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 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 عدل -إخاء -شرف

 

 وزارة التشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة

 و

 وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة اإلدارة



 الئحة االختصارات:

 
AFIS النظام اآللي للتعرف على الهوية عن طريق بصمة األصبع 

AMPU  نسبة لكل مستخدممعدل الدقائق بال 

ANRPTS الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة 

Arabsat القمر الصناعي العربي لالتصاالت 

ARE سلطة التنظيم 

ARPU الدخل الشهري المتوسط للمستخدم بدون حساب الضرائب 

BCM البنك المركزي الموريتاني 

CCIAM وريتانياالغرفة التجارية والصناعية والزراعية لم 

CDAO  المجموعة االقتصادية لددول ففريقيدا الغربيدة يبندينر بوركينافاسدور الدرضر األخضدرر

سدداحل العدداار يامبيددار يانددار يينيددار يينيددا بيسدداور لبيريددار مددالير النيجددرر نيجريددار 

 السنغالر السيراليون والتويو(.

CFED مركز التكوين والتبادل عن بعدر 

Chinguitel شركة اتصاالت 

CMS نظام تسيير المحتوى 

CNUCED مؤتمر األمم المتحدة حول التجارة والتنمية 

CPI المفوضية المكلفة بترقية االستثمار 

CSLP اإلطار االستراتيجي لمكافحة الفقر 

e-Gouvernement )الحكومة االلكترونية يالمقهى اإلداري 

e-Gov )اإلدارة االلكترونية يالمقهى اإلداري 

e-Services الخدمات عبر االتصال 

FAI مزود بالولوا لالنترنيت 

GIE تجمع ذو نفع اقتصادي 

Gimtel   ةالتجمع المصرفي للخدمات النقدية والمعامالت االلكتروني 

GLIN شبكة المعلومات القانونية العالمية 

HTML  لغة تأشير النص الفائق 

IETF قوة المهام لهندسة االنترنت 

IMT موريتانيا الدولية اتصاالت 

IP ابروتوكول االنترنت 

IXP نقطة تبادل االنترنت 

MAEC وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 

MAED وزارة الشؤون االقتصادية والتنمية 

MAIEO وزارة الشؤون االسالمية والتعليم األصلي 

MASEF وزارة الشؤون االجتماعية والطفولة واألسرة 

Mattel التونسية لالتصاالت الموريتانية 

Mauripost الشركة الموريتانية للبريد 

Mauritel الموريتانية لالتصاالت 

MCAT وزارة التجارة والصناعة التقليدية والسياحة 

MCJS وزارة الثقافة والشباب والرياضة 

MCRP وزارة االتصال والعالقات مع البرلمان 

MDA 'نموذج مدفوعة بنية' 
MDN اع الوطنيوزارة الدف 

MDPMAA الوزارة المنتدبة لدى الوزير األول المكلفة بالشؤون االفريقية 

MDPMEDD الوزارة المنتدبة لدى الوزير األول المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة 

MDR وزارة التنمية الريفية 

  



MEF وزارة التعليم األساسي 

MEFPTN يات الجديدةوزارة التشغيل والتكوين المهني والتقن 

MESS وزارة التعليم الثانوي والعالي 

MET وزارة التجهيز والنقل 

MF وزارة المالية 

MFPTMA وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة اإلدارة 

MHA وزارة المياه والصرف الصحي 

MHUAT وزارة اإلسكان والعمران واالستصالح الترابي 

MID وزارة الداخلية والالمركزية 

MJ وزارة العدل 

MMI وزارة المعادن والصناعة 

Monétique ةمجموعة وسائل التسديد المعلوماتية وااللكتروني 

MOSS سرفير نقطة تبادل ميكروسوفت ضوفيس 

Moughataa  01مقاطعة موزعة بين الواليات  45المقاطعة اإلدارية يتوجد) 

MPE وزارة البترول والطاقة 

MPEM القتصاد البحريوزارة الصيد وا 

MPLS لوحة التحويل المتعددة البروتوكوالت 

MS وزارة الصحة 

NTIC التكنولوجيا الجديدة لإلعالم واالتصال 

OMD ضهداف األلفية التنموية 

OMG مجموعة تسيير األهداف 

OMVS منظمة استثمارنهر السنغال 

ONS المكتب الوطني لإلحصاء 

Opérateurs الت يماتلر موريتل وشنقيتل(مشغلو شبكة االتصا 

OPT مكتب البريد والمواصالت سابقا 

PIP برنامج االستثمار العمومي 

PME الشركات المتوسطة والصغرى 

PNB الناتج الوطني الخام 

PNDSE البرنامج الوطني لتنمية قطاع التهذيب 

RCI المرجعية المشتركة لقابلية االستغالل المتبادل 

REST  التمثيلي نقل الحالة 

RIAD شبكة الربط بالتدفق العالي لإلدارة 

SAE نظام األرشيف االلكتروني 

SIG نظام المعلومات الجغرافية 

SIGPE النظام المعلوماتي لتسيير عمال الدولة 

SNIM الشركة الوطنية للصناعة والمناجم 

SNPDTN 1110-1111ة ياالستراتيجية الوطنية للمخطط الرئيس لتنمية التقنيات الجديد) 

SOA البنية الموجهة للخدمات 

SYDONIA النظام المعلوماتي للجمارك 

TI تقنيات اإلعالم 

TIC تقنيات اإلعالم واالتصال 

TLD ميدان المستوى األعلى 

TN التقنيات الجديدة 

UA االتحاد اإلفريقي 

UIT االتحاد الدولي للمواصالت 

UMA ر ليبيار المعربر تونس ر موريتانيااتحاد المغرب العربي: الجزائر 

  



USD الدوالر األمريكي 

UVA الجامعة االفتراضية اإلفريقية 

Wilayas  والية في موريتانيا( 01فقليم فداري يتوجد 
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 .Erreur ! Signet non défini ................................................................ . مقدمة1

 .Erreur ! Signet non défini .......................................................................... . الديباجة1.1
 .Erreur ! Signet non défini ............................................................................ . النظرة1.1
 .Erreur ! Signet non défini .................................................................. . مخطط الوثيقة1.1

 .Erreur ! Signet non défini ............................................................ التشخيص 1
 .Erreur ! Signet non défini ........................................................ تحليل الوضعية الراهنة 1.1

 .Erreur ! Signet non défini ............... موريتانيا. الخلفية التاريخية لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال في 1.1.1
 .Erreur ! Signet non défini ............................................................. تحليل الوضعية الراهنة 1.1.1

 .Erreur ! Signet non défini ............................. تطوير وسائل ولوج الجميع إلى مؤسسة المعلومات 1.1.1.1

 .Erreur ! Signet non défini .......................................................................... عصرنة اإلدارة 1.1.1.1

 .Erreur ! Signet non défini ...................................................................... دارة االلكترونيةاإل 1.1.1.1

 .Erreur ! Signet non défini ................................................................ تطوير االقتصاد الرقمي 2.1.1.1

 .Erreur ! Signet non défini ........................................................... الدعم التكنولوجي القطاعي 2.1.1.1

 .Erreur ! Signet non défini ................................ مالءمة اإلطار القانوني لتقنيات اإلعالم واالتصال 2.1.1.1

 .Erreur ! Signet non défini ........................................................... . المؤهالت والمخاطر1.1
 .Erreur ! Signet non défini ...................................... موقع موريتانيا على المستوى الدولي 1.1
 .Erreur ! Signet non défini ............................................ أفضل الممارسات في هذا المجال 2.1

 .Erreur ! Signet non défini ................................................... المبادئ المتبعة في بعض الدول 1.2.1
 .Erreur ! Signet non défini ....................................................................... ممارسات جيدة 1.2.1

 .Erreur ! Signet non défini ................. الخطة الموجهة: المواطن / المستخدم/ مجموعة المستخدمين 1.1.2.1

 .Erreur ! Signet non défini ............................................................. الخدمات المتعددة القنوات 1.1.2.1

 .Erreur ! Signet non défini .................................................. وإعادة التنظيم التدقيق في النوعية 1.1.2.1

 .Erreur ! Signet non défini ....................................................................... . الدمج االجتماعي1.2.1.2

 .Erreur ! Signet non défini ............................................................................ . األمان والثقة2.1.2.1

 .Erreur ! Signet non défini ................................................................................... التقييس 2.1.2.1

 .Erreur ! Signet non défini ................................................................................... الحكامة 2.1.2.1

 .Erreur ! Signet non défini .......................................................... ملخص للممارسات الجيدة 1.2.1
 .Erreur ! Signet non défini ................................................. إعداد االستراتيجية 1

 .Erreur ! Signet non défini .................................................... مبادئ إعداد االستراتيجية  1.1
 .Erreur ! Signet non défini ................................................................. اصطالح الترقيم 1.1

 .Erreur ! Signet non défini .............................................. المخطط االستراتيجي 2
 .Erreur ! Signet non défini ........ : تنمية وسائل ولوج الجميع إلى مجتمع المعلومات1المحور  -1.2

 .Erreur ! Signet non défini ...... : تدعيم المكتسبات المتعلقة بالفاعلين في مجال الهاتف11.  التوجه 1.1.2
 .Erreur ! Signet non défini ............ ية للتشارك في البنية التحتية للمواصالت: إقامة آل111المشروع  1.1.1.2

 Erreur ! Signet non : االستغالل األمثل الستخدام مساهمات الفاعلين في مجال المواصالت111المشروع  1.1.1.2

défini. 

 .Erreur ! Signet non défini ................................. : مراجعة دفاتر التزامات الفاعلين111المشروع  1.1.1.2

: إقامة مرصد قطاعي على مستوى سلطة التنظيم يتم نشرتقريره بشكل نصف سنوي على األقل112المشروع  2.1.1.2

 ......................................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

: إطالق مشاورة تحت إشراف سلطة التنظيم وذلك مع الفاعلين وممثلي المستهلكين حول فرصة 112المشروع  2.1.1.2

 .Erreur ! Signet non défini ...................................................... لتنافس من خالل الرصيد اإلضافيتنظيم ا

 .Erreur ! Signet non défini ................................. إقامة التدفق العالي في موريتانيا -11.التوجيه 1.1.2
 .Erreur ! Signet non défini .................................. : ربط موريتانيا بالكابل البحري111المشروع:  1.1.1.2

 .Erreur ! Signet non défini ............................ شبكة وطنية لأللياف البصرية : نشر111المشروع   1.1.1.2

 .IXP ................................ Erreur ! Signet non défini: إقامة نقطة لتبادل االنترنت 111المشروع  1.1.1.2

 .Erreur ! Signet non défini ............ : تسهيل الولوج إلى االنترنت وإلى الثقافة الرقمية11التوجيه  .3.1.4
 .Erreur ! Signet non défini ...................... : إقامة مراكز جماعية للولوج إلى االنترنت111روع المش1.3.1.4

: تشجيع تطوير الخدمات ذات القيمة المضافة والخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال111المشروع   1.1.1.2

 ......................................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

 .Erreur ! Signet non défini .........اإلعالم واالتصال : مالءمة اإلطار القانوني لتقنيات1المحور   1.2
 .Erreur ! Signet non défini ...................... تطوير واقع األعمال والحكامة االقتصادية -11.التوجيه 1.1.2

: توفر اإلطار القانوني والتنظيمي العملي والمشجع لألعمال مع الرفع من نوعية الخدمات111المشروع  1.1.1.2

 ......................................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

 .Erreur ! Signet non défini ......... : إعداد اإلطار القانوني لتوجيه تطوير أدوات التسديد111المشروع  1.1.1.2

 .Erreur ! Signet non défini ................... : خلق بيئة قانونية لتطوير االقتصاد الرقمي111المشروع   1.1.1.2



 .Erreur ! Signet non défini ........................................ كترونية: تطوير التجارة االل112المشروع  2.1.1.2



 .Erreur ! Signet non défini ......................... : تطوير هيئات مؤسسية للثقافة الرقمية112المشروع  2.1.1.2

 .Erreur ! Signet non défini .......................................... الدولة والحريات العامة – 11التوجيه  1.1.2

 .Erreur ! Signet non défini . تقنيات اإلعالم واالتصال : إقامة إطار توجيهي شامل لتنمية111المشروع  1.1.1.2

 .Erreur ! Signet non défini ....................................... : حماية حقوق اإلنسان كفرد111المشروع  1.1.1.2

العمومية تدعيم قدرات الدولة من أجل إرضاء المستخدمين ومن اجل إشراكهم في الحياة :111المشروع  1.1.1.2

 ......................................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

 .Erreur ! Signet non défini .......................................... : تسهيل الولج إلى العدالة112المشروع  2.1.1.2

 .Erreur ! Signet non défini .......................................... الحياة المدنية والثقافية – 11التوجيه   1.1.2

 Erreur ! Signet non ....... : نشر المعلومات القانونية حول إطار تقنيات اإلعالم واالتصال111المشروع  1.1.1.2

défini. 

 .Erreur ! Signet non défini ................................. : تطوير الثقافة الرقمية لالقتصاد111المشروع   1.1.1.2

 .Erreur ! Signet non défini . : الرفع من نوعية الخدمات العمومية ومن االستفادة منها1المحور  2.1
 .Erreur ! Signet non défini ................................ ير: إقامة بيئة مناسبة لتسيير التغي11.التوجيه  1.1.2

 Erreur ! Signet ... إقامة لجنة وطنية مكلفة بتسهيل وتبسيط الترتيبات واإلجراءات اإلدارية 111المشروع  1.1.1.2

non défini. 

 .Erreur ! Signet non défini ........................................ : إلزامية إحداث اإلصالحات111المشروع  1.1.1.2

 .Erreur ! Signet non défini ........................... اإلدارة مسؤولة أمام المستخدم جعل – 11التوجيه  1.1.2

 .Erreur ! Signet non défini ..................... : إجبار اإلدارة على االستجابة للمستخدمين111المشروع  1.1.1.2

 Erreur ! Signet non .تسهيل الترتيبات واإلجراءات اإلدارية والرفع من استقبال المواطن -11التوجيه  1.1.2

défini. 

 Erreur ! Signet non .... : إقامة قاعدة بيانات حول الترتيبات واإلجراءات والبنى اإلدارية111المشروع   1.1.1.2

défini. 

 Erreur ! Signet non ... : تحليل قاعدة البيانات حول الترتيبات واإلجراءات والبنى اإلدارية111المشروع  1.1.1.2

défini. 

 .Erreur ! Signet non défini ..............................................: تفعيل مراكز االتصال111شروع الم  1.1.1.2

 .Erreur ! Signet non défini .............................................: إقامة مكاتب لالستقبال112المشروع  2.1.1.2

 .Erreur ! Signet non défini ........................................... : تنظيم حمالت للتحسيس112.المشروع 2.1.1.2

 .Erreur ! Signet non défini ....................................... : تطوير اإلدارة االلكترونية2المحور  2.2
إقامة هيئات اإلشراف الضرورية من أجل تسيير مشروع الحكومة االلكترونية ومن أجل لعب  -21.التوجيه 1.2.2

 .Erreur ! Signet non défini ....................................................................... دور صاحب المشروع.

 Erreur ! Signet .... التصال: تحديد سياسة التشارك في المصادر في مجال تقنيات اإلعالم وا211المشروع  1.1.2.2

non défini. 

 .Erreur ! Signet non défini .................. تحديد اإلطار المعياري للحكومة االلكترونية – 21التوجيه  1.2.2

وحماية المعلومات ( لنظم المعلوماتيةRCIتحديد مرجعية مشتركة للتشغيل المتبادل ): 211المشروع  1.1.2.2

 ......................................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

 .Erreur ! Signet non défini ........... (RCBA: إقامة مرجعية مشتركة لبيانات اإلدارة )211المشروع  1.1.2.2

 .Erreur ! Signet non défini ........: تحديد سياسة االندماج بين البرامج الحرة في اإلدارة211المشروع  1.1.2.2

 ! Erreur ... كترونية مندمجة وقادرة على تقديم خدمات تعاملية: إقامة بنى تحتية للحكومة االل21التوجيه  1.2.2

Signet non défini. 

: الرفع من مستوى مركز البيانات خدمة للمنصة الموحدة الستضافة تطبيقات الحكومة 211المشروع  1.1.2.2

 .Erreur ! Signet non défini ........................................................................................... االلكترونية

 Erreur ! Signet non .. ال موحد على مستوى الشبكة الداخلية للحكومة: إقامة نظام لالتص211المشروع  1.1.2.2

défini. 

 .Erreur ! Signet non défini ........................... (CND: إقامة مركز وطني للبيانات )211المشروع   1.1.2.2

 .Erreur ! Signet non défini .............. : إقامة مصلحة أو هيئة لألمن المعلوماتي للدولة212المشروع  2.1.2.2

 .Erreur ! Signet non défini .......... : إقامة مقدم للخدمات في مجال التوثيق االلكتروني212المشروع   2.1.2.2

التدفق لإلدارة وتجهيزها باألدوات المعلوماتية اإلدارات العمومية في شبكة عاليةدمج  -22التوجيه  2.2.2

 ................................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

 RIAD ..... Erreur ! Signet: دمج اإلدارات المركزية والمجموعات المحلية في انواكشوط 221المشروع   1.2.2.2

non défini. 

 .Erreur ! Signet non défini ... : تجهيز اإلدارة والمجموعات المحلية بوسائل المعلوماتية221المشروع  1.2.2.2

 Erreur ! Signet non ........ تطبيقات المعياريةإفادة اإلدارات والمجموعات المحلية من ال -22التوجيه  2.2.2

défini. 



 .Erreur ! Signet non défini ................................. : إعداد محفظة تطبيقات معيارية221المشروع   1.2.2.2

 .Erreur ! Signet non défini ....................................... تطوير محتوى رقمي وطني -22التوجيه  2.2.2

 .Erreur ! Signet non défini ...................................... : إقامة هيئة لتسيير المحتوى221المشروع  1.2.2.2

 .Erreur ! Signet non défini ...................................... تطوير الخدمات عبر االتصال -22التوجه  2.2.2

 ! Erreurبالخدمات عبر االتصال )الخدمات االلكترونية( إقامة نظام لتسيير التصديق والتسديد: 221المشروع  1.2.2.2

Signet non défini. 

 .Erreur ! Signet non défini .................................. : تطوير الخدمات عبر االتصال221 المشروع.2.7.  2.2

 .Erreur ! Signet non défini ..... : إقامة إجراءات مصاحبة لمشروع الحكومة االلكترونية24التوجيه   4.2.2



 Erreur ! Signet .. : إقامة بيئة مالئمة للتكوين في مجال تقنيات اإلعالم واالتصال في اإلدارة241المشروع  1.4.2.2

non défini. 

: إقامة بوابة لالتصال حول مشروع الحكومة االلكترونية وتسيير االستفادة من التجارب241المشروع  1.4.2.2
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 . مقدمة1
 

 

 اجة. الديب1.1

 
لم يعد يخفى على ضحد األهمية الكبرى التي يكتسيها االندماا الكامل في مؤسسة المعلومات فهذه األهمية تتجلى في 

الجوانب االقتصادية والثقافية واالجتماعية والسياسيةر فاالندماا فدي شدبكات التبدادل الدوليدة التدي تكتسدي دعائمهدا 

ك العزلة وتطوير التعاون مدن خدالل العمدل التعداونير والدتحكم بشدكل ومحتوياتها طابعا افتراضيا بشكل متزايد وف

ضفضل في البيئة المحيطة والتحسين من نظامي الصحة والتعليم وعصرنة اإلدارة وتطوير العالقات بدين السدلطات 

 العمومية والمواطنين تعتبر كلها تطبيقات لتكنلوجيا اإلعالم واالتصال وذلك ضمن سياق ضوسع.

 

موريتانيددا فددالن االندددماا فددي مؤسسددة المعلومددات يشددكل وسدديلة متميددزة سددواء بالنسددبة للتنميددة البشددرية ضو بالنسددبة ل

التالحم االجتماعي ضو النمو االقتصادي. فبفضل اإلمكانيات التي تفتحها والمصادر التي تدرها فالن تقنيدات اإلعدالم 

فن تعمدديم وسددائل الولددوا وتددوفير محتويددات  واالتصددال تعتبددر مكونددا ضساسدديا ضددمن المقومددات الضددرورية للتنميددة.

متنوعددة والتحسددين مددن اإلجددراءات وتطبيددق المعلوماتيددة كلهددا تشددكل وسددائل مضددمونة لتطددوير القدددرات البشددرية 

الكامنة في بالدنا. فبفضلها يصبح المواطن قدادرا علدى الحصدول علدى المعلومدات والخددمات الضدرورية لتطدوير 

 يته. ظروفه المعيشية ولتطوير فنتاج

 

فن الحكومة الموريتانية تولي عناية خاصة لتطوير تكنولوجيا اإلعالم واالتصال التي تدؤثر علدى الوضدعية العامدة 

للبلد والتي توفر بشكل خاص فرصا هامة في مجال التشغيل وتددعيم القددرات وتطدوير اإلدارة. ويجدب علدى البلدد 

المحلددي لددذلك. كمددا ضن ذلددك سدديمكن العديددد مددن القطاعددات االسددتفادة مددن المركزيددة الخدددمات فذا تددم فعددداد الوسددط 

االقتصادية من تصدير عرضها. فن تقنيات اإلعالم واالتصدال هدي ضيضدا وسديلة ال يمكدن االسدتغناء عنهدا بالنسدبة 

 للشركات التي تريب في الرفع من فنتاجيتها وذلك بفضل التحكم في المعلومات وفي المؤشرات.

الن تقنيدات اإلعدالم واالتصدال يمكدن ضن تعدوق الدنقص فدي الكثافدة السدكانية فدي البلدد ومن حيث تقديم القدراتر فد

 والتباعد بين المناطق. فن التعليم االلكتروني والمدارر والجامعات االفتراضية ضثبتت نجاحها في هذا المجال.

ت العموميدة لدم تعدد من جهة ضخرى فالن عالقة اإلدارة بالمواطن  يجب ضن تتطور بشكل سريع: فن فصدالح الخددما

تقتصر فقط علدى تبسديط اإلجدراءات اإلداريدة بدل فنهدا تشدمل ضيضدا تمريرهدا عبدر االتصدال ممدا يمكدن مدن تجندب 

 المصاعب المرتبطة بالبعد وبفترات االنتظار.

 

وهكذا وسعيا فلى تحقيق هذا الهدف قامت موريتانيا مندذ عددة سدنوات بفدتح ورشدة واسدعة لتطدوير تقنيدات اإلعدالم 

التصال: فتح السوق ومنح رخص المواصالتر فقامة سياسدة وطنيدة لالسدتفادة مدن الخددمات األساسدية المحدددة وا

في اإلطار االستراتيجي لمحاربة الفقر ر تشكيل هيئات للتنظديم وفطدالق مشدروع الدربط الددولي ذي التددفق العدالي 

يس لتنميددة تقنيددات اإلعددالم واالتصددال عبددر الكابددل البحددري. يالحددع كددذلك فعددداد اسددتراتيجية وطنيددة ومخطددط رئدد

وفقامددة الددربط بددين الشددبكات الحكوميددة مددن خددالل األسددالك البصددرية وتطددوير نظددم  1110-1111بالنسددبة للفتددرة 

 المعلوماتية والتعاون.

 

شكلت انطالقة جهود االندماا في مؤسسة المعلومات وفي اقتصاد المعرفدة. البرندامج  1111فن فعداد استراتيجية 

. فضدافة فلدى 1101قد شهد بعض التأخر واألنشطة المبرمجة لم تنطلق كلها فلدى يايدة  1110-1111للفترة  المعد

ذلددك فددالن البرنددامج األصددلي ال يسددتجيب للهددداف وال للحاجيددات المحددددة. ومددن ضجددل ضددمان التنميددة المنسددجمة  

ن اسدتراتيجية جديددة سديتم فعددادها لتقنيات اإلعدالم واالتصدال واالسدتفادة القصدوى مدن جهدود تطدوير اإلدارةر فدال

. هذه االستراتيجية ستتركز على تقنيات اإلعالم واالتصال كوسيلة لعصرنة اإلدارة وكموجده 1100-1101للفترة 

للتنمية االقتصادية. في هذا اإلطارر فالن االستراتيجية تمدنح مكاندة هامدة لمقهدى اإلدارة الدذي يددخل ضدمن محداور 

 تقنيات اإلعالم واالتصال وللمقهى االقتصادي. عصرنة اإلدارةر ولتطوير 

 

وهكذا فالن استراتيجية المقهى اإلداري المعدة بشكل مشترك بين القطاعدات الوزاريدة المعنيدة ستسداهم فدي تطدوير 

موريتانيا في مجال استخدام الوسائل االلكترونية من طرف الحكومدة واإلدارة. وبفضدل االسدتفادة مدن الممارسدات 

تناسب األقصى بين خطط عمل العصرنة وتنمية التقنيدات الجديددةر فدالن موريتانيدا تعتدزم كدذلك الددخول الجيدة وبال

فدي مصداف الددول األكثدر تنافسددية علدى المسدتويات االقتصدادية واالجتماعيدة التددي تسدتفيد بشدكل ضكثدر فدي الوقددت 

 الراهن من حركة االستثمارات الخارجية.



 . النظرة1.1

 

إلعالم واالتصال وعصدرنة اإلدارة حدول فنجداز عددد مدن األهدداف االسدتراتيحية تتجده نحدو تتركز نظرة تقنيات ا

 تحقيق النتائج وتعتمد على الشركات وتتطابق مع المحاور االستراتيجية لإلطار االستراتيجي لمحاربة الفقر: 

 تسريع النمو والحافظة على استقرار االقتصاد الكلي. (0

 ادية للفقراء.ترسيخ النمو في الدائرة االقتص (1

 تنمية المصادر البشرية وتوسيع الخدمات األساسية (1

 الرفع من مستوى الحكامة وتدعيم القدرات. (5

 تدعيم اإلشراف والمتابعة والتقييم والتنسيق. (4

 

تعتمد األهداف على الفرص التي توفرها تقنيات اإلعالم واالتصال وتتطلب فقامدة فطدار مؤسسدي وقدانوني مالئدم. 

 ه األهداف فيما يلي:ويمكن تلخيص هذ

 

 التنمية البشرية:

  الرفددع مددن االسددتفادة مددن المعددارف: فن تقنيددات االنترنددت والمواصددالت تسددهالن االتصددال والولددوا فلددى

المعارف والعلم. كما تمكنان المواطنين المسدتنيرين مدن الوصدول بسدهولة وبسدرعة فلدى المعلومدات. فن 

يجددب اسددتغاللها مددن ضجددل تزويددد المددواطن بالمعلومددات دمقرطددة الهدداتف النقددال واالنترنددت فددي البيددت 

 وبالمعرفة والخدمات.

  تنميددة خدددمات التعلدديم: تقنيددات اإلعددالم واالتصددال تسددمح لنددا بددربط وسددائل التهددذيب وفتحهددا مددن خددالل

القنوات االفتراضية. يجب ضن تستفيد موريتانيا من هذه الجوانب التي تساعد على الوصول فلى الخدمات 

 األساسية.

  تسهيل االستفادة من المعلومات: فن تقنيات اإلعدالم واالتصدال تدوفر وسديلة لفدك العزلدة. سديمكن تطدوير

الولوا فلى االنترنت بتدفق عال في واليات البالد من تمكن السكان مدن الوصدول فلدى الخددمات التدي لدم 

ول القطدداع تعددد ماديددة بددل ضصددبحت افتراضددية. فضددافة فلددى ذلددك يجددب تطددوير نشددر كددل المعلومددات حدد

العمومي التي يحق للمواطن الحصول عليها وذلك من خالل مختلف قنوات االتصال ياالنترندتر تقنيدات 

 الجيل الثالثر الهاتفر مراكز االتصالر القنوات الهرتزيةر ... الخ(.

 

 التنمية االقتصادية:

 ة مددن ضجددل التنميددة الرفددع مددن اإلنتدداا ومسددتوى المعدداا: تقنيددات اإلعددالم واالتصددال تشددكل ضدوات رئيسدد

البشرية واالقتصادية وذلك بفضل االستخدام الفعال وذي المردودية للمعلومات وتعميم االستفادة من هدذه 

المعلومات عبدر عددة قندوات. وهكدذا  يدتم التحسدين مدن اإلنتداا الكلدي ويدتم خلدق قيمدة مضدافة هامدة فدي 

 مختلف القطاعات.

 اإلعالم واالتصال فلدى الشدركات واسدتخدامها بشدكل واسدع  الرفع من ضداء الشركات: نسبة دخول تقنيات

وفعال تلعب دورا ضساسيا في تنمية اقتصداد المعرفدة وفدي قددرة الشدركات علدى فنتداا قيمدة مضدافة عليدا 

وخلق فرص عمل جديدة. فن هذه النسبة ال تزال ضعيفة في موريتانيا وال تمكن الشركات من االسدتجابة 

 تمكنها من الوصول فلى ضسواق جديدة. لمتطلبات قطاعاتها كما ال

  تطدوير خدددمات البحدث والتنميددة : فن خلددق تعاضدد وتعدداون بدين هيئددات التعلدديم العدالي والقطدداع الخدداص

سدديمكن مددن تحويددل القدددرات المحليددة خاصددة فددي مجددال تطددوير البددرامج المعلوماتيددةر فلددى منتجددات 

 خارا.تكنولوجية يوثق فيها وقابلة للتسويق في البالد وفي ال

 

 الفاعلية المتزايدة لإلدارة:

  تسهيل الولوا فلى الخدمات العمومية والحد من التكاليف: يتعلدق األمدر بالعدادة تنظديم الخددمات اإلداريدة

من ضجل ضمان االندماا والشفافية والتوفر. فن هذه المقاربة ستمكن من الحد من مصاريف القطاع العام 

دولدة. فن القطداع العدام سديحقق بالتأكيدد مكاسدب مدن حيدث الفاعليدة التي تمثدل جدزءا هامدا مدن ميزانيدة ال

والمردودية تكتسي ضهمية كبرى ضمن تحقيق خدمات الحكومة االلكترونية من خالل المعالجدة المبسدطة 

واآلليددة للمعلومددات ياإلجددراءات عددن بعدددر الشددكليات المعبئددة مسددبقار نفددس المعلومددات عبددر عدددة قنددوات 

 لجيل الثالثر الهاتفر مراكز االتصالر القنوات الهرتزيةر ... الخ(.ياالنترنتر تقنيات ا

  الرفع من فعالية نظم معلومات اإلدارة: يتعلق األمر بالقامة هيكلدة قابلدة للتطدور تضدمن حمايدة معلومدات

 اإلدارة ومداخيل الدولة وتوفر تكاليف ضقل للصيانة.



 . مخطط الوثيقة1.1

  في الجدزء األولر

لوثيقدة نقدم رهاندات ا

االسددددددددددددددددددددتراتيجية 

 والنظرة واألهداف.

 

 

 

 

  الجزء الثاني نهدتم

بتحليدددددددل مدددددددا هدددددددو 

متدددددوفرر والفدددددرص 

والعوائددق ضمددام تنميددة 

تكنولوجيددددة اإلعددددالم 

واالتصددال باإلضددافة 

فلدددددددددى معدددددددددايرة ضو 

مقارنة مرجعية تبدين 

وضدددددعية موريتانيدددددا 

وضفضددل الممارسددات 

 المعروفة في العالم. 

 

 

  الجددددددزء الثالددددددث

لددددى نتددددائج يعتمددددد ع

التشددددددددخيص. بعددددددددد 

تفصيل مبداد  فعدداد 

االسدددتراتيجيةر نعبدددر 

المحدددددددددددددددددددددددددددددداور 

االسددددددددددددددددددددتراتيجية 

والمخطددددط الددددرئيس 

 ونفصل المشاريع: 

 

 

  فددي الجددزء الرابددع

نهدددددددددتم بدددددددددالمخطط 

العملدددددددددي وكدددددددددذلك 

بالميزانيةر وبالجدول 

الزمندددددددي وتسدددددددديير 

 المخاطر 

 

 

 مقدمة

 ديباجة 

 النظرة 

 مخطط الوثيقة

 

 يص التشخ

 تحليل ما هو متوفر

 خاطرمالمؤهالت وال

 الموقع على المستوى الدولي

 ضفضل الممارسات في العالم

 فعداد االستراتجية

  اصطالح الترقيم

 المخطط االستراتيجي يالمحاور والتوجيهات(

 المشاريع المفصلة

 المخطط الرئيس

 تنفيذ االستراتيجية 

 آلية االشراف والمتابعة والتقييم

 التمويلآلية  

 المخطط العملي

 المخاطر

 الميزانية



 .التشخيص1

 

 . تحليل الوضعية الراهنة0.1

 لفية التاريخية لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال في موريتانيا.. الخ0.0.1

منذ بداية التسعينيات ضدركت موريتانيا ضهمية المواصالت وتقنيات اإلعالم واالتصال بالنسبة لمستقبلها. وسعيا فلدى 

د هدذا التفكيدر تحديث تنمية شبكة المواصالتر ضطلقت الدولة تفكيرا عميقا بالتعاون مع الشركاء في التنمية. وقدد قدا

حول المواصالت ليكرر نهاية احتكدار الدولدة لهدذا  0999يوليو  00بتاريخ  99/109فلى المصادقة على القانون 

القطاع. وهكذا تم فصل مكتب البريد والمواصالت فلى هيئتين منفصلين هما موريبوست  وموريتدل مدع فدتح رضر 

صدتان للهداتف النقدال ثدم رخصدة ثالثدة بعدد ذلدك فدي عدام مال هذه األخيرة. وقد ضنشئت سدلطة للتنظديم ومنحدت رخ

1110... 

كتابددة للدولددة مكلفددة  1111قبددل ضن يحددل محلدده سددنة  0991علددى مسددتوى اإلدارةر تددم فنشدداء مركددز لالنترنددت فددي 

بالتقنيددات الجديدددة. فدخددال المعلوماتيددة فلددى اإلدارة تددم فطالقدده مددن خددالل هددذه اإلنجددازات وعددرف تطددورا معينددا 

سنوات. وقد ضقامت اإلدارة شبكة للربط  4د فعداد االستراتيجية الوطنية لتطوير التقنيات الجديدة لفترة خصوصا بع

وتددزودت بمنصددة لالستضددافة يمركددز  1114بددين الشددبكات بتدددفق عددال تمكددن مددن ربددط القطاعددات اإلداريددة سددنة 

 البيانات( وضمن المجتمع المدني ظهرت عدة مبادرات.

: 0كومة عدة مبادرات في ما يخص حكامة سياسدة مؤسسدة المعلومدات يانظدر الجددول من جهة ضخرى اتخذت الح

 الخلفية التاريخية لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال في موريتانيا(

 

 : الخلفية التاريخية لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال في موريتانيا0انظر الجدول 

0999   فنشاء ميدان المستوى األعلى يNICدان ي( لتسيير المي.mrضمن الجامعة ) 

0991   ظهور روابط االنترنت األولى التي يسيرها مكتب البريد والمواصالت 

 فقامة الممونين بالولوا فلى االنترنت 

0991   فنشاء مركز لالنترنت 

  نشر الواجهة الوطنيةhttp/www.mauritania.mr 

0999  

 
 فنشاء سلطة التنظيم 

 طاقة التعريف الوطنيةفطالق النظام البيوميتري لتسيير ب 

1111 

 
 فنشاء منتدى االنترنت للمجتمع المدني 

 فنشاء كتابة للدولة مكلفة بالتقنيات الجديدة 

 )منح رخصتين للهاتف النقال يماتل وموريتل 

1110   فقامة روابط االنترنت في الواليات 

1111 

 
 فعداد االستراتيجية الوطنية لتنمية التقنيات الجديدة 

 من ضجل تسهيل تطوير الخددمات  1111ترقية النفاذ الشامل فلى الخدمات سنة  فنشاء وكالة

األساسية يالماءر والكهرباءر وتكنولوجيا اإلعالم واالتصالر وخددمات البريدد( فدي الوسدط 

 الريفي وفي المناطق القابلة لالستفادة من النفاذ الشامل 

  ومثيالتهدا فدي الدداخل مدن ضجدل فقامة شبكة تربط بدين المستشدفيات الرئيسدية فدي العاصدمة

تسددهيل التبددادل بددين األخصددائيين سددعيا فلددى تحسددين نوعيددة العالجددات المقدمددة للمرضددى 

 يمشروع الطب عن بعد(.

  فقامة مركز للتكوين والتبادل عن بعد مجهز ويتدخل فدي عددة مجداالت ويهدم القطداع العدام

 كما يهم القطاع الخاص والمجتمع المدني.

  



  الموريتانيدة للتنميدة مدن ضجدل تسدهيل اسدتخدام الشدبكة الرقميدة وتشدجيع هدذا  فقامة الواجهة

 المجال.

1114 

 
 .فقامة االنترنت ذي التدفق العالي للحكومة وفنشاء مركز للبيانات 

1110 

 
  تنمية االنترنت في البيت من خالل فنشاء الولوا فلىADSL. 

 )ظهور مشغل ثالث في المواصالت يشنقيتل 

 الولوا لالنترنيت الذي كانت تتوفر عليه موريتل ومنح رخص فلى شنقيتل. نهاية احتكار 

 .منح رخصة لتكنولوجيا الجيل الثالث 

 تقييم وضعية تنفيذ االستراتيجية الوطنية لتنمية التقنيات الجديدة 

1111  

 
  فنشدداء وزارة للوظيفددة العموميددة وعصددرنة اإلدارة مكلفددة باإلشددراف علددى تطددوير تقنيددات

 واالتصال وعصرنة اإلدارة.اإلعالم 

  فنشددداء اإلدارة العامدددة للمعلوماتيدددة واإلدارة ضدددمن وزارة الوظيفدددة العموميدددة وعصدددرنة

 اإلدارة.

  ربط قطاع تقنيات اإلعالم واالتصال بوزارة الميداه والطاقدة وتقنيدات اإلعدالم واالتصدالر

 حيث تم تجميع العديد من مكونات تقنيات اإلعالم واالتصال.

 فلدى مدنح  1111حلة الثانية مدن فدتح قطاعدات االتصداالت ممدا ضدى فدي يونيدو فطالق المر

 رخص شاملة يثالث رخص(

  اقتناء قافلة االنترنت يباص مجهز بدأدوات المعلوماتيدة واالتصداالت( مدن ضجدل االسدتجابة

 فلى حاجيات تعميم تقنيات اإلعالم واالتصال.

1111 

 
 ظهور االنترنت النقال من الجيل الثالث 

 ير مواقع لالنترنيت في القطاعات الوزارية تطو 

 .)ظهور ضول المواقع الموجهة للمواطن يموقعين 

 فطالق ضول مكتب لالستقبال 

 فنشاء كتابة الدولة المكلفة بعصرنة اإلدارة وتقنيات اإلعالم واالتصال 

1119 

 

 فطالق المخطط الرئيس للمعلومات واإلدارة 

 اإلدارةفدخال التسيير االلكتروني للوثائق و 

  فنشدداء الددوزارة المنتدبددة لدددى الددوزير األول المكلفددة بعصددرنة اإلدارة وتقنيددات اإلعددالم

 واالتصال

 توسيع الشبكة الرابطة بين الشبكات ذات التدفق العالي لدى اإلدارة 

 تدعيم قدرات مركز البيانات 

1101 

 

 فطالق برنامج تأمين الوثائق الوطنية لبطاقة التعريف الوطنية 

  تقنيات اإلعالم واالتصال بوزارة التشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدةفلحاق 

 فطالق نظام تسيير الضرائب 

 فطالق استراتيجية عصرنة اإلدارة والتقنيات الجديدة 

 فقامة وكالة وطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة 

 فطالق النظام المندمج لتسيير المصادر البشرية 

  الدولي وفقامة 'الموريتانية الدولية لالتصاالت'فطالق مشروع الربط 

 



 تحليل الوضعية الراهنة 1.1.1

 

 تطوير وسائل ولوج الجميع إلى مؤسسة المعلومات 1.1.1.1

 

برنامجا واسعا إلصالح البريد والمواصالت. وقد سعت هدف هذه االستراتيجية ضساسدا  0991تبنت موريتانيا سنة 

بتداريخ  99/109لق ظروف جذابة. وضدت هذه الجهود فلى المصادقة على القدانون فلى فتح سوق االتصاالت مع خ

المتعلق بالمواصالت والذي جسد نهايدة احتكدار القطداع مدن طدرف مكتدب البريدد والمواصدالت.  0999يوليو  09

جاندب مكتب البريد والمواصالت تم تقسيمه فلى هيئتين هما من جهدة مريبوصدت التدي تمثلدت مهمتهدا فدي تسديير ال

المتعلق بمهنة البنك والمالية والبريد ومن جهة ضخرى موريتل التي تهدتم بجاندب االتصداالت مدع فدتح رضسدمال هدذه 

األخيرة ضمام المسداهمين الخصوصديين. وهكدذا تخلدت الدولدة تمامدا عدن قطداع االتصداالت واحتفظدت بددور وحيدد 

 بها في هذا المجال.  معرف بالقانون ويقتصر على منح الرخص واحترام النظم المعمول

 ومنذ ذلك التاريخ ضنشأت الدولة هيئتين هامتين من ضجل دعم وتنظيم القطاع. 

 

سلطة التنظيم تم فنشاؤها كهيئة مستقلة للتنظيم متعدد القطاعات وهي تتمتع باالستقاللية الماليدة واسدتقاللية التسديير 

 وتتبع للوزير األول.

 

 اصالت في ما يلي:وتتمثل مهامها خصوصا في قطاع المو

  السددهر علددى تطبيددق ترتيبددات النصددوص التشددريعية والتنظيميددة ضددمن شددروط موضددوعية شددفافة وييددر

 تمييزية

 .ضمان استمرارية الخدمة وحماية المصلحة العامة 

  حمايددة مصددالح المسددتخدمين والمشددغلين مددن خددالل اتخدداذ كددل اإلجددراءات الالزمددة التددي يتطلبهددا ضددمان

 ي والشفاف والقانوني في القطاع.ممارسة التنافس الفعل

  تطوير التنمية الفعالة للقطاع طبقا ألهداف الحكومة من خالل السهر خصوصا على التوازن االقتصدادي

 والمالي وعلى حماية الظروف االقتصادية الضرورية لالستمرارية.

 رخص والتندازالت منح الترخيصات المقررة في القطاعات المعنية وتنفيذ فجراءات المنح التصداريح والد

 في ظروف شفافة وتنافس تام.

 .مراقبة احترام المتدخلين اللتزاماتهم في فطار الرخص والتصاريح والتنازالت 

 .متابعة احترام شروط الممارسة والتنافس 

 

جاء ليكمل حكامة وتسيير القطاع. وتجدر اإلشدارة  1111فنشاء كتابة للدولة مكلفة بتقنيات اإلعالم واالتصال سنة 

هنا فلى ضنه مندذ ذلدك التداريخ ضصدبح هنداك قطداع وزاري مكلدف بجواندب تقنيدات اإلعدالم واالتصدال. هدذا القطداع 

 مكلف ضساسا في مجال االتصاالت بالجوانب المتعلقة بالنقاط التالية:

 .تنمية البنى التحتية للربط وتحديد بروتوكوالت التبادل على مستوى الوطن 

 تالءم مع تنمية البريد والمواصالت وتنمية اإلعالم مع األخذ فدي االعتبدار فقامة فطار قانوني ومؤسسي ي

 لمباد  األخالق والضمير المهني في هذه المجاالت.

  تحديد فطار الثقة الذي يسمح بتطوير وتنمية التبادلر فعداد وتنفيدذ سياسدات دعدم القطداع الضدروري فدي

طبيقدات وتحديدد وتنفيدذ سياسدة النفداذ الشدامل فلدى مجال تقنيات اإلعالم واالتصال فيما يخص الدربط والت

 خدمات تقنيات اإلعالم واالتصال.

  التدقيق في ضنشطة تكنولوجيا اإلعدالم واالتصدال التدي ال تغطيهدا سدلطة التنظديم وجعلهدا تحتدرم المعدايير

 والنظم المعمول بها.

 .تعميم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال على المستوى الوطني 

 تكوين في مجال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال.توجيه ودعم ال 

 

 



 تطوير المواصالت:

 

سدنة لدم تأخدذ بعدين االعتبدار خطدة  04فن دفاتر االلتزامات التي تم فعددادها مدن ضجدل مدنح الدرخص األولدى لفتدرة 

ك استراتيجية للتخطيط الرقمي وكانت تقتصر فقط على بعض الحاجات األساسية للبلدد فدي مجدال الهداتف. ومدع ذلد

شملت مكونة هامدة لالتصداالت كاندت هدي بددورها تشدمل مشداريع  1111فالن استراتيجية طموحة تم فعدادها عام 

 بنيوية نذكر منها على سبيل المثال:

 

  1114ميكابايت للثانية عام  011ميكابايت للثانية وفلى  01فلى  1,4زيادة نطاق التردد من. 

 وذلك من خالل فقامة نقاط للتبادالت الوطنية. االستغالل األمثل الستخدام النطاق الترددي 

  :مضاعفة عدد نقاط الدخول ذات التدفق العالي الدولية وشبه اإلقليمية 

  :من خالل دخول مبادرات الكابل البحريAfrica One, SAT3 

 .من خالل تدعيم الروابط الحالية الممتدة تجاه المغرب وفرنسا والواليات المتحدة 

 ق بين المدن مع فطالق مشاريع لتنمية شبكة وطنية للتدفق العالي.زيادة قدرات التدف 

 

ومع ذلك بعد عشر سنوات من تحرير قطاع االتصاالت فالن البلد لدم يسدتفد بشدكل كامدل مدن الفدرص المتدوفرة فدي 

ج مجال تنمية البنى التحتية للتدفق العالي وظروف الولوا يير ضن سياسة اإلصالح هدذه قدد مكندت مدن تحقيدق نتدائ

 هامة.

تتوفر موريتانيا اليوم على ثالث مشغلين للهاتف الثابت والنقال واالنترندت: موريتدلر ماتدلر وشدنقيتل وهدي نتيجدة 

% الهدداتف الجددوال 10% مددن المشددتركين ي11لشددراكات مددع مشددغلين مغاربددة وتونسدديين وسددودانيين يتقاسددمون 

 ية البلد هامة جدا:% للهاتف الثابت(. تعتبر مساهمة الهاتف النقال في تنم1,51و

 فرصة عمل يير مباشرة 4111فنشاء ضكثر من  -

 مليار ضوقية في السنوات العشر األخيرة. 011استثمار مشغلي المواصالت لمبلغ  -

 مليار من األوقية فلى الخزينة العامة على مدى السنوات العشر األخيرة 011تسديد مبلغ  -

فلدى  1111ضوقيدة داخليدا ودوليدا علدى التدوالي( عدام  051اوقية و 011تكلفة االتصاالت التي انتقلت من  -

 ضوقية يداخل الشبكاتر بين الشبكاتر ودوليا على التوالي( 011اوقية و 51ضوقيةر  11

 رقم ضعمال في تزايد مرتفع مما ثبت قوة القطاع.  -

 1112 1114 1112 رقم األعمال بماليين األوقية

 495 62 228 59 490 53 الهاتف بشكل عام

 %6 %11 %27 طورالت

 539 3 812 7 826 8 بما فيه الهاتف الثابت

 %55- %11- %4- التطور

 956 58 416 51 664 44 بما فيه الهاتف النقال

 %15 %15 %36 التطور

 المصدر: سلطة التنظيم



 هذه النتائج المشجعة تدعمها اإلحصاءات الواردة في هذا المجال:

 

 %.10الخلوي وهو ما يعني نسبة انتشار تبلغ زيادة عدد المشتركين في الهاتف  -

 2007 2008 2009 

 249 182 2 762 009 2 870 509 1 عدد المشتركين

 %9 %33 %40 التطور

 %71 %67 %50 نسبة االنتشار

 المصدر: سلطة التنظيم.

 

 محور طرقير  10مدينة وبلدة بواسطة الهاتف النقال وتغطية  111فك العزلة عن  -

 ترك باالنترنت.ضلف مش 11111 -

المشدددددددددددتركون فدددددددددددي  

االنترنددددددددت بواسدددددددددطة 

 الهواتف الثابتة 

المشددتركون بواسدددطة 

 الخطوط المتخصصة

المشددددددددتركون 

 ADSLفي 

المشددددددتركون فددددددي 

 االنترنت بالجوال

 المجموع

2008 2198 255 5876 1364 9693 

2009 790 245 6530 22013 29578 

 المصدر: سلطة التنظيم.

 

 ن كثافة الهاتف وهي نسبة مرضية تجعل موريتانيا فوق المعدل العالمي.% م10هذه النسب تمثل  -

 

 .1112المعايير المرجعية لمقارنة كثافة الهاتف سنة 

 
 

 

سدتتوفر موريتانيدا علدى ربدط دولدي عبدر كابدل  1101وضخيرا فقد تم فطالق مشروع هام للربط الدولي. ابتداء مدن 

 (.ACE: مشروع 0وهو اآلن قيد البناء يانظر الجدول ( ACEضوروبا –الشواطئ الغربية إلفريقيا 

 

 .ACE: مشروع 1الجدول 

 

قامت مجموعة ضورانج بتوقيع ابروتوكدول اتفداق يتعلدق بالنشداء كابدل بحدري جديدد مدن األليداف  1111في ديسمبر 

ين الددوليين فدي البصرية. وسعيا فلى تنفيذ هذا المشروع الهام والطموحر فقد تعاملت ضوراندج مدع العديدد مدن الفداعل

  15مجال االتصاالت. مسار الكابل البحري من األلياف البصرية والدذي ينجدز انطالقدا مدن هدذا التعداون سديوفر لد 

بلدددا فددي منطلقددة الشدداطئ الغربددي إلفريقيددا فرصددة االرتبدداط فددي مددا بينهددا واالرتبدداط مددع ضوروبددا والشددبكة الدوليددة 

يانظر الخارطة المرفقة ضسفله : مخطط لمنطقة شواطئ ففريقيدا  ACEللكابالت البحرية. هذا المشروع يحمل اسم 

والكدداميرون كلددم وسدديمتد مددن الغددابون فلددى فرنسددا حيددث يددربط بددين الغددابون  051111وضوروبددا( وطولدده حددوالي 

ونجيريا وبنين وتوكو ويانا وساحل العاا ويينيا بيساو والسنغال ويامبيا والرضر األخضر وموريتانيدا والمغدرب 

 هناك توسعة تمتد فلى ضن تشمل جنوب ففريقيا وهي قيد الدراسة اآلن.نيا والبرتغال وفرنسا. وفسبا

 العالم           موريتانيا       المغرب      نغاليالس



بالنسبة للزبائن في ففريقيا الغربيةر فالن فنشاء هذا الكابل يمثل ولوجا مباشرا فلدى روافدد التددفق العدالي التدي تدربط 

لتحتيدة للمواصدالت والتبدادل ممدا يفدتح فرصدة العالمر وستتوفر للشركات في هذه البلدان فرصة استفادة من البنى ا

جديدة للنمدو وتنافسدية نوعيدة وتنوعدا فدي منتجدات التقنيدات الجديددة لإلعدالم واالتصدال وسديطور لددى زبنداء هدذه 

الشركات خدمات النطاق الترددي الواسع مثل االنترنت ذات التدفق العالير خدمة فيزيو فونير الخ. هناك خددمات 

عددن بعددد والطددب عددن بعددد يمكددن ضن تشددهد قفددزة حقيقيددة فددي هددذه البلدددان حيددث تشددهد نظددم نقددل  ضخددرى مثددل التعلدديم

 المعلومات تطورا متسارعا. هذا بغض النظر عن فرص فقامة شركات إلسداء الخدمات الدولية.

 

  
 

 . التكنولوجيا المستخدمة والقدرات المتوفرة1

 

من التكنولوجيا األجود ضداء المستخدمة حاليا في مجدال الكدابالت البحريدة: تعددد اإلرسدال  ACEسيستفيد مشروع 

( الذي يمكن من فجراء فرسال متعدد لعدة ضطوال نطاق على زوا واحدد مدن األليداف BWBMفي طور النطاق ي

مباشددرة بزيددادة القدددرة علدى اإلرسددال لمجددرد زيددادة التجهيددزات األرضددية فقددط فذا دعددت البصدرية وهددو مددا يسددمح 

 الضرورة.

 

سيعمل بتكامل كامل مع النظم القائمةر موفرا ربطا بأوروبا وضمريكا وآسيا بقدرة فجماليدة مشدتركة  ACEمشروع 

 .TPS 0,91قدرها 

 

 المسار المقرر والدول التي يتم ربطها – ACEالكابل البحري: 

http://www.orange.com/fr_FR/presse/communiques/null


 . التكلفة الكلية وتكلفة إقامة نقطة ربط أرضية1

 

مليدون دوالرر ضمدا تكلفدة فقامدة نقطدة بدالربط األرضدي بانواكشدوط  011الستثمار اإلجمدالي للمشدروع تبلدغ تكلفة ا

 ضلف دوالر للسنة تمثل تكلفة االستغالل والصيانة. 011مليون دوال يضاف فلى  14وتقدر ضصال ب  

 

 . برنامج اإلنجاز 2

 

 اللقاء المقرر في دكار: 1111فبراير مارس 

  التعهد 

  العقد مع المزودتوقيع 

 :1111إلى النصف الثاني من  1111مارس 

 .بناء الشبكة 

 :1111النصب الثاني من 

 التشغيل التجاري للنظام. 

 

هذه النتائج تخفي مع ذلك الكثير من النواقصر والمعوقات وعدم التناسق التي بالزالتها يمكن ضن نساهم بشدكل فعدال 

ال ونؤثر بشكل فعال في التنمية االقتصدادية واالجتماعيدة تقنيات اإلعالم واالتصفي تطوير استخدام 

 في بالدنا. ويتعلق األمر خصوصا بما يلي:
 

قلددة األخددذ بعددين االعتبددار فددي تقنيددات اإلعددالم واالتصددال لسياسددات تنميددة الددبالد يانظددر  -

( وعلى يرار بعدض الددول التدي جعلدت مدن CSLPمختلف األطر االستراتيجية لمحاربة الفقر: 

 تقنيات عامل نمو اقتصادي؛هذه ال

المسدداهمة الضددعيفة للفدداعلين فددي مجددال المواصددالت فددي تنميددة القطدداع الخدداص الددوطني الددذي يالبددا مددا  -

 يستبعد من المعامالت الباطنية لصالح شركات ضجنبية؛

ضعف فشراك الفاعلين في مجدال المواصدالت فدي تنميدة البندى التحتيدة ذات التددفق العدالير وهدو األمدر  -

مثددل عددامال ضددروريا مددن ضجددل تنميددة الخدددمات الرقميددةر بددالريم مددن ضرقددام األعمددال والفوائددد الددذي ي

 الحاصلة؛

يياب ضي ربط دولي للتدفق العالي بالشبكة العالميدة للكدابالت البحريدة باألليداف البصدرية وهدو مدا يعندي  -

 ضعف نوعية الخدمات.

 

تررتبط بشدكل عدام وفدي مجدال المواصدالت بشدكل خداص  فن رفع العوائق األساسية التي تقف ضمام التنميدة الرقميدة

. هذه البندى التحتيدة تشدكل دعامدة لنقدل وفيصدال بشكل وثيق بإقامة شبكة وطنية ودولية لكابالت األلياف البصرية

 الخدمات. وتهدف االستراتيجية المتبعة حول محور تنمية المواصالت فلى تحقيق ما يلي:

 

 الهاتف وذلك من خالل ما يلي: تدعيم المكتسبات المتعلقة بمشغلي ( ض

 مراجعة مالءمة آليات استخدام صندوق النفاذ الشامل الذي يمول من مساهمة المشغلين. -

مراجعة دفاتر االلتزامات لمشغلي الهاتف من ضجل األخذ بعين االعتبار حاجيات البلد قبل نهاية السدنوات  -

 المتعاقد عليهار وذلك من خالل التفاوق. 04ال  

 

بط بالتدفق العالي لموريتانيا: ربط موريتانيا بالشبكة العالمية للكابالت البحرية باأللياف البصدرية فقامة ر ( ب

وفقامة شبكة وطنية لللياف البصرية. هذا الهددف يمكدن ان ينجدز مدن خدالل الشدراكة بدين القطداع العدام 

 والخاص من ضجل فقامة نقطة للربط األرضي بانواكشوط.

 

هناك مذكرة قطاعية
1
تظهدر  1100م فنجازها مدن طدرف خبدراء البندك الددولي ضثنداء الفتدرة مدن ابريدل فلدى مدايو ت 

العناصددر اإلضددافية لتشددخيص القطدداع وتمكددن مددن تدددقيق وفكمددال المشدداريع ذات األولويددة الالزمددة إلنجدداز هددذا 

تمدت فضدافتها فلدى المشروع. هذه العناصر نعيد ذكرها في ما يلي. والمشاريع اإلضافية المحددة في هدذه الدراسدة 

 جزء "خطة العمل".

                                                 
رة التشدغيل ( لصدالح وزاP123095ي تقنيدات اإلعدالم واالتصدالالحوار حول قطاع اطالق . المذكرة القطاعية لتقنيات اإلعالم واالتصالر بعثة فعادة 1

 . 1100مايو  -والتكوين المهني والتقنيات الجديدة ابريل  



 وضعية نسبة االنتشار مقارنة بشبه المنطقة
 

% ويجب ضن تتباطأ اآلن بشدكل ملحدوظر فبوجودهدا فدي موقدع متوسدط بدين 011نسبة انتشار الهاتف النقال تقارب 

ريقيددا يمددالي دول الجددوار ياتحدداد المغددرب العربددي: المغددربر الجزائددر وبالنسددبة للجنددة االقتصددادية لدددول يددرب فف

اقتربت موريتانيا بسرعة من نسب انتشار الظداهرة فدي منطقدة اتحداد المغدرب العربدي 1114والسنغال( في 
2
بعدد  

1101% في نهاية 90لتصل هذه النسبة فلى  1111دخول السوق لمشغل ثالث هو شنقيتل عام 
3
. 

