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العام فيما يتعلق بقضايا السكان والتنميةالسياق 

؛2339843ويقدر في الوقت الحالي بـ . 2013نسمة عام 3685373بلغ عدد سكان موريتانيا •

للفترة % 2,4مقابل 2013–2000للفترة % 2,7تعتبر نسبة النمو السنوي للسكان عالية نسبيا عند •
؛1988–1977للفترة % 2,9و2000–1988

سنة 15دون سن % 44,2ومعظمهم من فئة الشباب أي %( 50,7)غالبية السكان من النساء •
أما نسبة المسنين أي % 50,2( سنة59–15)وتبلغ نسبة األفراد في سن . سنة35دون % 76,3و

(.2013التعداد العام للسكان والمساكن % )3,5سنة فما فوق فهي تمثل 65



(2)العام السياق 

؛(للرجالبالنسبةسنة58,3وللنساءبالنسبةسنة61,8)سنة60,3الوالدةلدىالحياةأمل▪

كمعدل؛%5حوالىاالقتصاديالنمونسبة▪

وخلقيةاالقتصادالقاعدةلتنويعهامةمبادراتوجودمعاألوليةالموادبتصديراالقتصادارتباط▪

مضافة؛قيمة

؛جذابةاالستثماراتمدونة▪

والرشوةالفسادلمكافحةقويةسياسيةإرادة▪
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دادىواإلعاألساسيالتعليممستوىعلىالتمدرسنسببلغت2018–2017الدراسيةالسنةخالل▪

؛%31و%45،%80,9التواليعلىوالثانوي

سنوات5بلوغقبلأطفال10أصلمنطفليموت▪

هذهكانتحينفيRGPH2013))حيةوالدة100.000لكلحالة582مثلتاألمهاتوفيات▪

السنواتخاللاكبرتناقصاشهدتالنسبةهذهأنويعتقد2004سنةوفاة700حوالىالنسبة

(2018ـ2013)األخيرة
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(3)السياق العام 



اإلنجازاتأهم : إعالن القاهرةتنفيذ 



والتنمية،السكانبالمرتبطةالقضايامجالفيالحاصلالتقدمعلىالوقوفمنالقاهرةاعالنتنفيذتقييممّكن▪

منالعديدأنالحصيلةوتظهر.القادمةالسنواتفيمواجهتهاتلزمالتيوالمعوقاتالتحدياتوتحديد

.ازحاليااالنجقيدمعظمهافيوهيتامبشكلبلوغهايتسنّ لماألهدافبعضلكنتحقيقها،تمالمنجزات

أهم اإلنجازات: إعالن القاهرةتنفيذ 



الدوليةعلى االتفاقيات المؤسسي بما فيه المصادقة البعد 

المجلس األعلى للفتوى والمظالم؛▪

الوكالة الوطنية للتضامن التي تقوم ضمن أمور أخرى بمحاربة الفقر لدى الفئات الهشة▪

، الخ(2016)اآللية الوطنية لمنع التعذيب ▪

ميثاق شباب االتحاد اإلفريقي؛▪

االتفاقية حول حماية األفراد من االختفاء القسري؛▪

إنسانية البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعامالت القاسية والال▪
والمهينة؛

االتفاقية الدولية المتعلقة بحماية حقوق األشخاص المعوقين وبروتوكولها االختياري▪

الكرامة والمساواة. 1



القضاء على الفقر
؛2014عام % 31إلى 2008عام % 42تراجع الفقر من ▪

الحماية االجتماعية
؛2014اعتماد االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية عام ▪

ويالت الموجه إلى السكان األكثر هشاشة وذلك من خالل تح( برنامج التكافل)مشروع دعم الشبكات االجتماعية ▪

مالية لصالح األسر األكثر فقرا؛

.سجل وطني إلحصاء المحتاجين في مرحلة اعداد متقدمة بالتعاون مع البنك الدولى▪

(تابع)والمساواة الكرامة . 1



:مشاركة النساء في الحياة السياسية

امرأة 27يضم البرلمان الحالي ▪

؛(2018عام )حقائب 8عدد الحقائب الوزارية المسندة للنساء ▪

.نسبة كبيرة من النساء أعضاء في المجالس البلدية▪

:مشاركة النساء في الحياة االقتصادية

تشجيع األنشطة المدرة للدخل؛▪

إشاعة القيم المتعلقة بمساواة النساء والرجال في العمل؛▪

:ومع ذلك

مشاركة النساء في النشاط االقتصادي ال تزال دون المطلوب؛▪

.للنساء% 27,47مقابل %( 69)نسبة نشاط الرجال : السكان النشطون يتألفون في معظمهم من الرجال▪

