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 :المدذل 1

الػرض من الجوم العالمً لّتشاِت ومجتمع المعلومات هو إذكاء الوعً باإلمكانجات التً من سأن  

أن يوفرها لستٍ المجتمعات ( ICT)ازتعمال اإلنترنت وغجرها من تكنولوججا المعلومات واِتشاِت 

 . واِقتشاداتَ وبالزبل المؤديٌ إلٍ زد الفجوة الرقمجٌ

زنويٌ لتوقجع اِتفاقجٌ الدولجٌ األولٍ للبرق وإنساء اِتخاد الدولً مايو الذكرى ال 17ويشادف 

مايو الموافق  17بالجوم العالمً لّتشاِت فً  1969منذ عام لّتشاِت يجري اِختفال زنويًا 

وأرزٍ . 1865لجوم تأزجس اِتخاد الدولً لّتشاِت وتوقجع اِتفاقجٌ الدولجٌ األولٍ للبرق فً عام 

 .1973طوريمولجنوس فً عام  -بوذا الجوم مؤتمر المندوبجن المفوضجن فً مالقٌ اِختفال 

َ دعت القمٌ العالمجٌ لمجتمع المعلومات الجمعجٌ العامٌ لألمم المتخدة إلٍ إعّن 2005نوفمبر  وفً

مايو يومًا عالمجًا لمجتمع المعلومات من أجل التركجز علٍ أهمجٌ تكنولوججا المعلومات  17

 ومن. واِتشاِت ومجموعٌ القضايا المتعددة المتعلقٌ بمجتمع المعلومات والتً أثارتوا القمٌ العالمجٌ

قررت فجى اِختفال بالجوم  2006فً مارس ( A/RES/60/252)ثمَ اعتمدت الجمعجٌ العامٌ قرارًا 

 .مايو من كل عام 17العالمً لمجتمع المعلومات فً 

جاَ اِختفال بالمنازبتجن َ قرر مؤتمر المندوبجن المفوضجن لّتخاد فً أنطالجاَ ترك2006نوفمبر  فً

ويدعو . مايو من كل عام 17معًا فً يوم واخد وهو الجوم العالمً لّتشاِت ومجتمع المعلومات فً 

المخْدث الدول األعضاء وأعضاء القطاعات إلٍ اِختفال زنويًا بوذا الجوم من  68المؤتمر فً قراره 

 :ذّل تنظجم برامح وطنجٌ مُّمٌ ترمً إلٍ

 ٍالبخث وتبادل األفكار بسأن الموضوع الذي يعتمده المجلس الخث عل 

 إقامٌ الخوار بسأن مذتلف جوانب هذا الموضوع مع جمجع السركاء المعنججن فً المجتمع 

  إعداد تقرير يبجن ما جرى من مناقسات علٍ الشعجد الوطنً بسأن المزاُل المتعلقٌ بوذا

 .اُىالموضوع وإرزال التقرير إلٍ اِتخاد وزاُر أعض

بإعداد برنامح للتوعجٌ واإلرساد علٍ غرار   وم و د ت و م ت ت م ت جفً هذا العام َ قامت 

وتم إعداد البرنامح وتنفجذه بالتعاون مع الفاعلجن الوطنججن فً قطاع تكنولوججا . المجتمع الدولً
 :المعلومات واِتشاِت 

 زلطٌ التنظجمَ• 
 ازجٌوكالٌ ترقجٌ النفاذ إلٍ الذدمات األز• 
 موريبوشت• 
 ماتل َ• 
 م َ.موريتل ش• 
 سنقجتل َ• 
 اتخاد موفري الذدمات والمون َ• 
 .آديتل والمنظمٌ غجر الخكومجٌ غلوب: المنظمات غجر الخكومجٌ العاملٌ فً هذا المجال • 

ر انظر المذكرة المرفقٌ وتقاري)و تم أنساء لجنٌ أوكل لوا مومٌ إعداد التظاهرة المذلدة لوذا الجوم 
 (.اِجتماعات

 
  

http://www.itu.int/wtisd/res60-252.html


 المذلدة المقررة فً األشل األنسطٌ 2

 : مايو 17  برنامح إلخجاء أزبوع إلعداد تم تخديد مجموعٌ من األنسطٌ

 الوشف المكان المزتودف األهداف النساط

الوزارةَ  موقف : المعرض

 APAUSَ  َمسػلً سبكات اِتشاِت

 الكمبجوتر ذدمات سركات و

ازتذدام  إساعٌ

تقنجات اإلعّم 

 واِتشال

السركات فً /المواطن

 انواكسوط

المتخف / انواكسوط 

 الوطنً

 3مزاخات عروض لمدة 

 أيام

تكنولوججا  تخزجس خولتكوين و

فً المناطق  المعلومات واِتشاِت

 الداذلجٌ

مبادئ ازتذدام 

 اِنترنت

الزلطات  موظفو

المخلجٌ والتعاونجات 

 .الزراعجٌ

يطلب البلديات 

 تخديدها 

موظفجن قادرين علٍ 

أجوزة  ازتذدام

  واإلنترنت الكمبجوتر

جعل تقنجات  للقطاع الريفً تطوير بوابٌ

اإلعّم 

واِتشال فً 

 ذدمٌ المواطن

دلجلَ )بوابٌ  تطوير  اِنترنت العالم الريفً

 (وخدات التدريب

تجوجز المقاهً 

بأجوزة كمبجوترَ  اإلنترنت الوِيات فً

 أيام مفتوخٌ وتنظجم

اإلنترنت  تطوير

 الوِيات فً

 وِيٌ 13 

 (وِيٌ لكل مقوٍ )

