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5102-5102خطة العمل الثالثية    
 

 

يهدف نشاط الحكومة في قطاعات التشغيل والتكوين المهني وتقنيات االعالم واالتصال الى تجسيد التزامات 

 فخامة السيد رئيس الجمهورية في هذه المجاالت والتي تتمثل في:

 قطاع تقنيات االعالم واالتصال:في 

 االعالم واالتصال، اإلطار القانوني والتشريعي لقطاع االتصاالت وتقنيات تكييف -

  اإللكترونية، للحكومة طموح برنامج خالل من المستخدم من وقريبة فعالة إدارة إنشاء -

 طن وتشجيع الوصول الى المعرفة،اجعل االنترنت ذو النطاق العريض في متناول المو -

 تنمية االقتصاد الرقمي، -

 قطاعي الصحة والتعليم،االستفادة من الفرص التي تمنحها تقنيات االعالم واالتصال في  -

 

 المهني وتقنيات االعالم واالتصالوزير التشغيل والتكوين 

 محمد األمين ولد المامي
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 مصفوفة خطة العمل الثالثية ل و.ت.ت.م.ت.ا.ا

 

 المتابعة اتمؤشر
 الساكنة والمنطقة 

 المستفيدة
 فترة االنجاز

 البرنامج/المشروع/
 النشاط

 المرجو هدفال

 الــــــــــــــــصـــــالم واالتــــــــات االعــــــــتقني .1

كم من 1011انجاز 
 شبكة االلياف البصرية 

رقي، الحوض الش نواكشوط،
-الحوض الغربي، لعصابة، كيدي

لبراكنة، ماغا، كوركل، الترارزة، 

 آدرار، انشيري

 7112-يونيو

وارسيب مشروع الربط الوطني )
/ بناء مقاطع الشبكة  (اموريتاني-

الوطنية لأللياف البصرية: 
-شوم، روصو-أطار-نواكشوط

يفه، ك-سيليبابي-كيهيدي-بوكي

والدائرة المحلية  النعمة-لعيون
 في نواكشوط

تنمية شبكات 
البيانات ذات النطاق 

وخفض  ضالعري

 تكلفة المكالمات

القاعة البيضاء الجديدة 
/ مركز بيانات مكتمل 

البناء وجاهز الستقبال 
السيرفرات )الخوادم( 

 وأجهزة الشبكات

 7110-يونيو نواكشوط

مشروع الربط الوطني )وارسيب 
 ( / بناء قاعة بيضاء اموريتاني-

كب رمركز بيانات بالقرب من الم
 الجامعي الجديد

تطوير الطاقة 
 ةاالستيعابي

وإنتاج لالستضافة 
محتوى االنترنت 

 الوطني 

هيكلة مركز  انتهاء
البيانات الحالي 

الستيعاب أنظمة 
  اإلدارة.معلومات 

 7112-ديسمبر اإلدارة المركزية
تنمية اإلدارة االلكترونية/تجديد 
أجهزة الحماية والتبريد لمركز 

