مجال السياسة الصحية

2.5.0.1.0  

 إنشاء استراتيجية للصيانة  -

 وزارة  مسار وضع االستراتيجية جار - 5102-5102

 الصحة

متابعة المسار إلى أن يتوج بوضع  

 االستراتيجية

اعتماد سياسة  2.5.0.1.5

وطنية للبحث في الصحة 

 العمومية

وزارة  كل البلد قيد الدراسة  5102-5102

 الصحة

 اعتماد السياسة 

إنجاز بروتوكوالت  2.5.0.1.2

 عالجية لألمراض ذات األولوية 

يع الدليل على مقدمي أنجز، وتم توز - 5102-5102

 الخدمات.

وزارة  كل البلد

 الصحة

 نشر الدليل والعمل بمقتضياته 

تحيين وتنفيذ  - 2.5.0.1.4  

االستراتيجية الوطنية لمحاربة 

 السل

تم توقيع اتفاقية تمويل مع الصندوق  - 

،   ةالدولي، في مجال تنفيذ اإلستراتيجي

ويجري التحضير النطالق األنشطة 

 السللمحاربة 

وزارة  كل البلد

 الصحة 

 متابعة تنفيذ االستراتيجية 

بناء وتجهيز  - 2.5.5.0.0  

شبكات جديدة للربط بالماء 

 الصالح للشرب

اكتمال شبكات  كوري ــ  5102-5102

سيلبابي، وقرى على طول محور  نهر 

السنغال، وامبود  والقرى المجاورة لسد 

 فم لقليته، وصنكرافه، وبنشاب، 

ز شبكات تجكجة وأطار، تعزي

 شبكة توزيع  مدينة سيلبابي.

بلدة من  52إنهاء أشغال شبكات  

 خالل مشروع آفطوط الشرقي.

 021يجري العمل في إنجاز  

 شبكة،

 5102شبكة مبرمجة  031  وزارة المياه كل البلد

 

تأهيل وتوسيع  - 2.5.5.0.5

تجهيزات شبكات المياه 

 الصالحة للشرب 

شبكات  01يجري العمل في   - 5102-5102

 قديمة

 5102توسعة للشبكات المبرمجة  42  وزارة المياه كل البلد

 

2.5.5.5  

تحديد وتثمين المياه  -

 الجوفية 

2.5.5.5.0  

تحديد المياه الجوفية ووضع  -

 خريطة لها 

إنجاز دراسة هيدرو  - 5102-5102

جويولوجية وهيدروفيزيائية  لموارد 

شبكات كيفه )منطقة جديدة لتعزيز 

النكات، اكريكات، واد الروضة، كيفه 

 الشرقية، والعطاف(

مستوى البحيرات  في مواصلة متابعة   وزارة المياه كل البلد

 الحقول المعنية

 

2.5.5.5.5  

 إنجاز آبار جديدة -

ئرا حديثة  بئرا  ارتوازية وب 502  وزارة المياه كل البلد بئرا جديدة  055تم إنجاز  5102-5102

 5102مبرمجة لسنة 
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2.5.5.2  

التحكم في المياه  -

 السطحية وتثمينها

تعزيز معرفة  - 2.5.5.2.0

القدرات الوطنية في المياه 

 السطحية 

تم جرد  العديد من السدود  5102-5102

 والحواجز المائية 

 إعداد برنامج وطني للسدود  وزارة المياه كل البلد

 

 

 2.5.5.2.5  

 إنجاز أعمال لحبس المياه  -

صفقة إلنجاز أشغال حوضين  5102-5102

استبقائيين  في آمريشت الشيباني، وتندل 

 بوالية لبراكنه

 5102سدود استبقائية لسنة  4برمجة   وزارة المياه كل البلد

 

2.5.5.4  

 تحسين تسيير القطاع -

2.5.5.4.0  

مراجعة العقود مع الشركة  -

والمكتب الوطني الوطنية للمياه 

 لخدمات المياه في الوسط الريفي

   وزارة المياه كل البلد  قيد الدراسة 5102

عقود برامج مع الشركة الوطنية للمياه، 

المكتب  للمياه الريفية والمكتب الوطني 

  الوطني للصرف الصحي

2.5.5.4.5  

 تعزيز وسائل عمل القطاع -

ة اقتناء تجهيزات معلوماتي 5102-5102

ورشات حفر لشركة حفر  2ومكتبية و 

من تجهيزات   22اآلبار، بما فيها 

 امتياح الماء بالطاقة الشمسية

 إعداد برنامج لت بمدينة نواكشوط  وزارة المياه كل البلد

 5102عزيز القدرات لسنة ت

 

