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الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

2025ـ  2022 الوطنية األجندة الرقمية

وزارة التحول الرقمي واالبتكار وعصرنة اإلدارة

Pla

المنجزة بالتعاون مع  2025-2022عداد واعتماد االجندة الرقمية الوطنية إمراحل 
activitésاالسكوا

2022مايو 

المصادقة على 
االجندة الرقمية 

من طرف المجلس 
للرقمنةاألعلى 

  2021نوفمبر 
2022ابريل /

صياغة التقرير 
النهائي

ورشة للمصادقة 
على التقرير 

النهائي 

/ أغسطس
سبتمبر 
2021

تحرير التقرير 
المؤقت

2021يوليو 

التواصل مع 
الجهات الفاعلة 
وتحديد الحاجيات

يونيو / مايو 
2021

تحليل الوضع 
الرقمي الحالي

المراحل

االجندة الوطنية للرقمية إعتمادمراحل 

2022يونيو 

اعتماد 
االستراتيجية 

 للرقمنةالوطنية 
في مجلس 

الوزراء
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2025-2022األجندة الرقمية  سياق

3

ان م ا ب تان ة ات  تتمتع مور ،  كب موقعها الجغرا ل نظرا المجال الرق

:المحيط األطلسي اإلطاللة على 
  البحري لكابل  على ربط نقطة على التوفر -
)2023 سنة هافي العمل من االنتهاء( التنفيذ، قيد  ثانية ربط نقطة -
 4000و( ةالوطني البصرية األلياف شبكة من كيلومتر  4000 توفر -

)القادمة  القليلة السنوات خالل لها مخطط إضافي كم

ا تان مور

ة غ  الدول-  .الساحل
ات- ر  تواجه ال  والقيود  التحد  والوصول نتاإلن  االتصال تط

ددي النطاق إ .الدو  ال

م الساحل إقل

ط المؤسسا القوي الرا

يةالساحل G5مجموعة اعضاء

البحرية كابالت األلياف

تطوير المحفظةخطوات 

4

ل الوضع الحا   :تحل
ة   ات الحال ج ات مراجعة االس

ادرات القائم ــــع والم ة وجمع المشار
والمخططة

شار   النهج ال
ادالت مع أ من مائة جهة فاع لة ت

ة ، قطاع عام ، قطاع خاص ( مؤسس
اء ، المجتم ق عمل ف ، خ ع ، ف

ر حث والتط )المد وال

االستفادة من أفضل الممارسات 
لدان الم ة  ال ات الدول ماثلةوالخ

ة  اغة الرؤ شار لص مها ا  ، و  مةالعاتم اعتماد نهج  أهداف واضحةتقس ــع مدعومة  ــ ادرات ومشار ة وم ج ات  توجهات اس

ة اغة الرؤ  ص
2025أهداف لعام  5و 

م إ  ادرة 25التقس ة م ة أساس س وأهداف رئ

اغة  اتجاهات  4ص
ة ج ات اس

ذ الثالثة  ف أدوات التنف تع
ة س الرئ

ر محفظة من  وعا  76تط ق  ما فيها م خارطة الط
فها المشار واإلطار  ال وت

3
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األجندة الرقمية محاور صياغةل مةالعاالرؤية 

5

ة مدعومة بثالثة  ج ات عة اتجاهات اس ة مقسمة إ أر ة رافعاترؤ س ذ رئ تنف
ة

رؤ
ال

ة
ج

ات
س

اال
ت 

ها
وج

الت
ت

عا
راف

ال

ة ةالثقافة والثقة الرقم مة واإلطار التنظ المهارات الرقم الحو
والقانو 

ة الب التحت

دعم التحول الرق القطا 

ة  ون االعمال االل
ار واالبت

ة اإلدارة الرقم

اإلدارة والدمج االجتماعي وتعزيز القدرة التنافسية عصرنةواالبتكار رافعة رئيسية ل نةجعل الرقم

لألجندة الرقمية مةالعااألهداف 

6

، مضاعفة عدد الوظائف ثالث مرات واستخدام الدفع بواسطة الهاتف الن نت وحجم القطاع الرق قال، لتصبح مضاعفة استخدام اإلن
ة األو  منطقة الساحل  ...الدولة الرقم