 ية طاقاته وتقوالبيانات 

عصرنة مركز البيانات 
وتحديث أنظمة 

 االداراتمعلومات 

أنظمة حماية البوابة 
المعلوماتية الحكومية 
محدثة وتضمن الوقاية 

من الهجمات 
 المعلوماتية

 7112-ديسمبر اإلدارة المركزية

تنمية اإلدارة االلكترونية/تجديد 
رخص الحماية ألجهزة المكاتب 

الحماية من والسيرفرات وأنظمة 
القرصنة أو النفاذ الغير مسموح 

 به الى الشبكات

ضمان حماية أنظمة 
المعلومات ومواقع 

 انترنت االدارة

شبكة انترانت اإلدارة 
شغالة واألجهزة 

 مصونة
 7112-ديسمبر اإلدارة المركزية

تنمية اإلدارة االلكترونية/ضمان 
والعالجية الصيانة الوقائية 

 لشبكة انترانت الحكومة

ضمان صيانة شبكة 
 انترانت االدارة

انجاز وتشغيل أول 
توصيل لربط 

المشغلين الوطنيين 
الثالث فيما بينهم 

 لتبادل البيانات 

 7112-ديسمبر التأثير على مستوى الوطن

مشروع الربط الوطني )وارسيب 
على موريتانيا( / الحصول -

األجهزة األولية لنقطة تبادل 
 االنترنت واستغاللها

تحسين استخدام 
 السعة الدولية

المشغلين التزام دفاتر 
تم تحديثها وتجديد 

 رخصتين 

 7112-يوليو التأثير على مستوى الوطن

 الوطنيةتنمية البنى التحتية 
فيذ / تن لتقنيات االعالم واالتصال
مسلسل تجديد رخص 

 172االتصاالت بما يوافق القانون 
 االلكترونية تلالتصاال

زيادة التغطية 
وتحسين النوعية 

لشبكات االتصاالت 
خالل مراجعة  من

دفاتر االلتزام وتجديد 
الرخص للمشغلين 
وذلك بالتعاون مع 

 سلطة التنظيم
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 المتابعة اتمؤشر
 الساكنة والمنطقة 

