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 \التدخل

  المستفیدون
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1.1  
تعزیز  -

المھام 
السیادیة 

 ودولة
  القانون

  

1.1.1  
ضمان الدفاع  -

عن االستقالل 
  اإلقلیمي

  
  
  

على  الحفاظ - 1.1.1.1
 المسلحة جاھزیة لقوات

  واألمن

تعزیز القدرات  - 1.1.1.1.1
المسلحة وقوات  العمالتیة للقوات

  األمن

ات القدر  تعزیز مواصلة - 1.1.1.1.1  2017- 2015
المسلحة وقوات األمن  العمالتیة للقوات

، الوسائل الضروریة مزید من بتوفیر
  ومن فرص التكوین والتمرین

كافة التراب 
  الوطني

 وزارة الدفاع
  الوطني

  توطید ما تحقق مواصلة  

محاربة االختالل  - 1.1.1.1.2
  األمني والجریمة عبر الحدود

الجاھزیة التحلي بالیقظة و - 1.1.1.1.2  2017- 2015
 ةاألمنی تاالختالال التامة في وجھ

  والجریمة عبر الحدود 

كافة التراب 
  الوطني

 وزارة الدفاع
 الوطني

حمایة مراقبة والسھر الدائم على   
  حدودنا

 
.1.1.1.2  
تعزیز وتنویع دور -

القوات المسلحة في تنمیة
  البلد

دعم العرض في  -..1.1.1.2.1
  مجال الصحة

وتعزیز وتنویع  دعم - 1.1.1.2.1  2017- 2015
  العرض في مجال الصحة

كافة التراب 
  الوطني

 وزارة الدفاع
 الوطني

    

تنمیة العرض في  - 1.1.1.2.2
  مجال التعلیم المتخصص

مواصلة .تنمیة العرض في  - 1.1.1.2.2  2017- 2015
  مجال التعلیم المتخصص

كافة التراب 
  الوطني

 وزارة الدفاع
 الوطني

    

تنویع أدوات  - 1.1.1.2.3
ل، أشغاالخدمات المدنیة (

  )تجھیزات، أعمال مستعجلة

تواصلت جھود الجیش في  - 1.1.1.2.3  2017- 2015
  .التنمیة والخدمات المدنیة

  

كافة التراب 
  الوطني

 وزارة الدفاع
 الوطني

   یتواصل  

1.1.2  
ضمان أمن  -

المواطنین 
وممتلكاتھم 

وإقامة إدارة 
  جواریة

مان حمایة ض - 1.1.2.1
األشخاص والممتلكات 

 داخل الوطن وعند الحدود

إقامة نظام  -1.1.2.1.1. 
"موریتاني عبور" (البصمات 
والصور) في جمیع المراكز 

الحدودیة

وریتاني توسعة نظام "م -. 1.1.2.1.1.   2016
 المراكز الحدودیةعبور" إلى مزید من 
ربطھا باإلدارة و، والبعثات الدبلوماسیة

لألمن الوطنيالعامة

كافة التراب 
  الوطني

  

توسیع النظام إلى  العمل على   وزارة الداخلیة
وتعمیمھ على  مزید من المراكز

  ممثلیاتنا الدبلوماسیة والقنصلیة 

االنتھاء من  - 1.1.2.1.2
العملیات اإلنسانیة إلزالة األلغام 

في المناطق التي تم تحدیدھا 
  وتحسیس السكان

تطھیر وتنظیف أربع  - 1.1.2.1.2  2017- 2015
وفتح ثالث أخرى، وإبطال  مناطق

 14ألغام مضادة لألفراد و 10وتدمیر 
لوحة  280مضادة للدبابات، ونصب 

 لوحة تأشیر73إنذار و

ـ تطھیر وتنظیف ثالث نقاط  في نواذیبو وزارة الداخلیة  والیة نواذیبو
  إضافیة

ـ مراقبة الجودة في المناطق 
  المطھرة

  

 

استكمال ودعم  - 1.1.2.2    
إقامة حالة مدنیة یعول 

  علیھا

تعزیز قدرات  - 1.1.2.2.1
الوكالة الوطنیة للوثائق المؤمنة 

وسجل السكان في داخل وخارج 
أنشطتھا إلى  البلد مع توسیع

  وثائق أخرى

تم تعزیز قدرات الوكالة  - 1.1.2.2.1  2017- 2015
الوطنیة للوثائق المؤمنة وسجل السكان 

  : من خالل 
مركز استقبال  168ـ انطالق بناء 

باإلضافة إلى المدن  بلدیة 163(عواصم 
   القدیمة األربع ومدینة الشامي).

كافة التراب 
  الوطني

الوكالة الوطنیة 
للوثائق المؤمنة
  وسجل السكان

تعمیم نظام التأشیرات  مواصلة  
البیومتریة على جمیع البعثات 

  الدبلوماسیة والقنصلیة

تعمیم نظام  - 1.1.2.2.2
التأشیرات البیومتریة على جمیع 

  البعثات الدبلوماسیة والقنصلیة

2017  1.1.2.2.2.  
ید خمسة مراكز حدودیة بتجھیزات ـ تزو

بیومتریة حدیثة وربطھا باإلدارة العامة

ب كافة الترا
  الوطني

البعثات 
الدبلوماسیة 

  والقنصلیة

ـ إنتاج الشھادات المؤمنة   
  بالتعاون مع قطاع التعلیم 

ـ وضع منظومة للتحقق من 



  واآلفـــــاق 2015حصیلة  - )2017-2015خطة عمل الحكومة (
   33  

 

األھداف  العنصر المحور
 2015 حصیلة   التاریخ اإلجراءات المبرمجة  األھداف العملیة  االستراتیحیة

مناطق 
 \التدخل

  المستفیدون

الھیئة 
  المسؤولة

ھیئات 
أخرى 
  معنیة

  اآلفاق

  لألمن الوطني  
قاعدة بیانات محینة حول  ـ دعم وتعمیم

  عملیات الدخول والخروج من البالد

  المستندات 
ـ استكمال نشر منظومة إصدار 

البعثات  فيالتأشیرات الرقمیة 
الدبلوماسیة المزودة بمراكز 
استقبال وفي بعض المراكز 

  الحدودیة
وماتیة معل ـ تطویر تطبیقات

  .لصالح قطاعات وزاریة
1.1.2.3   

دعم الالمركزیة والتنمیة  -
  المحلیة

إقامة آلیات مدمجة  - 1.1.2.3.1
  لتمویل المجموعات المحلیة

كافة التراب   قید الدراسة - 1.1.2.3.1  2015
  الوطني

 تاوزار
الداخلیة، 

الشؤون و
  االقتصادیة 

انشاء مرصد وطني للبلدیات   
  حلیةللمالیة الم

  

 

  
  

صادقة على مال - 1.1.2.3.2  
مدونة المجموعات اإلقلیمیة 

  وتنفیذھا

تنفیذ مشاریع لصالح  - 1.1.2.3.2  2016
لتنمیة المحلیة ا لدعم الجماعات المحلیة

   تشغیل الشبابلوالالمركزیة و

كافة التراب 
  الوطني

  إعداد المدونة وتنفیذھا   وزارة الداخلیة

ت دعم تعزیز خدما - 1.2.3.3
البلدیات والمتدخلین اآلخرین في 

  التنمیة المحلیة

2017  1.2.3.3 .  
   منتخب وعامل بلدي 3587ـ تكوین 

ـ إعداد ونشر مجامیع النصوص القانونیة 
  وأدوات التسییر

  ـ تفعیل منظومة المعلومات البلدیة 

حول  ـ وضع قاعدة بیانات   وزارة الداخلیة  
  البلدیات

ت صدار نصوص تعزز قدراإ -
التسییر الالمركزي والتنمیة 

  المحلیة
1.1.2.4   

إعادة ھیكلة وتحدیث  -
االدارة المركزیة 

واإلقلیمیة وتحسین نوعیة 
  خدماتھا

إنھاء إعادة ھیكلة  - 1.1.2.4.1
  اإلدارة اإلقلیمیة

إعادة ھیكلة جھود  واصلةم - 1.1.2.4.1  2015
  اإلدارة اإلقلیمیة

كافة التراب 
  الوطني

استكمال إعادة ھیكلة اإلدارة    لیةوزارة الداخ
  اإلقلیمیة

إطار العمل  تحسین - 1.1,2,4.2
  بتشیید وتجھیز البنایات اإلداریة

بناء وتجھیز مكاتب  - 1.1,2,4.2  2016- 2015
  ومقرات إقامة السلطات اإلداریة 

كافة التراب 
  الوطني

  ھیزجمتابعة برنامج البناء والت   وزارة الداخلیة

وضع نظام  1.1.2.4.3
معلوماتي مؤمن یغطي جمیع 

  المقاطعات

حوسبة تعمیم برنامج ال 1.1.2.4.3  2016
واصم عوالربط بشبكة االنترنت على 

  الوالیات والمقاطعات والمراكز اإلداریة

كافة التراب 
  الوطني

  تعمیم البرنامج مواصلة   وزارة الداخلیة
  

1.1.2.5   
تعمیم وتعزیز فعالیة  -

  ایة المدنیةخدمات الحم
  
  
  

إنشاء مراكز إغاثة 1.1.2.5.1
  في المدن الكبیرة

عواصم    قید الدراسة -  ـ 1.1.2.5.1  2016
  المقاطعات

ـ إنشاء وحدات إنقاذ متنقلة على    وزارة الداخلیة
  رق المدنطالكبرى ل محاورال
ي فالتكفل بإجراءات السالمة  -
  الجدید مطارال

بناء وتجھیز بنى  - 1.1.2.5.2
  للحمایة المدنیةتحتیة 

ـ التكوین في مجال اإلنقاذ  1.1.2.5.2  2015
  البري وتقنیات التخلیص 

میناء بإنشاء وحدة للحمایة المدنیة    وزارة الداخلیة  نواكشوط
  المستقل ونواذیب

إنشاء مركز للیقظة  - 1.1.2.5.3
 وتسییر األزمات

  

تفعیل منظومة الیقظة  - 1.1.2.5.3  2015
  ألزماتوتسییر ا

  ـ بناء مركز إسعاف جدید   وزارة الداخلیة  نواكشوط
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مناطق 
 \التدخل

  المستفیدون

الھیئة 
  المسؤولة

ھیئات 
أخرى 
  معنیة

  اآلفاق

ضمان  - 1.1.3
توفیر عدالة 
شفافة وفعالة 

وذات مصداقیة، 
وقریبة من 

  المواطن

1.1.3.1   
تحسین الولوج إلى  -

  العدالة
  

تعزیز الولوج  - 1.1.3.1.1
 الجغرافي إلى العدالة

  

إنشاء محكمتي نواكشوط  - 1.1.3.1.1  2017- 2015
رقیة والغربیة ومحكمة االستئناف الش

بأالق، ومحكمة الشغل بازویرات 
  ومحكمة مقاطعة الشامي

كافة التراب 
  الوطني

استراتیجیة وطنیة للنفاذ  اعتماد     وزارة العدل
  إلى العدالة.

  

تحسین الولوج  - 1.1.3.1.2
المالي للعدالة (خفض تكالیف 

  خدمات العدالة)

2015 -2017  
  
  

حسین الولوج المالي ت - 1.1.3.1.2
  للعدالة (خفض تكالیف خدمات العدالة)

كافة التراب 
  الوطني

ـ تفعیل مكتب المساعدة     وزارة العدل
لفقراء في دعم االقضائیة، عبر 

  حصول على حقوقھمال
1.1.3.1,3   

بناء وتجھیز وترمیم البنى  -
  القضائیة

2015 -2017  1.1.3.1,3   
و تقدم  ـ استكمال قصر العدل بازویرات

األشغال في بناء قصور العدل في 
سیلبابي والعیون وتجكجة واكجوجت، 

  وفي سجني انبیكة وبیرام اقرین
  ـ إعادة تأھیل العدید من المحاكم

كافة التراب 
  الوطني

محكمة االستئناف لتوفیر مبان     وزارة العدل
نواكشوط  بأالق ومحكمتي

الجدیدتین ومحكمة نواكشوط 
ات التي ال لمقاطعول التجاریة،

  دلتتوفر على قصور ع

1.1.3.2   
  تعزیز أداء العدالة -
  
  
  

تخصص ودعم  - 1.1.3.2.1
قدرات القضاة والمساعدین 

  القضائیین

تنظیم عدید الدورات  - 1.1.3.2.1  2017- 2015
التكوینیة للقضاة وأعوان القضاء في 
القانون المدني والقانون الجنائي وفي 

  اللغات

كافة التراب 
  طنيالو

تعزیز وسائل تكوین القضاة     وزارة العدل
وأعوان القضاء، دعما لمتطلبات 

  التخصص وللتمكن من اللغات

1.1.3.2.2   
  تعزیز استقالل القضاء -

اعتماد ترسانة تشریعیة  - 1.1.3.2.2  - 2015
ومحاربة االسترقاق  تعزز دولة القانون

والتعذیب وتحسین التنافسیة في مجال 
  جاري.القانون الت

كافة التراب 
  الوطني

وضع الترسانة التشریعیة موضع     وزارة العدل
  التنفیذ

وضع وتنفیذ  - 1.1.3.2.3
استراتیجیة لالتصال في مجال 

  العدالة

إعداد سیاسة اتصال خاصة  1.1.3.2.3 2015
  بالعدالة

كافة التراب 
  الوطني

  إنجاز السیاسة وتنفیذھا     وزارة العدل

تحسین تسییر  - 1.1.3.2.4
  الموارد البشریة

العمل جار لتحسین تسییر  - 1.1.3.2.4  2016- 2015
  الموارد البشریة

كافة التراب 
  الوطني

عصرنة التسییر التوقعي     وزارة العدل
  لمستخدمي وزارة العدل

1.1.3.2.5  
  تحسین أوضاع السجون -

2016 -2017  1.1.3.2.5. 
جن ـ تجھیز سجون أالق ودار النعیم والس

  المركزي بنواكشوط
ـ تزوید السجون الرئیسیة بالمعدات 

  االلكترونیة
 ـ توفیر التغذیة المناسبة لمرضى السجناء

  ومداومات طبیة 
 الجنائیةـ تكریس العفو في السیاسة

كافة التراب 
  الوطني

 استكمال بناء السجون قید االنجاز    وزارة العدل

..1.1.3.3  
  تعزیز دولة القانون -

تطبیق النصوص  - 1.3.3.1
ئیة زاالمنظمة للحمایة الج

  لألطفال

تم وضع مشروع مدونة  - 1.3.3.1  2017- 2016
للطفولة وتفعیل التشریعات المتعلقة 

  ئیة لألطفال زابالحمایة الج

كافة التراب 
  الوطني

  المصادقة على المشروع    وزارة العدل
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مناطق 
 \التدخل

  المستفیدون

الھیئة 
  المسؤولة

ھیئات 
أخرى 
  معنیة

  اآلفاق

كافة التراب   ف محاربة الجریمة .تكثی1.3.3.2 2017-2015  محاربة الجریمة - 1.3.3.2
 الوطني

مواصلة محاربة الجریمة بكل     وزارة العدل
 الوسائل المتاحة

  
محاربة  تفعیل استراتیجیة - 1.3.3.3  2016- 2017  محاربة الرشوة - 1.3.3.3  

  الرشوة
كافة التراب 

  الوطني
  متابعة التفعیل    وزارة العدل

1.3.3.4  
  سانحمایة وترقیة حقوق اإلن -

2017 -2015  1.3.3.4  
 القوانین المتعلقة بحقوق اإلنسانوضع  -

شطة في الدفاع عنھا والمشاركة الن
واالتفاقیات  المعاھدات االنضمام إلى

وااللتزام الدولیة ذات الصلة 
كل  مقتضیاتھا، والتعاطي اإلیجابي معب

  .الجھود الداخلة في ھذا اإلطار
حمایة وترقیة حقوق عمل تنفیذ خطط  - -

  نساناإل

كافة التراب 
 الوطني

مفوضیة حقوق 
اإلنسان 
والعمل 

  اإلنساني، 

كل 
  القطاعات

مواصلة جھود حمایة حقوق 
  اإلنسان 

1.1.4  
تطویر إطار  -

للحكامة السیاسیة 
 یضمن توطید
الدیمقراطیة 

الثقافة  وتجذیر
  التعددیة

1.1.4.1  
  تعزیز الوحدة الوطنیة -

1.1.4.1.1   
  توطید التماسك الوطني -
  

لى توطید التماسك العمل ع - 1.1.4.1.1  2015- 2017
: ـ إعداد إستراتیجیة الوطني من خالل

  وطنیة للتماسك االجتماعي
ـ تحسین نفاذ الشرائح األكثر ھشاشة 

  لوسائل العیش الكریم
  ـ تكریس التضامن االجتماعي

كافة التراب 
 الوطني

مفوضیة حقوق 
اإلنسان 
والعمل 

  اإلنساني، 

كل 
  القطاعات

إكمال االستراتیجیة والمصادقة 
  علیھا وتنفیذھا

1.1.4.1.2   
ترقیة اإلنصاف والمساواة بین  -

  المواطنین

العمل على تمكین الشباب  - 1.1.4.1.2  2015- 2017
والنساء والفئات الھشة لضمان مشاركتھم 

  الفعالة في المشھد السیاسي
 ـ إنشاء مجلس أعلى للشباب

كافة التراب 
 الوطني

ة الداخلیة وزار
  والالمركزیة

كل 
  القطاعات

مواصلة ترقیة إنصاف الشباب 
  والنساء والتمكین لھم

1.1.4.2  
تعزیز النظام  -

  الدیمقراطي الوطني

1.1.4.2.1  
تنفیذ إصالحات مھیكلة  -

تحسین الممارسة  تستھدف
 الدیمقراطیة

تنفیذ إصالحات مھیكلة  - 1.1.4.2.1  2015- 2017
سة الدیمقراطیة تحسین الممار تستھدف

من خالل القیام بإصالحات قانونیة 
 وبرامج اجتماعیة واقتصادیة ھادفة 

كافة التراب 
 الوطني

وزارة الداخلیة 
  والالمركزیة

كل 
  القطاعات

  

1.1.4.2.2   
ترقیة ثقافة الحوار والتعددیة  -

  السیاسیة

2017 -2015  1.1.4.2.2   
الدعوة الدائمة والمتكررة للحوار من  -

  الجمھوریة رئیس 
 لقاءات متعددة بین األغلبیة والمعارضة -
اللقاء التشاوري التمھیدي الموسع  -

  2015للحوار في سبتمبر 
مؤسسة المعارضة  زعیم لقاءات مع -

ومع األحزاب والشخصیات المعارضة 

كافة التراب 
  الوطني

  
 

وزارة الداخلیة 
  والالمركزیة

مواصلة مساعي إنجاز حوار   
  وطني شامل 
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 2015 حصیلة   التاریخ اإلجراءات المبرمجة  األھداف العملیة  االستراتیحیة

مناطق 
 \التدخل

  المستفیدون

الھیئة 
  المسؤولة

ھیئات 
أخرى 
  معنیة

  اآلفاق

1.1.5   
تشجیع احترام  -

حقوق اإلنسان 
والمساواة بین 

المواطنین 
  والتضامن 

 1.1.5.1  
ترقیة وتعزیز حقوق  -

  اإلنسان

نشر األدوات  - 1.1.5.1.1
القانونیة الدولیة في مجال حقوق 

اإلنسان التي صادقت علیھا 
  موریتانیا

تم نشر األدوات القانونیة  - 1.1.5.1.1  2016- 2015
وق اإلنسان التي الدولیة في مجال حق

صادقت علیھا موریتانیا في عدد خاص 
  2015من الجریدة الرسمیة لسنة 

كافة التراب 
  الوطني

مفوضیة حقوق 
  اإلنسان 

وزارة 
  العدل

نشر كل النصوص التي توقعھا 
  بالدنا

خطة عمل  إنجاز – 1.1.5.1.2
وطنیة لترقیة وحمایة حقوق 

  اإلنسان

  عداد.قید االـ  1.1.5.1.2   2016- 2015
  

كافة التراب 
 الوطني

مفوضیة حقوق 
  اإلنسان

وزارة 
  العدل

  

تنظیم ورشات  - 1.1.5.1.3
  جھویة بشأن حقوق اإلنسان

  

تنظیم العید من الورشات ـ  1.1.5.1.3  2016- 2015
  الجھویة.

  

كافة التراب 
 الوطني

مفوضیة حقوق 
  اإلنسان 

وزارة 
  العدل

  مواصلة تنظیم الورشات

إنشاء جائزة رئیس  - 1.1.5.1.4
  الجمھوریة لحقوق اإلنسان

  ـ  1.1.5.1.4  2017- 2015
  قید الدراسة -

كافة التراب 
 الوطني

مفوضیة حقوق 
  اإلنسان 

وزارة 
 العدل

  

  

تعزیز وسائل  - 1.1.5.1.5
العیش المستدامة للعائدین 

 والمجتمعات المضیفة

مواصلة جھود وكالة  - 1.1.5.1.5  2017- 2015
  في التكفل بھذا الموضوعالتضامن 

كافة التراب 
 الوطني

  مواصلة الجھود   وكالة التضامن

1.1.5.2   
القضاء على مخلفات  -

الرق وتحسین ظروف 
  انعتاق ضحایاه

  
  

1.1.5.2.1   
تنفیذ خطة عمل خارطة  -

الطریق للقضاء على األشكال 
  المعاصرة لالسترقاق

2015 -2016  1.1.5.2.1   
 2007/ 048مراجعة القانون رقم  -

المتضمن تجریم االسترقاق ومعاقبة 
  الممارسات االستعبادیة.

المصادقة على قانون یحرم التعذیب  -
  ویعتبره جریمة ضد اإلنسانیة

إصدار قانون ینشئ آلیة وطنیة للوقایة  -
  من التعذیب.

إعداد وإحالة التقاریر حول حقوق  -
  اإلنسان؛

نجاح بالدنا الباھر في االستعراض  -
مل أمام مجلس حقوق الدوري ي الشا

  2015نوفمبر  3اإلنسان، جینیف 
تفعیل اآللیة الوطنیة للوقایة من  -

التعذیب، ووضع خطة عمل وطنیة ضد
التمییز العنصري وكره األجانب وعدم 

  التسامح.

كافة التراب 
 الوطني

مفوضیة حقوق 
  اإلنسان 

كل 
  القطاعات

  مواصلة متابعة تنفیذ الخطة -
التحضیر لجلسة مارس  -

حول تقریر موریتانیا ، 2016
لالستعراض الدوري الشامل 

  (جنیف)
  تنفیذ القانون -
  اكتمال وإحالة التقاریر -
تفعیل اآللیة الوطنیة للوقایة  -

من التعذیب ووضع خطة 
عمل ضد التمییز العنصري 

وكره األجانب وعدم التسامح.
إنجاز خطة عمل وطنیة ضد  -

 االتجار بالبشر
إصدار تشریعات للقضاء على  -

شكال التمییز وتجرم جمیع أ
 العنف ضد المرأة؛

إنشاء األجھزة القضائیة  -
المقررة في إطار القانون 

 المجرم لالسترقاق
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مناطق 
 \التدخل

  المستفیدون

الھیئة 
  المسؤولة

ھیئات 
أخرى 
  معنیة

  اآلفاق

1.1.5.2.2   
نشر التشریعات المناھضة  -

  للعبودیة والتعبئة حولھا

  تم تنظیم:  - 1.1.5.2.2  2016- 2015
سلسلة من األنشطة والقوافل حول  -

ضة التشریعات واإلجراءات المناھ
  للعبودیة 

العدید من الورشات والدورات  -
واللقاءات لصالح قیادیي المجتمع 

المدني واألطر المكلفین بملف حقوق 
اإلنسان والصحافة حول القانون 

المجرم لالسترقاق والمعاقب 
 للممارسات االستعبادیة

-   

كافة التراب 
 الوطني

مفوضیة حقوق 
  اإلنسان 

 مواصلة نشر التشریعات الجدیدة  
  یم المزید من الورشاتوتنظ

  
  

تنفیذ برامج  - 1.1.5.2.3
للحصول على الخدمات األساسیة 

(التعلیم والمیاه والصحة ومحو 
  األمیة والسكن)

ذ مشاریع عدیدة 1تنفـ  1.1.5.2.3  2017- 2015
لمواجھة الفقر والھشاشة في ھذه 

  المجاالت

كافة التراب 
 الوطني

اریر إكمال إحالة كل التق   وكالة التضامن
  المطلوبة

  

دعم الزراعة عن  - 1.1.5.2.4
المنشآت المائیة تھیئة طریق 

الزراعیة وتوفیر المدخالت 
 والمعدات

إنجاز العدید من التدخالت ـ  1.1.5.2.4  2017- 2015
دعم الزراعة في المناطق المستھدفة عن 

المنشآت المائیة الزراعیة تھیئة طریق 
  وتوفیر المدخالت والمعدات

شاطات المدرة للدخل باقتناء المعدات ـ الن
  والموارد اإلنتاجیة ورأس المال المتداول
ـ إنشاء أقطاب تنمویة مندمجة بوالیات 

ي ماغا، تكانت، غورغول، لبراكنة، غید
  تیرس الزمور. ،العصابة، الحوضین

  

كافة التراب 
 الوطني

مفوضیة حقوق 
  اإلنسان

كل 
  القطاعات

  

ج تنفیذ برام - 1.1.5.2.5
لنشاطات مدرة للدخل باقتناء 
المعدات والموارد اإلنتاجیة 

  ورأس المال المتداول

2015 -2017  1.1.5.2.5   
 قد اإلنجاز.

  

كافة التراب 
 الوطني

كل  وكالة التضامن
    القطاعات

1.1.5.3   
مالئمة في  وضع أطر -

حالة الطوارئ أو األزمات

اعتماد وتنفیذ  - 1.1.5.3.1
للعمل استراتیجیة وطنیة 

  اإلنساني

2015 -2017  1.1.5.3.1   
  قید الدراسة -

كافة التراب 
 الوطني

مفوضیة حقوق 
  اإلنسان

كل 
  القطاعات

  إعداد االستراتیجیة

اعتماد وتنفیذ  - 1.1.5.3.2
سیاسة وطنیة لتسییر الكوارث 

  والحاالت االستثنائیة
 

2015 -2017  1.1.5.3.2   
 قید الدراسة -

كافة التراب 
 الوطني

وضیة حقوق مف
  اإلنسان 

كل 
  القطاعات

  السیاسیةإعداد 
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ھیئات 
أخرى 
  معنیة

  اآلفاق

تعزیز  - 1.1.5.4  
القدرات للتعامل مع 

  حاالت الطوارئ

تعزیز القدرات  - 1.1.5.4.1
القیادیة لمفوضیة حقوق اإلنسان 
والعمل اإلنساني في مجال العمل 

  اإلنساني

تعزیز القدرات القیادیة  -  1.1.5.4.1  2017- 2015
سان في مجال العمل لمفوضیة حقوق اإلن

  اإلنساني.
إنشاء مركز التوثیق واإلعالم في مجال  -

 حقوق اإلنسان

كافة التراب 
 الوطني

مفوضیة حقوق 
  اإلنسان

برنامج 
األمم 

المتحدة 
  للتنمیة

  تفعیل مركز التوثیق واإلعالم

تعزیز قدرات  - 1.1.5.4.2
السكان المحلیین على مواجھة 

  الكوارث

ـ التوزیع المجاني آلالف  1.1.5.4.2  2017- 2015
أكثر من  األطنان من المواد الغذائیة على

  ألف شخص 450
ـ استمرار دكاكین أمل في دعم القوة 

  الشرائیة للمواطنین األقل دخال.