بأجوزة  المقاهً تجوجز وِيٌ 13

لكل  كمبجوتر

أيام مفتوخٌ  وتنظجم وِيٌ

مجانجٌ الوشول )

 (اإلنترنت إلٍ

 /الراديو/التلفزيون الجموور الترويح  اإلعّم

 ِنترنتا

 

 

وقرر أعضاء اللجنٌ تقزجم المجزانجٌ علٍ . المناقساتَ تم تبنً برنامح ومجزانجٌ لمذتلف النساطات بعد

المساركجن فً التظاهرة َ علٍ أن تتخمل سركات اِتشال القزط األكبر منواَ وذلك يعود للعاُد اِيجابً 

 . للسركات المباسر من الترويح

 

 :  اللجنٌ اقترختىالذي  البرنامح األولً فجما يلً مضمون

 
  



 

        (  المقترخٌ المجزانجٌ)جوم العالمً لّتشاِت ومجتمع المعلومات ال 

      
 مزاخات العرض: 1نساط 

 مسػلً اِتشاِت/د.ا.م/موريبوشت/ش.ن.و/ج.ت.م.ت.ت.و.ت.د.و.م.و
 

 

 مزاخات عرض سركات ذدمات اِتشاِت: 2النساط 
 

   العدد الوخدة ثمن الوخدة الثمن اِجمالً
 ملشقات 8 1 000 80 000 640

 كتجبات 200 1 1 500 000 600

 ِفتات 8 1 000 16 000 128

 المجموع الجزًُ الثانً       000 368 1

 
  

   العدد الوخدة ثمن الوخدة الثمن اِجمالً

 كراء القشر 1 1  

 واألفّم الشوت بما فً ذلك مجوزة ذجام تأججر 4 1 000 540 000 160 2

 ازتراخٌ قووة 3 1 000 180 000 540

 ملشقات 17 1 000 80 000 360 1

 خقاُب 200 1 000 12 000 400 2

 بطاقٌ دعوة 300 1 300 000 90

 سارة 100 1 500 000 50

 ججكا1ش قرص فّ   000 4 000 400

 كتجبات 600 1 1 500 000 800

 ِفتات 8 1 000 16 000 128

 ِفتٌ كبجرة قاعٌ اِفتتاح 1 1 000 216 000 216

 ِفتٌ المدذل 1 1 000 144 000 144

 (أيام 3)المزتذدمجن أثناء التظاهرة     

 كاتبات 4 3 000 7 000 84

 وكّء 4 3 000 7 000 84

 بوابون 4 3 000 7 000 84

 خراس 4 3 000 7 000 84

 المجموع الجزًُ اِول    000 624 8



 (مقوٍ 24)األبواب المفتوخٌ فً الوِيات أيام : 3نساط 
 

   العدد الوخدة ثمن الوخدة الثمن اِجمالً

 أجوزة كمبجوتر 5تكالجف تأججر مقوٍ  3 24 000 16 000 152 1

 تكالجف مكالمات رزمٌ 1 000 200 000 200

 ِفتات 24 1 000 8 000 192

 المجموع الجزًُ الثالث       000 544 1

 

 (قافلٌ اِنترنت)خملٌ تخزجس خول تقنجات اِعّم واِتشال بوتلجمجت وتكنت : 4نساط 
 

   العدد الوخدة ثمن الوخدة الثمن اِجمالً

 ديكور خافلٌ اِنترنت 1 1 000 300 000 300

 وضع تشور لألنسطٌ 1 1 000 150 000 150

 جواُز الفاُزين 6 1 000 100 000 600

 تكالجف لجنٌ اِسراف

 مسرف 6 1 000 25 000 150

 مكون 6 1 000 30 000 180

 مزاعد مكون 6 1 000 30 000 180

 منعش 6 1 000 10 000 60

 زاُق 6 1 000 10 000 60

 وزاُل ووثاُق التدريس   1 000 300 000 300

وقود مولد (+ ل200)وقود الباص  270 1 300 000 81
 (ل70)الكورباء

 بطاريٌ 1 1 000 50 000 50

 شجانٌ الباص 1 1 000 50 000 50

 الرابعالمجموع الجزًُ        000 161 2

 

 :اعداد  بوابٌ مزدوجٌ: 5نساط 
 

 
 
 
 

 تجوجز مقاهً: 6نساط 
 

   العدد الوخدة ثمن الوخدة الثمن اِجمالً

جواز كمبجوتر لكل  2) 12 2 000 200 000 800 4
 (مقوٍ

 المجموع الجزًُ اِول       000 800 4

 

   العدد الوخدة ثمن الوخدة الثمن اِجمالً

 البرمجٌ المعماريٌ 1 1 000 200 000 200

 المبرمججن 3 1 000 100 000 300

 تكوين علٍ التخديث 1 1 000 100 000 100

 الذامسالمجموع الجزًُ        000 600



 

 إعّم: 6نساط 
   

   العدد الوخدة ثمن الوخدة الثمن اِجمالً

 فً الراديو وبرامح اعّنات 1 1 000 400 000 400

 فً التلفزةوبرامح  اعّنات  1 1 000 400 000 400

 فً الشخفوبرامح اعّنات  1 1 000 400 000 400

 الزادسالمجموع الجزًُ        000 200 1

 
      