 

 1111-1112المقارنة الدولية بنسبة انتشار الظاهرة للهاتف النقال 

 
 .1111المصدر: سلطة التنظيم )لجنة( بيانات مأخوذة من تجميع المعلومات في انتظار التأكيد في تقارير األنشطة في 

 

بالنظر فلى الخصائص الديمويرافية واالقتصادية في موريتانيا مقارنة بالدول المجاورة  في المغرب العربي وفي 

يتعلق بنمو ملحوظ في هذا القطاع. ومع ذلك فالن سدوق الهداتف النقدال فدي موريتانيدا  فالن األمر CDAOمجموعة 

يقترب من مرحلدة االكتظداظر ويجدب ضن نسدتعد لتبداطؤ هدام فدي النمدو خصوصدا فدي عددد المشدتركين فدي الهداتف 

ومدن  1101-1114% علدى الفتدرة 11النقال فدي السدنوات الخمدس القادمدة: فنسدبة النمدو السدنوي المتوسدطة هدي 

حسب توقعات المعهد الدولي لمراقبة األعمال 1104-1101% في الفترة 9المنتظر ضن يهبط بنسبة 
4
 . 

 

 .1104-1114تطول عدد المشتركين في الهاتف النقال ونسبة انتشار  الظاهرة من  0الشكل  

 

 
 

 
 .1112-1111بالنسبة للتقديرات  BMI Q2-2011ارير األنشطة لـ المصدر: سلطة التنظيم )*البيانات مأخوذة من التجميع بانتظار التأكيد بواسطة تق

 

                                                 
ل فذن . نسبة االنتشار الظاهرة المحصول عليها من خالل قسمة مجموع المشتركين المعلن على عدد المشغلين وعلى عددد السدكان. هدذه النسدبة ال تددخ2

فدي موريتانيددا  SIMاشدتراكات لبطاقدات  ةهلكين يمتلكدون اشددتراكين ضو حتدى ثالثدضي تصدحيح مدن ضجدل األخدذ بعدين االعتبدار بددأن عدددا هامدا مدن المسدت

% من المسدتخدمين يمتلكدون ثدالث بطاقدات خلويدة. 51% فلى 14% من المستخدمين يمتلكون بطاقتين خلويتين و11% فلى 01وحسب المشغلينر فالن 

 . 0.010.191عدد المشتركين خارجا عن تأثير تعدد البطاقات سيكون فذن في حدود 
لكين ييدر األرقام المتعلقة بالزبائن المعلنة من طرف الفاعلين الموريتانيين لم يتم فعدادها على نفدس األسدس ويمكدن ضن تشدمل عدددا هامدا مدن المسدته .3

 نقص في نسبة االنتشار. لىالنشطين. ومن شأن تصفية للمعطيات األساسية المتعلقة بالزبائن ضن تقود ف
 .BMI Q2-2011ت في ففريقيا الغربية وففريقيا الوسطى تقرير المواصال .4

  النسبة الظاهرة لالنتشار
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 %98 %93 %78 %77 %62 %41 الجزائر
 %160 %132 %111 %92 %70 %27 ليبيا

 %101 %80 %72 %65 %52 %41 المغرب
 %96 %75 %69 %54 %38 %27 موريتانيا
 %125 %100 %83 %74 %65 %52 تونس

 %34 %25 %19 %12 %7 %2 بوركينافاسو
 %50 %31 %26 %19 %11 %7 مالي

 %65 %54 %43 %30 %25 %15 السينيغال



الفاعلون الموريتانيون يساهمون في صندوق النفاذ الشاملر وفلى حد اآلن فالن استخدام مصادر الصندوق ال تتعلق 

بقطداع المواصدالت ييدر ضنهدا تهددتم بتمويدل قطاعدات ضخدرى مثدل كهربددة المنداطق الريفيدة واالسدتفادة مدن خدددمات 

الماء. وكالة ترقية النفاذ الشامل فلى الخدمات تعهدت مؤخرا ببرنامج عمل لقطاعات المواصالت يهدف فلى الرفع 

 من تغطية وانتشار خدمات الهاتف.

 

 : مشاريع وكالة النفاذ الشامل إلى الخدمات الهادفة إلى الرفع من تغطية وانتشار خدمات الهاتف 1الجدول 

 التمويل والمتعهد الوضعية الراهنة المشروع

AT300LI وصدددددول الهددددداتف فلدددددى :

بلدة معزولة في المنداطق الريفيدة  111

 بموريتانيا

فطدددالق ملدددف المناقصدددات المحددددودة 

 1100المقررة في يونيو 

التمويددل المشددترك الددالزم البحددث عندده 

% مدددن تكددداليف 41مدددن ضجدددل تمويدددل 

 0االسددتثمار واالسددتغالل علددى مدددى 

 سوات.

مليون ضوقيدة  011المبلغ المطلوب هو 

مليون من الدوالر األمريكي 1,1
5
 

ربدددددددط شدددددددبكة هوائيدددددددات مشدددددددغلي 

المواصددالت بشددبكة الكهربدداء المنجددزة 

مددن طددرف وكالددة ترقيددة النفدداذ الشددامل 

للخددددمات سدددعيا فلدددى تشدددجيع حددددوث 

تغطية جغرافيدة ضفضدل وتطدوير ضجدود 

لوضددعية الخدددمات والعمددل علددى الحددد 

 مددن التسددعرة مددن خددالل المسدداهمة فددي

( OPEXالحدددد مدددن تكلفدددة االسدددتغالل ي

 التي يدفعها الفاعلون

 األموال الخاصة. دراسة قابلية اإلنجاز واألثر الراهن

 
 المرجع: وكالة النفاذ الشامل للخدمات.

 

                                                 
 دوالر.   0ل ضوقية  111على ضسار سعر صرف الدوالر ب   .5



 تكاليف الولوج إلى المواصالت
 

اليدوم المددن الرئيسدية فن دخول فاعل ثالث قد مكن من تدعيم المنافسة. وشبكات الهاتف النقدال الموريتانيدة تغطدي 

في البلد وكذلك ضيلب شدبكات الطدرق. وفذا نظرندا فلدى عددد الفداعلين الدذين يغطدون نفدس المنطقدة الجغرافيدة فدالن 

% من المناطق المغطداة يالمنداطق 05المستهلكين الموريتانيين يستفيدون من منافسة بين ثالثة فاعلين على حوالي 

 .الخضراء على الخريطة المرفقة ضسفله(

فيهدا اسدتخدام فال تجهيدزات فاعدل واحدد مدن بدين   % مدن المنطقدة المغطداة ال يمكدن36وعلى العكس من ذلك فالن 

% مدن المنطقدة يالنقداط البرتغاليدة علدى الخريطدة ضسدفله(ر ضمدا 11الثالثة : يتعلق األمر ضساسا بموريتل التدي تمثدل 

 قة يالنقاط الزرقاء على الخريطة ضسفله(% من المنط1ماتل فالنها حاضرة وحدها على ما ال يكاد يبلغ 

 

 : التغطية الجغرافية لشبكات النقال في موريتانيا1الشكل 
 

 
 

 المرجع: سلطة التنظيم.
 

فن الكثافة القوية للتنافس بين الفاعلين الموريتانيين الثالثة يموريتلر ماتلر شنقيتل( تتمثل ضساسا في زيادة قوية في 

رفة المعلنة بالنسبة لالتصاالت داخل الشبكات الوطنية يوهو ما يثبته تزايد نمدو النشداط الرصيد اإلضافي على التع

 (.1111التجاري على الشبكة ابتداء من 
 

 

 : تطور النشاط التجاري الخارج على الهاتف النقال1الشكل 

 

 
 

/النشراط التجراري 1111الل تقرارير األنشرطة المرجع: سرلطة التنظريم )*( هرذه البيانرات مرأخوذة مرن التجميرع فري انتظرار التأكيرد مرن خر
 الثابت لشنقيتل يوجد ضمن حجم نشاط الهاتف النقال.

 

 تغطية كامل الفاعلين يموريتلر ماتلر شنقيتل(
 المنقطة التي تغطيها موريتل
 المنقطة التي تغطيها ماتل.

 



يفسدر فذن  1101و 1114( للجوال بمقدار النصدف بدين ARPUفن انخفاق الدخل المتوسط بالنسبة لكل مستخدم ي

لرصديد اإلضدافي مدع وصدول بأنه عائدد فلدى زيدادة نسدبة االنتشدار وكدذلك فلدى التندافس علدى األسدعار مدن خدالل ا

دوالر ضمريكددي 1,4ضوقيددة يضي  1111شددنقيتل. الدددخل المتوسددط بالنسددبة للمسددتخدم علددى الجددوال ينحصددر بددين 
6

 )

 دوالر ضمريكي( بالشهر. 4,0ضوقية ي 0115و

 

-1112: تطور الدخل المتوسط بالنسبة للمستخدم وهامش الربح المتوسرط فيمرا يتعلرق برالجوال للفتررة 2الجدول رقم 

1111. 

 

 
 (.1111-1112المصدر: سلطة التنظيم )البيانات مأخوذة من التجميع في انتظار التأكيد بتقارير األنشطة 

 

 تكلفة الهاتف الثابت لشنقيتل توجد ضمن تكلفة الجوال.

 

اصدالت علدى شدبكتها بمدا فدي فن دخول شنقيتل على السوق كان له ضثر هام علدى مسدتوى األسدعار المتوسدطة للمو

 1,5ضوقية للدقيقة يضي  11لتصل  1100-1111ذلك الرصيد اإلضافي. هذه األسعار قسمت فلى ثالثة خالل الفترة 

 سنت من الدوالر للدقيقة(.

 

 .1111إلى  1112: تطور السعر المتوسط للمكالمة على الشبكة من 2مخطط بياني 

 

 
 

 المصدر: المشغلون.
 

عية للمواصالت للهاتف النقال يخارا الرصيد اإلضافي( في موريتانيا تقترب من المعدل في الدول األسعار المرج

التالية تونسر بوركينا فاسور مالير السنغال. وهي ضقل بكثير من االتصاالت في المغرب وضكبر بكثير مدن التسدعرة 

 في الجزائر.

 

                                                 
 ضوقية للدوالر األمريكي الواحد. 111 فعلى ضسار سعر صر .6

2005 2006 2007 2008 2009 *2010 
Evolution  
2008-2010 

 
 موريتل

 

2,889 2,727 2,281 2,009 1,781 1,591 -21% 
 ماتل

 

2,842 2,410 2,981 2,340 2,703 1,384 -41% 
 %31- 2,020 2,554 2,930 663 شنقيتل

ARPU دقيقة للشهر 

 %30 60 56 46 43 39 43 موريتل 
 %78 47 79 26 55 45 63 ماتل
 %40 87 64 62 شنقيتل

ARPU )للجوال يضوقية للشهر 
 



 : مقارنة دورية ألسعار الهاتف النقال2الشكل 

 
 

 (http://www.mataf.net/fr/conversion/monnaieالعنوان على االنترنت،  1111ع: المشغلون )نسب التبادل لـ المرج

 

فن مستوى األسعار في ما يتعلق بالقدرة الشرائية يبقى مع ذلك األرفع في موريتانيا بالنسبة لمنطقة اتحداد المغدرب 

 ولكنه ضعلى من المستوى في السنغال. العربي وهو ضقل بكثير من مستواه في مالي وبركينافاسو

 

 

 : سلة أسعار الجوال بالنسب المئوية مقارنة بالناتج الداخلي الخام للفرد.2الشكل 

 

U
M

 /
 m

in
u

te
 

appel on net appel off net national

prix moyen off net Mauritanie 

prix moyen on net Mauritanie 



 
 

 (.1101يقياسات لمجتمع المعلوماتر  UITالمرجع: 
 

2009 

 سلة النقال 

 /للساكن(من الناتج د.خ %)

 %2.7 الجزائر

 N/A ليبيا

 %11.8 المغرب

 %14.1 موريتانيا

 %2.7 تونس

 %36.1 بركينافاسو

 %20.8 مالي

 %10.3 السينغال



 تطور رقم أعمال المشغلين وفرص التشغيل المباشرة
 

وقددد اسددتقر فددي حدددود  1111ز علددى مسددتوى الهدداتف النقددال توقددف عددن االرتفدداع الحدداد منددذ رقددم األعمددال المنجدد

لم يتمكن النمو في مجال  1101. تجدر اإلشارة هنا فلى ضنه وألول مرة سنة 1101مليون من األوقية في  41.441

تراجدع ليصدبح تحدت  1101الهاتف النقال من تعويض النقل في الهداتف الثابدت: رقدم األعمدال الكلدي للقطداع سدنة 

 . 1111مستوى سنة 

 

1111-1112: تطور رقم األعمال للهاتف الجوال 2الجدول   

 
/رقم األعمال للثابت لدى شدنقيتل يوجدد ضدمن ضرقدام 1101المصدر: سلطة التنظيم ي*( البيانات مأخوذة من التجميع في انتظار التأكيد بتقارير األنشطة 

 ف النقال.الهات
 

% مدن رقدم األعمدال 01ر حيث انتقدل مدن 1101-1114حجم االستثمارات يبدو ضنه توجه نحو االرتفاع في الفترة 

ر وهدي سدنة دخدول 1111% في عدام 51يمع ارتفاع حاد بلغ  1119% من رقم األعمال سنة 11فلى  1114سنة 

حطات المحوالت القاعدية فلدى محطدات التحويدل شنقيتل فلى السوق(. تعلقت هذه االستثمارات ضساسا بزيادة عدد م

القاعدية يمن ضجل توسديع التغطيدة وتكثيفهدا فدي المنداطق ذات  النشداط التجداري الكبيدر( ومدن جهدة ضخدرى باقتنداء 

 التجهيزات.

 

 1111-1112: تطور عدد محطات التحويل القاعدي 2الجول 

 

 
 . 1101في انتظار التأكيد بواسطة تقارير األنشطة لعام  -( البيانات مأخوذة من التجميع المصدر: سلطة التنظيم ي*

 

وبدالريم مدن ييداب الدراسداتر فدالن مجمدوع المشدغلين  1111العدد الكلدي فدي القطداع المصدنف فدي تنداقص مندذ 

 فرصة عمل تم خلقها في القطاع يير المصنف: 4111يعتقدون ضن ضكثر من 

 اتف وبطاقات فعادة التزويد:موزعو بطاقات اله 

 بائعو الرصيد اإلضافي؛ 

 فنيو فصالح الهاتف النقال 

 .الخ ... 
 

 وضعية الخدمات ذات القيمة المضافة المستقلة عن المشتغلين.
 

هناك ضربع ممونين بالخدمات ذات القيمة المضافة مستقلين يعملدون بشدكل نشدط فدي موريتانيدا فدي الوقدت الدراهنر 

هما فنترلينك يوهو فرع من مجموعدة ويمكدس( وموريتانيدا تلكدوم سولوشدنزاألساسيان منهما 
7

. األندواع األساسدية 

 من الخدمات ذات القيمة المضافة هي: 

 .خدمات مركز االتصال لصالح العالقة بين الزبون واإلدارات 

                                                 
 (.FSPLهؤالء الممونون بالخدمات ذات القيمة المضافة هم ضعضاء في فيدرالية الخدمات والمهن الحرة ي .7

2005 2006 2007 2008 2009 *2010 
 التطور 

 2005-2010 
 %70 60,302 63,608 62,205 54,126 42,193 35,382 رقم األعمال الكلي )بماليين األوقية(

 %108 53,552 54,460 53,000 43,743 32,951 25,685 النقال
 %30- 6,750 9,148 9,205 10,383 9,242 9,697 الثابت

 %89 %86 %85 %81 %78 %73 حصة النقال من رقم األعمال
 %2- %3 %21 %33 %28 نسبة النمو السنوي للنقال

 17,767 13,832 25,850 8,099 6,345 رات )بماليين األوقية(االستثما
 %28 %22 %48 %19 %18 نسبة االستثمارات من رقم األعمال
 751 763 879 861 784 فرص التشغيل )قطاع غير مصنف(

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 نسبة النمو

 السنوي 

 898 839 744 565 311 225  محطة محول قاعدي
 %25 446 425 374 257 191 146 موريتل

 %28 268 262 230 177 120 79 ماتل
 %12 184 152 140 131 شنقيطل



  السدمعية خدمات المنصة الصوتية. خدمات صوتية باإلعالن من ضجل فخبار المسدتهلكين وتقدديم األلعداب

 الهاتفية... الخ.

  خدمات منصات الرسائل النصدية القصديرة: فرسدال الرسدائل النصدية القصديرة انطالقدا مدن متصدفح مدن

ضجددل تمريددر رسددالة مددن شددركة ضو فدارة فلددى زبنائهددار التنزيددل مددن الشددبكة... الددخ. تنزيددل المحتويددات 

 فلى رقم محدد  SMSالموضوعية من خالل فرسال 
 

 

 لى االنترنتوضعية الولوج إ
 

علددى يددرار دول القددارة فددالن نمددو عدددد المشددتركين فددي االنترنددت ذي التدددفق العددالي
8
يدعمدده بشددكل ضساسددي تطددور  

 واآلن الجيل الثالث(. ,CDMA, GPRSاالنترنت النقال ي
 

 : تطور عدد المشتركين بالتدفق العالي4الجدول 

 
للمشتركين باالنترنت بالتدفق العالي على  1111/ قيم 1111في انتظار التأكيد بواسطة تقارير األنشطة لعام  -البيانات مأخوذة من التجميع المصدر: سلطة التنظيم )*( 

 الجوال متوفرة فقط بالنسبة لموريتل.
 

بشدكل وثيدق  انتشار التدفق العالي على الهاتف الثابت بين السكان يعتبدر ضدعيفا جددا فدي موريتانيدا فذن ضنده يدرتبط

بانتشار الخطوط الثابتة. واألهم هنا هو نسبة انتشار التدفق العالي على الهاتف الثابت بين مشتركي الهاتف الثابت: 

فموريتانيددا تحتددل مكانددة تحددت مكانددة مددالي وهددي تددأتي بعيدددا تحددت مكانددة السددنغال باإلضددافة فلددى ذلددك فددالن عدددد 

 مشتركا(. 6530مقابلة  5593ي 1119نة بسنة مقار 1101شهد تناقصا سنة  ADSLالمشتركين في 
 

 : تطور عدد المشتركين بالتدفق العالي على الهاتف الثابت2الجدول 

 

 ر وجغرافية الهاتف.1101في انتظار التأكيد بواسطة تقارير األنشطة لعام  -المصدر: سلطة التنظيم ي*( البيانات مأخوذة من التجميع 
 

وخاصة مستوى األسعار مع وصول الكابل البحري من شدأنها  ADSLن التفكير في استراتيجية تسويق لخدمات ف

 .ADSLضن تمكن من زيادة في عدد المشتركين في 

                                                 
 .1101فدي  911و 1119فدي  191ر و1111فدي  1091دفق الضدعيف يعلدى شدبكة الهداتف المتبدادل( يعتبدر مهمدال  تدبال االنترندتعدد المشتركين ب .8

 .ADSLقد انتقلوا فلى عروق  ضعيفوعلى يرار دول القارة فالن هؤالء المشتركين على التدفق ال

2005 2006 2007 2008 2009 *2010 
 العدد الكلي للمشتركين بالتدفق العالي 

 

0 0 0 7,495 34,018 49,673 
 شارنسبة االنت

 

0% 0% 0% 0% 1% 2% 
6,131 6,775 5,647 

 %0 %0 %0 نسبة االنتشار
 %8 %9 %8 نسبة االنتشار على مشتركي الهاتف الثابت

 GPRS-CDMA-3G) 1,364 27,243 44,026مشتركو االنترنت بالدفق العالي على الجوال ي
 %2 %1 نسبة االنتشار

 %2 %1 على الجوال نسبة االنتشار للمشتركين

 (LSو ADSLمشتركو االنترنت بالدفق العالي على الثابت ي

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 انتشار االنترنت بالتدفق العالي على الهاتف الثابت
 %2.0 %1.8 %1.7 %0.8 %0.5 %0.4 الجزائر

 %1.5 %1.0 %0.7 %0.5 %0.0 %0.0 ليبيا
 %1.6 %1.9 %2.1 %1.7 %1.3 %0.8 المغرب

 %0.2 %0.2 %0.2 %0.0 %0.0 %0.0 موريتانيا
 %4.8 %3.7 %2.7 %1.3 %0.4 %0.2 تونس

 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 بركينافاسو
 %0.1 %0.1 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 مالي

 %0.6 %0.5 %0.4 %0.3 %0.3 %0.2 السينغال

 الهاتف الثابت مشتركي انتشار االنترنت بالتدفق العالي على
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 %21.6 %15.9 %8.1 %5.2 %4.5 الجزائر
 %5.7 %4.5 %3.1 %0.0 %0.0 ليبيا

 %13.3 %16.8 %21.9 %21.8 %30.5 %18.8 المغرب
 %7.9 %9.1 %8.0 %0.0 %0.0 %0.0 موريتانيا

 %29.9 %22.4 %10.1 %3.6 %1.3 تونس
 %4.9 %3.9 %2.1 %0.4 %0.0 %0.0 بركينافاس

 %11.5 %8.7 %4.9 %0.0 %0.0 مالي
 %23.9 %21.1 %20.5 %14.9 %10.7 %6.8 السينغال



 

فن نسبة سعر التدفق العالي على الهاتف الثابت بالمقارنة مع القدرة الشرائية يعتبر بالفعل مرتفعا جدا مقارنة بدول 

د المغرب العربير وهو ضقل فعال من مستوى السعر في مالي وبوركينافاسو فال ضنه ضعلى من السعر فدي منطقة اتحا

 السنغال.
 

: سلة أسعار التدفق العالي علرى الهراتف الثابرت مرن حيرث النسربة المئويرة مرن النراتج الرداخلي الخرام 11الجدول 

 بالنسبة للفرد.

 

 
 (.1101يقياسات مجتمع المعلوماتر  UITالمرجع: 

 

ال يزال انتشار التددفق العدالي فدي موريتانيدا يعتبدر ضدعيفا. فن دول المغدرب العربدي التدي ضطلقدت عدروق الجيدل 

 %. 1الثالث منذ عدة سنوات وصلت نسب االنتشار فيها ضمن السكان فلى 
 

 قال: تطور عدد المشتركين بالتدفق العالي على الهاتف الن11الجدول 

 
لمنتسدبي  1101قديم  1101فدي انتظدار التأكيدد بواسدطة تقدارير األنشدطة لعدام  -المصدر: سلطة التنظيم ي*( البيانات مأخوذة من التجميدع 

 االنترنت باتلدفق العالي على الهاتف النقال متوفرة فقط بالنسبة لموريتل؛ جغرافية الهاتف

2009 
 سلة التدفق العالي 

 الثابت على 

 (فردمن الناتج د.خ/لل %)

 %4.8 جزائرال
 N/A ليبيا
 %10.7 المغرب

 %89.2 موريتانيا
 %4.8 تونس

 %228.1 بوركينافاسو
 %114.6 مالي

 %49.3 السينغال

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 انتشار االنترنت بالتدفق العالي على الهاتف النقال )الجيل الثالث(
 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 الجزائر
 %8.1 %6.8 %3.5 %1.5 %0.3 %0.0 ليبيا

 %8.1 %5.0 %2.3 %0.0 %0.0 %0.0 المغرب
 %1.5 %0.9 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 موريتانيا

 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 تونس
 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 بوركينافاسو

 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 مالي
 %0.2 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 سينغال

 انتشار االنترنت بالتدفق العالي على الهاتف النقال 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 من بين المشتركين في الهاتف النقال
 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 الجزائر

 %5.0 %5.1 %3.2 %1.6 %0.4 %0.0 ليبيا
 %8.1 %6.3 %3.2 %0.0 %0.0 %0.0 المغرب

 %1.6 %1.2 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 موريتانيا
 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 تونس

 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 بوركينافاس
 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 مالي

 %0.2 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 السينغال



تعطدى  -م.ب/ث( 0تددفق معلدن ي -3Gاالنترندت بالتددفق العدالي علدى الهداتف النقدال بالنسدبة لد  ضسعار الولدوا فلدى

جزافيا
9
 على النحو التالي: 

 

 شنقيتل ماتل موريتل

 01111  11ضوقيدددة للشدددهر ضي 

 دوالرا ضمريكيا شهريا 

 1111  00ضوقيددة للسددبوع ضي 

 دوالرا للسبوع

 411  دوالرا  0,1ضوقيدددة لليدددوم

 لليوم

 

دوالرا  40للشددهر ضي   04111 1100تم فطالقها في يونيو  الخدمة

 ضمريكيا للشهر

 

 

هذه األسعار تعتبر ضكثدر ارتفاعدا مدن الددول المجداورة فدي منطقدة اتحداد المغدرب العربدي والمجموعدة االقتصدادية 

 لدول يرب ففريقيا.

 

 ال: تطور انتشار عدد المشتركين بالتدفق العالي على الهاتف الجو2مخطط بياني 

 

 
 

 (.http://www.mataf.net/fr/conversion/monnaieر 1100المرجع: المواقع االلكترونية للمشغلين ينسبة التمدن 

 

                                                 
 توجد كذلك عروق بالدفع المسبق.  .9
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prix moyen Mauritanie 

http://www.mataf.net/fr/conversion/monnaie


 



 عصرنة اإلدارة. 1.1.1.1
 

 تانية.ال تزال عصرنة اإلدارة تمثل تحديا كبيرا بالنسبة لإلدارة الموري

فن تنفيذ فصالحات كبيرة يفصالح الميزانيةر عمال الدولةر فعادة تحديد مهام الدولة وتطبيق الالمركزية...( وهدي  

من طرف وزارة الوظيفة العمومية وعصرنة اإلدارة والتي اسدتفادت مدن دعدم  1111اإلصالحات التي بدضت عام 

( هذه العصرنة فذن تبقى في جزئها األهدم ييدر 1111سمبر الشركاء في التنمية يالمجموعة االستشارية لباريس دي

 مكتملة.
 

على قطاع وزاري مكلف بعصرنة اإلدارة يدل على  1101فلى  1111ومع ذلك فالن اشتمال حكومات متتابعة من 

 ريبة لدى السلطات العمومية لمتابعة مجهوداتها في هذا المجال.
 

ة لإلصدالحات التدي تدؤثر بشددكل مباشدر علدى المدواطن وعلددى الدوزير المكلدف بعصدرنة اإلدارة مدنح عنايددة خاصد

األخص من حيث الخدمات العمومية. بالفعل فدالن فعدادة ترتيدب األولويدات فدي مجدال اإلصدالح اإلداري تدأتي مدن 

تحليل البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية الذي يتوجه نحو طبقات السكان األكثر فقدرا يالبندى التحتيدة األساسديةر 

 االستفادة من الخدمات العموميةر محاربة الرشوة... الخ(. السكنر
 

 نوعية االستفادة من الخدمات العمومية
 

حدول تصدور  1111-1114هناك نقص حقيقي في الثقة يوجد بين اإلدارات العمومية والمسدتفيدين منهدا. تحقيقدات 

الدددوطني للحكامدددة الجيددددة  المسددتخدمين للخددددمات العموميدددة وكدددذلك التشخيصددات المنجدددزة مدددن طدددرف البرنددامج

تثبت بشكل جلي انعدام الرضا لدى المدواطن حدول عالقتده  1111واستراتيجية عصرنة اإلدارة لعام    (PNBGي

 اليومية مع اإلدارة.
 

من جهدة ضخدرى فدالن الدنقص فدي القددرات لددى اإلدارة العموميدة التدي تتعدرق لعددة عوائدق مؤسسدية ومدن حيدث 

دم للخدمات ذات النوعية ونتيجة للنقص النوعي لعمال الدولةر كمدا تعداني مدن انعددام العنصر البشري والمالي المق

التحفيددز لدددى العمددال ومددن اإلجددراءات اإلداريددة المعقدددة فددي بعددض األحيددان وييددر الشددفافة يالبددار وييدداب نظددم 

لرشوة في معالجة للمعلوماتية مالئمة وعصرية تتماشى مع سير اإلدارة كل هذه العوامل تشجع على البطء وعلى ا

 طلبات المواطنين. ينضاف فلى ما سبق النوعية السيئة الستقبال المستخدمين.
 

وعلى كل حدال فدالن البيئدة السياسدية واالجتماعيدة فدي موريتانيدا تتدوفر علدى مؤشدرات فيجابيدة علدى متابعدة خدمدة 

مدواطن كأولويدةر ووجدود مجتمدع عمومية ضكثر ضداء خدمة للمواطن فالنظام السياسي القوي الدذي يتبندى مصدلحة ال

مدني منظم بشكل ضفضل وشركاء في التنمية يهتمون بشكل متزايد بنوعية الخددمات العموميدة واالسدتفادة منهدا كدل 

 هذه تعتبر مؤهالت فيجابية في هذا المجال.
 

ة ندذكر من جهة ضخرى تمكن مالحظة وجود مبادرات مشجعة  تهدف فلى الرفدع مدن فاعليدة ومردوديدة هدذه اإلدار

( تمدويالت مدن 1( اسدتخدام ضفضدل لتقنيدات اإلعدالم واالتصدال فدي اإلدارات. 1( فقامة مكتدب لالسدتقبال. 0منها:: 

الشددركاء فددي التنميددة للمشدداريع الموجهددة فلددى المسددتخدمين يمثددال: برنددامج الرفددع مددن نوعيددة الخدددمات العموميددة 

 باالشتراك مع برنامج األمم المتحدة للتنمية...(.

 

فلى التغلب على التحديات العديدة التي تواجده اإلدارة فدي مجدال نوعيدة الخددمات العموميدة واالسدتفادة منهدار  سعيا

فالن االستراتيجية الوطنيدة لعصدرنة اإلدارة وتقنيدات اإلعدالم واالتصدال تدتم فقامتهدا وتتمحدور حدول ثالثدة ضهدداف 

( تسددهيل 1عددل اإلدارة مسددؤولة ضمددام المسددتخدم؛ ( ج1( فقامددة بيئددة مشددجعة لتسدديير التغييددر؛ 0فرعيددة متكاملددة: 

 اإلجراءات والترتيبات اإلدارية والرفع من مستوى استقبال المواطن.

 

فن برمجة هذه األهداف ستكون تابعة لمعايير قابلية اإلنجاز وتتم حسب خطدة تأخدذ فدي عدين االعتبدار مدا تدم البددء 

 .1111فيه في االستراتيجية السابقة لعصرنة اإلدارة 

 



 . اإلدارة االلكترونية 1.1.1.1
 

 مراقبة مشروع الحكومة االلكترونية
 

النقطددة الرئيسددية لمشددروع الحكومددة االلكترونيددة ظلددت علددى مسددتوى الددوزارة المكلفددة بتقنيددات اإلعددالم واالتصددال 

تيجية موسدعة يوهو ما يعرف اليوم بوزارة التشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة( وليسدت هنداك لجندة اسدترا

تمكن من تنسيق ضفضل لمثل هذا المشروع على يرار ما هدو واقدع فدي بلددان ضخدرى متقدمدة فدي هدذا المجدال مثدل 

تونس والمغرب. ومع ذلك فهناك العديدد مدن الفداعلين الدذين يتطدورون فدي محداور مرتبطدة بهدذا المجدال تبعدا لمدا 

 يلخصه الشكل التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
بددين مختلددف الهيئددات يالبنددك المركددزي لموريتانيددار جيمتددل المكلفددة بالتبددادالت االلكترونيددةر ال توجددد هندداك روابددط 

المشغلون المكلفون بنقل البياندات الرقميدةر القطداع الدوزاري وسدلطة التنظديم المكلفدين بالسياسدة القطاعيدة بينمدا ال 

ةر فمددن الضددروري فذن فقامددة هيئددة يمكننددا تصددور حكومددة الكترونيددة ال تدددخل فيهددا جوانددب المعددامالت االلكترونيدد

 للتحكم في مشروع الحكومة االلكترونية تشمل مختلف الفاعلين.
 

 الخدمات الموجهة إلى المواطن
 

قطاعا وزاريا وكذلك بعض الوكاالت  11الخدمات الموجهة فلى المواطن تضمنها اإلدارات العمومية موزعة بين 

عدات المحليدة. مكاتدب االسدتقبال ضدعيفة االنتشدار. يمكدن مالحظدة المستقلة المنفصلة عن هذه الدوزارات والمجمو

قطاعدات وزاريدة. وكدذلك ال توجدد فحصداءات حدول عددد  4وجود مكتب واحد لالستقبال في بناية للحكومة تشمل 

استشارات هذه المصادر وال حول فترات االنتظار. اإلحصائيات الناقصة تتعلدق بداألحرى بفتدرة معالجدة الرسدائل 

ية وعدد الرسائل يير المعالجة من طرف القطاع. فن درجة نشر المعلومات في المصالح خدمة للمدواطن ال اإلدار

 تزال محدودة وال تسمح بتصور خدمات ضلكترونية عبر االتصال في المنظور القريب.
 

 الخدمات المباشرة عبر االتصاالت والتطبيقات المصاحبة

لكترونية الحكومية مزدوجدة وهدو مدا يعتبدر تقددما هامدا بالنسدبة للوضدعية يمكننا اآلن مالحظة ضن جميع المواقع اال

المشار فليها في فعداد االستراتيجية. ومع كل مدا سدبق فدالن المحتويدات المحليدة للمواقدع االلكترونيدة تبقدى محددودة 

ة السريعة. ويمكننا جدا. باإلضافة فلى ذلك فالن المصادر البشرية والمادية ناقصة بشكل كبير مما يحول دون التنمي

وظهدور ضولدى المواقدع الموجهدة للمدواطنين. فن مجدال  1.1مع ذلك ضن نشدير فلدى تسدجيل اإلدارة فدي نسدخة ويدب 

التسدديير االلكترونددي للبريددد متقدددم فددي اإلدارة فال ضندده يتطلددب جهددودا مصدداحبة. مواقددع االنترنددت ومواقددع الشددبكة 

عدم اندماا مصالح اإلدارة في نظام جيمتل عرقل خدمدة التبدادل الداخلية عرفت تطورا هاما. من جهة ضخرى فالن 

 التجاري التي ضصبحت يائبة عنها تماما.
 

 البنى التحتية واألمن
 

استثمارات اإلدارة في مجال البنى التحتية تعلقت بالقامة تلك الكابالت بين المكاتب والربط بدين القطاعدات بواسدطة 

ت فقامة شبكة هامة للربط بين الشدبكات. ويبقدى هدذا المسدتوى محددودا ييقددر كابل األلياف البصرية. وهكذا فقد تم

 وصلة على الشبكة(.  1111انتشاره اآلن بحوالي 

 

 التنظيم                    السياسة القطاعية
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هذه الشبكة ليست متصلة بشبكات المشغلين وبالتالي فهي ال تسمح بدالربط بدين كدل اإلدارات. بشدكل عدام وبالنسدبة 

 شبه المنطقةر فالن البنى التحتية تظل محدودة. لالستثمارات المخصصة لهذا المجال  في بلدان

وهناك مصلحة لمسداعدة المسدتخدمين يهلدب دسدك(.  1111من حيث األمنر فالن سياسة ضمنية قد تمت فقامتها سنة 

ومع ذلك تبقى مسألة األمدن ييدر مدتحكم فيهدا يييداب لوحدة شداملة للدتحكم فدي وضدعية النظدامر ييداب بروتوكدول 

ر ييابددة ثقافددة للصدديانة وعدددم وجددود سياسددات للحفددع وتخددزين البيانددات فددي MPLSثددل متعدددد لنقددل البيانددات م

 األرشيف(.
 

 

 استخدام تقنيات اإلعالم واالتصال في اإلدارة
 

فن استخدام تقنيات اإلعالم واالتصال في اإلدارات يبقى ضعيفا بالريم من فقامدة شدبكة داخليدة باألليداف البصدرية 

لإليواء. مثل هذه الوضدعية ينبغدي ضن تشدجع علدى نشدر المعلوماتيدة فدي اإلدارات للحكومة ووجود منصة ممركزة 

 . وخاصة في تلك التي تم ربطها بالفعل بشبكات األلياف البصرية
 

هناك مجموعة من األنشطة متعددة القطاعات كان يجب ضن تفعدل فدي مجمدوع القطاعدات تبعدا لتشدكلة مماثلدة لتلدك 

 ي يعطي الئحة بالتطبيقات المتعددة القطاعات ووضعيتها:التي سبق وصفها. الجدول التال

 يعني ذلك ضن النظام يوجد ويستخدم في ضيلب القطاعات الوزارية.يعمل : 

 التطبيق جاهز ولكنه يير مستخدم ضو ضنه يستخدم في عدد قليل من القطاعات.جاهز : 

 التطبيق يجري تفعيله.قيد اإلنجاز : 
 

 قيد اإلنجاز جاهز يعمل الوظائف المطلوبة النظام
النظام المكتبي واستخدام محطة عمدل 

 يكومبيوتر(

    التسيير اإلداري

    التعاون خدمة الرسائل

    اتصاالت بين الموظفين اتصاالت موحدة 

نشر المعلومات بين المواطنين والمؤسسات  موقع االنترنت

 العمومية
   

التعدددداون واسددددتخدام حيددددز تقاسددددمر تسدددديير  موقع انترنت

ير االجتماعاتر تبادل الجداول الزمنيةر تسي

 المواعيد

   

    تسيير يوثق به للبريد اإلداري التسيير االلكتروني للبريد

التسددددددددديير االلكتروندددددددددي للوثدددددددددائق 

 ياألرشيف(

    حماية الوثائق اإلدارية

    نشر فجراءات سير العمل تسيير اإلجراءات

    جعل العمل آليا في احترام اإلجراءات (Workflowفدارة سير العمل ي

    التسيير الشفاف القتناء الممتلكات تسيير المشتريات والصفقات

حمايددة ممتلكددات الدولددة ومراقبددة اسددتخدام  تسيير الجرد والمخزون

 المستهلكات
   

لمؤسسدددات العموميدددة تحدددت متابعدددة ا

 الوصاية

    المساعدة في اإلشراف

    رفع الثقة في وظيفة التفتيش تسيير ملفات التفتيش

اإلشدددددراف والمسددددداعدة فدددددي اتخددددداذ 

 القرارات

اة لتخطدددددديط ومتابعددددددة وتسدددددديير فقامددددددة ضد

 المشاريع واألنشطة
   

 : وضعية واستخدام النظم المتعددة01الجدول 
 

بالنظر فلى قدراتها في مساعدة سكان الريف والسكان المعزولين وبدالنظر فلدى فدرص التمويدل التدي تتدوفر عليهدار 

ييددر الحكوميددة تلعددب فددي ضيلددب البلدددان دورا هامددا فددي نشددر تقنيددات اإلعددالم واالتصددال يقوافددل فددالن المنظمددات 

 االنترنتر تجهيز المداررر التكوينر الخ(. 

 



وفي موريتانيا نالحع ضن دور المنظمات يير الحكومية فدي هدذا المجدال ال يدزال محددودا جددا. وعلدى العكدس مدن 

وهو ما سيمكن مدن التغلدب علدى التدأخر الحاصدل فذا تمدت مصداحبة هدذه ذلك نالحع ظهور المزيد من المنظمات 

 المنظمات بشكل فعال.
 

 المبادرات األولى في مجال الحكومة االلكترونية

 

هناك جهود ومبادرات هامة من ضجل فعداد مشروع الحكومة االلكتروني قدد تدم فنجازهدا بالفعدل. ونشدير هندا علدى 

حو التشارك في المصادر الذي ال تقتصر فوائده على الحد من التكداليف الماديدة سبيل المثال فلى التوجه الصريح ن

بل فنه ضيضا يضمن استغالال ضفضل للمصادر البشرية واندماجا ضجود لنظم المعلوماتية. فن هذا التوجه مع ذلدك لدن 

شدارك قدد ضدى فلدى تستفيد منه كل الهيئدات بدالنظر فلدى المسدتوى الضدعيف للتحسديس واالتصدال حولده. فن هدذا الت

فقامة شبكة داخلية ذات تدفق عالي للحكومة ومركز للبيانات. كما نالحع كذلك فنجاز دراسة حول النظم والمعايير 

فال ضنهددا لددم تسددتفد مددن التحددديث. وضخيددرا فددالن االتفاقيددة الموقعددة بددين الحكومددة الموريتانيددة وميكروسددوفت للفتددرة 

تعاون ينيدة جددا ومكندت مدن تكدوين عددد هدام مدن األفدراد مدن حيدث ( قد مكنت من فقامة منصة لل1111-1111ي

المصددادر البشددرية. هددذه المنصددة يجددب ضيضددا ضن يددتم تدددعيمها مددن ضجددل ضن تددوفر ضرضددية شدداملة ومفتوحددة إلقامددة 

(. وتعطي الفقدرة 1101-1100خدمات الحكومة االلكترونية. كما ضن معاهدة جديدة هي قيد اإلعداد بالنسبة للفترة ي

 الية عرضا حول هذه المعاهدة وتحدد التوصيات الهادفة فلى الوصول فلى ضفضل صيغة ممكنة. الت

 

 مشروع اقتناء رخص من ميكروسوفت 

 

مدع التوقيدع علدى اتفداق شدراكة بدين الحكومدة  1111لقد بدض اإلدخال المهيكل لتقنيات ميكروسوفت في اإلدارة عام 

 قد مكنت هذه الشراكة مما يلي:سنوات. و 4الموريتانية وميكروسوفت لفترة 

 

 تحقيق اقتصاد في المصاريف بفضل االقتناء المجمع لمجموعات من الرخص؛ 

 فقامة مركز للبيانات ومنصة الستضافة تطبيقات االنترنت تبعا لبنية مؤمنة ومتطورة؛ 

 نقل الخبرات نحو الفرق الوطنية بفضل الورشات التقنية والمصاحبة يالدعم األولي(؛ 

  مواقع على االنترنت وموقع على الشبكات الداخلية لصالح جميع القطاعات الوزارية؛تطوير 

 تطوير ضدوات للتعاون يرسائلر حيز للتبادلر... الخ(؛ 

  تطددوير بعددض التطبيقددات والبوابددات المهيكلددة: التسدديير االلكترونددي للبريدددر بوابددة اإلجددراءات اإلداريددةر

 موقع تسيير المسابقات... الخ.

  التقني لعمال اإلدارة.التكوين 

 

وقامت اإلدارة بالعدداد عقدد جديدد القتنداء رخدص وخددمات  1111-1111اتفاق الشراكة المذكور يطى الفترة من 

 ضخرى. وتتمثل المكونات األساسية لهذا العقد  في ما يلي:

 

  رخصة بين محطة عمل يكمبيوتر( وسيرفيرات. 1111اقتناء الرخص: اقتناء حوالي 

  البنى التحتية وضمن األنظمة: فقامة بنية يوثق بها وفنجاز مشاريع هامة لتحديث األنظمة:تحسين تسيير 

 

 البنى التحتية واألمن: .ض 

 تصنيع محطات العمل؛ 

  تحددديث ضنظمددة سدديرفيرات نحددو آخددر فصدددارات بددنظم ميكروسددوفت يميكروسددوفت سدديرفير

 (؛1111

  فصدار يتحديث األدلة ياللوائح النشطةر قواعد البيانات( نحو آخرSQL  ؛1111سيرفير) 

 االنتقال بأنظمة تسيير المحتويات يCMS نحو آخر سدرفيرات مدع دمدج محدرك لتددفق العمدل )

 (؛MOSSالتابع لميكروسوفت ي

 فقامة نظام لتسيير اإلعدادات؛ 

  فقامةMOF؛ 

  1111االنتقال بخدمة الرسائل في اإلدارة فلى برنامج ميكروسوفت فكستشينج 

 اإلشراف –الشبكات  -األمن  .ب 

  تحديث وتدعيم محيطBMZ .من ضجل تأمين ولوا النقال فلى خدمة الرسائل 



 فقامة خدمات للشهادات المعلوماتية يCA.مع اقتناء شهادات عمومية ) 

  القيددام بددالتفكير وفقامددة مشددروع حددول حددل للعددزل يالحجددز الصددحي( لمحطددات العمددل التددي ال

 التشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة؛تستجيب لمعايير األمن المحددة من طرف وزارة 

  تنفيذ حل مؤمن للولوا عن بعد يVPN.مع الوضع موضع العزل ) 

  تحديد الحاجيات األمنية على محطات العمل وفضافة اإلصدارات الجديددة مدن نظدم االسدتغالل

 لويندوز والواقيات من الخطر ياألتظمة المعلوماتية(.

  بفضل تسيير ذاكرة "كاا"االستفادة القصوى من البحث 

 الحفع وخطة العودة للنشاط .ا 

  فقامدة سدرفيرات للملفددات وتددعيم البيانددات للمسدتخدمين علددى السدرفيرات مددن ضجدل تحاشددي ضن

 تكون البيانات المهنية يقتصر تخزينها على محطات العمل.

 .فقامة سياسة وحل لحفع واسترجاع محتويات السرفيرات المتضررة 

 مستخدمين:الخدمات المقدمة لل .د 

 التواصل الموحد؛ 

 :التعاون 

فقامددة ضدوات للتعدداون تتحمددل اسددتخدام الوثددائق / المحتويددات التددي ال توجددد علددى شددبكة  .0

 التواصل.

تنفيذ مسلسالت للتعاون مع 'سير للعمدل' يسدتخدم حيدزا للتعداون وبوابدة للبندى التحتيدة مدع  .1

 استخدام بيانات التطبيقات المرتبطة بكل مهنة على حدة.

مة بيئة للتعاون المؤمن تعتمد علدى فضداءات للعمدل ممدا هدو قدائم وعلدى البندى التحتيدة فقا .1

للبوابة التي تمكن من تقسيم المعلومات ومن التعاون مع شدركاء خدارجيينر ممدونين و/ضو 

 زبائن.

فقامددددة بوابددددات شخصددددية تددددزود بالمعلومددددات الشخصدددديةر التددددي تسددددتهدف و/ضو تدددددمج  .5

ه البوابددات يجددب ضن تمكددن المسددتخدمين مددن الولددوا فلددى المسددتخدمين تبعددا لهددويتهم. هددذ

 ضشخاص ضو خطط عمل ضو معلومات.

 :فدارة  المحتوى المؤسسي 

 فقامة سرفير لتسيير الحقوق؛ .0

 تطبيق تسيير الحقوق على المحتوى المسير .1

 فقامة تسيير للبريد االلكتروني بوصفه تسجيال؛ .1

 فقامة حلول تعتمد على شكليات فلكترونية. .5

 لمؤسسيالبحث ا 

فقامددة حددل للبحددث الشدداملر يغطددي مواقددع الشددبكات الداخليددةر االنترنددتر الرسددائلر قواعددد  .0

 البياناتر واألشخاص والخبرات.

توفير ترشيح بسيط للطلبات يعلى سبيل المثال: جميع الشبكة الداخليةر األشخاصر موقدع  .1

 المصادر البشرية(؛

 معلومات حول األعمال 

 للداء ترتبط بالقطاعات. فقامة بطاقات فنجاز ومؤشرات .0

 فقامة بطاقات فنجاز من ضجل التغطية الشاملة. .1

 فقامة مخازن بيانات موجهة حول المواضيع الخاصة. .1

 STLتنفيذ خدمات فعداد تقارير سيرفير  .5

 STLتنفيذ خدمات فدماا سيرفير  .4

 STLتنفيذ خدمات تحليل سيرفير  .0

  تسيير الدعم يفقامة مكتب مساعدة في نظمMOF وITIL) 

 ITILو MOFفقامة مكتب دعم ومساعدة في نظم  .0

فقامة مكتب للخدمات الضرورية من ضجل دعم مكتب الدعم والمساعدة مع مسدتويات دعدم  .1

 وتدخل ضكثر عمقار تدمج تدخالت مقدمي الخدمات.

فقامة نظم لمتابعة الدعم مع الميزات التالية: تسيير الحوادثر تسيير التغيرات مدع مسلسدل  .1

ج نظددام تسدديير اإلعدددادات وتسدديير المعددارفر ومؤشددر األداء الرئيسددير محدددد جيدددا يدددم

 والخدمات الذاتية.



  /الدددعم والصدديانة التصددحيحيةر التطبيقددات المتكيفددة والمتطددورة وبوابددات االنترنددت / الشددبكات الداخليددة

للقطاع حيث شبكات ممتدةر ومصاحبة القطاع في تنمية الحلول الجديدةر هذه المكونة استراتيجية بالنسبة 

 ضنها تشكل طريقة نقل للخبرات وتكوين المهندسين. وهي تشمل المشروعين الفرعيين التاليين:

 فقامة ورشة لهندسة البرامج؛ .ض 

 تحديث التطبيقات: .ب 

 مواقع وتطبيقات االنترنت 

 .مواقع للربط بين الشبكات 

 خصصة:تكوينات وورشات العمل. هذه العملية تعني التكوينات الفنية التقنية المت 

 .مناهج التطوير ومعارف األعمال 

 .مناهج فدارة النظم 

  فقامددة مركددز البيانددات وصدديانته. هددذه المكونددة تعنددي تدددعيم قدددرات مركددز البيانددات وفعددادة تنظيمدده. هددذا

البرنامج المهيكل يجب ضن يمكن من فقامة منصة معلوماتية لإلدارة. ومع ذلك ومن ضجل االسدتفادة بشدكل 

فالنه من المهدم ضن نددمج فيده  تقنيات اإلعالم واالتصالوسوفت في مجال تطوير ضكبر من خبرة ميكر

CGFفقامة فطار للتشغيل المتبادل يتجسدد لددى ميكروسدوفت فدي فطدار 
10
والدذي ضثبدت نجاحده فدي عددة  

دول حيددث يسددتخدم كالطددار يتعامددل مددع فشددكاليات التشددغيل المتبددادل ضددمن اإلدارة ويددوفر حلددوال مسددتقلة 

 كنولوجيا. ونذكر في هذا المجال:للممونين بالت

 

 على مستوى الحكومة: CGFفقامة  .0

 ي  المملكة المتحدة: يسمى كيتويGateway  ) 

 كلومبيا: كونكتيفديات يConnectividad) 

 الهند: فنديا ون يIndia One) 

 ي  تيالن: كيتويGateway  ) 

 على مستوى جهوي ضو محلي CGFتنفيذ  .1

  فيطاليا: فزيII يEasi II) 

 يا واسويسرا:ف كورا يضسترالE-GORA) 

  :ضلمانياeGSK 

 ... 

فمن المهم ضن نفكر في فقامة فطار لتنمية النسيج االقتصادي المحلي. فتتدوفر ميكروسدوفت علدى  CGFفضافة فلى 

 يميكروسوفت مركز التثقيف لميكروسوفت( يعمل على: MICطريقة تعرف تحت تسمية 

 

  تدعيم الكفاءات؛ 

 .اإلبداع 

 االقتصادية. فقامة الشركات 

 

فن فقامة فطار مماثل في العقد الجاري فعداده ستمكن من ظهور شركات على المستوى المحلي تكدون قدادرة علدى 

مواصلة المسيرة لتحل محل الشركات األجنبية المكلفة حاليا بتنفيذ مثل هذا العقد. فن مدن شدأن هدذه اإلجدراءات ضن 

 والخدمات األخرى. ترفع من مردودية عقد اقتناء رخص ميكروسوفت 

 

ومع ذلك فالنه من المهم ضن نوجه اإلدارات نحو حلول تعتمد على المصدادر المفتوحدة. هدذه الحلدول يجدب ضن تدوفر 

بدائل ضكثر تنافسية من الحلول المرتبطة بالملكية. ومع ذلدك فتجددر اإلشدارة فلدى ضن فقامدة حلدول لمصدادر مفتوحدة 

يجددب وضددع خطددط للتكددوين وطددرق تدريجيددة يجددب فعدددادها ضددمانا  تتطلددب تظددافر جهددود فددرق مؤهلددة. وبالتددالي

: تحديد سياسة فدماا البرامج المعلوماتيدة الحدرة 511إلحداث انتقال نحو حلول بمصادر مفتوحة يانظر المشروع 

 في اإلدارة(.

                                                 
10 .CGFالحكومي للربط  : اإلطار 



 تطوير االقتصاد الرقمي 2.1.1.1

 

 ن بينها:اإلدارة االلكترونية توفر فوائد هامة في ضوساط األعمال نذكر م

 .تسهيل خلق شركات في جميع المجاالت 

  تمكين الشركات من التعريدف بنفسدها علدى المسدتوى الدوطني وكدذلك فدي الخدارا مدع القددرة علدى ربدط

 شراكات وجلب االستثمارات.

  التوفر على واجهات يافتراضية التجارة االلكترونية( وفنجداز مبدادالت تجاريدة فلكترونيدة يالتعويضداتر

 مصرفية االلكترونية... الخ(.الخدمات ال

 .)التوفر على شبابيك وحيدة افتراضية ضو حقيقية يحانوت الشباك الموحد 

  االسددتفادة مددن سددوق اإلدارة بفضددل فددك النظددام المددادي لشددبكة تمددوين الدولددةر وذلددك باسددتبداله بنظددام

 افتراضي.

 .ضمان تكوين المصادر البشرية بفضل منصات التكوين عن بعد 

 

 تراتيجية خالل السنوات العشر في هذا المجال في موريتانيا كانت بالتأكيد هي ضحدد األسدباب فن يياب اس

الرئيسية في تأخر البلد في جميع المجاالت المذكورة ضعاله. ومع ذلك نشير فلى وجدود مفوضدية لتطدوير 

القطداع  االستثمار يمكدن ضن تلعدب دورا محركدا فدي جميدع هدذه المجداالت وضن تسداعد بالقامدة شدراكة مدع

 المكلف بتقنيات اإلعالم واالتصال على تغيير هذه الوضعية.

  

  وبالنسبة للشركات العاملة في تقنيات اإلعالم واالتصال نالحع يياب شدركات متوسدطة وصدغيرة فعالدة

فال في مجال بيع األدوات. وبالتالي ضصبح من الشائع اللجوء فلى ممونين ضجانب بالخدمات فدي المجداالت 

 األخرى.

 



 الدعم التكنولوجي القطاعي .2.1.1.1

 

 وضعية نظم المعلوماتية القطاعية
 

فن استخدام ضنظمدة المعلومدات حاضدر بشدكل كبيدر فدي عددة قطاعدات ومنظمدات مرتبطدة بهدا مثدل وزارة الماليدةر 

وير وزارة وزارة الشؤون االقتصادية والتنميةر وزارة الداخلية والالمركزيةر وزارة الصدحةر وزارة التعلديم الثدان

التعلدديم األساسددير وزارة التعلدديم الثددانوي والعددالير وزارة المعددادن والصددناعة ر مريبوسددتر صددندوق الضددمان 

الصحي ... فلخر ومع ذلك فالن هذه األنظمة تم بناؤها بشكل متددرا علدى مددى العشدرين سدنة الماضدية علدى شدكل 

 دى فلى ظهور االنقطاعات الخمس الشهيرة: تطبيقات مستقلة حيث ضن المعلومات يتم استنساخهار وهو ما ض
 

 .انقطاع في التطبيقات: فن تحديث البيانات ال يتوزع بين التطبيقات 

  انقطدداع المحددددات: المعلومددات نفسددها يمكددن الحصددول عليهددا عبددر عدددة محددددات وهددو مددا يجعددل توزيددع

 التحيين صعبا بل قد تكون مستحيال.

  بين التطبيقات ليس مصنعار وهو ما يقدود فلدى ندواقص فدي المعالجدة انقطاع السلسلة المعلوماتية: التبادل

 وضخطاء في توزيع التحديثات

  انقطاع زمني:  فترات توزيع تحديثات المعلومدات بدين التطبيقدات تصدبح ضطدول يعددة ضسدابيع حتدى عددة

 ضشهر(.

 رافيدة يبياندات الحالدة انقطاع جغرافي: البيانات متناثرة في التطبيقات المثبتة فدي مختلدف اإلمكاندات الجغ

المدنية ليست متوفرة انطالقا من وزارة الماليةر والبيانات الجغرافية المرتبطدة بدالخرائط التابعدة لدوزارة 

 اإلسكان واالستصالح الترابي ليست في وزارة المعادن والصناعة(. 
 

 دمين واإلداريين.ينتج عن ما سبق عدم التناسق والتسجيل المتكرر وخدمة يير مرضية بالنسبة للمستخ

وبالفعل ال يوجد اليوم في اإلدارة الموريتانية استراتيجية إلعدادة هيكلدة نظدم المعلوماتيدة حدول مرجعيدات البياندات 

المتعددة األطراف يمكن الوصول فليها واستخدامها بواسطة مجموع المعالجدات المعلوماتيدة. فن هدذا الخيدار يجدب 

RESTضن يصاحب باستخدام لخدمات من نوع 
11

SOAر للبنية 
12

ر وذلك ضمن احترام مباد  التصميم المعيداري 

MDA
13

OMGر التابع ل 
14
. 

 

 مجال التطبيقات القطاعية
 

في وقت مبكر مثل وزارة المالية التي ضقامدت تطبيقدا  تقنيات اإلعالم واالتصالبعض القطاعات ضدركت ضهمية 

ينتظدر ضن يكدون مصدحوبا بقسدم للتصدريح عدن بعدد. فن لتسيير ميزانية الدولة وهي اآلن قيد تنفيذ نظدام للضدرائب 

وزارة المالية تستعد اآلن إلطالق دراسة من ضجدل دمدج هدذه الدنظم وهدو مدا سديؤدي قبدل كدل شديء فلدى تبندي بنيدة 

 هيكلية مناسبة كما هو موضح في الفقرة السابقة. ونقدم في الفقرة الموالية تحليال لنظم المعلوماتية الموجودة.