كافة التراب 
 الوطني

مفوضیة حقوق 
  اإلنسان

وزارات 
الصید، 

التجارة، 
ومفوضیة 

األمن 
  الغذائي

ـ مواصلة دعم ومؤازرة 
  والفئات الھشة  المعوزین

تعزیز قدرة  - 1.1.5.4.3
المجتمع المدني على تسییر 

  الكوارث.

كافة التراب   قید الدراسة -  - 1.1.5.4.3  2017- 2015
  الوطني

مفوضیة حقوق 
  اإلنسان

وزارة 
العالقات مع

  البرلمان

  إطالق برنامج لتعزیز القدرات

. المساھمة في 1.1.5.5  
اإلدماج االقتصادي 

  ات الھشةللطبق

تحدید وتنفیذ  - 1.1.5.5.1
 برامج لنشاطات مدرة للدخل

التحضیر ألقطاب للتنمیة  - 1.1.5.5.1  2017- 2015
 المندمجة بالتعاون مع البلدیات

كافة التراب 
  الوطني

مفوضیة حقوق 
  اإلنسان

  إطالق األقطاب  

  

  
تعزیز القدرات  - 1.1.5.5.2

التسییریة للمستفیدین من 
 لنشاطات المدرة للدخلا

دورات تكوین منظمة  - 1.1.5.5.2  2017- 2015
وزارة التشغیل والتكوین  بالتعاون مع

 المھني 

كافة التراب 
  الوطني

ـ مفوضیة 
  حقوق اإلنسان

  

وزارة 
التشغیل 

والتكوین 
  المھني

  مواصلة دورات التكوین

ترقیة  1.1.6
محیط موات 

لحریة 
وانفتاح   التعبیر

  نيالمجتمع المد

استكمال اإلطار  1.1.6.1
القانوني والمؤسسي 
للصحافة والمجتمع 

  المدني.

إنجاز نظم  - 1.1.6.1.1
  أشخاص المؤسسات الصحفیة

اعتماد نظام أساسي لعمال  - 1.1.6.1.1  2017- 2015
  التلفزیون الوطني

كافة التراب 
  الوطني

وزارة 
العالقات مع 

  البرلمان 

  النظم  مواصلة إنجاز  

مراجعة اإلطار  - 1.1.6.1.2
التنظیمي للوكالة الموریتانیة 

  لألنباء

البدء في إجراءات مراجعة  - 1.1.6.1.2  2015
اإلطار التنظیمي للوكالة الموریتانیة 

عمال  لألنباء، خاصة بالنسبة لنظام
 الوكالة.

كافة التراب 
  الوطني

الوزارة 
المكلفة 

بالعالقات مع 
  البرلمان 

  إكمال المراجعة  

المصادقة على  - 1.1.6.1.3
  قانون جدید للمجتمع المدني.

2015  
  
  

1.1.6.1.3  
ـ المصادقة على مشروع قانون جمعیات 

  ومؤسسات وشبكات المجتمع المدني، 
  ـ تفعیل المنظمات المھنیة الصحفیة، 

ـ دعم وتعزیز قدرات منظمات المجتمع 
  في مجال تحسین الحكامة. المدني

كافة التراب 
  الوطني

ة وزار
العالقات مع 

 البرلمان

مواصلة الجھود الرامیة إلى   
تعزیز مشاركة الصحافة 

والمجتمع المدني في ترسیخ 
الدیمقراطیة وقیم التآخي 

والتضامن الوطنیین، واستصدار 
التشریعات المناسبة وتقدیم الدعم 

  والمواكبة الضروریین
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 \التدخل

  المستفیدون

الھیئة 
  المسؤولة

ھیئات 
أخرى 
  معنیة

  اآلفاق

إضفاء الطابع  - 1.1.6.1.4
 الرسمي على إطار تعاقدي بین

الھابا واإلذاعة الموریتانیة 
  والتلفزة

2015  
  
  

التحضیر جار إلضفاء  - 1.1.6.1.4
الطابع الرسمي على إطار تعاقدي بین 

  الھابا واإلذاعة الموریتانیة والتلفزة

كافة التراب 
  الوطني

وزارة 
العالقات مع 

 البرلمان

  اإلطار التعاقدي منجز  

ضمان ولوج  - 1.1.6.2
ت حرة معلوما الجمیع إلى

توسع تغطیة  - 1.1.6.2.1
  الرادیو والتلفزیون الوطنیتین

2015  
  
  

توسیع التغطیة المكانیة  - 1.1.6.2.1
والزمانیة لشبكات اإلذاعة الوطنیة 

إنشاء  واإلذاعات المحلیة إضافة إلى
  إذاعة ثقافیة.

 توسیع تغطیة التلفزیون الوطني -

كافة التراب 
  الوطني

الوزارة 
المكلفة 
ت مع بالعالقا

 البرلمان
والمجتمع 

 المدني

  مواصلة توسیع التغطیة  

مواكبة التغییر من  - 1.1.6.2.2   
  البث التماثلي إلى الرقمي

   
  
  

تحول استمرار العمل على  - 1.1.6.2.2
  إلى البث الرقمي،  البث التلفزیوني

  

كافة التراب  
  الوطني

وزارة 
العالقات مع 

  البرلمان

  يالتحول إلى البث الرقم  

  

إنشاء قناة برلمانیة  - 1.1.6.2.3
وأخرى مخصصة للشباب 

  والریاضة

االستعداد إلطالق قنوات  - 1.1.6.2.3  2017- 2015
وقناة التربویة، متخصصة كالقناة 

  برلمانیة وقناة للشباب.

كافة التراب 
  الوطني

وزارة 
العالقات مع 

 البرلمان
  

  إطالق القنوات المتخصصة  

دید شبكة اإلذاعة تم - 1.1.6.2.4
    الریفیة إلى المناطق الرعویة

العمل على وصول شبكة  - 1.1.6.2.4  2017- 2015
    اإلذاعة الریفیة إلى المناطق الرعویة

كافة التراب 
  الوطني

وزارة 
العالقات مع 

  البرلمان

وصول الشبكة إلى المناطق   
  الریفیة

ترقیة تدخل -  1.1.6.3
المجتمع المدني والصحافة

  ي استراتیجیات التنمیةف

إنشاء فضاءات  - 1.1.6.3.1
للتبادل والتدریب واالتصال (دار 

  المجتمع المدني)

تشجیع إنشاء  العمل على - 1.1.6.3.1  2017- 2015
 فضاءات للتبادل والتدریب واالتصال 

  

كافة التراب 
  الوطني

وزارة 
العالقات مع 

  البرلمان

إنشاء فضاءات عدیدة للتبادل   
  واالتصالوالتدریب 

إنشاء شبكات من  - 1.1.6.3.2
  الصحفیین المتخصصین

تشجیع إنشاء شبكات من  - 1.1.6.3.2  2017- 2015
  الصحفیین المتخصصین

وزارة   
العالقات مع 

  البرلمان 

مواصلة تشجیع إنشاء شبكات   
  الصحفیین المتخصصین

إنشاء برنامج للدعم - 1.1.6.3.3
الھیكلي والمؤسسي لمنظمات 

  المجتمع المدني والصحافة

 إنشاء برنامجعلى العمل  - 1.1.6.3.3  2017- 2015
للدعم الھیكلي والمؤسسي لمنظمات 

  المجتمع المدني والصحافة

الوزارة المكلفة   
بالعالقات مع 

 البرلمان
 والمجتمع المدني

استكمال إنشاء البرنامج الھیكلي   
المؤسسي لمنظمات للدعم 

  المجتمع المدني والصحافة

  

 
 
 
 
 

تحدیث  - 1,1.6.4  
وتعزیز القدرات الفنیة 

  للقطاع

تحدیث معدات  - 1.1.6.4.1
الوكالة الموریتانیة لألنباء 

واإلذاعة الموریتانیة وھیئة البث 
   اإلذاعي والتلفزي، والتلفزة

مواصلة جھود عصرنة  - 1.1.6.4.1  2017- 2015
وتقویة القدرات التقنیة لھیئات االتصال 

عن طریق اقتناء المعدات  ةالعمومی
والتجھیزات المناسبة ألداء مھامھا في 

ظروف جیدة ومواكبة التطورات المذھلة 
  في مجال تقنیات اإلنتاج والبث.

وزارة العالقات   
  مع البرلمان

متابعة جھود عصرنة وتقویة   
القدرات التقنیة لھیئات االتصال 

ومواكبة التطورات  العمومیة
نیات اإلنتاج المذھلة في مجال تق

  والبث.
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  المسؤولة

ھیئات 
أخرى 
  معنیة

  اآلفاق

 
 
 
  

أجھزة  اقتناء - 1.1.6.4.2
إرسال للموجة القصیرة لصالح 

  المناطق غیر المغطاة

مواصلة جھود تقویة  - 1.1.6.4.2  2015
إرسال الموجة القصیرة لصالح المناطق 

  غیر المغطاة

وزارة العالقات   
  مع البرلمان

الوصول بالتغطیة إلى مداھا   
  الكامل

إنشاء مركز  - 1.1.6.4.3
  للوثائق والمعلومات.

إنشاء مركز  العمل على - 1.1.6.4.3  2016- 2015
  للوثائق والمعلومات

وزارة العالقات   
  مع البرلمان

  استكمال إجراءات إنشاء المركز  

تنفیذ برنامج  - 1.1.6.4.4
  للتدریب ودعم القدرات

لتدریب ابرامج  دعم - 1.1.6.4.4  2017- 2015
  اتوتعزیز القدر

الوزارة المكلفة   
بالعالقات مع 

 البرلمان
 والمجتمع المدني

 مواصلة دعم برامج التدریب  
  وتعزیز القدرات

 1.2  
تحسین  -

الحكامة 
  العمومیة.

وضع  - 1.2.1
دبلوماسیة فعالة 

تعزز مكانة 
البالد على 

الساحة الدولیة 
وتسھم في 

  تنمیتھا

ترقیة صورة  - 1.2.1.1
في  البالد وتعزیز إشعاعھا

  الخارج

دعم وتعزیز  - 1.2.1.1.1
وتوسیع وتوطید عالقات التعاون 

  مع العالم

ـ المشاركة في جمیع القمم  1.2.1.1.1  2017- 2015
 - اآلسیویة، اإلفریقیة -العربیة، اإلفریقیة

األمریكیة،  - األوروبیة واإلفریقیة
  واإلفریقیة ـ الصینیة، 

ترؤس العدید من المؤتمرات اإلقلیمیة  ـ
 اإلقلیمیة والدولیةوشبھ

متابعة توطید عالقات التعاون    وزارة الخارجیة  العالم
  الثنائي والدولي

تعزیز وتحسین  - 1.2.1.1.2
  موریتانیا في العالم صورة

ریادة ـ االعتراف الدولي ب 1.2.1.1.2  2017- 2015
 تجربة بالدنا في مواجھة التطرف العنیف

  ــ ظفر بالدنا بمناصب علیا دولیة
  

وزارة   العالم
  الخارجیة

تكثیف العمل على ترقیة صورة   
البالد وتعزیز حضورھا على 

  الساحة الدولیة

  

          

متابعة مشاكل  - 1.2.1.1.3
الموریتانیین المقیمین في الخارج 

  ومساعدتھم

2015 -2017  1.2.1.1.3   
ـ إنشاء مركز لعملیات الطوارئ لمساعدة 

ج في الحاالت الموریتانیین في الخار
  الطارئة

وزارة   العالم
  الخارجیة

الشروع في إعداد قائمة بیانات   
  خاصة بھؤالء الرعایا

تطویر العمل  - 1.2.1.2
الدبلوماسي ذي البعد 

  االقتصادي 

نشر المعلومات  - 1.2.1.2.1
المتعلقة باإلمكانات االقتصادیة 

  للبلد، في الخارج

لومات على توفیر المع - 1.2.1.2.1  2017- 2015
موقع الوزارة وعلى مستوى البعثات 

  الدبلوماسیة

وزارة   العالم
  الخارجیة

وزارة 
الشؤون 

االقتصادیة

التحیین المستمر للمعلومات 
  وتزوید بعثاتنا الدبلوماسیة بھا

إقامة شراكات  - 1.2.1.2.2
اقتصادیة من خالل تنشیط وإنشاء
اللجان المشتركة ومجالس رجال 

  األعمال

2015 -2017  1.2.1.2.2  
عقد اللجنتین المشتركتین للتعاون مع  -

  السنغال وتونس

وزارة   العالم
  الخارجیة

مواصلة تنشیط اللجان المشتركة   
  األخرى.
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أخرى 
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1.2.2   
تحسین  -

وتحدیث الحكامة 
االقتصادیة 

لتعزیز الصمود 
  والتنافسیة

1.2.2.1   
تحسین اإلطار العام  -

  لتنمیة االقتصاد الكلي

1.2.2.1.1   
استقرار وترسیخ إطار  -

  االقتصاد الكلي

2015 -2017  1.2.2.1.1   
  انتھاج سیاسة صارمة : -
لتحقیق نسب نمو مرتفعة لتقلیص الفقر  -

  والبطالة، 
 لتخفیف آثار تدھور أسعار المواد -

  المعدنیة 
 يأ %3.1 بنسبةتحقیق نمو اقتصادي  -

  خارج المواد االستخراجیة 4.2
الذي  ويالتحكم في معدل التضخم السن -

  خالل السنة %1.1لم یتجاوز 

وزارة الشؤون   كل البلد
االقتصادیة 

والتنمیة، 
المالیة، البنك 

  المركزي

متابعة استقرار وترسیخ إطار   
  االقتصاد الكلي

 أدوات إنجاز - 1.2.2.1.2
  والتوقع النمذجة

 تكثیف األعمال التحضیریة - 1.2.2.1.2  - 2015
   قعوالتو النمذجة أدوات إلعداد

اإلدارة 
  االقتصادیة

وزارة الشؤون 
االقتصادیة 

  والتنمیة

ـ تفعیل األدوات الجدیدة التي تم   
تطویرھا في مجال النمذجة 
  والتأطیر االقتصادي الكلي.

 إنجاز وتحدیث - 1.2.2.1.3
 للمعطیات بیانات قاعدة

  واالجتماعیة االقتصادیة

تم التقییم النھائي لخطط  - 1.2.2.1.3  - 2015
العمل الخماسیة الثالث لإلطار 

 2001االستراتیجي لمحاربة الفقر للفترة 
 2015ـ 

وزارة الشؤون   
االقتصادیة 

  والتنمیة

  

استكمال إعداد استراتیجیة النمو 
المسرع واالزدھار المتقاسم 

  2030-2016للفترة 
تنفیذ استراتیجیة النمو المسرع

  والمتقاسم

 یةإنجاز االستراتیج -  1.2.2.1.4  
في أفق  البالد في التنمویة
2016 -2030  

وضع خارطة طریق  - 1.2.2.1.4  - 2015
إلعداد استراتیجیة النمو المسرع 

 2030-2016واالزدھار المتقاسم للفترة 
تقییم الخطط  على برنامج ترتكز

االستراتیجیة لمحاربة الفقر المنتھیة، 
ونتائج اإلحصاء العام الرابع للسكان 

الدائم لظروف معیشة والمساكن والمسح 
؛ والمشاورات الوطنیة 2014األسر 

  2015حول أجندة ما بعد 

وزارة الشؤون   كل البلد
االقتصادیة 

  والتنمیة

  

1.2.2.2   
 نقدیة تطویر سیاسة -

 النظام استقرار تضمن
والتحكم في  المالي

  األسعار

إقامة تسییر مرن  - 1.2.2.2.1
  لسوق الصرف

2015 -2017  1.2.2.2.1.  
سوق أكثر شفافة، وتقلیص التنازل  -

المباشر، وصرامة أكبر في توطین 
 وتبریر استخدام العلمات الصعبة

     البنك المركزي  كل البلد

تكثیف الرقابة  - 1.2.2.2.2
  المالیةة والمصرفی

إعداد مشروع قانون  - 1.2.2.2.2   2017- 2015
مصرفي مطابق لمبادئ "بال" لضمان 

  إشراف مصرفي فعال.
عصرنة مركزیة المخاطر (إقامة خط -

 مؤمن بین البنك المركزي والبنوك )

 اعتماد القانون وتنفیذه   البنك المركزي  كل البلد
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تحسین الوساطة  - 1.2.2.2.3
  المالیة

2015 -2017  1.2.2.2.3  
افتتاح أربعة مصارف إسالمیة رفعت  -

  % 10إلى  4نسبة التبنیك من 
ي جدید ـ المصادقة على مخطط محاسب

 لمؤسسات التمویل الخفیف

مواصلة توطید الوساطة المالیة    البنك المركزي  كل البلد
خطط المحاسبي موتنفیذ ال

  لمؤسسات التمویل الصغرى

إنشاء بورصة للقیم  - 1.2.2.2.4
  المنقولة

2015 -2017  1.2.2.2.4   
  إعداد دراسة الجدوى وتعیین المسؤول

بورصة القیم المنقولة  إقامة   البنك المركزي  نواكشوط
  وتفعیلھا

تنقیة المالیة  - 1.2.2.3
العامة وتحسین القدرة 

  على تعبئة الموارد

تحیین دراسة  - 1.2.2.3.1
  بشأن تمویل االقتصاد  2010

اجتماعات  ـ مواصلة تحضیر 1.2.2.3.1  2015
ــ 2016یل البرنامج التنموي للفترة وتم

2020   

وزارة الشؤون   كل البلد
صادیة االقت

  والتنمیة

كل 
  القطاعات

  التقدم في إجراءات التحضیر

تعزیز تعبئة  - 1.2.2.3.2
  المیزانیة وتوقعیتھا

2015 -2017  1.2.2.3.2   
وتحسین  اإلیراداتتعبئة  مواصلة جھود

  توقعاتھا
  

      وزارة المالیة  كل البلد
  مواصلة الجھود

تحسین مصداقیة  - 1.2.2.3.3
ھا من خالل المیزانیة ومصداقیت

  وضع میزانیات برامجیة

2015 -2017  1.2.2.3.3   
المشاركة في إعداد إطار النفقات  -

   2018ـــ 2016متوسط المدى 
إعداد دراسة حول استحداث المیزانیة  -

  البرامجیة
إعداد مشروع مرسوم یحدد الصیغ  -

  الجدیدة للجولة الزمنیة للمیزانیة
إعداد مشروع القانون النظامي المتعلق  -

 نین المالیة.بقوا
  

المصادقة على مشروع  -    وزارة المالیة  كل البلد
  المرسوم,

إعداد مصفوفة الشروط القبلیة  -
  للمیزانیة البرامجیة

إعداد خطة تكوینة للمعنیین  -
  باإلصالح

إعداد خارطة طریقة لتنفیذ  -
  المیزانیة البرامجیة

1.2.2.3.4   
تعزیز الحصریة والشفافیة  -

  لمیزانیة الدولة

2015 -2017  1.2.2.3.4   
تقدیم جدولة تطور رصید العملیات  -

المالیة للدولة المطابق للمعاییر في كل 
من قانون المالیة األصلي وجدول 

  العملیات المالیة للدولة.
 تقدیم مخزون الدیون في قوانین المالیة. -
  نشر جمیع الوثائق المتعلقة بالمیزانیة, -

جز حسب تقدیم تمویل الع -    وزارة المالیة  كل البلد
  المعاییر المعترف بھا.

تحسین عرض حالة تنفیذ  -
  المیزانیة.

تقدیم ملخص بیانات المیزانیة،  -
  إیرادات ونفقات.

إعداد نص یتضمن مراجعة  -
  العنونة المالیة

تشجیع دمج التمویالت  -
 الخارجیة في قوانین المالیة
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تحسین نوعیة  - 1.2.2.3.5
المحاسبة العامة والمعلومات 

  المالیة

2015 -2017   1.2.2.3.5   
ــ 2013تحضیر قانوني التسویة  -

2014.  
دعم المحصلین البلدیین إلعداد حسابتھم -

  التسییریة,
تكوین عمال األجھزة الالممركزة على  -

  التطبیقات المعلوماتیة الجدیدة.
یة مإعداد النظام العام للمحاسبة العمو -

  .الجدید
رقمنة وتكییف حساب تسییر مسددي  -

  الخزینة.
  اد دلیل المحاسبین المسددینإعد -

 إعداد دلیل إجراءات -    وزارة المالیة  كل البلد
 لمصلحتي األجور والمعاشات

تحیین اإلطار النظام إلنشاء  -
  صنادیق السلف

اعتماد وتنفیذ النظام العام  -
  للمحاسبة العمومیة الجدید.

 وضع المحاسبة المادیة -
تحدید الشروط القبلیة  -

لیة المرتبطة بتنفیذ إصالح الما
  العامة 

  1.2.2.4   
تحسین برمجة وتسییر  -

  االستثمارات

وضع أدوات  - 1.2.2.4.1
  للبرمجة واالستثمار 

2015   
  

1.2.2.4.1    
اتفاقیة تمویل مھمة مع  20توقیع  -

 109شركائنا في التنمیة، بأكثر من 
 منھا في شكل ھبات. %60أوقیة  ملیار

وزارة الشؤون   كل البلد
االقتصادیة 

  یةوالتنم
  

مواصلة جھود تعزیز أدوات   
برمجة ومتابعة االستثمارات 

  العمومیة

1.2.2.4.2  
إنشاء نظام لمتابعة وتقییم  -

  المشاریع والبرامج التنمویة

2015 -2017  1.2.2.4.2   
تم تعزیز أدوات برمجة ومتابعة  -

االستثمارات العمومیة طبقا لألھداف 
التنمویة واالستراتیجیات القطاعیة من 

وضع برنامج االستثمار العمومي  خالل
وإطار النفقات المتوسط المدى 

)2016-2018.(  

وزارة الشؤون   كل البلد
االقتصادیة 

  والتنمیة

  استكمال النظام وتنفیذه  

1.2.2.5   
تعزیز تنافسیة االقتصاد  -

 .وتحسین بیئة األعمال

تنفیذ االستراتیجیة  - 1.2.2.5.1
  الوطنیة لمكافحة الرشوة

2015 -2017  1.2.2.5.1    
  تم تفعیل استراتیجیة محاربة الرشوة -

وزارة الشؤون   كل البلد
  االقتصادیة

مواصلة تفعیل وتنفیذ   
االستراتیجیات المتعلقة بمحاربة 

  الرشوة 
تنفیذ االستراتیجیة  - 1.2.2.5.2

- 2015التنمویة للقطاع الخاص
2025  

  تم 1.2.2.5.2  - 2015
القطاع ترقیة  تفعیل استراتیجیة -

   الخاص،
  

وزارة الشؤون   كل البلد
االقتصادیة 

 والتنمیة
  

استراتیجیة ترقیة  متابعة تفعیل  
  القطاع الخاص

  

 1.2.2.6   
ترقیة االدخار الوطني  -

وتعزیز مساھماتھ في 
السیاسات القطاعیة، 

واإلمكانیات المساعدة 
  على التوظیف.

1.2.2.6.1  
وضع وتنفیذ استراتیجیة  -

  یة االدخار الوطنيعشریة لتنم
  
  
  

2015 -  1.2.2.6.1   
بالشراكة مع الصندوق  قید الدراسة -  -

  الفرنسي لإلیداع
  
  

صندوق   كل البلد
اإلیداع 
  والتنمیة

  متابعة المسار  
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ھیئات 
أخرى 
  معنیة
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وضع سیاسة  - 1.2.2.6.2
لتصنیف الوظائف ذات 

اإلمكانیات التشغیلیة. في صندوق 
 االیداع واالدخار

2015 -2016  1.2.2.6.2   
  دار المرسومإص -
تحویل الجھاز المكلف بتمویل القرض  -

الزراعي الموریتاني، إلى "القرض 
 الزراعي الموریتاني"

صندوق   كل البلد
اإلیداع 
 والتنمیة

توطید ھذه السیاسة وفق العبر   
  المستخلصة

  

تطویر آلیة  - 1.2.2.6.3
ممركزة للتوفیر لتمویل السكن 

  االجتماعي

2015 -2017  1.2.2.6.3   
  قید الدراسة -

صندوق   كل البلد
اإلیداع 
  والتنمیة

  تطویر اآللیة  

مواصلة تمویل  - 1.2.2.6.4
المشاریع الداعمة للتشغیل وتنمیة 

  األنشطة االقتصادیة

2015 -2017  1.2.2.6.4   
مواصلة تمویل المشاریع الداعمة  -

مشروع  7200للتشغیل بما مجموعھ 
  في نواكشوط والداخل

صندوق   كل البلد
إلیداع ا

 والتنمیة

  متابعة التمویل  

إنشاء أدوات فعالة  - 1.2.2.6.5
  للتحصیل والتكفل بالضمانات

2015 -2017  1.2.2.6.5.  
إنشاء قطاع خاص بتسییر االلتزامات  -

والمخاطر واالتحصیل، باإلضافة 
  حمالت تحسیسیة

صندوق   كل البلد
اإلیداع 
  والتنمیة

    

1.2.2.6   
تحسین إطار تطویر  -

قطاع التأمینات وتعزیز 
  مردودیتھا االقتصادیة

  1.2.2.6.1    2017- 2015  القطاع تعزیز ضبط1.2.2.6.1
  قید اإلنجاز

مراجعة اإلطار التنظیمي (رأس     وزارة التجارة  كل البلد
المال األدنى، التأمین اإلجباري، 

  تطبیق المخطط المحاسبي)
تنمیة الفروع   1.2.2.6.2 

 ناقصة االستغالل
2015 -2017   1.2.2.6.2    

 قید الدراسة-
    وزارة التجارة  كل البلد

1.2.2.6.3  
زیادة دور شركات التأمین في  -

  تعبئة االدخار الوطني

2015 -2017  1.2.2.6.3    
  قید الدراسة - 

ترقیة القطاع بتشجیع المستثمرین    وزارة التجارة  كل البلد
األجانب وتطویر منتجات جدیدة 

 على وجھ الخصوص)(إسالمیة 
سن تشریعات تمنح   1.2.2.6.4

للبنك المركزي حق النظر في 
  شؤون شركات التأمین

2015 -2017  1.2.2.6.4  
مشروع قانون مصرفي یضع التأمینات  -

   تحت إشراف البنك المركزي

البنك  وزارة التجارة  كل البلد
  المركزي

  المصادقة على المشروع

تعزیز  - .1.2.3. 
إقلیمیة حكامة 

تضمن التوزیع 
العادل والرشید 

لألنشطة 
االقتصادیة، 

  والمرافق والبني
التحتیة في جمیع 

  أنحاء البالد

1.2.3.1   
إنجاز اإلطار المعیاري  -

وإنشاء ھیاكل االستصالح 
  الترابي

وضع واعتماد  -  1.2.3.1.1. 
النصوص التشریعیة للقانون 

التوجیھي وأدوات االستصالح 
 الترابي

وضع مواصلة جھود  - 1.2.3.1.1  2017- 2015
قانون المتعلقة بالواعتماد النصوص 

    التوجیھي وأدوات االستصالح الترابي

     وزارة اإلسكان  كل البلد

إنجاز ونشر وثائق  - 1.2.3.1.2
  المعلومات اإلقلیمیة

2015 -2017  1.2.3.1.2  
جاز ونشر وثائق المعلومات متابعة إن -

  اإلقلیمیة

     وزارة اإلسكان  لدكل الب
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1.2.3.2   
إنجاز وتنفیذ سیاسة  -

التنمیة الجھویة والتنافسیة 
  اإلقلیمیة

إنشاء أقطاب  - 1.2.3.2.1
  جھویة للتنمیة

2015 -2017  1.2.3.2.1  
  إنشاء أقطاب جھویة للتنمیة متابعة

العصابة، 
  وكركل

وزارة الشؤون 
االقتصادیة 

  والتنمیة

    

دعم المجموعات  - 1.2.3.2.2
 المركزیةالالمحلیة في مجال 

 

2015 -2017  1.2.3.2.2   
دعم المجموعات المحلیة في مواصلة  -

 المركزیةالمجال

وزارة  وزارة اإلسكان كل البلد
  الداخلیة

  

وضع وتنفیذ برامج - 1.2.3.2.3
  جھویة للتنمیة

وضع وتنفیذ برامج جھویة  - 1.2.3.2.3  2017- 2015
  للتنمیة

وزارة  وزارة اإلسكان  البلد كل
  الداخلیة

  

تعزیز وتوسیع  - 1.2.3.2.4
" إلى والیات vaincreمشروع "

  لبراكنة وتكانت

" vaincreمشروع " قدم - 1.2.3.2.4  2017- 2015
دعما لبلدیات لعصابة وكوركول  455

  وغیدیماغة,
 مشروع في نفس المناطق168ومول

وزارة  وزارة اإلسكان  كل البلد
  اخلیةالد

  

 تكثیف إجراءات 1.2.3.3
  تجمیع المجموعات

وضع واعتماد  - 1.2.3.3.1
استراتیجیة وطنیة لتجمیع 

  المجموعات

وزارة  وزارة اإلسكان  كل البلد  قید الدراسة -  - 1.2.3.3.1  - 2015
  الداخلیة

  

إنجاز تجمیع  - 1.2.3.3.2
  المجموعات

یع إنجاز مزید من تجم - 1.2.3.3.2  2017- 2015
المجموعات (بولحراث، صبھا هللا:فم 

 عدل بقرو)لقلیتھ، وأم الصفیة:

وزارة  وزارة اإلسكان  كل البلد
  الداخلیة

  

  

  1.2.4  
اعتماد سیاسة  -

بیئیة قائمة على 
رؤیة مدمجة 
للحفاظ على 
النظام البیئي 

وتسییره 
واستغاللھ 

  المستدام 

1.2.4.1   
تحسین اإلطار المؤسسي -

والتسییر والعملي للمتابعة 
  البیئي

1.2.4.1.1   
إصالح اإلطار التنظیمي  -

بمراجعة ومالءمة النصوص 
  وتكییفھا مع مھام القطاع

2015 -2017  1.2.4.1.1   
على أدوات االنضمام  المصادقة -

 لمعاھدة میناماتا حول الزئبق؛
المصادقة على أدوات االنضمام  -

 لبرتوكول نكویا؛
المصادقة على أدوات االنضمام  -

  قطر؛ لالتفاقیة مع دولة
المصادقة على القانون المجرم  -

  الستعمال البالستیك المرن، 

ـ مراسیم تتعلق بتسییر المنتجات     وزارة البیئة  كل البلد
وبالتزامات البلدیات  ،الكیمیائیة

  بشأنھا، وبمسؤولیات الملوثین
بیئیة الوطنیة إعداد المعاییر ال -

  في مجال المحروقات.