2.5.2  

تحسين  -

الولوج إلى نظم 

للصرف 

الصحي مالئمة 

وذات نوعية 

 جيدة

2.5.2.0  

ية عرض لصرف تنم -

صحي مالئم في الوسط 

 الحضري

2.5.2.0.0  

إنجاز نظام للصرف الصحي  -

 في مدينة نواكشوط

انطالق أشغال مكونة صرف  5102-5102

 0مياه األمطار القطب 

إكمال دراسة تحيين المخطط   وزارة المياه نواكشوط

التوجيهي للصرف الصحي وتعبئة تمويل 

لمنزلي الشق الخاص بمياه الصرف الصحي ا

 وانطالق األشغال

 

 

بناء شبكات  - 2.5.2.0.5

للصرف الصحي في كبريات 

 مدن البلد 

اكتمال المخططات الرئيسية   5102-5102

للصرف الصحي لمدن   روصو 

 وكيهيدي 

إنجاز المخططات التوجيهية لكل من   وزارة المياه 

 سيلبابي والطنطان

ترقية  - 2.5.2.5

الصرف الصحي في 

 وسط الريفيال

تأهيل البنى  - 2.5.2.5.0

التحتية للصرف الصحي 

 الجماعي 

 تقييم  عروض:    5102-5102

 022واليات  ) 2ــ مشروع 

 مركب من المرافق الصحية(

مرفق  505ــ مشروع أفطوط  ) 

 صحي (

مرفق  21ــ مشروع "ابنيسر  ) 

 صحي(

توقيع الصفقات مع المؤسسات   وزارة المياه كل البلد

 طالق األشغال في المشاريع الثالثةوان

 

تحسين الولوج  - 2.5.2.5.5

 إلى الصرف الصحي العائلي 

ــ  دراسة السوق للصرف  5102-5102

 الصحي الريفي

ــ إعداد استراتيجية  تسويق  

  للصرف الصحي الريفي

الصرف في ـ   وضع صفقة 

الصحي الشامل  بإشراف المجموعات 

تفعيل  استراتيجية تسويق الصرف    وزارة المياه كل البلد

 صحي في الوسط الريفي.ال

توقيع صفقات مع منظمات المجتمع 

 واليات في إطار مشروع آفطوط(2ي ) المدن

إطالق الصرف الصحي الشامل 

بلدة   321بإشراف المجموعات في 
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ار مشروع في مسار التصديق في إط

 بلدة. 411آفطوط: 

صفقة مع منظمات المجتمع  -

واليات  2المدني   مشروع 

 بلدة  411

 41برنامج  يونسف إطالق   -

في إطار  الصرف في 

الصحي الشامل  بإشراف 

 2آدرار،  02المجموعات )

 الترارزة(  01تكانت، 

 وتصديق   -

 

 والتصديق على 

 

 

 

2.5.4  

تحسين إطار  -

حياة السكان 

عبر توفير 

سكن الئق 

 بسعر مناسب

2.5.4.0  

إصالح اإلطار  -

ني والمؤسسي القانو

 للسكن

إنجاز وتنفيذ  - 2.5.4.0.0

 استراتيجية وطنية للسكن

وزارة  كل البلد تم إعداد االستراتيجية - 5102

 اإلسكان 

 المصادقة على االستراتيجية - 

إنشاء آليات  - 2.5.4.0.5

 مالئمة لتمويل السكن

وزارة  كل البلد قيد الدراسة - 5102-5102

 اإلسكان

 إلسكانوضع آلية مناسبة ل - 

2.5.4.5  

 تنمية الترقية العقارية  -

إنجاز وتنفيذ إطار  - 2.5.4.5.0

 معياري لترقية السكن 

وزارة  كل البلد دقيد اإلعدا 5102-5102

 اإلسكان

 تفعيل اإلطار - 

2.5.4.5.5  

إنشاء برنامج للسكن  -

 االجتماعي 

إعداد برنامج للسكن االجتماعي  - 5102-5102
 ق المضغوطبتثمين الطابو

عواصم 

 الواليات

وزارة 

 اإلسكان

 إنجاز البرنامج - 

2.5.2  

تنمية سياسة  -

لألمن الغذائي 

تمكن من توقع 

وضعيات 

الهشاشة 

والطوارئ في 

المجال الغذائي 

والتجاوب معها 

في الوقت 

المناسب، 

وتيسر الولوج 

لغذاء صحي 

 ومعتدل 

2.5.2.0 

المساعدة الفعالة  -

ل للمجموعات الهشة خال

 الفترات العصيبة

2.5.2.0.0  

التوزيع المجاني للمواد  -

 الغذائية 

طن من المواد  8480توزيع أكثر من - 5102-5102

أسرة  042241الغذائية مجانا لصالح  

 من ذوي الهشاشة  نسمة(  222241)