في حدود ضقل ومع ذلك فالن هذه التكنولوجيدا يمكدن ضن  تقنيات اإلعالم واالتصالت ضخرى تستخدم هناك قطاعا

تساعد بشكل كبير في مجاالتها. ونذكر هنا ضن قطاع التعليم وقطاع التكدوين المهندير والددمج باإلضدافة فلدى مجدال 

شأنها ضن تمكن من توفير حلول توفر ضدوات من  تقنيات اإلعالم واالتصالالصحة. في ما يخص التكوينر فالن 

 ملموسة لتكاليف ضعيفة نسبيا خاصة عن طريق التعليم عن بعد.

                                                 
11. RESTمكانيدات إل( وهو نمط من البنية يمكن من تصور خدمة الشبكةر باالسدتخدام األمثدل التمثيليالحالة  نقل: يHTTP  ويمكدن بدذلك مدن البقداء

 الصيانة. هذه المميزات الرئيسية هي على النحو التالي: بالمعايير البسيطة 

 الشبكة بواسطة  التطبيق / الزبون / سيرفير: يتم النقل علىhttp )وهو األهم على الشبكة 

  واجهة موحدة كل عنصر موحد للمعالجة من خالل تطبيدق يسدمى مصددرا ويدتم تحديدده بشدكل وحيدد مدن خدالل محدددات المصددر الموحدد

 مدخل(. ”:”] http_URL = “http:” “//” host( وذلك تبعا للرسم التخطيطي يURLي
بالنسبة للبنية الموجهة للخدمات( وهي بنية للبدرامج تعتمدد علدى مجموعدة مدن الخددمات البسديطة. فن  SOAر فليها هناك بنية موجهة للخدمات ييشا .12

هدف البنية الموجهة فلى ضسار الخدمات هو فذن تفكيك وظيفة فلى مجمدوع مدن الوظدائف األساسديةر تسدمى خددمات تقددم بواسدطة مكوندات وتمكدن مدن 

 هذه الخدمات. الوصف الدقيق لمخطط التبادل بين
13. MDAتم فنشاؤه من ضجدل فصدل المعيقدات الوظيفيدة عدن المعيقدات الفنيدة. هدذه البنيدة ذات فائددة كبدرى فدي مجدال التنميدة. وتتمثدل فوائددها الدثالث : 

 الكبرى في ما يلي:

 رتهددا دون ضن تحتدداا فلددى اسددتمرارية الخبددراتر مددن ضجددل تمكددين الشددركات ذات رضر المددال المخددتلط مددن رفددع رضر مالهددا انطالقددا مددن خب

 االهتمام بالتقنية.

 .تحسين االنتاجية من ضجل تمكين الشركات من الحد من تكاليف تنفيذ تطبيقات ضرورية لمهنتها 

 .األخذ بعين االعتبار لمنصات التكوين كي تمكن الشركات من االستفادة من فوائد المنصات دون التعرق لآلثار الجانبية 

 هي ضهمية استمرارية التطبيقات المرتبطة بالمهن. MDAوفرها  األهمية األكبر التي ت
14. OMG وهددفها يتمثدل فدي توحيدد وتطدوير نمدوذا الهددف بجميدع  0919: 'مجموعة فدارة األيراق' وهي رابطة ذات هدف يير نفعدي منشدأة عدام

 .UMLهو ضسار مجموعات  OMGضشكاله. 



ومددن جهددة ضخددرى فددالن البلددد عددرف تجربددة ناجحددة جدددا فال ضنهددا محدددودة فددي هددذا المجددال خاصددة تجربددة الجامعددة 

ق فرصا للعمل مدع كونهدا تخل تقنيات اإلعالم واالتصال( وفي ما يتعلق بالدمجر فالن UVAاالفتراضية اإلفريقية ي

تمكن من تبادل ضفضل بين طالبي العمل والمشغلين. فن ييداب نظدام معلومدات يوثدق بده حدول التشدغيل يعيدق حتمدا 

 جهود الدمج.

 

فن قطدداع الصددحة كددذلك يجددب ضن يعددرف تحددوال حقيقيددا بددالنظر فلددى اإلشددكاليات التددي يواجههددا: ولددوا الجميددع 

 تسعرةر ... الخ(.للعالجاتر متابعة األثرر تحديد ال

 

. باإلضدافة فلدى ذلدك فدالن تقنيدات اإلعدالم واالتصدالبشكل عام فالن تنسديق نظدام الصدحة يتطلدب اسدتخداما حقيقيدا ل

الطب عن بعد الذي سبق استخدامه فلى حد ما في البلدر يمكن ضن يوفر حال للعزلدة الشدديدة التدي يعداني منهدا جدزء 

 من السكان.

 

 دارةتشخيص نظم المعلومات في اإل

 

اإلدارة الموريتانية ضقامت عدة ضنظمة فعالمية استراتيجية. فن الوضعية الراهنة لهذه األنظمة تتباين من قطداع فلدى 

آخر بين األنظمة المحتفع بها والعملية و األنظمة التي تم تركها خارا الخدمة منذ فترة من الزمن. ونذكر فيما يلي 

 ضهم هذه األنظمة.

 

 ق المؤمنةنظام تسيير الوثائ

 

فن تأمين الوثائق الفردية قدد بددض مدن طدرف وزارة الداخليدة مندذ نهايدة التسدعينيات. وهكدذا فدالن المحددد البيدومتري 

يبصمات األصابع(ر فقامة ربط بين الحالة المدنية وبطاقة التعريف من خالل ملف اإلحصاءر استخدام المعلوماتيدة 

ف هدذه األمدور كلهدا قدد مكندت مدن تدأمين بطاقدة التعريدف الوطنيدة ومدن في شهادة الميالد والبطاقة الوطنية للتعري

 رفع مستوى نظام فنتاا البطاقات االنتخابية.

 

فن تنمية التكنولوجيا البيومتريةر وظهور نظم دولية جديدة لتأمين جوازات السفرر وبطاقات التعريف وييرهدا مدن 

 ثائق الجديدة.وثائق السفر قد مكنت من فطالق مشروع جديد لتأمين الو

 

فن المشرع الذي بدض فدي نهايدة هدذه السدنة سديمكن مدن تزويدد موريتانيدا بنظدام فعدال لتدأمين الوثدائق. وسديمكن هدذا 

 المشروع مما يلي:

  ماليين. 4فنجاز فحصاء شامل وبيومتري من ضجل فقامة سجل بيومتري للسكان يسع 

 طاقة المقيم وذلك من مادة بوليكربونات مع وجدود فقامة مركز إلنتاا الوثائق المؤمنة يبطاقة التعريفر ب

 اتصال وبدونهر جواز سفر مصفحر بطاقة ناخب(.

 .فقامة سلطة لتوثيق جوازات السفر ولتطبيقات الحكومة االلكترونية 

  :فقامة نظم للمعلومات من ضجل تسيير فنتاا 

 البطاقة الرمادية -

 رخصة السياقة -

 البطاقة الصحية...الخ. -

 لتحديد البصمة في االستخدام الجنائي وقاعدة بيانات للتعرف على الوجه. فقامة نظام آلي 

  نقطة عبور للتراب. 54فقامة نظام لمراقبة الحدود على 

 .فقامة نظام لتسيير وفصدار التأشيرات البيومترية مع سجل مركزي للزوار 

 

استخدامها كشبابيك موحدة تمدنح فدي في فطار هذا المشروع فالن مراكز الستقبال المواطنين سيتم فعدادها من ضجل 

المرحلة األولى وثائق بطاقة التعريف ووثائق الحالة المدنية. ويمكنها ضن تتطور في ما بعد مدن ضجدل تقدديم خددمات 

 الحكومة االلكترونية. 

 

 تقنيددات اإلعددالم واالتصدداليمكددن ضن يددتم ذلددك فددي مشددروع مشددترك بددين وزارة التشددغيل والتكددوين المهنددي و 

 لة المكلفة بهذا المشروع ضي الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.والوكا

 



 تطبيق تسيير مصاريف الدولة )الرشاد(

 

 تسيير ميزانية القروق يتم على مستوى هيئة مكلفة بالميزانية ضمن وزارة المالية من خالل اآللية التالية:

 ة المعدل؛التكفل بقانون المالية األصلي و/ضو قانون المالي 

  تطبيقددات ودراسددات محتملددة للقيددود المقددررة علددى الميزانيددة يالتعطيددلر ضو التجميددد ورفددع التعطيددل عددن

 القيود(.

 .)تحويالت القروق يحركة القروق الجاري تسييرها 

 .التكفل بالسلفات المقدمة: اإلنشاءر التجديد واإليالق باإلضافة فلى تعيين المسيرين والمحاسبين 

 قروق.تسيير فتح ال 

 .فتح/ فيالق سنة مالية 

 تنفيذ المصاريف 

 

نظام الرشاد تتوفر اإلدارة على مفتاحه المصدر وعلدى الوثدائق الفنيدة لده. هدذا التطبيدق الدذي تدم تطدويره فدي نظدم 

 ( يمكن ضن يشترك بالواجهة بشكل بسيط مع ضية ضنظمة ضخرى.J2EE/Oracleمفتوحة ي

 

 نظام تسيير عمال الدولة

 

. وهدو يسدتخدم البنيدة: الزبدون / 0991( قدد تمدت فقامدة سدنة SIGPEمعلوماتي لتسيير عمدال الدولدة يفن النظام ال

السرفيرر ويسدتخدم قاعددة بياندات :"ضوراكدل". وهدو مخصدص بشدكل حصدري للتسديير اإلداري بينمدا يدتم التسديير 

نظدام تسدديد الرواتدب ( ال يتواصدل مدع SIGPEالمالي عن طريق نظام آخدر علدى مسدتوى وزارة الماليدة. نظدام ي

 1111لم يعمل بشكل كامدل فلدى يايدة  SIGPEالذي تسبب في حاالت كبيرة من عدم التناسق بين النظامين. نظام 

 منذ ذلك التاريخ لم يستغل فال جزئيا.

 

وقد تم فعداد دفتر االلتزامدات مدن ضجدل فقامدة نظدام منددمج للتسديير اإلداري والمدالي. هدذا النظدام الجديدد يجدب ضن 

يمكددن مددن التكفددل بتسدديير عمددال الدولددة مددن البدايددة وحتددى النهايددة يالموظفددونر ضصددحاب المعاشدداتر العمددال ييددر 

 الدائمينر العمال العقدويون( ويجب ضن يتم تثبيته في القطاعات الوزارية وفي المجموعات المحلية.

 

 (BERATنظام تسيير تسديد رواتب عمال الدولة )

 

تسديد رواتب عمدال الدولدة بفضدل تسديير ضربعدة مراحدل مدن gلتسيير المعلوماتي يمكن من ا RATEBفن تطبيق 

مسلسل الراتب: ترقيم الملفاتر األمر بالتسديدر معالجة البياناتر الطباعة واإليالق. هذا التطبيق الذي كتب ضصدال 

د اسدتفادت مدن . وبذلك تكون وزارة الماليدة قدORACLE/JAVAفي نظام كوبول تم نقله مؤخرا ليكون في بيئة 

 تبادلية استخدام السرفيرات والرخص المستخدمة من طرف ضنظمة مالية ضخرى لها سعة كبيرة.

 

 (SITPنظام تسيير الخزينة العمومية )

 

 ,JSP, Servletهو شبكة داخلية تعاونيدة مندمجدة مدع بوابدة شدبكة مطدورة بواسدطة تكنولوجيدا ي SITPفن نظام 

EJBيقات ي( وهو يعمل على سرفير التطبJBossمع قاعدة بيانات ي )MySQL.) 

 

ر آجاندددار البريددد CMSباإلضددافة فلددى هددذه األنظمددة المتعددارف عليهددا ياألشددخاصر الممتلكدداتر خطددة العمددلر 

 يشمل كذلك خدمات موجهة فلى المستخدمين وشركاء الخزينة العمومية. SITPااللكتروني... الخ( فالن نظام 

 

فدات الصدرف هدو ضحدد هدذه الخددمات فهدو يدوفر لمسدتخدمي الخزيندة العموميدة فن االطالع عبر االتصدال علدى مل

فمكانية االطالع عبر الشبكة في وقت حقيقي على حالة ملفات صرفهم منذ التعهد بها فلى ياية تسديدها. كما يمكدن 

 .كذلك هيئات المراقبة مثالي محكمة الحسابات( من الولوا مباشرة وبكل ضمان فلى داخل هذه الملفات

 

 041ويحتدوي اآلن علدى ضكثدر مدن  SITP-RACHADهذه الخدمة مندمجة في نظام الرشاد بواسطة جسدر آلدي 

آالف تدم حفظهدا رقميدا علدى شدكل وثدائق  0ضلف ملف من المصروفات. فن وصول الملفات يوهي تزيد اآلن علدى 

PDF يمكن استخالصها بشكل تلقائي من خالل واجهة بين )SITP الخزينة العمومية. ونظام تخزين ضرشيف 

 



 (SYDONIAتطبيق تسيير العمليات الجمركية )

 

نظام سيدونيا هدو برندامج تسديير للعمليدات الجمركيدة ولحسداب فحصداءات التجدارة الخارجيدة. هدذا البرندامج تمدت 

 فقامته في البداية في مجموعة دول يرب ففريقيا من طرف منظمة التجارة العالمية.

 

ركي يمكن تحويره ومالءمته واستخدامه في بئات صدعبة وال يتطلدب فدي صديانته فال عدددا ويتعلق األمر بنظام جم

 محددا من العمال المكونين:

  بدض تطوير هدذه النسدخة فدي ضواسدط الثمانيندات عنددما ظهدرت لغدات 0994-0914ي 1سيدونيا النسخة :)

ي ضكثر من ضربعين دولة وهدي ال جديدة للبرمجة ونظم جديدة الستغالل جهاز الكمبيوتر. وقد تم تطبيقها ف

تزال تعمل في بعض الدول مثل موريتانيا. هذه النسخة ضدخلت المعالجدة علدى الشدبكة المحليدة فدي مئدات 

 من مكاتب الجمارك مما مكن من فدماا كامل لوظائف النظام.

  مددع  0991(: تطويرنظددام سدديدونيا النسددخة الثالثددة ضو سدديدونيا م م بدددض عددام 0991سدديدونيا يابتددداء مددن

ظهور موجة من التقنيات الجديدة. سيدونيا م م يعتمد على بنية حقيقيدة الزبون/السديرفيرر وهدو يسدتخدم 

بشددكل عميددق كددل مقدددرات لغددة البرمجددة "الموجهددة نحددو الهدددف" وقدددرات نظددم تسدديير قواعددد البيانددات 

م م هدو نظدام  . ومن وجهة نظر تقنية فالن سديدونياInformixو  Oracle( مثل SGBDRالمترابطة ي

 معلوماتي جمركي متقدم يشمل تقنيات عديدة تجتمع فيها صفة الحداثة والصالبة.

  سيدونياWorld كان تطوير سيدونيا :World  هو نتيجة مسلسل بدض عندما حدددت منظمدة مدؤتمر األمدم

لمنظمة حول (. وقد حاولت القمة اwwwالمقدرات التجارية األولى لالنترنيت يالمتحدة للتجارة والتنمية 

 -(0995يفدي كولدومبسر ضوهدايو   CNUCEDوهي القمة المنظمة من طدرف منظمدة -فاعلية التجارة 

البحث عن وسيلة للحد من تكاليف المعامالت التجارية من خالل تكنولوجيا اإلعالم على كل مرحلدة مدن 

فدة المعالجدة قدد قددرت بد  مراحل المسلسل التجاري الدولي. في تلك الفترة كانت االقتصادات الكامنة لتكل

 فيما يلي: Worldمليار دوالر للسنة. وتتمثل معايير تنمية سيدونيا  011

 االعتماد على االنترنت؛ -

 االستغالل عن نظام تسيير جهاز الكمبيوتر -

 ؛SGBDRاالستغاللية عن  -

 االستغاللية عن المنصة المادية ياآلالت(. -

 المقاومة للعطال في االتصاالت. -

 االستمرارية في التطوير من طرف المستخدمين.القدرة على  -

 يتمتع بعدة مستويات ضمان داخلية. -

 له خصائص الملفات االلكترونيةر يمكن تدقيقه بسهولة. رمتعدد اللغات -

 

 هذه النسخة قد تم استخدامها في حوالي عشر دول.

 

 الجمارك الموريتانية تعمل على االنتقال فلى سودونيا  م م 



 تثمارات في موريتانيا نظام برمجة االس

 

SYPSIM هو برنامج يختص بالبرمجدة والمتابعدة السدنويتين للميزانيدة المدعمدة لالسدتثمار يBCI وهدو يشدتمل )

الخالص. هذا البرنامج يراد له ضن يستخدم بشدكل  على بيانات حول مجموع المشاريع الممولة من المال الموريتاني

 والتنمية ووزارة المالية. مشترك من طرف وزارة الشؤون االقتصادية

 

 نظام تسيير الديون

 

. وقدد تدم تنفيدذه فدي موريتانيدا منددذ CNUCED( هدو برندامج ضصددرته منظمدة SYGADEنظدام تسديير الدديون ي

 . ويتعلق األمر بأداة لتسيير الدين والهبات. وهو يسمح على الخصوص بما يلي:0991

 بما في ذلك عالقاتها المحتملة مع مشاريع وخطدوط  تسجيل جميع المعولمات المتعلقة بالقروق والهبات

 ائتمان ميزان مختلفة على المستوى الوطني.

 .فنشاء سحوب تقديرية وتحيينها 

 

 نظم مالية أخرى

 

 هناك نظم ضخرى ضقل حجما موجودة على مستوى وزارة المالية من بينها:

 SGAM  يتعلق األمر بنظام جديد يعتمد على بعض وظائف نظام :SYGADE  باإلضافة فلى وظدائف

 جديدة مثل متابعة مؤشرات اإلطار االستراتيجي لمكافحة الفقر وضهداف األلفية اإلنمائية.

 LPPMS  ينظددام الددتحكم فددي المحفظددة المحليددة( هددو نظددام معلومدداتي لتسدديير ضداء محفظددة المشدداريع :

متابعدة مختلدف المشداريع الهددف مدن هدذا البرندامج هدو  .اموريتانيدفدي الممولة من طدرف البندك الددولي 

 المعنية. 

 .المعاا: يالتطبيق المتعلق بالمعاشات( وهو يسمح بتسيير المعاشات 

 

 نظام التهذيب الوطني

 

 التهذيب الوطني يستخدم عددا من األنظمة الجزئية للمعلومات نذكر منها:

 طة المدرسدية التصدورية نظام تسير الخريطة المدرسية: هذا النظام يمكن من فعداد ومتابعة وتنفيذ الخري

 ووضع خطة مستقبلية للطلب على التهذيب.

 . ويمكن هذا التطبيق من: ArcGisتم تطويرها من طرف  SIGهذا النظام مزود بوحدة 

  االطالع من خالل الخرائط على المعلومدات المتعلقدة بالمددارر يندوع المدرسدةر طبيعدة المدرسدةر

 المدرسينر عدد التالميذ... الخ(.عدد 

 طالع على مؤشرات التعليم األساسي يالنسدبة الخدام للتمددررر النسدبة الصدافية للتمددررر نسدبة اال

 كلم للوصول فلى المدرسة(. 1النجاح الصافيةر نسبة التالميذ الذين يقطعون ضكثر من 

 طدالب تسيير المنح: هذا النظام يمكن من تنفيذ سياسة لمنح التعليم العالير وتطبيق ومتابعة تسديير ال نظام

 الذين يمارسون دراستهم.

  نظددام تسدديير االمتحانددات: هددذا النظددام يمكددن مددن اإلشددراف علددى تنظدديم االمتحانددات الوطنيددة والمسددابقات

 لدخول مؤسسات التعليم الثانوي.



  نظددام المتابعددة والتقيدديم: يسددتخدم هددذا النظددام مددن ضجددل تقيدديم الددتعلم والبددرامج والطددرق المنهجيددة والكتددب

 المدرسية. 



 نظام المعلوماتي لتسديير التهدذيب يالSIGE يتعلدق األمدر هندا بمشدروع ينددرا فدي فطدار : )PNDSE ر

 الذي تم فطالقه من ضجل فقامة نظام لمعلومات التسيير. هذا المشروع يشتمل على مرحلتين:

 

  مرحلة الدراسةر التي تشمل دراسة مسدبقة وتصدورا عامدا. هدذه المرحلدة مكندت مدن وضدع تصدور

. كمدا ضن هدذا النظدام قددم SIGE محددة بدذلك الضدوابط والمحتويدات المالئمدة لد  SIGEعام لنظام 

 .SIGEمجموعة من سيناريوهات تتعلق بتنظيم وتسيير مكونات 

  .هدذه المرحلدة التدي تدم توقيفهدا بدالنظر مرحلة ثانية  مخصصة للدراسات المفصلة وإلنجداز النظدام

نة بما كان مفترضا له في عقدد العمدل ومدن جهدة ضخدرى فلى الدقة الوظيفية التي اعتبرت هامة مقار

 بسبب عدم كفاءة الوسائل المادية والبشرية وما يتعلق بالشبكات.

 

 هذا المشروع سيتم فطالقه ابتداء من تاريخ مرحلته الثانية مع فقامة متطلبات نجاحه:

 شروط مرجعية واضحة بما فيه الكفاية؛ 

 المشروع. التعاقد مع مكتب للعمل كمنتدب لصاحب 

  فشراك قوي للمسؤولين 

 

 فن الوزارة المكلفة بالتهذيب الوطني تتوجه فلى فقامة نظام شامل للمعلومات يعتمد على ما يلي:

 

  تحديد الهوية الوحيدة للتلميذ: منح محدد وحيددر هدذا الدرقم سديتم وضدعه علدى الئحدة والتعامدل معده ضثنداء

 رحلته المدرسية. 

 جيدددات جميدددع الهيئدددات المتدخلدددة: فدارة التعلددديم الثدددانوير فدارة االمتحانددداتر األخدددذ بعدددين االعتبدددار لحا

 المفتشونر فدارة التخطيط واإلحصاءات؛

  فدخال المعلوماتية للهيئات المحلية والجهويدة يمؤسسداتر فدارات جهويدة( مدن ضجدل تسدهيل فمدداد قاعددة

 البيانات المركزية.

 اسددددتخدام ضدوات المعلوماتيددددة المناسددددبة: يSGBDR يكددددون قويددددا بالنسددددبة لقاعدددددة البياندددداتر ضدوات )

لتسددديير الملفدددات  GEDلمسدددتودعات البياندددات وإلعدددداد التقدددارير اإلحصدددائيةر قاعددددة بياندددات وثائقيدددة 

 والتطبيقات من النمط 'ثالثة ضثالث' باالعتماد على الشبكة.

 

التالميدذ. وهدو سديغطي القطداع العدام هذا النظام يجب ضن يكون وحيدا مع نظرات متناسقة لكل هيئدة معنيدة بتسديير 

 والخاص وسيتم استخدامه من ضجل الوصول فلى هدفين:

 

 التسيير اليومي. -

 التسيير المستقبلي يفقامة ضدوات للتمثيل واإلسقاط(. -



 مالءمة اإلطار القانوني لتقنيات اإلعالم واالتصال 2.1.1.1
 

ر تقنيات اإلعدالم واالتصدال. فمدع اسدتراتيجية التنميدة لد  منذ حوالي عقد من الزمن بدضت الدولة سياسة جيدة لتطوي

ر فالن ضهمية  الجانب القانوني التي تفرق نفسها على جميع المستويات بوصدفها موضدوعا متعدددا يبددو ضن  1111

 هذه األهمية قد تم فهمالها في الوقت الذي يجب ضن تشكل البنية األساسية لكل نشاط يمس الحياة العامة.
 

مبدداد  القمددة العالميددة حددول مجتمددع المعلومددات قددد جدداء لدددعم وتوجيدده كددل اسددتراتيجية تنمويددة فددي هددذا  فن فعددالن

المجال. هذا النص يضع األسس التي يجب ضن تقود كل خطوة يمكن تدعيمها طبقا لمعايير ونظم مقبولة لدى جميدع 

 الدول في مجال تقنيات اإلعالم واالتصال.
 

اإلعالم واالتصالر فالن التبادل والتفاعل بدين مختلدف الجواندب ضصدبحا يفرضدان وهكذا وفي ضفق عصر نة تقنيات 

نفسيهما. وبهذا الخصوص فالن التناسق بين األهداف واإلجدراءات المقدام بهدا يجدب ضن يدتم ضدمانه بغيدة التأكدد مدن 

 الوصول فلى ضهداف ملموسة.

تتطلب تحديددا للقواعدد القانونيدة التدي يجدب ضن في هذا اإلطار فالن كل سياسة للعصرنة يتم اتخاذها في هذا القطاع 

تضمن تأمين العالقات الخصوصية والعمومية التي من شانها ضن تربط مكانة األشدخاص الطبيعيدين واالعتبداريين. 

 وبالريم من وجود ريبة عمومية قوية لدى الدولة فالن القدرات التنفيذية ألجهزتها كانت محدودة. 
 

ة قطدداع تقنيددات اإلعددالم واالتصددال يشددكل دعامددة حقيقيددة يمكنهددا ضن دفددع التنميددة فددي الوقددت الددراهن فددالن عصددرن

االقتصادية واالجتماعية للبلد. وهكذا ومن خالل استراتيجية قانونية سيكون مدن الممكدن الوصدول فلدى ذلدك. وقبدل 

القانونيدة الراهندة. مدن  تحديد استراتيجية قانونية لعصرنة تقنيات اإلعالم واالتصالر ينبغي القيام بتحليل للوضدعية

خالل هذا التشخيصر فالن نقاط القوة والنواقص القانونية سيتم عرضها مدن اجدل فحدداث التحسدينات المتناسدقة مدع 

 سياسة العصرنة التي يصبو فليها قطاع تقنيات اإلعالم واالتصال في موريتانيا.
 

 التشخيص القانوني للقطاع
 

واالتصدال فدي موريتانيدا يشدكل وصدفا لوضدعية النظدام القدانوني الدذي  هذا التشخيص حول مجدال تقنيدات اإلعدالم

يضبط كل العمليات في هذا القطاع. وهو يهدف فلى عرق نقاط القوة القانونية التي تتجسدد فدي الدنظم الجداري بده 

 العمل والتي تحكم مختلف مجاالت األنشطة.
 

التي تمكن مالحظتها والتي تعيدق تطدوير  ومن وجهة نظر ضخرى فالن التشخيص سيمكننا من عرق نقاط الضعف

استراتيجية قانونية لتقنيات اإلعالم واالتصال. وبشكل فجمدالي فدالن الدنقص يتجلدى مدن خدالل وجدود فدرا  قدانوني 

 حول القضايا األساسية ضو في ضعف النظم من خالل بعض األحكام القانونية المعمول بها.

 

 لفعل: النظم المعمول بهاالفوائد واإليجابيات في النظام القائم با

نقاط القوة في هذا التشخيص والتي تبدو من خالل األنشطة النظامية ستتم معالجتها في مجال األعمال ومن ثم في  

 مجال المواصالت وضخيرا في مجال السمعيات البصرية.
 

 في مجال األعمال

مع القانون التجاري  1111ألول مرة عام في ما يخص عالقات األعمال فالن البيئة القانونية للعمال فتحت فرصا 

(. هددذا اإلطددار القددانوني قددد طددرح 1111مدارر  04بتدداريخ  911ر الجريدددة الرسددمية رقددم 14-111يالقدانون رقددم 

( تلخص اللجوء فلى عمليات تسديد عبر فجراءات تقنية ضي عبر تقنيدات اإلعدالم 911بالفعل ترتيبات عامة يالمادة 

 واالتصال.
 

لقانونية كاندت األسدار القدانوني الدذي سدمح لدبعض الهيئدات بداللجوء فلدى اسدتخدام البطاقدة المصدرفية هذه الثغرة ا

 كوسيلة للتسديد تستخدم من طرف زبائن النظام المصرفي الوطني.
 

. فقدد تعلدق األمدر بداألمر القدانوني 1110ومع ذلك فلم يظهر ضول نص قانوني كامدل لقطداع اقتصدادي فال فدي سدنة 

المتعلق بوسائل التسديد وبالعمليات التجارية االلكترونية. هذا اإلطار القانوني يمتلك مدى واسدعا  110-1110رقم 

فذ ضندده يضددع كددل القواعددد األساسددية المشددجعة لتطددوير تقنيددات اإلعددالم واالتصددال فددي خدمددة التبددادالت االقتصددادية 

 والمالية.
 

 هذه األداة القانونية الجديدة تعالج عدة مواضيع:

 بات االلكتروني؛اإلث -

 البطاقة المصرفية -

 التحويالت االلكترونية. -



 التجارة االلكترونية -

 األحكام الجزائية. -
 

بالنسددبة للموضددوع األول ضساسددا فددالن هددذا األمددر القددانوني يتبنددى تعددديالت ضساسددية فددي القددانون المدددني الموريتدداني 

عدا قواعدد اإلثبدات  فدي العالقدات مدن خدالل يمدونة االلتزامات المدنية( وذلك من حيث كونه يكمل مدن اآلن فصدا

فقامة مبدض القبول بالدعامة االلكترونية بوصفها فثباتا قانونيا تماما كما هي الحال فدي وسديلة اإلثبدات المكتوبدة علدى 

ين الورق مع نفس القوة القانونية المثبتة. وبطبيعة الحال فالن هذه القواعد الجديدة تعني وتفيد كل الفداعلين والمتددخل

 في كل المجاالت.

 

بالنسبة للمواضيع األخرىر فالن هذا األمر القانوني يضع القواعد العامة التي تؤطر لتأمين العمليات وكدذلك لقابليدة 

 فنجازها قانونيا.

 

 في مجال المواصالت
 

ق القليلدة فالن قطاع المواصالت كان ضمن احتكار الدولة. فلم يكن هناك افتتاح قدانوني للخددمات. اآلفدا 0999قبل 

كانت محدودة جدا للخدمة العمومية للدولة التي لم تكن قادرة فدي تلدك الفتدرة علدى مواجهدة تطدوير حقيقدي لتقنيدات 

 اإلعالم واالتصال من خالل فاعلين خصوصيين ومن ثم من خالل المستخدمين.
 

صالت قد مكنت من فقامة ترسانة لقد فتحت الدولة هذا القطاع ابتداء من ذلك التاريخ. وكانت ليبرالية خدمات الموا

قانونيددة مددن ضجددل ضددمان تددأمين ونوعيددة الخدددمات. ونظددرا لكونهددا تسددتهدف المسددتخدمينر فددالن حمايددة المسددتهلك 

باإلضافة فلى تطوير المنافسة الحرة بين الفاعلين كانت تتطلب ترتيبات قانونية مفتوحدة لكنهدا ضيضدا تضدمن األمدن 

 واالتصال.بهدف ضمان تنمية تقنيات اإلعالم 
 

المتعلدق بالمواصدالت( شدكل قاعددة تطدوير  99/109يالقانون رقدم  0999وبهذا الخصوص فالن فعداد قانون سنة 

 تقنيات اإلعالم واالتصال في بالدنا حيث ضنه يشكل الدعامة األساسية لكل تطوير لتقنيات اإلعالم واالتصال.
 

طداع المواصدالت وتطدوير االسدتثمار الخداص والتنافسدية على المستوى القانوني فدالن هدذا القدانون يمهدد لتحريدر ق

باإلضافة فلى النفاذ الشامل والحر للخدمات. كان فعداد هذا القانون نقلة قوية علدى مسدتوى دخدول تقنيدات اإلعدالم 

واالتصال فلى المجتمع الموريتاني. وهو مكن كل هيئدة خصوصدية ضو عموميدة مدن القيدام بشدكل قدانوني باسدتخدام 

 اإلعالم واالتصال على مجموع التراب الوطني.تقنيات 
 

بالتوازي مع هذا االنفتاح فالن هذا اإلطدار القدانوني يضدع قواعدد وقائيدة مدن ضجدل حمايدة الولدوا الحدر فلدى السدوق 

ومن ضجل الوقوف ضمام كل المعيقات ضمام تنمية خدمات تقنيات اإلعالم واالتصال وذلدك فدي فطدار احتدرام المبداد  

 قبيل السريةر تأمين عمليات المستخدمين... الخ. األساسية من
 

فن فقامدة سدلطة تنظيميددة مدن حيددث الجاندب القددانوني والعملدي يشددكل كدذلك عددامال ضساسديا لتطددوير تقنيدات اإلعددالم 

 واالتصال على امتداد التراب الوطني. حيث ضنه يسهل تسيير ضنشطة القطاع وحماية مصالح المستخدمين.
 

 لبصريةفي مجال السمعيات ا
  

 01بتداريخ:  109-95كانت آخر نظم القطداع السدمعي البصدري قدد تمدت المصدادقة عليهدا بواسدطة القدانون رقدم: 

وكانت تنظم ممارسة بعدض األنشدطة العموميدة فدي مجدال السدمعيات البصدرية. ومدع تعهدد السدلطات  0995يوليو 

نوني جديددد فددي شددهر يوليددو ضمددام الجمعيددة العموميددة بمراجعددة وتجديددد القطدداعر فقددد تمددت المصددادقة علددى فطددار قددا

الوطنيةر وهكذا فالن هذا اإلطار القانوني الجديد يؤسس بشكل واضح لليبرالية المواصالت السمعية البصدرية علدى 

مجموع التراب الوطني وكذلك األنظمة القانونية لممارسة النشاط. هذا التوجه السياسي الجديدد يعتبدر نقلدة قطاعيدة 

 عصرنة تقنيات اإلعالم واالتصال.في مجال تنمية و
 

في المرحلة الراهنة فالن المحيط القانوني لتقنيات اإلعالم واالتصال في موريتانيا يقتصر على هذه القواعدد الهامدة 

والتي تكتسي ضهمية كبرى في مجال العصرنة المدعمة لتقنيات اإلعالم واالتصال. ومع ذلك فيمكن لهذا اإلطار ضن 

ت على المستوى التشريعي والتنظيمي من ضجل ضن نجعل منه مظلدة قانونيدة لخدمدة تنميدة تقنيدات يستفيد من تحسينا

 اإلعالم واالتصال.

 



 نواقص ونقاط ضعف اإلطار القانوني
 

 

زيادة على القواعد والنظم القانونية القائمة بشكل عام فدي فطدار فطدالق بعدض األنشدطةر فمدن المهدم ضن نشدير فلدى ضن حمايدة 

نسان كفرد وحماية حرياته كمواطن يبدو ضنه تم وضعها في الدرجة الثانية بشكل يير مقصود. وبالريم من الريبدة حقوق اإل

الحقيقية في تطوير تقنيات اإلعالم واالتصال خاصة في مجال األعمالر فالن المواطن بوصفه الفاعل الرئيس يسدتحق بعدض 

 ة لالضطراب.الضمانات التي من دونها قد تكون الحياة العامة معرض
 

فدي مجدال األمددن القدانونير ومندذ مشدداركة موريتانيدا فدي القمددة العالميدة لمجتمدع المعلومدداتر فدالن التقددم الحاصددل فدي مجددال 

المعيارية كان محدودا جدا. وبهذا الخصوص فمن الجلي ضن المباد  األساسية تم وضعها بشكل واضح. فمباد  من قبيل حق 

ي حرية التعبيرر مبدض التكوين في مجاالت تقنيات اإلعالم واالتصال كلها ال تزال افتراضية الوصول فلى المعلوماتر الحق ف

على المستوى القانوني. في هذا اإلطار فالن بعض الميادين ال تزال تعاني من فرا  قانوني يزيد من مخاطر المسدار بالحيداة 

 الخصوصية وباللحاق الضرر بحماية البيانات والمعلومات الشخصية.
 

وفي هذا اإلطار تجدر اإلشارة فلى ضنه في بلد ديمقراطي يسهر على حمايدة حريتده كدولدة قدانون وعلدى الحفداظ علدى حقدوق 

المواطنين فال بد من وضع قواعد للحماية. فن االلتزامات والشروط المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية لكل مدواطن وكدذلك 

بياندات والوصدول فلدى المعلومدات التدي تخصدهر تصدحيحها ضو االعتدراق علدى حقوقه خاصة فيما يتعلق بالسدرية وتدأمين ال

ذلك. الخر يجب ضن توضع لكل ذلك  ضمانات من خالل النظام القدانوني المعمدول بده. وحدول هدذه النقطدة فمدن الهدام جددا ضن 

 نشير فلى األثر السلبي لكل فرا  قانوني على فشكالية معالجة بيانات المعلومات الشخصية.
 

ي مجال علم التشفير خاصة خارا القضايا المتعلقة بالمعامالت بواسدطة البطاقدة المصدرفيةر ال يوجدد فطدار قدانوني يشدرع ف

لعمليات تشفير البيانات. وهكذا فالن النظام القانوني لمثل هدذه العمليدات يبقدى ييدر معدروف وهدو مدا مدن شدانه ضن يدؤدي فلدى 

والعمومية وحتى ضنشطة الدولة. وفي مواجهدة فدرا  قدانونير فدال يمكدن مدن  انعدام األمن على مستوى األنشطة الخصوصية

 الناحية الشرعية تصور عقوبات على مرتكبي مثل هذه األعمال. وهكذا في هذا السياق فالننا ندعم انعدام األمن.
 

فعدادة مالءمدة القدانون  على المستوى الجزائي ومع تطور األنشطة المعاقبة ولكنهدا تسدتخدم تقنيدات اإلعدالم واالتصدالر فدالن

تفرق نفسها من ضجل جعل النصوص السابقة تتالءم مع التطدور االجتمداعي والتكنولدوجي. ويتعلدق األمدر هندا بالقامدة فطدار 

معياري يتعلق بجرائم تعتمد على تقنيات اإلعدالم واالتصدال. وفدي هدذا المعندىر فمدن المهدم ضن نشدير كدذلك فلدى ضن التشدريع 

 فال في مجال تقنيات اإلعالم واالتصال ليس محينا ضي ضنه يير متماا مع الظرفية الراهنة. المتعلق بحماية األط
 

فن الجوانددب القانونيددة المتعلقددة بمشدداكل الغلمانيددة يالميددل الجنسددي العدددواني نحددو األطفددال( وييددر ذلددك مددن ضشددغال اسددتغالل 

 األطفال ال تجد لها حتى اآلن معالجة من وجهة النظر القانونية.
 

فلى حد اآلن فالن ترتيبات القانون الجزائي الوطني ال تزال عتيقة بالمقارندة مدع االحتياجدات االجتماعيدة والوضدعية الحاليدة و

لتطور التكنولوجي للبلد. وهكذا فالن النقص الجلي للترتيبات في األدوات القانونية حول الجرائم عبر مقداهي االنترندت تشدكل 

آلثار السلبية لتطبيق ضي استراتيجية تتعلدق بمجدال تقنيدات اإلعدالم واالتصدال فدي بالدندا. فرايا يجب سده من ضجل الحد من ا

هذه القضية من شأنها ضن تعني بشكل عميق نقل المعلومات والبياندات والدنظم المعلوماتيدة والممتلكدات ومسدؤوليات الفداعلين 

 واإلجراءات الالزم اتباعها فضافة فلى ضمور ضخرى.
 

 ن ضن نذكر:بهذا الخصوص يمك

 القانون اإلطاري المتعلق بمجتمع المعلومات؛ ♦

 قانون علم التشفير ونصوصه التطبيقية؛ ♦

 قانون البيانات الشخصية ونصوصه التطبيقية ♦

 قانون المعامالت االلكترونية. ♦
 

التسدديد علدى  في ما يخص العمليات التجارية نفسها فذا كان هناك فطار قانونير فالن ييداب الطدابع الفعلدي لمركزيدة عمليدات

مستوى البنك المركزي الموريتاني وخصوصا بالنسبة للحوادث المتعلقة بالبطاقة المصرفية ضو بالشيكات تشكل ضعفا حقيقيا 

 فذا ضنها تخلق المزيد من المخاطر في ممارسة األعمال وتشكل تراجعا في تطوير تقنيات اإلعالم واالتصال.
 

ضلدف ضوقيدة  011القانون التجاري التي تمندع ضي تسدديد بدين التجدار بمبلدغ يزيدد علدى  من 940فن يياب الطابع العملي للمادة 

بطريقة ضخدرى ييدر الشديك المشدطوب ضو بواسدطة تحويدل مصدرفير يضدعف تحدديث تقنيدات اإلعدالم واالتصدال فدي مجدال 

 عالقات األعمال.
 

بطريقدة صدريحة مدن ضجدل فعطائهدا األسدار من جهة ضخرى فالن الفوترة والدعاية بشكل الكتروندي تسدتحق ضن تددعم وتثبدت 

القددانوني القدداطع. فن هددذا يفتددرق تطددويرا وتحسددينا لإلطددار القددانوني القددائم والمتعلددق بوسددائل التسددديد وبالعمليددات التجاريددة 

 االلكترونية في موريتانيا.

 



نيدات اإلعدالم واالتصدال هذه المجاالت المختلفة التي تتميز بالفرا  القانوني تشكل ضعفا حقيقيا إلطدار عصدرنة تق

 بموريتانيا.

 

وفددي جميددع الظددروف فددالن تصددحيح مثددل هددذه النددواقص يفتددرق فعدددادا قانونيددا يجددب فجددراؤه ضوال علددى المسددتوى 

التشريعي من ضجل وضع اإلطار العام ومن ثم األحكام التنظيمية التطبيقيدة والسلسدة التدي يجدب فقامتهدا مدن طدرف 

 عموميين والخصوصيين.الحكومة بدعم من كل الفاعلين ال

 

وانطالقا من مختلف عناصر تشخيص البيئة القانونية لتقنيات اإلعالم واالتصدالر فالنده يمكنندا ضن نتصدور مدن هدذا 

المحور االستراتيجي ثالثة مواضيع رئيسية تهدف فلى ما يلي: ض( وضع األعمال والحكامة االقتصادية؛ ب( الدولة 

 ية والثقافية.( الحياة المدن1والحريات العامة؛ 

 



 والمخاطرمؤهالت . ال1.1
 

. تقنيات اإلعالم واالتصدالتانيا تتوفر على مؤهالت هامة إلنجاح مشروعها للعصرنة والتطور من خالل فن موري

ومع ذلك فمن الضروري ضن نعالج بعض النواقص وضن نتخذ بعض اإلجراءات المناسبة من ضجل تحييد التهديدات. 

 لي خالصة لكل ذلك.ونعرق في الشكل الموا

 

 الشكل 

 

 جدا. ةنسبة األمية الرقمية مرتفع 

  ييددداب تنسددديق لعمدددل مختلدددف الفددداعلين فدددي

 المجال.

 اعتماد ضعيف لالقتصاد على البنوك؛ 

  ضعف مردودية اإلجراءات المقدام بهدا بسدبب

 يياب التشاور.

  ضدددددعف مسدددددتوى االسدددددتفادة مدددددن خددددددمات

 .االنترنت

 .ضعف حضور اإلدارة داخل البالد 

  ضددددددعف معرفددددددة المسددددددتخدمين بالخدددددددمات

 .االتصالالمتوفرة عبر 

  ضددعف الشددراكة بددين القطدداع العددام والقطدداع

 الخاص.

  ييددددداب مسددددددتوى المصددددددادر البشددددددرية ذات

 المستوى العالي والمتوسط.

  عددددم احتدددرام التناسدددب بدددين مختلدددف الفئدددات

 العمالية.

 .نقص مستوى التبادل العملي بين اإلدارات 

 تطدوير تقنيدات  في ريحةالص الريبة السياسية

فددددي الوثددددائق  ةاإلعددددالم واالتصددددال المسددددجل

االسددتراتيجية ياالطددار االسددتراتيجي لمكافحددة 

 الفقرر السياسة العامة للحكومة(؛

 التوجه الصريح نحو تنمية المصادر البشرية؛ 

 بيددة شددبابية مبددادرة ومتقبلددة لتقنيددات لوجددود ضي

 اإلعالم واالتصال؛

 ع خطدوات هامدة تراكم تجارب البلدد الدذي قطد

 في هذا المجال؛

  التوجدددده المعلددددن مددددن ضجددددل تدددددعيم التبددددادل

 والتشارك في المصادر؛

  البنددى التحتيددة للمواصددالت التددي تشددهد توسددعا

 كبيرا؛

 وجود قطاع مكلف بتطوير االستثمار؛ 

  قيدام الحكومدة لالنبى التحتية اإلدارية الموجهة

االلكترونيدددة فدددي بعدددض المجددداالت يالشدددبكة 

 ت التدددفق العددالير مركددز البيانددات خليددة ذاالدا

 والمنصة المتبادلةر محطات عمل مصنعة(.

  المخططدددددات العامدددددة للمعلوماتيدددددة الجددددداري

 تنفيذها

  استمرارية المشاريع ضمام عدم استقرار هيكلدة

 القطاعات.

  المشاريع المدعومة من طرف منظمات دولية

لهدددا الخارجيدددة يمهدددددة بتوقدددف مصدددادر تمو

 العالمية(. ياألزمة االقتصادية

 .قلة ضو عدم استخدام الخدمات الموفرة 

  معلومات اليزال قائما.الخطر تأمين ضنظمة 

  اسددتخدام ضدوات ضو تقنيددات ييددر مالئمددة للبيئددة

 المحلية.

 متصاص التمويالت الدولية.صعوبات في ا 

 .صعوبات على مستوى تسيير التغيير 

 .ضعف توفر عرق الخدمات 

 .يياب ثقافة الصيانة 

 افددة هندسددة الخدددمات بمددا فددي ذلدددك ييدداب ثق

 الخدمات عن بعد.

  وضددعية جغرافيددة اسددتراتيجية مددع القددرب مددن

 األسواق العربية واإلفريقية واألوروبية.

 .مسلسل مدعم بالالمركزية 

 .فطار قانوني وتنظيمي قيد التبني 

 .مراجعة دفر االلتزامات للفاعلين قيد اإلعداد 

 البحدري  الربط بالشبكة الدولية بواسطة الكابل

 قيد اإلنجاز

  المرجعية البيومترية الفعالة للحالة المدنية قيدد

 اإلنجاز.

  عصددرنة نظددام المعلومددات فددي العدالددة قددد بدددض

 بالفعلر 

 .فرص هامة للتمويل الدولي 

 .الصندوق الخاص لدعم النفاذ الشامل متوفر 

 .قطاع خاص ديناميكي 

 

 
 تعني التهديدات والمخاطر. T –تعني الفرص  O –قاط الضعف تعني ن W –تعني القوة   SWOT:S: مصفوفة 2الشكل 

 



 موقع موريتانيا على المستوى الدولي.1.1

 

فلى المرتبدة  1101انتقلت موريتانيا سنة 

فددي تقيدديم تنميددة الحكومددة  015مددن  041

االلكترونيددددددة تبعددددددا للتقريددددددر السددددددنوي 

المعدددددروف بعندددددوان "حالدددددة الحكومدددددة 

ره االلكترونيدددة عبدددر العدددالم" الدددذي تنشددد

منظمة األمم المتحدة وهدو مدا يعندي قيمدة 

. وهكدددذا حصددددت 1,1149دليددل قددددرها 

ضحددد عشددر نقطددة مقارنددة بددنفس التقريددر 

. وهددذا يدددل 1111الددذي تددم نشددره سددنة 

على حصول موريتانيا على مرتبة ضعلدى 

مددددددن المعدددددددل فددددددي ففريقيددددددا الغربيددددددة 

( ومرتبة ضضعف مقارنة ببقيدة 1,1040ي

 1شددددددكل ( يانظددددددر ال1,5510العددددددالم ي

المعنون ب "ربتة موريتانيا بالنسدبة لتنميدة 

 الحكومة االلكترونية(.

 

المؤشددر المحسددوب يددأتي مددن تقيدديم رتبددة 

 البلد في ثالث مكونات:

 مكونة الخدمات عبر االتصال؛ 

  مكوندددددددددة البنددددددددددى التحتيددددددددددة

 للمواصالت.

 .مكونة رضر المال البشري 

 

قدديم مؤشددر البلددد بالنسددبة لكددل مددن هدددذه 

ما قورن ببعض البلدان فدي المكونات فذا 

: 01شبه المنطقة يفصدل ضسدفله يالجددول 

 مؤشر الحكومة االلكترونية بالتفصيل(.

 

 
 : رتبة موريتانيا بالنسبة لتطور الحكومة االلكترونية.4الشكل 

 

  

 

 : المؤشر المفصل للحكومة االلكترونية11الجدول 

الخدمات عبر  قيمة المؤشر رتبة البلد البلد

 لاالتصا

البنية التحتية 

 للمواصالت

رأس المال 

 البشري

 0.2593 0.0543 0.0917 0.4054 108 الرضر األخضر 

 0.1793  0.0263  0.0302 0.2359 157 موريتانيا

 0.1093  0.0096  0.0626  0.2241 163 السنغال

 0.1093  0.0096  0.0626 0.2241 176 مالي 

 0.0930  0.0038  0.0130 0.1098 183 النيجر

 

  

 الرضر األخضر 

 يانا 

 ساحل العاا 

 نيجيريا

 السينغال 

 موريتانيا 

 توكو 

 مالي

 ليبيريا

 يامبيا

 بينين

 سيراليون

 بوركينافاسو

 يينيا بيساو

 النيجر

 يينيا 

 لدـالب

 المعدل شبه اإلقليمي 

 المعدل اإلقليمي 

قيمة مؤشر تطورالحكومة 

 االلكترونية

 لمي حسبالترتيب العا

 تطورالحكومة االلكترونية

 قياتطور الحكومة األلكترونية في غرب أفري



 

مدددن حيدددث مندددا  األعمدددالر فدددالن 

موريتانيدددا تصدددنف فدددي المرتبدددة 

من االقتصدادات.  011من  000

وفدددي هدددذا المجدددال حيدددث يمكدددن 

لعصدددرنة فجددددراءات وعصددددرنة 

تقنيددددات اإلعددددالم واالتصددددال ضن 

تلعددددددددب دورا محركددددددددار فددددددددالن 

تراجددددع موريتانيددددا قددددد شددددهدت 

ية. مرتبهددا مقارنددة بالسددنة الماضدد

بددددل هددددذا ويفصددددل الجدددددول المقا

 .المختلفة التراجع تبعا للعوامل

 

 التباين 1112ترتيت  1111الترتيب لسنة  التسهيالت من أجل

 5- 161 166 ممارسة األعمال

 9- 140 149 فنشاء شركات

 13- 141 154 الحصول على رخص البناء

 2- 123 125 اكتتاب العمال

 12- 62 74 تحويل الممتلكات

 3- 147 150 الحصول على القروق

 4- 143 147 حماية االستثمارات

 1 176 175 دفع تسديد الضرائب

 2- 161 163 التجارة على الحدود

 1- 82 83 تنفيذ العقود

 0 150 150 فيالق الشركات.

 

 

 

  



 أفضل الممارسات في هذا المجال .2.1
 

 المبادئ المتبعة في بعض الدول. 1.2.1
تقنيددات اإلعددالم دم بشددكل مددوجز ضفضددل الممارسددات التددي قددادت فلددى تنميددة قبددل ضن نحدددد ضهدددافا وخطددة للبلدددر نقدد

كمحرك للتنمية االقتصادية واالجتماعية فدي بعدض البلددان التدي مدن ضدمنها الددول الرائددة فدي المجدال  واالتصال

 ودول شبه المنطقة مثل تونس والمغرب. ونقتصر على الجوانب التي يمكن لموريتانيا ضن تستلهم منها.
 

 عية الدانماركوض
 الوضعية في هذا البلد تتميز فيها الجوانب التالية بما يلي:

  تقنيات اإلعالم واالتصالريبة حكومية واضحة في مجال. 

  ضولوية معطداة مندذ البدايدة لولدوا واسدتخدام الخددمات الرقميدة يالدربط والتجهيدزات وكدذلك محدو األميدة

 الرقمي(.

 التجارة االلكترونية واسعة االنتشار. 

 .ريبة راسخة في تطوير التهذيب والبحث والتنمية 
 

 وضعية السويد:

 تتميز وضعية السويد بما يلي:

 دور ضساسي ممنوح للتهذيب 

 ثقافة اإلبداع 

  معلن بشكل واضح. تقنيات اإلعالم واالتصالخيار سياسي لتطوير 
 

 الوضعية في تونس

بمعدل للتنمية هو األعلى في شدبه المنطقدة حيدث انتقلدت  تعتبر تونس ضحد نماذا هذا المجال في ففريقيا. فهي تتمتع

 لتحتل بذلك ضفضل موقع في ففريقيا. 1101في  55فلى  1111في  010من المرتبة 
 

 فن الوضعية في هذا البلد تتميز بما يلي:

  تندرا في البرنامج الرئاسي تقنيات اإلعالم واالتصالريبة معلنة لتطوير 

 يين في مشروع الحكومة االلكترونية يلجنة على مستوى الدوزارة األولدىر اإلشراف والتحكم االستراتيج

 منسقو الحكومة االلكترونية وكاالت للدعم(.

  تركيز حول الجوانب التالية: تزويد اإلدارة بالمعلوماتيةر التكوينر اإلصالحات المتعلقة بتحسدين العالقدة

 مع المواطن.

 ى اإلدارة ضوكلت فلى وكالة للدعم يسياسة قوية للتشارك يفدخال المعلوماتية فلCNI.) 

  فقامة تطبيقات للمهن المتعددة على المستوى الدوطني يالتصدريحات الجبائيدة عدن بعددر تسديير المصدادر

ر التسجيل الجامعي عبدر االتصدالر الشدبكة الداخليدة ذات التددفق العدالي لدإلدارة... e-Dinarالبشريةر ر 

 الخ(.

 ال: يتنظيم مؤتمرات دولية في المجSMSI.) 

  1105-1119فطالق االستراتيجية االلكترونية. 

  نظرة استراتيجية شاملة لنشر الحكومة االلكترونية علدى المسدتوى الدوطني والقطداعي والمحلدير بهددف

 دمج الخدمات؛

 .ضهداف نوعية وكمية متنوعة بلوحة تحكم واحدة 
 

 وضعية المغرب
 . 1110عام  e-Marocية من خالل فطالقه االستراتيجية كان المغرب سباقا  في مجال الحكومة االلكترون

وقد توصل فلى فنجازات هامة خاصة في مجدال التنميدة االقتصدادية حيدث ضن المنداطق السداحلية تجلدب مسدتثمرين 

 من ذوي الشهرة الدولية.

 ويمكن تشخيص الوضعية في هذا البلد على النحو التالي:

 لجنددة وطنيددة اسددتراتيجية متعددددة القطاعددات مكلفددة بالعددداد  اإلشددراف والددتحكم االسددتراتيجيين يفنشدداءe-

Maroc؛) 

 .تحرير القطاع 

 .النشر المتسارع للبنى التحتية 

 .التركيز على وضع النظم 



  مليون ضورو(. 041خدمة عبر االتصال بميزانية تتجاوز  041خطة عمل طموحة يضكثر من 

  مع ضربعة ضولويات استراتيجية: االنترندت بتددفق  1119سنة  تقنيات اإلعالم واالتصالاستراتيجية لتنمية

عددالي؛ الحكومددة االلكترونيددةر القسددم المحلددي لتكنولوجيددا اإلعددالم وفدخددال المعلوماتيددة فلددى الشددركات 

 مليار ضورو. 1,4الصغيرة والمتوسطة وذلك بميزانية فجماليةقدرها  
 

 . ممارسات جيدة1.2.1
 

تكددون مصددحوبة بتحليددل ألفضددل الممارسددات المستخلصددة مددن  المعروضددة ضعدداله يجددب ضن SWOTفن مصددفوفة 

 تجارب الدول السابقة الذكر في هذا المجال.

 فن هذه االستفادة من التجارب ستدفع فلى فعداد استراتيجية ناجحة. ضفضل الممارسات الجيدة نعرضها ضسفله.
 

  مستخدمينالالخطة الموجهة: المواطن / المستخدم/ مجموعة . 1.1.2.1
 

الجوانددب األساسددية للتصدددور الددذي يجددب منحددده األولويددة القصددوى هدددو "الطلددب" و"التوجيدده: المدددواطن /  ضحددد

المستخدم". من ضجل ضن نأخذ هذا البعد بعين االعتبارر فالنه من الضروري ضن نستثمر فدي ضدوات لتعريدف الطلدبر 

دمدة. هنداك مراقبدة للنوعيدة والدثمن / واستخدام المعلومات العائدة وكذلك تحليل تردد وحجم استخدام الخددمات المق

المردودية يجب ضن يتم القيام بها. فن مثل هذا النوع من الخطوات يعتبر تلقائيا خاصدة فدي كنددا فبددون هدذه اآلليدةر 

 .تقنيات اإلعالم واالتصاللن يكون من الممكن فشراك المواطن والمستخدمين في مشاريع عصرنة 

خدددمات االلكترونيددة والجانددب الحدسددي اللددذين يجددب ضن يخضددعا لتجددارب هندداك جانددب آخددر يتمثددل فددي سددهولة ال

االستخدامر والمعيارية وتوجيهات المخططات البيانية. من بين الخدمات االلكترونية التي تحترم هذه المباد  يمكدن 

 والبوابة الموحدة للسرة في المملكة المتحدة. e-Vienneضن نذكر حاالت 
 

 دة القنواتالخدمات المتعد. 1.1.2.1
 

سيكون بالتأكيد من الضروري توفير ضشكال ضخرى للتفاعدل والتبدادل مدع المدواطنين الدذين ال يزالدونر بدالريم مدن 

زيادة الولوا فلى الكومبيوتر واالنترنت الخصوصير ال يزالون مرتبطين بشكل ضكثر بالهاتف النقال ضو الفضدايات 

تثبدت ضن نسدبة كبيدرة مدن المسدتخدمين تفضدل اسدتخدام القندوات المتخصصة التدي تدوفر دعامدة... الدخر الدراسدات 

البديلددة مثددل مراكددز االتصددالر والكشددكات االلكترونيددة وكددذلك الهدداتف المحمددول والرسددائل االلكترونيددة. طبقددا 

للتحقيقددات البريطانيددة فددالن التلفزيددون الرقمددي والمكتبددات المحليددة يبدددو ضنهددا تمثددل وسددائل الولددوا المفضددلة. هندداك 

ت تستفيد كذلك من الولوا فلى القندوات المتعدددة عنددما تكدون موجدودة: المبدادالت عبدر االتصدال تمكدن مدن شركا

 سير ضكثر سالسة وضكثر فاعلية سواء بالنسبة للزبائن ضو بالنسبة للشركة.
 