لتسییر إنشاء قاعدة  - 1.2.4.1.2
  الوثائق البیئیة

دعم تفعیل المجالس  - 1.2.4.1.2  - 2015
  الجھویة للبیئة

مواصلة جھود تعزیز القدرات،     وزارة البیئة  كل البلد
  ومنظومة التقییم والمراقبة

  
مكافحة  تعزیز – 1.2.4.2

  آثار التغیرات المناخیة
تنفیذ برامج محددة 1.2.4.2.1

  لمكافحة آثار تغیر المناخ
2015 -2017  1.2.4.2.1:  

استكمال إعداد ونشر خطة العمل -
 الوطنیة لمكافحة التصحر؛

مواصلة وتعزیز جھود حمایة مدینة -
انواكشوط من زحف الرمال ومن
مخاطر المد البحري وكذا حمایة

إنجاز ومتابعة ومراقبة  -    وزارة البیئة  كل البلد
ل المتعلقة بالخطوط األشغا

  الواقیة من الحرائق.
وتنفیذ مشروع التسییر  -

المستدیم للوسط البیئي في 
 اترارزة ولبراكنة وكوركول,
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مدینتي شنقیط والشامي من زحف
 الرمال؛

) محطات لألرصاد06اقتناء وتركیب ( -
من 500الجویة الزراعیة وتوزیع 

مقاییس األمطار من أجل متابعة أفضل
 لموسم األمطار؛

) مشتال جھویا12إنشاء اثني عشر( -
)12شتالت في اثنتي عشرة(إلنتاج ال

)63والیة إضافة إلى ثالثة وستین(
  مشتال قرویا.

إطالقب الحملة الوطنیة لحمایة -
  2016- 2015المراعي 

مواصلة العمل في األحزمة  -
في نواكشوط والشامي 

 وشنقیط،
من الشتالت  700000إنتاج  -

في إطار مشروع السور 
  األخضر

الدعم والمشورة  - 1.2.4.2.2
مجال سیاسة تغیر  والتدریب في

  المناخ

2015 -2017  1.2.4.2.2   
تنظیم العدید من الدورات التكوینیة -

حول مناھج تخطیط التكیف المحلي مع
التغیر المناخي لصالح المصالح الفنیة
والمنظمات غیر الحكومیة وصناع

  القرار؛ 

استكمال الوثائق االستراتیجیة  -    وزارة البیئة  كل البلد
  ذات الصلة

لعمل على مراعاة مواصلة ا -
  البیئي في السیاسات القطاعیة

1.2.4.3  
زیادة المساحات المحمیة  -

من المناطق البحریة 
  والبریة. 

1.2.4.3.1  
تنفیذ استراتیجیة جدیدة إلنشاء  –

  وتشغیل المناطق البریة

2015 -2017  1.2.4.3.1  
إحصاء الطیور في الحظائر والمناطق  -

  الطبة القاریة
  لحیوانات في إدیني.إنشاء حدیقة ل -
  تعزیز مراقبة شاطئ نواكشوط -

تنفیذ االستراتیجیة الوطنیة  -    وزارة البیئة  كل البلد
  لحمایة المناطق الرطبة.

تعزیز حمایة المناطق  -
الشاطئیة ضد مخاطر المد 

  البحري,
سن مشروع قانون حول  -

  المحمیات
إعالم وتعلیم  - 1.2.4.3.2

  ةوتحسیس السكان بالقضایا البیئی
2015 -2017  1.2.4.3.2  

دعم تفعیل المجالس الجھویة للبیئة -
والتنمیة المستدیمة وتنظیم دورات على
مستوى الوالیات لشرح مجمل القضایا

  المرتبطة بالحكامة البیئیة؛

استكمال الخطط األھلیة اإلقلیمیة     وزارة البیئة  كل البلد
  للبیئة في لعصابة ولبراكنة.

ة لمكافح قرویةإنشاء لجان 
  الحرائق

1.2.5  
تحدیث اإلدارة  -

العمومیة، 
وتعزیز فعالیتھا 

وتحسین 
  مردودیتھا.

1.2.5.1  
تحسین اإلطار المؤسسي -

والتنظیمي. لإلدارة 
  العمومیة

تنقیح سجالت  - 1.2.5.1.1
الوظیفة العمومیة باستغالل 

اإلحصاء اإلداري للموظفین 
  ووكالء الدولة

عداد النصوص استكمال إ - 1.2.5.1.1  - 2015
الصادر  09-93التطبیقیة للقانون رقم 

  ؛18/01/1993بتاریخ 
توسیع نظام التعاقد المحدد بالنظام  -

األساسي للموظفین والوكالء العقدویین 
  لدولة

إصدار النصوص التنظیمیة لمالءمة  -

الوظیفة    كل البلد
العمومیة 

والعمل 
وعصرنة 

 اإلدارة

ـ استكمال رقمنة الملفات الفردیة   
  لعمال الدولة 

لتسییر  ـ تصور ووضع آلیة
  حضور عمال الدولة
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وضعیة عمال المؤسسات العمومیة 
  ذات الطابع االداري

  رقمنة ملفات عمال الدولة؛ -
 حوظ في مجال تسویة وضعیةلتقدم المل -

 العمال غیر الدائمین
المصادقة على المرسوم التطبیقي للمادة  -

 043- 2006من األمر القانوني  46
  المتعلق بترقیة وحمایة المعوقین؛

تنفیذ نتائج الدراسة 1.2.5.1.2
على اإلطار االستراتیجي 

 للوظیفة العمومیة

2015 -  1.2.5.1.2  
العمل الوطنیة  إعداد وإجازة خطة -

 للقضاء على عمل األطفال

لوظیفة ا  كل البلد
العمومیة 

والعمل 
وعصرنة 

 اإلدارة

  تنفیذ خطة العمل  

دمج وكالء تنفیذ  - 1.2.5.1.3
الدولة في التنظیم الجدید ألسالك 

  الوظیفة العمومیة

2015 -  1.2.5.1.3 
تم إعداد دلیل مسیر الموارد البشریة  -

 في الوظیفة العمومیة؛
 
  

الوظیفة    كل البلد
العمومیة 

والعمل 
وعصرنة 

 اإلدارة

  اعتماد الدلیل والعمل بمقتضیاتھ  

  

     1.2.5.2   
تنمیة الموارد البشریة  -

  ألخالقیات المھنیةوا

تصمیم وتنفیذ نظام  - 1.2.5.2.1
  مدمج لتسییر عمال الدولة

استكمال اإلجراءات الفنیة  - 1.2.5.2.1  - 2015
التمھیدیة لتشغیل منظومة التسییر 

المندمج لعمال الدولة والتكوین حول ھذه 
 والتكوین ؛ المنظومة

 لصالح مسیري ـتنظیم دورات تكوینیةـ 
  المصادر البشریة

الوظیفة   كل البلد
العمومیة 

والعمل 
وعصرنة 

 اإلدارة

  تشغیل المنظومة  

1.2.5.2.2  
إنشاء مدونة لألخالقیات المھنیة -

  للوكالء العمومیین

2015 -2017  1.2.5.2.2   
تم إعداد مدونة لألخالقیات المھنیة  -

  للوكالء العمومیین
  

الوظیفة   كل البلد
العمومیة 

والعمل 
وعصرنة 

 اإلدارة

والعمل  المصادقة على المدونة  
  بھا

1.2.5.2.3  
وضع دلیل إجراءات لتسییر  -

  الموارد البشریة

2015 -2016  1.2.5.2.3  
  ـ استكمال النظام المندمج لعمال الدولة

  

الوظیفة   بلدكل ال
العمومیة 

والعمل 
وعصرنة 

  اإلدارة
 
 

ـ بدء االستخدام الفعلي للنظام   
  المندمج لتسییر عمال الدولة
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ھیئات 
أخرى 
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سن قانون یحدد  - 1.2.5.2.4
واجبات اإلدارة في االستجابة 

  لطلبات المستخدمین 

2015 -2017  1.2.5.2.4   
  قید الدراسة -  -
  ـ

الوظیفة   كل البلد
العمومیة والعمل 

رنة وعص
 اإلدارة

  متابعة إجراءات سن القانون  

1.2.5.3   
تحسین اإلطار المؤسسي -

  والتنظیمي. إلدارة الشغل

1.2.5.3.1   
وضع وتنفیذ سیاسة وطنیة  -

  للعمل

2015 -2017  1.2.5.3.1   
التشاور مع الشركاء في شأن فتح حوار  -

  اجتماعي
  

الوظیفة    كل البلد
العمومیة والعمل 

وعصرنة 
  اإلدارة

ــ تفعیل المجلس الوطني للحوار   
  االجتماعي

ـ إعداد استراتیجیة وطنیة لإلدارة 
  العامة للعمل

  ـ استكمال مرجعة مدونة الشغل
   1.2.5.3.2  2017- 2015  مرتنة الوظائف 1.2.5.3.2

خلق إطار قانوني لعمل الموریتانیین  -
  في الخارج 

تطبیق تشریعات الشغل، مما مكن من  -
 478وریتانیین عن االستعاضة بم

 أجنبیا كانوا یعملون بدون رخص عمل؛

الوظیفة    كل البلد
العمومیة والعمل 

وعصرنة 
 اإلدارة

إعداد وتنفیذ برنامج وطني    
متعلق بالعمل القسري والمبادئ 

  والحقوق األساسیة

توسیع نطاق  - 1.2.5.3.3
على مستوى   التغطیة اإلقلیمیة
  مفتشیات الشغل

2015 -2017  1.2.5.3.3   
  توسیع نطاق التغطیة اإلقلیمیةمواصلة  -

  على مستوى مفتشیات الشغل

الوظیفة    كل البلد
العمومیة والعمل 

وعصرنة 
  اإلدارة

  فتح المزید من المفتشیات  

1.2.5.3.4   
 أرباب مساھمات نسبة زیادة -

  العمل

2015 -2017  1.2.5.3.4   
  العمل أرباب مساھمات نسبة زیادة -

الوظیفة    دكل البل
العمومیة والعمل 

وعصرنة 
  اإلدارة

   

2 - 
نھ 

د م
تفی

یس
ًوا 

 نم
قق

یح
ي 

فس
تنا

اٍد 
ص

اقت
ء 

بنا
یع

جم
ال

  

2.1   
تطویر  -

البنیة التحتیة 
المھیكلة 

  لدعم النمو

2.1.1   
تنمیة عرض  -

للنقل یمكن من 
ترقیة التبادالت 

وتخفیض أسعار 
اإلنتاج ودعم 

التنافسیة 
  االقتصادیة

2.1.1.1.  
ة وتنمیة البنى عصرن -

  التحتیة

 التحتیة صون البنیة - 2.1.1.1.1
 للطرق والحفاظ علیھا، ببناء

  للوزن محطات

متابعة أعمال بناء محطة ـ  2.1.1.1.1  - 2015
  للوزن في روصو

التحضیر لدراسة بناء محطات أخرى  -
  للوزن

دراسة مشروع أولي مفصل     وزارة النقل  كل البلد
 لمحطات الوزن وإعداد وثائق
التالمناقصة والبحث عن التموی  

  
توسیع وتحدیث  - 2.1.1.1.2

شبكة الطرق من خالل إعادة 
تأھیل الطرق القائمة وإنشاء 

طرق جدیدة وترمیم طرق كانت 
موجودة وتطویر الطرق 

  الحضریة

2015 -2017  2.1.1.1.2 :  
األرصفة ومواقف الطرق  تبلیط -

والتقاطعات الرئیسیة في معظم محاور 
  ط ونواذیبونواكشو

كم من الطرق  350تم بناء واستالم  -
  المعبدة 

  بناء جسر كامور -
  

   وزارة النقل  كل البلد
 

مواصلة األشغال في بناء  -
منھا على  598كم ،  1256

 وشك االنتھاء
إعداد الدراسات التمھیدیة  -

كارفور مدرید  محوللبناء 
 بنواكشوط، وجسري كنكوصة

وجاكلي بوالیتي لعصابة 
 وغیدي ماغا 

 سكة حدید دراسة مشروع -
-    
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استكمال بناء  - 2.1.1.1.3
وتجھیز میناء الصیادین الحرفیین 

  في التانیت

 30نفذت األشغال بنسبة  - 2.1.1.1.3  - 2016
في بناء میناء تانیت بتمویل محلي من  %

  ملیار أوقیة 14الدولة بلغ 

  إكمال أشغال بناء میناء تانیت    وزارة النقل  إنشري

تطویر میناء  - 2.1.1.1.4
  نواكشوط المستقل

تطویر میناء نواكشوط  2.1.1.1.4  - 2015
من  % 50من خالل : إنجاز  المستقل

أشغال التجریف والصیانة وتعمیق المنافذ 
  . البحریة

تجریف  - مواصلة أشغال -    وزارة النقل  نواكشوط
  وصیانة وتعمیق المنافذ،

لبناء  البحث عن شركاء -
  رصیف للحاویات

  رصیف حبوب في أفق بناء  -
2019 

استكمال بناء مطار  - 2.1.1.1.5
  جدید في نواكشوط

تم استكمال بناء مطار  - 2.1.1.1.5  2016
  نواكشوط الدولي "أم التونسي"

  

مواصلة األشغال في تركیب     وزارة النقل  نواكشوط
تجھیزات السالمة والتعلیم 

  والمطابقة واالستالم
أھیل إعادة ت - 2.1.1.1.6

 وتوسیع مدارج وفضاءات
  المطارات الداخلیة

أعید تأھیل وتوسیع مدرج  2.1.1.1.6  2017- 2015
  مطار نواذیبو،

ـ أعید بناء حائطي الحمایة في مطاري 
 أطار وسیلیبابي

انواذیبو، 
أطار النعمة، 
  كیفھ، تجكجھ

  توسیع مطارات البلد األخرى    وزارة النقل

    2.1.1.2   
  تحسین أمن النقل -

 سالمة تحسین - 2.1.1.2.1
باقتناء سیارات  المطارات

  للدوریات وتسویر المطارات

2016 -2017  2.1.1.2.1   
ـ تم اقتناء معدات السالمة لمطار أم 

  التونسي

سیلبابي، 
انواذیبو، 

أطار، النعمة، 
  كیفھ، لعیون

بناء مجمع تقني وبرج مراقبة  -    وزارة النقل
  في سیلبابي،

ت في اقتناء وتركیب التجھیزا -
برجي المراقبة بمطاري أطار 

  وسیلبابي،
  تأھیل وتعلیم مطار أطار -

 وسالمة أمن تعزیز - 2.1.1.2.2
الوسائل  بتطویر الجویة، المالحة

العملیة للوكالة الوطنیة للطیران 
 المدني وتحسین الوسائل على

  األرض

 وسالمة أمن تعزیز - 2.1.1.2.2  2017- 2016
سائل عمل بتطویر و الجویة، المالحة

للوكالة الوطنیة للطیران المدني وتحسین 
  األرض الوسائل على

مواصلة جھود تطویر الوكالة     وزارة النقل  كل البلد
  الوطنیة للطیران المدني

 السالمة تحسین - 2.1.1.2.3
التحسیس  خالل من الطرق على
امتحان في  مراكز وبناء

انواكشوط للحصول على رخصة 
  لفنيالسیاقة والفحص ا

 على السالمة تحسین - 2.1.1.2.3  2017- 2016
 مراكز التحسیس وبناء خالل من الطرق

  امتحان جدیدة

مواصلة جھود تحسین السالمة     وزارة النقل  كل البلد
وافتتاح المزید من مراكز امتحان 

  السیاقة

2.1.1.3   
 تحسین التنظیم -

وتعزیز قدرات  المؤسسي
  القطاع. 

 مركز إنشاء - 2.1.1.3.1
المدني في  الطیران على للتدریب

  للوكالة الوطنیة للطیران المدني

2020  2.1.1.3.1   
ـ تحدید الصیغ المرجعیة المتعلقة بإنشاء 

مركز تكوین ضمن الوكالة الوطنیة 
  للطیران المدني؛

 P    وزارة النقل  كل البلد
مواصلة الدراسات التمھیدیة 

 وتعبئة التمویل لتنفیذ المشروع
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العمل على  - 2.1.1.3.2
الحصول على التصدیقات 

  المطلوبة لمطارات البلد

إطالق مسار استصدار  - 2.1.1.3.2  - 2019
شھادة مطابقة المطار الجدید أم التونسي 

للمعاییر من خالل اعتماد بناه التحتیة 
  وتجھیزاتھ؛

جمیع 
  المطارات

متابعة جھود مطابقة معاییر    وزارة النقل
طاراتمالسالمة واألمن ل

 یبو وسیلبابيذازویرات، نوا

2.1.1.3.3   
تطویر المخبر الوطني لألشغال  -

  العمومیة

أعیدت ھیكلة المختبر الوطني  - 2.1.1.3  2016- 2015
 لألشغال العمومیة؛

أصدر مرسوم یحدد شروط افتتاح  ـ
  واعتماد المختبرات الخصوصیة؛

  الجدیدةالھیكلة التنظیمیة  تطبیق    وزارة النقل  نواكشوط
اقتناء التجھیزات لصالح المخبر 

  المرجعي،
ماد المخابر تطبیق مسطرة اعت

 الخصوصیة،
إنشاء صندوق  - 2.1.1.3.4

  لألمن وصیانة الطرق
2015 -  2.1.1.3.4   

إعداد مشاریع نصوص تطبیقیة للقانون  -
  الطرقصندوق المنشئ ل 031ـ 2011

وص على النص المصادقة ـ    وزارة النقل  كل البلد
 031ـ2011التطبیقیة للقانون 

  المنشئ لصندوق الطرق
  إقامة جھاز لتسییر الصندوق

 تفعیل الصندوق
2.1.1.3.5   

خدمات إدارة النقل  تحسین -
  البري

بناء محطة للنقل البري عند الكیلومتر  -  - 2015
  على طریق روصو؛ 08

انتھى اإلعداد إلنشاء مركز المتحانات  -
  رخص السیاقة بنواكشوط؛

وضعت قاعدة بیانات ترقیم السیارات  -
مع التحول قید اإلنجاز إلى منظومة 

  أكثر نجاعة؛
 التحیین النھائي لتسجیل رخص السیاقة  -

تعبئة التمویل لبناء مراكز  -    وزارة النقل  كل البلد
  امتحان رخص الساقة،

مواصلة تھیئة قاعات أرشیف  -
م ع ن ب، وحوسبة وتأمین 

  مستندات النقل.
بیانات ترقیم  قاعدة التحول -

السیارات إلى منظومة أكثر 
  كفاءة وتأمینا.

إدماج السالمة الطرقیة في  -
  البرامج المدرسیة

تعزیز قدرات  - 2.1.1.3.6
 الشركة الوطنیة للنقل وتفعیل

  الدولة مع عالقاتھا

ـ إعداد واعتماد عقد /  2.1.1.3.6  2016- 2015
  برنامج عمل بین الدولة وشركة النقل

  توققیع العقد -    لنقلوزارة ا  

تعزیز قدرات المركز 2.1.1.3.7
 وسائلو الوطني للرصد الجوي

الجویة  باألحوال المراقبة والتنبؤ
  لدیھ

تعزیز قدرات المركز  - 2.1.1.3.7  - 2015
المراقبة  وسائلو الوطني للرصد الجوي

  الجویة لدیھ باألحوال والتنبؤ

لیتین لصالح اقتناء محطتین آ -    وزارة النقل  كل البلد
  بوتلمیت وبیر أم القرین

تكوین وكالء فنیي الرصد  -
  الجوي

  

  2.1.2   
ترقیة ولوج  -

الجمیع لطاقة 
مناسبة وبأقل 

  تكلفة

2.1.2.1   
تكییف اإلطار القانوني  -

والتنظیمي والعملي 
  للقطاع.

 2.1.2.1.1  
إنجاز رسالة تكلیف للسیاسة  -

  القطاعیة

2015 -   2.1.2.1.1   
إنجاز رسالة للسیاسة  التقدم في -

  القطاعیة

وزارة النفط   كل البلد
والطاقة 
 والمعادن

استكمال إنجاز رسالة السیاسة   
  القطاعیة

2.1.2.1.2  
  مراجعة مدونة الكھرباء -

2015 -  2.1.2.1.2   
  مراجعة مدونة الكھرباء -

وزارة النفط   كل البلد
والطاقة 
  والمعادن
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2.1.2.2   
یع تعزیز ولوج الجم -

للكھرباء في المناطق 
  الریفیة

2.1.2.2.1   
  َھِجینةبناء محطات  -

2015 -2017  2.1.2.2.1 .  
 180َھِجینة بطاقة محطات  بناء -

ومحطة تولید الكھرباء بالریاح  میغاوات
  میغاوات 30بطاقة 

وكالة النفاذ   نواكشوط
الشامل/وكالة 

تنمیة الكھرباء 
  الریفیة 

برمجة محطتي النعمة وعدل  -  
و الھجینتین وخطوط النقل بكر

كیلو فولت لمشروع  33بطاقة 
  اظھر

محطة انواكشوط الشمسیة  -
 میغاوات؛ 30بطاقة 

تھجین سبع محطات حراریة  -
بالطاقة الشمسیة ھي محطات 

أطار، أكجوجت، بولنوار، 
الشامي، بوتلمیت، أالك 

 والعیون؛
المحطات الھجین لتولید  -

الكھرباء من الریاح في منطقة 
 الشاطئ؛

  حطات آفطوط الشرقي.م -
بناء منصات متعددة . 2.1.2.2.2

  الوظائف
2015 -2017  2.1.2.2.2  

 الوظائف متعددة منصة 80تم إنجاز  -
  مقررة 100من أصل 

وكالة النفاذ   كل البلد
الشامل/وكالة 

تنمیة الكھرباء 
  الریفیة

منصة المتبقیة في  20إكمال   
  أقراب اآلجال

2.1.2.2.3   
  ات للتوزیعبناء شبك -

من أعمدة  500تم بناء  - 2.1.2.2.3   2017- 2015
  كانت مقررة  650أصل  من التوزیع

شومك، وكالة   كل البلد
النفاذ 

الشامل/وكالة 
تنمیة الكھرباء 

  الریفیة

 225خط النقل بطاقة  إنجاز :  
كیلو فولت الربط بین نواكشوط 

  ونواذیب
- كیلو فولت كیھیدي 33خط  -

  بوكي؛
2.1.2.3   

زیادة قدرات إنتاج  -
  الطاقة

2.1.2.3.1  
محطة إلنتاج الكھرباء من  بناء -

  میغاواط 300الغاز بقوة 

تدشین المرحلة األولى من  - 2.1.2.3.1  2017- 2015
محطة إلنتاج الكھرباء من الغاز بقوة 

 300م میغاواط لیصل ال حقا إلى 18
 میغاواط

مواصلة العمل للوصول إلى قدرة     شمك  نواكشوط
  میغاواط المنشودة 300

2.1.2.3.2   
بناء محطات للطاقة المتجددة  -

  ذات قدرات كبیرة

2015 -2017  2.1.2.3.2   
تم بناء وتدشین محطة نواكشوط  -

  میغاواط كبیرة 30الھوائیة بطاقة 
شبكة تبرید منھا  217اقتناء وتركیب  -

 104تعمل بالطاقة الشمسیة و 113
وسائل تعمل بالكھرباء وذلك ألول مرة ب

  الدولة؛

لة یقة البداقدرات إنتاج الط توسیع    شمك  كل البلد

2.1.2.4  
تحسین تقدیم الخدمات  -

  للزبناء

2.1.2.4.1   
 توسیع وتطویر شبكات التوزیع -

تمت مباشرة توسیع  - 2.1.2.4.1  2017- 2015
وتطویر شبكات التوزیع، في كنكوصة 

  وجكني وبوغي وكیھیدي وواد النقة

  لة أعمال التوسیعمواص    شمك  
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2.1.2.4.2  
  الوطني للتحكم المركز بناء -

وضع الحجر األساس  -.2.1.2.4.2  2017- 2015
  للمركز الوطني للتحكم

  تفعیل المركز الوطني للتحكم     شمك  نواكشوط

إنشاء نظام  - 2.1.2.5
للنقل وتطویر الربط مع 

  دول الجوار

 225بناء خط بقوة  - 2.1.2.5.1
KV راكز اإلنتاج بین م

  واالستھالك

2015 -2017  2.1.2.5.1  
  اإلجراءات قید اإلنجاز -

  إنجاز الخطة    شمك  كل البلد

إنشاء ربط انطالقا 2.1.2.5.2
من شبكة منظمة استثمار نھر 

  السنغال

2015 -2017  2.1.2.5.2  
إنشاء ربط انطالقا من شبكة منظمة  -

  استثمار نھر السنغال

منظمة   شمك  كل البلد
ثمار است

نھر 
  السنغال

إنجاز الربط بشبكة منظمة 
 90استثمار نھر السنغال(خط 

 33بوكي، خط  -كیلو فلت أالك
صنكرافھ،  -كیلو فولت بوتلمیت

 -كیلو فولت (سیلبابي 33خط 
  كیفھ)؛

2.1.2.5.3  
 إنشاء ربط مع دول الجوار -

 إنشاء ربط مع دول الجوار - 2.1.2.5.3  2017- 2015
 في طور اإلنجاز

منظمة   شمك  سنغال، مالي
استثمار 

 س.نھر 

 225إنجاز خط النقل بطاقة 
فولت الرابط بین نواكشوط 

  والحدود مع السنغال
2.1.3   

تعزیز وتوسیع  -
 نطاق الولوج

لتكنولوجیا 
المعلومات 

  واالتصاالت

2.1.3.1  
إقامة األسس القانونیة  -

  والتنظیمیة للقطاع

2.1.3.1.1  
وني مراجعة اإلطار القان -

والتنظیمي لتقنیات المعلومات 
  واالتصال

ـ وضع األسس القانونیة  2.1.3.1.1  - 2015
والمؤسسیة للمجتمع الموریتاني 

للمعلومات ومراجعة اإلطار القانوني 
والتنظیمي لتقنیات المعلومات واالتصال، 
ـ المساھمة في إنجاز االتفاقیة اإلفریقیة

وحمایة لمحاربة الجریمة السیبرانیة
  لمعطیات الشخصیةا

ـ تنظیم ورشة النضمام بالدنا التفاقیة
وتحدید بودابست حول الجریمة السبرانیة

  خارطة طریق لالنضمام إلیھا.