(تابع)الكرامة والمساواة . 1



:حماية ومشاركة الشباب

:لتحقيق األهداف التالية2020–2015اعتماد استراتيجية وطنية للشباب تمتد على الفترة 

تحسين قدرات الفاعلين؛•

االندماج االجتماعي واالقتصادي للشباب؛•

تشجيع مشاركة الشباب في الحياة الوطنية؛•

.تشجيع الرياضة كعامل للصحة العمومية•

:2016إنشاء مجلس أعلى للشباب عام 

اتيجيات التنموية يهدف المجلس إلى إشراك الشباب في اتخاذ القرار ومشاركتهم بشكل فعلي وملموس في السياسات واالستر

.بشكل عام وسياسات الشباب بشكل خاص

(تابع)الكرامة والمساواة . 1



البرنامج الوطني للتنمية الصحية، ▪

خطة تباعد الوالدات، ▪

.البرنامج الوطني للصحة اإلنجابية▪

قانون حول الصحة اإلنجابية وتخصيص اعتمادات مالية للصحة اإلنجابية؛▪

؛% 1تحت وهو ما مكن من تثبيت نسبة اإلصابة VIHالوقاية من نقص المناعة ▪

.تعميم تخفيض التكاليف المتعلقة بالوالدة▪

إنشاء معهد لألمراض الفيروسية؛▪

؛لالنكولوجياإنشاء مركز وطني ▪

إنشاء مستشفى خاص باألم والطفل؛▪

إنشاء مستشفى وطني ألمراض القلب؛▪

إنشاء وحدات متخصصة لتصفية الكلى في معظم الواليات؛▪

.مدارس لتكوين عمال الصحة، الخ5إنشاء ▪

الصحة. 2



:تهدف إلى2010استراتيجية وطنية لتسيير الهجرة 

تفعيل اللجنة الوطنية لتسيير الهجرة ؛▪

قيد ضمان حماية المهاجرين والالجئين وفقا لاللتزامات الدولية ومراقبة الدخول والخروج في ظل الت▪
باالتفاقيات الثنائية ومتعددة األطراف التي وقعتها البالد

ظمة  والمنت، اآلمنة الهجرة المنظمةمشاركة موريتانيا في كافة المحطات المحضرة للمعاهدة الدولية حول ▪
.في مراكش بالمغرب2018المزمع توقيعها شهر ديسمبر 

المجال وحركة السكان. 3

الحكامة. 4
تجسد من خالل اعتماد ( CIPD+20اختصارا )التزام الحكومة بأجندة المؤتمر الدولي حول السكان والتنمية 

.  ية جديدةكما أن هذا االلتزام كان سببا في صياغة سياسة وطنية سكان. موقف إفريقي مشترك حول األجندة

وقانون توجيهي حول ( 2010ديسمبر 9)كما تمت المصادقة على استراتيجية وطنية لمحاربة الرشوة 

2016ـ014)وقانون حول محاربة الرشوة ( 2015ديسمبر 23بتاريخ 040ـ2015)محاربة الرشوة 

بالتعاون مع االتحاد االوربى 2020ـ2017كما تم اعداد خطة لمحاربة الرشوة ( 2016ابريل 15بتاريخ 

.وتجدر اإلشارة الى انشاء لجنة وطنية لمحاربة تبييض األموال لدى البنك المركزى الموريتانى



:عبروذلكاإلحصائيةالقدراتتعزيزمجالفيحثيثةجهودبذلتم2018–2014الفترةخالل

تحليل ونشر نتائج التعداد العام للسكان في نسخته الرابعة وعلى نطاق واسع؛▪

تكوين األطر؛▪

مع إدراج محور خاص بتشجيع التحليل ( 2015–2011)استراتيجية وطنية لتطوير اإلحصاء ▪

المعمق للمسوح واإلحصاءات؛

وعلى وجه الخصوص المسح الدائم 2014عمليات جمع وتحليل البيانات على نطاق واسع منذ عام ▪

، 2017، المسح حول التشغيل في القطاع غير المصنف 2014حول الظروف المعيشية للسكان عام 

.2015ومسح العينات متعدد المؤشرات 

معطيات وإحصائيات. 5



الدروس المستخلصة

أن نسبة النمو االقتصادي 2015–2000تبين من تقييم اإلطار االستراتيجي لمحاربة الفقر للفترة ما بين ▪
تميزت بالثبات واالطراد وبتراجع كبير في ظاهرة الفقر؛