 مواد مزتولكٌ و غجر مخزوبٌ& تكالجف أذرى 
  

   العدد الوخدة ثمن الوخدة الثمن اِجمالً

     

     

     

 األذجرالمجموع الجزًُ         300.000

 
    

  

 000 597 20       المجموع الكلً 
     

  



 النساطات التً تم اعتمادها 3

األهداف المخددة من طرف لجنٌ اإلسراف  علٍ  تخقجق لم يشل إلٍالمتخشل علجى التمويل نتججٌ ألن 
 . ديد األولجٌ فً تنفجذ النساطاتمن المجزانجٌ المتوقعٌ فقد تم تخ 40إلٍ  نزبتى الذي وشلت. التظاهرة

 :السركٌ/الجدول التالً يوضد المساركات خزب المؤززٌ

 

 

 : البرنامح المراجع 3.1

  :مراجعٌ للبرنامحَ ألػت المكونٌ المتعلقٌ بعواشم الوِيات الداذلجٌ واعتمدت البرنامح التالً  اللجنٌ وبعد

    برنامح خفل اِفتتاح

 المدعوين و المساركجنالتازعٌ      ازتقبال    

 :العاسرة       بدء الخفل الرزمً

 قراءة آيات من الذكر الخكجم .1

 د10-كلمٌ رُجس اتخاديٌ الذدمات والمون الخرة  .2

 د10 –كلمٌ المدير العام لموريتل  .3

 د10-كلمٌ المدير العام لسنقجتل  .4

 د10-كلمٌ المدير العام ماتل  .5

ٌ للتوذيب الوطنً المكلف بالتسػجل والتكوين المونً ذطاب معالً الوزير المنتدب لدى وزارة الدول .6

 والتقنجات الجديدة

 زيارة مزاخات العرض    12-د 30و11

 وانزخاب الوفد الرزمً ازتراخٌ قووة    13-د30و12

 السركٌ/ المؤززٌ  المزاهمٌ

 م.موريتل ش 000 500 4

 وكالٌ النفاذ السامل 000 000 2

 سنقجتل 000 000 2

 موريبوشت 000 100

 زلطٌ التنظجم 0

 الذدمات والمون الخرة اتخاد 0

 الموريتانجٌ لّتشاِت 0

 ماتل 0

 مجموع المزاهمات 000 600 8



 

  (المجزانجٌ انظر تنفجذ:مقررة لكن لم يتم تنفجذها كلجا)قافلٌ اِنترنت 

 والمعلوماتجٌ اِنترنتأيام األبواب المفتوخٌ علٍ 

 2011/مايو/19وختٍ  17تجكنتَ من 

 2011/مايو/23وختٍ  21بوتجلجمجتَ من 

 

 برنامح التظاهرة

 (:أدناه انظر الجدول)تنظجم مزابقٌ  باإلضافٌ إلٍ والتوعجٌ َ جوانب التدريب النساط ويسمل

 

 التوقجت  الشنف المخور

 12 إلٍ 8شباخا من  المزُولجن المخلججن التكوين والتخزجس

 مزاء 8 –مزاء  6من  (يوم/12)السباب المدرزً  

 مزاء 9 –مزاء  8من   المزابقٌ

 برنامح التكوين 

 

   الجوم األول 

8.00 – 10.00 

 نظام التسػجل( + وبرمججات معدات)الخازوب  بنجٌ دورات فً

  

ح نظام التسػجل( + معدات وبرمججات)دورات فً بنجٌ الخازوب  12.30 – 10.30
با
ش
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عٌ

ز
جم
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ا

 

15.30 – 17.00 
المّخٌ َ والرزاُل َ وازترجاع المعلوماتَ وتخمجلَ وخمايٌ ) مقدمٌ علٍ اإلنترنت

 (واألمن البجانات

 

2 
عٌ

ز
جم

لم
ا

 

17.10 – 18.30 
المّخٌ َ والرزاُل َ وازترجاع المعلوماتَ وتخمجلَ وخمايٌ )مقدمٌ علٍ اإلنترنت 

اء (البجانات واألمن
ز

م
 

3 
عٌ

ز
جم

لم
ا
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   الجوم الثانً 

 جداول البجانات إكزل وبرنامح (وورد مايكروزوفت) معالجٌ النشوص دورات فً 10.00 – 8.00

  



ح جداول البجانات إكزل وبرنامح (وورد مايكروزوفت) معالجٌ النشوص دورات فً 12.30 – 10.30
با
ش

 

1 
عٌ

مو
ج

م
 

15.30 – 17.00 
والرزاُل َ وازترجاع المعلوماتَ وتخمجلَ وخمايٌ  المّخٌ َ) مقدمٌ علٍ اإلنترنت

 (واألمن البجانات

 2 
عٌ

مو
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م
 

17.10 –18.30 
المّخٌ َ والرزاُل َ وازترجاع المعلوماتَ وتخمجلَ وخمايٌ ) مقدمٌ علٍ اإلنترنت

اء (واألمن البجانات
ز

م
 

3 
عٌ

مو
ج

م
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e

s
)

 

    

   الجوم الثالث 

8.00 – 10.00 
المّخٌ َ والرزاُل َ وازترجاع المعلوماتَ وتخمجلَ وخمايٌ ) اإلنترنتمقدمٌ علٍ 

 (واألمن البجانات

  

10.30 – 12.30 
المّخٌ َ والرزاُل َ وازترجاع المعلوماتَ وتخمجلَ وخمايٌ ) مقدمٌ علٍ اإلنترنت

ح (واألمن البجانات
با
ش

 