وزارة التشغیل   كل البلد
والتكوین 

المھني وتقنیات
اإلعالم 

 واالتصال

ـ اإلعداد قید اإلنجاز الستراتیجیة   
استخدام تمویالت النفاذ الشامل 

نیات اإلعالم في مجال تق
 واالتصال.

  

  

مراجعة اإلطار  - 2.1.3.1.2  
  القانوني ونصوص قطاع البرید

وزارة التشغیل     قید الدراسة -ـ  2.1.3.1.2   - 2015
والتكوین المھني 

  استكمال الدراسة  

2.1.3.2   
تطویر وتنویع العرض  -

في مجال تكنولوجیا 
المعلومات واالتصاالت 

  لوتخفیض تكلفة االتصا

2.1.3.2.1  
إنشاء مشروع الربط الوطني  -

  في موریتانیا

إطالق المناقصة الخاصة-2.1.3.2.1  2017- 2014
بالشبكة الوطنیة لالتصاالت باأللیاف

كلم؛ وإنشاء نقطة 1650البصریة بطول 
تبادل انترنت لتأمین المبادالت بین
الفاعلین المحلیین دون خسارة في نطاق

 التردد الدولي؛

وزارة التشغیل   یاتوال 10
والتكوین 

 المھني 

البنك 
  الدولي

  

2.1.3.2.2  
تطویر البنیة التحتیة للشبكات  -

عالیة الجھد على المستوى 
  الوطني

2015 -  2.1.3.2.2   
 تطویر البنیة التحتیة للشبكات عالیة -

  على المستوى الوطني السرعة
وتدشین نقطة تبادل انترنت انجاز -

   Internet Exchange Point IXPوطنیة 
بدء إعداد دراسة جدوى إلنشاء حاضنة-

وزارة التشغیل   كل البلد
والتكوین 

 المھني 

ــ إنجاز الشبكة الوطنیة   
  البصریة الت باأللیافلالتصا

ــ إطالق برنامج الحكومة 
  االلكترونیة 

ــ تبني المخطط الوطني لتنمیة 
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مناطق 
 \التدخل

  المستفیدون

الھیئة 
  المسؤولة

ھیئات 
أخرى 
  معنیة

  اآلفاق

لتسریع عملیة تطویر االقتصاد الرقمي
وتشجیع االبتكار في مھن تكنولوجیا 

المعلومات واالتصاالت وتطویر ثقافة 
  العمل الحر بین الشباب الموریتاني

  النطاق العریض
ــانشاء نقطة تبادل انترنت 

  جھویة
ــ إنشاء حاضنة لتسریع عملیة 

  تطویر االقتصاد الرقمي
2.1.3.2.3   

التحول إلى التلفزیون الرقمي  -
  األرضي

2015 -  2.1.3.2.3  
جدید رخص الشركات العاملة فيـ ت

  مجال االتصاالت بشروط محسنة؛

وزارة التشغیل   كل البلد
والتكوین 

 المھني 

  مراقبة انجاز الرخص  

2.1.3.3  
تعزیز األمن ومساھمة  -

تكنولوجیا المعلومات 
  واالتصاالت في التنمیة

2.1.3.3.1   
إنشاء مركز لمراقبة اإلنترنت  -

  ونیةلمكافحة الجریمة اإللكتر

2015 -2016  2.1.3.3.1   
المصادقة على قانونین جدیدین حول -

الجریمة السبرانیة وقانون جدید حول
  المجتمع الموریتاني للمعلومات؛

وزارة التشغیل   كل البلد
والتكوین 

  المھني 

وضع استراتیجیة للفترة  -  
2017/2021  

تبني المخطط الوطني لتنمیة  -
  النطاق العریض

خال تكنولوجیا إد-2.1.3.3.2
المعلومات واالتصاالت في 

حیة من خالل الخدمات الص
 الصحة اإللكترونیة

2015 -2016  2.1.3.3.2  
    قید الدراسة -  -

وزارة التشغیل   كل البلد
والتكوین 

  المھني

تنفیذ مخطط الصحة  -  
  االلكترونیة 

إدخال تكنولوجیا -2.1.3.3.3
المعلومات واالتصاالت في 

خالل برنامج التعلیم التعلیم، من 
 اإللكتروني

2015 -2017  2.1.3.3.3  
  
  قید الدراسة -

وزارة التشغیل   كل البلد
والتكوین 

  المھني 

  تنفیذ مخطط التعلیم االلكتروني  

2.1.3.3.4   
  تنمیة االقتصاد الرقمي -

2015 -2017  2.1.3.3.4   
مواصلة تسریع وتیرة تنفیذ  -

الم االستراتیجیة الوطنیة لتقنیات اإلع
  واالتصال

إنشاء لجنة وزاریة برئاسة الوزیر -
االول تعنى بتسریع التنمیة الرقمیة
وتحقیق أھداف تنمیة النطاق العریض

 على الصعید الوطني

وزارة التشغیل   كل البلد
والتكوین 

المھني وتقنیات
اإلعالم 

  واالتصال

    

  

2.2   
االستخدام  -

األمثل 
لمصادر 

  النمو

2.2.1   
م زیادة اإلسھا -

االقتصادي 
للمحروقات 

وتحسین نظام 
التموین في ھذا 

  الشأن

 .2.2.1.1  
تطویر وتعزیز  -

اإلمكانات الوطنیة من 
  النفط الخام

2.2.1.1.1   
  منح مقاطع ذات إمكانات بینة -

2015  2.2.1.1.1   
  منح مقاطع ذات إمكانات بینة -
   

 
 
  

وزارة النفط  حوض تاودن
والطاقة 
  والمعادن

شاف لجمع عملیات االستك -  
معلومات ھامة حول المقدرات 

 النفطیة في الحوض الساحلي.
إعداد الدراسة التمھیدیة لتجھیز  -

الرصیف النفطي الجدید 
  وتوسیع منشآت التخزین 

2.2.1.1.2   
  ترقیة المقاطع األخرى -

منح منطقتي تنقیب 2.2.1.1.2 -  2017- 2015
ترویجیتین جدیدتین في والیتي

لغربي للمكتبالحوضین الشرقي وا
  الموریتاني للبحث الجیولوجي

وزارة النفط   
والطاقة 
  والمعادن

تعزیز جھود ترقیة المقدرات  -  
الجیولوجیة والمنجمیة للبالد من 

خالل تنظیم الدورة الرابعة لمؤتمر 
 2016الموریتانید في أكتوبر 
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مناطق 
 \التدخل

  المستفیدون

الھیئة 
  المسؤولة

ھیئات 
أخرى 
  معنیة

  اآلفاق

2.2.1.1.3  
  تنمیة واستغالل حقل باندا -

كوسموس اكتشفت شركة 2.2.1.1.3 -  2015
إنرجي الغاز الطبیعي في حقل " حمیم

من C8" على مستوى المقطع 
  الحوض الساحلي

الحوض 
  الشاطئي

وزارة النفط 
والطاقة 
  والمعادن

تكثیف االتصاالت مع الشركاء   
لإلسراع بتطویر حقل بندا ، 

خاصة من أجل إنتاج الكھرباء 
  من الغاز.

2.2.1.2   
تعزیز نظام التموین  -

 من المحروقاتالوطني 
  المكررة

 2.2.1.2.1  
مراجعة اإلطار القانوني  -

  والتنظیمي

2015 -  2.2.1.2.1 
عدلت التشریعات المطبقة في مجال -

المحروقات الخام للسماح بمنح رخص
التنقیب في مناطق واعدة بالمقدرات

 النفطیة
  

وزارة النفط   كل البلد
والطاقة 
 والمعادن

  تطبیق التشریعات  

2.2.1.2.2   
  تنقیة مقاطع النقل والتوزیع -

وضعت آلیات تعاقدیة -  2.2.1.2.2  2016- 2015
مكنت من تأمین تزوید البالد بالمواد
النفطیة السائلة والغازیة ضمن أفضل

  الشروط من حیث السعر والجودة؛

وزارة النفط   كل البلد
والطاقة 
 والمعادن

  مواصلة تنفیذ اآللیات التعاقدیة  

2.2.1.2.3   
تنمیة وتحقیق معیاریة بنى  -

  التخزین

2015 -2017  2.2.1.2.3  
أنجزت أعمال إعادة تأھیل ھامة  -

لمنشآت التخزین بالمنطقة الشمالیة، 
خاصة على مستوى الرصیف النفطي 

  ومستودع مصفاة نواذیبو، من أجل
 تعزیز األمن التمویني للبالد؛ 

أطلقت دراسة إلنشاء مستودعات  -
ن الداخلیة محروقات في بعض المد
  وخاصة مدینة الزویرات.

نواكشوط 
  نواذیبو

وزارة النفط 
والطاقة 
 والمعادن

  تعزیز األمن التمویني  مواصلة  

2.2.2   
تحسین اإلطار  -

العام لالستغالل 
المعدني وتعزیز 

مردودیتھ 
  االقتصادیة

2.2.2.1   
االستغالل األكمل  -

للعائدات االقتصادیة 
  للمعادن

2.2.2.1.1   
تابعة الفنیة والتجاریة الم -

  لالستغالل المعدني

رخص جدیدة  03ـ منح  2.2.2.1.1   2017- 2015
رخصة  17للتنقیب عن المعادن وتجدید 

أخرى، ( یبلغ عدد الفاعلین المنجمیین 
فاعال  82الموجودین في بالدنا حالیا 

 139منجمیا، وعدد رخص التنقیب 
قید  - مطلوبة  156رخصة ممنوحة و

  ).الدراسة

وزارة النفط  ل البلدك
والطاقة 
  والمعادن

  إكمال المشروع  

تطویر مناجم جدیدة  2.2.2.1.2
  للكوارتز والحدید

ل مناجم جدیدة بدء استغال 2.2.2.1.2  2017- 2015
  للكوارتز والحدید

" 2القلب"أطلق مشروع توسعة ـ 
ملیون  924العمالق بكلفة تقدر بحوالي 

 دوالر أمریكي
  

انواذیبو 
  إنشیري

وزارة النفط 
والطاقة 
 والمعادن

الفاعلون 
في مجال 

  المعادن
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مناطق 
 \التدخل

  المستفیدون

الھیئة 
  المسؤولة

ھیئات 
أخرى 
  معنیة

  اآلفاق

2.2.2.2   
تحسین معرفة المناطق  -

المساعدة على مكث 
  المناجم

إنجاز مسوح  - 2.2.2.2.1
  جیولوجیة وجیوفیزیائیة

إنجاز المزید من المسوح  - 2.2.2.2.1  2017- 2015
  الجیولوجیة والجیوفیزیائیة

ظھر أركیبات 
  والموریتانید

وزارة النفط 
والطاقة 
 والمعادن

وتوسیع  مواصلة إنجاز المسوح  
  نطاقھا

إنجاز تغطیة  - 2.2.2.2.2
  بطریقة جیو كیمیائیة تكتیكیة 

ظھر أركیبات    2.2.2.2.2  2017- 2015
  والموریتانید

وزارة النفط 
والطاقة 
 والمعادن

    

ترقیة  - 2.2.2.3
المقدرات الجیولوجیة 

  والمعدنیة للبالد

المشاركة في  - 2.2.2.3.1
الندوات المعدنیة اإلقلیمیة 

  والدولیة

المشاركة في الندوات  - 2.2.2.3.1  2017- 2015
  المعدنیة اإلقلیمیة والدولیة

وزارة النفط   العالم 
والطاقة 
 والمعادن

انتظام المشاركة في الندوات   
  المعدنیة اإلقلیمیة والدولیة

ة تنظیم أیام محلی - 2.2.2.3.2
  لإلعالم

تنظیم یوم مفتوح من قبل  - 2.2.2.3.2  2017- 2015
المكتب الموریتاني للبحث الجیولوجي 

 لعرض نتائج التنقیب المنجمي

وزارة النفط   كل البلد
والطاقة 
 والمعادن

تنظیم المزید من األیام المحلیة   
  لإلعالم

تجسین اإلطار  - 2.2.2.4
التشریعي وتعزیز قدرات 

  القطاع

مراجعة القوانین  2.2.2.4.1
المعدنیة وتكییفھا مع تطور 
  وضعیة صناعات المعادن 

مواصلة مراجعة القوانین  2.2.2.4.1  2016- 2015
المعدنیة وتكییفھا مع تطور وضعیة 

  صناعات المعادن 

وزارة النفط   نواكشوط
والطاقة 
  والمعادن

    

تكوین العمال في  - 2.2.2.4.2
شطة مجال الرقابة ومتابعة األن

 المعدنیة

مواصلة سیاسة التكوین  - 2.2.2.4.2  2017- 2015
المستمر للعمال في مجال الرقابة ومتابعة 

 األنشطة المعدنیة

وزارة النفط   كل البلد
والطاقة 
  والمعادن

    

  

  2.2.3   
ترقیة تنمیة  -

منسجمة لقطاع 
الصید تضمن 
صیانة ثرواتھ 

وزیادة 
انعكاساتھ على 

المجموعة 
جھ الوطنیة ودم
الكامل في 

  االقتصاد

2.2.3.1   
صیانة وتنویع الثروات  -

  الصیدیة 

تحسین المعارف  - 2.2.3.1.1
  حول الثروات وترقیة البحث

وزارة الصید  كل البلد   2.2.3.1.1 -  2017- 2015
واالقتصاد 

  البحري

    

االستصالح  - 2.2.3.1.2
  المستدیم للمصائد

مصائد خطط ال إعدادتم  - 2.2.3.1.2  2017- 2015
  األساسیة

  

وزارة الصید  
واالقتصاد 

  البحري

  إنجاز الخطط  

تطویر زراعة  - 2.2.3.1.3
  األحیاء البحریة والصید القاري

تم تطویر موقع نموذجي  - 2.2.3.1.3  2017- 2015
  في فم لقلیتھ

وزارة الصید  
واالقتصاد 

 البحري

  متابعة التطویر  

تجدید وتكییف  - 2.2.3.2
  غاللنظم االست

تحسین نظم النفاذ  - 2.2.3.2.1
  إلى الثروة 

2015 -2017  - 2.2.3.2.1  
مراجعة نظم النفاذ الحالیة على أساس  -

تنفیذ االستراتیجیة الجدیدة للصید 
 وتنفیذا لمدونة الصید

  

وزارة الصید  
واالقتصاد 

 البحري

    

إصالح نظام النفاذ  - 2.2.3.2.2
  والضرائب

2015 -2017  - 2.2.3.2.2  
نتھاء من وضع نظام جدید للنفاذ اال -

 إلى الثروة ولرسوم الصید
  

وزارة الصید  
واالقتصاد 

 البحري

 تفعیل النظام الجدید -  
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مناطق 
 \التدخل

  المستفیدون

الھیئة 
  المسؤولة

ھیئات 
أخرى 
  معنیة

  اآلفاق

التحكم في تنمیة  - 2.2.3.2.3
  مقاطع الصید 

2015 -2017  2.2.3.2.3   
تكییف األخطبوط وجراد البحر مع  -

 مقدرات االصطیاد
  

وزارة الصید  كل البلد
واالقتصاد 

 لبحريا

  متابعة عملیات التكییف  

تجدید األساطیل  - 2.2.3.2.4
  ووضعھا في المستوى وتكییفھا 

2015 -2017  2.2.3.2.4   
أنھیت دفاتر الشروط، وتم منح بعض  -

  الرخص
  

وزارة الصید  كل البلد
واالقتصاد 

 البحري

  استكمال العملیة  

2.2.3.3   
تعزیز نظام تحویل  -

  دوتثمین منتجات الصی

استصالح منشآت  - 2.2.3.3.1
  الصید 

2015 -2017  2.2.3.3.1   
 الكلماستكمال الدراسة المتعلقة بمرسى  -

  جنوب نواكشوط 144

وزارة الصید  كل البلد
واالقتصاد 

 البحري

    

تطویر صناعات  2.2.3.3.2
  الصید 

2015 -2017  - 2.2.3.3.2  
مصنع في نواكشوط  23تم إنشاء  -

 ونواذیبو
  

زارة الصید و كل البلد
واالقتصاد 

 البحري

    

2.2.3.3.3   
  ترقیة جودة منتجات الصید  -

قبول المكتب الوطني  - 2.2.3.3.3  2017- 2015
للتفتیش الصحي لمنتجات الصید 

واالستزراع المائي في معاییر الجودة 
  العالمیة

 

وزارة الصید  
واالقتصاد 

 البحري

  استكمال القبول في معاییر أعلى  

2.2.3.3.4   
  ترقیة التشغیل في القطاع  -

2015 -2017  2.2.3.3.4   
فرصة  43000أكثر من یوفر القطاع  -

غیر فرصة عمل  12000ومباشرة  عمل
  .مباشرة

وزارة الصید  كل البلد
واالقتصاد 

 البحري

  متابعة ترقیة التشغیل  

2.2.3.3.5   
تعزیز نظام تسویق منتجات  -

  الصید

2015 -2017  2.2.3.3.5 
تم توجیھ رسالة تكلیف إلى الشركة  -

  الموریتانیة لتسویق األسماك لتعید
 النظر في نظام التسویق لصالح المنتجین

وزارة الصید  كل البلد
واالقتصاد 

 البحري

تنفیذ خطة لضمان تعزیز نظام   
  تسویق منتجات الصید

تحسین مساھمة  - 2.2.3.3.6
  القطاع في سیاسة األمن الغذائي 

2015 -2017  2.2.3.3.6   
من  ارتفاع استھالك الفرد من السمك -

  كغ 6إلى  4،7

وزارة الصید  كل البلد
واالقتصاد 

 البحري

القیام بحمالت لتشجیع استھالك   
السمك، وتوسیع عملیات التوزیع 

  المجاني
2.2.3.4   

تحسین تسییر شؤون  -
  الصید

2.2.3.4.1   
  تعزیز األمن البحري  -

2015 -2017  2.2.3.4.1   
إعداد تطبیق معلوماتي لحصر  -

 الحوادث وتحدید أسبابھا.
تحدید مناطق خاصة بكل نوع من  -

  أنواع الصید

وزارة الصید كل البلد
واالقتصاد 

 البحري

  تشغیل التطبیق المعلوماتي  
لتعزیز الرقابة البحریة لتقییم 

المقدرات وتأمین متابعة ومراقبة 
  نشاطات الصید.
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مناطق 
 \التدخل

  المستفیدون

الھیئة 
  المسؤولة

ھیئات 
أخرى 
  معنیة

  اآلفاق

كامة تحسین ح - 2.2.3.4.2
الشاطئ والمجال العمومي 

  البحري 

بیان أشكال حیازة  - 2.2.3.4.2 -  2017- 2015
الدومین العام البحري في إطار مخطط 

توجیھي الستصالح الشاطئ بإنشاء 
ثالثة أقطاب (البونتیة في نواذیبو، 

 )في الجنوب 28وكم تانیت في الوسط، 

وزارة الصید  كل البلد
واالقتصاد 

  البحري

د تھیئة الشاطئ متابعة جھو  
والدومین العمومي من خالل 

 ترقیة مختلف األقطاب المستحدثة
  

  
2.2.3.4.3   

  تعزیز حمایة البیئة البحریة  -
2015 -2017  2.2.3.4.3   

مراجعة خطط التدخل ضد التلوث  -
لنفطیة البحري ومكافحة تفریغ المنتجات ا

والمواد الضارة في البحر

وزارة الصید  كل البلد
قتصاد واال

  البحري

مضاعفة جھود حمایة البیئة   
ومواجھة كل ما یمكن أن  البحریة

  یلوث البحر

2.2.3.4.4   
  تطویر النقل البحري  -

2015 -2017  2.2.3.4.4   
مراجعة الخرائط والمعلومات البحریة  -

  المتعلقة بمختلف الموانئ

وزارة الصید  كل البلد
واالقتصاد 

  البحري

البحري،  مواصلة تطویر النقل  
اعتمادا على خرائط ومعلومات 

  بحریة دقیقة

  

تحسین تسیر المھن  - 2.2.3.4.5    
  البحریة المساعدة 

2015 -2017  2.2.3.4.5   
إعداد النصوص المنظمة للمھن  -

  البحریة

وزارة الصید  كل البلد
واالقتصاد 

  البحري

المصادقة على النصوص   
  المنظمة للمھن البحریة وتفعیلھا

2.2.3.5   
تعزیز قدرات إدارة  -

  القطاع

تحسین اإلطار  - 2.2.3.5.1
  النظامي والمؤسسي والتنظیمي

2015 -2017  2.2.3.5.1  
إصدار مدونة جدیدة للصید ومرسومھا  -

 التطبیقي

وزارة الصید  كل البلد
واالقتصاد 

 البحري

  تنفیذ النصوص الجدیدة  

2.2.3.5.2   
تعزیز الرقابة والمراقبة في  -

  حر الب

2015 -2017  2.2.3.5.2   
ن دوریات جدید لتأمی سقیفةاقتناء  -

ة مراقبة أفضل لمنطقتنا االقتصادی
الحصریة

وزارة الصید   كل البلد
واالقتصاد 

 البحري

    

2.2.3.5.3   
  تطویر التكوین البحري  -

2015 -2017  2.2.3.5.3   
تحویل المدرسة الوطنیة للتعلیم البحري  -

یة بحریة وإنشاء معھد والصید إلى أكادیم
  جدید لعلوم البحار

وزارة الصید  كل البلد
واالقتصاد 

 البحري

    

2.2.3.5.4   
  إنشاء إطار استثمار قطاعي  -

2015 -2017  2.2.3.5.4   
عداد إطار لالستثمار ومصادقة إ -

لیین علیھاقتصادیین والمالشركاء اال

وزارة الصید  كل البلد
واالقتصاد 

 البحري

    

2.2.4   
تطویر زراعة  -

منتجة وتنافسیة 
ومحققة لالكتفاء 

الذاتي في 
المنتجات 

األساسیة تُسھم 

2.2.4.1  
زیادة المساحات  -

  الصالحة للزراعة 

2.2.4.1.1  
المساحات الزراعیة  استصالح -

   المرویة

2015 -2017  2.2.4.1.1   
الستصالح من أشغال ا %40إنجاز  -

 3262المائي الزراعي على مساحة 
  ھكتارا؛

توسیع مزارع كوراي وجاكیلي  -
  ومویسمو بوالیة كیدي ماغھ؛ 

إنجاز أشغال استصالح وتشغیل محطة -

الترارزة 
البراكنة 
 كیدیماغا 

  یر المكتملةمتابعة األعمال غ  وزارة الزراعة
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مناطق 
 \التدخل

  المستفیدون

الھیئة 
  المسؤولة

ھیئات 
أخرى 
  معنیة

  اآلفاق

في التنمیة 
االقتصادیة 

واالجتماعیة 
  للبالد 

  

 ھیري مبار؛ غرب
بدء مسار تقویة التحكم في المیاه بسھل -

  مقامة الفیضي
2.2.4.1.2   

إعادة تأھیل المساحات المرویة  -
  إ 2.2.4.1.2  2017- 2015

ھكتارا في بیر البركة  223إعادة تأھیل  -
 ھكتارا بوامبو؛ 250و

من أشغال إعادة تأھیل %80إنجاز -
مزارع مبوریھ وبكمون وداخلة تیكان؛ 

ھكتار في فم لقلیتھ 800 من %70و -
في إجراءات بدءوال بوالیة كوركول؛

776(3إعادة تأھیل مزرعة مقامھ
  .ھكتارا)

الترارزة 
البراكنة 
 كیدیماغا

استكمال الدراسات المتعلقة   وزارة الزراعة
ھكتار جدیدة  9000باستصالح 

  من األراضي الزراعیة 
  
   

2.2.4.2   
في الماء  التحكم -

المخصص ألغراض 
  الزراعة 

2.2.4.2.1   
الساحلي  إكمال بناء قناة آفطوط -

  ھكتار 16000لري 

2015  2.2.4.2.1  
من أشغال شق قناة بطول %35إنجاز  -

ھكتار في منطقة 16000كلم لري  55
  آفطوط الساحلي بمقاطعة كرمسین؛

  إكمال شق القناة  وزارة الزراعة الترارزة

2.2.4.2.2   
معایرة وتنظیف المجاري  إعادة -

المائیة والبحیرات وبناء منشآت 
  م والصرف التحك

2015 -2017  2.2.4.2.2   
 من صیانة المحاور المائیة %90إنجاز  -

   في ام لخو، میسوخ، اكراع إبراھیم.
  

الترارزة 
 البراكنة

مواصلة صیانة المحاور المائیة   وزارة الزراعة
عبر التنظیف والحش وإعادة 
التقویم والمتابعة المائیة للنھر 

  وللمجاري المائیة األخرى.
   2.2.4.2.3  2017- 2015 سدود كبیرة 4بناء  - 2.2.4.2.3

في سدود مورفیلھ في الدراسة  انتھاء -
والشركھ بلعصابھ ووركتني  غیدي ماغھ

في الحوض الغربي وتاقوت هللا 
  بغورغل.

كیدیماغا 
  العصابة 
الحوض 
  الغربي 

 كوركول

  انطالق األشغال  وزارة الزراعة
  
  

2.2.4.2.4   
من  40ھیل بناء وإعادة تأ -

  السدود الصغیرة 

2015 -2017  2.2.4.2.4   
سد: التیسیر،  11إعادة تأھیل  -

بوي،  ریوق، الكوني، أھل سیدي
بومسود، مكانت، لفده، قاعة 

االفطح ، ووندیو؛ التیدومة ، إكفان،

الحوض 
  الشرقي

الحوض 
  الغربي
  لعصابة

  كوركول
  تكانت

  البراكنة

سدود إعادة تأھیل ال لاستكما -  وزارة الزراعة
سد صغیر  13وإنجاز 

بإضافة إلى برنامج  ومتوسط،
  حواجز مائیة 

كبیرة سدود  4انطالق أعمل  -
(سكلیل، التویدرقیلت، إلیج 

تكانت، ب آدرار، و بغداده.ب
سدود صغیرة  7إضافة إلى 

عتبة مبطئة، وإصالح  20و
  سدي لبرودة والحسینیة)

  
    2.2.4.3   

  تأمین البیئة الزراعیة -
إنجاز مسالك فك  - 2.2.4.3.1

العزلة ومنشآت العبور في 
  المناطق الزراعیة 

2015 -2017  2.2.4.3.1   
من مسالك فك العزلة عن %90إنجاز  -

  مناطق اإلنتاج الزراعي،

  الترا رزة 
  البراكنة

فك العزلة عن العدید من  -  وزارة الزراعة
مناطق اإلنتاج، ومزرعة 

  آیرنبار في لبراكنة
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مناطق 
 \التدخل

  المستفیدون

الھیئة 
  المسؤولة

ھیئات 
أخرى 
  معنیة

  اآلفاق

2.2.4.3.2   
ام بعملیات مكافحة اآلفات القی -

  الزراعیة 

2015 -2017  2.2.4.3.2   
لیتر من مواد مكافحة  24200اقتناء  -

فرقة بریة  19الطیور، وتعبئة طائرة، و
بصورة دائمة. واستخدام الوسائل 

  البدیلة.
  توزیع مجاني لمواد المكافحة -

  الترا رزة 
  البركنة

كیدیماغا 
  كوركول

المائیة  مكافحة النباتات -  وزارة الزراعة
الضارة وتجھیز المختبر 

  المركزي لحمایة النباتات. 
  .عملیات المكافحة مواصلة -
  

2.2.4.4   
دعم المزارعین  -

  والمنتجین 

التموین باألسمدة  - 2.2.4.4.1
  وأدویة النباتات 

2015 -2017  2.2.4.4.1   
ظم للمزارعین بالمدخالتتالتزوید المن

 الزراعیة من سماد ومبیدات.