تراجع الفقر تميز بتباينات على مستويات النوع، مكان اإلقامة والعمر؛▪

البالد؛معالجة هذه الفوارق تتطلب تركيز االهتمام على قضايا النمو السكاني في سياسات التنمية في▪

وكذلك السياسة السكانية الجديدة تأخذان في( 2030–2016)استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك ▪
.االعتبار هذه التحديات

من طرف 2018المعد سنة  AADPD+5 (CIPD@25)حول تنفيذ بنود التقريرالوطنىتظهر نتائج ▪
.بنودتقدما كبيرا في كافة هذه ال UNFPAبالدنا بالتعاون مع 



ميةوالتنامثلة من المبادرات الحديثة ذات الصلة بقضايا السكان 



استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك،1.
الرؤى والمرتكزات الرئيسية

على المساواة واحترام الحقوق واالستغالل 2030تقوم النظرة إلى المستقبل التي يقترحها الموريتانيون لعام ▪

يشا كريما األمثل لجميع المقومات التي تنعم بها البالد وذلك من أجل إتاحة الفرصة للمواطنين لكي يعيشوا ع

ويفخروا باالنتماء إلى هذا الوطن؛

بما يضمن الرفاه وتعطي هذه االستراتيجية األولوية إرساء اقتصاد يتميز بقدرته على المنافسة وخلق فرص النمو▪

.المشترك للجميع

:مرتكزات أساسية3وتتجسد هذه الرؤية من خالل 

وشاملالنهوض بنمو قوي ومستدام : 1المرتكز االستراتيجي رقم ▪

البشري والولوج إلى الخدمات االساسيةرأس المال تنمية :2المرتكز االستراتيجي رقم ▪

أبعادهاتعزيز الحكامة بكل :3المرتكز االستراتيجي رقم ▪
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المرتكزات االستراتيجية للنمو المتسارع والرفاه المشترك

وشاملالنهوض بنمو قوي ومستدام : 1المرتكز االستراتيجي رقم 

تنويع االقتصاد؛▪

تشجيع القطاع الخاص وتطوير الفروع التي تعتمد على اليد العاملة الكثيفة؛▪

توطيد محيط األعمال؛▪

.تنمية البنى األساسية التي تدعم النمو والتسيير المستدام للموارد الطبيعية▪

االساسيةوالولوج إلى الخدمات رأس المال البشري تنمية : 2االستراتيجي رقم المرتكز 

النفاذ إلى تعليم جيد ومنصف؛▪

تعزيز الرصيد الصحي للسكان؛▪

النفاذ الشامل للخدمات االجتماعية األساسية؛▪

.حماية وتمكين الفئات الهشة▪

تعزيز الحكامة بكل أبعادها: 3االستراتيجي رقم المرتكز 

عمل المؤسسات الديمقراطية وحسن سير قطاع العدالة؛▪

الحكامة المحلية واإلقليمية؛▪

مكانة ودور المجتمع المدني والقطاع الخاص في الحياة االقتصادية واالجتماعية؛▪

المحافظة على البيئة؛▪

.ويشمل هذا المرتكز ورشة خاصة بالعائد الديمغرافى▪



المشترك استراتيجية النمو المتسارع والرفاهومكانتها في السياسة السكانية 2.
مع اعتبار العائد الديمغرافى

تماداعتماإلطار،هذاوفي.العموميةالسلطاتاهتماماتفيالصدارةالسكانقضايااحتلت▪
منكلفيمراجعتهاوجرت1995يونيوشهرفيالسكانيةالسياسةحولإعالنأول

محتسوقد.الفقرلمحاربةاالستراتيجياإلطارمنيتجزأالجزءالتشكل2012و2005
لسكانابقضايااإلحاطةصعيدعلىكبيرتقدمبإحرازالسكانيةالسياسةحولاإلعالنات

البالد؛فيواالقتصاديةاالجتماعيةالتنميةبرامجإنجاحفيهؤالءومكانة

المقررومن.2018يوليوشهرفياختتمالجديدةالوطنيةالسكانيةالسياسةإعدادمسار▪
.هللاشاءإنقريبعماالوزراءمجلسأمامالجديدةالسكانيةالسياسةهذهعرض



رؤية السياسة الوطنية للسكان

دين تنطلق السياسة الوطنية الجديدة للسكان من تعاليم ال
اإلسالمي الحنيف الذي يشكل أساس ومصدر التشريع