 التدقيق في النوعية وإعادة التنظيم 1.1.2.1
 

حدد وبوابدات هدي الميدزة الرئيسدية للخددمات الجديددة. فن فدخال خدمات الحكومة االلكترونيدة علدى شدكل شدباك مو

الكسب الرئيسي من ذلك هو البساطة والسالسة واالقتصاد في وقدت الولدوا والخددمات المقدمدة فلدى المسدتخدمين. 

بشددفافية اإلدارات العموميددة فذا كانددت مصددحوبة بالمكانيددة التتبددع. فن  هددذه المقاربددة تشددجع علددى شددفافية الحكومددة و

ذو صلة بهذا الموضوع. الممارسة  الخدمات تبعا آلفاق المستخدمين عكسا للمعايير اإلدارية هو مبدضهيكلة عرق 

الجيدددة فددي التنظدديم تتمثددل فددي نمذجددة حددوادث الحيدداة اليوميددة ضو األعمددال مددن ضجددل ضن نجعددل منهددا معيددارا إلعددادة 

"( وفعدادة front officeاجهدة ي"التنظديم. هدذه الخطدة تتطلدب بشدكل عدام فعدادة صدهر هامدة إلجدراءات هيئدة الو

"(. ويصددق هدذا بشدكل خداص فدي حالدة فقامدة بوابدات للخددمات "شدباك back officesتنظيم  الهيئة اإلداريدة ي"

 موحد" يمكن من فجراء تبادالت تامة عبر االتصالر مما قد يتطلب فشراك مختلف الهيئات اإلدارية.
 

 الدمج االجتماعي. 1.2.1.2
 

رونيددة التددي ال تسددتبعد ضي شددخص اجتمدداعي تددرتبط بشددكل وثيددق بالتصددور الموجدده: المددواطن/ فن الخدمددة االلكت

مجموع المستخدمين وكذلك الولوا المتعدد القندوات. الخددمات االلكترونيدة ذات الفائددة العامدة يجدب ضن تكدون فدي 

أخذ بعين االعتبار العناصدر المتناول بأشكال بسيطة ويمكن الوصول فليها. لهذا السبب فالن االستراتيجية يجب ضن ت

التي تمكن من تجنب حرمان الطبقات االجتماعيةر خصوصا األكثر هشاشةر بواسطة استخدام التكنولوجيا المعقدة. 

فالمجموعات المحرومة في المجتمع تتطلب عناية خاصة ودعما سواء على مستوى الوصول فلى الخدمدة ضو علدى 

 مستوى استخدام الخدمات االلكترونية.
 



فن مبدض "التصميم من ضجل الجميع" وتعدد اللغات والتشدجيعات الخاصدة مدن قبيدل قوافدل التكدوين االلكتروندي هدي 

الوسائل التي تضمن هذا الهدف. فن هذا التوجه ضصبح مهمدا جددا ومتابعدا فدي الواليدات المتحددة التدي تشدتمل علدى 

 ها.عدة فئات مختلفة على المستوى االجتماعي واالقتصادي ضمن سكان
 

 

 األمان والثقة. 2.1.2.1
 

تقنيددات اإلعددالم تلعددب الثقددة دورا هامددار فذا لددم يكددن الدددور المركددزير فددي نجدداح الحلددول التددي تعتمددد علددى 

. فن القضايا المرتبطة باحترام الحياة الخاصة للمدواطنين وسدرية بياندات الشدركات تعتبدر فدي وضدعية واالتصال

الجواندب األساسدية مدن التسديير والبياندات والمعلومدات: التدوفرر السدالمةر  سديئة. فن مفهدوم الثقدة يعندي العديدد مدن

 الصدقر السريةر عدم الجحود يهذه النقطة األخيرة هامة جدا بالنسبة للتطبيقات التجارية والقانونية(.
 

جهدود فدي هدذا تدعيم األمان والثقة يسدتحقان األولويدة المطلقدة فدي مقاربدة اسدتراتيجية الحكومدة االلكترونيدة. فن ال

المجددال يجددب ضن تشددمل مجموعددة واسددعة مددن  اإلجددراءات المبدداد ر مثددل تجميددع االسددتخدام وتحديدددهر تخصدديص 

الغددرق مددن البياندداتر الرفددع مددن تحمددل المعنيددين الثقددة مددن خددالل تشددجيع اسددتخدام تكنولوجيددا ترفددع مددن حمايددة 

 ضمثلة جيدة في هذا المجال.المعلومات الشخصية ومن شهادات نوعية. توفر كل من كندا والنمسا 
 

   التقييس. 2.1.2.1
 

فن فنجدداز االندددماا األفقددي والعمددودي للخدددمات االلكترونيددة مددن خددالل الددربط بالشددبكات وتطددوير قواعددد البيانددات 

يتطلب جهودا معتبدرة للتقيديس. فن التطدور المتنداثر للنظمدةر واسدتخدام تكنولوجيدا ذات تصداميم مختلفدة والنظدرة 

قطاعات كلها عوامل تحول نظام المعلومات في اإلدارة فلى نظام مرتفع الثمن تصعب صديانته وال يوثدق الرضسية لل

به. وبالفعل فالن مثل هذه الوضعية تعيدق انددماا الخددمات بسدبب تكدرار المعلومدات. واآلن وبدالنظر فلدى ضنده ثبدت 

ة المعلوماتيةر يصدبح مدن الهدام جددا تحديدد فحصائيا ضن تكلفة تجميع المعلومات تمثل الجزء األهم من تكلفة األنظم

 نظم البناء والتطوير والتنظيم بغية تقاسم المعلومات وضمان سالمتها واالستغالل األمثل للمصادر.
 

 الحكامة.2.1.2.1
 

تعتبدر الحكامددة دعامددة رئيسددية لتنميددة ناجحدة لتقنيددات اإلعددالم واالتصددال. فددي الماضدي كانددت حكامددة هددذا المجددال 

ن عدة قطاعات. وقد ضدى هذا الوضع فلى نقص في التنسيق بين مختلف المشاريع المنفذة وقاد فلى تعددد متقاسمة بي

الحلول وفلى نظام يير قابل للتشغيل المشترك. وبدض عدد متزايد من الددول يددرك اآلن ضدرورة الحكامدة المناسدبة 

ركزيدة للقطداع العمدومي مثدل البلدديات. للقطاع على المستوى الدوطني. ويتعلدق األمدر هندا كدذلك بمسدتويات ضقدل م

 يجب ضن تقام حكامة مركزية لتقنيات اإلعالم واالتصال مع األخذ بعين االعتبار للقوانين والثقافة الخاصة لكل بلد.
 

 ملخص للممارسات الجيدة .1.2.1

 االستراتيجية / العصرنة / تقنيات اإلعالم واالتصال 

يعتبدددددر احتدددددرام الممارسدددددات 

يا مددددن ضجددددل الجيدددددة ضددددرور

ضددددددددددمان نجدددددددددداح خطددددددددددة 

االسددددتراتيجية المتبعددددة لجعددددل 

النظددرة الوطنيددة لتنميددة تقنيددات 

 اإلعالم واالتصال ملموسة

 

 
 : الممارسات الجيدة دعامات الستراتيجية ناجحة.9الشكل 

 

 القنوات المتعدد الخدمات مستخدم/  مواطن: الموجهة الخطة

 االجتماعي االندماا التنظيم ادةوفع النوعية حول التدقيق

 والثقة األمان التقييس

  الحكامة

 النظرة
 التنمية البشرية / التنمية االقتصادية / الفعالية المتزايد لإلدارة 

 ت.ع.ت.\عصرنة\استراتيجية



 .إعداد االستراتيجية 1
 

 مبادئ إعداد االستراتيجية  1.1

 

ن من الوصول فلى األهداف المرسومة في االستراتيجية يجب ضن تندمج في السياق الوطني وتحدد الخطة التي تمك

 . من ضجل ذلك فالن المباد  التالية يجب ضن توجه فعداد هذه االستراتيجية:1104ضفق 

 

 ؛اإلعالم واالتصال يجب ضن يندمج هذا اإلعداد في النظرة الوطنية لتنمية تقنيات 

يوهدي سدنة فنشداء مركدز  0991القطداع سدنة األخذ بعين االعتبار باإلنجازات الهامة منذ االنطالقة األولدى لتنميدة 

 االنترنت(.

 ؛1111المعدة سنة  اإلعالم واالتصالاالعتماد على االستراتيجية الوطنية لتنمية تقنيات 

تشجيع المقاربة التشداركية للفداعلين المعنيدين ياإلدارةر الفداعلينر القطداع الخداصر المجتمدع المددنير المجموعدات 

 مية...(.المحليةر الشركاء في التن

 االستفادة من التجارب الدولية الناجحة من اجل نشر استراتيجيات المقاهي في بلدان مختلفة.

األخددذ بعددين االعتبددار ألفضددل الممارسددات فددي العددالم يالخطددة الموجهددة المددواطن/ المسددتخدمر الخدددمات المتعددددة 

 القنواتر تدقيق النوعيةر األمان والثقةر التقييس والحكامة(. 

 مؤشرات لإلنجاز تكون قابلة للقيار.تحديد 

 تحديد اإلجراءات المصاحبة التي تمكن من التكفل بالمخاطر المحددة.

 

 تجد ترجمتها في المحاور الستة التالية: اإلعالم واالتصالالنظرة الوطنية لتطوير تقنيات 

 

 

  

 التنمية البشرية

 تنمية وتطوير وسائل استفادة الجميع من مجتمدع

 اإلعالم.

لقطددداع  يمالءمدددة اإلطدددار القدددانوني والمؤسسددد

 المواصالت وتقنيات اإلعالم واالتصال

 

 الفاعلية المتزايدة لإلدارة

ميددددة وفمكانيددددة الرفددددع مددددن نوعيددددة الخدددددمات العمو

 االستفادة منها.

تطوير اإلدارة االلكترونية 

 

 التنمية االقتصادية
تنمية االقتصاد الرقمي 

الدعم التكنولوجي القطاعي 

 
استراتيجية العصرنة وتقنيات اإلعالم 

 واالتصال



االستراتيجية

التوجي 

المشروع

ا جرا 

X

XY

XYZW

XYZ

اإلعددالم طنيددة لتنميددة تقنيددات هددذه المحدداور االسددتراتيجية تتددرجم مجمددوع األهددداف التددي تدددخل ضددمن النظددرة الو

 : األهداف االستراتيجية(.05يالجدول  واالتصال

 

 

 : األهداف االستراتيجية12الجدول 

 

 المحور االستراتيجي                

 

تطوير وسائل استفادة الجميع من مجتمع  .0

 المعلومات.

 

مالءمة اإلطار القانوني والمؤسسي لقطاع  .1

 واالتصالاالتصاالت و تقنيات اإلعالم 

 

الرفع من نوعية الخدمات العمومية وفمكانية  .1

 الوصول فليها.

 

 تطوير اإلدارة االلكترونية. .5

 

 تطوير االقتصاد الرقمي .4

 

 الدعم التكنولوجي للقطاعات .0

 

 األهداف                              

 

ذات التددددفق العدددالي فدددي متنددداول  االنترندددتجعدددل 

 معارف.المواطنين وتشجيع االستفادة من ال

 

 الظروف المساعدة على خلق الثقة الرقمية توفير

 

 تطوير فدارة ضكثر اداء خدمة للمواطن

 

فقامة فدارة فعالة وقريبدة مدن المسدتخدم مدن خدالل 

 برنامج طموح للحكومة االلكترونية.

 

الرفدددع مدددن فنتاجيدددة اقتصددداد البلدددد وخلدددق ضسدددواق 

 جديدة.

 

إلعدالم االستفادة من الفدرص التدي تخلقهدا تقنيدات ا

 واالتصال.

 

 

 

 اصطالح الترقيم .1.1
 

سددعيا فلددى االسددتمراريةر فالننددا نختددار نفددس المبدداد  التنظيميددة والتددرقيم فددي المخططددات االسددتراتيجية والعمليددة 

 . فن هذا التنظيم والترقيم يتم وصفهما فيما يلي:1110-1111في الفترة  SNPDTNالمستخدمة خالل فعداد 

 

X0-0تيجي ياألرقام من : لتحديد المحور االسترا) 

 

Y 9-0: للتوجيه ياألرقام من) 

 

Z 9-0: للمشروع ياألرقام من) 

 

W 9-0: لإلجراء ياألرقام من) 

 

 

 

 

السدتة يتدرجم فلدى توجيهدات. هدذه التوجيهدات تمكدن مدن فعدداد  ةطبقا لهذه البنيةر فالن كال من المحاور االستراتيجي

 خطط استراتيجية وعملية. 

 

 االستمرارية فالن المخطط العملي سيحترم هيكلة خطة العمل المصادق عليها من طرف الحكومة. وسعيا دائما فلى

 



 المخطط االستراتيجي  -2
 

 المخطط االستراتيجي يترجم فلى األهداف االستيراتيحية عبر المحاور المحددة على شكل توجيهات ومشاريع.

 

 المعلومات: تنمية وسائل ولوج الجميع إلى مجتمع 1المحور  -1.2

 

 جعل االنترنت بالتدفق العالي في متناول المواطنين وتشجيع استفادة الجميع من المعارف. الهدف االستراتيجي:

 

 : تدعيم المكتسبات المتعلقة بالفاعلين في مجال الهاتف11التوجه .  1.1.2

 

مدن خدالل فقامدة آليدة للتشدارك  هذا الهدف يسعى فلى تدعيم المكتسبات المتعلقة بالفاعلين في مجال الهداتف خاصدة

في البنى التحتيةر ومالءمة طرق استخدام صندوق النفاذ الشامل الدذي تغذيده مسداهمة الفداعلين. ومدن جهدة ضخدرى 

فالن مراجعة دفاتر االلتزامات لفاعلي المواصالت من ضجدل األخدذ بعدين االعتبدار لحاجيدات البلدد قبدل نهايدة الفتدرة 

 وذلك من خالل التفاوقر هذه المراجعة فذن تبدو مواتية. عاما  04التعاقدية البالغة 

 

 : إقامة آلية للتشارك في البنية التحتية للمواصالت111المشروع  1.1.1.2

 

فن مرحلة التنمية األصلية للبنية التحتية للمواصالت يالبا ما تكون متناقضة مع االسدتغالل األمثدل والتقاسدم الجيدد 

الفارق بدين المشداريع التدي يطلقهدا الفداعلونر عددم تناسدق التكنولوجيدا المسدتخدمةر تندوع للبنية التحتية بالنظر فلى 

الممونين والتنافس بينهم. على المدى المتوسط هناك تجانس بددضت فقامتده ممدا يمكدن مدن تصدور فقامدة شدراكة فدي 

 البنى التحتية. والبلد يعتبر اليوم متأخرا في هذا المحال:

 

 حددده تكدداليف اسددتغالل هوائياتده ومصددادر الطاقددة لديدده وشددبكاته مثددل األليدداف كدل فاعددل ينشددر ويتحمددل و

 % من تكاليف التشغيل؛14البصرية بينما تمثل هذه التكاليف 

  فن شبكات األليداف البصدرية التدي كاندت فقامتهدا علدى التدراب الدوطني ييدر مسدتغلة بدالنظر فلدى ضنهدا ال

 واحدة.يستغلها فال فاعل واحد وفي بعض األحيان شركة 

 من المخاطر المتعلقة باألمان وبالبيئة.  فن التعددية يير المفيدة للهوائيات ترفع 

 

مسددتوى البنددى التحتيددة مددن خددالل فنشدداء تجمددع ذي نفددع اقتصددادي مكلددف  عرف البلد تجربة ضولى للشراكة على 

صلة بتدفق عال نحدو الشدبكة (. هذه الهيئة ستمكن جميع الفاعلين من االستفادة من توIMTبتسيير الكابل البحري ي

الدولية. يجب على البلد ان يضع سياسة شداملة تمكدن مدن التشدارك فدي البندى التحتيدة للمواصدالت بشدكل عدام. فن 

ستسهل نجاح هذا المشروع الذي سيمكن من تخفيض تكاليف الفداعلين وسديعمل علدى فحدداث تطدور  IMTتجربة 

 ذات التدفق العالي.ضسرع لدرجات التغطية بالمواصالت وباالنترنت 

 

 األمثل الستخدام مساهمات الفاعلين في مجال المواصالت : االستغالل111المشروع  1.1.1.2

 

الفاعلون فدي مجدال االتصداالت يسداهمون فدي صدندوق النفداذ الشدامل فال ضن مصدادر هدذا الصدندوق لدم تسداهم فال 

د اسدتخدمت فدي قطاعدات ضخدرى مثدل كهربدة جزئيا في مجال تطوير قطاع المواصالت. بل فن هذه المسداهمات قد

المدن الريفية والوصول فلى الماء. ويجب ضن يقام تشداور بدين الدولدة والفداعلين والمجتمدع المددني مدن اجدل تغييدر 

هذه الوضعية والتمكين من تمويل قطداع تقنيدات اإلعدالم واالتصدال بواسدطة هدذه الثدروة التدي ينتجهدا هدذا القطداع 

اليف الفاعلين الذي سيتمخض عن مشروع الشدراكة فدي البندى التحيدة السدابق الدذكر يجدب ان نفسه. فن الحد من تك

يمكن من فنجاح هذا الهدف المتمثل في تمويل القطاع بنفسده. هدذا التشداور يجدب ان يكدون مصدحوبا بتددقيق يمكدن 

علددى المصددادر مددن تحديددد التددوازن الجيددد مددن حيددث الجانددب الجبددائي وشددبه الجبددائي للقطدداع مددن ضجددل الحصددول 

الضرورية لميزانية الدولة مع الحفاظ على القدرة االستثمارية للفاعلين وتمويل القطاع. هذه الضرائب تعتبر اليدوم 

 متعددة:

 

 .الضرائب على الشركات 

 الضريبة على القيمة المضافة 

 الضريبة على التعامل التجاري الداخل فلى البلد 

 .الضرائب الجمركية على تجهيزات الشبكة 



 : مراجعة دفاتر التزامات الفاعلين111المشروع . 21.1.1.
  

سنة لم تأخذ في عدين االعتبدار  04فن دفاتر التزامات الفاعلين التي تم فعدادها من ضجل منح الرخص األولى لفترة 

ين جانب التقارب وهي تتوجه بشكل كبير فلى جزء الهاتف. ومن الضروري المصادقة على دفاتر التزامات للفداعل

التعاقدية( بشكل يأخذ بعدين االعتبدار وصدول الدربط الددولي  04يضي قبل اكتمال السنوات  1101من هنا فلى نهاية 

وفقامة الربط الوطني وتوزيع الربط بالنطاق الترددي الكبير مع توفير ضكبر حضور للفاعلين من اجل تنميدة قطداع 

 االنترنت ذات التدفق العالي.
 

نصرف سرنوي علرى  تقريره بشركلإقامة مرصد قطاعي على مستوى سرلطة التنظريم يرتم نشرر :211المشروع . 2.1.1.2

 األقل
 

طبقددا لتوصدديات المددذكرة القطاعيددة
15

. حددول تنميددة تقنيددات اإلعددالم واالتصددال ينصددح بالقامددة مرصددد قطدداعي علددى 

يانددات حددول علددى األقددل مددرتين فددي السددنة. والمرصددد هددو مجموعددة مددن الب تقريرهنشددرمسدتوى سددلطة التنظدديم يددتم 

 القطاع؛ وثيقة الصلةر شاملة ومتوفرة يفي حدود سرية األعمال(.
 

يتعلق األمر فذن بأداة ضساسية من ضجل التنظديم فذ ضنهدا تمكدن مدن فجدراء تحلديالت فدي السدوق بغيدة تحديدد الفداعلين 

وفدداعلي القطدداع المسدديطرينر تحليددل ديناميكيددة السددوق... يعتبددر كددذلك ضداة ضساسددية إلعددالم السددلطات العموميددة 

يوالفدداعلينر والممددونين والمسددتخدمين...(؛ بددل كددذلك المسددتثمرين المحتملددين والمددانحين والمنظمددات الجهويددة و 

 الدولية.
 

  المرصددد سيشددمل بيانددات تددأتي مددن الفدداعلينر مثددل عدددد المشددتركين فددي مختلددف الخدددماتر رقددم األعمددالر

 والحصص في السوق... الخ.

 ءر مددن ضجددل مؤشددرات لتددأثير المواصددالت وتقنيددات اإلعددالم واالتصددال فددي مددن المكتددب الددوطني لإلحصددا

 مصاريف البيوت.

 .مصالح الميزانية من ضجل مؤشرات لوزن القطاع في الناتج الداخلي للخام ضو في المداخيل الجبائية للدولة 
 

المسرتهلكين  : إطالق مشاورة تحت إشراف سرلطة التنظريم وذلرك مرع الفراعلين وممثلري112المشروع .1.12..2

 حول فرصة تنظيم التنافس من خالل الرصيد اإلضافي
 

التنافس في األسعار بموريتانيا يتم حاليا باألسار من خالل الرصيد اإلضافي. هدذا الرصديد اإلضدافي الدذي يطبدق 

% مدن قيمدة البطاقدة المسدبقة الددفع ويكدون صدالحا لفتدرة 011يوما في الشهر عموما تكون نسدبته  00 – 01على 

ويكدون قدابال للتحويدل بشدكل كامدل يالمدذكرة القطاعيدة -ضشدهر 0الفترة النمطية هي  -طويلة
16
حدول تنميدة تقنيدات  

 اإلعالم واالتصال(.
 

وبالتدالي كاندت لده آثدار  1100-1111هذا النوع من التنافس فذا كان قدد مكدن مدن تقسديم السدعر فلدى ثالثدة مدا بدين 

ة هذا النوع من التنافس بدض مع ذلك يطرح بعض المشاكل التي مدن شدأنها ضن فيجابية بالنسبة للمستثمرين الموريتاني

 تجعل من تدعيم القطاع مهمة صعبة:
 

  يياب الشفافية على مستوى السعر الحقيقير مما يجعدل مدن الصدعب فجدراء المسدتهلك لالختيدار. المسدتهلك

قص بمسددتوى التعرفددة. هيئددة إلعددالن الرصدديد اإلضددافي وضصددبح يهددتم بشددكل متنددا فشدديئابدددض يسددتجيب شدديئا 

ADUTEL  ضظهرت العديد من الشكاوي مدن خدمدة تحويدل الرصديد وبظدروف تطبيدق الرصديد اإلضدافي

 وكذلك المبيعات اإلجبارية.

  تعدد الرصيد اإلضافي من طرف الفداعلين شدكل سدوقا لتحويدل الرصديد بدين المسدتخدمين يقددر مدن طدرف

(. فن حجم هذا السدوق يجعدل 1101قم األعمال للهاتف النقال مليار ضوقية يضي خمس ر 01 بحواليالفاعلين 

 من الصعب الخروا من جهة واحدة من طرف ضحد الفاعلين  سبب التنافس حول الرصيد اإلضافي.

  فن استفحال مسألة التندافس عدن طريدق الرصديد اإلضدافي ال تشدجع الفداعلين علدى العمدل فدي فطدار تندافس

العديد مدن الشدكاوي المتعلقدة بنوعيدة الخدمدة الصدوتية يفشدارة  ( تكتشفADUTELي الخدمةحول نوعية 

 مضطربة( وذلك بسبب اكتظاظ الشبكات.

                                                 
15
-P 0-1-1موريتانيار بعثة فعادة فطالق الحور حول تقنيات اإلعالم واالتصال يمذكرة قطاعية حول تقنيات اإلعالم واالتصال في  

 .1100مايو  -( لصالح وزارة التشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدةرابريل194
16
-P 0-1-1يمذكرة قطاعية حول تقنيات اإلعالم واالتصال في موريتانيار بعثة فعادة فطالق الحور حول تقنيات اإلعالم واالتصال  

  1100مايو  -(ر ابريل NEFPNT( لصالح وزارة التشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة ي194



 



في مواجهة هذا النوع مدن المشداكل فدالن الددول المجداورة مدن اتحداد المغدرب العربدي يالمغدربر الجزائدر( ضقامدت 

روق الترويجيدة والمتعلقدة ضساسدا بفتدرة تنظيمات متناظرة يضي قابلة للتطبيق لدى جميع الفاعلين فدي القطداع( للعد

الصالحية وبالمجال األدنى بين ترويجين مما يمكن من الرجوع بشكل تدريجي فلى سدوق ال تمدارر فيده المنافسدة 

 فال من خالل مستويات السعر ونوعية الخدمات وليس محصورا بشكل تام على الرصيد اإلضافي.

 

 ة للعروض الترويجية للهاتف النقال في الجزائر وفي المغربمقارنة بين التنظيمات المتناظر 12الجدول 

 

 المغرب الجزائر 

 متناظر متناظر طبيعة التنظيم

أسس التنظيم 

 المتناظر

   المنافسة 

   حماية المستهلك

 ◌  دفتر االلتزامات
كل مشغلي خدمات  فقط GSMمشغلو  المحيط

 االتصاالت

   الترتيبات

   قصوى لخدمة معينةفترة الصالحية ال

المجددال األدنددى بددين تددرويجين يتعلقددان بخدددمتين 

 مختلفتين

 ◌ 

المجددال األدنددى بددين تددرويجين يتعلقددان بخدمددة 

 واحدة

  

   فشعار سلطة التنظيم بالعروق

   واجب تلبية كل طلبات المستهلكين

واجددب تدددوفير المعلومددات الواضدددحة والشددداملة 

 للمستهلكين

  

التكراليف والتسرعرة  حرول، تنظيم تسعرة العروض الترويجية للفاعلين فري الهراتف النقرال )وترأطير التررويج( الملتقرى الجهروي  M. ROGYع: المرج

 .1111مارس  12-12( دكار السنغال. SG3QFRللدول األعضاء في المجموعة الجهوية إلفريقيا )

 

ع الفداعلين وممثلدي المسدتهلكين حدول فرصدة فقامدة من الضروري ضن نطلق تحت فشراف سلطة التنظيم تشاورا م

 تنظيم متناظر للعروق الترويجية مثل الرصيد اإلضافي.

 



 إقامة التدفق العالي في موريتانيا -11.التوجيه 1.1.2
 

يتمثل الرهان األساسي للتمكين من زيادة البنى التحتية لالتصاالت مما يمكن من تطوير تقنيات اإلعدالم واالتصدال 

بيئة مالئمدة للتقددم االقتصدادي واالجتمداعي للبلدد. فن رفدع الصدعاب األساسدية التدي تعتدرق سدبيل التطدور  وخلق

الرقمي بشكل عام وفي المواصالت بشكل خاص يرتبط بشكل وثيق بنشر الشبكة الوطنيدة والدوليدة لكابدل األليداف 

 البصرية.
 

 : ربط موريتانيا بالكابل البحري111المشروع:  1.1.1.2
 

هدددف المرسددوم هددو تدددعيم وزيددادة قدددرات التدددفق مددن خددالل ربددط موريتانيددا بالشددبكة العالميددة بالكابددل األليدداف ال

هذا الهدف سديتم الوصدول فليده بفضدل الشدراكة التدي تمدت فقامتهدا بدين القطداع العدام والخداص والبصرية البحري 

 (.IMTي
 

ضدمن  ACEلكابدل البحدري وهدو مدا يعدرف بمشدروع بالفعل فالن الحكومة الموريتانية قد اتخذت مبدادرة إلنجداز ا

احترام مباد  الشراكة بين القطاع العام والخاص واالستفادة المفتوحة من الشراكة. هذه االستفادة يجدب ضن تتجسدد 

 .ACEعلى مستوى العرق الفني والسعري لالستفادة من قدرات 
 

 SAT-3/WASCو 1ة وبالكدابالت البحريدة ضتالنيدك بالنسبة للربط الدولي فالن موريتانيا ترتبط باألقمار الصناعي

التي تمر بمحطة ضرضية في السدنغالر وهدي الكدابالت البحريدة التدي تدرتبط بهدا موريتانيدا بواسدطة كابدل باألليداف 

% 04% وسدونتل بنسدبة 44% وسدوتلما مدن مدالي بنسدبة 11البصرية عابر للحدود البريةر تمتلكه موريتل بنسبة 

 بون ناسيونال' لسوناتل ومن خالل شبكة 'باك

بالنظر فلى ضسباب تتعلق بالسيادة الوطنية فالن الحكومة الموريتانية اتخذت قرارا بتوقيع عقد فنشاء وصديانة الكابدل 

 "السواحل اإلفريقية فلى ضوروبا" بغية تمكين البالد من الولوا المباشرفلى الربط الدولي . ACEالبحري 
 

مليدون ضوقيدة  011ضي االتصاالت الدوليدة لموريتانيدا برضسدمال يبلدغ  IMTيدعى تم فنشاء تجمع ذي نفع اقتصادي 

سدنة( وذلدك بهددف فقامدة واسدتغالل جسدر دولدي للمواصدالت  99يصدالح لمددة  1101يونيو  0وتم فنشاؤه بتاريخ 

 .ACEيتألف من محطة ضرضية مقامة في انواكشوط على شبكة الكابل البحري 

IMT-GIE يتنازل ضو يسوق القدرة الدوليدة فال ألعضداء التجمدع ذي النفدع االقتصدادي الدذي  ال يمكن ضن يؤجر ضو

 يمتلك رخصة جارية الصالحية وذلك بأسعار تنافسية.
 

هدددو الفددداعلون الثالثدددة الرئيسددديون فدددي موريتانيدددا يموريتدددلر ماتدددلر شدددنقيتل(  IMT-GIEاألعضددداء المؤسسدددون 

ي وقدت ضن يقبدل ضعضداء جددد بعدد موافقدة الجمعيدة يمكن فدي ض IMT-GIE وموريبوصت و مستثمر خصوصي. 

 العامة التي تبت بواسطة فجماع ضعضائها. 
 

مليدون مدن الددوالر األمريكدي تقابدل مبلدغ االسدتثمار الضدروري إلقامدة  14قددموا مبلدغ   IMT-GIEاألعضاء لد 

نقيتلر % شد04% ماتدلر 11% موريتدلر 11% موريبوصدتر 14حسدب التوزيدع التدالي:  ACEنقطة ضرضدية لد 

 % المستثمر الخصوصي.01
 

. الشددروط التقنيددة وتلددك المتعلقددة 1101مددن المقددرر ضن يددتم فددي شددهر سددبتمبر  ACEفن تشددغيل الكابددل البحددري 

( فددي احتددرام الترتيبددات القانونيددة 0علددى الفدداعلين األعضدداء تبقددى ييددر محددددة ي IMT-GIEبالتسددعرة لعددرق 

( بددالنظر فلددى التعريفددات المطبقددة فددي بلدددان شدداطئية 1ريتانيددا ويوالتنظيميددة التددي تحكددم قطدداع المواصددالت فددي مو

ضخرى بشكل يجعل موريتانيا تحتل موقعها  ضمن القدرة الرئيسية في السوق ضو بشدكل يضدمن احتياطدا لددول شدبه 

 المنطقة.
 

 : نشر شبكة وطنية لأللياف البصرية111المشروع   1.1.1.2
 

ل دعامدة نقدل إليصدال الخددمات. هدذا سديمكن مدن جعدل االنترندت ذي فن نشر شبكة وطنية لللياف البصدرية يشدك

 التدفق العالي في متناول المواطنين ويشجع االستفادة من المعارف.
 

في الوقت الراهن فالن األمر يقتصر على بعض المحاور يالهامة اقتصاديا ضو استراتيجيا بالنسدبة لدبعض الفداعلين( 

مما يتطلب تدخال من السلطات العمومية فدي فقامدة المسدارات الناقصدة لكدي  التي توجد بها شبكة لللياف البصرية

 تستفيد جميعا من التدفق العالي. 01يصبح مجموع العواصم الجهوية 

 



فن المشروع الجاري تنفيذه من طرف وكالة تطدوير النفداذ الشدامل للخددمات يجدب ضن يكمدل هدذه الشدبكة فذا كاندت 

 كورة ضعاله قد تم وضعها.آلية تقاسم البنى التحية المذ

 

فن بناء هذه الشبكة يجب ان يصاحبه تحديد الشراكة بدين القطداع العدام والقطداع الخداص التدي ستسديره ممكندة مدن 

ربددط العواصددم الجهويددة التددي لددم تصددلها الخدمددة فلددى حددد اليددوم و/ضو تددأمين الحركددة التجاريددة علددى شددبكة بدداكبون 

 الشاملة.

 

( قد بدضت مدؤخرا مسلسدال الكتتداب استشداري مدن ضجدل APAISالشاملة من الخدمات يفن وكالة تطوير االستفادة 

فنجدداز دراسددة لقابليددة اإلنجدداز مددن الناحيددة التقنيددة واالقتصددادية للمسددارات الناقصددة مددن الشددبكة الوطنيددة للليدداف 

 البصرية.

 : المسارات الناقصة على الربط الوطني11الشكل 

 

 
 

 ذ الشامل للخدماتالمرجع: وكالة تطوير النفا

 

 

فن تقييما ضوليا يبين ضن تكاليف فنشاء يالتجهيزاتر األلياف البصريةر الهندسة المدنية( من ضجل المسدارات الناقصدة 

 مليون دوالر ضمريكي. 51الضرورية لربط العواصم الجهوية تبلغ 

 

Mauritel en exploitation 

Mauritel en construction 

Tronçons manquants 

 
 

 

Connexion de la capitale 
régionale 

Néma 

Connexion des capitales régionales 

Akjoujt-Atar-Tidijkja 

(969 km) 

Sécurisation Kaéli - Sélibaby 

(195 km) 

Sécurisation Nouadhibou-Zoueratt 
(87 km) 

(avec SNIM) 

 

ACE 

Sécurisation Rosso 

(65 km) Vers MALI 

Vers SENEGAL 

Vers 
MAROC??? 

 الخط األخضر المتصل موريتل أثناء االستغالل

 أثناء اإلنشاء متقطع موريتل

 المسارات الناقصة

 كلم95تأمين روصو 

 

 كلم270ربط العاصمة الجهوية النعمة 

 

 نحو المغرب ؟؟؟؟

 

 نحو السنغال

 
  كلم(195سيليبابي ) –تأمين كيهيدي 

 ازوير ات -تأمين مسار انواذيبو 

تجكجة  -أطار  –ربط العواصم الجهوية اكجوجت  

 كلم. 969

 

 نحو مالي

 



 يلربط الوطنمن اتكاليف إنشاء المسارات الناقصة ل: التقييم المؤقت 11الشكل 

 

 مليون دوالر كلم 

 $33 1239 ربط العواصم الجهوية

 $26 969 تجكجه –ضطار  -اكجوجت 

 $7 270 النعمة –لعيون 

 $9 347 التأمين )المجموع الجزئي(

 $5 195 سيليبابي -كيهيدي 

 $2 87 ضطار –شوم 

 $2 65 روصو

 $42 1586 مجموع المسارات الناقصة

 
إنجاز وتامين شبكة المواصالت بالتدفق العالي اعتمادا  -دراسة إمكانية التنفيذ  IMAتقييم التكاليف المعطاة )على أساس   ICTالمرجع: وحدة 

 أورو لكل دوالر. 1,2مع  V1 – 1111كوم فبراير يفرسووضعية األدوية المستهدفة  –التقرير المؤقت  –على األلياف البصرية في المغرب العربي 

 



 IXPإقامة نقطة لتبادل االنترنت : 111المشروع .. 1.1.1.2
 

 FAI( هي بنية تحتية مادية تمكن مختلف الممونين من الوصول فلى االنترندت يIXPفن نقطة تبادل االنترنت ضو ي

( من تبادل التعامالت باالنترنت بين شبكاتهم. الهدف األول لنقطدة تبدادل االنترندت هدو التمكدين مدن الدربط ISPضو 

كاتر مدن خدالل نقداط للتبدادلر بدددل ضن يكدون ذلدك مدن خدال ل شدبكة واحددة ضو عددة شددبكات المتبدادل المباشدر للشدب

منفصلة. فن فوائد الربط المشترك المباشر عديدة جدا لكن ضهمها هو التكلفة ووقت الكمون ونطداق التدردد وبالتدالي 

الفداعلين فدي البلدد مدن التدرابط نوعية الخدمة. فن الممارسات الجيدة تنص على فقامة نقطة لتبادل االنترنت لتمكين 

بينهم والتبادل الحركة التجارية على االنترنت "محليا" دون الرجوع فلى نقطة تبادل توجد في بلد متطور كمدا هدي 

 الحال اآلن.
 

 فن فنجاز نقطة لتبادل االنترنت يجب ضن يتم بين القطاعين العام والخاص بعد فعداد دراسة قابلية اإلنجاز.
 

 : تسهيل الولوج إلى االنترنت وإلى الثقافة الرقمية11جيه التو .3.1.4
 

والمعرفة يجب ضن يتم بشكل منسجم. من ضجل ذلك فدالن الولدوا فلدى االنترندت وتبدادل  فن تطوير مجتمع المعلومات

المعددارف يجددب ضن يكددون فددي متندداول مجمددوع السددكان. المشددروع التددالي سدديمكن مددن االسددتفادة مددن هددذه الخدددمات 

 لبلد من التطور فذا تمكنت األجيال القادمة بشكل مبكر من امتالك ناصية التكنولوجيا.وسيمكن ا
 

 االنترنت: إقامة مراكز جماعية للولوج إلى 111المشروع  1.3.1.4
 

( هدي ضمداكن فدي الواليدات والمقاطعدات تسدعى فلدى المسداهمة CCAIفن المراكز الجماعية للولوا فلى االنترنت ي

لمناطق الريفية والحضرية المعزولدة. فدي مثدل هدذه المراكدزر يجدب ان تتدوفر ضجهدزة كمبيدوتر في فك العزلة عن ا

تتمتدع بدالربط باالنترنددت وعددة خدددمات وان تكدون بأسددعار رمزيدة. كمددا ضن هدذه المراكددز تدوفر كددذلك الولدوا فلددى 

تعمدم بشدكل تددرجي لتضدمن  المكتبات االلكترونية. هذه التجربة التي يجب ضن تبدض ضوال بعواصم الواليات يجب ضن

لجميع السكان فرصة الولوا فلى جهاز الكمبيوتر وفلى االنترنت. فن هذه هو الوسيلة األفضل مدن ضجدل ردم الهدوة 

الرقميددة الحاليددة فددي بعددض مجموعددات المجتمددع وذلددك عبددر تكوينددات تددوفر علددى جميددع المسددتويات. فن المراكددز 

ن تلعب دور مقاهي االنترندت التدي  يدأتي فيهدا الزبدائن لالطدالع علدى الجماعية للولوا فلى االنترنت يمكن كذلك ض

 بريدهم االلكتروني وفجراء الحوارات عبر االتصال وللبحث على الشبكة.
 

الهرراتف : تشررجيع تطرروير الخرردمات ذات القيمررة المضررافة والخرردمات المصرررفية عبررر 111المشررروع   1.1.1.2

 النقال
 

ات الحكومة االلكترونية يجب ضن تكون في متناول جميع المواطنين عبر مختلف طبقا للممارسات الجيدةر فالن خدم

القنوات. باإلضافة فلى ذلك ومن  حيث الخدمات المصرفية فالن توسع الهاتف النقال المصحوب بضدعف االسدتفادة 

مات البنكيدة عبدر من الخدمات المصرفية قاد العديد من الفاعلين األفارقة في مجال الهاتف النقال فلدى تطدوير الخدد

يمكن عبر  SIMالهاتف النقال. هذا النظام يتمثل في استخدام الهاتف النقال كبطاقة تسديد. وصاحب بطاقة الهاتف 

SMS  ضن يرسدل ويسدتقبل النقدود وضن يددفع الفدواتيرر وضن يمتلدك حسدابا كمدا يمكنده ضن يسدتفيد مدن ضدوات للتطددوير

 االقتصادي خاصة عبر القروق الصغيرة.
 

لتا كينيا وساحل العاا هما مثاالن للدول التي تطورت فيها العروق التجارية للتسديد بالهاتف النقال وذلك دو

( ر االطالع على SMSبشكل سريع يتحويل األموال من شخص فلى شخص بواسطة خدمة الرسائل القصيرة ي

لحلول تعتمد على تكنولوجيا بسيطة رصيد الحسابر تسديد البضائع والخدمات... الخ(. من حيث التكنولوجيا فالن ا

وسهلة االستخدام مثل خدمة الرسائل القصيرة ضو الرسائل الصوتيةر بهدف الوصول فلى ضكبر عدد من السكان. في 

هذه الظروف فالن الفاعلين في مجال الهاتف النقال هم الذين يمثلون الحلقة المركزية في السلسلة وهم المسؤولون 

حول النقود االفتراضية. فن الفوائد التي يجنيها الفاعلون متعددة: من جهة فالنهم يعملون ضوال عن تهذيب الزبون 

على ترسيخ وفاء زبنائهم من خالل تدعيم الحواجز التي تحفع زبناءهم داخل شبكاتهم. ومن جهة ضخرى فالنهم 

الرسائل القصيرة( وكانت  يحصدون دخال جديدا من خالل توسعة قاعدة زبنائهم وزيادة العمليات التجارية يفرسال

 المشاريع المتعلقة بتحويل النقود فلى البيوت هي األكثر نجاحا.
 

ومن الضروري سعيا فلى تشجيع هذه الخدمات ضن نعد دراسة تمكن من استخالص التوصيات الدالزم ضخدذها بعدين 

 االعتبار من طرف الفاعلين في المجاالت التالية:

 تخداماتها الحالية؛تحليل التكنولوجيا المتوفرة واس .0

 تحليل السياق. .1



 تحليل التكاليف. .1



 لتقنيات اإلعالم واالتصالمة اإلطار القانوني ء: مال1المحور   1.2
 

. ومددع تقنيددات اإلعددالم واالتصددالمنددذ حددولي عقددد مددن الددزمنر ضطلقددت الدولددة الموريتانيددة دراسددة جيدددة لتطددوير 

الجانددب القددانوني التددي تفددرق نفسددها علددى جميددع المسددتوياتر ر فقددد بدددا ضن ضهميددة 1111اسددتراتيجية التنميددة لعددام 

بوصفها موضوعا متعدد الجوانبر تم فهمالها في الوقت الذي كان يجب ضن تشكل العمود الفقدري لكدل نشداط يمدس 

 الحياة العمومية.
 

ا المجدال. هدذه فن فعالن القمة العالمية حول مجتمع المعلومات قد جاء ليدعم ويوجه كل استراتيجية تنموية فدي هدذ

الوثيقة تضع األسس التي يجب ضن تقود كل خطوة يمكن ضن يتم القيام بها حول النظم المتعارف عليها والمقبولة من 

 .تقنيات اإلعالم واالتصالطرف جميع الدول في مجال 
 

. وبهدذا ر فالن التفاعل بين مختلف الجوانب ضصدبح يفدرق نفسدهتقنيات اإلعالم واالتصالوهكذا وفي ضفق عصرنة 

 الخصوص فالن تزامن وانسجام األهداف واإلجراءات يجب ان يتم بغية التأكد من الوصول فلى نتائج ملموسة.
 

في هذا اإلطار فالن كل سياسة للعصرنة يتم وضعها لهذا اإلطار ضو لغيره تتطلب تحديد القواعد القانونية التي يجب 

يمكدددن كدددذلك ان تدددربط بدددين األشدددخاص الطبيعيدددين ضن تضدددمن تدددأمين العالقدددات الخصوصدددية والعموميدددة التدددي 

واالعتبدداريين. وبددالريم مددن وجددود ريبددة سياسددية قويددة لدددى الدولددةر فددالن القدددرات التنفيذيددة لدددى ضجهزتهددا كانددت 

 محدودة.
 

تشدكل دعامدة يمكنهدا ضن تددفع بحدق التنميدة االقتصدادية  تقنيات اإلعالم واالتصالوفي الوقت الراهن فالن عصرنة 

ية للبلد. وهكذا ومن خالل هذه االستراتيجية القانونيدة سديكون باإلمكدان الوصدول فلدى مثدل هدذه التنميدة. واالجتماع

ر ينبغددي ضن نجددري تحلدديال للوضددعية تقنيددات اإلعددالم واالتصددالفذن قبددل تحديددد االسددتراتيجية القانونيددة لعصددرنة 

ضفدق التحسدين المنسدجم مدع سياسدية  الراهنة. من خالل هذا التشخيص سيتم عرق نقداط القدوة ونقداط الضدعف فدي

 بموريتانيا. تقنيات اإلعالم واالتصالالعصرنة المرسومة ل
 

تقنيدات اإلعدالم ل وانطالقا من مختلف عناصر هذا التشخيص يانظر الجزء الخداص بالتشدخيص( للمحديط القدانوني

( واقع 0عامل معها كأهداف ييمكننا ضن نتصور تحت هذا المحور االستراتيجي ثالثة مواضيع رئيسية نت واالتصال

 ( الحياة المدنية والثقافية.1( وضعية الحريات العامة ي1األعمال والحكامة االقتصاديةر ي
 

 خلق ظروف الثقة الرقمية الهدف االستراتيجي:
 

 قع األعمال والحكامة االقتصاديةاتطوير و -11.التوجيه 1.1.2
 

ع بغية تشجيع تطدوير االسدتراتيجية القانونيدة التدي يجدب تنفيدذها. في هذا المجالر يجب ضن يحدد العديد من المشاري

يتعلق األمر  بالعداد وتحديث اإلطار القانوني للعمال وللحكامة االقتصادية. وعلدى مسدتوى كدل هددف كدذلكر يدتم 

حددة في التخطيط للقيام بعدة فجراءات بغية التمكين من الوصول فلى النتائج المرجوة حسب المعايير والوسائط الم

 خطة العمل.
 

نوعيررة الرفررع مررن : ترروفر اإلطررار القررانوني والتنظيمرري العملرري والمشررجع لألعمررال مررع 111المشررروع  1.1.1.2

 الخدمات

 

: مطابقة القواعد القانونية مع القوانين والمعايير والدنظم الفنيدة وااللتزامدات الدوليدة فدي فطدار 0اإلجراء  .0

 السوق.حيادية تكنولوجية تتماشى مع توجهات 

 تقنيات اإلعالم واالتصال: المصادقة على القوانين القطاعية لعصرنة 1اإلجراء  .1
 

 : إعداد اإلطار القانوني لتوجيه تطوير أدوات التسديد111المشروع  1.1.1.2
 EPIC: األدوات التنظيمية التي تضع السقف للتسديدات النقدية لدى 0اإلجراء  .0

ضلدف  011من المدونة التجارية التي تحد التسديدات النقدية ب   940: السهر على تطبيق المادة 1اإلجراء  .1

 ضوقية.

 : توسيع اإلطار القانوني للمعامالت االلكترونية؛1اإلجراء  .1

 : وضع مركزية ضحداث التسديد في مرحلة التشغيل5اإلجراء  .5

 



 : خلق بيئة قانونية لتطوير االقتصاد الرقمي 111المشروع .  1.1.1.2
 

األخددذ بعددين االعتبددار لقضددايا حددق الملكيددة الثقافيددةر حمايددة وتددأمين البياندداتر االسددتفادة مددن : 0اإلجددراء  .0

ياإلعددادر  تقنيدات اإلعدالم واالتصدالالمعلوماتر الجدرائم والجدنح المتعلقدة بالمقداهي والتدي تعتمدد علدى 

 التحيين... الخ(.

 القانونية. :  األخذ بعين االعتبار لحقوق المستهلك من خالل البيئة1اإلجراء  .1
 

 : تطوير التجارة االلكترونية112المشروع .21.1.2.
 

 : المصادقة على نظم وفجراءات تشجيعية للتجارة االلكترونية0اإلجراء  .0

 :  فقامة جهاز قضائي لمكافحة التحايل مخصص للتجارة االلكترونية. 1اإلجراء  .1
 

 : تطوير هيئات مؤسسية للثقافة الرقمية112المشروع  1.2.1.2
 

 : فنشاء مركز لمصادر االنترنت0اإلجراء  .0

 : فنشاء لجنة وطنية للثقافة الرقمية1اإلجراء  .1

 : لجنة استشارية لمجتمع المعلومات والمعرفة1اإلجراء  .1

 تقنيات اإلعالم واالتصال: ميثاق الفاعلين االقتصاديين المستخدمين ل5اإلجراء  .5
 

 الدولة والحريات العامة – 11.التوجيه  1.1.2
 

مستوى موضوع الدولة والحريات العامةر فالن المقاربدة تتمثدل فدي تددعيم قددرات الدولدة علدى تلبيدة حاجيدات على 

المستخدمين وعلى فشراك ضفضل لهدؤالء المسدتخدمين فدي الحيداة العموميدة.  فن تنفيدذ اسدتراتيجية قانونيدة لتطدوير 

لهددا تمكددن برمجددة مختلددف اإلجددراءات فددي البلددد تفتددرق تبنددي ضهددداف محددددة مددن خال تقنيددات اإلعددالم واالتصددال

 المصاحبة.
 

 : إقامة إطار توجيهي شامل لتنمية تقنيات اإلعالم واالتصال111المشروع . 1.1.1.2
 

 تقنيات اإلعالم واالتصال: فعداد قانون فطاري يضع المباد  األساسية ل0اإلجراء  .0
 

 : حماية حقوق اإلنسان كفرد111لمشروع .ا1.2.1.1
 ن حول حماية الحريات والبيانات الشخصية: قانو0اإلجراء  .0

 : قانون حول جرائم المقاهي االلكترونية1اإلجراء  .1
 

: ترردعيم قرردرات الدولررة مررن أجررل إرضرراء المسررتخدمين ومررن اجررل إشررراكهم فرري الحيرراة 111المشررروع .11..1.2

 العمومية
تخدام المعلوماتيددة فددي : تحديددد قواعددد قانونيددة وتحددديث قواعددد البيانددات للحالددة المدنيددة واسدد0اإلجددراء  .0

 المسلسل االنتخابي 

 : التأطير القانوني للمراقبة االلكترونية للماكن العمومية الحضرية.1اإلجراء  .1
 

 إلى العدالة الولج: تسهيل 112المشروع .1.2.2.1
 : استخدام المعلوماتية في المسلسل القضائي.0اإلجراء  .0

 ود االلكترونية في المسلسل القضائي: المصادقة على نص يرخص استخدام العق1اإلجراء  .1
 

 الحياة المدنية والثقافية – 11التوجيه   1.1.2
 

فدي الترقيدة المدنيدة  تقنيدات اإلعدالم واالتصدالعلى مستوى هذا الموضوع يتعلق األمر ضساسا بخلق بيئة الستخدام 

 والثقافية.
 

 اإلعالم واالتصال تقنيات: نشر المعلومات القانونية حول إطار 111المشروع . 1.1.1.2
 

 : متطلبات األخالق0اإلجراء  .0

 : فعداد وتعميم مدونة األخالق1اإلجراء  .1
 

 : تطوير الثقافة الرقمية لالقتصاد111المشروع   1.1.1.2
 

 في المدارر تقنيات اإلعالم واالتصال: فلزامية فدخال مادة 0اإلجراء  .0

 فية.: السهر القانوني على حماية حق الملكية الثقا1اإلجراء  .1



 : الرفع من نوعية الخدمات العمومية ومن االستفادة منها1.المحور 2.1

 

الخيددارات السياسددية فددي مجددال عصددرنة اإلدارة موجهددة حددول ضهددداف وفجددراءات تسددعى فددي ضولوياتهددا فلددى خدمددة 

 المواطن في عالقته مع المصالح العمومية.

 

 فادة منها يتمحور حول ثالثة ضهداف متكاملة: وبهذا الخصوص فالن الرفع من الخدمات العمومية ومن االست

 فحداث بيئة مواتية لتسيير التغيير؛ .0

 جعل اإلدارة مسؤولة ضمام المستخدم؛ .1

 تسهيل الترتيبات واإلجراءات اإلدارية والرفع من نوعية استقبال المواطن. .1

 

االعتبدار مدا تمدت البدايدة فيده فن برمجة هذه األهداف ستتم تبعا لمعايير قابلية اإلنجاز وحسب خطة تاخذ فدي عدين 

 (.1111ضمن االستراتيجية السابقة للعصرنة ي

 

 الهدف االستراتيجي: تطوير فدارة ضكثر فاعلية في خدمة المواطن

 

 : إقامة بيئة مناسبة لتسيير التغيير11ه ي.التوج 1.1.2

 

مات فدي مختلدف مراحلهدا يجب التغلب على مقاومة التغيير من خالل مجموعة من المشاريع تصاحب وتدعم الخدد

المتمثلددة فددي تنفيددذ اإلصددالحات مددع النصددوص التددي تسدديرهار والتقيددد بالممارسددات الجديدددة خصوصددا االلتددزام 

 باالستجابة لطلبات المستخدمين.
 

 إقامة لجنة وطنية مكلفة بتسهيل وتبسيط الترتيبات واإلجراءات اإلدارية 111المشروع  2.1.1.1

 

فة بتسهيل الترتيبات واإلجراءات اإلدارية سدتتم بواسدطة نصدوص قانونيدة منشدئة للجندةر فن فقامة لجنة وطنية مكل

 .110مع تبني خارطة تتمثل في دفتر االلتزامات و تسهيل الترتيبات واإلجراءات اإلدارية في المشروع 

 

 : إلزامية إحداث اإلصالحات111المشروع . 1.1.1.2
 

االلتزامات حول تسهيل الترتيبدات واإلجدراءات يجدب فعدداد قدانون يلدزم مع تحديد اإلجراءات المستهدفة في دفتر 

القطاعات المعنية بأن تسهل عددا منهدا كدل سدنة. فن التنفيدذ والتحسديس والمتابعدة سدتتولى اإلشدراف عليهدا اللجندة 

 الوطنية المكلف بتسهيل الترتيبات واإلجراءات اإلدارية.
 

 أمام المستخدم جعل اإلدارة مسؤولة – 11التوجيه  1.1.2
 

فن الرد على هذه اإلشكالية قانوني ضيضا. وبالفعل فدالن النصدوص القانونيدة يجدب ضن تكدون عمليدة مدن ضجدل فجبدار 

اإلدارة بعد وقت محدد على االستجابة لطلبات المستخدمين. ومن الجلي هنا ضن الفتدرات ال يمكدن ضن تكدون موحددة 

 للترتيبات المحددة يصبح ضروريا.بالنسبة لكل اإلجراءات. لهذا فالن  تحليال 
 

 : إجبار اإلدارة على االستجابة للمستخدمين111المشروع  1.1.1.2
 

الهدف المنشود هنا هو فقامة فطار يمكن للمواطن فيه بقوة القانون ضن يطلدب ردا مدن طدرف اإلدارة علدى خطواتده 

يددد هددذه الفتددرة التابعددة لكددل مسلسددل اإلداريددة. فن التحليددل لكددل فجددراءات علددى حدددة يصددبح ضددروريا مددن ضجددل تحد

 فجراءات على حدة. هذه الفترات يجب ان تكون موضع قانون مصحوب بمرسومه التطبيقي.
 

 

 تسهيل الترتيبات واإلجراءات اإلدارية والرفع من استقبال المواطن -11التوجيه  1.1.2
 

تخدام المالئدم للتقنيدات الجديددة لإلعدالم فن تحسين العالقة بدين اإلدارة والمسدتخدمين يمكدن ضن يدتم مدن خدالل االسد

وذلك عبر فقامة مكاتب استقبال من ضجل تحسين نوعية اسدتقبال المسدتخدمين وكدذلك عبدر القيدام بتسدهيل لخطدوات 

المواطنين من ضجل القيام بترتيبات معقدةر ثقيلة ويير شفافة. هذه الخطوة ستساعد علدى الحدد مدن التفداوت المعتمدد 

 المستوى االجتماعي. على النوع وعلى 

 



 من ضجل بلو  هذه األهداف فالن حمالت فعالمية موجهة فلى الجمهور يجب تنظيمها.

 

 : إقامة قاعدة بيانات حول الترتيبات واإلجراءات والبنى اإلدارية111المشروع   1.11..2

 

فدي اإلدارة. ويندي عدن هذا اإلجراء مستمر مدن حيدث الدزمن فذ ضن التغييدرات وفعدادة الهيكلدة هدي ضمدور منتظمدة 

الذكر ان هذه البيانات الموجهة فلى ضن يطلع عليهدا مدن طدرف المدواطنين ويجدب ان تكدون موضدع تحيدين مندتظم. 

: الترتيبدددات اإلداريدددة األساسدددية www.servicepublic.gov.mrهدددذه البياندددات تتعلدددق ضساسدددا بدددالمواقع التاليدددة: 

 اسية: خدمة ذات نفع عامر ممارسة حقر ....الضرورية من ضجل الوصول فلى بعض الخدمات األس

.www.annuaire.gov.mr  بالوصول فلى عناوين وضرقام اتصال مختلف المصالح العمومية.: يسمح 

 

 

 : تحليل قاعدة البيانات حول الترتيبات واإلجراءات والبنى اإلدارية111المشروع  1.1.1.2

 

جراءات والبنى اإلداريةر يشدكل هددفا متوسدطا يتمثدل فدي فعدداد دفتدر تحليل قاعدة البيانات حول الترتيبات واإلفن 

من الترتيبات واإلجراءات المحددة وذلك من ضجل تحديدد عدرق لهدا  511االلتزامات. هذا التحليل يجب ان يشمل 

ينر كما يدنظم اإلجدراءات حسدب الفئدات ضيضدا ليسهل خطواتها وينظم كل اإلجراءات اإلدارية حسب فئة المستخدم

ويقترح مخططا عمليا من اجل تحليدل المسلسدل اإلداري لإلجدراءات والشدكليات والترتيبداتر ويعدد مخططدا بيانيدا 

 لكل فجراء.