 بالدكل ال
  

مواصلة التموین بالمدخالت   وزارة الزراعة
  الزراعیة

  
2.2.4.4.2   

مواصلة مكننة الزراعة  -
  المطریة

2015 -2017  2.2.4.4.2    
نزع الحشائش من أحواض سدود  -

أدروم، كھمیت، تویمیرت الصناع، 
 ریوق، التویدیمة، تنیسر وصوانة؛

من أشغال التنظیف  %30إنجاز  -
والیة والحش على مستوى ھور امبلل ب

 الترارزة؛

إعداد دراسات تنمیة المناطق   وزارة الزراعة  كل البلدا
الرطبة (الفدره، أالك، جلوار 

  )ومحمودة
  
  
  

2.2.4.4.3   
ھكتار من  60000حمایة  -

الزراعات من خالل التزوید 
  باألسالك الشائكة 

2015 -2017  2.2.4.4.3   
ھكتارا بتسییج أكثر من  9380حمایة  -

 من المزارع. كلم طولي 180
كلم طولي من مزارع منطقة  54تسییج  -

في الوالیات الزراعیة  الواحات
لعصابة،  (الحوضین، الرعویة

  البراكنھ،، تكانت وآدرار).

الوالیات 
الزراعیة 

  الرعویة

تسییج  2016سیتم خالل سنة   وزارة الزراعة
  ھكتار جدیدة  7000

  

2.2.4.4.4   
 تنفیذ برنامج شراء المنتجات -

  الزراعیة 

2015 -2017  2.2.4.4.4   
أیام تفكیریة حول مقاربة جدیدة لتسویق  -

  األرز والقمح.
حصاد وتسویق  لى عملیاتاإلشراف ع -

على مساحة  2014إنتاج حملة خریف 
ھكتار، والحملة الصیفیة  34000

ھكتار،  21900على مساحة  2015
والحملة المضادة في موسم الشتاء على 

حملة زراعة ھكتار، و 3656مساحة 
 3000 الخضروات على مساحة تناھز

  ھكتار

  الترارزة 
  البركنة

كیدیماغا 
  كوركول

وضع استراتیجیة مستدیمة   وزارة الزراعة
  لتسویق اإلنتاج الزراعي

2.2.4.5   
تنویع اإلنتاج وترقیة  -

  البحث والتنمیة الزراعیة 

2.2.4.5.1   
مواصلة دعم زراعة القمح  -

   المرویة في المناطقواألرز 

2015 -2017  2.2.4.5.1   
اختبار نوعیات القمح النتقاء أكثرھا -

 مردودیة ومالءمة للبیئة المحلیة؛

النھر ومناطق 
  السدود

سیتواصل دعم تنمیة زراعة   وزارة الزراعة
ھكتار  5000القمح باستثمار 

في القطاع المروي  3000منھا 
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مناطق 
 \التدخل

  المستفیدون

الھیئة 
  المسؤولة

ھیئات 
أخرى 
  معنیة

  اآلفاق

توفیر المدخالت من بذور وسماد -
للمقاولین % 70مدعومة بنسبة 

الخصوصیین ومجانا للتعاونیات
 الزراعیة القرویة؛

رفع المساحة اإلجمالیة المزروعة إلى -
ھكتار في 1900ھكتارا منھا  3656

المناطق المطریة بینما وصل اإلنتاج
طنا بمعدل إنتاجیة أعلى 8930إلى 
 أطنان للھكتار؛ 4,6قدره 

المساحة اإلجمالیة المزروعة من األرز -
)2015-2014(ھكتار  57104بلغت 
في الحملة الخریفیة، 34791منھا 

 .في الحملة الصیفیة 22313و
اإلنتاج اإلجمالي من األرز الخام: -

)5,13 :عدل مردودیة(م طنا 293219
من %80ما یناھز إنتاج األرز یغطي 

 .حاجات البلد
   

ھكتار في القطاع  2000و
الفیضي مع توفیر األسمدة 

  والبذور المحسنة.
  

2.2.4.5.2   
تكثیف وتنویع دعم زراعة  -

  الخضروات 

2015 -2017  2.2.4.5.2   
تعاونیة لزراعة  800 تزوید -

كلم طولي  150الخضروات مجانا بـ 
 من السیاج وبطن من البذور؛

دعم مزارع الخضروات النموذجیة في  -
العصابة والترارزة وداخلة انواذیبو بـ

طنا من 75طنا من البذور و 12
لتر 500مضخة میاه و 60مدة واألس

وحدة 800و من المبیدات الحشریة
وحدة 3000بدلة واقیة و 800رش و

  من معدات البستنة؛
استكمال أشغال بناء وتجھیز مركز -

  التقنیات الزراعیة في امباني.

المناطق 
المرویة 

  والحضریة

سیتواصل دعم زراعة   وزارة الزراعة
 119200الخضروات بوضع 

السیاج موزعة متر طولي من 
بین المزارع النموذجیة 

وتركیب  والتعاونیات النسویة،
 15000مضخة وتوفیر  70

 152وحدة من معدات البستنة و
طنا من  70طنا من البذور و
  األسمدة المركبة.

2.2.4.5.3   
بناء مراكز لتعبئة وتثمین  -

  منتجات التمور

2015 -2016  2.2.4.5.3   
كز لتعبئة رالبناء مإنجاز الدراسة  -

  وتثمین منتجات التمور.
إنجاز دراسة بناء وتجھي مخبر 

  بیوتكنولوجي للنخیل في أطار

بستان نخیل بما  30إنشاء  -  وزارة الزراعة آدرار تكانت 
تشتمل علیھ من آبار 

 وتجھیزات وشبكات ري؛
إنشاء وحدة لتعبئة التمور  -

ومخبر ألمراض النخیل في 
  أطار.
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2.2.4.5.4   
مجمع زراعي صناعي إنشاء  -

  للسكر وإنتاج قصب السكر

2015 -2017  2.2.4.5.4   
 60متابعة تطویر المشاتل على مساحة  -

  ھكتار، 
  ھكتار،  600إنجاز األشغال على  -
 10000استكمال دراسة استصالح  -

  وإكمال دراسة المصنع؛ھكتار 
التوقیع مع الشركاء الصینیین على  -

نجاز المجمع الصناعي الثاني في إ
  يكیھید

  ھكتار, 1700استصالح  -  وزارة الزراعة  كوركول
  ــ بدء تركیب المصنع. -
  ــ بدء أشغال المجمع الثاني. -
ـ البدء باستزراع صناعي  -

  ھكتار. 2300 مساحة على
  

  

    2.2.4.5.5   
إعادة تأھیل وتفعیل محطات  -

  البحث 

2015 -2017  2.2.4.5.5   
إعادة تأھیل وتفعیل محطتي البحث (في  -

 .كوركول)لعصابة، و
  

الترارزة 
  كوركول

  مواصلة إعادة التأھیل  وزارة الزراعة

2.2.5  
ترقیة سیاسٍة  -

لتنمیة تربیة 
الماشیة تضاعف 
عائداتھا وتضمن 

اندماجھا في 
 الدورة االقتصادیة 

2.2.5.1   
تطویر شعب التنمیة  -

  الحیوانیة 

2.2.5.1.1   
بناء مصانع ومراكز لجمع  -

  الحلیب

2015 -2017  2.2.5.1.1   
كمال بناء وتجھیز مركب األلباناست -

بمدینة النعمة وتوقیع اتفاقیة إنشاء
 مصنع األلبان بمدینة بوكي؛ 

مزارع أبقار بدأت ثالث منھا 06إنشاء  -
العمل فعال في كل من كونكل(الحوض

(البراكنھ) ومقامة الغربي) ومال
بقرة 7100(كوركول) حیث تم تلقیح 

صناعیا بلغت نسبة التعشیش فیھا
 ؛ 44%

بئرا رعویة وإعادة 15حفر وتجھیز  -
 محطة رعویة؛ 47تأھیل 

والشروع في تشغیل حظیرة بالنشاب، -
إضافة إلى إطالق البرنامج الجھوي

  لدعم النشاطات الرعویة.
إطالق مناقصة القتناء معدات التلقیح -

  الصناعي؛
  

  النعمة بوكى 
  كیفھ لعیون

سیتم قریبا انطالق عملیات    وزارة البیطرة
نتاج التجریبیة في مصنع اإل

  األلبان بالنعمة.
استكمال دراسة الجدوى  ـ

المتعلقة بتثمین شعبة اللحوم 
الحمراء وإنشاء أقطاب زراعیة 
  رعویة في جنوب شرقي البالد.

ـ تنمیة صناعات المنتجات 
الحیوانیة والنفاذ إلى األسواق 

  الجھویة والدولیة؛

2.2.5.1.2   
  رة بناء مسالخ جھویة صغی -

2015 -2017  2.2.5.1.2   
إنشاء ثالثة مسالخ جھوبة بمدن -

  روصو وأالك وكیفھ؛

  كیفھ، أالك
  روصو

 المسالخ. علىإنشاء المزید من    وزارة البیطرة
  الوطني توىسالم
  

2.2.5.1.3   
ومصانع للجلود   إنشاء مدابغ -

  حدیثة

ومصانع للجلود   إنشاء مدابغ 2.2.5.1.3  2016
  حدیثة:

  

ومصانع صناعة  تشغیل المدابغ   وزارة البیطرة  نواكشوط
  الجلود
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2.2.5.1.4   
  إنشاء مجمعات لتربیة الدواجن -

2015  2.2.5.1.4   
مجمع دواجن بنواكشوط بطاقة إنشاء

في طن سنویا 120000إنتاجیة تبلغ 
إطار الشراكة بین القطاعین العام

  ؛والخاص

 مجمع الدواجنانطالق العمل في    وزارة البیطرة  نواكشوط

2.2.5.2   
تطویر الصحة الحیوانیة  -

2.2.5.2.1   
  تنظیم حمالت لتطعیم الماشیة -

2015 -2017  2.2.5.2.1  
القیام بحملة تطعیم ضد األمراض
الرئیسیة على امتداد التراب الوطني
مكنت من تحصین ما مجموعھ

رأسا من مختلف أنواع 4603848
 البقر؛رأس من  1670000الماشیة منھا 

تحسین قدرات اإلنذار المبكر    وزارة البیطرة  كل البلد
ضد  ،واالستجابة السریعة
 األمراض الحیوانیة؛

  ـ

2.2.5.2.2   
  تعزیز الرقابة الحیوانیة -

2015 -2017  2.2.5.2.2   
إطالق مناقصة القتناء معدات رقابة
ومتابعة الصحة الحیوانیة عن طریق

  تقنیة القطیع الحارس؛

  اقتناء المعدات   وزارة البیطرة  لبلدكل ا

2.2.5.2.3   
    بناء حظائر للتطعیم -

2015 -2017  2.2.5.2.3  
في الوالیات حظیرة تطعیم 34إقامة  -

 الزراعیة الرعویة؛

  إنشاء الحظائر وتشغیلھا متابعة   وزارة البیطرة  كل البلد

بناء غرف تبرید  - 2.2.5.2.4
  لتخزین اللقاح 

2015 -2017  2.2.5.2.4   
إطالق مناقصة إلنشاء غرف تبرید -

لصالح مركزیة شراء المدخالت
  البیطریة؛

  شراء غرف التبرید   وزارة البیطرة  كل البلد

2.2.5.2.5   
تموین السوق باألدویة البیطریة  -

2015 -2017  2.2.5.2.5  
وفیر األدویة البیطریة ذات الجودةت -

فرقة بیطریة في 25العالیة ونشر 
الماشیة تمكنت من مناطق تمركز

  .رأسا 746537معالجة أكثر من 

مواصلة توفیر األدویة ونشر    وزارة البیطرة  كل البلد
  الفرق البیطریة

2.2.5.3   
تحسین ظروف تربیة  -

  الماشیة

2.2.5.3.1   
تطویر زراعة العلف  -

  وتخصیب القش 

2015 -2017  2.2.5.3.1   
تحسین موارد التغذیة الحیوانیة بتنظیم  -
النتجاع العابر للحدود وتنمیة إنتاج الكأل ا

  والتسییر العقالني للمراعي 

المنطقة 
الزراعیة 
  الرعویة 

متابعة عملیات االنتجاع وإنتاج    وزارة البیطرة
  الكأل وتسییر المراعي

2.2.5.3.2   
تعمیم تقنیات تربیة الماشیة  -

  المناسبة

2015 -2017  2.2.5.3.2   
لتقنیات البیطریةــ بناء وتجھیز مركز ا

بإدیني ومركز تطویر ـــ ــ تربیة اإلبل
  ).17بنواكشوط (الكلم 

  تكثیف اإلنتاج بتنویع وتحسین السالالت

بناء وتجھیز اكتمال أعمال    وزارة البیطرة  كل البلد 
المركزین، متابعة تحسین 

  السالالت
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2.2.5.4   
  تعزیز قدرات القطاع  -

إنشاء مختبر  - 2.2.5.4.1
راقبة واعتماد األغذیة ذات لم

  األصل الحیواني 

2015 -2017  2.2.5.4.1   
   قید الدراسة - 

  إنشاء المختبر   وزارة البیطرة  نواكشوط

اكتتاب وتكوین  - 2.2.5.4.2
  الفنیین والعمال المساعدین

 

2015 -2017  2.2.5.4.2   
   للقطاع عامال 35اكتتاب  -

  كتتابمواصلة اال   وزارة البیطرة  كل البلد

  

  2.2.6   
إنشاء إطار  -

حضري صحي 
ومالئم لتنمیة 

  المجتمع

2.2.6.1   
تطویر العمران الطوعي  -

وعصرنة اإلطار 
  الحضري 

2.2.6.1.1   
مراجعة اإلطار المعیاري  -

  للعمران 

2015 -2017  2.2.6.1.1:  
إعداد مشروع مقرر ینشأ وینظم لجنة -

اإلشراف على تنسیق تشیید المباني
مؤسسات التي یرتادھاالعالیة وال

  الجمھور.

وزارة اإلسكان   كل البلد
والعمران 

واالستصالح 
  الترابي

نصوص تطبیقیة  ةإعداد خمس -  
  لمدونة العمران.

ــ اعتماد ونشر وتنفیذ النظام  -
  العام المبسط للعمران

  
إنشاء الھیئات  - 2.2.6.1.2

المكلفة بالتنمیة والرقابة 
  الحضریتین 

2015 -2017  2.2.6.1.2   
الصیغ المرجعیة الستراتیجیةد إعدا -

  وأدوات الرقابة العمرانیة
  

  

وزارة اإلسكان   كل البلد
والعمران 

واالستصالح 
  الترابي

إعادة التموقع المؤسسي   
والجغرافي لوكالة التنمیة 

  الحضریة.
ــ إقامة أجھزة الممركزة مكلفة 

 ینتبالتنمیة والرقابة الحضری
ائق العمران إعداد وث 2.2.6.1.3

(المخطط الرئیس لالستصالح 
الحضري، مخطط التقطیع الحضري، 

خطط التوزیع) للمدن الرئیسیة 
   (عواصم الوالیات والمقاطعات)

2014 -2016  2.2.6.1.3   
إلطالق مشاریع توسیع التحضیر

وعصرنة مدن سیلبابي، واد الناقة،
 صنكرافھ، وبیر أم قرین.

ھيــ تحضیر تحیین المخطط التوجی 
  للتھیئة العمرانیة في نواكشوط

عواصم 
الوالیات 

  والمقاطعات 

وزارة اإلسكان 
والعمران 

واالستصالح 
  الترابي

إعداد مخططات فرز عواصم   
  الوالیات والمقاطعات.

ـ إعداد المخطط التوجیھي للتھیئة 
  العمرانیة لمدینة كیفھ.

ــ إنجاز تحیین المخطط 
التوجیھي للتھیئة العمرانیة في 

  كشوطنوا
ــ إعداد مخططات فرز مقاطعات 

  نواكشوط
2.2.6.1.4   

مواصلة برنامج عصرنة المدن  -
2016 -2017  2.2.6.1.4   

توسعة  مشاریعمتابعة وإطالق  -
وعصرنة مدن بوتلمیت، أالك، 

 وسلبابي بولنوار وبالنشاب؛
 وصنكرافة وبیر أم القرین والقصیبة.

التقدم في إعادة تأھیل مدینة الطنطان  -
وإكمال شبكات المیاه والكھرباء والبنى

  التحیة الجماعیة فیھا
منشأة وتواصل  18انتھاء األشغال في  -

  أخرى 15األشغال في 
  كم من شبكة الطرق 27إنجاز  -

مدینة من  14
  البالد

وزارة اإلسكان 
والعمران 

واالستصالح 
  الترابي

    
متابعة وإطالق أشغال توسعةــ 

وعصرنة مدن بوتلمیت، أالك،
وسلبابي، وبیر أم القرین  یفة،ك

والقصیبة، لعیون، تنبدغة،
النعمة، جكني، عدل بقرو،

  بوغى، وقرو، 
 ــ إكمال مشروع الطنطان
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إكمال برنامج  - 2.2.6.1.5
القضاء على األحیاء العشوائیة، 
من خالل تقییم التجربة المكتسبة 

وإقامة نظام مندمج للمتابعة 
لمعاد الحضریة في المناطق ا

  ھیكلتھا 

2015  2.2.6.1.5   
إعداد قاعدة بیانات مؤمنة بالتعاون مع  -

الوكالة الوطنیة لسجل السكان والوثائق 
  المؤمنة.

  تفعیل لجان التنفیذ والتسویة -
  
  

وزارة اإلسكان   نواكشوط
والعمران 

واالستصالح 
  الترابي

إنھاء عملیات التنفیذ والتسویة. -  
مخططاتالإعداد واعتماد  -

 ؛ةالنھائی
إعداد التقاریر الختامیة -

  ونشرھا

جرد وتحدید  - 2.2.6.1.6
المواقع الجغرافیة وإنشاء نظام 

مندمج لتسییر خطط تقطیع المدن 

2015 -2016  2.2.6.1.6   
  المدن فرزمخططات  دــ جر

إطالق عملیات التوجیھ والتجمیع ــ 
  لمخططات انواكشوط.

عواصم 
الوالیات 

  والمقاطعات

ن وزارة اإلسكا
والعمران 

واالستصالح 
  الترابي

ـ إطالق عملیات موقعة   
  .الفرزمخططات 

یر یـ وضع منظومة لتس
  مخططات التقطیع

  

    2.2.6.2   
إعداد وتنفیذ إطار  -

معیاري ومؤسسي 
للخرائط والمعلومات 

  الجغرافیة

2.2.6.2.1   
تطویر وتفعیل إطار معیاري  -

  ومؤسسي للخرائط 
  

2015 -2017   2.2.6.2.1   
  جرد النصوص المتعلقة بالخرائط. ــ

ـ إعداد الصیغ المرجعیة للدراسة المتعلقة 
  باإلطار المعیاري والمؤسسي للخرائط.

  

وزارة اإلسكان   كل البلد
والعمران 

واالستصالح 
  الترابي

ـ اعتماد وتفعیل اإلطار المعیاري   
  والمؤسسي للخرائط.

  
  

2.2.6.2.2   
تكییف الشبكة الجیودیزیة  -

  طنیة مع المعاییر وتكثیفھاالو

2015 -2017  2.2.6.2.2   
في  یف الشبكة الجیودیزیة الوطنیةثكـ ت

  محطات  أربع نواكشوط ببناء
قة، ابناء محطات جیودیزیة، في واد الن ـ

بوتلمیت، صنكرافة، لكصیبة، امبود 
  وسیلبابي

وزارة اإلسكان   المدن الكبیرة
والعمران 

واالستصالح 
  الترابي

وتحیین الرصید استرجاع  -  
  IGNالخرائطي من 
مة المعلومات وـ استغالل منظ

  الخرائطیة لنواكشوط.
ـ تنفیذ برنامج لتكثیف الشبكة 

الجیودیزیة بالتعاون مع الجیش 
  الوطني

إنتاج الوثائق  - 2.2.6.2.3
الخرائطیة لألغراض الخاصة 
باإلدارات العمومیة (العمران 

  والصرف الصحي)

2015 -2017  2.2.6.2.3   
  ــ إنشاء مخبر خرائطي

ـ تكوین األشخاص على تقنیات الصور 
واستخدام التطبیقات المعلوماتیة المتعلقة 

 بھذا المجال

وزارة اإلسكان   كل البلد
والعمران 

واالستصالح 
  الترابي

  إقامة وحدة إنتاج الخرائط  

2.2.6.3   
إعداد إطار معیاري  -

وتحسین العرض في 
آت مجال المباني والمنش

  العمومیة 

2.2.6.3.1   
إعداد وتنفیذ مدونة معاییر  -

  البناء واألشغال العامة

2015  2.2.6.3.1   
  تم إنجاز الصیغ المرجعیة

داد وتنفیذ مدونة معاییر البناء إع
  واألشغال العامة

وزارة اإلسكان   كل البلد
والعمران 

واالستصالح 
  الترابي

    
تنفیذ مدونة معاییر البناء متابعة 
  ال العامةواألشغ

  
2.2.6.3.2   

وضع سیاسة لتسییر ومتابعة  -
  المباني والتجھیزات العمومیة

2015  2.2.6.3.2   
  

  لمتابعة إنشاء منظومة ا
   

وزارة اإلسكان   كل البلد
والعمران 

واالستصالح 
 الترابي

وضع وتفعیل منظومة متابعة   
ومراقبة المباني والتجھیزات 

  العمومیة
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مناطق 
 \التدخل

  المستفیدون

الھیئة 
  المسؤولة

ھیئات 
أخرى 
  معنیة

  اآلفاق

2.2.6.3.3  
اء أقطاب ومباٍن إداریة بن -

 لصالح اإلدارة  وتجھیزات كبیرة

2015 -2017   2.2.6.3.3   
مشروعا  130یجري العمل في إنجاز  -

لتشیید المباني والتجھیزات العمومیة 
 ملیار أوقیة، 21بكلفة إجمالیة تبلغ 

ستشفیات مراكز صحیة وقصور م(
عدالة ومساجد ودور شباب ومالعب 

ریاضیة ومقرات عمل وإقامة السلطات 
 .)لوماسیةاإلداریة والبعثات الدب

 طوابق  9تشیید بنایة إداریة من  -
إعدادیة  19مدرسة أساسیة و 40بناء  -

ثانویة ومدرستین لتكوین المعلمین  11و
ملیار أوقیة،  11,5بكلفة إجمالیة تبلغ 

  في إطار سنة التعلیم.
ــ یجري العمل في بناء كل من سوق

6 العاصمة الجدیدة بكلفة إجمالیة تبلغ
ملیارات أوقیة والمركز التجاري الوقفي
 بعرفات لصالح جامعة العیون اإلسالمیة.

وزارة اإلسكان   كل البلد
والعمران 

واالستصالح 
  الترابي

 ـ إكمال المشاریع التي تم إطالقھا  
  ـ إطالق مشاریع بناء جدیدة

2.2.6.4   
تعزیز القدرات الفنیة  -

  والمؤسسیة للقطاع

یز القدرات في تعز - 2.2.6.4.1
  مجال المصادر البشریة

2015 -2017  2.2.6.4.1   
قاعدة بیانات إنجاز الصیغ المرجعیة ل -

  .عمال القطاع

وزارة اإلسكان   كل البلد
والعمران 

واالستصالح 
  الترابي

ــ إعداد جذاذات المالءمة بین   
  الوظائف والمؤھالت.

  التكوین جـ إعداد برنام

ائل تعزیز الوس - 2.2.6.4.2
  اللوجستیة والمادیة 

2015  2.2.6.4.2   
  القطاع إعداد برنامج متدرج لتجھیز

   

وزارة اإلسكان   كل البلد
والعمران 

واالستصالح 
  الترابي

تجھیز الھیاكل المیدانیة للقطاع   
(المندوبیات الجھویة وفرق 

  الرقابة العمرانیة)

  

إعداد وتنفیذ أدوات  - 2.2.6.4.3    
قییم أنشطة البرمجة ومتابعة وت

  الھیئات التابعة لوصایة القطاع 

2015   2.2.6.4.3   
دوات البرمجة أل إنجاز الصیغ المرجعیة

ومتابعة وتقییم أنشطة الھیئات التابعة 
  لوصایة القطاع 

الھیئات 
التابعة 

لوصایة 
  القطاع

وزارة اإلسكان 
والعمران 

واالستصالح 
  الترابي

إعداد واعتماد وتفعیل األدوات   
  ةالمذكور

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2.2.7  
تطویر سیاسة  -

صناعیة 
وتجاریة 

تشجیعیة ومحققة 
  للنمو 

2.2.7.1   
إعادة تنظیم وعصرنة  -

قطاع التجارة بطریقة 
تَرَسُم المھنة وتنشئ نظاما 
دائما لتموین البالد بمواد 

  ھالك الواسع االست

إعادة تنظیم قطاع  - 2.2.7.1.1
التجارة لجعلھ أكثر مھنیة وأفضل 

  تنظیما

2015 -2017   2.2.7.1.1   
  قید اإلنجاز

 

وزارة التجارة   كل البلد 
والصناعة 

   والسیاحة

  متابعة جھود إعادة تنظیم القطاع  

2.2.7.1.2   
  وضع سیاسة حقیقیة للمنافسة  -

2015 -2017   2.2.7.1.2   
  مشروع قانون معد

وزارة التجارة  كل البلد 
والصناعة 

   والسیاحة

  إنشاء وكالة للمنافسة  
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مناطق 
 \التدخل

  المستفیدون

الھیئة 
  المسؤولة

ھیئات 
أخرى 
  معنیة

  اآلفاق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

2.2.7.1.3   
إنشاء منصة للتجارة  -

  اإللكترونیة 

2014 -2017   2.2.7.1.3   
 إنجاز الصیغ المرجعیة -

وزارة التجارة  كل البلد 
والصناعة 

  والسیاحة

  متابعة إجراءات إنشاء  
  المنصة

2.2.7.2   
إنشاء قیادة صناعیة  -

تعتمد على تطویر الشراكة
بین القطاعین العام 

  والخاص

2.2.7.2.1   
  وضع استراتیجیة صناعیة  -

2015 -2017   2.2.7.2.1   
تم إعداد االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة

  الصناعة والمصادقة علیھا.
  