 

مفوضية  كل البلد

 األمن الغذائي

  

 

 2.5.2.0.5  

تمديد شبكة مراكز الغذاء  -

لألطفال والنساء الجماعي 

الحوامل في وضعية سوء 

 التغذية

إطالق برنامج التغذية المدرسية  - 5102-5102

بالتعاون مع وزارة التهذيب الوطني 

 كفالة مدرسية 432لفائدة 

 2مركزا للتغذية في 51ـ افتتاح 

 142مقاطعات من نواكشوط لصالح 

 طفال

مفوضية  كل البلد

 األمن الغذائي

 مالفي واليات الش 31ـ 

 مركز للتغذية  111ـ افتتاح 

2.5.2.0.2  

تنظيم عمليات لدعم الفقراء  -

)أمل، عملية رمضان، األمن 

تنفيذ برنامج أمل من خالل تسيير   - 5102-5102

فرصة عمل(  0054دكانا )توفير 0025

ألف  21داخل البالد، وتزويدها بحوالي 

مفوضية  

 األمن الغذائي

 ـ مواصلة برنامج أمل  

 ـ مواصلة بيع ألعالف
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لصالح  طن تباع بأسعار اجتماعية، الغذائي االجتماعي( 

 0052111ألف أسرة )حوالي  552

 شخصا( 

2.5.2.5  

الحد من هشاشة  -

السكان أمام الصدمات 

 الخارجية

إنشاء وتأهيل  - 2.5.2.5.0

األصول ال إنتاجية )الغذاء 

مقابل العمل، والحبوب مقابل 

 العمل(

5102-5102   

تم تنفيذ عمليت الغذاء مقابل العمل  -

والحبوب مقابل العمل في العديد من 

 المناطق

مفوضية  واليات  1

 األمن الغذائي

 ألف طن في نواكشوط 21بناء سقيفة تتسع  

 أمرج وباركيول مونكل 

تنفيذ برنامج  - 2.5.2.5.5

لتحسين اإلنتاج الزراعي في 

 الوسط الشرقي

تنفيذ برامج لتحسين اإلنتاج  تم -  5102-5102

 الزراعي في الوسط 

الحوض 

الشرقي، 

لعصابة، 

 تكانت

مفوضية 

 األمن الغذائي

ـ إطالق مشروع تحسين اإلنتاج الزراعي في  

 الوسط الشرقي

تنفيذ برنامج  - 2.5.2.5.2

المشاريع الصغيرة لألمن 

 الغذائي في الشمال الغربي 

خفيفا، تهتم  مشروعا 222إنجاز  -  5102-5102

بشبكات توزيع مياه الشرب واآلبار 

 والسدود وزراعة الخضروات، 

آدرار، 

 إنشيري، 

 انواذيبو، 

تيرس 

الزمور، 

اترارزة، 

 لبراكنه

مفوضية 

 األمن الغذائي

مشاريع في إطار البرامج مزيد من ال ـ انجاز 

 الصغرى في الواليات المستهدفة

2.5.2.2  

تعزيز وسائل اإلنذار  -

متابعة الوضع الغذائي و

 الوطني 

2.5.2.2.0  

إنشاء نظام للمعلومات حول  -

 األمن الغذائي 

انجاز عمليتي مسح لمتابعة ومراقبة  - 5102

الوضع الغذائي لألسر في شهري يناير 

 ويونيو،.

 

مفوضية  كل البلد

 األمن الغذائي

 إنجاز مسحين لمتابعة الوضع الغذائي لألسر 

شاء آلية لمتابعة إن - 2.5.2.2.5

 الهشاشة في الوسط الحضري

مفوضية  كل البلد قيد الدراسة. -ـ   5102-5102

 األمن الغذائي

 إنشاء اآللية 

2.2  

تنمية  -

سياسة 

فعالة في 

مجال 

 الشغل

2.2.0  

تنمية مقاربة  -

لخلق الشغل 

تعتمد على 

االستغالل 

المعقلن 

للقدرات 

 القطاعية 

2.2.0.0  

يجية تفعيل استرات -

وطنية للشغل واإلشراف 

 على تنفيذها 

 