مة المضافة  )الناتج المح االجما ( % للرقمنةالق
(source: ARE)

مة المضافة  )الناتج المح االجما ( % للرقمنةالق
(source: ARE)

شاؤها  ة ال تم إ ا ة وغ الم ا حلول عام الوظائف الم
2025

(source: ARE, World Bank)

شاؤها  ة ال تم إ ا ة وغ الم ا حلول عام الوظائف الم
2025

(source: ARE, World Bank)

350M $ / 4,5% du PIB 
(2020)

350M $ / 4,5% du PIB 
(2020)

5k   ة فة رسم (2020)وظ 5k   ة فة رسم (2020)وظ

نت % نت %*مستخد االن *مستخد االن

الهواتف النقالة شار الدفع  الهواتف النقالة**ان شار الدفع  **ان

األثر االقتصادي

األثر االجتماعي

التموضع الدولي
د الم ا حسب مؤ  انةتحد تان ة لمور  NRIالرقم

(source: WEF)
د الم ا حسب مؤ  انةتحد تان ة لمور  NRIالرقم

(source: WEF) 136 (2017)136 (2017)

8%8%

25%25%

2021 2025

700M $ / 8% du PIB ***700M $ / 8% du PIB ***

15k ***15k ***

120 (1er au Sahel)120 (1er au Sahel)

25%25%

65%65%

x2

x3

X2.5

x3

1er
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اريعالمش محفظة ملخص 

7

ادرة و  25إ   مقسم المخطط ثمار إجما قدره  76م اس وعا  مليون دوالر 400م

1.
الرقمية البنى التحتية

2.
اإلدارة الرقمية

3.
دعم التحول الرقمي القطاعي

4.
األعمال االلكترونية واالبتكار

واالبتكار نةجعل الرقم
دماج االجتماعي وتعزيز القدرة التنافسيةنواإلاإلدارة  لعصرنةرافعة رئيسية 

مبادرة 15توجهات استراتيجية مقسمة إلى  4

ادرات 4 م  
ــــع 8 مشار

ادرات 4 م  
وع 13 م

ادرات 3 م  
ــــع 9 مشار

ادرات 4 م  
وع 14 م

ة ةالثقافة والثقة الرقم مة واإلطار التنظ والقانو المهارات الرقم الحو

ادرات  3 وعا 13> -م م ادرات  4 وعا 13> -م م ادرات  3 ــع 7> -م ــ مشار

مبادرات 10مقسمة إلى  افعاتر 3

75% 8% 4% 6%

3% 2% 1%

من إجما 
وازنةالم

66.6

230.2

20.6
35.6

)M EUR(الكلفة االجمالية لكل طرف1

2025-2022االستثمار المطلوب لألجندة الرقمية  

8

دعم كب  ل للخطة  د من مصادر التم د العد اء الفني والمالي تم تحد اإلضافة إ مساهمة فعالمن ال ة من القطاع الخاصوالدولة 

المصدر
المبلغ

(M EUR)
النسبة (%)

الدولة 66,6 19%

الشركاء الفنيين 
والماليين

230,2 65%

الشراكة 20,6 6%

القطاع الخاص 35,6 10%

االجمالي 353 100%

الخاص   :10 %

PTF : 65%

الدولة   :19 %

الشراكة  :6 %

353 M Euros

7
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2022 2023 2024 2025 2026
t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4

9

تنفيذ وصلة كابل بحري ثانية بمحطة إنزال في نواذيبو ترسيخ االتصال الدولي عبر الكابالت األرضية

تنفيذ وصلة كابل بحري بمحطة في نواكشوط

مد الشبكة الفقارية لربط جميع المدن الرئيسية في الواليات والمقاطعات والبلديات، وإنشاء حلقات من أجل تأمين االتصال
ربط القرى والبلدات بالقرب من الشبكة الفقارية

ع التغطية صفقة الهاتف النقال الجديدة لموريتانيا لتسري
المحسنة ورفع جودة الخدمة

ل الخامس ــــع رائدة للج إطالق مشار

وإنشاء نقطة تبادل إنترنت ثانية وثالثة 3إنشاء مركز بيانات من المستوى 

مشروع الصحة اإللكترونية
تطوير أدوات التدريب للمهنيين الصحيين

مشروع التعليم اإللكتروني الدورة األولى والثانية
مشروع نظم المعلومات ومنصات التعليم العالي والبحث العلمي