1 
عٌ

مو
ج

م
 

15.30 – 17.30 
والرزاُل َ وازترجاع المعلوماتَ وتخمجلَ وخمايٌ  المّخٌ َ) مقدمٌ علٍ اإلنترنت

 (واألمن البجانات

 

2 
عٌ

مو
ج

م
 

  

17.10 –18.30 
المّخٌ َ والرزاُل َ وازترجاع المعلوماتَ وتخمجلَ وخمايٌ )مقدمٌ علٍ اإلنترنت 

اء (البجانات واألمن
ز

م
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 المجزانجٌ المراجعٌ 3.2

 :المراجعٌ كاآلتً المجزانجٌ

 

 (المقترخٌ المجزانجٌ)الزلكجٌ والّزلكجٌ الجوم العالمً لّتشاِت 

 العرض أجنخٌواِفتتاح : الفٌُ

 سركات اِتشاِت/الموريتانجٌ لّتشاِت/موريبوشت/وكالٌ النفاذ السامل/زلطٌ التنظجم/الوزارة 

 

   العدد الوخدة زعر العدد الزعر اِجمالً

  مع نظام شوتكراء ذجام  4 1 000 210 000 840

 ازتراخات قووة 1 1 000 500 000 500

 ملشقات 17 1 000 80 000 360 1



 فجلم 1 1 000 50 000 50

 مخفظات 60 1 000 10 000 600

 ججك1فّش  80 1 000 4 000 320

 كتجبات 600 1 1 500 000 800

 ِفتات 10 1 000 16 000 160

 (قاعٌ اِختفال ومزاخات العرض)كبجرة ِفتات 8 1 000 16 000 128

 تزيجن قافلٌ اِنترنت 1 1 000 300 000 300

 التشامجم 1 1 000 150 000 150

 الجزًُ مجموع ال       000 208 5

          

 العدد الوخدة زعر العدد الزعر اِجمالً

الموريتانجٌ /موريبوشت/وكالٌ النفاذ السامل/زلطٌ التنظجم/الوزارة
 سركات اِتشاِت/لّتشاِت

 

 كراء المتخف 1 1 000 300 000 300

 بطاقات الدعوة 100 1 300 000 30

 غطاء الطاولٌ الرزمجٌ 1 1 000 30 000 30

 المجموع الجزًُ       000 360

         

   العدد الوخدة زعر العدد الزعر اِجمالً

    

وبوتلجمجت خول تكنت  عملجٌ التخزجس فً : الرابع النساط
 (اإلنترنت قافلٌ )تكنولوججا المعلومات واِتشاِت 

 اِنترنت  قافلٌ -- السعارات والنص تشمجم 1 1 000 100 000 100

 جواُز الفاُزين 6 1 000 20 000 120

 قافلٌ اِنترنت–تكالجف المجموعٌ المكلفٌ بالتخزجس         

 مسرف 2 1 000 20 000 40

 مكون 2 1 000 20 000 40

 مزاعد مكون 2 1 000 15 000 30

 منعش 2 1 000 15 000 30

 زاُق 2 1 000 10 000 20

 أدوات ومطبوعات   1 000 175 000 175

 بنزين   270 300 000 81

  بطاريٌ 1 1 000 50 000 50

  شجانٌ الباص   1 000 50 000 50

736 000       
          

          

   العدد الوخدة زعر العدد الزعر اِجمالً

 عساء 1 1 000 400 000 400



          

   العدد الوخدة زعر العدد الزعر اِجمالً

1 336 000     
 

 مجموعٌ المسرفٌ ولجنٌ التأطجرتعويض ال
          

   العدد الوخدة زعر العدد الزعر اِجمالً

 تػذيٌ المداومٌ 1 1 000 15 000 15

 
        

        
 

 مجموع جزًُ        000 15

     

   العدد الوخدة زعر العدد الزعر اِجمالً

 نساط اِعّم       000 364

    1     

 شخفججن   1    

 اذاعٌ   1    

 
 تلفزيون      

 مجموع جزًُ       000 364

 

 8 419 000 
  

 مجموع كلً

 



 األنسطٌ زجر 4

يوم    التظاهرة بانطّقوتم اإليذان َ قاعٌ الخفل وقاعات العروض إعدادسركاُوا بقامت الوزارة بالتعاون مع 
َ  المكلف بالتسػجل للتوذيب الوطنًالدولٌ  لدى وزير الوزير المنتدبمن طرف  الشباح فً الماضًمايو  17

األلجاف من نجاز ذط بدء العمل ِ افتتاح فً فً نفس الجوم الوزير ثم سرع .الجديدة التقنجات المونً التكوين و
 .موريتجل الذي زتجريى  كوبنً و نواكسوطبجن  للربطالبشريٌ 

 .الوزارة لمزاختوا الذي أعدتى المختوى الوزير و زتجدون فً الملخق ذطاب

 



 تنفجذ المجزانجٌ 5

 خالٌ التنفجذ 5.1

 :المعتمد التالً تم تنفجذ المجزانجٌَ وفقا للبرنامح َ

 

 (المقترخٌ المجزانجٌ)الزلكجٌ والّزلكجٌ الجوم العالمً لّتشاِت 

 

 أجنخٌمعرض و :الفٌُ 

 سركات اِتشاِت/الموريتانجٌ لّتشاِت/موريبوشت/وكالٌ النفاذ السامل/زلطٌ التنظجم/الوزارة 

 