تحديث وتكييف  - 2.2.0.0.0

 االستراتيجية الوطنية 

وزارة  كل البلد  تحيين االستراتيجية وخطة العمل - 5102

 التشغيل

 المصادقة على االستراتيجية وتعميمها - 

إنشاء المجلس  - 2.2.0.0.5

الوطني للتشغيل والتكوين الفني 

 والمهني 

وزارة  كل البلد قيد اإلنشاء - 5102

 التشغيل 

 اإلنشاء بعد المصادقة على االستراتيجية - 

إنشاء تنسيق بين  - 2.2.0.0.2

القطاعات إلدماج بعد الشغل في 

مخططات العمل 

 واالستراتيجيات القطاعية 

وزارة  كل البلد قيد الدراسة - 5102

 التشغيل

دمج بعد التشغيل في القطاعين  - 
راعي الرعوي والبناء الواعدين)الز

 واألشغال العامة(

إنشاء نظام وطني  - 2.2.0.0.4

للمعلومات يمكن من وضع ومتابعة 

وتقييم سياسات التكوين ـ للشغل 

تقرير تشخيص منظومة المعلومات  -  5102-5102
 حول سوق التشغيل والتكوين

وزارة  كل البلد

 التشغيل

 إنشاء المنظومة 
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 وتنفيذها

2.2.0.5  

تشجيع الشغل على  -

 المستوى الجهوي 

المصادقة على  - 2.2.0.5.0
اإلطار التشريعي المتعلق 

 بمكاتب اإليداع وتنفيذه

وزارة  كل البلد قيد الدراسة - 5102

 التشغيل

وضع اإلطار القانوني المتعلق بمكاتب  - 
 التشغيل

تغيير رسالة مهام  - 2.2.0.5.5

وكالة تشغيل الشباب إلى عقد 

 مجبرا

 

وزارة  كل البلد قيد اإلنجاز - 5102

 التشغيل

 توقيع البرنامج التعاقدي - 

إنشاء مخطط  - 2.2.0.5.2

لترقية الشغل على مستوى 

 الواليات

وزارة  كل البلد قيد اإلنجاز - 5102-5102

 التشغيل

المصادقة على االستراتيجية الوطنية للتشغيل  
 وإعداد خطط ترقية التشغيل في الواليات

2.2.5  

ترقية المقاولة  -

الصغيرة 

والتمويل 

الصغير 

كوسائل لتوفير 

 الشغل 

2.2.5.0  

إنشاء إطار تشريعي  -

مالئم لتوفير المقاوالت 

الصغيرة والتشغيل 

 الذاتي 

إنجاز وتنفيذ  - 2.2.5.0.0

استراتيجية وطنية لتنمية 

 المقاوالت 

وزارة  كل البلد  قيد اإلنجاز - 5102

 التشغيل

لتمويل وتفعيل االستراتيجية الوطنية تعبئة ا - 
 لتنمية المقاولة

وضع اإلطار  - 2.2.5.0.5

التشريعي والضريبي المالئم 

لتنمية قطاع المقاوالت الصغيرة 

 والمتوسطة 

وزارة  كل البلد قيد اإلعداد - 5102

 التشغيل

 وضع اإلطار القانوني - 

ترقية  2.2.5.5

 التمويالت الصغيرة

كييف وتنفيذ ت - 2.2.5.5.0

استراتيجية وطنية للتمويالت 

  الصغيرة

وزارة  كل البلد  تمت المصادقة على االستراتيجية - 5102

 التشغيل

 تعبئة التمويل وتنفيذ االستراتيجية - 

إنشاء آليات للتمويل  2.2.5.5.5

 المالئم

إنشاء صندوق إعادة تمويل مؤسسات  - 5102-5102
 التمويل الخفيف

وزارة  كل البلد

 التشغيل

 تعبئة التمويل وإشراك القطاع الخاص - 

2.4  

ترقية  -

تنمية 

اجتماعية 

 منسجمة 

2.4.0  

تنمية سياسة  -

سكانية تشجع 

حماية األطفال 

والترقية 

النسوية 

وتضمن الرفاه 

للعائلة 

 الموريتانية 

تحسين إطار  - 2.4.0.0

الحماية والتأطير العائلي 

 للطفل

المصادقة على  - 2.4.0.0.0

استراتيجية وطنية لحماية 

األطفال والقوانين المتعلقة 

 بالشغل والعنف ضد األطفال 

وزارة  كل البلد قيد  اإلنجاز 5102-5102

الشؤون 

 االجتماعية 

 مواصلة تنفيذ االستراتيجية - 

إنشاء آلية وطنية  2.4.0.0.5

 لترقية حقوق الطفل 

وزارة   قيد  اإلنجاز 5102-5102

الشؤون 

 عيةاالجتما

 