 

 : تفعيل مراكز االتصال 111المشروع   1.1.1.2

 

ل قاعدددة البيانددات حددول الترتيبددات فن تفعيددل مركددز االتصددال حددول الخدددمات والبنددى اإلداريددة مشددروط باسددتغال

واإلجددراءات والبنددى اإلداريددة. بالفعددل فددالن العمددال المكلفددين بددالرد علددى ضسددئلة المددواطنين يجددب ضن يتددوفروا علددى 

البيانات والمعلومات حول اإلدارات العمومية الموريتانية. وهو مفيد للمواطن الضعيف وييره من ضحايا القطيعة 

 وفر لكل محاور ردا مخصصا له ليسهل عليه فجراءاته اإلدارية.مع النظام الرقمي. فنه ي

 

 : إقامة مكاتب لالستقبال112المشروع .2.1.1.2

 

فن فقامة مكاتب لالستقبال تمثل ضحد الشروط الضرورية للتحسين من نوعية استقبال المستخدمين لإلدارة العمومية 

الترتيبات. يتعلق األمر بالتشاور مع القطاعات حول تحديدد وتشجيع الشفافية في الدوائر التي تمر بها اإلجراءات و

المكان المناسب إلقامة المباني ومن ثم اقتناء التجهيدزات للمكاتدب ياألدوات المعلوماتيدةر األثداثر البدرامج وضخيدرا 

 القيام بتكوين العمال المكلفين باالستقبال(.

 

 : تنظيم حمالت للتحسيس112المشروع .1.12..2

 

ان المزيد من النجاح في اإلصالحات فالن حمالت لالتصدال مندمجدة فدي خطدة فعالميدة يجدب ضن يدتم من ضجل ضم

القيام بها لدى المستخدمين للمصالح العمومية حول سدير اإلدارةر فجراءاتهدار ترتيباتهدا اإلداريدةر الفوائدد المباشدرة 

حددت تصددرف المسددتخدمين يمراكددز إلخبددار المسددتخدمين حددول الخطددوات الددالزم اتخاذهددا واألدوات الموضددوعة ت

 ....(www.sp.gov.mrاالتصال 

 

http://www.annuaire.gov.mr/
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 : تطوير اإلدارة االلكترونية 2.المحور 2.2

يتطددوير اإلدارة االلكترونيددة( يلعددب  رفن المقدداهي اإلداريددة ضو الحكومددة االلكترونيددة التددي سدديتم تفصدديلها فددي محددو

ستراتيجية الشاملة لعصرنة اإلدارة وتقنيات اإلعالم واالتصال نظرا ألثره على القطاعدات دورا هاما في فنجاح اال

الرئيسية األخرى في مجتمع المعلومات والمعرفة. فن المسلسالت اإلدارية الفعالة تمثدل ميدزة تنافسدية يسدتفيد منهدا 

لكترونية فذا تم تصميمها بشكل جيدد المواطن واالقتصاد ومجموع القطاع الخاص. فضافة فلى ذلك فالن األدوات اال

 تسهل اتصال السكان باإلدارة.
 

 المخطط البياني

فن اإلدارة االلكترونيددة تتميددز بجانبهددا األفقددي الددذي يتطلددب التعدداون المتعدددد بددين القطاعددات الوزاريددة والمنظمددات 

شراف تبقى مرتبطدة بشدكل المعنيةر واإلشراف المشترك باإلضافة فلى ضهداف متبناة بشكل مشترك. فن جوانب اإل

 والمسؤولية عن متابعته وتقييمه. وثيق مع اإلشراف على المشروع

فن الحكومددة االلكترونيددة تتطلددب كددذلك صددهرا لجميددع 

انظمة المعلوماتية المستخدمة في اإلدارة وتحديددا لدنظم 

 البنية والتصميم في فطار احترام الممارسات الجيدة.
 

علددى مؤشددر التنميددة هددذا المحددور سدديكون لدده ضثددر هددام 

للخدددمات عبددر االتصددال المحسددوب سددنويا فددي التقريددر 

المعددروف باسددم حالددة الحكومددة االلكترونيددة عبددر العددالم 

باإلضددافة فلددى ترتيددب موريتانيددا فددي التقريددر السددنوي 

 .Doing Businessالمعروف باسم 

 : المكونات / بيئة مشروع الحكومة االلكترونية11الشكل 

 

: التثبدت التصرديقق يلخص مكونات مشروع الحكومة االلكترونية وتفاعالتهدا مدع مشداريع ضخدرى يفن الشكل الساب

 وتقديم الخدمات: عصرنة اإلدارة(.  ANRPTSمن البيانات 

فن تصديق البيانات يلعب دورا هاما في تطوير المقهى اإلداري. الشدخص الدذي يدتم التثبدت منده مدن خدالل النظدام 

وي( يمكنده ضن يسدتفيد مدن الخددمات الشخصدية. لهدذا فدالن المشدروع يجدب ضن يكدون مرتبطدا المعلوماتي يالتأكد القد

 بشكل مباشر بمشروع بطاقة التعريف الوطنية الجاري العمل فيه.
 

األدوات المطددورة تندددمج كددذلك مددع الوسددائل المقامددة فددي فطددار عصددرنة اإلدارة يمكاتددب االسددتقبالر الشددبكات 

 : المكونات / بيئة مشروع الحكومة االلكترونية01الشكل الموحدة... الخ( انظر 
 

 الهدف االستراتيجي: فقامة فدارة فعالة وقريبة من المستخدم من خالل برنامج طموح للحكومة االلكترونية.
 

إقامة هيئات اإلشراف الضرورية من أجل تسريير مشرروع الحكومرة االلكترونيرة ومرن أجرل  -21.التوجيه 1.2.2

 روع.لعب دور صاحب المش
 

ان يوكدددل فلدددى هيئدددة فن مشدددروع المقهدددى اإلداري يبقدددى مشدددروعا للسددديادة الوطنيدددة. واإلشدددراف عليددده ال يمكدددن 

خصوصية. فمن الملح والمستعجل تطوير فدارة ذات قدرات خاصة من ضجل دمج تكنولوجيا المعلومات بنجاح فدي 

 الخدمات اإلدارية.
 

جيار كمدا لدو كدان األمدر يتعلدق بتحويدل خدمدة موجدودة فلدى من جهة ضخرى فالن هدف المشروع ليس فدخال تكنولو

خدمة آليةر بل فنه يتمثل في فعداد نظام مع مسلسالته. فن هذا اإلبداع التنظيمي ال يمكدن ضن يتدأتى فال بالشدراف مدن 

صدداحب مشددروع اسددتراتيجي قددوي يمثددل المهددن ويتمتددع بالسددلطات الضددرورية وقددادر علددى تحديددد كددل الرهانددات 

اتخدداذ قددرار فعددداد مجمددوع المسلسددالت ذات األثددر. فن امددتالك المسددؤولية عددن مشددروع دون التمتددع  وباسددتطاعته

بسلطة القرار او مع فهمال الجانب االستراتيجي للمشروع لصالح الجانب التكندولجي البحدت هدو العامدل االساسدي 

 للفشل في مثل هذا النوع من المشاريع.
 

ع هددو جعددل التنظدديم الجديددد رسددميا وممكنددا وحاصددال مددن اسددتخدام فن الدددور الرئيسددي لإلشددراف علددى المشددرو

التكنولوجيا الجديدة وهو كذلك المصادقة بالنظر فلى هذه الرهانات على مجمدوع المشداريع التكنولوجيدة المشداركة 

 في برنامج لإلعداد.
 

ك واالنددماا بدين هناك جانب آ خر استراتجي على نفس المستوى مع المسدؤولية عدن المشدروع يتمثدل فدي التشدار

األنظمة. فبدون فشراف ضفقي للحكومة االلكترونية ال يمكن تحاشي حدوث ازدواجيدة وال يمكدن تجندب عددم ترشديد 

المصادر. نشير هنا فلى ضن اإلشراف على "االستراتيجية" بشكل عام يجدب ضن يوكدل فلدى لجندة متعدددة القطاعدات 



نية هو بنية فرعية لهذا اإلشراف الشدامل. المشداريع التاليدة يجدب تحددها اإلدارة. اإلشراف على الحكومة االلكترو

 اعتبارها في هذا المجال.
 

: لجنرة CGOV: إقامة هيئة لإلشرراف الخراص علرى مشرروع الحكومرة االلكترونيرة )211المشروع   2.2.1.1

 الحكومة االلكترونية(
 

 

  يجددب علددى هيئددة اإلشددراف علددى

 مشروع الحكومة االلكترونية: 

 وفر علددى مسددتوى عددال ضن تتدد

يضن تكدددددون  مدددددن اإلشدددددراف

 ملحقة بالوزير األول(

  ضن تتدددددوفر علدددددى ممثدددددل ذي

مستوى عال ضمن كل قطاع 

وزاري وضدددمن المؤسسدددات 

: مسؤول RGOVالعمومية ي

 الحكومة االلكترونية(

  هيئة اإلشراف مسدؤولة ضمدام لجندة

اإلشددددراف المسددددؤولة عددددن تنفيددددذ 

  "االستراتيجية"
نظررررة عامرررة لبنيرررة اإلشرررراف علرررى مشرررروع : 11الشررركل          

 الحكومة االلكترونية
 

 :هيئة اإلشراف مكلفة بما يلي    

 .ضمان تحديد رؤية مشتركة لمجموع القطاعات وخطة عمل متناسقة مع األولويات االستراتيجية 

 .االستغالل األمثل لتكاليف التسيير واالستثمار في مشاريع وخدمات الحكومة االلكترونية 

 المهام المتعددة في المجال. تسيير 
 

 : تحديد سياسة التشارك في المصادر في مجال تقنيات اإلعالم واالتصال211المشروع .1.1.2.2
 

فن مجال تقنيات اإلعالم واالتصال يعبئ مصادر مالية وبشرية هامة. وبدون تسيير ضمثل لهذه المصادرر فدالن البلدد 

ذا المجال. فن التشارك بين مصادر يجب ضن ينددرا فدي فطدار ال يمكن ضن ينجز فوائد عائدة من االستثمارات في ه

خارطة طريق وطنية مصادق عليها من طدرف الحكومدة. وهدي تتطلدب فقامدة مركدز وطندي لمصدادر المعلوماتيدة 

يمكددن ان يطلددب مندده تنفيددذ فجددراءات اسددتراتيجية وان يسدداعد هيئددة اإلشددراف فددي مسددؤولياتها عددن المشددروع. هددذا 

 ي فلى:المشروع يجب ضن يؤد

 .تحديد مخطط وطني للتشارك 

 فقامة مركز وطني لمصادر المعلوماتية يCNRI) 
 

 تحديد اإلطار المعياري للحكومة االلكترونية – 21التوجيه  1.2.2
 

فن فقامددة ضنظمددة معلوماتيددة موجهددة للمسددتخدمين ومندمجددة تتطلددب فقامددة بيئددة عمددل يمكددن تشددغيلها بشددكل متبددادل 

 ئة يجب ضن تضمن:وتسهل التعاون. هذه البي

 حماية الحقوق الخصوصية 

 حماية السرية 

 .المساواة في االستفادة من الخدمات 

 .االنفراد بتجميع المعلومات 

  الحق في االستفادة من البياندات المعياريدة والخددمات وخلدق مرجعيدات للبياندات علدى مسدتوى كدل نظدام

 معلوماتي.

 .تأمين الولوا 

 .االستغالل األمثل لالستثمارات 

 دقية  وفلزامية االعتراف بالعقود االفتراضية.ص 

 فخضاع هذه اإلجراءات للطابع المعياري يتجسد في مشاريع على النحو التالي.



( لرررنظم المعلوماتيرررة وحمايرررة RCI: تحديرررد مرجعيرررة مشرررتركة للتشرررغيل المتبرررادل )211المشرررروع   2.1.1.2

 المعلومات

 نظم المعلوماتية تهدف فلى :( لRCIالمرجعية المشتركة للتشغيل المتبادل ي

 .تحديد القواعد المشتركة من ضجل تطوير نظم المعلومات لكل المصالح العمومية 

هذه النظم يجب ضن تكون قابلة للتشغيل المتبادلر ومؤمنة وقادرة على التطور بشدكل بسديط. كمدا يتوجدب ضن تكدون 

 دام من طرف كل مزود.لالستخ ةمعتمدة على نظم مفتوحةر موجهة فلى المستخدمين وقابل

  تحديد قواعد تجميع وتخزين المعلومات التي تمكن من تحاشي التكرار والتسجيل المدزدوا ممدا يضدمن مرجعيدات

 يمكن تقاسمها. بياناتلل

 تحديد قواعد التخزين في اإلشراف الرقمي للوثائق والوسائل االلكترونية؛ 

 .تحديد قواعد قابلية التتبع 

 وخطة لالندماا بين نظم المعلومات في هذه المنصة؛ تبادلتحديد بنية للتشغيل الم 

  تحديدد القواعددد المتعلقددة بالتبددادل االلكترونددي بددين المسدتخدمين والسددلطات اإلداريددة وبددين السددلطات اإلداريددة ذاتهددا

 والمصادقة على لغة ومعاني مشتركة ضثناء تبادل المعلومات.

  تشدجع فدتح الدنظم المعلوماتيدة فدي بيئاتهدا يالعالقدات مدع المدواطنين تحديد المرجعية العامة للتشدغيل المتبدادل التدي

 والشركات والمنظمات العمومية األخرى(؛

  تحديد مرجعية لتكنولوجيا البدرامج بغيدة تطدوير الخددمات عبدر االتصدال مدع الحدد مدن فتدرات التنفيدذ والدتحكم فدي

 التكاليف وتطوير الصيانة.
 

 ( RCBAاإلدارة ) بياناتمشتركة ل : إقامة مرجعية211المشروع  1.1.2.2
 

فن تجميددع وتحيددين البيانددات هددي الجوانددب األكثددر 

تكلفة في تنفيذ نظدم المعلومدات. التجميدع المدزدوا 

والمعالجة المزدوجة للبيانات كما هو منتشر اليدوم 

تقتضددي تحمدددل تكددداليف ييددر مفيددددة وتدددؤدي فلدددى 

تددددهور الخددددمات المطدددورة يالتجميدددع المدددزدوا 

المزدوجة لبيانات الحالة المدنيةر صور والمعالجة 

( GPSاألقمار الصناعيةر فحداثيات نظام الموقع ي

للطرقر البياندات الديمويرافيدة... الدخ(. فن تحديدد 

مرجعيدددددة مشدددددركة للتشدددددغيل المتبدددددادل ألنظمدددددة 

المعلومات هي مرحلدة ضولدى هامدة مدن ضجدل الحدد 

مددن تددأثير هددذه اإلشددكالية. فال ضندده يجددب ان تكددون 

ة بالقامددة مرجعيددة مشددتركة وبلجنددة مكلفددة مصددحوب

 بالسير الجيد لهذه المرجعية.

 
 : المرجعية المشتركة والموصل المشترك لالتصال12الشكل 

ال يتعلق األمر هنا بالنشاء عاقدة بيانات جديدة تعمل كمرجعية بل يتعلق األمر بضدمان ضن كدل هيئدة تندتج معلومدات 

ضددرورية مددن ضجددل ضخددذها مددن طددرف الهيئددات األخددرى المخولددة بددذلك. تكددون مسددؤولة عنهددا وتددوفر الواجهددات ال

( مكون من مرجعيات جزئية مشدتركة تصددر عدن مختلدف 05المرجعية المشتركة هي كيان منطقي يانظر الشكل 

ضنظمددة المعلومددات فددي اإلدارة. هددذه المرجعيددات تسددمح باسددتغالل البيانددات ضددمن احتددرام بنيددة التشددغيل المتبددادل 

 االستفادة من هذه البيانات. اإلجراءات الالزم القيام بها هي: وضمن احترام

 فقامة لجنة مكلفة بالمرجعية المشتركة لبيانات اإلدارة 

  فقامة بوابدة لالنترنيدت مؤمندة تمكدن مدن االطدالع علدى الددليل السدنوي للبياندات المرجعيدة للهيئدات التدي

دليل السدنوي يجدب ضن يطلدع عليده بشدكل تلقدائي تنتجها وللهيئات التي يرخص لها االطالع عليها. هدذا الد

 من طرف مصالح نشر البيانات المرجعية على مستوى القطاعي.

 فقامة برنامج وسيط يmiddleware )معياري موجه للرسائل
17
ضو ناقل مشدترك للبياندات لتسدهيل تبدادل  

 الرسائل؛

  لبياندات اإلدارة بغيدة ضدمان التأكدد تنظيم تدقيق لبنية ضنظمة المعلومات المتعددة وفقامة مرجعية مشتركة

من الهوية على مستوى كل واحدد مدن هدذه األنظمدة المرجعيدة ومدن احتدرام بنيدة التشدغيل المتبدادل التدي 

 تضمن فمكانية استغالل هذه البيانات من طرف هيئة ضخرى. 

                                                 
برنامج وسيط موجه للرسائل: هو عبارة عن نظام يمكن من التواصل بين تطبيقين ويعمل كوسيط بينهما وذلك بشكل متفاوت في الزمن. ضدمن مثدل . 17

ئل من طرف برنامج وسيطر  نتحدث كذلك عن التخزين واإلرسدال: البرندامج الوسديط الموجده للرسدائل يخدزن الرسدالة هذه البنيةر حيث يتم تبادل الرسا

 ويوجهها بعد ذلك نحو وجهتها عندما تطلبها هذه األخيرة.



  وتحديدددد تنظددديم تددددقيق سدددنوي لبياندددات اإلدارة مدددن ضجدددل تحيدددين المرجعيدددة المشدددتركة لبياندددات اإلدارة

 اإلجراءات الضرورية لسيرها الجيد.

 

 تحديد سياسة االندماا بين البرامج الحرة في اإلدارة: 211المشروع  1.1.2.2

 

في الوقت الراهن تعتمدد محطدات العمدل يضجهدزة الكمبيدوتر( والمنصدة التعاونيدة لإلستضدافة التابعدة لدإلدارة علدى 

 1101-1101والعقدد الثالثدي  1111-1111قعدة بالنسدبة للفتدرة حلول ميكروسوفت. ويعود ذلك فلى المعاهدة المو

. هذه الحلول تتمتع بفوائد مؤكدة فال 1101-1100الذي لم يبدض تنفيذه به حتى اآلن والذي من شأنه ضن يغطي الفترة 

 ضنها تتطلب مصاريف مالية هامة. يجب وضع سياسة اندماا واقعيدة للبدرامج الحدرة. هدذه السياسدة يجدب ضن تطبدق

بشكل تدريجي حيث ان البرامج الحرة تتطلب بيئة ناضجة سواء في ما يتعلق بالمستخدم ضو في ما يتعلدق بالمسدير. 

فن هذه الحلول فذن تمثل خيارا لعدد من المجداالت فال ضنهدا ليسدت كدذلك بالضدرورة للجميدع. وهدي تتمتدع بمسدتقبل 

رت فددي تطويرهددا يجنددوب ففريقيددار اإلدارة الفرنسددية واعددد فددي السددنوات القادمددة فذ ضن العديددد مددن الدددول قددد اسددتثم

والبرازيل(. فننا نعتقد فذنر ضنده بالعمدل تددريجيا يمكدن لدإلدارة الموريتانيدة ان تددخل هدذه البدرامج وتبددض فدي نهايدة 

( فدي االنتقدال فلدى منصدة حدول هدذه البدرامج. فن تحليدل الوضدعية فدي فرنسدا يثبدت 1101العقد التجاري الحدالي ي

% من البرامج الحرة. ومن ضجل التنبيه فلى ضن مثل هذه الخطوة يجب ضن تتم بطريقدة تدريجيدةر ندذكر بدأن 1وجود 

% مدن "التطبيقدات 11لجنة تحرير النمو الفرنسير تحت رئاسة جاك آتالير حددت هددفا يتمثدل فدي الوصدول فلدى 

1101في ضفق المطورة مؤخرا او المثبتة لصالح القطاع العمومي في المصادر المفتوحة" 
18
. 

 

فن وضع سياسة االندماا يجب ان يؤدي فلى تحديد مرجعية لتكنولوجيا البرامج سيتم تحيينها بشدكل سدنوي وتحددد 

متددى نكددون مجبددرين علددى المصددادقة علددى نسددخة حددرة مددن كددل حددل. وحيثمددا لددم تحدددد مرجعيددة هددذا االلددزامر فددالن 

 او يير مالك(.  ضصحاب القرار لهم الحرية في اختيار الحل المفضل يمالك

من ضجل تمكين ضصحاب القرار من االشدراف علدى المشدروع ندذكر هندا بتعريدف البدرامج الحدرة وبدرامج المدالك؛ 

 فوائدها وضضرارها. 

 

 تعريف البرامج الحرة

 

فن عبددارة "برنددامج حددر" تشددير فلددى حريددة المسددتخدمين فددي التنفيددذ والنسددخ والتوزيددع والدراسددة والتعددديل والرفددع 

ن من البرندامج. ويعتبدر البرندامج برنامجدا حدرا فذا كدان المسدتخدمون يتمتعدون بكدل هدذه الحريدات عبدارة والتحسي

"برنامج حر" تشير فلى الحرية وليس فلى الثمن. "البرناا الحر" ال يعني ضنه يير تجاري
19
. 

 

قمده السدري األصدلي هدو كل برنامج موزع على شكل ثنائي قابل للتنفيذ وال يتوفر على ضي وسيلة قانونية لولوا ر

برنامج مالك. بعبارة ضخرى فالن كل برندامج محتدواه وطريقدة عملده الداخليدة محدتفع بهدا سدريا بشدكل مقصدود مدن 

طرف صاحبه يندرا تحت يطاء الملكية. ومن ضجل الدفاع عن مصالحهم يالتجارية وييرها( فدالن مطدوري الحدل 

نددتجهم يعلددى ضن يبقددى صددندوقا ضسددود بالنسددبة للمسددتخدمين. المملدوك يمنعددون ييالبددا( فعددادة التوزيددع بشددكل حددر لم

ولذلك فالن هؤالء يجدون ضنفسهم محرومين من فمكانية تعدديل البرندامج ليناسدب حاجداتهمر وليصدححوا ضيدة عوائدق 

محتملة ضو ضن يضيفوا فليه بعض التحسينات
20
. 

 

                                                 
18. http://www.liberationdelacroissance.fr/files/rapports/rapportCLCF.pdf 
 http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.fr.html لبرنامج الحر"مستخلصات من الصفحة "ما هو ا .19
 .0999نيكوال لكرك . 20



 المملوكةالحرة والبرامج نقاط الضعف للبرامج  -نقاط القوة 

 

 برامج للمالك ج الحرةالبرام 

وة
لق

 ا
ط

قا
ن

 

  ضداء واسدددددتمرارية بفضدددددل تدددددوفر األرقدددددام المفددددداتيح

 المصدرية ومجموعة تعمل فيها.

  تددأمين بفضددل شددفافية الددرقم السددري الددذي يمكددن مددن

 اكتشاف ومعالجة نقاط الضعف

 ثمن االقتناء ضعيف وحتى معدوم 

  قابليدددة التطدددور يمسددداهمة الجماعدددة المعنيدددة وفمكانيدددة

 فلى المصادر(الوصول 

 احترام النظم وقابلية التشغيل المتبادل 

  مستوى جيد إلدماا حلول

 كل معد.

  نظدددددم حدسدددددية ومالئمدددددة

لبيئدددددات العمدددددل يسدددددهولة 

 االستخدام(

  تغطيددة المجدداالت المتعلقددة

 بمهن التقنية

  الضدددمانة والتعهدددد القدددوي

 للدعم. 

ف
ضع

ال
ط 

قا
ن

 

  حصددة ضددعيفة مددن السددوق بشددكل عددام و فددي المهددن

 لى وجه الخصوص.الخاصة ع

  ييدداب الضددمان والدددعم وهددو مددا يتطلددب وجددود فريددق

 مؤهل في التنظيم المستخدم.

 ضعف مستوى االندماا بين حلول مختلف البرامج 

  تكدداليف مرتفعددة للددرخص

 والتحديث.

  صدددعوبات فدددي المالءمدددة

يشددددروط اسددددتخدام ييددددر 

مرندددددددة: عددددددددم فمكانيدددددددة 

الوصدددددول فلدددددى األرقدددددام 

 السرية للمصدر....(

 صددحيح للتعطددل شددروط الت

معيقددة يالتحددديث المنددتظم 

 والبطيء(.

 

 : إقامة بنى تحتية للحكومة االلكترونية مندمجة وقادرة على تقديم خدمات تعاملية21التوجيه  1.2.2

 

فن تطدددوير التطبيقدددات المهنيدددة والخددددمات 

عبدددددر االتصدددددال يتطلدددددب منصدددددة تتمتدددددع 

بمددؤهالت ضوليددة فددي مجددال البنيددة واألمددان. 

ب ضن تمكددن مددن التسدديير هددذه المنصددة يجدد

المنهجدددي للبياندددات بغيدددة زيدددادة موثوقيتهدددا 

واالبتعددداد عدددن التسددديير المتعددددد للمعلومدددة 

 نفسها.

 

مددددن ضجددددل ذلددددك فددددالن مجمددددوع الخدددددمات 

والتطبيقدات للحكومددة االلكترونيددة يجددب ضن 

تشترك في بنية مشتركة تمكدن مدن فمكانيدة 

 التشغيل المتبادل واالندماا.

 
المشكل لقلب منصة البنية التحتية بيانات : الخريطة الوظيفية لمكتب ال12الشكل 

 للحكومة االلكترونية

 

 مثل هذا العمل يهدف فلى:

 .التشارك في البنية التحتية والمصادر 

 .النشر المؤمن للبيانات المشتركة بين التطبيقات 

لك علدى شدبكة داخليدة بالتددفق العدالي لدإلدارة هذه المنصة تعتمد علدى منصدات مشدتركة لالستضدافة والحفدع وكدذ

 والتي يجب ضن تشمل مجموع الهيئات المعنية بمشروع الحكومة االلكترونية.

 

تتوفر اإلدارة حاليا على مركز للبيانات وتسيير ممركز للمان. مركز البيانات يجب ضن تتم فعادة استصالحه بغيدة 

للبنات المختلفة لبنائه يجب ضن تؤخذ بعين االعتبار فدي المركدز الرئيسدي احترام القواعد الفنية في هذا المجال. فن ا

( والددذي يجددب ضن يتددوفر علددى كددل الوسددائل الضددرورية للرفددع مددن موثوقيتدده يمضدداد 04للبيانددات يانظددر الشددكل 

جهدة للحرائقر تسيير للطاقة... الخ(. فن مركز البيانات يجب ضن يكون ضيضا مدعوما بمركز للحفدع والتوثيدق. مدن 

ضخرى فمن الضروري ضن نتوفر على مقدم لخدمات التوثيق من ضجدل تقدديم خددمات تعامليدة ومدن ضجدل وضدع حدل 



للمان يمكن من ضمان الثقة في تطبيقات اإلدارة. وضخيرا فالن نوعية تجهيزات اإلدارة بمثابة عامدل هدام يمكدن ضن 

 يؤثر على تسيير التغيير. 
 

فة تطبيقررات مسررتوى مركررز البيانررات خدمررة للمنصررة الموحرردة الستضررا: الرفررع مررن 211المشررروع . 1.1.2.2

 الحكومة االلكترونية
 

فن مركز البيانات الموجود حاليا يمثل قلب الشبكة الداخلية ذات التدفق العالي لإلدارة ويوفر مختلف الخدمات لكدل 

و ضدروري للرفدع مدن مسدتوى ( وه1يانظر اإلطار  tiers-2المستخدمين. وهو جزء من مركز البيانات من الفئة 

الذي هدو مسدتوى يدوفر اسدتعدادا ضفضدل وقددرة تطدور ضهدم. اإلشدكاليات  TIRES-4مركز البيانات من ضجل بلو  

المختلفة التي يجب ضخذها بعين االعتبار من ضجل الوصول فلى هذا المستوى يتم عرضها ضسفله. وهي تتعلق ضساسا 

 اإلعمار والتصنيع.ب : التكييفر اللوحات التقنيةر الطاقةر 
 

 تكييف مركز البيانات:
 

فن فقامة "ممر بارد" ضو المسارات الباردة يعتبر اليدوم ضفضدل طريقدة لتدوفير مسدتوى التكييدف الضدروري لمركدز 

 البيانات مع الحد من استهالك الطاقة. هذه المقاربة توفر الفوائد التالية:

 الرفع من كثافة الرفوف؛ 

 بالحرارة  زيادة التعليمات الرتبطة 

  من فاعلية نظام التكييف؛011االستفادة بنسبة % 

 .الحد من عدد دورات فنتاا التبريد ياالقتصاد في الطاقة( وبالتالي الحد من البصمة الكربونية 

 "الممارسات األفضل" بالنسبة لمبرد هوائي من هذا النوع هي:

  :تسيير تيار الهواء 

 مجموعة التبريد األقرب للقاعات 

  القاعات بممرات حارة وباردة؛تزويد 

  فك امتالء مؤخرات الرفوف لكابالت التيار القوي والضدعيف مدن ضجدل تمكدين الهدواء السداخن

 من المرور.

 .شبكة تمرير الهواء واستعادة مناسبة لحجم ووقت التدفق وكثافة القاعة 

 .لوحة لإليالق مقابل الرفوف من ضجل تجنب خلط الرياح الحارة والباردة 

 طة بمناطق فطالق التيار الهوائي.اإلحا 

 تنظيم لوحات ماسكة 

 تنظيم الكوابل الكهربائية 

  توزيع التيار القوي والضعيف من األعلى يفن كدان ممكندا(ر بددون كدابالت علدى شدكل لوحدات

 مستعارة

 :قيار الحرارة من ضجل التمكن من المردودية 

 اسددتغالل المسددبار الددداخلي مقيددار حددراري ومقيددار لدرجددة البخددار فددي الهددواء فددي القاعددة و

 للسرفيرات.

 .قيار استهالك مركز التكييف والحرارة وقيار كمية البخار في كمية الهواء المأخوذة 

 تفتيش وتدقيق حول القاعة: الحرارةر الرطوبةر سرعة ضخ الهواءر تجديد التوقيت 

 

Tiers الوصف 

Tiers-1 د بالكهرباء والتبريدر وبددون تكدرار مركز البيانات ال يتوفر فال على طريقة واحدة للتزو

%ر وهو مدا يقابدل توقفدا متوسدطا 99,01للعناصر. هذه المراكز لها استعداد اسمي قدره 

 ساعة للسنة. 11,1قدره 

Tiers-2  مراكددز البيانددات لهددا ضيضددا طريقددة وحيدددة  للتددزود بالكهربدداء وبالتبريددد فال ضنهددا تمتلددك

 11ضي مدا يقابدل  99,15رة اسدمية بمقددار عناصر مكررة تمكنهدا مدن الوصدول فلدى وفد

 ساعة توقف



Tiers-3  مراكز البيانات األكثر تطورا: تشمل عدة طرق للتزود بالكهرباء وبالتبريد وواحدة منهدا

هي النشطة. هنداك العناصدر المزدوجدة والصديانة يمكدن ضن تدتم دون اللجدوء فلدى توقدف 

 التوقف خالل السنة.ساعة  من  0,0% ضي 99,91الماكنات. التوفر قدره 

Tiers-4  مراكددز البيانددات ضكثددر متطلبددات: تملددك عدددة طددرق نشددطة ومتوازيددة مددن اجددل التددزود

بالكهربدداء والتبريددد. الكثيددر مددن عناصددر البنيددة مزدوجددة وهددي قابلددة لتحمددل األعطدداب. 

 ساعة للسنة. 1,5% وهو ما يقابل 99,99التوفر 

 (tiers: تقسيم مراكز البيانات فلى عدة اتييرسات ي1اإلطار 

  



 أرضية تقنية

 

( وضرضدية تقنيدة تمكدن مدن المدرور الجيدد ²م 0.4على هذا المستوى يجب فقامة فرجة تقنيدة بكثافدة عاليدة يحدوالي 

 للهواء البارد للسفل.

 

 الطاقة

موجددات يضونددديلير( المولدددات الكهربائيددةر فن مركددز البيانددات يجددب ضن يتمتددع بتجهيددزات مناسددبة مددن حيددث الم

وموزعددات الكهربدداء. هددذه التجهيددزات تعتبددر حلقددة ضساسددية فددي سلسددلة االسددتعداد الجيددد. مددن الضددروري متابعددة 

الكهربدائي. يجدب كدذلك التدوفر علدى نظدام الدربط األرضدي للمدان يكدون ذا  صيانتها الوقائية بغية تجنب التسدرب

وبشكل صحيح من ضجل امتصداص كدل الصدعاب الكهربائيدة الممكندة. كدل التجهيدزات فعالية وتمكن رؤيته مباشرة 

المعدنية لمركز البيانات يجدب ضن تكدون مربوطدة بوصدلة ضرضدية يمثدال: الرفدوفر الددواليبر األبدوابر الهياكدلر 

 نظرات الكابالتر ضنابيب الماءر الكتل المعدنية للمبنى... الخ(.

 

 اإلعمار

 

راني من خدالل تنظديم النقدل التددريجي والمسدتمر لنظدام المعلومدات بغيدة تسدهيله واسدتغالله يجب فقامة تسيير عم 

 بشكل ضمثل وجعله ضكثر تفاعال ومرونة تجاه التطورات االستراتيجية لمشروعات الحكومة االلكترونية.

 

 ت:فن مسألة العمران تمكن من االستجابة لقضايا محورية ومن الرفع من موثوقية مركز البيانا

 لماذا يتم فنشاء هذه البنية التحتية؟ 

 من ضين تمر الكابالت؟ 

 ما هي نسبة الملء في الفُرار والدواليبر والرفوفر والمحوالت؟ 

 في حالة حادثر ما هي الحلول التي تمكن من المعالجة؟ 

 كيف نحد فلى ضدنى حد وقت تدخل المشغلين؟ 

 كيف ننفذ االنتقال من المادية نحو االفتراضية؟ 

 ... 
 

 الجوانب المتعلقة بالشبكات

فن مركز البيانات يجب ضن يتوفر على مستوى عال من االستعداد لتوفير شدبكة نوعيدة ومسدتوى عدال مدن األمدان. 

 فن مباد  التصميم في هذا المجال هي كالتالي:

  10ضن يتم بناؤه حول نواة بأداء جيد يخلف الشبكة بقدرة مطلوبة تتمثل فيGE) 

  استخدامMPLS 5ويل البيان المتعدد البرتوكوالت( انظر اإلطار يتح. 

  التوفر على خدمات موازنة الشحنةر واالستخدام األمثل لSSL .وللواقيات من الحرائق 

 .)ضن يكون متطورا وقابال للتوسيع ضفقيا يبواسطة فضافة معالجات وضقراص صلبة 

 لمنطقي يحالة األقراصر وضدعية التوفر على لوحة تحكم تشمل كل مؤشرات األداء والضعف المادي وا

 تحيين البرامجر التهديدات المعروفة... الخ(.

 

 MPLSتكنولوجيا 

لكلمات مدلولها هو نوعية الخدمة( تمثدل مجموعدة مدن الخصدائص المعرفدة بد  يوهي اختصار  MPLSفن عبارة 

l'IETF  بعالمدة تعمدل علدى ان تحددد  يقوة مهمة هندسة االنترنت( المتمثلة فدي مدد الخلفيدات المدارة علدى الشدبكة

فذن علدى تسديير نوعيدة الخدمدة علدى تحديدد خمسدة تعمدل  MPLSممرات الطريق التي يجب ضن تسلكها البياندات. 

 ضي ضصناف الخدمات(: CoSضصناف من الخدمات يوهي المعروفة باالنجليزية ب  

 

  ضكثدر ارتفاعدا مدن مسدتويات فيديو: فن صنف الخدمات بالنسبة لنقدل الفيدديو يمتلدك مسدتوى مدن األولويدة

 الخدمات.

  الصوت: فن صنف الخدمة بالنسبة لنقل الصوت يمتلك مستوى من األولوية يساوي مسدتوى الفيدديور ضي

 ضنه ضكثر ارتفاعا من مستويات خدمات البيانات.

 البيانات ذات األولوية الكبرى يD1ة (: يتعلق األمر بصنف الخدمة الذي يمتلك ضكبر مستوى مدن األولويد

بالنسددبة للبيانددات. هددذا الصددنف يفيددد خاصددة التطبيقددات التددي لهددا حاجددات ملحددة مددن حيددث األداء والتددوفر 

 ونطاق التردد.,



 البيانددات ذات األوليددة يD2 هددذا الصددنف مددن الخدددمات يقابددل تطبيقددات ليسددت دقيقددة تمتلددك متطلبددات : )

 خاصة من حيث نطاق التردد.

 بيانات ليست ذات ضولوية يD3ف الخدمات األقل ضولوية.(: تمثل صن 

ر IPويمكدن ضساسدا ضن تعمدل علدى الشدبكات  OSIتأتي على مستوى الطبقدة الثانيدة مدن نمدوذا  MPLSفن خصائص 

ATM .ضو ربط الخلفيات 

  هي: MPLSفن الفوائد األساسية التي تضيفها 

  فدمااIP/ATM 

  خلقVPN 

 المرونة: فمكانية استخدام العديد من ضنواع الوسائط  يATM, FR ر االنترنترPPP, SDH.) 

 .التسيير المتعدد الطبقات 

 MPLS  البصددري.  االنترنددتيمكددن ضن تضددمن انتقدداال سددهال نحددوMPLS  لددم تكددن مرتبطددة بتقنيددة خاصددة مددن

(. مدع PPP, SDHر االنترندتر ATM, FRويمكدن ان تنشدر علدى البنيدة التحتيدة ييدر المنسدجمة ي 1مستوى 

 DiffServ, Cisco Guaranteedلصدددلبة علدددى نوعيدددة الخدمدددة يالتكفدددل بتسدددهيل العوائدددق الليندددة وا

Bandwidth)مع فمكانية االسدتخدام المتدزامن لبروتوكدوالت متعدددة للرقابدة فدالن . وMPLS  يمكدن ان تسدهل

 WDMاستخدام شبكات بصرية من خالل عملها مباشرة على 

  هندسة الحركدة التجاريدة تمكدن مدن تحديدد طدرق تسديير مفصدلة علدى شدبكاتIP  السدير يمدعRSVP  ضوCR-

LDP) فن هندسة التدفقات هي ميزة فمكانية تسيير تدفقات البيانات المنقولة فوق بنية تحتية للشبكة. فدي .

مع تعقيد كبير في التسيير يبالفعدل فدالن  ATMالوقت الراهن فالن هذه الهندسة تنفذ اليوم ضساسا بمساعدة 

IP وATM ر مع بعض الصعاب يير المنسجمة ضحياندا(. مدع فدمداا هما تقنيتان للشبكات مختلفتان تماما

 سيمكن من تبسيط جذري للشبكات. MPLSهذه الوظائف فالن 

 MPLS: وصف تكنولوجيا 2اإلطار 

 

 : إقامة نظام لالتصال موحد على مستوى الشبكة الداخلية للحكومة211المشروع ..1.1.2.2

 

ارة. وسددعيا فلددى تدددعيم انضددمام المسددتخدمين فددالن نظددام لددإلد IPفن مركددز البيانددات يستضدديف نظددام الهدداتف علددى 

الهاتف المذكور يجب ضن يدعم ويندمج في المنصة التعاونية لإلدارة المؤسسة حول تكنولوجيا ميكروسدوفت والتدي 

تمكن من توفير العديد من ضدوات التعاون. فن الحل التعاوني المقام بالريم من وفرة خصائصه يبقى يير كاف فدي 

 يجعلها بدون استخدام فذا لم تتكيف معها هذه المنصة التعاونية. طور بشكل يومي وقدعالم يت

 

مع توجه العديد من وسائط االتصال نحو الهاتف النقال يسمعيةر بصريةر رسائل قصيرةر رسائل انترنتر خدمات 

ون زيددادة تكدداليف انترنددت ضخددرى...( فددالن اإلدارة تواجدده ضددرورة عصددرنة وتبسدديط اسددتخدام حلولهددا التعاونيددة د

التسيير. وال يتعلدق األمدر هندا بداللجوء فلدى  الهداتف مدن الجيدل الثالدث ضو فلدى اشدتراكات الفداعلين بدل جعدل الحدل 

 التعاوني لإلدارة بنفس البساطة التي توجد عليها الوسائل المعروضة من طرف المشغل. 

 

ب عليده الرجدوع فلدى مكتبده مدن ضجدل ضن هناك تغيير في الصيغة: قبدل عددة سدنوات كدان الشدخص المتجدول يتوجد

يسددترجع جهدداز كمبيددوتره. واليددوم فددالن محطددة العمددل هددي التددي تتبددع المسددتخدم فددي تنقلدده مددوفرة لدده كددل الخدددمات 

 التعاونية المماثلة في جميع الظروف.

ن تصورها فن حدود المنظمات تنفتح و لعمل الباطني والعمل المشترك... الخ. ضي ضن كل ضنواع التعاون التي يمك

ضصبحت مكونة للعمل العميق إلدارة عصرية: ضرورة تشكيل فرق عبر المنظمات تفرق نفسهار والخدمات 

التعاونية تصبح فذن "موسعة" وتنفتح على االنترنت التي ضصبحت اليوم دعامة مشتركة للتواصل مع المرور 

سة   عبر تكنولوجيا مؤس ِّ

 ...الخ. ,TCP/IP, http, HTML, XMLمفتوحة وقابل للتشغيل المتبادل:  

 

الحاجددة للتعدداون فددي كددل مكددان وفددي ضي زمددان تصدداحبها ضددرورة جعددل الخدددمات التعاونيددة فددي متندداول فن هددذه 

المستخدمين: تسهيل امتالك األدوات من طرف المستخدمينر رفع مسدتوى االسدتخدامر كلهدا ضمدور تصدبح فذن فدي 

ضل هذه األدوات التعاونية قادرا بشدكل ضكبدر علدى المسداهمة مركز اهتمامات المنظمات بحيث يصبح المستخدم بف

 الفعالة في خلق قيمة مضافة لشركته. هذه االهتمامات كانت وراء ثورة عميقة للخدمات التعاونية الجديدة:

 

I.  ضددرورة جعددل المسددتخدمين فددي مركددز األدوات تفددرق تصددورات جديدددة لبندداء خدددمات تعاونيددة معرفيددة

نددوعي: مفهددوم فضدداء الفريددق فددرق نفسدده بشددكل تدددريجي ممددا يبشددر بددالجراء وتحددد اللجددوء فلددى تطددوير 



مقاربة تعاونية قبل كل شديء فدي محديط االسدتخدام ولديس مدن طدرف هيكلدة ضو تقندين للمخطدط الدوظيفي. 

وتركيددزا علددى مددا هددو مفيددد نالحددع اندده بالفعددل فددالن مقاربددة تعاونيددة تمددر حتمددا عبددر هيكلددة للمعلومددات 

طريددق مسدددود: كددل السدديناريوهات التعاونيددة ال تسددعى فلددى ممارسددة هددذه الهيكلددة وللتطبيقددات تقددود فلددى 

وبالتالي فالن فعادة تشكيل الهندسدة المدعومدة بمسلسدالت تعاونيدة بشدرية يمكدن ضن يدؤدي فلدى رفدض مدن 

 طرف المستخدمين ضو على األقل يسبب استياءا قد يلحق الضرر بهدف فنشاء القيمة.

 

II. وسددائل المواصددالتر تكسددب نبلهددار بوصددفها فحدددى الخدددمات التعاونيددة  فن الرسددائل ومددن ثددم مجمددوع

األساسية فلى جانب فضاءات الفرق: ضليست هي خدمات مشتركة بامتيازر يسهل التعامل معها مدن طدرف 

 المستخدمين يمع التحفع على درجة العمران وعلى مصاحبة جيدة نحوالتغيير(؟ 

 

من ميكروسوفت وخدماتهار ستستفيد من حلدول ميكروسدوفت لالتصدال فن اإلدارةر في فطار عقد امتالك الرخص 

موحددد ومتطددور جدددا. فن امددتالك هددذا الحددل لددم يشددكل تسددوية لإلشددكاليات الرئيسددية المددذكورة ضعدداله فذا لددم تتخددذ 

 فجراءات فضافية. فن اإلجراءات المصاحبة التي يجب القيام بها تتمثل في:

 

 .تكوين المستخدمين ومصاحبتهم 

 ماا بين األداة المقامة ونظام الهاتف االندIP .القائم حاليا 

  امتالك هواتفIP .لصالح جميع المستخدمين في الشبكة الداخلية للحكومة 

 

 (CND) بيانات: إقامة مركز وطني لل211المشروع   2.2.1.1

 

ضن يحد من توفر منصة  فن مركز البيانات يشكل قلب البنية التحتية للحكومة االلكترونية. كل حادث يمسه من شأنه

اإلدارة وضن يغير البيانات. لذلك فمدن المهدم ضن نقديم مركدزا ثانيدا للبياندات يعمدل كوسديلة ربدط ويضدمن اسدتمرارية 

 (.CNDالخدمة من ضجل التطبيقات الحساسة ويلعب دور المركز الوطني للبيانات ي

 

كدون قدادرا علدى المددى المتوسدط علدى ضدمان المركز الوطني للبيانات يجب ضن يكون قابال للتطور مدن اجدل ضن ي

 حفع وتأمين التطبيقات المعلوماتية الكبرى للدولة.

 

المركددز الددوطني للبيانددات سدديمكن فددي المرحلددة األولددى مددن الحفدداظ علددى البيانددات والتطبيقددات التددي تحتددوي علددى 

 معلومات حساسة:

 

 لداخلية ومواقع انترنت اإلدارة(؛المنصة التعاونية يقواعد البيانات بالرسائلر مواقع الشبكات ا 

 تطبيقات اإلرشيف الوطني للوثائق التي سيتم وضعها على مستوى القطاعات؛ 

 النظام المندمج لتسيير المصادر البشرية في الدولة الذي يجري تطويره؛ 

 .نظم المعلومات بوزارة  المالية 

 

 لخدمة بالنسبة للتطبيقات التالية:في مرحلة ثانية فالن المركز الوطني للبيانات سيضمن استمرارية ا

 الرسائل اإلدارية 

 نظام التسيير االلكتروني للبريد؛ 

 .نظام األرشفة االلكترونية للوثائق 



 ر هناك تطبيقات وطنية ضخرى ضو قطاعية سيتم حفظها على مستوى المركز الوطني للبيانات.وفي مرحلة متأخرة

 

يجددب ضن يقددع فددي منطقددة ليسددت قابلددة للغمددر وبعيدددة عددن مركددز  (CNDر فددالن المركددز الددوطني للبيانددات يجغرافيررا

 (.Datacentreالبيانات ي

SCEالمعددايير المتعددارف عليهددا مددن طددرف لجنددة 
21
مدديال بالنسددبة لمواقددع االرتددداد يفددي الددزمن الحقيقددي(  01هددي  

نكتفي بموقع واحدد ميل بالنسبة لمواقع الحفع ياالرتداد يير المتزامن(. ومع ذلك في مرحلة ضولى يمكن ضن  111و

 من ضجل فقامة المركز الوطني للبيانات.

 

 تتمثل اإلجراءات الالزم القيام بها في ما يلي:

 .تحديد المكان الذي يؤوي المركز الوطني للبيانات 

 .فقامة ربط بالتدفق العالي بين المركز الوطني للبيانات ومركز البيانات باإلدارة 

 نفيذ المركز الوطني للبيانات يتحديد خصائص البنية التحتية(.فعداد دفتر االلتزامات بالنسبة لت 

 تنفيذ حفع البيانات والتطبيقات التي تحتوي على معلومات حساسة؛ 

 .تنفيذ الحفاظ على استمرارية الخدمة من ضجل التطبيقات الحساسة 

 

 و هيئة لألمن المعلوماتي للدولةمصلحة أ: إقامة 212المشروع .22.1.2.

 

حكومة االلكترونية يتطلب فقامة فجراءات هامة للوقاية وللدفاع ضدد الهجمدات االلكترونيدة فدي الوقدت فن تطوير ال

 الذي نالحع فيه زيادة المخاطر المرتبطة بتعميم تقنيات اإلعالم واالتصال وتعميم االنترنت والعولمة. 

حقيقيدا. فهدو يعندي فدي الوقدت الدراهن  األمن المعلوماتي قدد اعتبدر يالبدا مهمدة فنيدة بينمدا يشدكل رهاندا اسدتراتيجيا

مجموعة المنظمات التي تعمل في فطار الحكومة االلكترونية والتدي يجدب ضن تضدمن حمايدة المعلومدات وملكيتهدا. 

وبالفعل فالن الولوا فلى شبكات كونية والتقارب يسهالن جرائم ذات حجم ضكبدر تنتشدر بسدرعة فائقدة. فن الحدد مدن 

نيدة يمثدل بطبيعدة الحدال هددفا لكدل الحكومدات. وبالخصدوص فدالن الحكومدة يمكنهدا ضن مخاطر المعامالت االلكترو

 تتدخل في المجاالت التالية:

 

 :التنظيم 

 تحديد مسؤوليات مختلف الفاعلين ونظم الحكامة 

 .تحديد اإلطار القانوني مع تصورات بسيطة وقابلة للتنفيذ 

 الت التوثيق.تحديد المعايير ضو المصادقة عليها باإلضافة فلى مسلس 

 :تسيير األمن 

 اإلشراف على سياسات األمن المطبقة من طرف مزودي الخدمات 

  اإلشددراف علددى سياسددات األمددن المطبقددة مددن طددرف المنظمددات التددي تلجددأ فلددى خدددمات التعددامالت

 المالية.

 اإلشراف على سياسات األمن المطبقة من طرف اإلدارات التي تسير نظم المعلومات 

 ب:التحسيس والتهذي 

 

فن التكفل بمختلف هدذه الجواندب المتعلقدة بداألمن يجدب ضن يكدون موضدع تددقيقات منتظمدة تقدوم بهدا هيئدة متعدددة. 

وينصح هنا بتشكيل وكالة لتأمين معلومات الدولة تخضع للوصداية علدى مسدتوى الدوزارة األولدى. ومدع ذلدك وفدي 

التنظيم التي تتوفر بالفعل على آليدات لمتابعدة  مرحلة ضولى فالن هذا العمل قد يوكل فلى مصلحة على مستوى سلطة

 البنى التحتية للمواصالت التابعة للفاعلين. 

 

 هذه المصلحة ستتمثل مهمتها في ما يلي:

 .فحداث سياسات للمن بالنسبة لإلدارات والفاعلين في مجال المواصالت والشركات العمومية 

 .تطوير مناهج للتكوين في مجال األمن المعلوماتي 

 تابعة تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة باألمن المعلوماتي في القطاع العامم 

 السهر على تنفيذ النظم المتعلقة باألمن المعلوماتي 

 .فعداد النظم الخاصة باألمن المعلوماتي واألدلة الفنية المتعلقة بهذا الموضوع والقيام بنشرها 
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 يضمان السهر التكنولوجي في ميدان األمن المعلومات 

  تطوير ثقافة األمن من خالل فقامة مخطط لالتصال ونشر بوابدة تهذيبيدة لصدالح التدأمين واإلدارات

 والشركات.

 

 : إقامة مقدم للخدمات في مجال التوثيق االلكتروني212المشروع   2.1.2.2

 

لتوثيددق مددع زيددادة افتراضددية التبددادالت وتنميددة تطبيقددات االنترنددتر فقددد ضصددبحت ضددرورة التددوفر علددى خدمددة ل

 االلكتروني جلية.

في موريتانيا فالن التوثيق المصرفي قد بدض بالفعل. فقد تم فنشاء وكالة جديددة مكلفدة بسدجل الحالدة المدنيدة والوثدائق 

 المؤمنة. وهي تتولى مسؤولية فقامة سلطة للتوثيق االلكتروني. 

لبنيددة التحتيددة التددي سددتتم فقامتهددا فددي هددذا وزارة التشددغيل والتكددوين المهنددي والتقنيددات الجديدددة يجددب ضن تلجددأ فلددى ا

المشددروع مددن ضجددل تددوفير خدددمات التوثيددق االلكترونددي لصددالح اإلدارة والقطدداع الخدداص. لددذلك فددالن الشددركة 

( هي المرشح األمثل من ضجل تطوير هذه الخدمة. ومع وجودها على امتداد MAURIPOSTالموريتانية للبريد ي

األدوات اللوجسدتية الضدرورية مدن ضجدل توزيدع مفداتيح عموميدة وخصوصدية التراب الدوطنير فالنهدا تتدوفر علدى 

 متعلقة بالتوقيع االلكتروني.

 

 يتوجب عليها في هذا اإلطار: MAURIPOSTفن 

ضددمان تددوفر خدمددة سددنوية تحصددي التوثيقددات االلكترونيددة للشددخاص الددذين يطلبددون منهددا ذلددك. وذلددك  .ض 

 نيةلصالح ضولئك الذين تسلم فليهم وثائق ضلكترو

 ضمان سير مصلحة تمكن الشخص الحامل لوثيقة االلكترونية بان يبطلها دون تأخير وبشكل دقيق. .ب 

 السهر على ضن يكون تاريخ ووقت المنح واإللغاء لشهادة االلكترونية محددين بشكل دقيق. .ا 

تشددغيل ضشددخاص لهددم المعددارف والتجربددة والمددؤهالت الضددرورية مددن ضجددل تددوفير خدددمات توثيقددات  .د 

 ونيةااللكتر

 تطبيق فجراءات مالئمة للمن. .ه 

 استخدام ضنظمة للمنتجات التي تضمن األمن التقني والتشفيري للوظائف التي تضمنها. .و 

في حالدة فعطائهدا للموق ِّدع بياندات لخلدق توقيدع االلكتروندي عليهدا ضن تضدمن سدرية تلدك التوقيعدات عندد  .ز 

 .تاجهاة فنفنشائها وضن تمتنع عن االحتفاظ بهذه البيانات ضو فعاد

ضن  ر علدىفدي نفدس الوقدتمن التوقيع االلكتروني في حالة تقديم بيانات لإلنشاء وبيانات للتحقق  رالسهر .ح 

 إلنشاء موافقة لبيانات التحققاتكون بيانات 

علدى كدل المعلومدات المتعلقدة بالشدهادة االلكترونيدة  ركتروندي فن دعدت الضدرورةر على شدكل ضلالحفاظ .ط 

 ل فثبات التوثيق االلكتروني ضمام العدالة.التي قد تكون ضرورية من ضج

اسددتخدام ضنظمددة لحفددع الوثددائق االلكترونيددة فذا لددم يكددن ذلددك مضددمونا مددن طددرف سددلطة التوثيددق وذلددك  .ي 

 ضمانا لما يلي:

 فدخال وتعديل البيانات خاص باألشخاص المخولين بذلك من طرف مقدمي الخدمات -

 ضن يتم فال بموافقة مسبقة لصاحب الشهادة شهادة االلكترونية ال يمكنالولوا الجمهور فلى  -

 نه ضن يلحق الضرر بأمن النظام يمكن ضن يتم اكتشافه.أكل تعديل من ش -

التحقق من جهةر من هوية الشخص الذي تسلم فليه الشهادة االلكترونية وذلك بان نطلب منه تقديم وثيقدة  .ك 

واالحتفدداظ بالخصددائص رسددمية بددالتعريف ومددن جهددة ضخددرى الصددفة التددي يتصددف بهددا هددذا الشددخص 

والمرجعيات والوثائق المقدمة من ضجل فثبات هذه الصفة يجسور للتحقق عبر االتصال يجب ضن تعتبدر: 

جسور تربط بالوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنةر جسور تدربط بالسدجل التجدارير جسدور 

 ...(زريبتربط بسجل شهادة الت

 ما يلي:ن رونية مالتأكد وقت تسليم الشهادة االلكت .ل 

 ضن المعلومات التي تحتويها هذه الشهادة دقيقة. -

ن الموقع المعرف فيها يتوفر على بيانات ف نشاء التوقيع االلكتروندي المقابلدة لبياندات التحقدق مدن ض -

 التوقيع االلكتروني الواردة في الشهادة.

للشدخص الطالدب لتسدليم الشدهادة قبل توقيدع عقدد تقدديم الخددمات للشدهادة االلكترونيدةر اإلخبدار الخطدي  .م 

 ما يلي:بااللكترونية 

  بالجراءات واستخدام الشهادة -

 بكونه يخضع ضوال يخضع لمسلسل التأهيل االختياري لمقدمي خدمات التوثيق االلكترونية -

 الجراءات االعتراق وتسوية النزاعاتب -



 المقررة ضو التي تفيدهملكترونية بعناصر المعلومات ضتزويد األشخاص الذين يعتمدون على بطاقات   .ن 

 

 

 عالية التدفق لإلدارة وتجهيزها باألدوات المعلوماتيةدمج اإلدارات العمومية في شبكة  -22.التوجيه 2.2.2

 

( تهددددف فلدددى تشددجيع العمدددل الجمددداعي ضدددمن اإلدارة RIADفن الشددبكة الداخليدددة ذات التددددفق العددالي لدددإلدارة ي

نها أشددكل ضفضددل ضددمن مختلددف المصددالح. فنهددا تشددكل ضداة مددن شددوالتشددارك فددي المصددادر وتمريددر المعلومددات ب

التحسين من ضداء وفنتاجية المصالح اإلدارية وبالتالي الخدمات المقدمة فلى المدواطن. نضديف فلدى ذلدك ضن الشدبكة 

الداخلية ضظهرت ضنها ضداة ضرورية بالنسبة ألصحاب القدرار الدذين يواجهدون مصداعب فدي التحدرك وذلدك بفضدل 

 ضو حتى مجرد تبادل الرسائل االلكترونية. IPصوتية على الخدمات الالمؤتمرات عبر الفيديور  استخدام
 

بدددل  IPفن العائدددات مددن االسددتثمارات مضددمونة حتددى بمجددرد تقيدديم مددا يقتصددد بفضددل اسددتخدام الصددوت علددى 

 المواصالت الهاتفية على مستوى اإلدارة.
 