   العدد الوخدة زعر العدد الزعر اِجمالً تنفجذ

  كراء ذجام مع نظام شوت 4 1 000 210 000 840 000 840

 ازتراخات قووة 1 1 000 500 000 500 000 500

 ملشقات 17 1 000 80 000 360 1 000 360 1

 فجلم 1 1 000 50 000 50 000 50

 مخفظات 60 1 000 10 000 600 000 600

 ججك1فّش  80 1 000 4 000 320 000 320

 كتجبات 600 1 1 500 000 800 000 800

 ِفتات 10 1 000 16 000 160 000 160

 (قاعٌ اِختفال ومزاخات العرض)ِفتات كبجرة 8 1 000 16 000 128 000 128

 تزيجن قافلٌ اِنترنت 1 1 000 300 000 300 000 300

 التشامجم  1 1 000 150 000 150 000 150

 المجموع الجزًُ        000 208 5 000 208 5

            

 العدد الوخدة زعر العدد الزعر اِجمالً  

وكالٌ النفاذ /زلطٌ التنظجم/الوزارة
سركات /الموريتانجٌ لّتشاِت/موريبوشت/السامل

 اِتشاِت
 

 كراء المتخف 1 1 000 300 000 300  

 بطاقات الدعوة 100 1 300 000 30  

 غطاء الطاولٌ الرزمجٌ 1 1 000 30 000 30  

 المجموع الجزًُ       000 360 000 360

           

   العدد الوخدة زعر العدد الزعر اِجمالً  

  

    

تكنت وبوتلجمجت  عملجٌ التخزجس فً : الرابع النساط
تكنولوججا المعلومات  خول 

 (اإلنترنت قافلٌ )واِتشاِت

 اِنترنت  قافلٌ -- السعارات والنص تشمجم 1 1 000 100 000 100 000 100

 جواُز الفاُزين 6 1 000 20 000 120  



 قافلٌ اِنترنت–تكالجف المجموعٌ المكلفٌ بالتخزجس           

 مسرف 2 1 000 20 000 40  

 مكون 2 1 000 20 000 40  

 مزاعد مكون 2 1 000 15 000 30  

 منعش 2 1 000 15 000 30  

 زاُق 2 1 000 10 000 20  

 أدوات ومطبوعات   1 000 175 000 175 000 175

 بنزين   270 300 000 81  

  بطاريٌ 1 1 000 50 000 50 000 50

  شجانٌ الباص   1 000 50 000 50 000 50

375 000 736 000       
              

   العدد الوخدة زعر العدد الزعر اِجمالً  

  عساء 1 1 000 400 000 400 000 400
                

   العدد الوخدة زعر العدد الزعر اِجمالً  

1 336 000 1 336 000     
 

 تعويض المجموعٌ المسرفٌ ولجنٌ التأطجر
                

   العدد الوخدة زعر العدد الزعر اِجمالً  

 تػذيٌ المداومٌ 1 1 000 15 000 15  

 

 
        

 مجموع جزًُ        000 15 000 15 

   العدد الوخدة زعر العدد الزعر اِجمالً  

 نساط اِعّم       000 364  

 شخفججن   1      

 اذاعٌ   1      

  

 
 تلفزيون      

 مجموع جزًُ       000 364 000 364

8 058 000 8 419 000 
 مجموع كلً 

 

 

 .أوقجٌ .542000غجر المدرج فً المجزانجٌَ يبقٍ فً الخزاب مبلػا قدره  ما تبقٍ اِعتبار مع األذذ بعجن

. 

 

 

 

 



 والتوشجات النتاُح 6

 
ولقد كان منازبٌ  .ومجتمع المعلومات بالجوم العالمً لّتشاِت موريتانجا علٍ غرار المجموعٌ الدولجٌ اختفلت

والعروض  عكزت ذّلوا الملشقات  .تكنولوججا المعلومات واِتشاِت لتزلجط الضوء علٍ قطاع
تم انجازه وما هو فً طور  علٍ ماوالقطاع الذاص لإلطّع  المساريع  الفرشٌ للمواطنجن ومناقسٌ 

والخفاظ  جمجع المعامّت تتبعب جزمدل  .موريبوشتفً  النساط مخدد لوذا خزاب مشرفً تم فتدو .اِنجاز
 .من المجزانجٌ ما تبقٍ علٍ

 نتججٌ السركات الثّث واخدة منتسارك   لمو .كافًغجر  (سور 1) الوقت الّزم لتخضجر ومع ذلك َ كان
مما  كوذه  فً فترة قشجرة جمع األموال من الشعب كانو لقد  .هذا الجوم للمساركٌ فًالوقت  لضجق

 .تقلجص خجموا إلٍ أدى
 .علٍ مختوى التظاهرة لّضطّعلذين لم تتد لوم فرشٌ المجًء يمكنوم زيارة موقع الوزارة ا

 
 : التوشجات المزتذلشٌ

 ثّثٌ أسورَ أقلى وذه األيامل ّزتعدادل مالّزالوقت  إلٍ الخاجٌ• 
والثانويات   المدارسذشوشا و التعلجم مثلت أذرى امع قطاع  أفضل تساورإلٍ  الخاجٌ• 
 .هذه األخداث لمساركٌ فًل والكلجات 

 



 قملخ 7

كلف بالتسػجل والتكوين المونً ذطاب معالً الوزير المنتدب لدى وزارة الدولٌ للتوذيب الوطنً الم 7.1
 والتقنجات الجديدة