 مواصلة  

تنشيط وتوسيع  2.4.0.0.2

العرض في مجال التغذية 

 الجماعية 

وزارة  كل البلد برنامج جار 5102-5102

الشؤون 

 االجتماعية

 مواصلة البرنامج - 

ترقية سياسة  - 2.4.0.5

تضمن إضفاء الطابع 

اعتماد  - 2.4.0.5.0

االستراتيجية الوطنية لمأسسة 

تم اعتماد االستراتيجية وتنفيذها   5102-5102
 جار

وزارة  كل البلد

الشؤون 

 تنفيذ القانون واالستراتيجية - 
تعزيز  القدرات المؤسسية لإلدارات   -

 المكلفة  بالملف
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المؤسسي على النوع 

وإشراك أحسن للمرأة في 

 الحياة العمومية 

للنوع ومحاربة العنف ضد 

 النساء وتنفيذها

  االجتماعية

2.4.0.5.5  

قية المساهمة السياسية تر -

 للمرأة 

تكوين النساء العمد ومساعدات  5102-5102
 العمد

وزارة  كل البلد 

الشؤون 

 االجتماعية 

 المزيد من التكوينات 

تنفيذ برامج لدعم  - 2.4.0.5.2

 تمدرس البنات 

برنامج  جار: شراء باصات،  5102-5102
 مواقع استقبال 

وزارة  كل البلد

الشؤون 

 اعية االجتم

 مواصالت البرنامج - 

تنمية النشاطات  2.4.0.5.4

 المدرة للدخل لصالح النساء

تعاونية نسوية استفادت من  211 5102-5102
 أنشطة مدرة للدخل في نواكشوط

وزارة  كل البلد 

الشؤون 

 االجتماعية 

 مواصلة البرنامج - 

2.4.0.2  

ترقية الرفاه  -

 واالستقرار العائلي 

تنفيذ برنامج  - 2.4.0.2.0

 لترقية التهذيب األسري

وزارة  كل البلد   5102-5102

الشؤون 

 االجتماعية 

 -  

حماية وترقية  - 2.4.0.2.5

حقوق االسرة بتحيين ونشر 

 مدونة األحوال الشخصية 

وزارة  كل البلد  حمالت تحسيس  5102-5102

الشؤون 

 االجتماعية 

 مواصلة التحسيس والتعبئة - 

 2.4.5  

وضع وتنفيذ  -

سياسة للشباب 

تمكن هذه الفئة 

من المساهمة 

الفعالة في تنمية 

 البلد 

2.4.5.0  

تعزيز القدرات  -

المؤسسية والتشريعية 

 لقطاع الشباب 

إنجاز والمصادقة  - 2.4.5.0.0

على قانون يقضي بتنظيم قطاع 

 الترفيه بموريتانيا

كل  أنجز 5102

 البلد 

وزارة 

الشباب 

 والرياضة

 

 

 تابعة التنفيذم - 

إنشاء مجلس  - 2.4.5.0.5

 وطني للشباب 

وزارة  كل البلد  تمت إقامة المجلس 5102

الشباب 

 والرياضة

 تفعيل المجلس - 

تعزيز  - 2.4.5.5

قدرات الشباب وترقية 

النشاطات الشبابية 

 والترفيه 

تنظيم منتدى  - 2.4.5.5.0

 وطني للشباب 

وزارة  كل البلد   5102

 الشباب

 والرياضة

 -  

 

2.4.5.5.5  

إنشاء تجمعات ذات نفع  -

 اقتصادي لصالح الشباب 

وزارة  كل البلد   5102-5102

الشباب 

 والرياضة

 -  

تطوير برنامج  - 2.4.5.5.2

لتكوين الشباب على الخدمة 

 المدنية والتطوع

 

تنظيم تكوينات  في مهارات الحياة  5102-5102
 العامة

 

وزارة  

الشباب 

 لرياضةوا

 مواصلة جهود التكوين 
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تنظيم حمالت  - 2.4.5.5.4