اللكترونيددة وخاصددة منصددة تطددوير الخدددمات المندمجددة عبددر تشددكل دعامددة النتشددار اإلدارة ا RIADفن شددبكة 

االتصال. فن االستفادة من هذه الشبكة يجب ضن تعمم على كدل اإلدارات وكدل المسدتخدمين يجدب ضن يتدوفروا علدى 

 التجهيزات الضرورية الستغاللها بالشكل األمثل. 
 

كدذلك الرفدع مدن مسدتوى البندى التحتيدة للشدبكات فن تعميم االستفادة من هذه الشبكة يشمل الربط المتبادل للمواقع و

 محطات عمل المستخدمين.بالمحلية والشبكات النشطة التي تضمن ربطا فعليا وفعاال 
 

 عبر المشاريع التالية: يهيتوزع تنفيذ هذا التوج

 

 RIAD: دمج اإلدارات المركزية والمجموعات المحلية في انواكشوط 221المشروع   2.21..2
 

مبنى فداريا. وقد تدم  41اخلية لإلدارة تعتمد على بنية تحتية لللياف البصرية على شكل هيكل يربط بين الشبكة الد

 فنشاء هذه الشبكة عبر ثالث مراحل:
  

 (:  1114-1115ي 1المرحلة 

خالل المرحلدة األولدى فدالن العمدود الفقدري قدد 

ربددط بسددتة مواقددع ضساسددية وانطالقددا مددن هددذه 

دام الروابط لتشمل رئاسة المواقعر فقد تم استخ

الجمهوريددة ورئاسددة الددوزراء وكددل القطاعددات 

 الوزارية.
 

العودة الموحدة مكررة وقابلة للتمديد. الدروابط 

بددددين الموقددددع المركددددزي والمواقددددع الرئيسددددية 

مكررة فال ضن الروابط ييدر النشدطة تمدر عبدر 

نفس المسدار الدذي تمدر منده الدروابط النشدطةر 

ي فقامة حلقة تربط وهو ما يجعل من الضرور

بددين المواقددع الرئيسددية يالحلقددة بدداللون األحمددر 

 (.00في الشكل 
 

 (:1110ي 1المرحلة 

مواقدع فضدافية  1خالل هدذه المرحلدة تدم ربدط 

يالمبندددى الجديدددد لدددوزارة الدددنفطر فدارة الميددداهر 

اإلدارة العامددددة للجمدددداركر مفوضددددية األمددددن 

 الغذائي

 

 
 

: بنيددة الشددبكة الداخليددة مددع ولددوا مكددرر فلددى كددل مددن 00الشددكل 

 المواقع الرئيسية.

 

 بنية لشبكة الداخلية
 شبكة األلياف البصرية

 الوصف الرمز المجموع

 العمود الفقري 

 )الموقع الرئيس(

 المواقع الرئيسية

 الحكومة مبنى



 (:1119ي 1المرحلة 

خالل هذه المرحلة فقد تم ربط المبنى الجديد للوزارة األولى ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزارة التجهيدز 

ة بأشدغال وضدع الكدابالت يشدبكات والنقل باإلضافة فلى مباني فدارية ضخرى. مختلف هذه المراحدل كاندت مصداحب

  ( للمباني اإلدارية المرتبطة بالشبكة.LANداخلية 

 

 مشروع توسعة وتحسين مستوى الشبكة الداخلية يجب ان يشمل المكونات التالية:

 

 الرفع من مستوى الشبكات المحلية في المباني اإلدارية والمجموعات اإلدارية

 

I.  الشددبكة الداخليددة تسددتخدم ابروتوكددولIP-MPLS  الرفددع مددن مسددتوى مركددز 510يانظددر المشددروع :

البيانات من ضجل ضن يعمل كمنصة موحدة الستضافة تطبيقدات الحكومدة االلكترونيدة(. وسدعيا فلدى ضدمان 

توزيع مختلف الخدمات يبياناتر صوتر صورة( من الضروري ضن نتوفر علدى شدبكات محليدة موثوقدة. 

السدلكية فدي المبداني التدي تشدمل عدددا هامدا مدن المسدتخدمين  في هذا المجال باسدتخدام الشدبكاتويوصى 

 مستخدما واستخدام الشبكات الالسلكية في يير ذلك وفي قاعات االجتماعات. 11ضكثر من 

II.  فقدط ممدا  1ياسدتخدام ممدررات ومحدول مدن الدرجدة  الثالدثالشبكة يجب ضن تكون مكتملة ومن المسدتوى

 يمكن من تسيير نوعي للخدمة(.

III. فن معيار IEEE 802.1  :يجب ضن يحترم 

  802.1q  من اجل تسيير نوعية الخدمة 

 802.1q   شبكة محلية من ضجل فقامةVLAN 

 802.1x   .من ضجل تنفيذ اإلشراف على الولوا على الشبكة على ضسار المدخل 

IV عنددد  يجددب ان يددتم اسددتخدامه وضن تكددون كددل نقدداط الددربط مرقمددةو.     يجددب ضن يكددون هندداك دوالب للتجميددع

 نهايتيها.

 

 توصيات من أجل الشبكات المحلية السلكية:

 

 المدزود بد رابطات   Cat-5واستخدام الكابل  100BASE-TXبالنسبة للشبكات المحلية يوصى باحترام المعيار 

RJ45.  100وضددع الكددابالتBASE-TX  يمكددن ان يسددتخدم فددي تبولوجيددا شددبكية ضو علددى شددكل محددرك خطددير

م كحد ضقصى بين الجهداز ونقطدة الدربط(. وهكدذا نضدمن تددفقا 01بين تجهيزين للشبكة يومترا  901بطول ضقصاه 

 بايت للثانية وتثبيت مختلف الخدمات يالتشفيرر نقل البيانات... الخ(.وليك 011قدره 

 

 توصيات للشبكات المحلية الالسلكية 

 

  الشبكات الالسلكية يجب ضن تحترم نظم الشبكة الالسلكية:

 802.11e ي تمكن من زيادة آليات الت QoS)ينوعية الخدمة 

 802.11g  2,4الددذي يمثددل المعيددار األدق مددن ضجددل الشددبكات الموسددعة التددي تسددتغل Ghz  مددع تدددفقات

 بايت للثانية.اكيم 45قصوى ب

 

 الرفع من مستوى األماكن التقنية

 

ك ربطدا بالشدبكة الكهربائيدة األماكن التي تحتوي على تجهيزات نشطة يجب ان تكون سالكة بشدكل سدهل وضن تمتلد

مستغال عن ربط اإلدارات التي توجد بداخلها. فن شروط التكييف وتمويج الكهرباء والمسداكة فدي المبندى يجدب ضن 

 تكون دقيقة.

 

 إقامة لوحة تحكم ودعامة لصالح المستخدمين.

 

لضدروري لدذلك تدوفير مدا فن تفعيل واستمرارية الخدمة على مستوى الشدبكة الداخليدة هدو جاندب هدام جددا. ومدن ا

 يلي:

  ضمان متابعة نوعية الخدمة من خال ل التحليل المنتظم لفاعلية خدمة الدعم القائمة بالفعل يمنصدة الددعم

 التي تتوفر على واجهة على الشبكة وعلى مركز االتصال(.,

 .)فقامة بطاقة ديناميكية للشبكة ينظام معلومات جغرافية 



  وعلى نظام  "مفتوحةالمصادر "الضدوات فقامة لوحة للتحكم تعتمد علىCiscoworks .القائم 



 توسعة الشبكة الداخلية )النقل(

 

توسدددعة الشدددبكة يجدددب ضن تدددتم عبدددر 

اللجدددوء فلدددى شدددبكات للفددداعلين. مدددن 

أن هذا ضن يمكن من توسعة سدريعة ش

نددددددماا اإلدارات ضو المجموعدددددات ال

 المحلية.

شددددددبكات الفدددددداعلين تغطددددددي اليددددددوم 

تين السياسدددية واالقتصدددادية العاصدددم

وكدددددذلك بعدددددض المحددددداور المهمدددددة 

انواذيبدددددددو  –يمحدددددددور نواكشدددددددوط 

 –كيهيددددي  نواكشدددوط  –نواكشدددوط 

النعمة(. فن شبكات الفاعلين يجب ضن 

يددتم عبددر فقامددة عقددد مددع تعهددد حددول 
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: البنية المدعة للشبكة الداخلية: إضافة عقدة االسترجاع، أدلة ثانوية 12الشكل 

 يدة.واستخدام شبكة الفاعلين من أجل دمج بلدات جد

 

 

فددددي فطددددار البروتوكددددول الددددذي 

سدديتم توقيعدده مددع الفدداعلين فددالن 

سددتربط  VPNشددبكة مددن نددوع 

واليات الداخل بالشبكة اإلداريدة 

 الداخلية.

 

 
 فوق شبكة الفاعل. VPN: الواليات ستندمج في الشبكة اإلدارية الداخلية عبر 14الشكل 

 

                                                 
22 .SLAلدة : 'االتفاق حول نوعية الخدمة'ر يتعلق األمر بعقد يحدد تعهدات الفاعل / المضيف فيما يخص نوعية خدماته والعقوبات التي تلحق به فدي حا

 التقصير. هذه النوعية يجب ان تكون مقيسة تبعا لمعايير مقبولة لدى الطرفين. مثال: وقت فعادة الخدمة في حالة حدوث حادث.

 شبكة األلياف البصرية

 الوصف الرمز المجموع

 العمود الفقري 

 )الموقع الرئيس(

 المواقع الرئيسية

 مبنى الحكومة

 بنية لشبكة الداخلية

 سيرفير الدليل السنوي

 للمشغل PPربط 

ربط عبر شبكة 

 (vpnالمشغل )

 مراقب الميدان الرئيسي

ثانوي مراقب ميدان 

على مستوى 

 المواقع الهامة

 

 

 لبصريةشبكة األلياف ا

 الوصف الرمز المجموع

 العمود الفقري 

 )الموقع الرئيس(

 المواقع الرئيسية

 المدينة

 بنية لشبكة الداخلية

 سيرفير الدليل السنوي

 للمشغل PPربط 

 شبكة األلياف البصرية

 البلدية

ربط عبر شبكة المشغل 

(vpn نحو العاصمة )

 االقتصادية

ربط عبر شبكة 

( نحو vpnالمشغل )

 إحدى الواليات

 



 يز اإلدارة والمجموعات المحلية بوسائل المعلوماتية: تجه221المشروع  2.1.2.2
 

مرحلدة تشدخيص مدا هدو موجدود مدن مالحظدة ضن المنصدة المعلوماتيدة فدي اإلدارة تعداني مدن عددة نقداط مكنت  لقد

 ضعف نذكر منها خاصة:

 .عدم تناسق وانسجام األدوات المعلوماتية الموجودة 

 تقادم جزء من التجهيزات المعلوماتية 

 كنولوجيا بالية ويير منسجمة.استخدام ت 

ع من مستوى تجهيزاتها المعلوماتيدة سدواء علدى ففن ضيلب القطاعات الوزارية لم تحضر فلى يومنا هذا خططا للر

 القصير ضو المتوسط. المدى 

قطاعات فقط معنية اآلن بورشة المخطط التوجيهي إلدخدال المعلوماتيدة لدإلدارة الدذي يجدري تنفيدذه والدذي مدن  4

 رر ضن يقدم خططا للتجهيز على المدى المتوسط والطويل.المق
 

ائقدا ضساسديا ضمدام فقامدة جهاز الكمبيوتر تمثل ععلى يمكن فذن ضن نقول فن حالة التجهيزات المعلوماتية والتطبيقات 

 لكترونية تعتمد على استخدام نظم المعلوماتية وعلى األدوات التعاونية.فدارة ا
 

مستوى التجهيزات المعلوماتية على مستوى اإلدارة والمجموعات المحلية يجب ضن يحدد فن فجراء هاما للرفع من 

 من ضجل مصاحبة المشاريع المقترحة ضمن "االستراتيجية".

 

 راء يهدف فلى تحديد األدوات المتقادمةر وتجهيز الوكالء يير المجهزين اليوم بأدوات معلوماتية.جهذا اإل

 

 تحديد التجهيزات المتقادمة
 

 بالنسبة لكل الهيئات يقطاعاتر مؤسسات تحت الوصاية( فالن المعايير التالية تمكن من تحديد األدوات المتقادمة:

 في فئة ضجهزة الكمبيوتر يعتبر الجهاز متقادما: 

  سنوات يفترة االندثار( 4فذا كان عمره ضكثر من 

  دوات تتعدرق لصدعوبات فضدافية سنوات ييتعلق األمر بأ 5فذا كانت األجهزة المحمولة يزيد عمره عن

 بالنظر فلى حركيتها(.

 
 األجهزة غير الذكية:

 

 في فئة الشبكات المحلية تعتبر الشبكة متقادمة: 

 .فذا كانت الشبكات المحلية مملوكة وال تسمح بالتشغيل المتبادل 

  مدن  4-1فذا كانت الشدبكات ال تحتدرم الدنظم التدي تمكدن مدن الصديانة واإلشدراف السدهل يخاصدة النقداط

 الفقرة ضعاله "الرفع من مستوى الشبكات المحلية في بنيات اإلدارة والمجموعات المحلية"(.

 

 تحديد التجهيزات الالزم اقتناؤها.
 

بغيددة فعددداد مخطددط خمسددي القتندداء التجهيددزاتر بالنسددبة لكددل الهيئددات يقطاعدداتر مؤسسددات تحددت الوصدداية( مددن 

 فئات:الضروري تحديد االحتياجات وتصنيفها على 

  الددوكالء الددذين يسددتخدمون األنظمددة المعلوماتيددة مددن ضجددل تسددجيل وضددبط المعلومددات باسددتخدام 0الفئددة :

 األدوات المكتبية والوظائف التعاونية.

  الدددوكالء يسدددتخدمون وظدددائف متطدددورة: يمعالجدددة البيانددداتر الوسدددائط المتعدددددةر التطدددويرر 1الفئدددة :

 اإلحصاءات(.

 ء يتم توزيعهم حسب ثالث فئات:فيما يخص الحركية فالن الوكال

 حركي محدود؛ 

  حاجة فلى ضداء متوسطبحركي 

  أداء عالي.بحركية 

 

 تصنيف الوكالء يجب ضن يمكن من:

  الشبكات المحلية المتقادمة.وتحديد وتنفيذ خطة لتجديد ضجهزة الكمبيوتر الشخصية 

 وم باألدوات المعلوماتية.تحديد برنامج سنوي للتجهيز يمكن من فمداد الوكالء يير المجهزين الي 



 مميزات التجهيزات الالزم اقتناؤها هي كالتالي:

 

 التعليق التجهيز المقترح الفئة

فن تكلفددة اقتندداء زبددون خفيددف هددي نصددف  زبون خفيف مستقل 0الفئة 

 تكلفة اقتناء جهاز كمبيوتر اكالسيكي

مبيددوتر وزة الكجهددأليجددب ان يددتم االختيددار  كمبيوتر شخصي ذو كفاءة عالية 1الفئة 

الشخصدددية المهنيدددة التدددي تتطلدددب صدددديانة 

 محدودة وتوفر نسبة استعداد عالية

  ليس هناك ضي تجهيز متحرك حركية محدودة

حركيدددددة وحاجدددددة فلدددددى ضداء 

 متوسط

 الليةقتفضل الخفة واالست جهاز كمبيوتر محمول وذو كفاءة

جهاز كمبيوتر محمول ذو ضداء فائق  حركية وضداء فائق

 الجودة

 تفضيل ضداء المعالج والقرص

 

لين. وهكددذا نددتخلص مددن معوقددات للتددوفر قوننصددح هنددا فددي حالددة الزبددون الخفيددف باختيددار زبندداء خفيفددين ومسددت

 رات وللشبكة.يفرواالستعداد للسي

 

 نو: الزبناء الخفيف12الجدول 

ن هدو الحدد فلدى ضدندى الزبون الخفيف هو جهداز كمبيدوتر بحجدم محددود خفيدف وقدوي. الهددف مدن الزبنداء الخفيفدي

داء المكتددب والمردوديددة وفمكانيددة االسددتفادة القصددوى مددن ضدرجددة مددن مضدداعفة األدوات والبددرامج عبددر الشددبكة. 

ة لدإلدارة. وهنداك نظاما من الدرجة األولى بالنسدب هالبيانات وبساطة التسيير والمستوى العالي من األمان تجعل من

 تخدام المرجو:الخفيفين تبعا لالس العديد من الزبناء

 

 الفئة األولى: الزبناء المستقلون

لين قالخفيفدين المسدت لي وعلى برامجهم. فدي فئدة الزبنداءالغالزبناء الخفيفون المستقلون يحتوون على نظامهم االست

تددتالءم مددع التطبيقددات  'الحيددة'الددذاكرة مددن الضددروري ضن نتددوفر علددى قدددرة للتخددزين وللحسدداب كافيددة وفذا كانددت 

 التي ستستخدم.المهنية 

 

 الشبكات  ء المتمثلون فيالفئة الثانية: الزبنا

الخفيفدون علدى شدكل شدبكات يدتم تصدميمها مدن ضجدل تحميدل مجموعدة مدن الدنظم والبدرامج المخزندة علدى  الزبناء

علدى  تالخفيفدين علدى شدكل شدبكة يمكدن ان تكدون لهدم قددرا ءسرفير مركزي. وعلى العكدس مدن ذلدك فدالن الزبندا

 م ذاكرة وحساب ضقل ضهمية فذ ضنهم يستخدمون مصادر من السرفير الذي يرتبطون به. التخزين وله

 

 للشبكة. ناءن لديهم فمكانية ضن يصبحوا زبولقالمست ءانالزب مالحظة:

 

 

البنيددة التحتيددة التامددة الضددرورية السددتغالل باإلدارات  مدددعددددها لتقديرهندداك تجهيددزات ضخددرى يجددب تصددورها و

 ما يلي: فيمنصتها. ونقد مها 

 

 التعليق التجهيز

تكنولوجيددا الليددزر تددوفر مردوديددة اقتصددادية ضفضددل مقارنددة بالتكنولوجيددا  شخصية وحيدة اللونطابعة ليزر 

صح بالحد من عدد الطابعات الشخصدية واقتصدارها ناألخرى. ومع ذلك في

 على المسؤولين الذين يحتاجونها. 

السدددابق فدددالن تكنولوجيدددا الليدددزر يجدددب ضن تبقدددى  طريقدددة مماثلدددة للسدددطرب A4ملونة ليزر طابعة 

 . فال ضن استخدام طابعات شخصية يجب الحد منه.المفضلة

ر ةمتعدددددد الوظددددائف: مصددددورجهاز

 A3طابعة واسكانير 

المصورات الرقمية التي تتدولى فدي الوقدت ذاتده وظدائف فداكس والطباعدة 

مددن  تجهيددزا اقتصدداديا يمركددز تسدديير الطباعددة ويحدددوحيدددة اللددون تشددكل 

 الحاجة فلى الصيانة.

  



األقراص الخارجية تمكن من تسيير سهل للحفع. يجب ان ينصب االختيار  األقراص الخارجية

 على ضقراص صلبة قوية توفر الحماية ضد آثار الصدمات. 

فن اختيددار التمددويج يجددب ضن يددتم عبددر تمددويج مركددزي. وهكددذا نحددد مددن  مموجات الكهرباء المركزية

 ة والمستهلكات. تكاليف الصيان

حيث ضدوات الترقيم فالن االختيار يجب ضن ينصب على ضجهزة اسدكانير من  المصور الطبقي بقدرات عالية

 شخصية للوكالةر واسكانيرات مهنية على مستوى سكرتيريا اإلدارة.

العدددددددددددرق العلدددددددددددوي ضجهدددددددددددزة 

 (Rétroprojecteurي

 الجتماعات.يجب ضن يكون موجودا في كل قاعات االعرق العلوي جهاز 

العامة يجب ضن تتوفر بيانات فن الهيئات التي تتعامل مع كميات عالية من ال نظام الحفع

علددى نظددام للحفددع يمكنهددا مددن الحفددع علددى قددرص صددلب وعلددى ضشددرطة. 

الددنمط األول يوثددق بدده بشددكل كبيددر والددنمط الثدداني يمكددن مددن الوضددع فددي 

 األرشيف.
 

 ما يلي: من كل هيئة يمكنتحديد االحتياجات يجب ضن 

 تحديد خطة تجديد للتجهيزات 

  ضدوات معلوماتيددة علددى  اآلن ينمجهددزالتحديددد برنددامج سددنوي للتجهيددز يمكددن مددن تددوفر الددوكالء ييددر

 تستجيب للحاجيات الشاملة للهيئة.
 

 اقتناء التجهيزات
دية وسدهولة. مدن ضجدل اإلدارة يجب عليها ضن تقيم آلية تمكن من اقتناء التجهيزات وذلك بطريقة تكدون ضكثدر اقتصدا

لتجهيز يجب ضن تكون موضع تسيير ممركز عن طريق الصدفقات ا في مجال السنويةحتياجات ذلك فالن مختلف اال

 بواسطة كشوف الطلبيات.
 

فن "الصددفقات علددى ضسددار كشددوف الطلبيددات" هددي صددفقة تعددد مددع فاعددل ضو عدددة فدداعلين اقتصدداديينر وتنفددذ تبعددا 

 .اتف الطلبيوإلصدار كش
 

لصفقة ال تخطط لحد ضدنى وال حد ضقصى من حيث القيمدة ضو الكميدة ويدتم التعاقدد فيهدا بددون الحدد األدندى وال هذه ا

ر فالن الكميات التي يجب ضن تطلب ضثناء تنفيذ هذا النوع من الصفقات يدتم التوجيهالحد األقصى. يير ضنه من حيث ا

كشوف الطلبيات يتم دون نقداا ضو وضدع الصدفقة  ضن يشكل ذلك تعهدا من طرف اإلدارة. فن فصدار دونتحديدها 

 موضع التنافس المسبق بين الممونينر وذلك تبعا لشكليات محددة بشكل صريح ضمن الصفقة.
 

فن كشوف الطلبيات هي وثدائق مكتوبدة موجهدة فلدى ضصدحاب السدوق. فن هدذا الكشدف يحددد الخددمات الموصدوفة 

 .يحدد كميتهاكما بالصفقة والتي يطلب تنفيذها 

 
 

  إفادة اإلدارات والمجموعات المحلية من التطبيقات المعيارية -22التوجيه .2.2.2
 

التطبيقددات المعياريددة يجددب ضن تندددمج بسددرعة فددي اإلدارة مددن ضجددل زيددادة فاعليددة اإلدارة وتدددعيم اسددتخدام تقنيددات 

لدى شدكل تطبيقدات معياريدة قابلدة اإلعالم واالتصال التي تشكل شرطا ال بد منه لإلدارة االلكترونية. فن التطوير ع

 لتعديل الوسائل سيمكن من:

 .امتالك محفظة للتطبيقات المتجانسة والتي تحترم نظم األمان والثقة 

 .)تحقيق اقتصاد هام في التكاليف يالتطوير مرة واحدة واالستخدام عدة مرات 

 .تسهيل تطوير وصيانة هذه التطبيقات 

 

(. وفدي هدذه 01دة بالفعل ضو هي قيد اإلنجاز يانظدر الجددول واك تطبيقات موجمن بين هذه التطبيقات المعيارية هن

 الحالة سنعطي فقط توصيات فضافية تتعلق بها.

 



 : إعداد محفظة تطبيقات معيارية221المشروع   1.2.2.2
 

 لبريدلنظام التسيير االلكتروني 
 

 التقديم

المعلومات من مادية فلى افتراضية. هذا المسلسل ضصدبح فن التسيير االلكتروني للبريد يشكل قاعدة مسلسل تحويل 

ضروريا بفعل اتساع حجمهدار والحاجدة فلدى اسدترجاع وتسديير المحتويدات بشدكل يدزداد تسدارعا وبفعدل متطلبدات 

 قابلية تتبع األنشطة. 
 

تبدع ويعطدي لتثدائقر ويحدافع علدى فمكانيدة افن التحويل الجيد للمعلومات فلى افتراضية يحد من فتدرات معالجدة الو

مؤشرات يوثق فيها حول النشاط. فن ضنظمدة تحويدل المعلومدات مدن ماديدة فلدى افتراضدية تمكدن مدن فعدادة تشدكيل 

يير منظمة مما يحد بشكل عميق من تكداليف وة متناثرة دفي المتناول. وهي الملفات التي تكون عا هاالملفات وجعل

 اطر الخطأ.اإلدارية ومخجال الطباعة والتصوير والتخزين واآل
 

فن تعميم التسيير االلكتروني للبريد في القطاعدات الوزاريدة وفدي اإلدارات يشدكل نشداطا اسدتراتيجيا تعتبدر فوائدده 

 من حيث االقتصاد والفاعلية المتزايدة لإلدارة هامة جدا.
 

لتطبيدق يجدب ضن يشدهد فن القطاع المكلف بتقنيات اإلعالم واالتصال يتوفر بالفعل على تطبيق لتسيير البريد. هدذا ا

 فصالحا من ضجل ضن يستجيب للوظائف األساسية التي تمكن من التسيير االلكتروني الفعال للبريد.
 

الوظائف التي يجب ضن تضاف يجب ضن تمكن من تحويل ضنشطة تسيير البريد فلى ضنشدطة آليدة وذلدك تبعدا للفداعلين 

 تنظيم الثانويةر والمسؤولين عن متابعة البريد والتعليق عليه.النمطيين التاليين: مكتب التنظيم المركزير مكاتب ال

 :االستالم البسيط للبريد 

  تحويل البريد القادم على شكل ضوراق وفاكسدات فلدى صدور رقميدة ومدن ثدم التعدرف علدى األحدرف

 يتحكم فيه التطبيق ضو بواسطة جهاز اسكانير في حالة معالجة الكمية. مما( OCRبشكل تلقائي ي

 بالبريد االلكتروني التكفل 

 .فرسال رسالة استالم تلقائية 

  تلقائي للبريد على شكل تسجيل يمكن تغيير وسائطه ممدا يمكدن مدن تصدنيفه الالترقيم اليدوي ضو شبه

 حسب المواضيع.

  فلدى التوزيع اليدوي ضو التلقائي لملفات البريد القادم تبعا للموضوع في سلة البريد االلكتروني القدادم

 مصالح.مختلف ال

 المعالجة الدقيقة والسريعة للبريد 

  عقلنة المسلسالت العملية للتنظيم: تبعا للمشكل المطروحر تطبيق قواعد التسيير المتعلقدة بالمصدلحة

المسؤولة والفاعلين واإلجراءات الالزم القيام بها وقواعد االنتقال وفترات المعالجدة المطلوبدة. هدذه 

ف تدفقات العمل التي يطلقهدا البريدد القدادم والتدي يدرد عليهدا البريدد العقلنة تتم عن طريق تنفيذ مختل

المشكل المطروح.  فن مسلسدالت األنشدطة يمكدن ضن تكدون متبايندة: طلدب مدن \االلكتروني الخارا 

مواطنر التمار لخدمة ضو حقر التعبيدر عدن حاجدة ضو رسدالة بدين اإلدارات... كدل ملدف يتكدون مدن 

ات المسددجلة تبعددا للمعالجددة المصددحوبة بوثددائق مرفقددة بينهددا البريددد شددكلية تصددف الطلددب والمعلومدد

األصلي. وهكذا وفي نهاية المعالجة تتوفر المنظمة بالنسبة لكل بريد على ملدف كامدل يكدون قدد مدر 

 ير مع فخبار الفاعل الموالي.خعبر عدة مراحل دون تأ

  :النشر المراقب والمستغل بشكل ضمثل للبريد الخارا 

  الملفات القادمدة تنتهدي يالبدا بمرحلدة مدن البريدد الدذاهب. وفدي هدذه المرحلدة فمدن المهدم فن معالجة

بالنسددبة للهيئددة احتددرام الهويددة المرئيددة واقتددراح ردود متناسددقة للقضددايا المماثلددة وفنتدداا بريددد دون 

ضخطاء في ضسرع وقت ممكن والقيام بالمصادقة الضرورية دون تأجيل من ضجل فرسال البريد بشكل 

 لقائي. الحل المقترح يجب ضن يستجيب لمجموع هذه الحاجيات:ت

  اسددتخدام النمدداذا النمطيددة مددن ضجددل ضددمان ردود معياريددة والتأكددد مددن احتددرام الهويددة

 المرئية للمنظمة.

  القضاء على األخطاء الممكنة حول االسم والعندوان والمرجدع... الدخ للزبدون مدن خدالل

 ملف البريد القادم المتعلق بذلك.االرتباط بقواعد بيانات المنظمة ضو 

 .)مسلسل المصادقة والتوقيع المندمجين يالوسائط تبعا للموضوع 

 اإلنتاا التلقائي للبريد الخارا الموقع؛ 

 )اإلرسال التلقائي المتعدد القنوات يبريدر فاكسر بريد ورقي 

  



 :تحسين وظيفة بريد واإلشراف عليها 

 فنشاء ملفات كاملة والحفاظ عليه 

 ل عناصر سلسلة التعامل مع البريد في الذاكرةحفع ك 

 .فمكانية فظهار المراحل التي يمر بها بريد المواطن 

 .لوحة تحكم تقدم البريد مع فرزها حسب عدة معايير 

  فحصائيات شاملة لمعالجدة البريدد: الفتدرة المتوسدطةر المتدأخراتر الطلبداتر الجهدة التدي يدأتي منهدا

 الخ. البريد بالنسبة للمواضيعر ...

 .الحفع األوتوماتيكي في األرشيف تبعا لقواعد يتحكم في وسائطها 
 

 مكونات النظام

 هيئة نظام تسيير البريد تشمل:

 سرفير منطقي يتحمل البيانات التي تتعلق بالبريد الذي يمر بمكتب النظام المركزي. -

 ضجهزة كمبيوتر موجهة لمكتب مركز التنظيم المركزي -

 فلى مسمر متابعة البريد والتعليق عليه. جهاز كمبيوتر نمطي موجه -

محطة عمل يجهداز كمبيدوتر( نمطدي موجده فلدى مكتدب التنظديم الثدانوي الدذي يلعدب دور السدرفير علدى  -

 مستواه. هذا الكمبيوتر سيتحمل بيانات تسيير البريد الخاصة بمكتب التنظيم الثانوي.

لهددم بالدددخول وفلددى تلقددي البيانددات  محطددة عمددل مرتبطددة بشددبكة موجهددة فلددى كددل المسددتخدمين المسددموح -

 المختلفة في البريد.
 

 استراتيجية التطوير
 

 فن االستراتيجية المتبعة تنقسم فلى ما يلي:

االعتماد على نظام لتسيير البريد تتوفر عليه حاال اإلدارة بغية تجنب مصاريف هامة قدد تندتج مدن اقتنداء  .0

 نظام جديد.

تسيير البريد االلكتروني منسجمة مدن خدالل البحدث عدن معياريدة. جعل البنيات األساسية المستخدمة في  .1

فن تنفيذ هدذه التوصدية يجدب ضن يوكدل فلدى هيئدة دائمدة يجدب ضن تقدوم بالعدداد دراسدة تنظيميدة تمكدن مدن 

 تحديد االختيارات التنظيمية الرئيسية قبل البدء في تحيين تسيير البريد.

خاصة على مستوى كل قطاع مما يسدمح بدأمور ضخدرى مصاحبة نشر التطبيق من خالل دراسة تنظيمية  .1

بتحليددل مميددزات العمددال المكلفددين بمهددام تسدديير البريددد االلكترونددي وذلددك بغيددة تدددعيم الهيئددات المعنيددة 

 بالكفاءات المناسبة.
 

 نظام األرشيف االلكتروني للوثائق
 

 تقديم
 

ن الفوائد ويسمح باالنتقال التدريجي نحو نظام الحفع الرقمي للوثائق ضو األرشيف هو حل اقتصادي يوفر بالعديد م

GED .)يالتسيير االلكتروني للوثائق 

 

 فن الحفع الرقمي للوثائق يوفر مساهمات عديدة:

 تقاسم البيانات على العديد من المواقع. -

 االطالع على الوثائق ووجودها في متناول الجميع في ضي مكان عبر شبكة فوقية مؤمنة. -

 حالة ضياع بيانات ورقية.األمن اإلضافي في  -

 (.GEDجعل شكل التخزين متناسقا من ضجل تسيير االلكتروني كامل للوثائق ي -
 

على  المدى المتوسط فالن موريتانيا يجب ضن تقيم ضرشيفا االلكترونيا مؤمندا ولكدن بددون توقيدع االلكتروندي. بعبدارة 

 ه وليس االستخدام كالثبات قانوني.ضخرى فالن الهدف من هذا األرشيف هو ضمان الفوائد المذكورة ضعال
 

يجددب ضن تشددمل عمليددة الوضددع فددي األرشدديف كامددل العناصددر المعنيددة فددي هددذا فطددار تحويددل معلوماتيددة لبيانددات 

افتراضية بدل الطابع المادي ضو من حيث فعطاء قيمة قانونية ضو فائدة للتسيير الجيد على المدى البعيد ضو الوصدول 

ظددام يجددب ضن يحتددرم "قواعددد الحفددع الرقمددي للوثددائق والرسددائل االلكترونيددة" المحدددد فددي فلددى فائدددة تاريخيددة... الن

 المرجعية المشتركة لقابلية التشغيل المتبادل.
 

 مكونات النظام



( يجددب ان يكددون خدمددة متعددددة مددن ضجددل االسددتجابة لكددل SAEنظددام األرشدديف االلكترونددي ي النظررام المعلومرراتي:

( آليددات لإلضددافة SAEعلددى مسددتوى كددل قطدداع. مددن ضجددل ذلددك يجددب ضن يقتددرح ياإلضددافات مددن كددل التطبيقددات 

  ... الخ(.SOAر   WEPلالستيرادر وخدمة  SAEالبسيطة والمفتوحة ي
 

فن الوثائق االلكترونية التي تدتم فضدافتها يجدب ضن تكدون مصدحوبة بمعلومدات تصدف الوثيقدة المضدافة. فن معيدار 

ISO-15836
23
حول البيانات مهما كان ندوع الوثيقدة  المعلوماتهيكلة الحد األدنى من يمكن ضن يستخدم من ضجل  

MOREQ. بعدض الدنظم مثدل SAEالمضافة فدي 
24
حدول البياندات اإللزاميدة وتلدك االختياريدة المعلومدات تحددد  

 التي تضاف من ضجل مطابقة هذه التوصيات ضو الخصوصيات.
 

ة وقابلية تتبع العمليات المنجزة على هذه الوثيقةر فدالن تسدهيال من ضجل التمكن من متابعة دورة حياة الوثيقة المضاف

قابليدة المتابعدة " وRecordفدي وقدت اإلضدافة. فن هدذا التسدهيل الوحيدد يسدمى " SAEوحيدا يجدب ضن يخلدق فدي 

 (.Recordوالعمليات المرتبطة بهذا التسجيل تتعلق بنظام لتسيير التسجيل ي
 

. وضثنداء فتدرة حياتهدا فدالن ةة المضافة تمتلك فتدرة حفدع قانونيدة وفتدرة حفدع فداريدفي النظام المعلوماتير فالن الوثيق

ولكدن قدد تضداف لهدا ملحقدات. وبشدكل مماثدل فدالن  SAEالوثيقة ال يمكن ضن تعدل في نظام األرشيف االلكتروندي 

( الدذي يمكدن Recordتحديد الوثيقة الفعلية يالملف( يمكن ضن يتبدل مع الزمن. وفي جميع الحاالت فالن التسدجيل ي

 .SAEمن تحديد الوثيقة يجب عليه ضن يشمل جميع اآلثار المرتبطة بكل العمليات الحادثة خالل فترة الوثيقة في 
 

. وهدو يشدكل عنصدرا ضدروريا بدنفس درجدة SAEمخطط التصنيف يسمح بتنظيم الوثدائق فدي  مخطط التصنيف:

الن الوثدددائق المضدددافة فدددي األرشددديف االلكتروندددي سدددالمة وضمدددن واسدددتمرارية الوثدددائق. وفدددي جميدددع الحددداالتر فددد

ر يمكددن ضن تندددمج فددي مخطددط للتصددنيف بشددكل تلقددائي. هددذا المخطددط يمكددن مددن هيكلددة المحتددوى (SAEيللوثددائق

المضدداف دون تدددخل ضي فددرد. آليددة التصددنيف يمكددن ضن تصددبح تلقائيددا تبعددا لقواعددد محددددة فددي البيانددات المتعلقددة 

 بالبيانات المضافة.
 

 
فددي فطددار فقامددة نظددام للرشدديف االلكترونددير فمددن الضددروري ضن نددتمكن مددن فثبددات ضن  لحفررا الرقمرري:صررندوق ا

الوثائق المحفوظة لم تتعرق للتغيير مع الزمن. من ضجل ذلك فمن الضروري ضن نضع آلية لخدتم الوثدائق مشدكلين 

توضدع فدي هدذه الخزندةر فدالن سدعيا فلدى ضدمان سدالمة الوثيقدة التدي و .بذلك صندوقا رقميا للحفدع يخزندة رقميدة(

بصمة للوثيقة يجب ضن تؤخذ في وقت تخزينها في الملدف. هدذه البصدمة تقابدل متتاليدة مدن األحدرف تسدتخلص مدن 

دون يموق. البصمة ال تسمح بالعادة تشكيل الوثيقة ولكدن يجدب الوثيقة المعنية الوثيقة يوظيفة الفرم( التي  تحدد 

مع الوثيقة المخزنة. في حالة الضرورة فالن حسابا جديددا للبصدمة يجدب ضن  ضن تكون قادرة على الحفع في الخزنة

مكان فنجازه على الوثيقة المخزندة ضصدال بغيدة فثبدات ضن البصدمة المخزندة تقابدل البصدمة المعداد حسدابها اإليكون ب

ين الوثيقدة مثبتين بذلك سالمة الوثيقة المحفوظة. ومن ضجل ضمان ضمن فضدافير فدالن البصدمة المحسدوبة عندد تخدز

في البصمة االلكترونيدة يمكدن ضن تقددم فلدى ضداة ضخدرى تحددد الوقدت والتداريخ. هدذه األداة األخدرى التدي يوثدق بهدا 

ستنتج رمزا مميزا لتحديد التاريخ والوقت ابتداء من البصدمة الممنوحدة. هدذا الرمدز المميدز سديتم االحتفداظ بده فدي 

شدك حدول البصدمة الموجدودة فدي الخزندةر فدالن الرمدز المميدز لجهدات الخزنة مع الوثيقة ومع البصمة. فدي حالدة ال

التوقيددع والتدداريخ يمكددن ضن يشددكل فثباتددا لسددالمة البصددمة وبالتددالي سددالمة الوثيقددة المرفقددة بهددا. تخددزين الوثددائق 

WORMوالبصمات والرمدوز المميدزة للتداريخ والوقدت يمكدن ضن تدتم علدى دعامدات مدن نظدام 
25
ضدمن الخزندة  

 ضجل ضمان سالمة فضافية للبيانات المخزنة. الرقمية من
 

 

 استراتيجية التطوير
 

 تحديد سياسة للتخزين في األرشيف: 
فن سياسة التخزين في األرشيف تمكن األشخاص المكلفين باألرشيف العمومي من التوفر على قواعدد ضساسدية فدي 

 ادة الثقة في النظام المنفذ.مجال تأمين األرشيف االلكتروني. فن فقامة هذه السياسة ستمكن من زي
 

                                                 
صادر مجموع عناصر المعلومات المتعلقة بالبيانات: يعتبر معيارا دوليا يصف مجموع عناصر المعلومات المتعلقة بالبيانات والتي تعالج وصف الم. 23

 ماتية.المعلو
تحداد متطلبات النموذا من ضجل تسيير الوثائق والتسهيالت االلكترونيدة: وثيقدة للمتطلبدات مدن ضجدل تنظديم األرشديف االلكتروندي المعدد فدي فطدار اال. 24

 .ISO 15489األوروبي. يتعلق األمر بمقاربة عملية لمعيار تسيير وثائق األرشيف 
25 .WORM هددي تقنيددة مرتبطددة بددبعض دعامددات التخددزين ييددر قابلددة للمحددو. هددذه الدددعامات تمكددن مددن كتابددة قددراءات متعددددةو : يكتابدة مددرة واحدددة )

يقدراءات متعدددة( دون ضن  المعطيات ولكن مع السماح بمسحها. فمن الممكن فذن ضن نكتب مرة يكتابة مرة واحددة( ونقدرض العددد الدذي نريدد مدن المدرات

 المادية المكتوبة. نمحو البيانات



 
 

 فعداد دفاتر االلتزامات
 

الوثيقة موجهة إلقامة نظام لتخزين األرشيف االلكتروني من طرف سلطة التخزين. وهدي تصدف المراحدل الدالزم 

 ا يلي:من تحقيق ماحترامها والحاجيات والمعيقات والشروط الدنيا وبذلك فهي تمكن اإلدارة 

 لتخزين االلكتروني.التقدم في تصور نظام ل 

 تحديد معايير لالختيار عندما تكون هناك عدة حلول متنافسة 

 .تحديد قواعد اإلطار التعاقدي مع مقدم الخدمات الذي يتم اختياره 

نظام التسيير االلكتروني للبريد سيشكل القاعدة األساسية لتغطية نظام األرشيف. فن دفتر االلتزمات يجب ضن يأخدذ 

 االعتبار. هذه النقطة بعين

 

 تعريف سلم التدقيق

 

سلم التدقيق يعيدر على شكل نقداط للمراقبدةر الشدروط المحدددة فدي سياسدة تخدزين األرشديف ويمكدن المصدالح مدن 

المراقبة واإلحصاء السهلين لحاالت عدم التقيد الكبرى / حاالت عدم التقيد الصغرى / المالحظات التدي تعدود فلدى 

وخالصددة لنتددائج  صددياية كددل قطدداع. هندداك جدددول تلخيصددي ينددتج تلقائيددار ويحددددسددلطات التخددزين المراقبددة فددي 

 المراقبة.

. وهو يمكن من فجراء تدقيق مدعوم ويعمدل كقاعددة لصدياية تقريدر XNLالسلم يجب ان يكون متوفرا تبعا للنظم 

 التدقيق الذي سيتم فعداده.

 

 نظام التحكم والمساعدة في اتخاذ القرار
 

 تقديم:

يجب ضن يستجيب لحاجيات واهتمامدات ضصدحاب القدرار والمسدؤولين فدي كدل وزارة فدي مجدال الرقابدة  هذا النظام

 والتحكم والمساعدة في اتخاذ القرار.

 

الناتجة على مستوى ميادين ضنشطة الوزارة ويضمن فعداد المعلومات بيانات وبهذا الخصوص فالنه يتعلق بتحليل ال

 للوحات التحكم التي تمكن ضساسا مما يلي:المدعمة وذات الصلة على شكل مؤشرات 

 .المساعدة في تحديد السياسة العامة واستراتيجية التنمية للوزارة 

 على المديين القصير والمتوسط ومن خالل اإلجراءات المقام بها  ةتقدير درجة تجسيد األهداف المقصود

اري وفدارة الوظيفدددة صدددالح والمصددداريف العموميدددة وفدددي مجدددال اإلصدددالح اإلدمفدددي مجدددال مراقبدددة ال

 العمومية.

 .تقييم ضداء ونوعية فقامة وتنفيذ فجراءات السعر 

 .المساعدة في التسيير التنبؤي للمصادر 
 

فن تصور نظام جزئي مرتبط باتخاذ القرار يتمثل في استخالص بيانات وثيقة الصلة انطالقا مدن نظدام المعلومدات 

ومدات فدي قاعددة بياندات وفدي األخيدر اسدتغاللها بواسدطة ضدوات من ضجل اتخداذ قدرار ضو تنظديم وتخدزين هدذه المعل

 ة والتحليل.جذمللن
 

 يجب ضن يتم بناء هذا النظام حول:

  قاعدة للمساعدة على اتخاذ القرار الذي يمركز ويجمع البيانات وثيقة الصلة والتقارير المستخلصة بشكل

 دوري انطالقا من التطبيقات العملية.

 وتحليل البيانات التي تمكن من تحليل البيانات فلى معلومات شخصية ومتدوفرة  ضدوات استكشاف ونمذجة

 من ضجل اتخاذ القرار االستراتيجي وكذلك من ضجل القيام بالجراءات عملية.

  جزئي مرتبط باتخاذ القرار سيعتمد على الشبكة الداخلية التي تمت فقامتها بالفعل واالتصدال تطوير نظام

 ة واستغالل ضدوات فصدار القرار والتحاليل.بمجموع الهيئات العملي
 

تطلددب فنجدداز دراسددة يفن تحديددد وتخصدديص المؤشددرات الوثيقددة الصددلة واإلحصدداءات المميددزة لكددل مجددال نشدداط 

 للتنظيم بالتشاور مع المسؤولين المخولين في كل قطاع. 

 



 مكونات النظام

 

 دات التالية:نظام المعلومات المساعد على اتخاذ القرار يجب ضن يشمل الوح

 من ضجل استرجاع بيانات قواعد النظم العاملة ونقلها  وتخزينها(. ةواجهات لتغذية النظام يمستخدم 



 .قواعد البيانات المرتبطة بالعالقات والمتعددة األبعاد 

 .ضدوات الطلبات واستخالص البيانات 

 .ضدوات المعاينة والبحث في البيانات 

 تجدر اإلشارة هنا فلى ضن:

 نات ستكون مدعومة بسرفير مركزي.البيا 

 .االستشارة والبحث حول معلومات اإلشراف تتم من خالل خدمات الشبكة الداخلية 

 

 استراتيجية التطوير:

 

المنصة المتوفرة على مستوى اإلدارة جاهزة بشكل كبير إلقامة نظم مرتبطة باتخداذ القدرارات لصدالح القطاعدات. 

الدذي هدو قاعددة بياندات عالئقيدة  SQL Server 2008 رف اإلدارة تشدمللمقتنداة مدن طدوبالفعدل فدالن الدرخص ا

هدي منصدة التخداذ  SQL Server 2008متعدد األبعداد ويمتلدك ضدوات للطلبدات واسدتخالص البياندات. فن نسدخة 

ETLالقدددرارات مرتبطدددة بالوحددددات وتشدددمل 
26
OLAPمدددن اجدددل اسدددتخالص وتحويدددل البيانددداتر ومحدددرك  

27
 

نموذا مهندة قدادر وسدرفير للعالقدات يمكدن مدن األخدذ بعدين االعتبدار مدن فصددار  من ضجل خلق Dataminingو

 التقارير الكمية وفنشاء تقارير من طرف المستخدمين.

 

 الخطة المتصورة في هذا اإلطار هي:

  مجمعة وفنتاا لوحات للتحكم ومؤشدرات فجماليدة باسدتخدام قاعددة  مركزة بياناتلالمصادقة على مقاربة

 المثبتة لدى مركز البيانات؛ SQL Server 208قرار اتخاذ الرتبطة بالبيانات الم

 .فدماا مجاالت األنشطة بشكل تدريجي في قاعدة البيانات المذكورة 

 

 نظام تحويل اإلجراءات من مادية إلى افتراضية
 

 تقديم

 

بفضل نمذجة وآليدة ضفضل وسيلة لعصرنة اإلدارة يتسيير مسلسل األعمال( في وقتنا الراهن  BPMيعتبر برنامج 

 يوفر سهولة التنظيم ويرفع من درجة المسلسالت المهنية. BPMلمسلسالت ضمنه. فن نظام ا

 

ERPتشكل متتالية منطقية بعد  BPMمحركات 
28
المنفذة في سنوات التسعينيات من ضجل فقامة بدرامج معلوماتيدة  

دمجدة ومتزامندة للبيانداتر  ضي ضنهدا تعتمدد علدى للتسيير مرتبطة بقواعد بيانات عالئقية تعتمد على وعد بمعالجة من

 تصورات تستخلص من معالجة المعلومات ضكثر مما هي من تسيير مسلسالت التنظيم.

 

BPM ن ضنشدطة يركز على التحسدين المسدتمر وفعدداد اإلدارة زيدادة علدى التغييدر الخداص المدرتبط بالمشدروع. ف

لتدأقلم مدع التحسدينات التدريجيدة ويسداعد علدى تحميدل األشدخاص تغيير الثقافة من ضجدل افعداد اإلدارة تشجع على 

 المسؤولين عن تنفيذ العمل مسؤولية التحسين المستمر للمهام على مستوى المسلسالت.

 

من ضجل مواجهة التحديات العملية الرئيسية لتقديم ضفضدل الخددمات العموميدة مدع  BPMالقطاع العام يتبنى مباد  

يددوفر نظددرة فددي وقدت واقعددي لحالددة مجمددوع  BPMح هدذا التصددور فددي القطدداع الخداص. فعاليدة متزايدددة بعددد نجددا

المسلسالت من بددايتها فلدى نهايتهدا وكدل األنشدطة المرتبطدة بالعمدال وبالمسديرين. هدذا يددل علدى ضن مقاربدة ضكثدر 

لمواعيد الزمنيدة تفاعلية يمكن ضن تصبح ممارسة جارية. هذا المستوى من البروز يصبح مفيدا جدا عندما تتقارب ا

 وتكون المواضيع ضو األشغال في وضعية تأخر. 

 

 مكونات النظام

  ضداة نمذجة المسلسل: هذه األداة تمكدن مدن نمذجدة المسلسدالت المهنيدة للقطاعدات وذلدك بواسدطة واجهدة

 بياناتية.

                                                 
26 .ETLحنة تحويل االستخالص( هي تكنولوجيا معلوماتية وسديطية تمكدن مدن فنجداز تدزامن واسدع للمعلومدات مدن قاعددة بياندات ضدمن ضخدرى. : يش

 وحسب السياقر وتترجم ب"التغذيةر االستخالصر التحويلر التكوينر واإلحالة وهي يالبا ما تستخدم بشكل متزامن"
27 .OLAP)محرك يميز قواعد البيانات المتعدد األبعاد ييطلق عليه كدذلك المكعبدات ضو المكعبدات الكبدرى( موجده : يالمعالجة التحليلية عبر االنترنت :

 فلى تحاليل معقدة حول البيانات.
28 .ERP تخطيط مصادر الشركة" يترجم من حبث الداللة ب يبرامج التسيير المندمجة" :PGI.) 



  ضدوات للمساعدة على التنفيذ: فنها واجهات ورابطات تمكن من دمج حلBPM  ضكبدر وهي تقترب بشكل

 من الواقع.

 .محرك التنفيذ: مكلف بالنجاز المسلسالت وتخزينها في قاعدة بيانات عالئقية 

 .ضدوات للتحكم وفصدار التقارير: هذه األدوات تمكن من اتخذ سريع للقرارات الجيدة 
 

 استراتيجية التطوير

 في اإلدارة يمر بعدة مراحل: BPMفن فقامة 

. ويحصدل ذلدك مكدن حرفيدةيل األنشطة لقطاع معدين فلدى مسلسدالت الدراسة األولية: الهدف هنا هو تحل .0

 خالل:

 تحليل األهداف؛ .ض 

 تحليل التنظيم. .ب 

 نمذجة المسلسالت الحرفية: يتعلق األمر بالتمثيل المعلوماتي للنموذا األقرب للحقيقة. .1

 سيتم ربطه بالنظم المعلومات باإلدارة. BPMتنفيذ الحل: تنفيذ حل  .1

 .BPMية حيث يتم تنفيذ حل التنفيذ: المرحلة العمل .5

 التحكم: تحليل وضعية المسلسل من خالل لوحات التحكم التي تعرق ضداء المسلسل. .4

 ضداء المسلسالت الحرفية.من االستغالل األمثل: اقتراح حلول تمكن من الرفع  .0
 

 الطلبيات والصفقات العمومية
 

 تقديم
 

 الهدف من هذه األداة هو:

 برمجة المشتريات ؛ 

 تر االلتزامات؛فعداد دفا 

 متابعة تمرير الصفقات؛ 

 ة وتقنية.اليمتابعة تنفيذ الصفقات: فداريةر م 

 فعداد ومتابعة الطلبيات 
 

 يجب ضن يأخذ النظام بعين االعتبار الواجهات مع تسيير المخزونات وتسيير األمالك الثابتة ونظام الميزانية.

 

ين جميددع الفدداعلين والمسددتخدمين المعنيددين كددل حسددب يجددب ضن تكددون مشددتركة بدد ياتالبيانددات المتعلقددة بالمشددتر

صالحياته وما يخول له تحديده. البرنامج الالزم تطويره ضو اقتناؤه يجب ضن يوفر الخدمات للمستخدمين ومن يتخدذ 

 القرار مما يمكنهم كل على مستواه من تنفيذ ومراقبة ومتابعة المهام المرتبطة به.

 

اؤه يجب ضن يوفر فمكانات التكيف التي تسمح للمستخدمينر خاصة بالنسبة للجوانب البرنامج الالزم تطويره ضو اقتن

 المتعلقة بمتابعة تنفيذ الصفقاتر بمنح البرنامج صبغة شخصية تناسب السياق. 

 

 :النظام مكونات

 الوحدات الرئيسية للنظام هي:

   تنبدؤ بالمشدتريات باالعتمداد ال وتحسدينوحدة برمجة المشتريات: هذه الوحدة يجب ان تساعد على عقلنة

والتجهيددزات والبنددى التحتيددة للقطدداع  والخلفيددة التاريخيددة السددتهالك خصوصددا علددى قاعدددة البياندداتر 

 المصالح.

 :وحدة فعداد دفاتر االلتزامات: هذه الوحدة يجب ضن تسهل فعداد دفاتر االلتزامات باالعتماد على 

 ديثها بشكل دوري.بيانات دفتر االلتزامات النموذجي التي يجب تح -

 شكلية العناصر العامة المكونة للصفقة. -

 األدوات المكتبية بغية فعطاء دفتر االلتزامات النموذجي طابعا شخصيا. -

  وحدة متابعة تمرير الصفقات: هذه الوحدة يجب ضن تمكن من التكفدل بتمريدر الصدفقات ومتابعدة مراحلهدا

 فقة.المناقصات فلى ياية فكمال الص نانطالقا من فعال

 .وحدة تنفيذ الصفقات: هذه الوحدة يجب ضن تمكن من المتابعة اإلداريةر المالية والتقنية للصفقات 

  وحدددة فعددداد ومتابعددة الطلبيددات: هددذه الوحدددة يجددب ضن تمكددن مددن التكفددل والمتابعددة والمراقبددة لمجمددوع

 كشوف الطلبيات التي تعدها مصالح الوزارة.
 



 استراتيجية التطوير
 

 التالية: كالسيكيةمراحل الالب ه تنفيذ سيمر مر هنا بنظام جديديتعلق األ

 التحسيس؛ -

 اإلعداد يدفتر االلتزامات(؛ -

 التطوير؛ -

 الوضع موضع اإلنتاا. -
 

 تسيير الجرد
 

 تقديم
 

 فن التحكم في ضمالك الدولة يعتبر رهانا هاما. الحل الالزم فقامته يجب ضن:

 ي في القطاعات الوزارية بما في ذلك العناصر التي تمر يمكن من تحويل تسيير المخزون فلى نظام آل

لى الهيئات والمنظمات التابعة لهذه القطاعات. فن طبيعة هذه العناصر ععبر القطاعات لتوزع بعد ذلك 

متنوعة جدا: تموينات ضرورية لسير المصالح يتموينات مكتبيةر عناصر مساعدةر آليات كبيرةر 

 يزات... الخ. ضثاثر... الخ(ر قطع ييارر تجه

  متواصل للمصاريف.بشكل  توفير واجهة لتحليل المشتريات من ضجل ضمان استغالل ضمثل 

 :ضمان تسيير ما يلي 

 .ملفات العناصرر المخازن والمستودعات 

 .التكفل بالمدخالت 

 .)التكفل بكشوف التسليم وتحديث المخزون يالتسليم سيتم مقارنه بالطلبيات والصفقات 

  الصادرة عن مصالح القطاع ضو المنظمات الواقعة تحت وصايته.تسجيل الطلبات 

  التكفل بالمواد الخارجة من المخزون: التكفل بالتسليم المقابل للطلبات الصادرة من المصادر

 المخزون. يين وتح

 .)ضمان متابعة ومراقبة المخزون يمراقبة دقة المخزون من خالل فعداد جرد دوري 

 نقولة:ضمان تسيير الممتلكات الم 

  تسيير تشكيالت الممتلكات المنقولة: مركزة هذا التشكيل على مستوى وزارة المالية يمكن

 تصورها.

 .تسجيل ضحد الممتلكات وفعداد وثيقة إليداعه 

  يجب ضن يتم طبقا للنظم على مستوى ما  وهوتسجيل تحويل وفعادة تحويل الممتلكات المنقولة

المصلحة المسؤولة عن تسيير الممتلكات المنقولة في  المصلحة المتلقية له وكذلك على مستوى

 القطاع.
 