 اىشمحِ اىشحٌُ و صيً اهلل عيً ّجُه اىنشٌَثغٌ اهلل 

 اىغبدح اىىصساء

 اىغبدح احلضىس

 أَهب اىغبدح و اىغُذاد،

 

حتزفو ثالدّب عيً غشاس اجملَىعخ اىذوىُخ ثبىُىً اىعبدلٍ ىالرصبالد و جمزَع 

حُبح أفضو يف اجملزَعبد اىشَفُخ ثفضو رننىىىجُب " حتذ شعبس ادلعيىٍبد

 ."ادلعيىٍبد واالرصبالد

إُ اىغشض ٍِ ختيُذ هزا اىُىً هى اىززمري ثبإلٍنبُّبد اىيت مينِ أُ رىفشهب 

 .اإلعالً واالرصبه ىشزً اجملزَعبد رقنُبد

 

 أَهب اىغبدح و اىغُذاد، 

دتثو رقنُبد اإلعالً واالرصبه قىح اىذفع ىالقزصبد اىعبدلٍ ورىفش حيىالً حقُقُخ حنى 

وَزضاَذ اىطيت عيُهب ىزحقُق  و حتقُق اىنَى واالصدهبس االقزصبدٌ ادلغزذاً

األهذاف اإلمنبئُخ ىألىفُخ حُث رىفش فشصبً مجريح ىضَبدح اىذخو وٍنبفحخ اىفقش 

 .ٍِ خاله اىزنَُخ ادلغزذاٍخ العَُب ثني اىفئبد األمثش حشٍبّبً و ذتَُشب



 

 أَهب اىغبدح و اىغُذاد،

ٍِ ٍعبيل إُ قطبعنب، ثزىجُهبد عبٍُخ ٍِ فخبٍخ سئُظ اجلَهىسَخ و إششاف  

اىىصَش األوه َغعً إىل ّشش و رطىَش رقنُبد اإلعالً و االرصبه عيً اىجالد ثصفخ 

عبٍخ ٍع اىرتمُض عيً اعزفبدح ادلنبطق اىشَفُخ ٍِ خاله رطجُق ثشّبٍج ٍشرتك ثني 

قطبعنب و ومبىخ رشقُخ اىنفبر اىشبٍو إىل اخلذٍبد ٍِ أجو رىفري رغطُخ شبٍيخ 

 . سجخ عِ دفبرش اىزضاٍبد ادلشغينيىنو اىقشي و اىزجَعبد اخلب

و يف هزا اإلطبس،  َعَو قطبعنب، مزىل، عيً رىصُو ادلذاسط عيً مبٍو اىرتاة 

جيشٌ  دالىالرصباىىطين يف إطبس ٍششوع ٍشرتك ثني ثالدّب و االحتبد اىذويل 

 .اىزحضري ىه ٍنز فرتح

 

و أعيِ عيً ثشمخ اهلل افززبح اّطالقخ اىفعبىُبد ادلخيذح ىيُىً اىعبدلٍ الرصبالد و 

 . جمزَع ادلعيىٍبد

 
 

 اّىامشىط ، ادلزحف اىىطين

 2011ٍبَى  17
  



 

 04/05/2011مخضر اجتماع  7.2

 

 ُِخٌ الخضور 

 
 من الوزارة 

 باب ولد بومجسَ األمجن العام 
 ع ت ا ا.مخمد األمجن ولد شالخًَ م 
 اع ت ا ا/الخزن ولد باب م ب ت ت ي ت 
  اع ت ا ا/ا ا الججّنً ولد السجر 
  

  الخضرامً ولد لمرابط: من زلطٌ التنظجم 
 لً دااكل : من وكالٌ النفاذ السامل 
  بن عجزٍ امباي فال: من موريبوشت 
  دياكانا مخمد: م ا 
 من سنقجتل عجش منت البسجر 
  عالً ولد المشطفٍ: من موريتل 
 مخمد الخافظ ولد الراظً:  من ماتل 

 اِجتماع

 

تخضجر اِختفاِت المذلدة للجوم العالمً لّتشاِت ومجتمع 
 المعلومات 

   

 خطة العملاألنشطة و تحديد:  جدول األعمال  
 
 

 

  3122/10/10 : االجتماع تاريخ



 

 :موجز
 

 .التً اتذذت بالفعل والذطوات ألهدافبا ذكر خجٌفتتااِ ذّل كلمتى األمجن العام

 :التالجٌ ُمٌلقاوتم اعتماد ا .األنسطٌ من تم نقاش مجموعٌو

 

 

 النساط المزُول وشف المكان األهداف النتاُح المتوقعٌ

  الذطاب  كلمٌ اِفتتاح   

اإلطار القانونً لتقنجات    
  اإلعّم واِتشال

 

 

ون  /لتقنجاتع ل.م/المزتسار
 موريبوشت/س ت/م ا/ش

م /ون ش/موقع الوزارة
 س ت/ا

 موقع مسػلً اِتشاِت سنقجتل/ماتل/موريتل    

ع .م    
 ت.ي.ت.ت.ب.م/للتقنجات

موقع سركات ذدمات 
 التقنجات

 االنترنت مقاهي التعاقد مع   
 الفتات، وتعليق العمل أليام

تحدد مجانية االنترنت 
 وكذلك الهدف من التظاهرة

 (واليةكل  عاصمة)