تحسيسية حول المخاطر 

 المرتبطة بالشباب 

وزارة  كل البلد  نظمت حمالت في كل الواليات 5102-5102

الشباب 

 والرياضة

 مواصلة الحمالت - 

تنظيم نشاطات  - 2.4.5.5.2

اجتماعية ثقافية )المخيمات 

قليدية، الصيفية، األلعاب الت

 القوافل( 

نظم مخيم لليافعات في نواكشوط وآخر   5102-5102
 للذكور بروصو

جميع 

 الواليات 

وزارة 

الشباب 

 والرياضة

 زيادة عدد الشباب المستفيدين - 

2.4.5.2  

تأهيل البنى التحتية  -

 للشباب 

بناء وتأهيل دور  2.4.5.2.0

 الشباب في جميع المقاطعات

وزارة  كل البلد  زقيد اإلنجا 5102-5102

الشباب 

 والرياضة

 مواصلة جهود الترميم وتوسيع نطاقها - 

بناء مركز للعطل  - 2.4.5.2.5

 والترفيه 

وزارة  انواكشوط  قيد الدراسة 5102-5102

الشباب 

 والرياضة

 استكمال اإلجراءات - 

2.4.2  

تنمية سياسة  -

الحماية 

االجتماعية 

تستهدف 

المجموعات 

 الهشة

2.4.2.0  

إنشاء بيئة مؤسسية  -

مالئمة للحماية 

 االجتماعية 

إنشاء استراتيجية  - 2.4.2.0.0

 وطنية للحماية االجتماعية 

تنفيذ الشق الذي يعني القطاع: التكفل  5102-5102
 بالمرضى المعوزين

وزارة  كل البلد

الشؤون 

 االجتماعية

وزارة 

الشؤون 

 اإلقتصادية 

 تفعيل االستراتيجية -
 

وضع آلية لتكوين  - 2.4.2.0.5

 األخصائيين االجتماعيين

وزارة  كل البلد قيد الدراسة 5102

الشؤون 

 االجتماعية

وزارة 

الشؤون 

 االقتصادية 

 

 إقامة اآللية -

ضمان  - 2.4.2.5

مساعدة اجتماعية مالئمة 

 للطبقات المحتاجة 

التكفل الصحي  - 2.4.2.5.0

 المرضى الفقراء 

مريضا في  21التكفل ب  5102-5102
في  2411الخارج  وأكثر من 
 المستشفيات الوطنية

وزارة  كل البلد

الشؤون 

 االجتماعية

 مواصلة البرنامج - 

العون االجتماعي  - 2.4.2.5.5

للفقراء المصابين باألمراض 

 المزمنة 

 

حالة  204التكفل ب  5102 

 22تصفية كلى، و 398أونكولوجيا، و

 حاالت مزمنة أخرى

وزارة  كل البلد

الشؤون 

 االجتماعية

 مواصلة البرنامج 

دعم األشخاص  - 2.4.2.5.2

 المسنين بدون تأطير عائلي 

وزارة  كل البلد  تم اإلنجاز 5102

الشؤون 

 االجتماعية

 مواصلة  البرنامج وتعزيزه - 

 

تحسين  - 2.4.2.2 

الظروف المعيشية 

 لألشخاص المعوقين

 

تنمية برامج ترقية  2.4.2.2.0

 لتكفل باألطفال المعوقينا

 تحويالت نقدية،  - 5102
طفل في مركز  211استقبال  -

 متخصص

وزارة  كل البلد

الشؤون 

 االجتماعية

 توسيع برنامج الترقية - 
 

تنفيذ برنامج  - 2.4.2.2.5

لمساعدة وإدماج األشخاص 

 المعوقين 

وزارة  كل البلد قيد اإلنجاز 5102-5102

الشؤون 

 االجتماعية

 البرنامج مواصلة - 
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2.2  

تنمية  -

الحياة 

الثقافية 

 الوطنية 

2.2.0  

ترقية نشاط  -

ديني يشجع 

التنمية 

األخالقية 

للمجتمع ونشر 

قيم اإلسالم 

 المعتدلة 

2.2.0.0  

تعزيز العمل الديني  -

الرامي إلى التنمية 

األخالقية للمجتمع 

 ومحاربة التطرف 

المساهمة في  - 2.2.0.0.0

م بتنظيم تعزيز نظام القي

محاضرات وإنتاج برامج 

 سمعية بصرية 

تكثيف الخطب والدروس واألنشطة  - 5102-5102
من محاضرات وبرامج  الدينية

مسموعة ومرئية تعزيزا وتوطيدا 
 للقيم اإلسالمية األصيلة

 

وزارة  كل البلد

الشؤون 

 اإلسالمية

 مواصلة البرنامج - 
-  
-  

محاربة التطرف  - 2.2.0.0.5

سامح والتعاليم بنشر قيم الت

 الدينية الصحيحة 

 تعزيز وتنويع الخطاب الديني حماية  - 5102-5102
 تسامح للقيم من التطرف والال -

 