  

وزارة التجارة  كل البلد 
والصناعة 

  والسیاحة

  یجیة حیز التنفیذدخول االسترات  

2.2.7.2.2   
وضع آلیة وطنیة للتنمیة  -

الصناعیة على أساس الشراكة 
        بین القطاعین العام الخاص

2015 -2017   2.2.7.2.2   
                  هقید اإلنجاز

وزارة التجارة  كل البلد 
والصناعة 

  والسیاحة

  مواصلة إنجاز اآللیة  

2.2.7.2.3   
تعزیز القدرات في مجال  -

 التقییس ومتابعة الصناعة 

2015 -2017   2.2.7.2.3   
 اإلنجاز تم

وزارة التجارة  كل البلد 
والصناعة 

  والسیاحة

  استراتیجیة الملكیة الفكریة  

  2.2.7.3   
  تحسین مناخ األعمال  -

إكمال اإلصالحات  - 2.2.7.3.1
ذات الطابع اإلداري والنظامي 

  والمالي 

2015 -2017   2.2.7.3.1   
  قید اإلنجاز 

وزارة التجارة  كل البلد 
والصناعة 

  والسیاحة

  استكمال اإلصالحات  

دراسة واستصالح  - 2.2.7.3.2
  المناطق والمجاالت الصناعیة 

2015 -2017   2.2.7.3.2   
  تم الحصول على التمویل

وزارة التجارة  كل البلد 
والصناعة 

  والسیاحة

  ق الصناعیةتھیئة المناط  

إنشاء ھیئات  - 2.2.7.3.3
ومراكز فنیة لدعم القطاع 

   الصناعي

2015 -2017   2.2.7.3.3   
  تم الحصول على التمویل

  

وزارة التجارة  كل البلد 
والصناعة 

   والسیاحة

فنیة لدعم  ومراكز إقامة ھیئات  
   القطاع الخاص

2.2.8   
ترقیة سیاسة  -

لتنمیة السیاحة 
ثمین تعتمد على ت

مقدرات البالد 
الثقافیة 

 والطبیعیة 
 
 
 
 
 

2.2.8.1   
إنشاء إطار مالئم  -

الستئناف السیاحة على 
   نطاق واسع

تنفیذ االستراتیجیة  - 2.2.8.1.1
   الوطنیة للسیاحة

2014 -2017   2.2.8.1.1   
تم الحصول على التمویل وإنجاز الصیغ 

  المرجعي

جارة وزارة الت كل البلد 
والصناعة 

  والسیاحة

  تنفیذ االستراتیجیة  

إعداد وتنفیذ  - 2.2.8.1.2
  استراتیجیة لالتصال والتسویق 

2015 -2017   2.2.8.1.2   
  تم اإلنجاز

 

وزارة التجارة  كل البلد 
والصناعة 

  والسیاحة

  تنفیذ االستراتیجیة  

2.2.8.2   
عصرنة القطاع  -

   السیاحي

2.2.8.2.1   
  مدرسة للفندقةإنشاء  -

2015 -2017   2.2.8.2.1  
  تم توقیع اتفاقیة مع إسبانیا

وزارة التجارة  كل البلد 
والصناعة 

  والسیاحة

انطالق المدرسة وبناء فندق   
  التطبیق

إنشاء صندوق  - 2.2.8.2.2
  لدعم المؤسسات السیاحیة 

2015 -2017  2.2.8.2.2   
  قید الدراسة -
  

وزارة التجارة   كل البلد
لصناعة وا

   والسیاحة

  إنشاء الصندوق  
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مناطق 
 \التدخل

  المستفیدون

الھیئة 
  المسؤولة

ھیئات 
أخرى 
  معنیة

  اآلفاق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  
  

2.2.8.3   
تعزیز إطار القیادة  -

المؤسسیة لقطاع الصناعة 
  التقلیدیة

2.2.8.3.1   
إعداد وتنفیذ االستراتیجیة  -

  الوطنیة للصناعة التقلیدیة

2014 -2015  2.2.8.3.1   
  تم تحدید الصیغ المرجعیة لالستراتیجیة

وزارة الثقافة   كل البلد
والصناعة 

  تقلیدیةال

  وضع االستراتیجیة   
  
  

  
مراجعة مدونة  2.2.8.3.2

  الصناعة التقلیدیة 
2014 -2015   2.2.8.3.2   

تم تحدید الصیغ المرجعیة لمراجعة 
 المدونة

وزارة الثقافة   كل البلد
والصناعة 

  التقلیدیة

  إنجاز المراجعة  

وضع خطة لتنمیة  - 2.2.8.3.3
  المصادر البشریة

2014 -2015  2.2.8.3.3   
  العدید من التكوینات والورشات

وزارة الثقافة   كل البلد
والصناعة 

  التقلیدیة

  مواصلة خطط التكوین   

2.2.8.4   
ترقیة اإلنتاج الحرفي  -

  الوطني

تنظیم األحداث  - 2.2.8.4.1
الترویجیة والتجاریة الوطنیة 

 والدولیة والمشاركة فیھا 

2014 -2017  2.2.8.4.1   
  دولیة،  عدة تظاھراتي المشاركة ف

في البالد وفي 
  الخارج

وزارة الثقافة 
والصناعة 

  التقلیدیة

مواصلة المشاركة في   
التظاھرات الدولیة، وتنظیم 

  تظاھرات وطنیة

بناء قریة للصناعة  - 2.2.8.4.2
التقلیدیة تتوفر على مركز دولي 

  للمعارض

2014 -2017  2.2.8.4.2   
یة مع مركز ید قریة للصناعة التقلیدیتش

  دولي للمعارض في نواكشوط

وزارة الثقافة   نواكشوط
والصناعة 

  التقلیدیة

  البحث عن التمویل  

2.2.8.4.3   
إنشاء دور وفضاءات للصناعة  -

  التقلیدیة في الوالیات 

2014 -2017  2.2.8.4.3   
  إلنشاء ھذه الدور وضعت خطة

  

وزارة الثقافة   كل البلد
والصناعة 

  التقلیدیة

  ذ الخطةتنفی  

 
إنشاء مركز وطني  - 2.2.8.4.4  

  لتكوین وتنمیة الحرف الفنیة.
2014 -2017  2.2.8.4.4   

تم تحدید الصیغ المرجعیة إلنشاء مركز 
  وطني لتكوین وتنمیة الحرف الفنیة.

وزارة الثقافة   نواكشوط
والصناعة 

  التقلیدیة

  كزرإكمال إجراءات إنشاء الم  

3 - 
وت

یة 
شر

 الب
رد

موا
 ال

میة
تن

ى 
 إل

فاذ
الن

ع 
سی

و سیة
سا

األ
ت 

دما
لخ

ا
  

3.1   
ترقیة تعلیم  -

ذي نوعیة 
یستجیب 
لحاجیات 
المجتمع 

  واالقتصاد

3.1.1   
ترقیة تعلیم ما  -

قبل مدرسي ذي 
نوعیة یضمن 
إعدادا أفضل 

  للتلمیذ للمدرسة 

3.1.1.1   
تعزیز اإلطار السیاسي  -

والنظامي والتنظیمي 
  للتعلیم ما قبل المدرسي

تحیین السیاسة  - 3.1.1.1.1
الوطنیة لتنمیة الطفولة الصغرى 
واعتماد نصوص نظامیة جدیدة 

  حول التعلیم ما قبل المدرسي

2017  3.1.1.1.1   
  .قید الدراسة -

وزارة الشؤون   كل البلد 
االجتماعیة 

والطفولة 
  واألسرة

    

تطویر نظام  - 3.1.1.1.2
معلومات وتسییر بیانات التعلیم 

  ما قبل المدرسي 

2015 -2017  3.1.1.1.2   
  
  .قید الدراسة -

وزارة الشؤون   كل البلد
االجتماعیة 

والطفولة 
  واألسرة

    

  3.1.1.2   
تحسین النفاذ تعلیم ما  -

  قبل مدرسي ذي نوعیة 

إعادة ھیكلة مركز  - 3.1.1.2.1
الطفولة الصغرى بغیة تحسین 

  تكوین المدرسات 

مركز  التحضیر إعادة ھیكلة 3.1.1.2.1  2017- 2015
   الطفولة الصغرى

  

وزارة الشؤون   نواكشوط
االجتماعیة 

والطفولة 
 واألسرة

ھیكلة  إعادة إكمال إجراءات  
مركز تكوین الطفولة الصغرى 

وتطویر نظام للمعلومات وتسییر 
المعطیات الخاصة بمرحلة ما 

  قبل المدرسة.
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مناطق 
 \التدخل

  المستفیدون

الھیئة 
  المسؤولة

ھیئات 
أخرى 
  معنیة

  اآلفاق

بناء وإعادة تأھیل  - 3.1.1.2.2
  وتجھیز ریاض األطفال

2015 -2017  3.1.1.2.2  
حضانة أھلیة في والیتي  20تم تجھیز  -

  كوركول وكیدیماغھ .
ترخیصا لفتح ریاض أطفال  82ـ منح 

  وحضانات أھلیة

وزارة الشؤون   كل البلد
االجتماعیة 

والطفولة 
 واألسرة

مواصلة البناء، منح الرخص   
  والتجھیز

3.1.2  
تطویر تعلیم  -

عام موحد 
ومنسجم وناجع 
على الصعیدین 
 النوعي والكمي 

3.1.2.1   
  تحسین نوعیة النظام  -

إنتاج وتوزیع  - 3.1.2.1.1
األدوات التربویة (الكتب 

المدرسیة، دلیل المعلم، األدوات 
 كتیكیةاالدید

2015 -2017  3.1.2.1.1   
توزیع ما یربو على ملیونین من الكتب 

التربویة على التالمیذ  واألدوات
 والمدرسین.

یب وزارة التھذ  نواكشوط
  الوطني

  مواصلة عملیات التوزیع  

تعزیز التكوین  - 3.1.2.1.2
األصلي للمعلمین من خالل فتح 

مدرستین جدیدتین لتكوین 
  المعلمین 

2015  3.1.2.1.2   
مدرستین جدیدتین لتكوین المعلمین فتح 

  في كیھیدي وأكجوجت 

أكجوجت، 
  كیھیدي

وزارة التھذیب 
  الوطني

    

تدریس  تعزیز - 3.1.2.1.3
المواد العلمیة من خالل إعداد 

ظروف التجریب ( المخابر فنیي 
  المخابر، مواد االختبارات)

2015  3.1.2.1.3   
 15إجراء مسابقة الكتتاب وتكوین 
  مخبریا لتعزیز التعلیم التجریبي

وزارة التھذیب   كل البلد
  الوطني

  متابعة جھود دعم التعلیم العلمي  

متیاز من ترقیة اال - 3.1.2.1.4
خالل فتح ثانویات االمتیاز في 

   جمیع الوالیات
  

2016  3.1.2.1.4   
افتتاح ثالث مؤسسات امتیاز ( دار 

  أالق) النعیم، سیلبابي،

وزارة التھذیب   كل البلد
  الوطني

  ثانویات امتیاز جدیدة 05إنشاء   

انطالق المشروع  - 3.1.2.1.5
الموجھ إلى مناطق التعلیم ذات 

لتعزیز التمدرس في األولویة 
المناطق التي تواجھ صعوبات 

   (آدوابھ وغیرھا)
  

2015  3.1.2.1.5   
انطالق برنامج المناطق التربویة -

ذات األولویة في الوالیات التي
تعتبر معدالت عدم التمدرس

   والتسرب المدرسي مرتفعة فیھا؛

وزارة التھذیب   كل البلد 
  الوطني

 متابعة البرنامج وتوسیعھ كل سنة  

إنشاء مدارس  - 3.1.2.1.6 
  نموذجیة في جمیع الوالیات

2016   3.1.2.1.6   
لفتح مدارس نموذجیة في التحضیر  -

 ، والشاميكیھیدي
  

وزارة التھذیب   كل البلد
  الوطني

  النموذجیتین مدرستین ال افتتاح  

3.1.2.2   
 تحسین النفاذ إلى التعلیم  -

3.1.2.2.1   
ال من تحسین طاقات االستقب -

خالل بناء مدارس أساسیة 
وإعدادیات جواریة في الوسط 

 الریفي وإنشاء الكفاالت المدرسیة

2015 -2017  3.1.2.2.1   
ستكمال أشغال بناء ثالث مدارس -

ابتدائیة كاملة الفصول اثنتان منھما في
  واد الناقة والثالثة في بورات

إعدادیتین إحداھما في ھامدناء ب  -

وزارة التھذیب   كل البلد
  الوطني

 40مدرسة ابتدائیة و 81تشیید   
حجرة  370إعدادیة وأكثر من 

دراسیة جدیدة في مختلف أنحاء 
التراب الوطني، مع التركیز على 

  التربویة ذات األولویةالمناطق 
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مناطق 
 \التدخل

  المستفیدون

الھیئة 
  المسؤولة

ھیئات 
أخرى 
  معنیة

  اآلفاق

  اي.واألخرى في امبود أدب
13إعدادیات جدیدة وتحویل  10فتتاح ا -

  إعدادیة إلى مؤسسات ثانویة.
قتناء أدوات تسییر الكفاالت المدرسیة؛ا -
  

تنفیذ برنامج  - 3.1.2.2.2
لتحسین مستوى وإعادة تأھیل 

  المؤسسات الثانویة

2015  3.1.2.2.2   
مواصلة إعادة تأھیل المؤسسات  -

   التربویة

وزارة التھذیب   كل البلد
  الوطني

  متابعة إعادة التأھیل   

تحسین البیئة  - 3.1.2.2.3
وین المدرسیة من خالل التم

بالماء والكھرباء وإعادة تنشیط 
مصالح الوقایة على مستوى 

  المؤسسات المدرسیة
  

  3.1.2.2.3 
تزوید المؤسسات بالماء والكھرباء،  -

  والمرافق الصحیة
 

وزارة التھذیب   كل البلد
  الوطني

مواصلة تعمیم الماء والكھرباء   
  على كل المؤسسات التعلیمیة

3.1.2.3   
دة تحسین تسییر وقیا -

  النظام التعلیمي

إنشاء نظام  - 3.1.2.3.1
للبرمجة والتسییر وخریطة 

مدرسیة ونظام فعال للمتابعة 
 والتقییم

2015  3.1.2.3.1   
  قید الدراسة -
   

وزارة التھذیب   كل البلد
  الوطني

مواصلة جھود تنقیح الخریطة   
  المدرسیة

تعزیز القیادة  - 3.1.2.3.2
المؤسسیة وتحسین جدوائیة 

  وفعالیة تنفیذ اإلصالحات 

2016  3.1.2.3.2   
تكوین لمدراء المؤسسات على القیادة  -

  وطرق التسییر 
  

وزارة التھذیب   كل البلد
  الوطني

وضع المعاییر واألدوات الفنیة   
واآللیات المؤسسیة لتحسین 

تسییر المنظومة التربویة ومتابعة 
تحویل الوسائل الممنوحة لھ إلى 

  نتائج ملموسة؛
إدخال التسییر  - 3.1.2.3.3

التشاركي من خالل إنشاء لجان 
 تسییر المؤسسات المدرسیة

  

2016  3.1.2.3.3   
  قید الدراسة -

وزارة التھذیب   كل البلد
  الوطني

حیز  إدخال التسییر التشاركي  
  التنفیذ

3.1.3   
ترقیة تكوین  -

فني ومھني 
مالئم لحاجیات 

  السوق 

3.1.3.1   
م تحسین قیادة نظا -

  التكوین الفني والمھني 

3.1.3.1.1   
تحیین االستراتیجیة الوطنیة  -

  للتكوین الفني والمھني

2015  3.1.3.1.1: 
إطالق مسار تحیین االستراتیجیة -

  الوطنیة للتكوین الفني والمھني؛ 

وزارة التشغیل   كل البلد
والتكوین 

  المھني 

  تحیین وتنفیذ االستراتیجیة  
  
  

3.1.3.1.2   
م عقود البرامج وإدخال تعمی -

مقاربة الجودة على مستوى 
 مؤسسات التكوین الفني والمھني 

2015 -2017  3.1.3.1.2   
تعمیم البرامج التعاقدیة وإرساء مقاربة -

الجودة في مؤسسات التكوین المھني
والفني، حیث بلغ عدد المؤسسات ذات

مؤسسة من أصل 17البرامج التعاقدیة 
  مؤسسة؛ 21

رة التشغیل وزا  كل البلد
والتكوین 

  المھني 

  استكمال تعمیم البرامج التعاقدیة.  
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مناطق 
 \التدخل

  المستفیدون

الھیئة 
  المسؤولة

ھیئات 
أخرى 
  معنیة

  اآلفاق

3.1.3.2   
تحسین النفاذ إلى  -

  التكوین الفني والمھني 

تنفیذ مشاریع  - 3.1.3.2.1
توسیع وإعادة تأھیل وتجھیز 

  المؤسسات 

2015 -2017  3.1.3.2.1   
إنشاء ثانویة للتكوین الفني والمھني -

تنفیذ خطة بالزویرات وتسریع وتیرة
إعادة تأھیل وتوسیع المؤسسات
القائمة(في النعمة، العیون، كیفھ،
سیبلبابي، كیھیدي، روصو، أطار،

 انواكشوط)؛
اقتناء التجھیزات لصالح مؤسسات -

 انواكشوط، انواذیبو، النعمة وأالك؛

وزارة التشغیل   كل البلد
والتكوین 

المھني وتقنیات
اإلعالم 

  واالتصال

إنشاء وتأھیل مواصلة عملیات   
  وتجھیز المؤسسات.

3.1.3.2.2   
تطویر عرض تكوین مؤھل  -

 قصیر المدة لفائدة الشباب
  المتسربین من المدارس

2015 -2017  3.1.3.2.2   
توفیر عرض تكویني مؤھل قصیر المدة 

 6677لصالح الشباب، حیث تم توفیر 
  مبرمج 35.000فرصة تكوین من أصل 

وزارة التشغیل   كل البلد
التكوین و

المھني وتقنیات
اإلعالم 

 واالتصال
  

  مواصلة تنفیذ البرنامج  

  3.1.3.3   
تحسین النوعیة والفعالیة  -

الخارجیة للتكوین الفني 
  والمھني 

3.1.3.3.1   
تنفیذ خطة تطویر الموارد  -

  البشریة 

2015 -2016  3.1.3.3.1   
تسریع تنفیذ خطة تطویر الموارد -

مكونا 370البشریة، حیث تم تكوین 
 تشملھم الخطة؛ 600وإطارا من أصل 

إخضاع جمیع مؤسسات التكوین الفني -
والمھني للتدقیق من أجل تحسین

 نجاعتھا؛ 
06تعمیم تطبیق البرامج المحدثة في  -

8مؤسسات والتحضیر لتعمیمھا في 
 مؤسسات أخرى؛

إعداد وتعمیم المضامین والمرتكزات -
واألدلة التعلیمیة باستخدام تقنیات

إلعالم واالتصال وتكوین المستخدمینا
 لھا؛

وزارة التشغیل كل البلد
والتكوین 

المھني وتقنیات
اإلعالم 

 واالتصال

  مواصلة تنفیذ الخطة.  

3.1.3.3.2   
وضع مخطط خماسي الكتتاب  -

  المكونین 

2015 -2017  3.1.3.3.2   
  .قید الدراسة -

وزارة التشغیل كل البلد
والتكوین 

تالمھني وتقنیا
اإلعالم 

 واالتصال

    

3.1.3.3.3   
وضع نظام معلومات ومتابعة  -

لحاملي شھادات التكوین الفني 
  والمھني 

2015 -2017  3.1.3.3.3  
،2012حول دفعات  مسحینإعداد  -

 ودمجھم؛ 2014و 2013
  

وزارة التشغیل كل البلد
والتكوین 

المھني وتقنیات
اإلعالم 

 واالتصال
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مناطق 
 \التدخل

  المستفیدون

الھیئة 
  المسؤولة

ھیئات 
أخرى 
  معنیة

  اآلفاق

  

3.1.3.3.4   
شیط العالقة بین التكوین تن -

والشغل عن طریق الشراكة بین 
  القطاعین العام والخاص 

2015  3.1.3.3.4   
اتفاقیات شراكة بین القطاعین 08تنفیذ ـ 

  العام والخاص.

وزارة التشغیل  كل البلد
والتكوین 

المھني وتقنیات
اإلعالم 

 واالتصال

    

3.1.4   
دعم فعالیة  -

التعلیم العالي من 
سین أجل تح

نوعیة التكوینات 
والقابلیة للشغل 
لحاملي شھاداتھ 

وتكییفھ مع 
متطلبات تنمیة 

  البلد

3.1.4.1   
دعم القیادة المؤسسیة  -

  لنظام حكامة المؤسسات

تطویر إجراءات  - 3.1.4.1.1
جدیدة لتسییر شعب التكوین 

  وبرامج البحث 

2015  3.1.4.1.1   
لتحضیر شھادة أستاذا 19تدریب  -

  یة لحاجة الفصول التمھیدیة؛تلبالتبریز 

وزارة التعلیم   كل البلد
العالي والبحث 

  العلمي

متابعة إجراءات تحسین تسییر   
  الشعب وبرامج البحث

إعادة ھیكلة  - 3.1.4.1.2
  المؤسسات وإنشاء عقود برامج 

2015  3.1.4.1.2  
  قید الدراسة -
   

مؤسسات 
  التعلیم العالي

وزارة التعلیم 
 العالي والبحث

  العلمي

 إعادة الھیكلة وإنشاء عقود برامج  

3.1.4.1.3   
إنشاء أنظمة تسییر مدمج على  -

  مستوى الوزارة والمؤسسات

2015 -2016  3.1.4.1.3   
) 86( اعتماد ترسانة من المؤشرات -

  ارتكازا إلى مؤشرات الیونسكو؛

وزارة التعلیم 
  العالي

وزارة التعلیم 
  العالي

  متابعة المؤشرات  

  

  3.1.4.1.4   
إنشاء ھیئة وطنیة لتأمین  -

  الجودة

2016   3.1.4.1.4   
 2017-2015إعداد خطة ثالثیة  -

لتطویر القطاع، ولتعزیز القیادة والحكامة 
وتحسین النفاذ ومستوى الجودة 

  .والمالءمة

وزارة التعلیم 
  العالي

وزارة التعلیم 
  العالي

الھیئة الوطنیة لتأمین  إنشاء  
  الجودة

3.1.4.2  
تحسین فعالیة ونوعیة  -

التكوینات وقابلیة التشغیل 
  لحملة الشھادات 

تحسین فعالیة  - 3.1.4.2.1
التكوینات بإنشاء أدوات لتحلیل 

  متطلبات السوق من الكفاءات

2016  3.1.4.2.1   
دراسة سبل رفع قابلیة تشغیل مخرجات -

  التعلیم العالي 

وزارة التعلیم   كل البلد
  العالي

جراءات الضروریة اتخاذ اإل  
  لتحسین فعالیة التكوینات 

تحسین نسبة  - 3.1.4.2.2
لكل  التأطیر (عدد الطالب

  مدرس، تكلفة الطالب)

2016  3.1.4.2.2   
إعداد دلیل إحصائي سنوي للتعلیم العالي

  ألول مرة؛ 

وزارة التعلیم   كل البلد
  العالي

استغالل نتائج الدلیل اإلحصائي   
  تأطیرفي تحسین نسبة ال

إخضاع التعلیم  - 3.1.4.2.3
العالي الخصوصي للمعاییر 

  المطلوبة وتحسین تأطیره

2016  3.1.4.2.3   
إعداد مشروع مقرر یتضمن مراجعة -

دفاتر الشروط المطبقة على مؤسسات
التعلیم العالي الخصوصي. وإجراء تدقیق

  شامل لجمیع مؤسساتھ.

وزارة التعلیم   
  العالي

رسانة القانونیة استكمال الت   
  للتعلیم العالي الخصوصي

3.1.4.3   
تحسین الولوج إلى شعب -

  التعلیم العالي

تحسین فعالیة نظام  - 3.1.4.3.1
التوجیھ والولوج إلى التعلیم 

  العالي

2015  3.1.4.3.1   
مراجعة معاییر إسناد المنح في الداخل -

  والخارج؛

وزارة التعلیم   كل البلد 
  العالي

  نفیذ المعاییر المعتمدةمتابعة ت  

زیادة المساھمة  3.1.4.3.2
  النسویة في التكوینات العلیا

2017  3.1.4.3.2  
  قید الدراسة -

وزارة التعلیم   كل البلد
 العالي
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مناطق 
 \التدخل

  المستفیدون

الھیئة 
  المسؤولة

ھیئات 
أخرى 
  معنیة

  اآلفاق

3.1.4.3.3   
زیادة العرض في تكوین  -

  الشعب العلمیة والتقنیة والمھنیة 

2017  3.1.4.3.3   
ني للغاتافتتاح المعھد العالي المھ -

 والترجمة والترجمة الفوریة؛
خلق شھادة التحضیر للمدارس العلیا -

بإنشاء المعھد التحضیري لمدارس
المھندسین العلیا وانطالق تكوین الدفعة
األولى من الفصول التمھیدیة للمدارس

  طالب 105العلیا المكونة من 

وزارة التعلیم   كل البلد 
  العالي

  ھمواصلة زیادة العرض وتوسیع  

تنمیة العرض في  - 3.1.4.3.4
  مجال التكوین عن بعد

2017  3.1.4.3.4   
  قید الدراسة -

وزارة التعلیم   كل البلد
  العالي

    

3.1.4.3.5   
إنھاء مشروع مركب نواكشوط  -

  الجامعي

2017  3.1.4.3.5   
استالم مباني كلیة اآلداب وجزء من  -

 السكن الجامعي، وانتقال كلیة اآلداب إلى
  مبناھا

وزارة التعلیم   نواكشوط 
  العالي

متابعة العمل في إنجاز بقیة   
  مكونات المركب الجامعي

3.1.4.4   
ترقیة بحث علمي حول  -

 اإلشكالیات الكبرى
  المتعلقة بتنمیة البلد

إعادة ھیكلة  - 3.1.4.4.1
المجلس الوطني للتعلیم العالي 

 وتجدید النظام األساسي للباحثین 

2015  3.1.4.4.1   
إنشاء المجلس الوطني للتعلیم العالي  -

 والبحث العلمي؛
 

وزارة التعلیم   كل البلد
  العالي

تفعیل المجلس الوطني للتعلیم   
  العالي والبحث العلمي

تحسین نظام تمویل  - 3.1.4.4.2
البحث وترقیة النشر واالبتكار 

  العلمي 

2015 -2017  3.1.4.4.2   
عم البحث صندوق لد التحضیر إلنشاء -

   العلمي

وزارة التعلیم   كل البلد
العالي والبحث 

  العلمي

إنشاء صندوق لدعم البحث   
  العلمي وتقییم اعتماد ھیئاتھ.

  
3.1.5   

ترقیة التعلیم  -
األصلي وضمان 

إدماج خریجیھ 
في النظام 

  التعلیمي

3.1.5.1   
تحسین نوعیة التعلیم  -

  األصلي

3.1.5.1.1   
ر نظام تنشیط ومتابعة وتأطی -

المحاظر وإنشاء محاظر 
  نموذجیة

2015 -2017  3.1.5.1.1   
ألول وضع نظام أساسي ینظم المحاظر -

  مرة؛
قاعدة بیانات للمحاظر المستفیدة  إنشاء -

 من اإلعانات الشھریة؛ 
محظرة نموذجیة في المناطق 16إنشاء  -

  األقل حظا في التعلیم 
للتكامل بین تنفیذ برنامج نموذجي -

  ؛ةالمحاظر والمدارس العصری
كز إقلیمي لتطویر التعلیمإنشاء مر -

  األصلي.

وزارة التوجیھ   كل البلد
  اإلسالمي

تقدیم اإلعانات السنویة  -  
  للمحاظر؛

نموذجیة  محاظر 10افتتاح  -
في المناطق األقل حظا في 

  التعلیم؛
دعم بعض المحاظر في إطار  -

التكامل بین التعلیم النظامي 
  والتعلیم األصلي؛

المركز  انطالق نشاطات -
لتطویر التعلیم  اإلقلیمي
 األصلي.