 المستفيدة
 فترة االنجاز

 البرنامج/المشروع/
 النشاط

 المرجو هدفال

توفر البلد على 
استراتيجية وطنية 

 لتنمية النطاق العريض
 7112-يوليو التأثير على مستوى الوطن

تنمية البنى التحتية الوطنية 
لتقنيات االعالم واالتصال / اعداد 

ق النطاخطة استراتيجية لتنمية 
 العريض

امتالك رؤية على 
المستوى المتوسط 

لتنمية النطاق 
 العريض

 تعبئة التمويالت 7112-ديسمبر نواكشوط انتهاء تعبئة التمويل
نشر شبكة انترانت 

اإلدارة في نواكشوط 
 3ودمج خدمة الجيل 

السيار من أجل 
 زيادة فاعلية اإلدارة  

كل اإلدارات المركزية 
تم ربطها بشبكة 

 االنترانت
 7112-ديسمبر نواكشوط

توسعة شبكة االنترانت وإنجاز 
 خدمة الجيل الثالث

االستراتيجية الوطنية 
لالنتقال الرقمي تم 
 اعدادها واعتمادها

 7112-يونيو على عموم التراب الوطني
مشروع العبور الرقمي/اعداد 

الوطنية لالنتقال  ةاالستراتيجي
 الرقمي

ضمان االنتقال الى 
التلفزي البث 

الرقمي بالشراكة 
 مع و.ع.ب.م.م

االنتهاء من انجاز 
تكوينات حول تنمية 

االنترنت، قواعد 
البيانات، الشبكات 
المعلوماتية واألمن 
المعلوماتي لصالح 

الفرق الفنية 

 للقطاعات الحكومية

 7112-ديسمبر اإلدارة المركزية
قدرات الكادر تقوية تكوين و

 الفني
تقوية قدرات الفرق 
 المعلوماتية لإلدارة

 اإلطارتم اعتماد 
القانوني للمجتمع 

 الموريتاني للمعلومات  
 7112-ديسمبر التأثير على مستوى الوطن

القانوني  اإلطارمراجعة 
والتنظيمي لقطاع تقنيات 

االعالم واالتصال والبريد واعتماد 
المراسيم المطبقة للقانون 

 المتعلق بالمكالمات االلكترونية

اعداد القواعد 
القانونية والتنظيمية 

لقطاع تقنيات 
االعالم واالتصال 

 والبريد 

تم اعداد وتبني 

االستراتيجية الوطنية 
 لألمن السيبراني 

2711-ديسمبر التأثير على مستوى الوطن  
اعداد استراتيجية وطنية لألمن 

 السيبراني
التوفر على 

ووسائل  ةاستراتيجي
لمحاربة الجريمة 

 السيبرانية 

توفر على البلد ي
وسائل لتصفية وغربلة 

حتوى االنترنت الغير م
مرغوب فيه وكذا 

وسائل لمحاربة 
 الجريمة السيبرانية

7112-ديسمبر التأثير على مستوى الوطن  

انجاز مركز مراقبة االنترنت من 
أجل محاربة الجريمة السيبرانية 

 مرغوب فيهوالمحتوى الغير 

كل القطاعات 
الحكومية تتوفر على 

مواقع محدثة 
والخدمات عبر الويب 

 شغالة

  التأثير على مستوى الوطن
 7112-ديسمبر 

اإلدارة االلكترونية/تحديث  تطوير
مواقع الويب للقطاعات الوزارية 

خدمات عمومية عبر  2 وتطوير
 الويب

تطوير الخدمات 
 العمومية عبر الويب

إتمام التحسيس على 
البرمجيات المفتوحة 

وتوفيرها المصدر 
في اإلدارات  لنشرها

 العمومية

 7112-ديسمبر اإلدارة المركزية

اإلدارة االلكترونية/تحديد تطوير 
خطة عمل من أجل دمج 

البرمجيات المفتوحة المصدر 
 في اإلدارة وتنفيذها

دمج البرمجيات 
المفتوحة المصدر 

 في االدارة

إتمام المعطيات 
المسبقة إلنجاز 

سلطات التصديق 
االلكتروني وتسجيل 

 موفر خدمات التصديق  

 7110-ديسمبر اإلدارة المركزية

االقتصاد الرقمي/اعداد  تطوير
الملفات الخاصة بإنجاز سلطات 
التصديق االلكتروني وتسجيل 

خدمات التصديق موفر 
 االلكتروني

تشجيع استخدام 
المعامالت 

نية والتجارة االلكترو
 االلكترونية 
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 المتابعة اتمؤشر
 الساكنة والمنطقة 

 المستفيدة
 فترة االنجاز

 البرنامج/المشروع/
 النشاط

 المرجو هدفال

نواة القطب التكنلوجي 
   تم إنجازها وشغالة

  التأثير على مستوى الوطن
 

 7112-ديسمبر

تنمية االقتصاد الرقمي/تنفيذ 
نواة قطب لتكنلوجيا المعلومات 
)حاضنة مؤسسات مبتكرة في 

نواكشوط( بالشراكة بين 
القطاعين العام والخاص وجامعة 

 العلوم والتقنيات والطب  

تشجيع تنمية 
المؤسسات 

المبتكرة في مجال 
تقنيات االعالم 

 واالتصال

توفر البلد على 
خدمات برنامج وطني 

 لتنمية التعليم عن بعد  

  التأثير على مستوى الوطن
 

 7110-ديسمبر
اعداد برنامج وطني للتعليم 

 االلكتروني
تحسين خدمات 

التعليم من خالل 
دمج استخدام 
تقنيات االعالم 

 واالتصال

بدء تنفيذ البرنامج 
الوطني للتعليم 

االلكتروني حسب 
 الخطة الوطنية  

 على كافة التراب الوطني
 

 7112-ديسمبر
تنفيذ البرنامج الوطني للتعليم 

 االلكتروني 

توفر البلد على 
خدمات برنامج وطني 

 لتنمية الصحة عن بعد  

  التأثير على مستوى الوطن
 

 7110-ديسمبر
للصحة اعداد برنامج وطني 

 االلكترونية
تحسين الخدمات 
الصحية من خالل 

دمج استخدام 
تقنيات االعالم 

 واالتصال

بدء تنفيذ البرنامج 
الوطني للصحة 

االلكترونية حسب 
 الخطة الوطنية  

 على كافة التراب الوطني
 

 7112-ديسمبر
تنفيذ البرنامج الوطني للصحة 

 االلكترونية 

 مستوى االنجاز  
 التراب الوطنيعلى كافة 

 
 عصرنة موريبوصت 7112-ديسمبر

تنمية وعصرنة 
 خدمات موريبوصت

 

 