وزارة  كل البلد

الشؤون 

 اإلسالمية

 نشر القيم الصحيحة - 

ترقية نظام  - 2.2.0.5

لألوقاف يسهم في التنمية 

االجتماعية واالقتصادية 

 للبلد

تية تنمية بنى تح 2.2.0.5.0

دينية ببناء وتجهيز مساجد 

 واكتتاب وتكوين أئمة

مسجدا جديد 05بناء   5102-5102  
 

وزارة  كل البلد

الشؤون 

 اإلسالمية

 مواصلة المجهود - 
 

إحصاء وتأمين  - 2.2.0.5.5

 ممتلكات األوقاف 

وزارة  كل البلد قيد الدراسة - 5102-5102

الشؤون 

 اإلسالمية

 -  

تامى دعم الي - 2.2.0.5.2

 واألسر المحتاجة 

وزارة  كل البلد قيد الدراسة - 5102-5102

الشؤون 

 اإلسالمية

 -  

2.2.0.2  

 تحسين خدمات الحج -

2.2.0.2.0  

إعادة هيكلة خلية اإلشراف  -

على الحج وتعزيز قدرات 

 مقدمي الخدمات

مواصلة إجراءات وجهود تحسين  - 5102-5102
 تنظيم الحج

  

وزارة  كل البلد

الشؤون 

 اإلسالمية

 مواصلة التحسينات - 

2.2.0.2.5  

تحسين التنسيق بين القطاعات -

 لضمان تنظيم أحسن للحج

 

التنسيق بين الوزارة والوكالة الوطنية  - 5102-5102
لسجل السكان  وللوثائق المؤمنة  ومع 

 قطاعات الصحة والتجارة والنقل
 

 

وزارة  كل البلد

الشؤون 

 اإلسالمية

 -  
-  
-  

2.2.5  

ترقية سياسة  -

ثقافية تثمن 

التراث الوطني 

ومفتوحة على 

 العالم

2.2.5.0  

تعزيز إطار القيادة  -

 المؤسسية لقطاع الثقافة 

المصادقة على  2.2.5.0.0

 استراتيجية للتنمية الثقافية 

وزارة الثقافة  كل البلد تفعيل البرنامج الوطني للتنمية الثقافية - 5102

والصناعة 

 التقليدية

 قة على استراتيجية التنمية الثقافيةالمصاد - 

وزارة الثقافة  كل البلد  قيد اإلعداد - 5102 إنجاز مدونة للتراث  2.2.5.0.5

والصناعة 

 التقليدية

 إعداد المدونة - 

إنجاز إحصاء عام  2.2.5.0.2

 للتراث الوطني 

ة وزارة الثقاف كل البلد إنشاء وظيفة المحافظ الوطني للتراث - 5102-5102

والصناعة 

 التقليدية

 

 -  

2.2.5.5 

تثمين التراث الثقافي  -

2.2.5.5.0  

 ترقية مختلف مواد التراث -

 كل البلد قيد اإلنجاز - 5102-5102

 

وزارة الثقافة 

والصناعة 

 -  
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 التقليدية الوطني

2.2.5.5.5  

إنشاء ودعم المبادرات في  -

مجال المتاحف والمواقع 

 التاريخية واألثرية

المدن  قيد اإلنجاز - 5102-5102

القديمة 

 المصنفة

وزارة الثقافة 

والصناعة 

 التقليدية

 مواصلة الدعم - 

إنجاز وتنفيذ  - 2.2.5.5.2

مخطط للتنمية الثقافية 

واالجتماعية واالقتصادية للمدن 

 القديمة 

5102-5102  
 قيد الدراسة -

وزارة الثقافة  كل البلد

والصناعة 

 التقليدية

 -  

 