  
اعتماد وتنفیذ  - 3.1.5.1.2

  برنامج تكوین مشائخ المحاظر
2017  3.1.5.1.2   

 قید الدراسة -
  

وزارة التوجیھ   انواكشوط
  اإلسالمي
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3.1.5.2   
تنمیة القدرات المھنیة  -

  لخریجي المحاظر 

دعم مركز التكوین  - 3.1.5.2.1
  ر المھني للمحاظ

2015 -2017   3.1.5.2.1  
مراجعة اإلطار القانوني التحضیر ل -

 لمركز التكوین المھني لخریجي المحاظر
  للمحاضر 

وزارة التوجیھ   انواكشوط
  اإلسالمي

مراجعة اإلطار القانوني لمركز   
التكوین المھني لخریجي 

  المحاظر

إنشاء مركز  - 3.1.5.2.2
  لتكوین األئمة والدعاة

2017  3.1.5.2.2   
 قید الدراسة-

وزارة التوجیھ   انواكشوط
  اإلسالم

    

3.1.6   
منح البالغین  -

األمیین معارف 
تضمن إدماجھم 

في الحیاة 
االجتماعیة 
  االقتصادیة 

3.1.6.1   
تحسین اإلطار العام  -

  لتنفیذ برامج محو األمیة

تحیین اإلحصاء  - 3.1.6.1.1
  الوطني حول األمیة 

2016  3.1.6.1.1   
  جازقید اإلن

وزارة التوجیھ   كل البلد 
  اإلسالمي

    

إنجاز وتنفیذ سیاسة - 3.1.6.1.2
  اتصال في مجال محو األمیة 

2017  3.1.6.1.2   
  قید اإلنجاز 

وزارة التوجیھ   كل البلد
  اإلسالمي

  إكمال سیاسة االتصال  

تنشیط المجلس  - 3.1.6.1.3
  الوطني لمحو األمیة 

2016  3.1.6.1.3   
  نشیط قید الت

وزارة التوجیھ   كل البلد 
  اإلسالمي

تنشیط المجلس الوطني لمحو   
  األمیة

3.1.6.2   
تنمیة أدوات وبرامج  -

  محو األمیة 

إنجاز برنامج  - 3.1.6.2.1
  لتكوین المدرسین 

2015  3.1.6.2.1   
  قید اإلنجاز 

وزارة التوجیھ   كل البلد
  اإلسالمي

  إكمال البرامج  

محطة اإلذاعة  تنشیط 3.1.6.2.2
  التعلیمیة

2015  3.1.6.2.2   
  .قید الدراسة -

وزارة التوجیھ   كل البلد
  اإلسالمي

إعداد برنامج لمحو األمیة عبر   
 وسائل اإلعالم؛ 

  
إنتاج كتب وأدوات  3.1.6.2.3

  تربویة
2016 -2017   3.1.6.2.3   

  .قید الدراسة -
وزارة التوجیھ   كل البلد

  اإلسالمي
جریبیة لمحو األمیة إعداد برامج ت  

خاصة في المناطق الریفیة األكثر
 عزلة؛

  

  

3.2   
زیادة  -

ولوج 
السكان إلى 

خدمات 
أساسیة ذات 

  نوعیة 

3.2.1   
إنشاء نظام  -

صحي عصري 
استباقي، وفي 
متناول جمیع 

  السكان

3.2.1.1   
تحسین التغطیة الصحیة  -

  وتعزیز خدمات العالج 

3.2.1.1.1   
مركزا  44ز بناء وتأھیل وتجھی -

  نقطة صحیة 310صحیا و

2015 -2017   3.2.1.1.1   
 07توفیر خدمات غسیل الكلى في  -

 مستشفیات جدیدة؛
مركزا صحیا انتھت األشغال  16بناء  -

 منھا؛ 6في 
.10نقطة صحیة اكتملت منھا  30بناء  -
 مراكز صحیة؛ 8توسعة وإعادة تأھیل  -
اقتناء تجھیزات كاملة أو جزئیة لصالح  -

 قطة صحیة.مركز ون 237
إطالق إجراءات اقتناء تجھیزات لعشرة -

نقطة صحیة  40مراكز صحیة و
ولتعزیز التجھیزات الطبیة في 

 المستشفیات.
  

إعداد وتنفیذ استراتیجیات  -    وزارة الصحة  كل البلد
مالئمة للبحث في میدان 

الصحة العمومیة ولصیانة 
  التجھیزات والمعدات الطبیة.

یة استكمال أشغال البناء الجار -
في مستشفیات انواذیبو، 
النعمة، بوكي، مستشفى 

أمراض القلب بانواكشوط 
وفي المراكز الصحیة 

بكوبني، العیون، تامشكط، 
أالك، أقشوركیت، أوجفت، 

 20عدل بقره، إضافة إلى 
نقطة صحیة في مختلف 

 الوالیات؛
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3.2.1.1.2   
بناء وتأھیل وتجھیز مراكز  -

  استشفائیة جھویة 

2015 -2017  3.2.1.1.2   
  ونواذیبو. ،كیفھ بناء مركزي -
  تقدم األشغال في مركز النعمة -
مراكز سیلبابي وأطار: في طور  -

  الدراسة والمناقصة.
  بناء مستشفى مقاطعة بوغى -
  دراسة مركز أالك الجھوي -
إنشاء مركز للرضوض والحروق  -

  الكبرى
إنجاز ملف مناقصة بناء مركز تصفیة  -

 الكلى بنواكشوط
  

(النعمة، 
ابي، سیلب

أالك، أطار، 
انواذیبو، 

  كیفھ)

  إكمال المشاریع الجاریة -    وزارة الصحة
تدشین مستشفى كیفھ  -

العصري الذي تبلغ طاقتھ 
 سریرا؛ 150االستیعابیة 

  

3.2.1.1.3   
 مركز استشفائي جامعيبناء  -

2017  3.2.1.1.3   
 قید الدراسة -
 

      وزارة الصحة  انواكشوط

   3.2.1.1.4  2016  لنقل الدمبناء مركز  3.2.1.1.4
 قید الدراسة -
  

      وزارة الصحة  انواكشوط

تعزیز الوسائل  - 3.2.1.1.5
للمقاطعات باقتناء  اللوجستیكیة

سیارات إسعاف وسیارات 
  رباعیة الدفع 

2015 -2017  3.2.1.1.5   
ــمخبر سیارة إسعاف، حافلة 30اقتناء:  -

للمركز الوطني لنقل الدم، وسیارة شحن
  كبیرة لنقل اللقاحات

  مواصلة تعزیز الوسائل     وزارة الصحة  كل البلد

3.2.1.2   
تعزیز ھیاكل العالجات  -

  المتخصصة

بناء وتجھیز مركز  - 3.2.1.2.1
  وطني ألمراض القلب

2016  3.2.1.2.1   
  قید البناء

  استكمال البناء والتجھیز    وزارة الصحة  انواكشوط

دعم قدرات  - 3.2.1.2.2
المركز الوطني لألنكولوجیا 
 بإنشاء خدمات للطب النووي

  والمعالجة بالیود المشع

2015 -2016  3.2.1.2.2   
  تم إنجاز الدعم 

  متابعة دعم قدرات المركز    وزارة الصحة  انواكشوط

بناء وتجھیز معھد  - 3.2.1.2.3
وطني لمحاربة أمراض الكبد 

  الفیروسیة

2017  3.2.1.2.3   
  قید البناء

  استكمال األشغال والتجھیز    وزارة الصحة  اكشوطانو

بناء وتجھیز مركز  - 3.2.1.2.4
  استشفائي للتخصصات

2017  3.2.1.2.4   
  قید الدراسة -

  بناء المركز    وزارة الصحة  انواكشوط

تحسین  - 3.2.1.3
الحصول على األدویة 

  الجیدة

إنجاز وتنفیذ  - 3.2.1.3.1
عمال تسعیرة موحدة لألدویة واأل

  الطبیة 

2015  3.2.1.3.1   
   قید الدراسة -

  تحدید التسعیرة الموحدة وتنفیذھا    وزارة الصحة  كل البلد
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تفعیل المخبر  - 3.2.1.3.2
  الوطني لرقابة نوعیة األدویة 

العمل جار على اقتناء  - 3.2.1.3.2  2016
  التجھیزات الضروریة لتفعیل المخبر 

  ء التجھیزات وتفعیل المخبراقتنا    وزارة الصحة  انواكشوط

محاربة بیع األدویة  3.2.1.3.3
  المحظورة

2015 -2017   3.2.1.3.3   
مراجعة قانون الصیدلة لتعزیز الجانب  -

 الجزائي؛
احتكار استیراد بعض أنواع األدویة  -

على مركزیة شراء األدویة 
(المضادات  والمستلزمات الطبیة

الحیویة، أدویة األمراض النفسیة، 
  نسولین، أدویة أمراض الكبد..)؛األ

قصر دخول األدویة األراضي  -
الموریتانیة على منفذین ھما مطار 

  نواكشوط ومیناء الصداقة؛
فرض مطابقة المعاییر على كل من  -

موزعي األدویة بالجملة والصیدلیات 
والمستودعات الصیدالنیة في نواكشوط 

  ونواذیبو،

      وزارة الصحة  كل البلد

3.2.1.4   
تحسین صحة األم   -

  وحیاة الطفل

تنظیم وتوسیع  3.2.1.4.1
  حمالت التلقیح

2015 -2017   3.2.1.4.1   
شبكة تبرید منھا  221اقتناء وتركیب  -

 108تعمل بالطاقة الشمسیة و 113
تعمل بالكھرباء وذلك ألول مرة بوسائل 

 الدولة؛
تنظیم حملة وطنیة لتوزیع المكمالت  -

یدان بالفیتامینات والقضاء على الد
باستعمال عقار مبندازول لصالح 

  األطفال دون سن الخامسة؛
  دمج التلقیح في الھیاكل الصحیة -

اقتناء المزید من الشبكات     وزارة الصحة  كل البلد
  وتوسیع وتكثیف عملیات التلقیح

3.2.1.4.2   
  تنفیذ مخطط تنظیم األسرة -

2015 -2017  3.2.1.4.2   
  اقتناء كمیة من مواد منع الحمل -
  تحسین خبرة العمال في ھذا المجال -
بمواد منع الحمل في  ام تموینظوضع ن -

  قطبین أساسیین

متابعة الجھود في تنفیذ المخطط     وزارة الصحة  كل البلد
  وتوسیع نطاقھ

3.2.1.4.3   
لفحوص  تعمیم المبلغ الجزافي -

  الوالدة

2015 -2017  3.2.1.4.3   
 لفحوص الوالدة المبلغ الجزافي توسیع -

على ثالث مقاطعات جدیدة (جكني، 
  سیلبابي، وازویرات)، 

توسیعھ إلى خمس مقاطعات     وزارة الصحة  كل البلد
  جدیدة
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    3.2.1.5   
ترقیة التأمین الصحي  -

  الشامل

إنشاء استراتیجیة  - 3.2.1.5.1
ترمي إلى حصول الجمیع على 

  التأمین الصحي 

2015 -2017  3.2.1.5.1   
  اتیجیةبدء مسار إنجاز االستر

متابعة مسار االستراتیجیة     وزارة الصحة  كل البلد
  إلكمالھ في األجل المنظور

إنشاء مركز صحي - 3.2.1.5.2
  خاص بصندوق التأمین الصحي

  3.2.1.5.2  
  قید الدراسة -

صندوق   نواكشوط
التأمین 
  الصحي

العمل على إكمال متطلبات   
  اإلنشاء

3.2.1.6   
 زیادة إنتاج المصادر -

البشریة وتكوین موفري 
  الخدمات الصحیة 

بناء مدرسة  - 3.2.1.6.1
  للصحة العمومیة في نواكشوط

2017  3.2.1.6.1   
  قید الدراسة -

إكمال الدراسة والتقدم للخطوات     وزارة الصحة  كل البلد
الموالیة لبناء المدرسة في األجل 

  المنظور
إنجاز وتنفیذ سیاسة - 3.2.1.6.2

  ادر البشریةلتسییر المص
 

2015  3.2.1.6.2   
  مسار وضع االستراتیجیة جار -

  اإلسراع بوضع االستراتیجیة    وزارة الصحة  كل البلد

3.2.1.7   
تعزیز تخطیط ومتابعة  -

  وتقییم العمل الصحي

التحیین السنوي  - 3.2.1.7.1
  للبطاقات الصحیة المرجعیة 

  

2015 -2017  3.2.1.7.1   
  تفي مرحلة جمع المعطیا -

  متابعة المسار إلى أن یكتمل    وزارة الصحة  كل البلد

دعم النظام الوطني  - 3.2.1.7.2
للمعلومات الصحیة على جمیع 

 المستویات

      وزارة الصحة  كل البلد  قید الدراسة – 3.2.1.7.2  2017- 2015

3.2.1.8   
تعزیز القدرات في  -

  مجال السیاسة الصحیة

3.2.1.8.1   
  تیجیة للصیانة إنشاء استرا -

2015 -2017  3.2.1.8.1   
  مسار وضع االستراتیجیة جار -

متابعة المسار إلى أن یتوج     وزارة الصحة  كل البلد
  بوضع االستراتیجیة

اعتماد سیاسة وطنیة  3.2.1.8.2
  للبحث في الصحة العمومیة

2015 -2017  3.2.1.8.2   
  التحضیر جار 

  اعتماد السیاسة    وزارة الصحة  

إنجاز بروتوكوالت  3.2.1.8.3
 عالجیة لألمراض ذات األولویة 

2015 -2017  3.2.1.8.3   
أنجز، وتم توزیع الدلیل على مقدمي  -

  الخدمات.

  نشر الدلیل والعمل بمقتضیاتھ   وزارة الصحة  كل البلد

تحیین وتنفیذ  - 3.2.1.8.4
االستراتیجیة الوطنیة لمحاربة 

  السل

2015 -2017  3.2.1.8.4   
أنجزت الستراتیجیة الوطنیة لمحاربة  -

  السل

  متابعة تنفیذ االستراتیجیة   وزارة الصحة  كل البلد

3.2.2   
التحسین الدائم  -

للولوج للماء 
الصالح للشرب 

ذي النوعیة 
 ومنخفض التكلفة

3.2.2.1   
زیادة الولوج إلى الماء  -

  الشروب

بناء وتجھیز  - 3.2.2.1.1
ء شبكات جدیدة للربط بالما

  الصالح للشرب

 ـ  3.2.2.1.1  2017- 2015
  شبكة مكتملة 73

  
  

  شبكة جدیدة 400إنجاز     وزارة المیاه   كل البلد
  

تأھیل وتوسیع  - 3.2.2.1.2
تجھیزات شبكات المیاه الصالحة 

  للشرب 

2015 -2017  3.2.2.1.2   
  ةشبكة مائی 20تمت توسعة  -

  شبكة 60 توسعة   وزارة المیاه  كل البلد
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ھیئات 
أخرى 
  معنیة

  اآلفاق

3.2.2.2   
تحدید وتثمین المیاه  -

  الجوفیة 

3.2.2.2.1   
ووضع  تحدید المیاه الجوفیة -

  خریطة لھا 

2015 -2017  3.2.2.2.1   
ھیدرو جویولوجیة  بئر تنقیب 70إنجاز  -

  وھیدروفیزیائیة 

تحیین الخریطة     وزارة المیاه  كل البلد
الھیدروجویولوجیة لجنوب شرق 

  دالبل
3.2.2.2.2   

  جدیدة ز آبارإنجا -
2015 -2017  3.2.2.2.2   

  دةبئرا جدی 70تم إنجاز 
  ةبئرا جدید 180ـإنجاز    وزارة المیاه  كل البلد

3.2.2.3   
التحكم في المیاه  -

  السطحیة وتثمینھا

تعزیز معرفة  - 3.2.2.3.1
القدرات الوطنیة في المیاه 

  السطحیة 

2015 -2017  3.2.2.3.1   
  ائیاسدا وحاجزا م 158تم إحصاء 

  إعداد برنامج وطني للسدود   وزارة المیاه  كل البلد

  

  3.2.2.3.2   
  إنجاز أعمال لحبس المیاه  -

2015 -2017  3.2.2.3.2   
بدء إجراءات المناقصة إلنجاز ثالثة 

  احواض حبس

  حوضا 27إنجاز    وزارة المیاه  كل البلد

3.2.2.4   
  تحسین تسییر القطاع -

3.2.2.4.1   
ود مع الشركة مراجعة العق -

الوطنیة للمیاه والمكتب الوطني 
  المیاه في الوسط الریفي لخدمات

2015  3.2.2.4.1   
التحضیر لمراجعة العقود مع الشركة  -

 الوطنیة للمیاه والمكتب الوطني لخدمات
والمكتب الوطني  في الوسط الریفي المیاه

  للصرف الصحي.

طلوبة، القیام بالمراجعة الم   وزارة المیاه  كل البلد 
  وإنجاز عقود مع الھیئات المعنیة

3.2.2.4.2   
  تعزیز وسائل عمل القطاع -

2015 -2017  3.2.2.4.2   
دعم المكتب الوطني للصرف الصحي  -

  مضخة  18شاحنات و 8:ب
بناء مقر المندوبیتین الجھویتین في  -

 الحوض الشرقي وكوركول

إعداد برنامج لتعزیز قدرات    وزارة المیاه  كل البلد
تأمین تموین نواكشوط بالماء و

  الشروب

3.2.3   
تحسین الولوج  -

إلى نظم للصرف
الصحي مالئمة 

وذات نوعیة 
  جیدة

3.2.3.1   
تنمیة عرض لصرف  -

صحي مالئم في الوسط 
  الحضري

3.2.3.1.1   
إنجاز نظام للصرف الصحي  -

  في مدینة نواكشوط

2015 -2017  3.2.3.1.1   
انطالق أشغال مكونة صرف میاه  -

 ینھ، السبخھ).ألمطار (لكصر، تفرغ زا
دراسة وتحیین المخطط الرئیس  -

  للصرف الصحي بمدینة نواكشوط

 تعبئة التمویل لمكونة المیاه   وزارة المیاه  نواكشوط
  المستعملة وانطالق األشغال

بناء شبكات  - 3.2.3.1.2
للصرف الصحي في كبریات 

  مدن البلد 

2015 -2017  3.2.3.1.2   
المخططات الرئیسیة للصرف اكتمال  -

  لمدن النعمة، العیون، وتنبدغة  الصحي

  البحث عن التمویل   وزارة المیاه  

ترقیة الصرف  - 3.2.3.2
 الصحي في الوسط الریفي

تأھیل البنى التحتیة  - 3.2.3.2.1
  للصرف الصحي الجماعي 

مرفق صرف  76بناء  - 3.2.3.2.1  2017- 2015
ت صحي عائلي جماعي.في والیا

  الحوض الشرقي لعصابة وكوركول

  مرفق صحي عائلي 480بناء    وزارة المیاه  كل البلد

تحسین الولوج إلى  - 3.2.3.2.2
  الصرف الصحي العائلي 

2015 -2017  3.2.3.2.2   
مرفق صحي عائلي في آدرار  19500 -

 ولعصابة ولبراكنة والحوضین وغید
  یماغة وكوركول وتكانت وترارزةـ

  متابعة عملیات التحسیس   زارة المیاهو  كل البلد
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3.2.4   
تحسین إطار  -

حیاة السكان عبر 
توفیر سكن الئق 

  بسعر مناسب

3.2.4.1   
إصالح اإلطار القانوني  -

  والمؤسسي للسكن

إنجاز وتنفیذ  - 3.2.4.1.1
  استراتیجیة وطنیة للسكن

2015  3.2.4.1.1   
  إعداد االستراتیجیة -

  االسستراتیجیة اعتماد  وزارة اإلسكان   كل البلد

إنشاء آلیات مالئمة  - 3.2.4.1.2
  لتمویل السكن

2015 -2017  3.2.4.1.2   
  راسةقید االد -

وضع االلیات المناسبة لتمویل  -  وزارة اإلسكان  كل البلد
  السكن

توسیع عرض السكن عن  -
  طریق تفعیل إسكان

سسة ؤتعزیز برنامج التویزه وم -
 أحر؟بیت المال وتوسیعھ الى مدن 

3.2.4.2   
  تنمیة الترقیة العقاریة  -

إنجاز وتنفیذ إطار  - 3.2.4.2.1
  معیاري لترقیة السكن 

2015 -2017  3.2.4.2.1   
  قید الدراسة -
 

     وزارة اإلسكان  كل البلد

3.2.4.2.2   
إنشاء برنامج للسكن  -

  االجتماعي 

 600ـ مواصلة العمل ببناء  3.2.4.2.2  2017- 2015
  ي ازویراتسكن ف

مسكن شعبي لصالح  148متابعة بناء  -
  االسر المرحلة من كبة الورف 

عواصم 
  الوالیات

  اإلنجازمواصلة   وزارة اإلسكان

3.2.5   
تنمیة سیاسة  -

لألمن الغذائي 
تمكن من توقع 

وضعیات 
الھشاشة 

والطوارئ في 
المجال الغذائي 
والتجاوب معھا 

في الوقت 
المناسب، وتیسر 

غذاء الولوج ل
  صحي ومعتدل 

3.2.5.1  
المساعدة الفعالة  -

للمجموعات الھشة خالل 
  الفترات العصیبة

3.2.5.1.1   
التوزیع المجاني للمواد الغذائیة  -

 13200توزیع أكثر من  - 3.2.5.1.1  2017- 2015
طن من المواد الغذائیة مجانا لصالح 

  أسرة من ذوي الھشاشة  91394
المواد طن من  13200توزیع أكثر من 

في المناطق األكثر تأثرا  الغذائیة مجانا
  بنقص األمطار

مفوضیة األمن   كل البلد
  الغذائي

    

  

  3.2.5.1.2   
تمدید شبكة مراكز الغذاء  -

الجماعي لألطفال والنساء 
 الحوامل في وضعیة سوء التغذیة

كفالة مدرسیة  76تزوید  - 3.2.5.1.2  2017- 2015
ن ط 96,5في لعصابة وغورغول ب 

  تلمیذا 16406استفاد منھا 
مقاطعات  5مركزا للتغذیة في 20ـ افتتاح 

  طفال 846من نواكشوط لصالح 

مفوضیة األمن   كل البلد
  الغذائي

مركزا في نواكشوط،  20ـ افتتاح   
  في والیات الشمال 90و

مركز للتغذیة  800ـ افتتاح 
  لألطفال والنساء الحوامل 

3.2.5.1.3   
دعم الفقراء تنظیم عملیات ل -

(أمل، عملیة رمضان، األمن 
  الغذائي االجتماعي) 

تنفیذ برنامج أمل من خالل  - 3.2.5.1.3  2017- 2015
فرصة  1124دكانا (توفیر  1124تسییر 

 60عمل) داخل البالد، وتزویدھا بحوالي 
ألف طن تباع بأسعار اجتماعیة، لصالح 

 1125000ألف أسرة (حوالي  225
  شخصا)
امج مساعدة المواشي" توفیر برن"ـ تنفیذ 

آالف طن بأسعار 10األعالف وبیع أكثر 
  اجتماعیة

  

مفوضیة األمن   
  الغذائي

  ـ مواصلة برنامج أمل   
  ـ مواصلة بیع ألعالف
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3.2.5.2   
الحد من ھشاشة السكان  -

  أمام الصدمات الخارجیة

إنشاء وتأھیل  - 3.2.5.2.1
(الغذاء مقابل إنتاجیة األصول ال 

  مل، والحبوب مقابل العمل)الع

2015 -2016   3.2.5.2.1  
تم تنفیذ عملیت الغذاء مقابل العمل  -

والحبوب مقابل العمل في العدید من 
  طقاالمن

مفوضیة األمن   والیات  8
  الغذائي

ألف طن في  30بناء سقیفة تتسع   
  نواكشوط

  أمرج وباركیول مونكل 

تنفیذ برنامج  - 3.2.5.2.2
الزراعي في لتحسین اإلنتاج 
  الوسط الشرقي

2015 -2017   3.2.5.2.2   
لتحسین اإلنتاج الزراعي تم تنفیذ برامج -

  في الوسط 

الحوض 
الشرقي، 
لعصابة، 

 تكانت

مفوضیة األمن 
  الغذائي

ـ إطالق مشروع تحسین اإلنتاج   
  الزراعي في الوسط الشرقي

تنفیذ برنامج  - 3.2.5.2.3
ئي المشاریع الصغیرة لألمن الغذا

  في الشمال الغربي 

 شروعام 179إنجاز  - 3.2.5.2.3   2017- 2015
ملیون،  893خفیفا بكلفة إجمالیة قدرھا 

واآلبار  تھتم بشبكات توزیع میاه الشرب
والسدود وزراعة الخضروات، 

  ومطاحن الحبوب. وطواحین الحبوب

آدرار، 
  إنشیري، 
  انواذیبو، 

تیرس الزمور، 
اترارزة، 

  لبراكنھ

من مفوضیة األ
  الغذائي

مشروعا صغیرا  117ـ انجاز   
 في إطار البرامج الصغرى في

  المستھدفة الوالیات

3.2.5.3   
تعزیز وسائل اإلنذار  -

ومتابعة الوضع الغذائي 
  الوطني 

3.2.5.3.1   
إنشاء نظام للمعلومات حول  -

  األمن الغذائي 

انجاز عملیتي مسح لمتابعة  - 3.2.5.3.1  2015
لألسر في  الغذائي ومراقبة الوضع

  شھري ینایر ویونیو،.
  