 استراتيجية التطوير
 

. ويوصى كذلك صطلحاتيوصى بتكليف هيئة بوضع معايير للوثائق واإلجراءات والسهر على فنشاء وتحديث الم

روع فددي هددذا مشددالصدداحبة لعددب دور تطددوير هددذا المجددال مددع وزارة الماليددة. هددذه األخيددرة يمكنهددا ضن توبتنسدديق 

 التطوير. ويمكن تصور تفكير حول قواعد تسيير اإلجراءات المتعلقة بجوانب اإلشراف والتحكم.
 

 تسجيل رخص ميكروسوفت
 

يتعلق األمر بالبرنامج الذي سبق التخطديط لده بالفعدل وتدم توقيعده والدذي سديمكن مدن مدد اإلدارة بمنصدة ثابتدة مدن 

 تر(.السرفيرات ومحطات العمل ياجهزة الكمبيو
 

 

 تطوير محتوى رقمي وطني -22.التوجيه 2.2.2
 

اإلدارة االلكترونية تشكل تغييرا هاما فدي تسديير المصدالح العموميدة وعالقاتهدا مدع المسدتخدم. المسدتخدم يجدب ضن 

 يساعد من ضجل التكيف مع هذه التغيرات. فن فنتاا المحتوى المناسب يشكل جزءا هاما من هذا العمل.

 



من الخدمات عبر االتصال ومواقدع الشدبكة المطدورة رديدف لنوعيدة  وشدمولية المحتدوى الدذي يمكدن فن االستفادة 

 للمواطن وللشركة ضن يحصل عليه.

 هذا المحتوى يجب ضن يكون:

 .موضع ثقة وضن يكون محينا 

 .ضن يكون شامال ومفيدا 

 .)ضن يكون سهل الفهم يجذابا ومزدوجا من حيث اللغة 
 

 كون مطورا يتكون ضساسا من نوعين:المحتوى الذي يجب ضن ي

 .)محتوى ثابت يخضع نادرا لتغييرات يالهيكلة ومهام اإلداراتر اإلجراءاتر... الخ 

  .مستوى ديناميكي يعكس األنشطة الراهنة للمصلحة العمومية والمصالح الجديدة واالستخدامات... الخ 
 

 .  ينتظمة. ضما الثاني فيتطلب سهرا ومتابعة يوميالمحتوى األول يمكن ضن يتم تحيينه بواسطة فعداد دراسات من
 

ضما الوضعية الحاليدة التدي تتميدز بتقدادم المحتويدات المنشدورةر فدالن هدذا التوجيده يجدب ضن تمدنح لده عنايدة خاصدة. 

التحديث الوحيد الكبير الذي يجدري اآلن يتعلدق بنشدر فجدراءات اإلدارة وبالددليل السدنوي للحكومدة. وهدذا التحيدين 

 يكتمل خالل هذه السنة. يجب ضن
 

 : إقامة هيئة لتسيير المحتوى221المشروع .22.1..2

 

فن العناصر المذكورة في التوجيه الوارد ضعاله تتطلب فقامة هيئة دائمة مكلفة بمساعدة القطاعات والمنظمات التي 

 توجد تحت الوصاية في فنتاا وتحيين هذا المحتوى. 
 

 هذا المجال هي على النحو التالي:اإلجراءات الالزم القيام بها في 
 

 إقامة هيئات لتسيير المحتوى
 

ضمن كل قطاع ومؤسسة تحت وصاية هذا القطاعر فالن "خلية مكلفة باالتصال" تضمن تسديير المحتدوى يجدب ضن 

يتم فنشاؤها. هذه الخلية التي توجدد بالفعدل فدي بعدض القطاعدات مثدل: وزارة التشدغيل والتكدوين المهندي والتقنيدات 

 الجديدة يجب ان تتمثل مهمتها فيما يلي:

 

 ضمان توفر المعلومات الثابتة المتعلقة بالقطاع / المؤسسة يالمهامر التنظيمر اإلجراءات( -

 فعادة كتابة البيانات الثابتة المذكورة ضعاله بغية عرضها في ضشكال جذابة. -

 تنسيق فجراءات االتصال التابعة للقطاع. -

 قطاع ضو المؤسسة.ضمان تحديث محتوى موقع ال -

 العمل كواجهة بين القطاع ووسائل اإلعالم وتسهيل مهمة الصحافة في تغطية ضنشطة القطاع. -

 المساهمة في فنجاح فجراءات العالقات العمومية والحمالت اإلعالمية التي يقررها القطاع. -

 نشر كشف شهري للمعلوماتر ومطويات وكتيبات. -
 

 إقامة مركز لتسيير المحتوى
 

 تسيير المحتوى يجب ضن يتم فنشاؤه من ضجل التكفل بالمهام التالية:مركز 
 

I.  فعددداد "مركددز لنشددر المعلومددات الحكوميددة علددى االنترنددت": فن نشددر المعلومددات الحكوميددة علددى

المواقع يتطلب فعداد وتنفيذ مقاربة متشاور عليها بين جميع الفاعلين المعنيين. لذلك هناك حدد ضدندى 

ت يجدب وضدعها. فن خاليدا االتصدال تجدد هدذا ندعلومدات الحكوميدة علدى االنترمن قواعد النشدر للم

الدليل على قدر كبير من الفائدة في فعداد ضو تحيين موقعها انسجاما مدع الواجهدة الحكوميدةر وكدذلك 

مع األدوات المشتركة للمعلمة ضثناء البحث على االنترنت. وانطالقدا مدن تشدجيعه لإلبدداعر فدالن هدذا 

ون له ضهداف ضخرى تتمثل في مد المستخدمين بجو بحدث جدذاب مدن خدالل كميدة واسدعة الدليل ستك

 مقدمة بطريقة حدسية. الوثائق من ال

لبياندات االسدتفادة مدن بندوك ا عدل مثدلافن يشدجع علدى التضفضافة فلى ما سبق فالن هذا اإلطار يجب 

 الجمهور وكذلك محركات البحث. ستعالماتالحكوميةر وا



طدار يجدب ضن يقددم قواعدد تدأطير وتسديير لموقدع حكدومي خاصدة مدن خدالل تنسديق ضدوات المعلمدة وضخيرا فالن اإل

ندص تشدعبير قالدب ندصر قالدب صدور(. فعدداد قواعدد تتعلددق والبحدثر وضنمداط العدرق لمختلدف ضندواع الوثدائق ي

ى فعدداد بندوك بالتعريف المرئي الحكومي وبتسيير حقدوق المؤلدف للحكومدة فدي النشدر  علدى الشدبكة باإلضدافة فلد

 بيانات مشتركة ياستعالماتر شكلياتر منشورات(.

 

II.  / فنعدداا شددبكة مددن النقدداط المركزيددة المشددكلة مددن ممثلددين للخاليددا المكلفددة باالتصددال فددي كددل قطدداع

 مؤسسة ومساعدة هذه الخاليا من ضجل فنتاا محتوى يستجيب للهداف المحددة:

 موضع ثقة ومحين؛ 

 شامل ومفيد 

  ومزدوا اللغة(.سهل الفهم يجذاب 

 

III.  فعداد تدقيق سنوي لنوعية مواقع اإلدارة بالنظر فلى الدنظم والمعدايير المحدددة فدي اإلطدار المدذكور

ضعاله. الهدف من هذا التدقيق هو تحديد اإلجراءات الالزم القيام بها  من اجل ضمان ضن يكون فنتاا 

تصدال واإلدارة االلكترونيدة. المحتوى يتقدم بشدكل مرضدي بدالتوازي مدع تطدوير الخددمات عبدر اال

 التدقيق سيشمل كذلك جوانب التقنيةر من حيث الظهور واألمان وحماية البيانات الشخصية.

 

  االتصال برتطوير الخدمات ع -22.التوجه 2.2.2

 

 االتصالالمبادئ العامة لتطوير الخدمات عبر 
 

بشكل ضفضل قد ازداد بشكل مهامها ضن تؤدي ط الممارسة على اإلدارات من ضجل ومنذ ظهور االنترنتر فالن الضغ

اإلدارة المتمثدل فدي كبير وتكنولوجيا اإلعدالم واالتصدال مكندت اإلدارات مدن فعدل ذلدك بفضدل هدذا المحدور الهدام 

ثرها األساسي ببساطة فدي ضتسيير الشؤون العامة. ويكون  فيااللكترونية. الخدمات عبر االتصال تلعب دورا هاما 

 نها تمكن من:فدارة ضفضل حيث ض

 .الحصول على نتائج ضفضل على مستوى العمل العمومي 

 .الحصول على خدمات ذات نوعية ضفضل وفشراك متزايد للمواطنين 

فن الحكم الصادر على الحكومات واإلدارات العمومية سيبقى بشكل مشروعر مؤسسا على هذه المعدايير التدي هدي 

 اإلدارات االلكترونية تعيد تركيز الحوار على عدة قضايا: معايير نجاح بحق. المبادرات المتخذة في مجال

 كيف يمكن للمنظمات العمومية ضن تتعاون بشكل ضكثر فاعلية بينها بغية حل مشاكل معقدة مشتركة بينها؟ 

 شئ روابط مع الشركاء في القطاع الخاص؟نكيف ندعم االستماع فلى الزبون ون 

 

" تقيم نظرة موجهة نحدو الخددمات عبدر االتصدال 1100ن "استراتيجية من ضجل فعطاء ضجوبة على هذه األسئلة فال

مما يمكن من الحصول على نظام معلومات سيساهم في تطوير خدمات الشدبكة والتبدادل المدؤمن للبياندات ويحتدرم 

االتصدال يجدب ضن تندددمج فدي هددذه النظدرة. وفددي مرحلدة اإلعددداد  نظدم فمكانيدة التشددغيل المشدترك. كددل خدمدة عبددر

يد الشروط المرجعية للخدمات عبر االتصدالر فدالن مختلدف العناصدر بالمنصدة الجديددة يجدب ضن تؤخدذ بعدين وتحد

 االعتبار خاصمة منها:

 

 االندماا مع المرجعية المشتركة لقابلية التشغيل المتبادل يRCI.) 

 .تبادل الواجهة مع منصة التبادل االلكتروني من ضجل ضمان التثبت 

 تضافة يمركز البيانات( مع نظم الحفع عبر االتصال والتخزين.التجانس مع منصة االس 

 .احترام سياسة األمان المحددة 

  االندماا من جانب اإلدارة مع الدليل السنويLDAP .لإلدارة 

 

باإلضافة فلى اإلكراهات السالفة الذكرر فالن تطوير الخدمات عبر االتصال يجب ضن يحترم النظم المعمول بهدا فدي 

 وهي:هذا المجال 

يالتقددديمر الحرفددةر االسددتفادة مددن البيانددات( مددن ضجددل تسددهيل الصدديانة  TIERS-3احتددرام نمددوذا بنيددة  .0

 والتطوير.

 Microsoft Internetاالنسدددجام مدددع ادوات البحدددث األكثدددر شددديوعا فدددي نظرتهدددا األكثدددر حداثدددة ي .1

Explorer, Firefox, Chrome, Opera .) 



المفصل" الذي يسمح بالمداد التطبيقات على الشبكة بمميزات  "تطبيق االنترنت RIAاستخدام تكنولوجيا  .1

AJAXمشدددابهة للبدددرامج التقليديددددة بفضدددل اسددددتخدام تكنولوجيدددا المعياريددددة ي
29

Javascriptر 
30

(. فن 

مددة للعمددل ضفضددل مددن تطبيقددات االنترنددت التددي تسددتخدم شددكليات ءلهددا تفاعليددة ومال RIAتكنولوجيددا 

HTML حن صدفحات وهدي ال تحتدداا فلدى ضي تثبيددت باسدتثناء المحدديط التقليديدة التدي سددتتطلب فعدادة شدد

 (.JAVAيباحث الشبكة ضو 

استخدام اللغات الموجهة نحو الموضوع مع مكونات وحدات من ضجل تسدهيل تطويرهدا وفعدادة اسدتخدام  .5

 عمليات التطوير.

 

 وسائل الولوج: المقاربة متعددة القنوات
 

السددتراتيجية فددالن الخدددمات الموجهددة للمددواطنين يجددب ضن تكددون فددي طبقددا للممارسددات الجيدددة التددي توجدده فعددداد ا

المتندداول عبددر عدددة قنددوات يمراكددز اتصددالر كشددكات الكترونيددةر هواتددف محمولددةر رسددائل الكترونيددةر سددرفيرات 

صوتيةر تلفزيدون(. فن فمكانيدة الولدوا عبدر هدذه القندوات فذا لدم تكدن مدأخوذة بعدين االعتبدار فدي مرحلدة التصدميم 

 ت عبر االتصال قد تكون يالية التكلفة وقد تفسد ما تم تطويره.للخدما

 

وهكذا فالن تحليال لوضعية السكان المستهدفين وقنوات االتصال المالئمة يجب ضن يسبق تطوير كل خدمة. وعنددها 

 سيكون من الممكن فتح مصلحة مع الوقت عبر القنوات المحددة.

 

 )الخدمات االلكترونية( االتصال عبرت تسجيل التصديق والتسديدات بالنسبة للخدما
 

-1بغية التمكن من استخدام تطبيقات عبر االتصال توفر خدمات تبادلية ضو تمكن من التسديد يخدمات من مسدتوى 

... الخ( من الضدروري فقامدة خدمدة تمركدز تعريدف / تصدديق وتسديير التسدديدات. هدذه الخدمدة يجدب ضن تكدون 1

انات لحماية المستخدمين. هذه الخدمة يجدب ضن تكدون بالتعداون مدع الوكالدة الوطنيدة بسيطة التنفيذ وتوفر كل الضم

مدا يخدص جواندب التسدديد. هدذا النظدام  فدي GIMTEL ما يخص التصدديق و لسجل السكان والوثائق المؤمنة في

 5و 1ى تطوير الخدمات عبر االتصال. فن فقامة هذا النظام سدتمكن مدن تطدوير الخددمات مدن المسدتوفي هم اسيس

يانظر المثال المأخوذ من التقرير المعروف ب "وضعية الحكومة االلكترونيدة عبدر العدالم"  يتبعا للتصنيف المعيار

 الذي تنشره منظمة األمم المتحدة(.

 

 (االتصال بر: تصنيف خدمات الحكومة االلكترونية )المراحل األربع لتطوير الخدمات ع2اإلطار 

 لصاعدة خدمات اإلعالم ا: 1المستوى 

 

فدددي هدددذا المسدددتوى فدددالن مواقدددع الحكومدددة علدددى 

االنترندددددت تدددددوفر معلومدددددات حدددددول السياسدددددات 

العموميددة والحكامددة والقددوانين والددنظم والوثددائق  

المفيدددددة وطبيعددددة الخدددددمات اإلداريددددة المددددوفرة. 

الخددددددمات مرتبطدددددة مدددددع الهيئدددددات الحكوميددددددة 

والقطاعددددات الوزاريددددة وييرهددددا مددددن الهيئددددات 

 العمومية. 

 

 
 

المواطنون قادرون بسهولة علدى الحصدول علدى معلومدات حدول مدا هدو جديدد فدي الحكومدة والدوزارات ويمكدنهم 

 الوصول فلى ضرشيف المعلومات.

  

                                                 
29 .AJAX يجافاسكريبت وXML  )يات المعلوماتية هي طريقدة لبنداء تطبيقدات علدى الشدبكة ومواقدع انترندت ديناميكيدة تعمدد في البن  يير المتزامنين

 و Javascript, CSS, XMLهو تركيبة بين تكنولوجيا مثل  Ajaxر 0991على مختلف تكنولوجيا الشبكة مضافة فلى ضدوات البحث في سنوات 

DOM  وXMLHttpRequest هولة في التعامل ضعلى من السابق.بهدف فنجاز تطبيقات على الشبكة توفر س 
30 .JavaScript  هي لغة برمجة للخطوط الرئيسية مستخدمة ضساسا في صفحات الويدب التفاعليدة ولكنهدا تسدتخدم كدذلك فدي السدرفيراتر وهدي لغدة

ز بمنشدئ يمكدن مدن فنتداا موجهة للموضدوع وذات نمدط مكدرر. ضي ضن قواعدد اللغدة ووجهاتهدا المختلفدة تدوفر مدن خدالل مواضديع كدل واحدد منهدا مجهد

 خصائصها وخاصة خاصية منح النموذا األول الذي يسمح بالنتاا ضمثلة موروثة تبعا الختيارات شخصية.

 صاعدة

 محسنة

ترتبط 

 بالمعامالت

 ترتبط بالمعامالت



 : الخدمات اإلعالمية المحسنة1المستوى 

 

ن االتصال االلكتروني فدي اتجداه في هذه الحالة فالن مواقع الحكومة على الشبكة تمنح المستخدم فمكانيات متقدمة م

واحد ضو باتجاه مزدوا مثل الشدكليات القابلدة للتنزيدل. المواقدع لهدا قددرات سدمعية وبصدرية وهدي متعدددة اللغدات. 

بعددض الخدددمات عبددر االتصددال تمكددن المددواطنين مددن تقددديم طلبددات للشددكليات ييددر االلكترونيددة ضو السددتعالمات 

 ت. ويشخصية يتم فرسالها فلى الب

 

 : الخدمات التعاملية1المستوى 

على مستوى التعاملر فالن مواقع الحكومة عبر االتصال تمكن من اتصال في اتجاهين مختلفين مدع المدواطنين بمدا 

في ذلك طلب استالم المداخالت على سياسات الحكومة والبرامج والنظم... الخ. التصدديق االلكتروندي علدى هويدة 

 التعامل على ما يرام. المواطنين ضروري من ضجل فتمام 

مواقع الشبكة تنجز تعامالت يير مالية مثدل التصدويت االلكتروندير تحميدل وفيدداع الشدكلياتر االسدتعالمات علدى 

 .تصاريحلشهاداتر الرخص واللالضرائب عبر االتصالر ضو الترشح 

 نة من طرف اإلدارة.هذه المواقع تنجز كذلك تعامالت مالية ضي حيث يتم تحويل مبالغ مالية على شبكة مؤم

 

 : الخدمات المرتبطة2المستوى 

 

فددي هددذا المسددتوى فددالن مواقددع الحكومددة علددى االنترنددت تغيددر الطريقددة التددي تسددتخدمها الحكومددات للتواصددل مددع 

وييددره مددن األدوات  Web 2.0مواطنيهددا. هددذه المواقددع تفاعليددة وتتطلددب معلومددات وضفكددارا للمددواطنين باسددتخدام 

 . التفاعلية

لخدمات عبر االتصال والحلول تقسم البيانات بدين الدوزارات بشدكل شدفاف. البياندات والمعدارف يدتم نقلهدا مدن فن ا

. اإلدارة انتقلت من مقاربة تتركز هي في حد ذاتهدا علدى مقاربدة ةالحكومة والمنظمات عن طريق تطبيقات مندمج

ين باتفداق مدع المصدالح. الحكومدات الخددمات عبدر االتصدال موجهدة للمدواطنتكدون محورية حول المدواطن حيدث 

فدي  ذاتدهتخلق بيئة تشجع المواطنين على  المسداهمة بشدكل ضكبدر فدي ضنشدطة الحكومدة مدن ضجدل ضن يجدد المدواطن 

 مسلسل اتخاذ القرار.

 

 )الخدمات االلكترونية( االتصال بر: إقامة نظام لتسيير التصديق والتسديد بالخدمات ع221المشروع  2.2.2.1

 

 االلكترونية يجب ضن تتميز بما يلي: الخدمات

  المصلحة يجب ضن تكون مفتوحة ضمام جميع المستخدمين المحتملين للخددمات عبدر االتصدال ياألشدخاص

األجاندبر األشدخاص االعتبداريون: الشدركاتر  و الطبيعيون المقيمدون بموريتانيدا: المواطندون المقيمدون

 الرابطاتر....الخ(.

 فددتح حسدداب فددي نظددام بحديدد الموثددوق للمسددتخدمين يجددب ضن تكددون مشدروطة الوثدائق التددي تمكددن مددن الت

 المثال: لشكات البريدية على سبيل 

 ن: صورة من بطاقة التعريف.يبالنسبة للشخاص الطبيعي -

ن: نسخة من بطاقة التعريدف للمسدؤول األولر والنظدام األساسدي فن يبالنسبة للشخاص االعتباري -

 والمحدد الضريبي.كان موجودار والسجل التجاري 

 يمكن ضيضا ضن يطلبر في سبيل تسهيل المعلوماتر فتح حساب مصرفي في موريبوصت. 

  سعيا فلى تأمين امكانية التتبعر وفي مرحلته األولدى فدالن نظدام الخددمات االلكترونيدة سديتم اسدتخدامه مدن

الحدر للبضداعة عبدر  ضجل تسديد المصداريف المقابلدة لخددمات فداريدة الكترونيدة. ولدم يمكدن مدن الشدراء

االتصددال وال بتسددديد الخدددمات األخددرى ييددر الخدمددة االلكترونيددة عبددر االتصددال التددي تقدددمها اإلدارة 

 االلكترونية. بعبارة ضخرى فالن الخدمة ستضمن المعامالت التالية:

 A2Vبين اإلدارة والمواطنين:  -

 A2Bبين اإلدارة والشركات:  -

   ة عن ضمان تسديير الخدمدة االلكترونيدة. وكاالتهدا المختلفدة موريبوصت هي المسؤولتكون يوصى بأن

ستمكن المستخدمين من توفر الخدمة كما ستزيد من رفع الرصيد  وستتكفل هذه الوكاالت بدور الواجهدة 

 مع المستخدمين. 

 



  نظددام الخدددمات االلكترونيددة يسددير رصدديد المنتسددبين. والمنتسددبون يمكددن ضن يزيدددوا ضرصدددتهم بددالطرق

 ة:التالي

 الدفع نقدا -

 التحويل المصرفي -

 (GIMTLالتسديد بالبطاقات المصرفية ياستخدام محطة للتسديد من  -

  فن موريبوصت التي تضدمن التوقيدع االلكتروندي تسدير تسدجيل المنتسدبين فدي نظدام الخدمدة االلكترونيدة

 وتوفر لهم بيانات التصديق يالدخول / كلمة السر(.

 لدة ثانيدة باسدتخدام بطاقدة التعريدف االلكترونيدة المستخلصدة مدن التصديق القوي يمكن تصدوره فدي مرح

 المشروع الجاري تنفيذه يالوكالة الوطنية لسجل السكان الوثائق المؤمنة(.

  يجدب تطددوير وحدددة لتشددفير البياندات وتسدديير التبددادالت. هددذه الوحدددة يجدب ضن تكددون متددوفرة علددى شددكل

سر خاصة بالنسدبة لكدل خدمدة عبدر االتصدال تسدتخدم برنامج قابل التطبيق محمي بواسطة محدد وكلمة 

 هذا النظام يهذه المجموعة تسمى كشكول الخدمة االلكترونية(.

   يعرف المستخدمون ضنفسهم بواسطة توقيعهم االلكتروني مدن ضجدل فنجداز خدمدة عبدر االتصدال. الخدمدة

 عبر االتصال تتحقق من توفر الرصيد وتسمح بالجراء المعامالت.

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : تطوير الخدمات عبر االتصال221المشروع   .2.2.2.7
 

فن تطوير الخدمات عبر االتصال سيتم بشكل تدريجي خالل السنوات الخمدس القادمدة. الخددمات الدالزم تطويرهدا 

 خطط بياني.يقدم م ( وتبعا للهمية. في حالة الضروروقابلية اإلنجاز يالظروف الفنية والبيئة  مرتبة تبعا للقطاع

 

 الميدان المتعدد:

 

I. :االطالع عبر االتصال على الرصديد ضدمن نظدام الخدمدة  االطالع على رصيد الخدمة االلكترونية

االلكترونيدة يجدب تدوفيره. المسددتخدمون يمكدنهم كدذلك ضن يأخدذوا تدددابيرهم مدن ضجدل ضدمان تزويددد 

 ضرصدتهم. 

ر مجهزة االنترنت( خدمة على 3

خدمات االلكترونيةر بكشكول لل

تعالج المعامالت مع 

 المستخدمين 

( نظام الخدمة االلكترونية 5 كشكول الخدمة االلكترونية

يضمن التصديق والتحقق 

 وتحديث الرصيد.

( الكشكول يضمن تشفير 4

وتصديق الخدمة على  بياناتال

ويسير التبادالت مع  االنترنت

 النظام

 HTTPS( استخدام 2

 االنترنتمة على ( طالب الخد1

 يمواطن/شركة(



II. :ومددداتي يبقدددى العنصدددر األسدددار لدددإلدارة فن النشدددر ذا الطدددابع المعل تطررروير واجهرررات الواليرررات

االلكترونيدة. هندداك عمددل هدام يقددام بدده مددن ضجدل الرفددع مددن مسددتوى مواقدع القطاعددات الددوزارة علددى 

الشبكة. وعلى مستوى الوالياتر فالن المواقع المعلوماتية تبقى يائبة. ومدع ذلدك فدالن واجهدة القطداع 

طدة الددخول الوحيددة فلدى محتدوى ذي طدابع يمكن ضن تعرف بأنها الواجهة االفتراضية التدي تمثدل نق

معلومدداتي او فداري تتعلددق بالواليددة ضو المديندددة. هددذه البوابددات يمكددن ضن تدددزود فددي مرحلددة ثانيدددة 

 بمجموعة من الخدمات التبادلية توجه فلى المستخدم.

 

 فن فنجاز بوابات للواليات يجب ضن يتم بطريقة تدريجية طوال فترة االستراتيجية.

 

III. مع فقامة تسيير االلكتروني للبريدر يصبح باإلمكان التحسين من نوعيدة الخدمدة التدي  بريد:متابعة ال

تقدم فلى المستخدم بحيدث السدماح لده بمتابعدة تقددم بريدده يالوضدعيةر الطلبدات المحتملدة للمعلومدات 

نيدة. بدل اإلضافية... الخ(. الخدمة في مرحلتها األولى ال تمكن مدن فرسدال البريدد بالطريقدة االلكترو

فنها تقتصر على تسيير وصول البريد فلى األشخاص المحددين يالذين يمتلكون حسابا علدى الخدمدة 

 االلكترونية(.

IV. :فن واجهدة "الخدمدة العموميدة" و"سدرفير  الخدمة التفاعلية لإلجراءات اإلدارية وللوثائق النمطية

امتدده وذلددك مددن حيددث الجمهددور الشددكليات" يمددثالن فددي الوقددت الددراهن البددوابتين األهددم ممددا تمددت فق

المسددتهدف وشددمولية المعلومددات. بوابددة "الخدمددة العموميددة" تمكددن المسددتخدم مددن االطددالع علددى 

اإلجراءات اإلدارية وعلدى الخطدوات التدي يجدب عليده فكمالهدا. سدرفير الشدكليات يمكدن مدن تنزيدل 

يف الخدمات عبر االتصال تبعا لتصن 0الشكليات اإلدارية. هذه البوابات التي تندرا تحت المستوى 

(. ومددن المهددم ضن ننجددز التطددوير الددذي يمكددن مددن فقامددة خدمددة عبددر االتصددال مددن 4يانظددر اإلطددار 

التي هي ضكثر سدعة مدن حيدث الوظدائف. الخدمدة التفاعليدة للشدكليات اإلداريدة والوثدائق  1المستوى 

 النمطية توفر الوظائف الجديدة التالية:

تقددديم طلبددات خاصددة عبددر االتصددال ضو طلبددات تتعلددق بأحددد  تفاعددل مددع المسددتخدم يمكندده مددن .ض 

 اإلجراءات يرابط فرسال الطلبات يجب ضن يكون موجودا على مستوى اإلجراءات(.

شكلية الطلب ستشمل مؤشرا علدى تقيديم نوعيدة اإلجدراء وعلدى عالقتده بالموضدوع ومالئمتده  .ب 

 لحقيقة اإلجراءات اإلدارية.

يه وضن تكون هناك  لوحة تحكم من ضجل قيار درجدة الدرد الطلبات يجب ضن تكون سهلة التوج .ا 

 على الطلبات.

فمكانيددة تنزيددل الرسددائل النمطيددة. بالفعددل فددالن المسددتخدم باإلضددافة فلددى الشددكليات التددي يطلددب  .د 

ملؤها يجب ضن يرفق رسالة نمطية فلدى اإلدارة. فن ضنمداط مختلدف الرسدائل االلكترونيدة يجدب 

 ضن تكون متوفرة للتنزيل.

 

 ان العدالةميد
 

V. :فن فصددار شدهادة التبريدز شدكلية فداريدة يالبدا مدا تطلدب. فن وضدعها  طلب شكلية شرهادة التبريرز

عبر االتصال سيتوا مشروع فدخال المعلوماتيدة فلدى شدهادة التبريدز الدذي سديتم ذكدره فدي المحدور 

 التالي من االستراتيجية. 

 

 مجال الحالة المدنية واالنتخابات

 

VI. فن فقامدة نظدام موثدوق  من أجل الوصول إلى الحالة المدنية والوثائق المؤمنة: لاالتصا برشباك ع

ومندمج لتسيير الحالة المدنية ووثائق التعريف المؤمنة قد سهل نشر الخدمات عبر االتصال في هذا 

المجال. وعلى يرار الدول التي تتدوفر علدى مثدل هدذه األنظمدة فدالن موريتانيدا يجدب ان تقديم شدباكا 

عبددر االتصددال مددن ضجددل الحصددول علددى العديددد مددن الخدددمات التددي يكثددر طلبهددا مددن طددرف موحدددا 

 المواطنين. يتعلق األمر ب :

 طلب الحالة المدني:ة الميالدر الزواا ضو الوفاة. .ض 

 طلب متابعة طلبات بطاقة التعريف الوطنية؛ .ب 

 متابعة طلبات جواز سفر؛ .ا 



 متابعة طلبات بطاقة اإلقامة. .د 

 التصال.تغيير العنوان عبر ا .ه 

 متابعة طلبات البطاقة الرمادية .و 

 متابعة طلبات رخصة السياقة .ز 

 متابعة طلبات بطاقة الصحة. .ح 

 هذه الخدمات ستكون في متناول كل شخص يمتلك محددا على الخدمة االلكترونية.

 الشباك الموحد يتمثل فذن في الحقيقة في تطوير ثمان خدمات عبر االتصال.

 

 

  المجال المالي
 

 

VII.  فن االطالع الجزئدي ضو الكدل علدى  )قطب الخدمات(: االتصالعلى السجالت التجارية عبر االطالع

السجل التجاري لكل شركة يجدب ضن يكدون ممكندا وفدي متنداول الجميدع: الشدركاتر الخصوصديينر 

 البنوك والهيئات المالية باألخذ بعين االعتبار للقيود الضرورية.

 الخدمات التي ستكون متوفرة تشمل:

 هوية الشركة": تقديم ملخص حول الشركة.ف حولالكش" 

  وثائق الشدركة": النظدام األساسدي التأسيسدير الوضدعية الماليدةر الوثدائق المعدلدة علدى شدكل"

 رقمي... الخ.

  وجدود ضسددبقية األسدماء التجاريدةر التسددميات االجتماعيدة ضو العالمددات "البحدث": البحدث حددول

 التجارية.

لددددبعض اإلداراتر رؤسدددداء الشددددركاتر والمدددداليينر المحددددامينر  هددددذه المعلومددددات مفيدددددة بالنسددددبة

المستثمرينر االستشاريينر...الخ. هذه الخدمة يجب ضن تكون مدفوعة الثمن. من ضجدل ذلدك يجدب ضن 

 نندمج في وحدة "كشكول الخدمة االلكترونية".

 

VIII.  ن بعددد مددع وحددة التصدريح عد :االتصرالاالطرالع علرى الوضرعية الضرريبية وتسررليم الضررائب عبرر

حول الضرائب المقررة في فطار تنمية نظام الضرائبر فالن هذه الخدمة تزود المجال المالي بنظدام 

مكتمل من البداية وحتى النهاية. وهكذا وبعد التكفل بالتصدريح عدن بعدد فدالن تنفيدذ مثدل هدذه الخدمدة 

ن النظددام يصدبح ممكدن. وهدي تتمثدل فدي جزئهدا األكبددر فدي فقامدة واجهدات لالنددماا الضدروري بدي

والنظام المعلوماتي للخزينة والمحاسبة العامدة ونظدام  SIDGIالمعلوماتي لإلدارة العامة للضرائب 

 الخدمة االلكترونية.

 

التسديد ضمن احترام آجاال الضرائب واللجوء فلدى تحويدل التددفق المدالي فدي في هذا النظام سيسهم 

يدة. ومخططده العدام يبينده المخطدط البيداني الشركات فلى الوضدعية االفتراضدية بددل الوضدعية الماد

 التالي.

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجال تطوير االستثمار
 

 

IX.  الشبكات الموحد للشركات يقطدب الخددمات(: الحكومدة االلكترونيدة يمكدن ضن تلعدب دورا هامدا مدن

سدنوات ضجل تبسيط جو األعمال وتحسين وضعية البلد في هذا المجال الدذي عدرف تراجعدا خدالل ال

األخيددرة. فن قطددب الخدددمات الددذي يشددكل الشددبكات الموحددد للشددركات يتدددخل فددي هددذا المجددال عبددر 

 المحاور التالية:

 تسهيل فقامة الشركات .0

 تسهيل الخطوات الرجعية فقامة الشركة.  .1

هددذا القطددب يقتددرح الخدددمات التاليددة: خدمددة فنشدداء الشددركة: هددذه الخدمددة يجددب ضن تمكددن مرسددلي 

صول فلدى معلومدات تطبيقيدة ومدن فكمدال مجمدوع اإلجدراءات الضدرورية إلنشداء الشركات من الو

 الشركة وذلك بطريقة افتراضية تماما. هذه الخدمات هي:

االطددالع علددى المعلومددات المتعلقددة بالنشدداء الشددركات: الترتيبدداتر الخطددواتر المعلومددات  .ض 

 مار.المقدمة من طرف الغرفة التجارية والمفوضية المكلفة بترقية االستث

 تنزيل الوثائق النمطية: النظام األساسير الشراكة... الخ. .ب 

 البريد السنوي: رابط نحو الدليل السنوي للموثقين واإلدارات المعنية. .ا 

 تقديم الملفات عبر االتصال فلى موثق معتمد. .د 

 تقديم ملف للتسجيل لدى فدارة األمالك العامة وذلك من طرف موثق معتمد. .ه 

 باالنتظام تجاه الضرائب.طلب الحصول على ففادة  .و 

طلددب عبددر االتصددال للحصددول علددى ففددادة باالنتظددام تجدداه الصددندوق الددوطني للضددمان  .ز 

 االجتماعي.

 طلب عبر االتصال للحصول على ففادة باالنتظام تجاه المحكمة التجارية. .ح 

طلب عبر االتصال للحصول على ففادة من البنك المركزي بموريتانيا يعدم الظهور على  .ط 

 نزاعات والخلو من الحسابات المجمدة(.الئحة ال

خدمة االطالع والتسديد ( 3

للضرائب  االنترنتعلى 

يتصديق المستخدم ونقل طلب 

تسديد الضرائب في نظام 

 الخدمة االلكترونية(

الكشكول يضمن تشفير /  (4

التبادل مع الخدمة 

 االلكترونية

 

  االلكترونية خدمةكشكول ال

ن نظام الخدمة االلكترونية يضم (5

 التصديق والتحقق وتحديث الرصيد

نقل المعلومات حول ( 7

 التسديد للخزينة العمومية

التبادل مع نظام ( 6

الضرائب من ضجل تجميع 

ونقل المعلومات بهدف 

االطالع / تحديث بيانات 

 الضرائب 

استخدام  (2

HTTPS 

( زبون خفيف من ضجل 1

 الوصول فلى الخدمة

نظام المعلوماتية 

المصادقة على ( 8 للضرائب

 التسديدات

نظام الخزينة 

 العمومية



 : إقامة إجراءات مصاحبة لمشروع الحكومة االلكترونية24التوجيه   4.2.2

 

كمددا سددبقت اإلشددارة فليدده فددالن فقامددة مشددروع الحكومددة االلكترونيددة سدديؤدي فلددى فحددداث تغييددرات هامددة فددي محدديط 

فالن فحصاء رقميا سديتطور وسدتكون فائددة الجهدود الخدمات المقدمة فلى المواطنين. وبدون اإلجراءات المصاحبة 

فدي اإلدارات والمسدتعملينر خصوصدا الطبقدات عداملين المقام بها محدودة. هذه اإلجراءات موجهدة فلدى مسداعدة ال

 األكثر حرمانا وذلك من خالل التكوين ونشر المعلومات.

 

ث المخطدط االسدتراتيجي. وضخيدرا فدالن فضافة فلى ذلك فمن المهم ضيضا اتخاذ فجراءات للوصدول للهدداف وتحددي

تمريدر مشداريع تتطلدب تكنولوجيددا متقدمدة جددا تتطلدب اللجددوء فلدى تسديير صدناعي للمشدداريع وفلدى وجدود هيئددات 

مشرفة على المشروع تخول لها ضمان نجداح اإلجدراءات والقيدام باإلصدالحات الضدرورية فدي الوقدت المناسدب. 

 تالية:هذه اإلجراءات تتمحور حول المشاريع ال

 

 

 : إقامة بيئة مالئمة للتكوين في مجال تقنيات اإلعالم واالتصال في اإلدارة241المشروع .1.4.2.2

 

اإلجراءات المصاحبة في فطار المشداريع التكنولوجيدة. اإلدارة يجدب عليهدا ضن تدوفر فطدارا  ميعتبر التكوين من ضه

 ما يلي: ت المقترحة فييمكن المصادر البشرية من تطوير قدراتها. وتتمثل اإلجراءا

  تكوينات التقنية التالية:الفقامة منصة للتعلم عبر االتصال توفر 

 ر قواعددد البيانددات واألدوات التعاونيددة يالتكددوين مددن نددوع جددواز سددفر تكددوين حددول البددرامج المكتبيددة

 (icdlالمعلومات ضو 

 سددتفادة مندده مجانددا. التكوينددات الفنيددة الخاصددة: اليونوسددكو طددورت محتددوى ينيددا ومتنوعددا يمكددن اال

 مع اليونوسكور يمكن لمنصة التعلم عبر االتصال ضن توفر محتوى ينيا للمستخدمين. ونالتعابو

  تحديدد وفقامدة خطدط تكوينيدة سددنوية فدي اإلدارات: يجدب القيدام بدراسددة مدن ضجدل تحديدد مخططددات

 التكوين ووضع برامج لتنفيذها.

 عدة مدن اإلجدراءات التحفيزيدة يالتقددماتر عدالوات القيام بالجراءات تشجيعية: يجب ضن نحددد مجمو

 خاصة( بغية تشجيع المصادر البشرية مع منحها شهادات على التكوين.

 

: إقامررة بوابررة لالتصررال حررول مشررروع الحكومررة االلكترونيررة وتسرريير االسررتفادة مررن 241المشررروع  .1.4.2.2

 التجارب

 

وفلددى شددرح دورهددم. كمددا تهدددف كددذلك فلددى جمددع آراء  هددذه البوابددة تهدددف فلددى تقددديم الخدددمات فلددى المددواطنين

ا يكددون الوصددول فليدده محدددودا وموجهددا لمتابعددة مشددروع ءالمسددتخدمين حددول هددذه الخدددمات. البوابددة تشددمل جددز

الحكومة االلكترونية وفلى تسيير خطدة العمدل االسدتراتيجية. هدذه البوابدة يجدب ضن تكدون مصدحوبة بحملدة اتصدال 

حصة ضسبوعية تكون بشكل متناوب بدين التلفدزة واإلذاعدة. ستخصص للمشروع التلفزة. منتظمة تستخدم اإلذاعة و

هذه الحصة يمكن استخدامها في فطار عام في نشر المعلومات ومدن ضجدل اسدتخالص العبدر مدن العناصدر الجديددة 

 على الشبكة في العالم. 

 

ندي حدول هدذه المواضديع يجدب فصددارها زيادة على ما سبق فالن مجلة ضسبوعية على الورق وعلى النمط االلكترو

 على مستوى البوابة.

 



 : تطوير االقتصاد الرقمي2المحور   2.2
 

تسعى موريتانيا فلى االستفادة من الدعامة التي تمثلها تقنيات اإلعالم واالتصدال واالنددماا فدي مجتمدع المعلومدات 

يها. وسعيا فلى فظهار ضهمية تقنيات اإلعدالم بغية تطوير اقتصادها والرفع من المستوى المعاشي ومن رخاء مواطن

% من ناتجها الدداخلي الخدام 4واالتصال في مجال التنمية االقتصادية نذكر ضن بلدانا مثل الصين و الهند تخصص 

 تقنيات اإلعالم واالتصال. لتدعيم
 

وماتيدة التدي هدي العامدل تقنيات اإلعالم واالتصال توفر فرصا هامة بفضل االستخدام الفعال وذي المردوديدة للمعل

 األساسي إلنتاا قيمة مضافة وللرفع من مكاسب زيادة االنتاجية. 
 

من ضجل الوصدول فلدى األهدداف المرسدومةر سديتم مدنح عنايدة خاصدة للشدركات المتوسدطة والصدغرى التدي تمثدل 

 الجزء األساسي من األنشطة االقتصادية للبلد.
 

فددي الشددركات يمثددل المؤشددر األساسددي لولددوا اقتصدداد المعرفددة. فن مسددتوى دخددول تقنيددات اإلعددالم واالتصددال 

 التوجهات التي سنعالجها هنا تهدف فلى زيادة مستوى االنتشارر وخلق فرص جديدة وفلى تشجيع االستثمار.
 

 بالنسبة للشركات المتوسطة والصغرى االنترنت ستفادة من: تشجيع المعلوماتية واال21التوجيه  1.2.2
 

ام تقنيات اإلعالم واالتصال في الشركات المتوسطة والصغرى يمكن ضن يدتم مدن خدالل فقامدة جدو فن تدعيم استخد

 مالئم لخلق آليات للمصاحبة. وفي هذا اإلطارر فالن المشاريع التالية ستتم فقامتها.
 

 تصرف الشركات المتوسطة والصغرى.: وضع سلة من التطبيقات المعيارية تحت 211المشروع  1.1.2.2
 

 ضع مجموعة من التطبيقات المعيارية تحت تصرف الشركات. فن استخدام بعض هذه التطبيقات ضو تطبيدقيجب و

اإلدارة او مددع  كددون فيهددا تدددفق المعلومددات مددعييجددب ضن يكددون فجباريددا. ويتعلددق األمددر بمجدداالت  آخددر مكددافئ

يجدب ضن يكدون فجباريدا. مراقبدو . علدى سدبيل المثدالر فدالن فدخدال المعلوماتيدة للتسديير المحاسدبي كبيدرا المواطنين

الضرائب ليسو قادرين على اداء عملهدم فدي حالدة المحاسدبة اليدويدة. فن التفاعدل مدع خددمات الحمايدة االجتماعيدة 

صددعب جدددا بدددون تسدديير المصددادر البشددرية بواسددطة التجهيددزات المعلوماتيددة. فن التبددادل مددع المددواطنين ومددع 

ير االلكتروني يتسبب في ضياع وقت كبير. هذه اإلجباريدة يجدب مدع ذلدك الشركات األخرى دون اللجوء فلى التسي

ضن تتم بطريقة تدريجية من خالل تقسيم الشركات المتوسطة والصغرى فلى فئات حسب رقم األعمدال السدنوي. فن 

سلة التطبيقات ستوضع تحت تصرف الشركات المتوسطة والصغرى بثمن يير مرتفدع. تجدب فقامدة آليدة مدفوعدة 

 ن للصيانة. فن سلة التطبيقات ستتألف من األنظمة التالية:الثم
 

 نظام التسيير المحاسبي:  
 

مفتوحدا قدادرا علدى التفاعدل مدع ضنظمدة اإلدارة والوحددات الخاصدة نظام التسيير المحاسدبي يجدب ضن يكدون نظامدا 

 بالشركات. كما يجب ان يتوفر على الوظائف التالية:

I. :وظائف محاسبة الميزانية 

 الت ذات الوسائط المتحكم فيها من ضجل تسجيل الميزانية.ماعتال .ض 

 / الممونون(.ءتسيير االلتزامات يالزبنا .ب 

 متابعة الميزانية في وقت حقيقي. .ا 

 االطالع على هرم متعدد المستويات للميزانية / التعهدات السابقة / التعهدات الحقيقية. .د 

II. .تسيير األمالك الثابتة واالندثار 

III. ار لقواعد المحاسبة الوطنيةاألخذ بعين االعتب 

IV. .)تخزين ضرشيف الوثائق المالية يالفواتيرر الطلبيات 
 

 

 نظام تسيير المصادر البشرية
 

فن نظام تسديير األشدخاص وتسدديد الرواتدب يجدب ضن يغطدي كدل الوظدائف الضدرورية لتسديير المصدادر البشدرية 

علومدات اإلدارة يالضدمان االجتمداعير التدأمين والرواتب. ويجدب ضن يدوفر وظدائف التبدادل مدع الدنظم الرئيسدية لم

 الصحير الحالة المدنية(.

 هذا النظام يجب ضن يمكن مما يلي:

I. .)تسيير التنظيم يالمخطط الهيكلير العمال 

II. .تسيير الرواتب 

III. .تخزين ضرشيف البيانات 
 



 نظام تسيير البريد
 

 تسيير متابعة التبادالت مع المواطن ومع اإلدارة.تسيير البريد يهدف فلى هيكلة تسيير مجموع وثائق البريد للشركة و
 

 يجب ضن يقوم هذا النظام بما يلي:

I. تسيير جمع هذه المعلومات 

II. .تسيير الحجم المتزايد للمعلومات حول الفترة 

III. .استغالل البيانات 
 

تحررت تصرررف الشررركات المتوسررطة  االنترنررت: وضررع منصررة الستضررافة الرسررائل علررى 211المشررروع .1.1.2.2

 غرىوالص
 

سيساهم وضع منصة الستضافة الرسائل على االنترنت تحت تصرف الشدركات المتوسدطة والصدغرى فدي زيدادة 

استخدام األدوات التعاونية وفي تسهيل التبادالت والمعلومات بين المواطن والشركة. اإلجراءات الدالزم القيدام بهدا 

 في هذا المجال هي:

I. يدث يوجدد منده حيدزان مخصصدات للشدركات المتوسدطة والصدغرى. الرفع من مسدتوى التبدادالت فدي اإلدارةر ح

الحيز األول سيخصص لنشر مواقع الشركات على الشبكة والثاني سيوفر خدمة الرسدائل: هدذه المنصدة يمكدن ان 

 ( والسرفير للرسائل المفتوحة المصدر من ضجل تحاشي تكاليف الرخص.CMSيدعمها نظام لتسيير المحتوى ي

II. على الشبكة يمكن الشركات المتوسطة والصغرى من نشر معلوماتها المفيدة. تطوير موقع معياري 
 

: تعميم نشر المعلومات المتعلقة بتقنيات اإلعالم واالتصرال لصرالح الشرركات المتوسرطة 211المشروع 1.1.2.2

 والصغرى
 

الندماا فدي ميددان فن هذا النشر سيمكن الشركات المتوسطة والصغرى من امتالك ضدوات جديدة ومن النجاح في ا

 تقنيات اإلعالم واالتصال.
 

من ضجل ذلك فمن المهم ان ننجز على األقل مرتين في السنة حصة لنشر تقنيات اإلعالم واالتصال تمكن مدن فجدراء 

تكددوين علددى نظددم الشددبكةر وعلددى التعدداون ضددمن شددبكات االنترنددت وفددي المجدداالت المكتبيددة. ضثندداء هددذه الملتقيددات 

 عروق لالتصال تهدف فلى تحسيس ودفع الشركات على استخدام تقنيات اإلعالم واالتصال. التكوينية ستقدم
 

 تشجيع تطوير صناعة تقنيات اإلعالم واالتصال – 21ه يالتوج 1.2.2
 

يوجد طلب هام فدي مجدال تقنيدات اإلعدالم واالتصدال مدن ضجدل مصداحبة تطدوير الصدناعات والفداعلين فدي مجدال 

يلجئون في الوقت الراهن فلى متدخلين ضجانب. فضافة فلى ذلك فالن موريتانيا لم تسدتفد مدن  االتصال الذين يالبا ما

علدى  تهممسداعدبلبحدث عدن عمالدة ضرخدص. فن مصداحبة الشدباب مدن حملدة الشدهادات لفرص انتقدال الصدناعات 

ذ مشدروع قطدب تطوير ضقطاب لالمتياز ستمكن من تغيير هذه الوضعية. من ضجدل ذلدك فدالن موريتانيدا يجدب ضن تنفد

 دون ضن يبرمج للتنفيذ. 1111تكنولوجي سبق ضن تم تصوره عام 
 

 : إقامة قطب تكنولوجي في انواكشوط211المشروع  1. 1.2.2
 

القطب التكنولوجي هو بنية تحتية تصحبها سياسة محلية تهدف فلى تسهيل خلق وتطوير ضنشطة مبدعة انطالقا مدن 

ئات العمومية ومؤسسات التكوين. هدذا القطدب يشدتمل علدى تعداون القطاعدات التبادل والتعاون بين الشركات والهي

التكنولوجية واألدوات الموجهة فلى تشجيع خلق الشركات المبدعة والتعاون بين شدركات البحدث التطبيقدي وكدذلك 

 فضاءات تطوير األنشطة. 
 

 هذا القطاع يهدف فلى خلق ما يلي:

 .بيئة مالئمة إلطالق المبادرات 

 تستهدف التنمية ونقل الكفاءات. فضاءات 

 .قطب للتكوين والبحث التطبيقي 

  خصوصية فعالة. -شراكة عمومية 

 .مكان لتبادل التجارب 

 



 القطب التكنولوجي يجب ضن يشمل معهدا للتكوين المهني ولتكوين المهندسين في مجال تقنيات اإلعالم واالتصال.
 

يدات اإلعدالم واالتصدال مدن شدأنها تكدوين عددد كداف مدن المهندسدين موريتانيا ال تتوفر على شعبة للتكدوين فدي تقن

ن فدي مجدال الهداتف النقدال ووالتقنيين في تقنيات اإلعالم واالتصال الذين يحتاا فلديهم القطداع لكدي يتطدور. الفداعل

م حالهم كحال اتحادية الخدمات والمهن الحرة يعبرون عن حاجتهم لتكوين عددد مدن األشدخاص فدي تقنيدات اإلعدال

 واالتصال.
 

انواكشوط تتوفر على كلية للعلوم بها قسم للمعلوماتية يكون المختصين في المعلوماتيدة وفدي الشدبكات. هدذا  ةجامع

سدتر فدي امل( التدي يشدترك معهدا فدي فعدداد برندامج لIQAMل ياالقسدم يسدتفيد مدن توضمدة مدع جامعدة كبدك مونتريد

نيدا مدن هدذا الدنمط. ال يوجدد هنداك ضي معهدد لتكدوين التقنيدين مدن المعلوماتية. وهذا هو البرنامج الوحيد فدي موريتا

مسددتوى متوسددط. فن فنشدداء شددعبة مهنيددة وشددعبة لتكددوين المهندسددين فددي تقنيددات اإلعددالم واالتصددال ضددمن القطددب 

التكنولوجي يمكن ضن تستلهم من نموذا مدرسة المعادنر التدي يسداعد فيهدا القطداع الخداص مسداهمة معتبدرة حيدث 

 .اصلحته توفر المصادر البشرية المؤهلة لحرفه التي يمارسهضنه من م

عين هامين: من جهة تكوين األشخاص المؤهلين قد يؤدي بعد فترة فلى خلق عددد ضكبدر وهذه اإلشكالية تمس موض

من الشركات وفرص العمل في القطاع؛ من جهة ضخرى سيتم دعم هذه الشعبة فذا اسدتطاعت الحكومدة تددريجيا ضن 

جميع مستويات التعليم ياالبتدائير التعليم األساسير العدالي( ضدمن هيئدة التدأطير وفدي ضوسداط التالميدذ  تدخل على

 والطالب ضجهزة الكمبيوتر والولوا فلى االنترنت.

فننا نوصي الحكومة بأن تنشئ شعبة للتكوين المهني حول تقنيات اإلعالم واالتصال على ضسار دراسة استكشدافية 

ب في مجال المصادر البشرية المتعلقة بتقنيدات اإلعدالم واالتصدالر مدع فشدراف الفداعلين فدي حول العرق والطل

 القطاع بشكل وثيق.
 

 بفضل البنى التحتية التي يوفرها فالن قطب التكنولوجيا:

 سيمكن من فقامة رابط قوي من الشراكة بين التكوين واإلنتاا 

 في مجال تقنيات اإلعالم واالتصال. يلتقدم الحالبثاق وخلق شركات مبدعة من خالل استغالل انسيشجع ا 

 .سيشجع خلق فرص العمل خاصة بالنسبة للشباب من حملة الشهادات 

 .سيرفع من القدرة التنافسية للصناعة الوطنية 

 .سيشجع االستثمار المباشر األجنبي 

 مشروع القطب التكنولوجي يجب ضن يمكن من فقامة مكونات وظيفية مختلفة من بينها:

 جموعة من الشركات الصغيرة التي تشكل هيئة لالستقبال واالستضافة والمصداحبة للشدركة ضثنداء اإلنشداء م

والتي تقترح محالت وتجهيزات وخدمات مشتركة تمكن من الحد من التكاليف باإلضافة فلدى دعدم ومسداندة 

 شخصيتين؛

 .منطقة صناعية تتوفر على تنظيم خاص من ضجل تشجيع فنشاء الشركات 

 ة ربط تمكن من مصاحبة حملة الشهادات في فترات تكدوين تطبيقيدة يالمعلوماتيدةر الوسدائط المتعدددةر ورش

 المجال االلكترونير التسيير الصناعير البحث والتطويرر ... الخ(.

 مراحل المشروع هي على النحو التالي:

I. :الدراسات 

 دراسة الفرص واختيار الموقع. .ض 

 دراسة قابلية اإلنجاز واألثر. .ب 

 اسة االستصالح.در .ا 

 الدراسات المتعلقة باإلطار القانوني وبتسهيل فجراءات فنشاء الشركات. .د 

II. اإلنجاز 

 ضشغال االستصالح .ض 

 ضشغال البناء .ب 

III. التسويق والترويج 

 فجراءات التسويق واالتصال. .ض 

 جذب المستثمرين. .ب 

IV. المصاحبة والدعم 

 اختيار المستفيدين .ض 

 فنعاا الورشات .ب 

 التكوين .ا 

 



 ولوجي القطاعي: الدعم التكن2المحور  .2.2
 

فن ضنظمة المعلوماتية القطاعية تأتي لتندمج مع المنصة وخدمات اإلدارة االلكترونية من ضجدل ضدمان تحكدم شدامل 

في المعلومات الحكومية مسهلة بذلك اتخاذ القرارات الصائبة والتنفيذ الفعلي للبدرامج وفسدداء خددمات ذات نوعيدة 

 عالية.

 

ستثمارات في تكنولوجيا المعلومات تشدكل الالمستغلة في االستعالمات لمنظمة ما وامن المسلم به اآلن ضن األموال 

 مصادر قيمة وعوامل فعالة في فنجاز ضهدافها.

 

فن تطوير ضنظمة المعلومات سيصدبح مدن السدهل عدن طريدق تنفيدذ توجيهدات محدددة فدي المحدور "تطدوير اإلدارة 

لدى فسددداء عة رنيدة تحتيدة للحكومددة االلكترونيدة مندمجدة وقدداد"فقامددة ب 1االلكترونيدة" خاصدة التوجيدده فدي الفصدل 

خدمات للمواطنين" مما من شأنه ضن يسمح بمدد القطاعدات بمنصدة لالستضدافة المؤمندة للتعدامالت كمدا هدي الحدال 

 للحكومة االلكترونية" الذي يسهل الولوا فلدى البياندات القطاعيدة. ي"تحديد اإلطار المعيار 1.5.5ه يبالنسبة للتوج

 من ضجل ذلك فالن عمال هاما لالتصال وللتحسيس حول األدوات الجديدة يجب فنجازه.

 

 العديد من الورشات القطاعية االستراتيجية تم فنجازها ضو هي قيد اإلنجاز.

 .نظام تسيير الوثائق المؤمنة 

 رشاد(التطبيق تسيير مصاريف الدولة ي 

 )نظام تسيير عمال الدولة يقيد اإلنجاز 

 الضرائب يقيد اإلنجاز( نظام تسيير 

 )نظام تسديد رواتب الدولة يراتب 

 نظام تسيير الخزينة العمومية يSITP) 

 تطبيق تسيير العمليات الجمركية يSYDONIA) 

 .)نظام تسيير النصوص التشريعية والتنظيمية يقيد اإلعداد 

 نظام برمجة االستثمارات في موريتانيا 

 .نظام تسيير الديون 

 

عود تاريخها فلدى عددة سدنوات ويجدب تحدديثها. فدي هدذا المحدور االسدتراتيجير فدالن تدوجيهين بعض هذه األنظمة ي

 سيتم تطويرهما.