يادينالص/ المربين / تنفيذ األدوات الرقمية للمزارعين 

)صيد األسماك/ الثروة الحيوانية / الزراعة (اإلجراءات اإلدارية في القطاع األولي  رقمنة
إنشاء أنظمة معلومات خاصة لوزارات القطاعات األولية

مخطط الصحة الرقمية

الخطة اإلستراتيجية للتحول الرقمي للتعليم

صندوق االبتكار
تنفيذ مركز االبتكار

دمج البحث والتطوير ومراقبة التكنولوجيا في نظام االبتكار والجامعة في قطاعات محددة

برامج معتمدة للموظفين الرقميين الوصول إلى المعدات والخدمات

تنفيذ برنامج ترقية رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة
تطوير األسواق اإللكترونية

اإلستراتيجية الوطنية للدفع الرقمي نظام معالجة موثوق ومبتكر
إنشاء حديقة تكنولوجية تشمل سلسلة القيمة للقطاع الرقمي

الوصول إلى النظام العام جذب االستثمار من قبل 
األجانب والشتات

دارةاإلبرنامج تحديث 

ارالمرصد الوطني لالبتك

تنفيذ مركز التشغيل البيني

)شهًرا 54(الخدمات العامة  رقمنةمنصة 

"مرة واحدة فقط"تبسيط اإلجراءات من منظور 
(RIAD)شبكة اإلنترانت اإلدارية ذات النطاق العريض باأللياف الضوئية

السحابة الوطنية الخاصة
إدارة البريد، منصة المشتريات اإللكترونية

أتمتة مجلس الوزراء
)شهرا 48(الوطني " الجيوماتكس"مستودع 

حةمنصة البيانات الوطنية المفتو

الحكومة المفتوحة بيان
منصة المشاركة اإللكترونية

(e-ID)تنفيذ الهوية الرقمية

ة 
ر ف

دا
 م

 ع
دة

جن
اال

ع 
زــــ

تو
م 

ت
4 

ت
وا

سن
)2/1(ملخص خارطة طريق األجندة الرقمية 

2022 2023 2024 2025 2026

t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4
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اعتماد قانون الحكومة المفتوحة والمراسيم ذات الصلة

 تعزيز محور التعريفة
نظيمالمنخفضة بفضل الت

تغيير اإلطار التنظيمي للدفع الرقمي
نقالالتخصيص تراخيص تحويل األموال عبر الهاتف 

الرقمية . هيكلة الحكومة
الوطنية

(AN-ETAT)إنشاء الوكالة الرقمية الحكوميةإنشاء مرصد رقمي وطني

(APD)إنشاء هيئة حماية البيانات الشخصية

والشهادة  السبرانيإنشاء الوكالة الوطنية لألمن 
RIMCERTاإللكترونية مع

بشأن االتصاالت اإللكترونية 02-2013تعديل وتعزيز القانون رقم 
تنفيذ قرارات اإلطار القانوني لمجتمع المعلومات الموريتاني

اعتماد قانون الشركات الناشئة والمراسيم المرتبطة به

التدريب على مشاريع اإلدارة الرقمية

اعتمادية اإلدارة الرقمية
التعليم المستمر في مجال 

اإلدارة الرقمية

اعتماد المهن الرقمية

توفير تدريب يلبي االحتياجات الرقمية

تعزيز التعليم الرقمي التكميلي عن بعد

ميةفي التكنولوجيا الرق برامج التعليم المزدوجإعداد 

تعزيز قدرات محترفي المحتوى الرقمي من خالل تدريب سمعي بصري محدد
ري تنفيذ دورات تدريبية في المحتوى السمعي البص

والرقمي

الل تنفيذ تدريب مخصص لألشخاص ذوي االعاقة من خ
التكنولوجيا الرقمية

برنامج إعادة التدريب واالرتقاء المهني
برامج المسؤولية االجتماعية 

للشركات الرقمية

يةوضع معايير للمهن الرقم

النقالة السبرانيةاإلقليمية واستئناف مبادرة المراكز  السبرانيةتطوير مراكز الوسائط المتعددة 
حاضرتوفير غرف وسائط متعددة في المدارس االبتدائية والثانوية والم