 2.2.5.2  

ترقية تنظيم النشطات  -

الثقافية على امتداد 

 التراب الوطني 

مواكبة ودعم  - 2.2.5.2.0

 المبادرات والمهرجانات الثقافية 

في البلد وفي  مواصلة الدعم - 5102-5102

 العالم

وزارة الثقافة 

والصناعة 

 التقليدية

 -  

تنظيم األحداث  - 2.2.5.2.5

الترويجية الوطنية والدولية 

 شاركة فيهاوالم

المشاركة في التظاهرات الوطنية  - 5102-5102
 والدولية

وزارة الثقافة  نواكشوط 

والصناعة 

 التقليدية

 -  

تنظيم معرض  - 2.2.5.2.2

 دولي للكتاب 

وزارة الثقافة  نواكشوط البحث عن التمويل - 5102

والصناعة 

 التقليدية

 5102تنظيم المعرض سنة  - 
 

2.2.5.4  

نى التحتية تعزيز الب -

 للقطاع 

وزارة الثقافة  نواكشوط قيد الد راسة - 5102-5102 بناء قصر للثقافة  - 2.2.5.4.0

والصناعة 

 التقليدية

 -  
 

بناء دار وطنية  - 2.2.5.4.5

للفنون الجميلة تحتوي على 

مسرح ومعهد للموسيقى 

 ومدرسة للرسم

روعي هذا العنصر في إطار إعادة  - 5102-5102
 هد الموريتاني للموسيقىهيكلة المع

وزارة الثقافة  كل البلد

والصناعة 

 التقليدية

 تفعيل المنظومة الجديدة 

2.2.2  

ترقية سياسة  -

رياضية 

تستهدف في 

نفس الوقت 

اللياقة البدنية 

للمواطنين 

وحسن األداء 

 وإشعاع البلد

2.2.2.0  

تعزيز القدرات  -

المؤسسية والتشريعية 

 للقطاع 

مراجعة القانون  - 2.2.2.0.0

المتعلق بالرياضة  32/150

 وإنجاز النصوص التطبيقية له

 جاري إعداد النصوص التطبيقية 5102
 

وزارة  كل البلد 

الشباب 

 والرياضة 

 النصوص  إكمال إعداد - 

إنجاز قاعدة  - 2.2.2.0.5

بيانات حول تسيير النوادي 

والجمعيات والمؤسسات 

 الرياضية الخصوصية 

وزارة  كل البلد  اإلنجازقيد  5102

الشباب 

 والرياضة 

 مواصلة االستغالل - 

تعزيز  - 2.2.2.5

 قدرات المصادر البشرية 

تنويع برامج التكوين  - 2.2.2.5.0

الموفرة من قبل المعهد العالي للشباب 

 والرياضة

وزارة  نواكشوط مواصلة تنويع برنامج التكوين -  5102-5102

الشباب 

 والرياضة 

 تعزيز قدرات القطاع مواصلة - 

  - وزارة  نواكشوط قيد اإلنجاز - 5102-5102إنشاء مخبر علمي  2.2.2.5.5
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في مجال الرياضة وعصرنة 

مكتبة المعهد العالي للشباب 

 والرياضة

الشباب 

 والرياضة 

ترقية ونشر  - 2.2.2.2

ممارسة الرياضة 

المدرسية والجامعية 

 والجماهيرية

حركة تزويد ال - 2.2.2.2.0

الجمعوية بالتجهيزات واألدوات 

 الرياضية 

توفير تجهيزات رياضية للحركات  - 5102-5102
 الجمعوية

وزارة  كل البلد 

الشباب 

 والرياضة 

 -  

تنظيم منافسات  2.2.2.2.5

 رياضية مدرسية وجماهيرية

وزارة  كل البلد منافسات مختلفة تم تنظيم - 5102-5102

الشباب 

 والرياضة 

 ظيم المنافسات الرياضيةمواصلة تن - 

تنظيم منافسة  - 2.2.2.2.2

 وطنية لكرة القدم 

وزارة  كل البلد  - 5102-5102

الشباب 

 والرياضة 

 تنظيم البطولة - 

2.2.2.4  

تنمية رياضات  -

 المنافسات الكبرى

إنشاء أكاديمية  - 2.2.2.4.0

للرياضة تستهدف تكوين جهاز 

 تأطير فني عالي المستوى 

وزارة  كل البلد قيد الدراسة - 5102-5102

الشباب 

 والرياضة 

 إنشاء األكاديمية - 

 

تزويد جميع  - 2.2.2.4.5 

المالعب بالعشب األخضر 

 الطبيعي أو الصناعي 

وزارة  كل البلد قيد الدراسة - 5102-5102

الشباب 

 والرياضة 

 -  

مشاركة بلدنا في  - 2.2.2.4.2

 المنافسات الدولية 

وزارة  العالم مت المشاركةت - 5102-5102

الشباب 

 والرياضة 

 مواصلة المشاركة - 

2.2.2.2  

تهيئة وتأهيل البنى  -

 التحتية األساسية 

بناء ملعب من  - 2.2.2.2.0

 مقعد  2111

أربع واليات  قيد الدراسة -  5102-5102

 في البلد

وزارة 

الشباب 

 والرياضة 

 -  

بناء وتأهيل  - 2.2.2.2.5

 يع المقاطعات مالعب في جم

وزارة  كل البلد قيد اإلنجاز 5102-5102

الشباب 

 والرياضة 

 -  

بناء قاعة متعددة  - 2.2.2.2.2

 مقعد 2111الرياضات بسعة 

وزارة  انواكشوط قيد الدراسة - 5102-5102

الشباب 

 والرياضة 

 -  

بناء مركب  - 2.2.2.2.4

 وحوض سباحة أولمبيين

وزارة  اكشوطانو قيد الدراسة - 5102-5102

الشباب 

 والرياضة 

 ال - 

 

 