 

 تحديث أنظمة المعلومات االستراتيجية القائمة بالفعل – 21التوجيه  1.2.2

 

 : تحديث نظام تسيير مصروفات الدولة211المشروع  1.1.2.2

 

 اتيجي يجب ضن يغطي الجوانب التالية:فن تحديث هذا النظام المعلوماتي االستر

( 00Gتحديث البرندامج المعلومداتي ياالنتقدال فلدى النسدخة األخيدرة الثابتدة مدن قواعدد بياندات يضوراكدل:  .0

 (. هذا االنتقال سيمكن من زيادة التوفر التطبيقي وضدائه.0النسخة    J2EEونحو آخر فصدار 

تخدام يير الشرعي للبيانات( فن تأمين التطبيقات المالية األمان يالحيلولة دون الهجمات والتالعب واالس .1

يكتسي ضهمية خاصة. ويمكن ان يتم بواسطة الوظائف التي توفرها قاعدة البياندات. هدذا التدأمين يجدب ان 

 يشمل الجوانب التالية:

 وقواعد البيانات؛ ءتأمين االتصال بين الزبنا 

 تشفير البيانات المتبادلة يSSLام شهادة ( من خالل استخدSSL ر وسرفيرRadius ... ر 

  التحقق من السالمة تنشيط فجدراءاتSecure Hash Algorithm  مدن ضجدل اكتشداف ضدياع

 (.i.e. Replay Attacksعلب البياناتر فضافة علب بيانات ي

 .تحديد وتسيير تطبيقات ترتبط بقاعدة البيانات 

 حماية البيانات الموجودة في القاعدة 

 بعض الجداول ياستخدام تشفير البيانات لDES3  ) 

 فلى البيانات:الولوا  تدقيق 



  تددقيق ميدزاتSQL  :يحقددوق التددقيق لكدل األدوار التددي تسدتدعي ميدزة خاصددةSELECT 

ANY TABLE )كمثال. 

 .تدقيق بعض العمليات حول ضمور خاصة 

 فقامة وحدات فضافية: .1

 يجددب ضن يددتم االسددتعالم  الميزانيددة التدديكددن مددن تسدديير مشدداريع متي تددتطددوير وحدددة "فعددداد الميزانيددة" ال

 حولها عن بعد من طرف كل قطاع.

 .تطوير متابعة الميزانية للخطط الثالثية ضو الخماسية 

 .تطوير لوحة تحكم 

 .فقامة خدمات الشبكة التي تمكن من معيارية وتامين التبادالت 
 

 (SYDONIA: تحديث نظام تسيير العمليات الجمركية )211المشروع .1.1.2.2
 

 هو اليوم ضول برنامج مستخدم في العالم من ضجل عصرنة الجمدارك وهدو فدي مركدز األنظمدة  SYDONIAنظام 

التي يعدود تاريخهدا فلدى  0ة. موريتانيا ال تزال تستخدم النسخة لدو 11المندمجة للمعلومات الجمركية في ضكثر من 

وري المدرور عبدر انتقدال وسديط: االنتقدال نحدو . ويجب عليها ضن تبدض باالنتقال نحو آخر فصدار يمن الضر0915

 (.SYDONIAWorldقبل االنتقال نحو   ++Sydoniaر ضو 1النسخة 

SYDONIAWorld :يوفر العديد من الفوائد 

 يعتمد على االنترنت 

 مستقل عن نظام االستغالل المعلوماتي 

  مستقل عن نظامSGBDR؛ 

 .مستقل عن المنصة المادية 

 طالت.مقاوم للعطاب في الموا 

 .قادر على االستمرار في التطوير من طرف المستخدمين 

 .يتمتع بعدة مستويات من األمان الداخلي في النظام 

 .متعدد اللغاتر له خصائص الوثائق االلكترونيةر تسهيالت للتدقيق... الخ 
 

ل ضن يشدترك هدذا هذا االنتقال سيسهل االندماا مع نظام المعلومدات فدي اإلدارة زيدادة علدى ذلدك سديكون مدن السده

بياندات والتنميدة يتقاسدم معهدا نفدس قاعددة  االقتصدادية النظام مع األنظمة األخرى لدوزارة الماليدة ووزارة الشدؤون

 ضوراكل مما يحد من تكاليف الصيانة وتكاليف اشتراك الدعم.
 

 (SITP: تحديث نظام تسيير الخزينة العمومية )211المشروع . 1.1.2.2

نة العمومية هو نظام استراتيجي ويجب ضن يمكدن مدن الدتحكم فدي تدوازن الميزانيدة مدن خدالل فن نظام تسيير الخزي

المصدروفات يالرشداد...( مدن الضدروري  اماالندماا التلقائي مع ضنظمة المداخيل يالضدرائبر الجمداركر...( ونظد

 في هذا اإلطار ضن نقوم بما يلي:

 امات الذي يمكنه من االندماا مع نظم المالية وضمان فنجاز تدقيق مفصل لهذا النظام وتحديد دفتر االلتز

 رقابة المداخيل والمصاريف.

  ضدمان االنتقددال نحدو آخددر نسدخة مددن قاعددة البيانددات ومدن التكنولوجيددا ودمدج األمددان يانظدر التوصدديات

 (.0.0.0.5الخاصة بتحديث نظام الرشاد: 

 مصداريف المقدررة والمدداخيل المعلندة تطوير وحدة فضافية تمكن المقارندة بدين المصداريف المنجدزة وال

 والمداخيل المحصلة.
 

 : تحديث النظم التي هي قيد التطوير212المشروع .22.1.2.
 

 هناك نظم هامة يجري تطويرها. فن تحديث هذه النظم يجب ان يتم بشكل سريع. ويتعلق األمر ب :

 نظام تسيير الضرائب 

 .نظام تسيير عمال الدولة 

 تشريعية والتنظيمية.نظام تسيير النصوص ال 
 

 تطوير النظم اإلعالمية االستراتيجية -21التوجيه  1.2.2

فن تطوير النظم اإلعالمية القطاعية يجب ضن يتم في فطار "االستراتيجية" بغية ضمان احترام الدنظم وعددم تكدرار 

% 11المعلومدات تمثدل  المعلومات. بالفعل فيبدو ضنه في ضيلب نظدم المعلومدات االسدتراتيجيةر فدالن تكداليف تجميدع

 من تكاليف االستثمار.

 



فن مقاربة مندمجة تسمح لكل قطاع باستخدام المعلومات المنتجة من طدرف قطداع آخدر دون ان يجدد نفسده مجبدرا 

 على فعادة فنتاجها ضو فعادة تحديثها.

 

ضهددداف األلفيددة  يجددب فقامددة مجموعددة مددن الددنظم المعلوماتيددة االسددتراتيجية مددن ضجددل المسدداعدة فددي الوصددول فلددى

 اإلنمائية خاصة في مجاالت الصحة والتهذيب.

 

 : تحديث نظام مندمج للتعليم عن بعد )التعلم االلكتروني(211المشروع 1.1.2.2

 

فن النظام المندمج للدتعلم االلكتروندي يهددف فلدى مدد المسدتخدمين يطدالب وتالميدذ مسدجلينر ومدوظفينر منظمدات 

فادة من تعلم مجداني ومدن تكدوين مسدتمر عبدر الشدبكة. هدذا الندوع مدن الدتعلم يقابدل يير حكومية...( بالمكانية االست

نظامددا متطددورا ينددتج مددن الددربط بددين محتويددات تفاعليددة ومتعددددة الوسددائطر مددن دعددائم توزيددع ياالنترنددت والشددبكة 

االلكتروندي يعتمدد م لالداخلية( ومن مجموع االدوات / البرامج التي تمكن من تسيير تكوين عبدر االتصدال. فن الدتع

كيدة للتكدوين تيكدايوجيدة ودييدابليدة وحصدص افتراضديةر وكشدكوالت ضساسا على عروق للفيدديو ووحددات تفاع

 متوفرة على الشبكة. يالذات

 

 يمتلك المشروع عدة مكونات:

 .فقامة منصة للتعلم االلكتروني 

تسديير الدتعلم( تستضديف المحتدوى ينظدام  LMSفن منصة التعلم على االنترندت والتدي تددعى فدي بعدض األحيدان 

 الديدكتيكي وتمكن من الوصول فليه.

 

ويتعلق األمر بأول مكونة من جهاز التعلم االلكتروني. فن المنصدات المفتوحدة المصدادر هدي األكثدر ضداء فدي هدذا 

 المجال. تجب فقامة منصة من هذا النوع.

 

 إعداد المحتوى
 

يمنصة التدريب المفتوح( التدي ضقامتهدا  OTPالولوا الحر مثال: منصة محتوى التعلم االلكتروني الهام يوجد عبر 

آالف محتوى. هذه المحتويات الحرة ال تستجيب تمامدا للحاجيدات الوطنيدة.  1اليونوسكو والتي تستضيف ضكثر من 

 هناك مجموعة من المحتويات يجب فما ضن تترجم فلى العربية وفما ضن يتم خلقها من جديد.

 

 االنترنتجهيزات وربط بدعم اقتناء ت
 

يتم تحقيق ضهداف نظام التعلم االلكتروني بدون التحسين من مستوى انتشار التجهيزات واالستفادة من االنترندت  نل

 خاصة لدى األسرة والطالب.

 

دوالر(  011مقاربة من ضجل تمكدين البلدد مدن االسدتفادة مدن بدرامج خاصدة يكمبيدوتر بد   يجب وضعمن ضجل ذلك 

ى ذلك وفي مجال تنمية الشراكة بين القطاع الخاص والفاعلين فالن عرضا بسعر منخفض يمكدن ضن يقدام.  فضافة فل

 يجب على الدولة ضن تتحمل جزء من تكاليف التجهيزات والربط باالنترنت. 

 

 تشجيع تنمية شبكة من المدرسين الخصوصيين
 

يكدون قدابال لالسدتغالل مدن طدرف ضكبدر عددد مدن  بدون تطوير التدريس الفردير فالن نظام  الدتعلم االلكتروندي لدن

المستخدمين المستهدفين. هناك جهود لتشجيع المنظمدات ييدر الحكوميدة او المتطدوعين للعمدل كمدرسدين عدن بعدد 

 . بذلهالهذا النظام يجب 

 

 : إقامة  منصة للصحة عن بعد211المشروع   1.1.2.2

 

م واالتصدال مطبدق فدي مجدال الصدحة. يمكدن مدن تقدديم فن الصحة عن بعد هدي تطبيدق صداعد لتكنولوجيدا اإلعدال

طددرف عمددال مهنيدين يضطبدداء خاصددة(  مدن خددمات صددحية حيددث تكدون المسددافة والعزلددة عداملين حاسددمينر وذلددك

 باستخدام تقنيات اإلعالم واالتصال بهدف التشخيص والمعالجة والوقاية والبحث والتكوين المستمر.



 زولةر فالن هذا المجال يلعب دورا هاما.واليات مععلى شاسع يحتوي  في بلد

 

 فن برنامج الصحة عن بعد يأتي في مرحلة خامسة بعد المراحل األربعة التي سبق فنجازها:

ر وقددد يطددت هددذه المرحلددة المراكددز المرجعيددة فددي Canton de Genèveالممولددة مددن طددرف  -0المرحلددة 

المعهددد الددوطني للتخصصددات الطبيددةر مركددز  انواكشددوط يمركددز االسددتطباب الددوطنير المركددز الددوطني للصددحةر

طدار ضالجهويدة فدي  المستشدفياتاألمراق النفسية وطب األعصابر مستشفى الشيخ زايددر المستشدفى العسدكري ر 

 وكيفة وكيهيدي(.

وهددي المرحلددة الممولددة مددن طددرف الدولددة الموريتانيددة وتمثلددت فددي تعمدديم النظددام علددى المستشددفيات  -1المرحلددة 

 واكشوط وفي الداخل.المرجعية في ان

 يبدعم من االتحاد الدولي للمواصالت( قد مكنت هذه المرحلة من تدعيم المشروع من خالل: -1المرحلة 

 زيادة التدفق على االنترنت 

  استبدال بعض الروابطBLR  .باأللياف البصرية 

  فدماا نظامvisioconférence .القابل للتوسيع في الواليات 

 

اإلنجاز( وتتعلق بدمج المشروع مع مشروع ضمم ففريقيا للخدمات عبر االتصال الممول مدن يوهي قيد  -5المرحلة 

 طرف الدولة الهندية. هذه المرحلة الجديدة ستكون مرحلة تقوية المكتسبات.

 

 فن مشروع التدعيم والتقوية يجب ضن يشمل:

  اتصددال سددمعية / فيددديو مددد المستشددفيات النموذجيددة بشددبكة محليددة وتجهيددزات متعددددة الوسددائط يوسددائل

vidéoconférence.) 

  ربط المستشفيات بالشبكة الداخليدة لدإلدارة بالتنسديق مدع مشدروع توسديع هدذه الشدبكة الداخليدة. فن فقامدة

 بوابة للصحة عن بعد سيمكن من:

 .نشر المعلومات المفيدة للوقاية 

 ة من طدرف اإلذاعدة توفير االستفادة من األرشيف السمعي والبصري لبرامج المشاريع المنجز

 والتلفزة.

 .تسيير الدليل السنوي للصحة 

  االستفادة من التوزيع الجغرافي للبنية التحتية الصحية يباستخدامSIG 1.1.0.5 الوطني.) 

 .جمع البيانات حول األوبئة وتسجيل توزيعها الجغرافي 

 

 وطني( SIG: تطوير نظام معلوماتي جغرافي )211المشروع  1.1.2.2

 

ت تبقى هي العنصدر األساسدي مدن ضجدل فهدم بيئدة العمدل واتخداذ القدرارات الجيددة. المعلومدات الجغرافيدة المعلوما

 ستتميز بطابعين خاصين:

 .هذه المعلومات يالية الثمن من حيث االقتناء والتحديث 

 :هذه المعلومات تستخدم في عدد كبير من المجاالت 

 ميددة: الخددرائط وتكنولوجيددا المعلومددات الصددحة والبيئددة يانظددر منشددورات منظمددة الصددحة العال

الفضائية ينظم المعلومات الجغرافية( في مجال الصحة والبيئة واتخاذ القرار
31
. 

 .التخطيط والتنمية االقتصادية 

 .تسيير المجموعات المحلية 

 الزراعة 

 .االستصالح الترابي 

 ... 

 

يددة مددن ضجددل تجنددب التسددجيل المكددرر مددن ضجددل ذلددك فددالن تسدديير المعلومددات الجغرافيددة يجددب ضن يددتم بطريقددة مركز

 المكلف جدا للمعلومات ومن ضجل ضمان توفر بيانات بكل القطاعات.

 

يتعلدق  SIGفن نجاح هذا المشروع يتطلدب القيدام بدبعض الخطدوات الخاصدة المسدبقة. بالفعدل فدالن نجداح مشدروع 

 والتنظيمية لالستمرارية. بجزء كبير منه بعوامل يير تقنية مثل منهجية اإلقامةر والمعيقات االقتصادية

                                                 
31 .http://www.who.int/heli/tools/maps/en/index.html 

http://www.who.int/heli/tools/maps/en/index.html


 ر.يفن استمرار هذا المشروع يتطلب تعبئة لعمال مكونين ودائمين وفعداد خطة للتطو

 

 خطوات المشروع
 

يتعلددق األمددر بالقامددة لجنددة تشددمل ممددثال عددن مختلددف القطاعددات المعنيددة  إنشرراء لجنررة للمشررروع وخطررة لالتصررال:

تتمثدل مهمتهدا فدي المصدادقة علدى مختلدف وإلشدراف والدتحكم وتحديد رئيس للمشروع. هذه اللجنة ستشدكل هيئدة ا

مراحددل المشددروع. سددتكلف هددذه اللجنددة كددذلك بالتحسدديس واالتصددال حددول المشددروع. التحسدديس ال يقتصددر علددى 

 فنه يشمل كذلك المجموعات المحلية التي يمكن ضن تستفيد من المشروع وتتحقق من دقة البيانات. اإلدارات بل
 

من الضروري تحديدد االسدتخدامات المرجدوةر والنتدائج المنتظدرة والحيدز الترابدي المغطدى. مدن  الدراسة األولية:

مختلدف الفداعلينر يجدب ضن نحددد دلديال حواريدا معياريدا مدع جدرد المعلومدات  تطلعاتضجل فحصاء الحاجات و/ضو 

 المطلوبة.
 

 هذه الدراسة ستجيب على مجموعة من األسئلة من بينها:

 مات الجغرافية(؟ ما يرتبط بنظام المعلو علومات المفيدة يفيما هي مواضيع الم 

 هل توجد عقبات خاصة يالسريةر الموثوقيةر... الخ(؟ 

 البحث انطالقا من الحاجة المعبر عنها من طرف الملتمس للخدمة؟ 

 ما هي الهيئات التي تتواصل مع نظام المعلومات الجغرافية؟ 

 ما هي البيانات؟ 

 حلها نظام المعلومات الجغرافية؟ما هي المشاكل التي سي 

 ما هي شروط استخدام نظام المعلومات الجغرافية ؟ 

 تفاعل هذا النظام مع البيانات و/ضو البرامج الموجودة ضصال؟ 

 ما هي ضنظمة المعلومات الجغرافية ومصادر البيانات الموجودة سابقا؟ 

  يدات والبدرامج الموجدودة فدي هدذه مصدطلحاتر والمرجعالما هي البيانات الرقميدة يالدنمط( ومجموعدات

 المصلحة؟
 

 ر فذ ضن البيانات الجغرافية بسيطة التخيل لكنها صعبة التنفيذ.يصاحبها الفاعلونهذه المرحلة يجب ضن 
 

يتعلق األمر بدراسة السيناريوهات المقترحة والمتمثلدة فدي فنشداء وحددة خاصدة لتسديير هدذا  إعداد السيناريوهات:

 جنة المشكلة ضو تحديد المصادر التي يجب ضن تسير النظام ضمن اإلدارات المعنية.الل فشراف النظام تحت
 

 اللجنة المحددة:
 

 فداريو البياناتر المكلفون بتسيير ملكية البيانات الجغرافية؛ 

 خبددراء نظددم المعلومددات الجغرافيددة يgéomaticiens المكلفددين بتحليددل ومعالجددة وتمثيددل المعلومددات )

 الجغرافية؛

 مونر مستهلكو المعلومات الجغرافية الذين يستخدمون النظام.المستخد 

 .فعداد جدول زمني للتكوينات المفترضة 

  فعددداد ضنمدداط مددن البيانددات الددالزم اقتناؤهددا يضصددول خددرائط السددجل العقددارير ضصددول المخطددطر شددبكة

عالمات الةر الصحير شبكة توزيع الماء الشروبر شبكة توزيع الكهرباءر شبكة اإلنارة العمومي فالصر

المنقولددة الحضددريةر المسدداحات  كالطددرق ر شددبكة توزيددع الهدداتفر شددبكة الطددرقر األمددالالمضدديئة علددى 

تقطيدع التنظيمدي للمنداطق فدي مجدال الالخضراءر اإلسكانر التجهيزات المصدنفةر األنشدطة االقتصداديةر 

 البيئة والصحةر العمرانر... الخ(
 

الن تحليل دفتر االلتزامات ودفتر األحكام الفنية الخاصة يجب ضن يمكن راعدي : بمجرد اختيار السيناريوهر فاإلنجاز

 المشروع من فعادة صيايته ويمكن المزود المستقبلي من بناء المشروع األكثر مالءمة.
 

 : تطوير نظام لتسيير السجل العقاري212المشروع  2.1.2.2
 

دعامة ضساسية من ضجل تقريب اإلدارة مدن المدواطن. فن اختيار عصرنة السجل العقاري واألمالك العمومية يشكل 

وهو يساهم في تنفيذ التوجيهات العامة المحددة من طرف منظمات األمم المتحدة في مجال التنميدة المسدتدامة التدي 

معدة تتتبناها موريتانيا. مختلف التحليالت المقدام بهدا مدن طدرف هدذه الهيئدات خدالل العقددين األخيدرين توصدي مج



تطوير تسيير عقاري مستديم وعادل كشرط لتطوير النمو االقتصاد والحد من الفقدر. هدذه العصدرنة تهددف بتنفيذ و

فلى تطوير بيئة مالئمة للتمويل وللنمو من خالل التعبئة النشطة للمداخيل العموميدة وجدذب االسدتثمارات المباشدرة 

 من الخارا.
 

 

 األهداف:
 

العمومية يهدف فلدى فقامدة نظدام يمكدن مدن فصددار السدند العقداري علدى فن نظام تسيير السجل العقاري واألمالك  

 نذكر منها: ةضسار سجل عقاري وحيد. ويهدف هذا التوجه فلى الوصول فلى ضهداف مختلف

 تدعيم الوساطة العقارية من خالل توفير فمكانية تمويل استثمار مضمون من طرف العقاري المسجل؛ .0

 ية يللشركات والخصوصيين(.تدعيم األمن القانوني لحق الملك .1

 توسيع الوعاء الضريبي خاصة في انواكشوط وفي المجموعات المحلية بعد ذلك. .1

 تسيير الخدمات األساسية يالماء الكهرباء... الخ(  .5
 

بواجهة تبادل مدع النظدام  WORKFLOWتدفق العمل يتسيير فن مثل هذا النظام يجب ضن يعتمد على تكنولوجيا 

 لجغرافية. الوطني للمعلومات ا
 

 : تطوير نظام لتسيير أمالك الدولة212المشروع   2.1.2.2
 

علددى ضمددالك الدولددة. ويجددب بهددذا  تكددون مطلعددةفن وزارة الماليددة عبددر اإلدارة العامددة ألمددالك الدولددةر يجددب ضن 

الخصددوص ضن تتددوفر علددى نظددام يوثددق بدده. مثددل هددذا النظددام يجددب ضن يعتمددد علددى ضنظمددة جزئيددة "تسدديير لالئحددة 

 لموجودات" يوضع تحت تصرف القطاعات يانظر "تسيير الئحة الموجودات"(.ا
 

هذا النظام سيكون فذن مؤسسا على خدمات الشبكة من اجل فعطاء صدورة شداملة للبياندات المسديرة علدى مسدتوى 

م. هددذا النظددام يجددب كددذلك ضن ينجددز عمليددات تخددزين للرشدديف الضددروري مددن اجددل التمكددين مددن فجددراء اكددل نظدد

 يقات بعد فترة.التدق
 

 : تسيير المنصة المعلوماتية المنجزة مع البعثات الدبلوماسية212المشروع  2.1.2.2
 

الممثليات في الخارا يجب ضن تستفيد من األدوات المعلوماتية كدي تصدبح ضصدلية وتزيدد مدن فاعليتهدا وتحسدن مدن 

ورجال األعمدال والزائدرين وتسدهل علديهم  خدماتها المقدمة للمهاجرين الموريتانيين وتساعد األجانب من السواحر

 فكمال فجراءاتهم في موريتانيا.
 

 من ضجل الوصول فلى ذلك فالن هذه الممثليات الدبلوماسية يجب ضن تتوفر على:

 .محفظة لتطبيقات التسيير المعياري 

 .نظاما لتسيير المقيمين 

 .نظاما لتسيير التأشيرات 
 

يجدب ضن تربطهدا بدوزارة الشدؤون الخارجيدة والتعداون. المجدال الدذي  فضافة فلى هدذه األنظمدةر فدالن شدبكة مؤمندة

 تشمله كل نقطة نعرضه فيما يلي:
 

 محفظة تطبيقات التسيير المعيارية
 

على يرار اإلدارات فالن الممثليات في الخارا يجب ضن تكون مجهزة بأدوات التسيير التقليدية التي سدبق عرضدها 

 (. الئحة التطبيقات المختارة هي على النحو التالي:0.4.5.5 كترونية" يانظر: تطوير اإلدارة االل5في "المحور 

 الرسائل؛ 

 االتصاالت الموحدة؛ 

 مواقع االنترنت 

 مواقع الشبكة الداخلية 

 التسيير االلكتروني للبريد 

 .تسيير الئحة الموجودات في المخزون 



 نظام تسيير المقيمين
 

عالية للمقيمين في الخارا وضن يوفر لهم خدمة للتبادل عبر االتصال مدع هذا النظام يجب ضن يمكن من تسيير ضكثر ف

 الممثليات الدبلوماسية.
 

 نظام تسيير التأشيرات
 

نظام التأشيرات له ضثر هام على صورة البلدر وعلى ضمنه وكذلك على منا  األعمال. فن بناء الثقة فدي هدذه الخدمدة 

ات مددن ضجددل هددذا الهدددف. كمددا تمددت فقامددة نظددام لتسدديير البيانددات يعتبددر ضددروريا. وقددد تددم فعددداد دفتددر لاللتزامدد

البيومترية على المستوى الوطني. النظام الجديد يجب ضن يعتمد على هذه العناصر من اجل حدل فشدكالية الحصدول 

 على التأشيرات في آجال معقولة وعبر االتصال.
 

 الشبكة الداخلية المؤمنة للبعثات الدبلوماسية
 

يانات بين البعثات الدبلوماسية وبين وزارة الشؤون الخارجية والتعداون يجدب ضن تدتم بكدل سدرية وبكدل فن تبادل الب

ضمان. من ضجل ذلك تجب فقامة شبكة افتراضية خاصة. هذه الشبكة يجب ضن تسدتجيب لمسدتوى مرتفدع مدن التشدفير 

 وضن تحترم سياسة األمان المحددة من طرف اإلدارة.
 

 نظام المعلوماتية في الصيد: 212المشروع  2.1.2.2

 

الصيد التقليدي والصناعي يشكالن قطاعا استراتيجيا في موريتانيا. ويشمل هذا القطاع منطقة جغرافية ممتدة على 

 1كلم( وهو يضمن ضكثر من نصف مدداخيل التصدديق وثلدث مدداخيل الميزانيدةر مدن 141طول الشاطئ يضكثر من 

 % من الناتج الداخلي الخام. 01فلى 

 

النظددام المعلومدداتي للصدديد يعتبددر فذن نظامددا اسددتراتيجيا. فهددو يددوفر الوظددائف الضددرورية لتسدديير هددذه الثددروةر 

 وحمايتها وتخطيط استغاللها. وبالتالي فيتوجب عليه:

 :ضن يمكن من التحكم في المعلومات حول القطاع 

 كدون موثوقدا بدهر سدهل اقتناء البيانات عبر واجهات لتجميع المعلومات. هدذا االقتنداء يجدب ضن ي

 االستخدام ويمكن من رقابة تخزين نوعي في األرشيف.

 لدف العوامدل والفداعلين فدي قطداع الصديد يفهدم ديناميكيدة تالتحقيقات التي تمكن مدن معرفدة مخ

 المصدرر وكذلك آليات استغالل هذا المصدر(.

 مل مجموعدددة معالجدددة المعلومدددات: يجدددب ضن يكدددون النظدددام ضداة لمعالجدددة المعلومدددات وضن يشددد

اإلجراءات التي تأخذ بعين االعتبار خصائص البيانات المستخلصة من اقتناء نظدم تحقيدق وان 

تمكددن مددن االسددتغالل السددليم للبيانددات. فن سددالمة المعلومددات العائدددة فددي النهايددة ستصددبح فذن 

 مضمونة.

 مسديرات  تبادل المعلومات من خالل فقامة منصة للتواصل ونشر المعلومات بواسطة اسدتخدام

 (.Workflowي تدفق العمل

  :توفير لوحة تحكم في المؤشرات األهم 

 .الزوارق النشطة 

 .نسبة المكننة 

 .عدد األيام في البحر 

 .)مجموع الكميات المصطادة يضسماكر قشرياتر رخوياتر ضسماك األعماقر...الخ 



 .متابعة ضنشطة البواخر 

 :تسيير القطاع 

 البيانات التصريحية واإلدارية 

 صادر البشرية للصيد.الم 

 )الرخص يمنح الرخص عبر النظام المعلوماتير سحب الرخصر... الخ 

 )ملف األسطول الوطني يالطولر القوةر ...الخ 

 .التخزين في األرشيف 

 :الحماية البيولوجية 

  فنتاا ضدلة بيولوجيدة مدن ضجدل تحديدد خصدائص حالدة وتطدور األندواع المسدتغلة واألعدداد ذات

 .األهمية البحرية

 .المؤشرات حول النظم البيئة المستغلة 

 

فن النظام المعلوماتي يجب ضن يكون ضداة للمساعدة في اتخاذ القرارات االسدتباقية وضن يكدون سلسدا وقدابال للتطدوير 

ة للصديد. لدذلك يجدب ضن يسدتخدم تكنولوجيدا ندوضن يكون تحت تصرف الفاعلين فدي كامدل المنطقدة الجغرافيدة المعي

 بيانات ذات الصلة باتخاذ القرار.الد على الشبكة وان يعتم

 



 .المخطط الرئيس2
 

المخطط الرئيس يتألف من مجموع األهداف االستراتيجية والمحاورر والتوجيهات والمشاريع المحددة في المجال. 

ب الميزانية والخصائص والهيكلة الزمنية المتعلقة بها موضحة في المخطط العملي. هذا المخطدط االسدراتيجي يجد

ضن تتم فعادة تقييمه بشكل دوري من ضجل األخذ بعين االعتبار للمشاريع التي تم فنجازها وضن تضداف لده فشدكاليات 

 مشروعا. 01توجيها و 10ضهداف استراتيجية و 0يتكون من  لرئيسجديدة قد تظهر. المخطط ا
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 التدفق العالي في متناول المواطنين وتشجيع الولوج إلى المعرفة ذات االنترنتجعل 

 تطوير وسائل استفادة الجميع من مجتمع المعلومات 1

 تدعيم المكتسبات المتعلقة بمشغلي الهاتف  11

 فقامة آلية للتشارك في البنية التحتية للمواصالت   111

 ل المواصالتاالستغالل األمثل لمساهمات الفاعلين في مجا   112

 مراجعة دفتر االلتزامات للمشغلين   113

 فقامة مرصد قطاعي على مستوى سلطة التنظيم يتم نشره على ضسار نصف سنوي على األقل   114

فطددالق تشدداور برعايددة سددلطة التنظدديمر بددين المشددغلين وممثلددي المسددتهلكين حددول مالءمددة تنظدديم    115

 المنافسة عن طريق الرصيد اإلضافي

 فقامة التدفق العالي في موريتانيا  12

 ربط موريتانيا بالكابل البحري   121

 نشر شبكة وطنية من األلياف البصرية   122

 (IXPي االنترنتفقامة نقطة لتبادل    123

 تسهيل الوصول فلى االنترنت وفلى الثقافة الرقمية  13

 االنترنتفقامة مراكز جماعية للوصول فلى    131

 تشجيع تطوير الخدمات ذات القيمة المضافة والخدمات المصرفية عن طريق الهاتف النقال   132

 خلق الظروف المالئمة لبناء الثقة الرقمية

 مالءمة اإلطار القانوني لتقنيات اإلعالم واالتصال 2

 تطوير واقع األعمال والحكامة االقتصادية  21

 العملي والمحفز للعمال مع نوعية الخدماتتوفر اإلطار القانوني والتنظيمي    211

 فعداد فطار قانوني لتوجيه ترقية ضدوات التسديد   212

 خلق محيط قانوني لتطوير االقتصاد الرقمي   213

 تطوير التجارة االلكترونية   214

 تطوير هيئات مؤسسة من الثقافة الرقمية   215

 الدولة والحريات العامة  22

 فطار توجيهي شامل لتطوير تقنيات اإلعالم واالتصالفقامة    221

 حماية حقوق الكائن البشري   222

 تدعيم قدرات الدولة من ضجل فرضاء ضفضل للمستخدمين وفشراكهم في الحياة العمومية   223

 تسهيل الولوا فلى العدل   224

 الحياة المدنية والثقافية  23

 ي لتقنيات اإلعالم واالتصالنشر معلومات اإلطار القانون   231

 تطوير الثقافة الرقمية واالقتصاديات   232

 

  



 تطوير فدارة ضفضل ضداء في خدمة المواطن

 التحسين من نوعية الولوا فلى الخدمات العمومية 3

 فقامة محيط مالئم لتسيير التغيير  31

 داريةفقامة لجنة وطنية مكلف بتبسيط الترتيبات واإلجراءات اإل   311

 ضرورة اإلصالح   312

 جعل اإلدارة مسؤولة ضمام المستخدم  32

 فجبار اإلدارة على االستجابة للمستخدمين   321

 تبسيط الترتيبات واإلجراءات اإلدارية والتحسين من استقبال المواطنين  33

 تحيين قاعدة البيانات حول الترتيبات واإلجراءات والبنى اإلدارية   331

 تحليل قاعدة البيانات حول الترتيبات واإلجراءات والبنى اإلدارية   332

 تفعيل مركز االتصال   333

 فقامة مكاتب لالستقبال   334

 تنظيم حمالت للتحسين   335

 فقامة فدارة ذات ضداء جيد وقريبة من المستخدم عن طريق برنامج طموح للحكومة االلكترونية

 نيةتطوير اإلدارة االلكترو 4

 فقامة هيئات اإلشراف الضرورية من ضجل تسيير مشروع الحكومة االلكترونية والعمل كصاحب المشروع  41

 فقام هيئة لإلشراف تكون خاصة بمشروع الحكومة االلكترونية   411

 تحديد سياسة التشارك في المصادر في مجال تقنيات اإلعالم االتصال   412

 للحكومة االلكترونية تحديد اإلطار المعياري   42

 ( للنظم المعلوماتية وحماية المعلوماتRCIتحديد المرجعية المشتركة لقابلية التشغيل المتبادل ي   421

 فقامة مرجعية مشتركة لبيانات اإلدارة   422

 تحديد سياسة إلدماا البرامج الحرة في اإلدارة   423

 دمجة وقابلة لتقديم خدمات تعامليةفقامة بنية تحتية للحكومة االلكترونية من  43

 الرفع من مستوى مركز البيانات ليعمل كمنصة موحدة الستضافة تطبيقات الحكومة االلكترونية   431

 فقامة نظام للتواصل الموحد على مستوى الشبكة الداخلية   432

 (CNDفقامة مركز وطني للبيانات ي   433

 معلومات الدولةفقامة مصلحة ضو وكالة لتأمين    434

 فقامة مقدم لخدمات التوثيق االلكتروني   435

 فدماا اإلدارات العمومية والمجموعات المحلية في شبكة التدفق العالي لإلدارة وتجهيزات باألدوات المعلوماتية  44

 العالي فدماا اإلدارات المركزية والمجموعات المحلية بانواكشوط في الشبكة الداخلية ذات التدفق   441

 تجهيز اإلدارة والمجموعات المحلية باألدوات المعلوماتية   442

 مد اإلدارات والمجموعات المحلية بمحفظة للتطبيقات المعيارية  45

 فعداد محفظة للتطبيقات المعيارية   451

 تطوير محتوى رقمي وطني  46

 فقامة هيئة لتسيير المحتوى   461

 تصالتطوير الخدمات عبر اال  47

 فقامة نظام لتسيير التصديق والتسديد للخدمات عبر االتصال يالخدمات االلكترونية(   471
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 فقامة محيط مالئم للتكوين في مجال تقنيات اإلعالم واالتصال في اإلدارة   481

 فقامة بوابة لالتصال حول مشروع الحكومة االلكترونية وتسيير التجارب المكتسبة   482
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 .تنفيذ االستراتيجية2
 

 اإلشراف والمتابعة / التقييم 1.2

 

 شراف على االستراتيجيةالهيئة المكلفة باإل 1.1.2

  

باإلضافة فلى مختلف المحاور االستراتيجية والتوجيهات التي سبق تحديدهار فالن اإلشراف على مختلف المشداريع 

عصددرنة اإلدارة وتقنيددات بمحدددد مددن ضجددل نجدداح االسددتراتيجية. وهكددذا فددالن كددل قطاعددات األنشددطة سددتكون معنيددة 

 اإلعالم واالتصال.

 

. وبددون امدتالك كدل امن ضجله يتوجب وضع خطة لتسديير المشداريع مدن ضجدل تسدهيل تنفيدذهوهذا هو السبب الذي 

 الفاعلين لهذه الخطة فالن االستراتيجية ال يمكن تنفيذها.

 

 وهكذا فالن نجاح االستراتيجية يمر حتما بما يلي:

 مدع الشدركاء علين والتشاور معهم ياإلداراتر القطداع الخداصر المجتمدع المددني( وكدذلك افشراك كل الف

 في فنجاز االستراتيجية الوطنية.

 ية الوطنية.والمالءمة مع األهداف التنم 

 .فدراك ضهمية التنمية المندمجة للوسط الريفي مع المراكز الحضرية 

 

 من المهم ضن نميز مستويين تنظيميين في تنفيذ االستراتيجية:

 مستوى اإلشراف وتنسيق المشاريع.

 مستوى تنفيذ المشاريع.

 

 

 
 : دعامات الحكامة الجيدة.12الشكل 

 

 

Décision 

Communicatio Suivi 

Anticipation القرار التوقع 

 المتابعة االتصال



قدد ضوكدل فلدى كتابدة الدولدة المكلفدة بالتقنيدات الجديددة وهدو مدا يفسدر  1110-1111فن اإلشراف علدى اسدتراتيجية 

الدرجة الضعيفة للتنفيذ خدالل هدذه الفتدرة. وقدد اقترحندا فقامدة لجندة خاصدة لمتابعدة مشدروع الحكومدة االلكترونيدة 

(. هذه اللجنة تتمتع تبعدا القتراحهدا بتوفرهدا علدى مسدتوى عدال مدن التدأطير. CGOVااللكترونية يلجنة الحكومة 

ويمكنها ضن تضمن بالتنسيق مع الفاعلين اآلخرين اإلشراف على االستراتيجية. وهي تحل بذلك محدل كتابدة الدولدة 

 المكلفة بالتقنيات الجديدة في هيئة اإلشراف.

 

في هذه اللجنةر تصبح قادرة على متابعة التوصيات من حيث الحكامة الجيدةوبفضل فشراك مختلف الهيئات 
32
: 

 )تقييم الفرص والمخاطر يالتوقع 

 )فجراء االختيارر والتحكيم يالقرار 

 الفاعلين بداية وضثناء اتخاذ القرار وبعد اتخاذه ياالتصال(.تصال باال 

 .)متابعة وتعديل اإلجراءات المقام بها ي؛المتابعة 

 

بادالت مع القطاعات والمجتمع المدني والفاعلين اآلخدرين يجدب ضن تتدابع بشدكل مسدتمر. وكمدا سدبق تحديدده فن الت

الستراتيجية وتحديثا للمخطط العملي يجب ضن يقام بهما. وتعدود المهمدة هندا كدذلك فلدى اللجندة لفالن مراجعة سنوية 

 للقيام بهذا النشاط.

 

: تنظيم اللجندة المكلفدة بتنفيدذ اسدتراتيجية عصدرنة 0هذه الوثيقة يالملحق مشروع تنظيم لجنة المتابعة يوجد ملحقا ب

 اإلدارة وتقنيات اإلعالم واالتصال( .

 

 .آلية المتابعة والتقييم 1.1.2

 

 اللجنة المكلفة بتنفيذ االستراتيجية تضمن المتابعة والتقييم من خالل األنشطة التالية:

 

رات فددي المخطددط العملددي ليسددت مقدمددة علددى شددكل ضرقددام. المؤشدد ضتحديددد مؤشددرات قابلددة للقيددار: بعدد ( ض

لى تقدير للميزانيات التي تمكن تعبئتها وتشاور مع مختلدف الهيئدات وتدأطيرا للنشدطة. فوتقديرها يحتاا 

 فن تحديث مؤشرات المخطط العملي يجب ضن ينجز ويراجع.

لتقيديم مدن اجدل ذلدك فدالن تحيينده تحديث المخطط العملي: المخطط العملي يجب ضن يشكل ضداة المتابعة / ا ( ب

 نشطة المصادق عليها يصبح ضروريا.ة واأليزانيات المعبأطبقا للم
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 آلية  التنفيذ.  1.2
 

 فن تنفيذ االستراتيجية يطلب مصادر مالية هامة. هذه المصادر يمكن تعبئتها من خالل عدة مقاربات:

 

 الت: فن الرابطدددة القويدددة بدددين مدددن خدددالل مراجعدددة سياسدددة الضدددرائب المطبقدددة علدددى مشدددغلي االتصدددا

ة عدن قداالستراتيجية وتنمية استخدام شدبكات المواصدالت يبدرر مدنح ضولويدة كبيدرة إلنجداز مشداريع منبث

 التوجيهات االستراتيجية في فطار مختلف المساهمات التي يدفعها بالفعل هؤالء المشغلون.

 مدومي: هنداك مثدال نداجح علدى هدذه من خالل اللجوء فلى الشراكة بين القطداع الخصوصدي والقطداع الع

% من مشاركة 04% مقابل 14الشراكة في فطار مشروع الربط الدولي الذي اشتركت فيه الدولة بنسبة 

 الخصوصيين الموريتانيين والفاعلين في مجال المواصالت:

  من خالل اللجوء فلدى الميزانيدة المدعمدة لالسدتثمار: الدتحكم فدي المعلومدات بفضدل تنميدة نظدم

ماتية سيمكن من الحصول على عائد سريع لالستثمار ويبرر مشاركة فعالدة لالسدتثمارات معلو

 العمومية في تنفيذ هذه االستراتيجية.

 

 األولويات.  1.2
 

من اجل تسهيل تخطيط المشاريعر من المهم ضن نرتبها حسب األولويات. هذا الترتيب يتم مع األخدذ بعدين االعتبدار 

سدنواتر  4العموميةر والتحكم في المعلوماتر ومستوى التعقيددر وتنميدة البلدد علدى مددى للثر على نوعية الخدمة 

وذلك بشكل مستقل عن الميزانيدات وعدن فمكانيدات التمويدل. الترتيدب المدذكور للمشداريع يدتم علدى سدلم مدن ثدالث 

 قيد(.( يضثر متوسط ومستوى عالي من التع1( ياألثر المتوسط( ؛ 1( ياألثر القوي(؛ 0مستويات: 

 

 ( تتمثل أساسا فيما يلي:1المشاريع التي لها أثر كبير أو هام )األولوية 

 

 مشاريع، هيئات، البيئة المحلية لتقنيات اإلعالم واالتصال:

 

 ربط موريتانيا بالكابل البحري يقيد اإلنجاز( (0

 نشر شبكة وطنية من األلياف البصرية يالدراسة جارية( (1

 وط.فقامة قطب تكنولوجيا في انواكش (1

 فقامة مصلحة ضو وكالة لتأمين معلومات الدولة. (5

 

 المشاريع المتعلقة بالتنظيم والتي لها عالقة بالتشارك:

 

 توفر فطار قانوني وتنظيمي عملي وتشجيعي للعمال مع نوعية الخدمة يقيد التنفيذ(. (4

 فنشاء لجنة وطنية مكلفة بتسهيل تبسيط الترتيبات واإلجراءات اإلدارية. (0

 سة التشارك في المصادر في مجال تقنيات اإلعالم واالتصال؛تحديث سيا (1

 مة المعلوماتية وحماية المعلومات؛( ألنظRCIتحديد المرجعية المشتركة إلمكانية التشغيل المتبادل ي (1

الرفع من مستوى مركز البياندات ليعمدل كمنصدة موحددة الستضدافة تطبيقدات الحكومدة االلكترونيدة يقيدد  (9

 (؛التنفيذ

 ظة للتطبيقات المعيارية.فعداد محف (01

 

 مشاريع تنمية نظم المعلومات والمشاريع المرتبطة بالنظر إلى أثرها على مداخيل الدولة:

 

 تحديث نظام تسيير الخزينة العمومية. (00

 فقامة نظم لتسيير المصادر البشرية للدولة ونظام الضرائب يقيد اإلنجاز( (01

 تطوير نظام لتسيير السجل العقاري  (01



األكبدرر هدي قيدد اإلنجداز. هدذه المشداريع الخمسدة  4من بينهدا المشداريع الد  01ت األولوية يبلغ عددها المشاريع ذا

 مليون دوالر ضمريكي. 41تشكل ضكثر من نصف الميزانية المقدرة لهذه المكونة والتي تبلغ 

 

 ما يلي: ( هي أساسا1المشاريع ذات األثر الكبير ولكنها ال تستدعي االنطالق المباشر )األولوية 

 

 المشاريع التي تسهل اإلجراءات اإلدارية:

 

 ضرورة اإلصالح. (05

 فجبار اإلدارة على الرد على المستخدمين. (04

 تحديث قاعدة البيانات حول الترتيبات واإلجراءات والبنى اإلدارية. (00

 تحليل قاعدة البيانات حول الترتيبات واإلجراءات والبنى اإلدارية. (01

 تفعيل مركز االتصال. (01

 مكاتب لالستقبال.فقامة  (09

 تنظيم حمالت للتحسيس. (11

 

 والتي تعطي نتائج على المدى القصير: االتصال برالخدمات ع

 

 شباك عبر االتصال من ضجل االستفادة من خدمات الحالة المدنية والوثائق المؤمنة. (10

 الشبكة الموحدة للشركات يقطب الخدمات(. (11

 مات(.االطالع عبر االتصال على السجل التجاري يقطب الخد (11

 االطالع على الوضعية الجبائية وتسيير الضرائب عبر االتصال. (15

 

 يع قطاعي الصحة والتعليم:رمشا

 

 فقامة نظام مندمج للتعليم عن بعد يالتعليم االلكتروني( (14

 فقامة منصة للصحة عن بعد. (10

 

 مشاريع تنمية نظم المعلوماتية والبنى التحتية للحكومة االلكترونية:

 

 ركة لبيانات اإلدارة.فقامة مرجعية مشت  (11

 فنشاء مقدم للخدمات في مجال التوثيق االلكتروني. (11

فدماا اإلدارات المركزية والمجموعات المحلية بانواكشدوط فدي الشدبكة الداخليدة ذات التددفق العدالي فدي  (19

 اإلدارة.

 تجهيز اإلدارة والمجموعات المحلية بالوسائل المعلوماتية. (11

 فقامة هيئة لتسيير المحتوى. (10

 ة بيئة مالئمة للتكوين في مجال تقنيات اإلعالم واالتصال ضمن اإلدارة.فقام (11

 التجارب المكتسبة. رييفقامة بوابة لالتصال حول مشروع الحكومة االلكترونية وتس (11

 تحديث نظام تسيير مصاريف الدولة. (15

 وطني(  SIGتطوير نظام وطني للمعلومات الجغرافية ي (14

 تطوير نظام لتسيير ممتلكات الدولة. (10

 تطوير المنصة المعلوماتية المندمجة للبعثات الدبلوماسية. (11

 النظام المعلوماتي للصيد. (11



 المشاريع المصاحبة للقطاع الخاص:

 

 مد الشركات المتوسطة والصغرى بمحفظة من التطبيقات المعيارية. (19

 مد الشركات المتوسطة والصغرى بمنصة الستضافة المواقع والرسائل االلكترونية. (51

 ات اإلعالم واالتصال على مستوى الشركات المتوسطة والصغرى.تعميم تقني (50

 

هدي علدى  1واألولويدة  0ر يوجد ضولئك الذين يحتاجون لعمل تنظيمي كبير ونتيجة مشاريع األولويدة 1في األولوية 

 النحو التالي:

 

 االستخدام األمثل لمساهمات الفاعلين في مجال االتصاالت. .0

 .مراجعة دفتر التزامات المشغلين .1

 فقامة مراكز جماعية لالستفادة من االنترنت. .1

 فعداد فطار تنظيمي لتوجيه ترقية ضدوات التسديد. .5

 خلق بيئة قانونية لتطوير االقتصاد الرقمي .4

 تطوير التجارة االلكترونية. .0

 تطوير الهيئات المؤسسية من ضجل الثقافة الرقمية. .1

 تصال.فقامة فطار للتوجيه الشامل لتنمية تقنيات اإلعالم واال .1

 حماية حقوق الكائن البشري. .9

 الحياة العمومية.في تدعيم قدرات الدولة من ضجل فرضاء ضفضل للمستخدمين وفشراكهم  .01

 تسهيل الوصول فلى العدالة. .00

 تعميم الثقافة القانونية إلطار تقنيات اإلعالم واالتصال. .01

 تطوير الثقافة الرقمية في االقتصادات. .01

 الحرة في اإلدارة.تحديد سياسة االندماا للبرامج  .05

 فقامة نظام للتواصل موحد على مستوى الشبكة الداخلية. .04

 (CNBفقامة مركز وطني للبيانات ي .00

 تحديث نظام تسيير العمليات الجمركية يسيدونيا(. .01



 المخطط العملي. 2.2
 

ذا يتطلدب استراتيجية عصرنة اإلدارة وتقنيات اإلعالم واالتصدال تسدعى فلدى ضن تكدون فعالدة وذات مردوديدة. وهد

تخطيطا جيدا للمصادر واإلجراءات ولنظام التنفيذ لكل ما يقام بده سدعيا فلدى تحقيدق الهددف الشدامل. هدذا التخطديط 

 يتوزع تبعا لخطة عملية.

 

متابعة العمل سدعيا فلدى الوصدول فلدى الوجهدة المحدددة وهدو ل ومرجعهذا المخطط يمكن من الحصول على وجهة 

ن اجل الحصدول علدى المصدادقات الضدرورية فدي تناسدق عدام بدين مختلدف الهيئدات يوفر هيئة التخاذ القرارات م

 اإلدارية.

 

هدات يالتوجوسيوفر ضداة لإلشراف. من ضجل ذلك يجب ضن يدمج فضافة فلى المشاريع واإلجراءات  لعمليالمخطط ا

 جة.االستراتيجية والمؤشرات وضداة األولوية والهيكلة الزمنية للتنفيذ والميزانية المبرم

 

كمددا سدديمكن بشددكل مسددتمر مددن فخبددار وتشددجيع وفشددراك ضصددحاب القددرار والمصددادر البشددرية لددإلدارة والشددركاء 

 االقتصاديين للبلد. 

 

 المخطط العملي يجب ضن يخضع لمراجعة سنوية تبعا لتطور األولويات وللوسائل المالية المخصصة له.

 

مددن خددالل مقاربددة تشدداركية. اإلدارات والقطدداع الخدداص  هددذه المراجعددة وكددذلك المتابعددة والتقيدديم للمخطددط سددتتم

 والمجتمع المدني يجب ضن تشترك في هذه المراجعة.

 

 ومن حيث التقديمر فالن المخطط:

 

 يرتب المشاريع تبعا ألثرها على تنمية البلد.

   يحدد ميزانيات االستثمار.

 

 من الناحية القانونية

 

 نقص الحماية القانونية للفاعلين 

 خطر ضعيف

 

لكترونيةر الملكية الثقافيةر التوقيع المصادقة على نصوص حول التجارة اال

 االلكترونيةر حماية الحياة الخصوصية

 المخاطر السياسية

 

ضعف مشاركة الفاعلين 

 الحكوميين 

 نقص الميزانية ضو فلغاؤها 

 اختيار المسؤولين

 خطر متوسط

 

فقامة آلية للتحكم تستفيد من مستوى عال من االلتزام وفشراك كل الفاعلين 

 اك شاملمن ضجل اشتر

 سنوات مع مراجعة سنوية ومتابعة لآلثار. 4خطة من 

 عرق االستراتيجية على مجلس الوزراء

 مخاطر االسراتيجية

 

صعوبات في ربط الشركاء 

 التكنلوجيين

صعوبات في فشراك القطاع 

 الخاص والسكان

 اختيار تطوير مشاريع منافسة 

تداخيل الصالحيات مع الهيئات 

 القائمة

 خطر ضعيف

 

 راك الحكومة في ضعلى المستوياتفش

فقامة تشجيعات خاصة يمنح امتيازات للشركات الحاضرة محليا والتي تشرك 

 ضكبر عدد من المصادر البشرية الوطنية ذات الكفاءة(.

 اختيار األولويات تبعا ألثرها على نوعية الخدمة العمومية وتنمية البلد.

 خلق تعاون وتالحم منذ بداية المشروع 

ر على مستوى المخطط مخاط

 الرئيس

 

 تجاور الميزانيات والفترات

 خطر متوسط

 

 تحديد مسؤول لكل مشروع

 اختيار التكنولوجيا المالئمة



 ترابط بعض المشاريع

 صعبات في فقامة التجهيزات

 فشراك الممونين والخبرة الدولية

 التخطيط الدقيق للمشاريع المرتبطة

 مخطط للتكوين ولدمج التجهيزات

  



 اطر التكنولوجيامخ

 

 مشاكل فدماا التكنولوجيا

 التطور السريع للتكنولوجيا

صعوبات االختيار بين 

 التكنولوجيا

صعوبات التقنيات لالستغالل 

 وتجديد األدوات

 

 خطر ضعيف

 

المصادقة على مرجعية لتكنولوجيا البرامجيةر فشراك الممونين وفقامة 

 مشاريع نموذحية

 والمجربة. اختيار التكنولوجيا الناضجة

اختيار تكنولوجيا تستجيب للحاجيات وفنجاز دراسات لقابلية التنفيذ للكنلوجيا 

 األكثر تقدما

جوانب االستغالل والصيانة والمحاسبة وقابلية التشغيل لاألخذ بعين االعتبار 

 المتبادل



 1111-1111رة تلفاميزانية .  2.2
 

لف المشاريع. فن تنفيذ االستراتيجية سيبدض في بداية تزمة لتنفيذ مخفعداد هذه الميزانية مع تقدير التكاليف الال تم

مع فمكانية حدوث تأخر في البداية. ويجب فجراء  1101سنوات تبدض من  4. ويتعلق األمر بفترة 1101السنة 

 .ل( وفقامة آلية للتمويCGOVتحيين ضكثر دقة بعد فقامة لجنة الحكومة االلكترونية ي

 

 لميزانيةتوزيعات ا  1.2.2

 

 وراالتوزيع حسب المح.  1.1.2.2

 

ور يبين ضن المحور األول "تطوير وسائل ولوا الجميع فلى مجتمع المعلومات" يبقى األكثر االتوزيع حسب المح

ضهمية من الناحية المالية. فهو يشمل بالفعل مشاريع الربط الوطني والدولي التي هي مشاريع بنى تحتية هامة جدا. 

اإلدارة االلكترونية" يأتي في المرتبة الثانية. فهو يشكل بالفعل ربطا بين تقنيات اإلعالم واالتصال  محور "تطوير

وعصرنة اإلدارة. بعض المشاريع تعتبر مشاريع عصرنة وزيادة فاعلية اإلدارة. المحور "الدعم التكنولوجي 

محور "تطوير االقتصاد الرقمي" يأتي  .لهامةالقطاعي" يأتي في المرتبة الثالثة فذ ضنه يشمل المشاريع القطاعية ا

في المرتبة الرابعة ويمكن من تدعيم قدرات القطاع الخاص في تقنيات اإلعالم واالتصال في موريتانيا. محور 

. هذا يترجم ضرورة ة"الرفع من نوعية وقابلية االستفادة من الخدمات العمومية" يأتي في المرتبة قبل األخير

فالن محور "مالءمة اإلطار القانوني  ايط اإلجراءات قبل تمويل األنشطة الباهظة الثمن. وضخيرفعادة تنظيم وتبس

بالنظر فلى ضن الصعب من العمل قد تم فنجازه في هذا و. ةلتقنيات اإلعالم واالتصال" يأتي في المرتبة األخير

 المجالر فلم يبق فال ضشغال التحديث وتقديم النصوص.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الميزانية بماليين الدوالر األمريكي

الميزانية بماليين الدوالر 

 األمريكي
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ولى التي ال تشهد انطالقة فعلية لالستراتيجية فال في الميزانية السنوية تبقى ثابتة بشكل فجمالي باستثناء السنة األ

 النصف الثاني منها.

 
 

 الميزانية الشاملة
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Budget par 
priorités; 1; 
67,153; 64% 

Budget par 
priorités; 2; 

33,4285; 32% 

Budget par 
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4,675; 4% 
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 واالتصال.

 

 

 مسودة تنظيم اللجنة .2.1
 

التدي  يتم فنشاء اللجنة الوزاريدة المشدتركة المكلفدة بتنفيدذ اسدتراتيجية عصدرنة اإلدارة وتقنيدات اإلعدالم واالتصدال

جي علددى اسددتراتيجية عصددرنة اإلدارة وتقنيددات اإلعددالم واالتصددال بمددا فددي ذلددك هيئددة اإلشددراف االسددتراتي تمثددل

مشددروع اإلدارة االلكترونيددة. اللجنددة تحدددد الوجهددة مددن حيددث المبددادرات والمشدداريع الددالزم القيددام بهددا فددي فطددار 

 المخطط العملي والبرنامج المقرر وتقيم تقدمها والنتائج المتحصل عليها.

 

 مهمة اللجنة:

 ظرة وضهداف االستراتيجيةن حيينت 

 االستراتيجية وخطط العمل. تحيين 

 تحديد الوسائل المالية الضرورية والقيام بدور التحكيم بين القطاعات والمنظمات المعنية بالقطاع 

 .ضمان التشاور مع مختلف الفاعلين في القطاع 

 .ضمان االتصال والترويج ألنشطة االستراتيجية 

 .ضمان متابعة التنفيذ 

 ن اللجان الفنية المكلفة بمتابعة بعض األنشطة عندما يكون ذلك ضروريا.تعيي 

 

 تشكلة اللجنة

 مين التاليين:ل األعضاء الدائماللجنة يحكمها نظام داخلي ويرضسها مستشار للوزير األول. وهي تش

 .سكرتيريا اللجنة التي يجب ضن يتوالها مستشار للوزير المكلف بتقنيات اإلعالم واالتصال 

 العمل تشار الوزير األول المكلف بمكتب التنظيم وطرقمس. 

 ممثل عن وزارة العدل 

 ممثل عن وزارة الدفاع 

 ممثل عن وزارة الداخلية والالمركزية 

 والتنمية ممثل عن وزارة االقتصاد 

 ممثل عن وزارة المالية 

 ون من طرف الوزير المكلف بعصرنة اإلدارة نالممثلون المعي 

 الوزير المكلف بتقنيات اإلعالم واالتصال. ممثلون معينون من طرف 

 ممثل عن سلطة التنظيم 

 ممثل للبنك المركزي 

 ممثل لوكالة النفاذ الشامل 

 

 



 وتشمل كأعضاء غير دائمين:

 .ممثل عن كل قطاع وزاري 

 

 تجتمع اللجنة مرتين في الشهر وتعد محضرا يبين ما يلي:

  .تقدم األنشطة 

 م اتخاذها.الصعوبات المعترضة والحلول الالز 

 مختلف الهيئات المعنية باإلستراتيجية.لره يالدعم الضروري الالزم توف 

 .تقارير اللجان الفنية التي تمت فقامتها من طرف اللجنة 

 

 

 

 