تنفيذ برامج التوعية الرقمية للمهنيين
خطة اتصاالت التوعية

استراتيجية اتصاالت الخدمات عبر اإلنترنت
CERT / SOC السبرانيإنشاء فريق االمن 

تنفيذ البنية التحتية للمفاتيح العمومية 

تصميم واعتماد اإلطار القانوني لتصنيف البيانات

)2/2(ملخص خارطة طريق األجندة الرقمية 

9
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االتجاهات االستراتيجية

11

ح ومرن وموثوق و مفت ا لضمان فضاء إل تان ات ال تواجه مور معالجة التحد

ات معالجة• ت تواجه ال  التحد ا مور  ان
و  فضاء لضمان ح إل  نومر  مفت

وموثوق

ز• و  الفضاء أمن تع  تا المور  اإلل
ة ة والب ة التحت الحي

ز• افحة الوط  النظام تع  مةالج  لم

ة ان  السي

األول االستراتيجيتوجهال الثاني االستراتيجيتوجهال الثالث االستراتيجيتوجهال

ة• والمهارات الو  تنم الوطني التعاون تطوير والدولي اإلقليمي التعاون تطوير

الرابع االستراتيجيتوجهال الخامس االستراتيجيتوجهال السادس االستراتيجيتوجهال

OS1 OS2 OS3

OS4 OS5 OS6

ة  :الهيئات المطل

الرقمي ألمنها الالزمة بالمؤسسات موريتانيا تزويد 1

مةلهيئة اسة حو شهد :الوط  الرق  األمن س شمل امهمه توسيع(HCN)رقمنةلل األع المجلس س ضا ل مة  أ  حو
ا  األمن افحة السي ة الجرائم وم ون    اإلل

 
شار يئةه ان بتوضيح تقوم ةاس مة هيئة قرارات  وت تم   :اآرائه خالل من  الحو ص س ة لجنة تخص عثة  فرع   من من

عة الف  الدعم لجنة  ؛(CTA-HCN-SCSN) الرق  ألمنا مهمة اليها  عهد  للرقمنة االع مجلسلل التا
 
ذ يئةه ا  منلأل ةتنف الة  :السي ة الو ا  لألمن الوطن ا  تتو (AC-ETAT) للدولة السي  الدولة إجراءات سي  يوم

ما ا  األمن يتعلق ف ة السلطة ستصبح وال  ؛ السي ا  لألمن الوطن ل ضمتس ؛ السي ات مركز خاص ش   :SOCعمل
ات مركز ة العمل ةال هجماتال لرصد الوط  والمركز  األمن ه معلومات ب ة والت  ؛(CSIRT) واالستجا

 
ة سلطة و  لتصديقل وطن لف :  اإلل الة ت ة الو ا  لألمن الوطن   القانون   عليها المنصوص ، مهمةال هذهب السي

ة المعامالت الخاص ون د اإلل اسة  تطبيقو  لتحد و  التصديق س ة اإلل .المورتان

11
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ة  س :اإلجراءات الرئ

 ر و وتطبيق قواعد األمن ا تط ل الحد األد: السي ش ة ال   من أسس األمن وضع قواعد النظافة المعلومات
ا  عداد ووضع نظام مرج عام ألمن النظام المعلوما  السي ام ب  .…، RGSSI؛ الق

 

 ز األمن ا تع ل وزارة مسؤول عن االتصال مع   PFSSIتعي : لخدمات الدولة من خالل إجراءات مختلفة   السي  
ة لألمن  الة الوطن ا الو شاء ) للدولة السي ة  ؛ PSSIE، إ ذ النظام المرج العام ألمن النظم المعلومات   RGSSIوتنف

 

 ا ضمان األمن ة  السي ة الحي ة : ومرونة الب التحت ة الحي ة الوطن د الب التحت و قائمة مشغليها    ICNتحد
ة( امها لضمان أمن ومرونة األ )وال ي أن ت  التداب الواجب اح ل مشغل قائمة  ة ، وضع ل ...نظمة الرقم