/ موريتل/  ت.ي.ت.ت.ب.م
 ماتل/ سنقجتل/

خملٌ التخزجس خول 
 اِنترنت

أسذاص قادرين علٍ 
 ازتذدام المعلوماتجٌ

تكوين ابتداًُ علٍ 
 اِنترنت والمعلوماتجٌ

تكون وتدريب فً تقنت  البلديات المراد تخديدها
  وبوتلمجت

 ت.ي.ت.ت.ب.م/ا.ا.ت..ع.ا
 ماتل/ سنقجتل/ /موريتل/ 

خملٌ التخزجس خول 
 تقنجات اإلعّم واِتشال



وزارة التنمجٌ /ا.ا.ت.ع.ا    
 الريفجٌ

ترويج بوابة ل إنشاء 
 في القطاع الريفيالمنتجات 

 / التنمية الحيوانية)
  (الزراعة

للوصول إلى  توفر وسيلة  مقاهً سػال3ٌ
 اإلنترنت

بلديات تختوي علٍ 
قاعات منازبٌ 

 ومكوربٌ

/  ع للتقنجات.م/المزتسار 
  ماتل/ سنقجتل/ /موريتل

 تجهيز قاعات معلوماتية
جهزة الكمبيوتر بأ

 واإلنترنت

 التلفزيون/اإلذاعٌ  ترويح تعبٌُ

 الشخف/
سجذن /المزتسار 

   عجش منت البسجر/خجدرة
 اِتشال

 المجزانجٌ البنً التختجٌ.ا/اِلكترونجٌ.ا    

3122مايو ،  9االثنين  عقد االجتماع المقبل في ومن المقرر



 

 

 

 09/05/2011مخضر اجتماع  7.3

 

 ُِخٌ الخضور 

 
 من الوزارة 

 باب ولد بومجسَ األمجن العام 
 ع ت ا ا.مخمد األمجن ولد شالخًَ م 
 اع ت ا ا/الخزن ولد باب م ب ت ت ي ت 
  اع ت ا ا/ا ا الججّنً ولد السجر 
  

  ولد لمرابط الخضرامً: من زلطٌ التنظجم 
 لً دااكل : من وكالٌ النفاذ السامل 
  مخمد اِمجن ولد الطاهر: من موريبوشت 
  دياكانا مخمد: م ا 
 من سنقجتل عجش منت البسجر 
  عالً ولد المشطفٍ: من موريتل 
  مخمد الخافظ ولد الراظً: من ماتل 
 ذديجٌ منت اعمارة: ح .م.من اتخاديٌ خ 
  مخمد يخً ولد العجل: منظمٌ جلوب 
  مخمد ولد ذجار: منظمٌ آديتل 

 اِجتماع

 

تخضجر اِختفاِت المذلدة للجوم العالمً لّتشاِت ومجتمع 
 المعلومات 

   

تحضير الفعاليات المخلدة لليم العالمي :  جدول األعمال  
 لالتصاالت

 

  3122/10/19 : االجتماع تاريخ

 



 :موجز 
 

 بعد المناقسٌ  قبل الخضورتم تبنً النقاط من وقد . كما تعرض لألنسطٌ المذتارة والمجزانجٌ. األمجن العام ذّل افتتاح اِجتماع ذكر باألهداف والذطوات التً اتذذت بالفعل

 

 

 النساط المزُول وشف المكان األهداف النتاُح المتوقعٌ

  الذطاب  كلمٌ اِفتتاح   

القانونً لتقنجات اإلطار    
  اإلعّم واِتشال

 

 

ون  /ع للتقنجات.م/المزتسار
 موريبوشت/س ت/م ا/ش

م /ون ش/موقع الوزارة
 س ت/ا

 موقع مسػلً اِتشاِت سنقجتل/ماتل/موريتل    

 موقع المجتمع المدنً     

اتخاديٌ الذدمات والمون     
 الخرة

موقع سركات ذدمات 
 التقنجات

 االنترنت مقاهي التعاقد مع   
، وتعليق العمل أليام

تحدد مجانية  الفتات
االنترنت وكذلك الهدف 

كل  عاصمة) من التظاهرة
 (والية

/ موريتل/  ت.ي.ت.ت.ب.م
مع اِتشال ماتل / سنقجتل/

 بالخكام والوِة للتنزجق

خملٌ التخزجس خول 
 اِنترنت

أسذاص قادرين علٍ ازتذدام 
 المعلوماتجٌ

اِنترنت  تكوين ابتداًُ علٍ
 والمعلوماتجٌ

 / مشغلي االتصاالت+  البني التحتية
 الحكام/الداخلية  إلى وزارة كتابةال
 ألعالمهم بالنشاط الوالة/

تكون وتدريب فً تقنت 
  وبوتلمجت

 ت.ي.ت.ت.ب.م/ا.ا.ت..ع.ا
 ماتل / سنقجتل/ /موريتل/ 

لزلطات لعّم المزبق ِا
 بواالمخلجٌ 

خول  خملٌ التخزجس
 تقنجات اإلعّم واِتشال



 أداة رصد بمثابة البوابة وينبغي أن  
واستمرارية  الميزانية العمومية)

 (بدأت العمل

وزارة التنمجٌ /ا.ا.ت.ع.ا  
 الريفجٌ

ترويج بوابة ل إنشاء 
في القطاع المنتجات 

 / التنمية الحيوانية) الريفي
  (الزراعة

 للوصول إلى توفر وسيلة  مقاهً سػال3ٌ
 اإلنترنت

بلديات تختوي علٍ قاعات منازبٌ 
 ومكوربٌ

/  ع للتقنجات.م/المزتسار 
  ماتل/ سنقجتل/ /موريتل

 تجهيز قاعات معلوماتية
جهزة الكمبيوتر بأ

 واإلنترنت

سجذن /المزتسار  الشخف/ التلفزيون/اإلذاعٌ  ترويح تعبٌُ
   عجش منت البسجر/خجدرة

 اِتشال

 المجزانجٌ التختجٌ البنً.ا/اِلكترونجٌ.ا    
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 القرارات المتذذة 8