مفوضیة األمن   كل البلد
  الغذائي

مسحین لمتابعة الوضع  إنجاز  
  سرالغذائي لأل

إنشاء آلیة لمتابعة  - 3.2.5.3.2
  الھشاشة في الوسط الحضري

مفوضیة األمن   كل البلد  .قید الدراسة - ـ  3.2.5.3.2   2017- 2015
  الغذائي

  إنشاء اآللیة  

3.3   
تنمیة  -

سیاسة فعالة 
في مجال 

  الشغل

3.3.1   
تنمیة مقاربة  -

لخلق الشغل 
تعتمد على 
االستغالل 

المعقلن للقدرات 
  القطاعیة 

3.3.1.1   
استراتیجیة وطنیة  تفعیل -

للشغل واإلشراف على 
  تنفیذھا 

  

تحدیث وتكییف  - 3.3.1.1.1
  االستراتیجیة الوطنیة 

2015  3.3.1.1.1   
حیین اإلستراتیجیةإطالق مسار ت -

الوطنیة للتكوین الفني والمھني بالتنسیق
   مع دراسة سوق التشغیل؛

  اعتماد االستراتیجیة وتعمیمھا.   وزارة التشغیل  كل البلد 

إنشاء المجلس  - 3.3.1.1.2
ل والتكوین الفني یشغتالوطني لل
  والمھني 

2015  3.3.1.1.2   
  
   

    وزارة التشغیل   كل البلد

إنشاء تنسیق بین  - 3.3.1.1.3
القطاعات إلدماج بعد الشغل في 

مخططات العمل واالستراتیجیات 
  القطاعیة 

2015  3.3.1.1.3   
  انطالق برنامج التنسیق  -
   

    وزارة التشغیل  كل البلد

إنشاء نظام وطني  - 3.3.1.1.4
للمعلومات یمكن من وضع ومتابعة 

وتقییم سیاسات التكوین ـ للشغل 
  نفیذھاوت

2015 -2016   3.3.1.1.4   
تطویر منظومة معلومات حول متابعة  -

خریجي التكوین الفني والمھني جرى في 
، 2012إطارھا إعداد مسح حول دفعات 

  ؛2014و 2013

   -   وزارة التشغیل  كل البلد
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3.3.1.2   
تشجیع الشغل على  -

  المستوى الجھوي 

المصادقة على -3.3.1.2.1
المتعلق بمكاتب اإلطار التشریعي 

 اإلیداع وتنفیذه

2015  3.3.1.2.1   
  عداداإلقید  -

     وزارة التشغیل  كل البلد

تغییر رسالة مھام  - 3.3.1.2.2
وكالة تشغیل الشباب إلى عقد 

  برامج
  

2015  3.3.1.2.2   
  قید اإلعداد -

  إبرام عقد البرنامج   وزارة التشغیل  كل البلد

إنشاء مخطط  - 3.3.1.2.3
ل على مستوى لترقیة الشغ

  الوالیات

2015 -2016  3.3.1.2.3   
  المخطط تم انطالق

  إنجاز سیاسة وطنیة للتشغیل   وزارة التشغیل  كل البلد

3.3.2   
ترقیة المقاولة  -

الصغیرة 
والتمویل 

الصغیر كوسائل 
  لتوفیر الشغل 

3.3.2.1   
إنشاء إطار تشریعي  -

مالئم لتوفیر المقاوالت 
  الصغیرة والتشغیل الذاتي

إنجاز وتنفیذ  - 3.3.2.1.1
استراتیجیة وطنیة لتنمیة 

  المقاوالت 

2015  3.3.2.1.1   
  أنجزت وتمت المصادقة علیھا

  

  حشد التمویل، والتنفیذ   وزارة التشغیل  كل البلد 

اإلطار  وضع - 3.3.2.1.2
التشریعي والضریبي المالئم 

لتنمیة قطاع المقاوالت الصغیرة 
  والمتوسطة 

2015  3.3.2.1.2   
  قید اإلعداد -

  وضع اإلطار   وزارة التشغیل  كل البلد

ترقیة التمویالت  3.3.2.2
  الصغیرة

تكییف وتنفیذ  - 3.3.2.2.1
  استراتیجیة وطنیة للتمویالت الصغیرة

2015  3.3.2.2.1   
  ھاتم تحیین االستراتیجیة والمصادقة علی -

 ستراتیجیةحشد التمویل وتنفیذ اال   وزارة التشغیل  كل البلد 

إنشاء آلیات للتمویل  3.3.2.2.2
  المالئم

2015 -2017  3.3.2.2.2   
  قید الدراسة -

     وزارة التشغیل  كل البلد

3.4   
ترقیة  -

تنمیة 
اجتماعیة 
  منسجمة 

3.4.1   
تنمیة سیاسة  -

سكانیة تشجع 
حمایة األطفال 

والترقیة النسویة 
وتضمن الرفاه 

للعائلة 
  الموریتانیة 

تحسین إطار  - 3.4.1.1
الحمایة والتأطیر العائلي 

  للطفل

المصادقة على  - 3.4.1.1.1
استراتیجیة وطنیة لحمایة 
األطفال والقوانین المتعلقة 

  بالشغل والعنف ضد األطفال 

2015 -2017  3.4.1.1.1   
تنظیم تكوینات وعملیات تحسیس -

متنوعة حول حمایة وترقیة حقوق الطفل
   ال.ومكافحة زواج وعمل األطف

وزارة الشؤون   كل البلد
  االجتماعیة 

    

إنشاء آلیة وطنیة  3.4.1.1.2
  لترقیة حقوق الطفل 

2015 -2017  3.4.1.1.2   
   .قید الدراسة -

وزارة الشؤون   
  االجتماعیة

  

    

تنشیط وتوسیع  3.4.1.1.3
العرض في مجال التغذیة 

  الجماعیة 

وزارة الشؤون   بلدكل ال  .قید الدراسة - 3.4.1.1.3  2017- 2015
  االجتماعیة

    

ترقیة سیاسة  - 3.4.1.2
تضمن إضفاء الطابع 
المؤسسي على النوع 

وإشراك أحسن للمرأة في 
  الحیاة العمومیة 

اعتماد  - 3.4.1.2.1
 لمأسسةاالستراتیجیة الوطنیة 

للنوع ومحاربة العنف ضد النساء
  وتنفیذھا

2015 -2017   3.4.1.2.1   
حول العنف ضد  رإطاإعداد قانون  -

  النساء
  المصادقة على استراتیجیة مأسسة النوع

وزارة الشؤون   كل البلد
  االجتماعیة

  تنفیذ القانون وتنفیذ االستراتیجیة  
تعزیز القدرات المؤسسیة 

لإلدارات المكلفة بتنفیذ 
اإلستراتیجیة الوطنیة لمأسسة 

النوع ومحاربة العنف ضد 
  المرأة؛
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أخرى 
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3.4.1.2.2   
المساھمة السیاسیة للمرأة ترقیة  -

2015 -2017  3.4.1.2.2  
عمدة مساعدة من والیات 87تكوین  -

آدرار، تیرس زمور وإینشیري في مجال
التسییر البلدي وتخطیط الخدمات

 االجتماعیة األساسیة؛
  

وزارة الشؤون   كل البلد 
 االجتماعیة 

تقدیم مساعدة صحیة مناسبة   
للمصابین بأمراض مزمنة(القلب،

  لكبد، إصابات الدماغ، الخ)ا

تنفیذ برامج لدعم  - 3.4.1.2.3
  تمدرس البنات 

2015 -2017  3.4.1.2.3   
تشجیع البنات المتفوقات بتوزیع الجوائز

 والتكریم

وزارة الشؤون  كل البلد
 االجتماعیة 

    

تنمیة النشاطات  3.4.1.2.4
  المدرة للدخل لصالح النساء

2015 -2017  3.4.1.2.4   
مویل النشاطات المدرة للدخل لصالح ت -

التعاونیات النسویة في مختلف والیات 
  الوطن؛

مشروعا صغیرا مموال 98متابعة  -
لصالح النساء ربات األسر في

 انواكشوط وانواذیبو؛
إنشاء صندوق لتمویل النشاطات المدرة  -

ملیون أوقیة قروضا  123للدخل منح 
امرأة بدون  11926بدون فوائد لصالح 

مبادرة  982منضویة في إطار دخل 
  بلدیة داخل الوطن. 175إنتاجیة في 

وزارة الشؤون كل البلد 
 االجتماعیة 

    

3.4.1.3   
ترقیة الرفاه واالستقرار  -

  العائلي 

تنفیذ برنامج لترقیة  - 3.4.1.3.1
  التھذیب األسري

2015 -2017  3.4.1.3.1   
  .قید الدراسة -

وزارة الشؤون  كل البلد 
 اعیة االجتم

  مواصلة تنفیذ البرامج  

حمایة وترقیة  - 3.4.1.3.2
حقوق االسرة بتحیین ونشر 

  مدونة األحوال الشخصیة 

2015 -2017  3.4.1.3.2   
  .نزاعا أسریا 845معالجة وحل  - 

وزارة الشؤون كل البلد 
 االجتماعیة 

    

  3.4.2   
وضع وتنفیذ  -

سیاسة للشباب 
تمكن ھذه الفئة 

 من المساھمة
الفعالة في تنمیة 

  البلد 

3.4.2.1   
تعزیز القدرات  -

المؤسسیة والتشریعیة 
  لقطاع الشباب 

إنجاز والمصادقة  - 3.4.2.1.1
على قانون یقضي بتنظیم قطاع 

  الترفیھ بموریتانیا

2015  3.4.2.1.1  
صادق مجلس الوزراء على  -

  الشباب والترفیھ االستراتیجیة
  تم إعداد مشروع القانون 

وزارة الشباب  بلد كل ال
  والریاضة

  
  

  المصادقة على القانون  

إنشاء مجلس  - 3.4.2.1.2
  وطني للشباب 

تم إنشاء النصوص  - 3.4.2.1.2  2015
  المنظمة للمجلس وتعیین أعضائھ 

وزارة الشباب  كل البلد 
 والریاضة

  تفعیل المجلس  

تعزیز قدرات  - 3.4.2.2
الشباب وترقیة النشاطات 

  یة والترفیھ الشباب

تنظیم منتدى وطني - 3.4.2.2.1
  للشباب 

تم تنظیم أیام تشاوریة  - 3.4.2.2.1  2015
   2015للشباب ابریل 

ـ تنظیم منتدى إفریقي للشباب مایو 
2015   

وزارة الشباب  كل البلد 
 والریاضة

  ـ إنشاء شبكة وطنیة للشباب  
  ـ إنشاء شبكة إفریقیة للشباب
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أخرى 
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3.4.2.2.2   
 نفعذات  تجمعاتء إنشا -

  اقتصادي لصالح الشباب 

2015 -2017  3.4.2.2.2   
 الدعم المادي لصالح الحركة الجمعویة -

المصنفة وغیر المصنفة على امتداد 
  التراب الوطني

 ـ تنظیم تكوینات حول تقنیات إعداد -
لعمل في مجال المقاوالت اخطط 

  شابا 30لصالح 

وزارة الشباب  كل البلد 
 والریاضة

مضاعفة لتجمعات، وأنشاء ا  
   الدعم

تطویر برنامج  - 3.4.2.2.3
لتكوین الشباب على الخدمة 

  المدنیة والتطوع
  

 إطارا  60تخرج دفعة من  - 3.4.2.2.3  2017- 2015
ـ ـ تنظیم سلسلة من التكوینات لصالح 
  الشباب حول الخدمة المدنیة والتطوع

وزارة الشباب  
 والریاضة

  مواصلة جھود التكوین  

تنظیم حمالت  - 3.4.2.2.4
تحسیسیة حول المخاطر 

  المرتبطة بالشباب 

تنظیم حمالت تحسیسیة  - 3.4.2.2.4  2017- 2015
حول التطرف واالرھاب في جمیع 

  الوالیات 

وزارة الشباب  كل البلد 
 والریاضة

  متابعة الحمالت  

تنظیم نشاطات  - 3.4.2.2.5
اجتماعیة ثقافیة (المخیمات 

، األلعاب التقلیدیة، الصیفیة
 القوافل)

تنظیم مخیم صیفي في  - 3.4.2.2.5   2017- 2015
 أغشت)  25إلى  12 انواذیب، في ما بین

ـ تنظیم قافلة شبابیة على طریق روصو ـ 
 .بوقى ـ أالق ـ بوتلمیت

جمیع 
 الوالیات 

وزارة الشباب 
 والریاضة

مواصلة النشاطات االجتماعیة   
  والثقافیة

3.4.2.3   
تأھیل البنى التحتیة  -

  للشباب 

بناء وتأھیل دور  3.4.2.3.1
  الشباب في جمیع المقاطعات

تم ترمیم الدور الموجودة  - 3.4.2.3.1  2017- 2015
  دار شباب جدیدة  12 وبناء

ـ تم ترمیم المالعب القدیمة وبناء مالعب 
  جدیدة

وزارة الشباب  كل البلد 
 والریاضة

ع مواصلة جھود الترمیم وتوسی  
  شمولھا

بناء مركز للعطل  - 3.4.2.3.2
  والترفیھ 

وزارة الشباب  انواكشوط   تم إعداد جذاذة المشروع  - 3.4.2.3.2  2017- 2015
 والریاضة

  إكمال اإلجراءات المتبقیة  

3.4.3   
تنمیة سیاسة  -

الحمایة 
االجتماعیة 

تستھدف 
المجموعات 

  الھشة

3.4.3.1   
إنشاء بیئة مؤسسیة  -

ة للحمایة االجتماعیة مالئم

إنشاء استراتیجیة  - 3.4.3.1.1
  وطنیة للحمایة االجتماعیة 

الستراتیجیة الوطنیة إنشاء ا - 3.4.3.1.1  2017- 2015
  ة االجتماعیة للحمای

وزارة الشؤون   كل البلد
  االجتماعیة

وزارة 
الشؤون 

  اإلقتصادیة 

  تفعیل االستراتیجیة

وضع آلیة لتكوین  - 3.4.3.1.2
  األخصائیین االجتماعیین

2015  3.4.3.1.2   
  قید الدراسة -

وزارة الشؤون   كل البلد
  االجتماعیة

وزارة 
الشؤون 

  االقتصادیة 
  

  وضع اآللیة

ضمان  - 3.4.3.2
مساعدة اجتماعیة مالئمة 

  للطبقات المحتاجة 

التكفل الصحي  - 3.4.3.2.1
  المرضى الفقراء 

2015 -2017  3.4.3.2.1     
مریضا معوزا مرفوعین  121بـ التكفل  -

إلى الخارج بتخصیص إعانة مالیة قدرھا 
  أوقیة لكل مریض؛ 2000000

  

وزارة الشؤون   كل البلد
  االجتماعیة

مواصلة التكفل الصحي   
  بالمرضى المعوزین
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العون االجتماعي  - 3.4.3.2.2
للفقراء المصابین باألمراض 

  المزمنة 
  

 2017  3.4.3.2.2   
ة صحیة مناسبة للمصابین تقدیم مساعد

بأمراض مزمنة(القلب، الكبد، إصابات 
  الدماغ، الخ)

وزارة الشؤون   كل البلد
  االجتماعیة

  مواصلة العون  

دعم األشخاص  - 3.4.3.2.3
  المسنین بدون تأطیر عائلي 

2017  3.4.3.2.3   
 قید الدراسة-

وزارة الشؤون   كل البلد 
  االجتماعیة

    

  

ین تحس - 3.4.3.3  
الظروف المعیشیة 

  لألشخاص المعوقین
  

تنمیة برامج ترقیة  3.4.3.3.1
  التكفل باألطفال المعوقین

2017  3.4.3.3.1   
 187توفیر تعلیم متخصص لصالح  -

تلمیذا في مركز التكوین والترقیة 
  االجتماعیة لألطفال المعوقین؛

وزارة الشؤون   كل البلد
  االجتماعیة

  توسیع برامج الترقیة  

تنفیذ برنامج  - 3.4.3.3.2
لمساعدة وإدماج األشخاص 

  المعوقین 

2016 -2017  3.4.3.3.2   
ملیون أوقیة دعما لجمعیات 85تقدیم  -

نشاطا مدرا 202المعوقین(تمویل 
55للدخل والمساعدة النقدیة لصالح 

  طفال معوقا)؛
مساعدة من المعدات 956توزیع  -

الفنیة(المقاعد المتحركة، العكازات،
ي) والمساعدة المالیة لصالحالعص
معوقا مع صرف مساعدة مالیة 362

شھریة لصالح األطفال متعددي اإلعاقة
   في جمیع الوالیات.

وزارة الشؤون   كل البلد
  االجتماعیة

مواصلة تنفیذ برامج لصالح   
  المعوقین

3.5   
تنمیة  -

الحیاة 
الثقافیة 
  الوطنیة 

3.5.1   
ترقیة نشاط  -

دیني یشجع 
األخالقیة  التنمیة

للمجتمع ونشر 
قیم اإلسالم 

  المعتدلة 

3.5.1.1   
تعزیز العمل الدیني  -

الرامي إلى التنمیة 
األخالقیة للمجتمع 
  ومحاربة التطرف 

المساھمة في  - 3.5.1.1.1
تعزیز نظام القیم بتنظیم 

محاضرات وإنتاج برامج سمعیة 
  بصریة 

2015 -2017  3.5.1.1.1   
لدروس تكثیف الخطب الدینیة وا -

واألنشطة من أجل ترسیخ وتعزیز نظام 
القیم بتنظیم محاضرات وإنتاج برامج 

  سمعیة بصریة 

وزارة الشؤون   كل البلد
  اإلسالمیة

    

محاربة التطرف  - 3.5.1.1.2
بنشر قیم التسامح والتعالیم الدینیة 

  الصحیحة 

2015 -2017  3.5.1.1.2   
تعزیز وتنویع الخطاب الدیني الھادف  -

حمایة قیم مجتمعنا وإلى محاربة  إلى
  التطرف والغُلّوِ

وزارة الشؤون  كل البلد
  اإلسالمیة

    

ترقیة نظام  - 3.5.1.2
لألوقاف یسھم في التنمیة 
االجتماعیة واالقتصادیة 

  للبلد

دینیة  بنى تحتیةتنمیة  3.5.1.2.1
ببناء وتجھیز مساجد واكتتاب 

  وتكوین أئمة

2015 -2017  3.5.1.2.1   
  وتجھیز المزید من المساجد بناء

  

وزارة الشؤون  كل البلد
  اإلسالمیة

  مواصلة عملیات البناء  

إحصاء وتأمین  - 3.5.1.2.2
  ممتلكات األوقاف 

2015 -2017  3.5.1.2.2   
  قید الدراسة -
  

وزارة الشؤون  كل البلد
  اإلسالمیة

    



  واآلفـــــاق 2015حصیلة  - )2017-2015خطة عمل الحكومة (
   84  

 

األھداف  العنصر المحور
 2015 حصیلة   التاریخ اإلجراءات المبرمجة  األھداف العملیة  االستراتیحیة

مناطق 
 \التدخل

  المستفیدون

الھیئة 
  المسؤولة

ھیئات 
أخرى 
  معنیة

  اآلفاق

دعم الیتامى  - 3.5.1.2.3
  واألسر المحتاجة 

2015 -2017  3.5.1.2.3   
  قید الدراسة -

وزارة الشؤون  كل البلد
  اإلسالمیة

    

3.5.1.3   
  تحسین خدمات الحج -

3.5.1.3.1   
إعادة ھیكلة خلیة اإلشراف  -

على الحج وتعزیز قدرات مقدمي 
  الخدمات

2015 -2017  3.5.1.3.1   
اتخاذ اإلجراءات المؤسسیة واإلداریة  -

والتنظیمیة لتنظیم موسم الحج لسنة 
1436  

  

وزارة الشؤون  كل البلد
  اإلسالمیة

  مواصلة التحسینات.  

3.5.1.3.2   
تحسین التنسیق بین القطاعات -

 لضمان تنظیم أحسن للحج
  

2015 -2017  3.5.1.3.2   
بین وزارة الشؤون  التنسیق تم -

الوطنیة لسجل السكان  والوكالة اإلسالمیة
والوثائق المؤمنة، والقطاعات المكلفة 

  التجارة، والنقل بالصحة و

وزارة الشؤون  كل البلد
  اإلسالمیة

    

3.5.2   
ترقیة سیاسة  -

ثقافیة تثمن 
التراث الوطني 
ومفتوحة على 

  العالم

3.5.2.1   
تعزیز إطار القیادة  -

  المؤسسیة لقطاع الثقافة 

المصادقة على  3.5.2.1.1
  استراتیجیة للتنمیة الثقافیة 

2015  3.5.2.1.2   
مایو  14راء بتاریخ صادق مجلس الوز

على البرنامج الوطني للتنمیة  2015
   الثقافیة

وزارة الثقافة   كل البلد
والصناعة 

 التقلیدیة

المصادقة على إستراتیجیة للتنمیة   
  الثقافیة

   3.5.2.1.3  2015 إنجاز مدونة للتراث  3.5.2.1.2
   قید التحضیر -

وزارة الثقافة   كل البلد 
والصناعة 

 التقلیدیة

  إنجاز المدونة  

إنجاز إحصاء عام  3.5.2.1.3
  للتراث الوطني 

2015 -2017  3.5.2.2.1   
إعداد اإلحصاء النموذجي للجرد العام -

   للتراث الوطني؛

وزارة الثقافة   كل البلد
والصناعة 

  التقلیدیة
 

  إجراء اإلحصاء  

3.5.2.2  
تثمین التراث الثقافي  -

  الوطني

3.5.2.2.1   
  لف مواد التراثترقیة مخت -

2015 -2017  3.5.2.2.2   
  .قید الدراسة -

  كل البلد
  

وزارة الثقافة 
والصناعة 

 التقلیدیة

  مواصلة   

3.5.2.2.2   
إنشاء ودعم المبادرات في  -

مجال المتاحف والمواقع 
  التاریخیة واألثریة

2015 -2017  3.5.2.2.3.   
دعم المبادرات في میدان المتاحف -

(متحف اتویزكت، ةوالمواقع األثری
  متحف اماطیل، متحف انتید)؛

دعم لصالح الكتاب والنشر بملغ -
  ملیون أوقیة. 28

المدن القدیمة 
  المصنفة

وزارة الثقافة 
والصناعة 

 التقلیدیة

  ـ تنفیذ اإلستراتیجیة  

إنجاز وتنفیذ  - 3.5.2.2.3
مخطط للتنمیة الثقافیة 

واالجتماعیة واالقتصادیة للمدن 
  القدیمة 

2015 -2017  3.5.2.3.1   
 
  

وزارة الثقافة   كل البلد
والصناعة 

 التقلیدیة
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مناطق 
 \التدخل

  المستفیدون

الھیئة 
  المسؤولة

ھیئات 
أخرى 
  معنیة

  اآلفاق

  

  3.5.2.3   
ترقیة تنظیم النشطات  -

الثقافیة على امتداد التراب 
  الوطني 

مواكبة ودعم  - 3.5.2.3.1
  المبادرات والمھرجانات الثقافیة 

2015 -2017  3.5.2.3.2  
   تظاھرة ثقافیة. 53دعم  - 

في البلد وفي 
  لمالعا

وزارة الثقافة 
والصناعة 

 التقلیدیة

    

تنظیم األحداث  - 3.5.2.3.2
الترویجیة الوطنیة والدولیة 

 والمشاركة فیھا

2015 -2017  3.5.2.3.3   
الدعم والمشاركة في مختلف -

 التظاھرات الثقافیة الوطنیة والدولة؛

وزارة الثقافة   نواكشوط 
والصناعة 

 التقلیدیة

    

تنظیم معرض  - 3.5.2.3.3
  دولي للكتاب 

2015  3.5.2.4.1   
  البحث جار عن التمویل  -

وزارة الثقافة   نواكشوط
والصناعة 

 التقلیدیة

  2016ـ تنظیم المعرض سنة   

3.5.2.4   
تعزیز البنى التحتیة  -

 للقطاع 

   3.5.2.4.2  2017- 2015  بناء قصر للثقافة  - 3.5.2.4.1
  .قید الدراسة -

قافة وزارة الث  نواكشوط
والصناعة 

 التقلیدیة

    

بناء دار وطنیة  - 3.5.2.4.2
للفنون الجمیلة تحتوي على 

مسرح ومعھد للموسیقى ومدرسة 
  للرسم

2015 -2017  3.5.2.1.2   
إعادة  تم التكفل بھذا العنصر في إطار -

التي  للموسیقى ھیكلة المعھد الموریتاني
  صودق علیھا

وزارة الثقافة   كل البلد
والصناعة 

 التقلیدیة

    

3.5.3   
ترقیة سیاسة  -

ریاضیة 
تستھدف في 
نفس الوقت 

اللیاقة البدنیة 
للمواطنین 

وحسن األداء 
  وإشعاع البلد

3.5.3.1   
تعزیز القدرات  -

المؤسسیة والتشریعیة 
  للقطاع 

مراجعة القانون  - 3.5.3.1.1
المتعلق بالریاضة  97/021

  وإنجاز النصوص التطبیقیة لھ

وزارة الشباب   كل البلد   تمت مراجعة القانون  - 3.5.3.1.1  2015
  والریاضة 

  إعداد النصوص التطبیقیة  

إنجاز قاعدة بیانات  - 3.5.3.1.2
حول تسییر النوادي والجمعیات 

والمؤسسات الریاضیة 
  الخصوصیة 

2015  3.5.3.1.2   
إعداد قاعدة بیانات حول تسییر -

  الصاالت الریاضیة الخصوصیة؛

وزارة الشباب   لد كل الب
 والریاضة 

  استغالل قاعدة البیانات المعدة  

تعزیز قدرات  - 3.5.3.2
  المصادر البشریة 

تنویع برامج التكوین  - 3.5.3.2.1
الموفرة من قبل المعھد العالي للشباب 

  والریاضة

2015 -2017   3.5.3.2.1   
تنویع برامج التكوین الموفرة من قبل المعھد  -

  ب والریاضةالعالي للشبا

وزارة الشباب   نواكشوط
 والریاضة 

    

إنشاء مخبر علمي  3.5.3.2.2
في مجال الریاضة وعصرنة 
مكتبة المعھد العالي للشباب 

  والریاضة

2015 -2017  3.5.3.2.2   
  ـ إنشاء مخبر علمي في مجال الریاضة

  
  

وزارة الشباب   نواكشوط
 والریاضة 

مواصلة تعزیز القدرات البشریة   
  اعللقط

ترقیة ونشر  - 3.5.3.3
ممارسة الریاضة 

المدرسیة والجامعیة 
  والجماھیریة

تزوید الحركة  - 3.5.3.3.1
الجمعویة بالتجھیزات واألدوات 

  الریاضیة 

یة تزوید الحركة الجمعو - 3.5.3.3.1  2017- 2015
  ؛بالتجھیزات واللوازم الریاضیة

وزارة الشباب   كل البلد 
 والریاضة 

    

تنظیم منافسات  3.5.3.3.2
  وجماھیریة ریاضیة مدرسیة

2015 -2017  3.5.3.3.2   
 تنظیم منافسات ریاضیة مدرسیةتم  -

  بمناسبات مختلفة وجماھیریة

وزارة الشباب   كل البلد
 والریاضة 

  مواصلة تنظیم المنافسات  
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مناطق 
 \التدخل

  المستفیدون

الھیئة 
  المسؤولة

ھیئات 
أخرى 
  معنیة

  اآلفاق

تنظیم منافسة  - 3.5.3.3.3
  وطنیة لكرة القدم 

2015 -2017  3.5.3.3.3   
  نافسة وطنیة لكرة القدم تنظیم م

وزارة الشباب   كل البلد
 والریاضة 

    

3.5.3.4   
تنمیة ریاضات  -

  المنافسات الكبرى

إنشاء أكادیمیة  - 3.5.3.4.1
للریاضة تستھدف تكوین جھاز 

  فني عالي المستوى  تأطیر

2015 -2017  3.5.3.4.1   
  تم إنشاء أكادیمیة لكرة القدم

وزارة الشباب   كل البلد
 یاضة والر

  تفعیل األكادیمیة  

  

تزوید جمیع  - 3.5.3.4.2  
المالعب بالعشب األخضر 

 الطبیعي أو الصناعي 

2015 -2017  3.5.3.4.2   
تزوید ملعبي نواكشوط ونواذیبو -

 بالعشب األخضر؛ 
  

وزارة الشباب   كل البلد
 والریاضة 

تزوید مزید من المالعب بالعشب   
  األخضر

بلدنا في  مشاركة - 3.5.3.4.3
  المنافسات الدولیة 

2015 -2017  3.5.3.4.3   
  ا في المنافسات الدولیة شاركت بالدن -

وزارة الشباب   العالم
 والریاضة 

متابعة المشاركة في مختلف   
  المنافسات الدولیة

3.5.3.5   
تھیئة وتأھیل البنى  -

  التحتیة األساسیة 

بناء ملعب من  - 3.5.3.5.1
  مقعد  5000

2015 -2017   3.5.3.5.1  
   قید اإلنجاز -

أربع والیات 
  في البلد

وزارة الشباب 
 والریاضة 

   

بناء وتأھیل  - 3.5.3.5.2
   مالعب في جمیع المقاطعات

2015 -2017  3.5.3.5.2   
إعادة تأھیل وبناء الملعب الریاضي في -

كل من النعمة، العیون، كیفھ، كیھیدي،
تأالك، روصو، سیلبابي، بوكي، أكجوج

 والزویرات؛

وزارة الشباب   كل البلد
 والریاضة 

    

بناء قاعة متعددة  - 3.5.3.5.3
  مقعد 3000 الریاضات بسعة

2015 -2017  3.5.3.5.3   
  قید اإلنجاز -

وزارة الشباب   انواكشوط
 والریاضة 

    

بناء مركب  - 3.5.3.5.4
  وحوض سباحة أولمبیین

2015 -2017  3.5.3.5.4   
  قید اإلنجاز -

وزارة الشباب   انواكشوط
  والریاضة

    

  
 