الحيوية التحتية والبنية الموريتاني اإللكتروني الفضاء أمن تعزيز 2

 مة افحة الج ة لم ة الوطن ز اآلل ةتع ان ة لتطبيق القانون : السي ز قدرات الهيئات األمن شأن  007-2016تع
ز التعاون اإلقل والدو لتأم الفضاء  ة، تع ون ا الجرائم اإلل .…الوط  السي

 مة افحة الج ز اإلطار المؤس لم ةتع ان زر ب مختلف مصالح االسي د من الت طة والدرك ، ، الس لم ل
ة  قات والمعالجة القضائ ل التحق سه ة ل ون افحة الجرائم اإلل ... ..من أجل م

 مة افحة الج ة لم ات العمل ان ز اإلم ةتع ان السي

 ة ون الجرائم اإلل ة المتعلقة  ات الدول االتفاق ام  3االل

ة ة إ مستوى المعاي الدول ة واإلجراءات الجنائ عات الجنائ ال االرتقاء 

ة ون ة لألدلة اإلل ات مة اإلث ز الق تع

السيبرانية الجريمة لمكافحة الوطني النظام تعزيز 3

ة  س :اإلجراءات الرئ

13
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ة ة  حول تحمل المسؤول س حمالت تحس ام   الق

 

 ر نظام بي وط لألمن ز تط ا تع ات المتخصصة: السي ز ال فاءة والجدوى  شجع ع ظهور وتع ذات ال
ة  مجال األمن  ا االقتصاد  السي

 

 ة ع األمن شاء دورات تدر ا إ السي

والمهاراتالوعيتنمية 4

ة  س :اإلجراءات الرئ

شاء أجل من الجهات جميع ب  وثيق تعاون إقامة ا  فضاء إ تا  سي ما  وال  ، الثقة نم عا  مستوى يتم   مور  س
افحة عن المسؤولة والهيئات السلطة ب  مة م ة الج ون ة الب  ومشغ  ، اإلل ة ةالحي  التحت  ، الوطن

ا  األمن منتجات وموردي  .... اآلمن أو  السي

شاء شجيع ات لديهم الذين لألشخاص سمح  فضاء إ شابهة مسؤول ا  األمن مجال   م اتهم مشاركة السي  خ

ة الوط  والدفاع العدل وزارات( من والمحقق  القضاة اجتماع ة والداخل ا  األقل ع واحدة مرة )والالمرك  سن
ادل من لتمكينهم اتهم  ت سات وفهم ، خ التا  اآلخر  الطرف لدى والتوقعات المال .… عاونهمات تحس  و

الوطنيالتعاونتطوير         5

ة  س :اإلجراءات الرئ
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ر القدرات  مجال األمن • ا تط مة  السي افحة الج ةوم ان ة الم السي ادرات الدول التا من خالل الم ختلفة و
 .توف الجهد

ة ع الوطن• ة الحي ات والمنظمات واإلجراءات ، من أجل ضمان أمن الب التحت ج ات  .مواءمة االس

ها من معلومات• ات وغ بيهات والتوص دات والت مات و التهد ل التقي ا األمن  مشاركة  النظراء األجانب   . السي
ة ، لال  لدان المعن سيق ، ب ال ل الت سه شاؤها ع هذا النحو ع  ط ال تم إ تم وستعمل الروا ة ال س ستجا

ان يؤثر ع الب  ما إذا  لدان ، وال س د من ال و يؤثر ع العد ع هجوم إل مها  حالة وق ة تقد ة الحي  التحت
.ع الوطن

تطوير التعاون اإلقليمي والدولي        6

ة  س :اإلجراءات الرئ

آلية التطبيق

ة هذه تطبيق أجل من• ج ات ام يتع  ال  اإلجراءات تلخص عمل خطة  وضع تم اإلس  إ إلشارةا مع ، بها  الق
اتها    ساهم أن جب ال  األخرى والهيئات ، إدارتها  عن المسؤولة والهيئة ، ) P3 إ ،P1 األع من( أول
قها  ة الموازنة وتحض  ، النها  الموعد  و  تحق ات  الالزمة التقدي  .األداء ومؤ

الةو(HCN)رقمنةلل األع المجلس إدارة تحت• ة الو ا  لألمن الوطن شائها  انتظار    وذلك ، السي  توس  ، إ
ق شاؤه تم الذي الف قا  MTNIMA الوزارة مستوى ع إ ة، هذه ألعداد  مس ج ات ات اإلس  ذ،والتنف  اإلدارة عمل