 .لوذا الػرض المعجنٌاللجنٌ الفرعجٌ من تذشص لتعديّت امع ترك بعض اد المجزانجٌ المقترخٌ اعتما .1
 ماتل .سنقجتلوزتتخمل المجزانجٌ المعتمدة بالتزاوي بجن السركات الثّث َ موريتجلَ  .2
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        (  المقترخٌ المجزانجٌ)جوم العالمً لّتشاِت ومجتمع المعلومات ال

      
 مزاخات العرض: 1نساط 

 مسػلً اِتشاِت/د.ا.م/موريبوشت/ش.ن.و/ج.ت.م.ت.ت.و.ت.د.و.م.و
 

   العدد الوخدة ثمن الوخدة الثمن اِجمالً

 كراء القشر 1 1  

 واألفّم الشوت بما فً ذلك مجوزة ذجام تأججر 4 1 000 540 000 160 2

 ازتراخٌ قووة 3 1 000 180 000 540

 ملشقات 17 1 000 80 000 360 1

 خقاُب 200 1 000 12 000 400 2

 بطاقٌ دعوة 300 1 300 000 90

 سارة 100 1 500 000 50

 ججكا1قرص فلش    000 4 000 400

 كتجبات 600 1 1 500 000 800

 ِفتات 8 1 000 16 000 128

 ِفتٌ كبجرة قاعٌ اِفتتاح 1 1 000 216 000 216

 ِفتٌ المدذل 1 1 000 144 000 144
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 مزاخات عرض سركات ذدمات اِتشاِت: 2النساط 
 

   العدد الوخدة ثمن الوخدة الثمن اِجمالً
 ملشقات 8 1 000 80 000 640

 كتجبات 200 1 1 500 000 600

 ِفتات 8 1 000 16 000 128

 المجموع الجزًُ الثانً       000 368 1

 

 (مقوٍ 24)أيام األبواب المفتوخٌ فً الوِيات : 3نساط 
 

   العدد الوخدة ثمن الوخدة الثمن اِجمالً

 أجوزة كمبجوتر 5تأججر مقوٍ  تكالجف 3 24 000 16 000 152 1

 تكالجف مكالمات رزمٌ 1 000 200 000 200

 ِفتات 24 1 000 8 000 192

 المجموع الجزًُ الثالث       000 544 1

 

 (قافلٌ اِنترنت)خملٌ تخزجس خول تقنجات اِعّم واِتشال بوتلجمجت وتكنت : 4نساط 
 

   العدد الوخدة ثمن الوخدة الثمن اِجمالً

 ديكور خافلٌ اِنترنت 1 1 000 300 000 300

 وضع تشور لألنسطٌ 1 1 000 150 000 150

 جواُز الفاُزين 6 1 000 100 000 600

 تكالجف لجنٌ اِسراف

 مسرف 6 1 000 25 000 150

 مكون 6 1 000 30 000 180

 مزاعد مكون 6 1 000 30 000 180

 منعش 6 1 000 10 000 60

 زاُق 6 1 000 10 000 60

 وزاُل ووثاُق التدريس   1 000 300 000 300

وقود مولد (+ ل200)وقود الباص  270 1 300 000 81
 (ل70)الكورباء

 بطاريٌ 1 1 000 50 000 50

 شجانٌ الباص 1 1 000 50 000 50

 المجموع الجزًُ الرابع       000 161 2

 

 (أيام 3)المزتذدمجن أثناء التظاهرة     

 كاتبات 4 3 000 7 000 84

 وكّء 4 3 000 7 000 84

 بوابون 4 3 000 7 000 84

 خراس 4 3 000 7 000 84

 المجموع الجزًُ اِول    000 624 8
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 :اعداد  بوابٌ مزدوجٌ: 5نساط 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تجوجز مقاهً: 6نساط 
 

   العدد الوخدة ثمن الوخدة الثمن اِجمالً

جواز كمبجوتر لكل  2) 12 2 000 200 000 800 4
 (مقوٍ

 المجموع الجزًُ اِول       000 800 4

 
 

 إعّم: 6نساط 
   

   العدد الوخدة ثمن الوخدة الثمن اِجمالً

 اعّنات وبرامح فً الراديو 1 1 000 400 000 400

 اعّنات  وبرامح فً التلفزة 1 1 000 400 000 400

 اعّنات وبرامح فً الشخف 1 1 000 400 000 400

 المجموع الجزًُ الزادس       000 200 1

 
      

 مواد مزتولكٌ و غجر مخزوبٌ& تكالجف أذرى 
  

   العدد الوخدة ثمن الوخدة الثمن اِجمالً

     

     

     

 المجموع الجزًُ األذجر        300.000

 
    

  

 597 20 000       المجموع الكلً 

 

 

 

 

   العدد الوخدة ثمن الوخدة الثمن اِجمالً

 البرمجٌ المعماريٌ 1 1 000 200 000 200

 المبرمججن 3 1 000 100 000 300

 تكوين علٍ التخديث 1 1 000 100 000 100

 المجموع الجزًُ الذامس       000 600
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 قرار إنساء اللجنٌ 9
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