سيق ة الوط  والدفاع العدل عن المسؤولة الوزارات مع الوثيق الت ة والداخل  .والالمرك

ل لتعبئة وساق قدم ع العمل جري• ة، لهذه الالزم التم ج ات   ،WARDIP وعلم  التحض  إطار  ف   اإلس
شاور  ال ة الوزارة سجلت ، الدو  البنك مع و ان ة لهذه أم  دوالر  مليون 2 قدرها م ج ات ل وال  ، االس  غت

تها  ان ة م .أم  دوالر  مليون 6.5 اإلجمال

ة  س :اإلجراءات الرئ
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وسائل الدفع مقابل هذه  ورقمنةمشروع إلنشاء منصة إلضفاء الطابع الغير مادي على مجموعة من الخدمات عبر اإلنترنت 
الخدمات

)خارطة الطريق(الخدمات العامة  رقمنة   1

)قيد التنفيذ(منصة إلضفاء الطابع غير المادي على الخدمات العامة  2

ق ة لخارطة الط س العنا الرئ
ة حلول كون :2022 عام نها ة منصة اإلدارة لدى س  مرك

اإلدارة اإلجراءات ع المادي غ  الطابع إلضفاء
ة حلول  من ٪100 تكون أن جب :2023 عام نها

ة اإلدارة المعلومات ة والقانون   ع متاحة واالقتصاد
نت اإلن

ة حلول انات جميع تكون أن جب :2023 عام نها  الب
نت ع متاحة العامة اإلن

ة حلول تم :2025 عام نها  ع  خدمة 80   س
نت   و 2024   25 و 2023   20 و 2022   10( اإلن

25   2025(
  ة ا  :2026 .التوا  ع 2024 عام نها تان  ستكون مور

 حول دولة 120 أفضل .التوا  ع دولة 140 ب  من
ة الحكومة مجال   العالم ون ا مور انتقلت(اإلل  من تان
.)2020 عام 176/193 إ 2018 عام 183/193 المركز

 األمم قبل من عامين كل حسابه يتم الذي ،(EGDI( اإللكترونية الحكومة تطوير مؤشر
 اداألبع على عليها الحصول تم قياسية درجات لثالث   مرجح متوسط هو ، المتحدة
) ،(OSI ، اإلنترنت عبر الخدمات مؤشر( والجودة الخدمات مؤشر )1( الثالثة 2)
 و(TII ، تصاالتلال التحتية البنية مؤشر( لالتصاالت التحتية البنية تطوير حالة مؤشر

.(HCI ، البشري المال رأس مؤشر( البشري المال رأس مؤشر )3(

)خارطة الطريق(الخدمات العامة  رقمنة   1
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ل التفاص

د  خدمة 20 رقمنة ذ ق ــــعANRPTS مع وثيق تعاون( التنف انات قاعدة رط ل  مع الب
)النظام

وع  الرقمنةاضافة عن  امل السوق ع : المكون(  WARDIP م ر وت تط
نت  90(الخدمات العامة غ المدرجة  السوق الحا  رقمنةمن أجل إطالق ) اإلن

ة ق )خدمة مت

ادرة  ل  م سج  حزمة من الخدمات لرقمنةلالتحاد الدو لالتصاالت  GovStackال
ةستكون الخدمات ال تقدمها وزارة التجه والنقل  تلك الخدمات ذات اال ( )ول

 األهداف
ل مال سه  اديم الغ  الطابع إضفاء خالل من اإلدارة اإلجراءات است

ائب والرسوم العامة الخدمات مدفوعات ورقمنة عليها د  وال  اإلدارة وتزو
ة ودةالج معاي  تل  ال  المعلومات و  لمعالجة متماسك بنظام  العالم

 .والتوفر واألداء واألمن

اإلجراءات
ذ  ةالعام الخدمات ع المادي الطابع إلضفاء منصة تنف

مثال على بوابة الخدمات اإللكترونية

)قيد التنفيذ(منصة إلضفاء الطابع غير المادي على الخدمات العامة  2

والمتابعة شكرا على حسن اإلصغاء
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