الوحيد في موريتانيا



فيماوخاصةتركالمشوالرفاهالمتسارعالنمواستراتيجيةمعرؤاهافيللسكانالجديدةالوطنيةالسياسةتتشابه▪
البشري؛المالبرأسوالنهوضالسكانبديناميكيةيتعلق

الديمغرافيةالنقلةبالمتعلقةالتحدياتمواجهةإلىللسكانالوطنيةالسياسةتطمحلموريتانيا،الجديدةرؤيتهافي▪
تحقيقه؛إلىالموريتانيونيطمحالذيالمجتمعمشروعباتجاهوالعبور

:غايتينبلوغإلىالجديدةالسكانيةالسياسةتسعى▪

العائدقيقلتحأساسيكشرطالديمغرافيةالفرصنافذةتوسيعباتجاهالديمغرافيةالنقلةمسارقيادة✓
الديمغرافي؛

فىزيادةإلىالمتاحةالديمغرافيةالفرصةتحويلعلىقادراليكونالبشريالمالرأستكوينتسريع✓
.االقتصاديالنمو

(تابع)للسكان السياسة الوطنية رؤية 



:تسريع التحول الديمغرافي: 1الهدف رقم 

تباعد الوالدات؛▪

.تخفيض وفيات األمهات والرضع واألطفال واليافعين▪

:نمو اقتصاديتحويل الفرص الديمغرافية المتاحة إلى تسريع تكوين رأس المال البشري القادر على : 2الهدف رقم 

تحسين نفاذ واستبقاء البنات في سلك التعليم الثانوي؛▪

تعزيز تمكين النساء؛▪

تخفيض العنف القائم على النوع؛▪

ماعي والمهني االندماج االجتماعي واالقتصادي والقدرة على تشغيل الشباب، تحسين الظروف المعيشية للمسنين والدمج االجت▪

.لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

:خلق الظروف المالئمة لحكامة جيدة تساهم في تسريع االستفادة من العائد الديمغرافي: 3الهدف رقم 

محيط مالئم لالمركزية ؛▪

تحسين جاهزية ومصداقية البيانات وتطوير البحوث في مجال السكان والتنمية▪

أهداف السياسة الوطنية للسكان



موريتانيااالستعراض الوطني الطوعي ألهداف التنمية المستدامة في 3.

األهداف بحث لتقريرا لالستعراض الوطني الطوعي التي ستقدم برمجة موريتانيا ألول مرة ضمن البلدان تمت ▪
تمكين األفراد وضمان ": والتي شعارها العام هو2019في شهر يوليو المقررة اإلنمائية المستدامة في الدورة 

."االندماج والمساواة

والمحلييالوطنالمستويينعلىإحرازهتمالذيللتقدممعمقباستعراضالمشاركونسيقومالدورةهذهوخالل▪
التنميةهدف،(التعليمجودة)4رقمالمستدامةالتنميةهدف:المستدامةاإلنمائيةاألهدافمنعددايخصفيما

عدمأوجهمنالحد)10رقمالمستدامةالتنميةهدف،(االقتصاديوالنموالالئقالعمل)8رقمالمستدامة
السلم،)16رقمالمستدامةالتنميةهدف،(المناخأجلمنالعمل)13رقمالمستدامةالتنميةهدف،(المساواة
(األهدافلتحقيقالشراكاتعقد)17رقمالمستدامةالتنميةهدفإلىإضافة،(القويةوالمؤسساتالعدالة

هدفحولمعمقببحثبالدناتقومأنكذلكالمناسبومن.سنةكلمعمقةبمراجعةاألخيرةهذهوتحظى
بينالمساواةيتناولالذي5رقمالمستدامةالتنميةوهدفالطاقةموضوعيتناولالذي7رقمالمستدامةالتنمية

.المجالينهذينفيبالدناأحرزتهالذيالتقدمإلىبالنظروذلكالجنسين

ستتناولةالمراجعفإنمعمق،بشكلاستعراضهايجبوالتيإليهاالمشارالمستدامةالتنميةأهدافعنوفضال▪
.تنفيذهابلوسالممارساتأفضلحولالتبادلفرصةستتيحكماالمستدامةالتنميةأهدافجميعبالتفصيل



6

5

4

:السنوات

2016-2020

3
:المكونات

تحسين الطلب على خدمات الصحة اإلنجابية وصحة األم والرضع واألطفال واليافعين▪

.واليافعيينتعزيز عرض منتجات خدمات الصحة اإلنجابية وصحة األم والرضع واألطفال ▪

.تعزيز االلتزام السياسي لصالح العائد الديمغرافي▪

:الشركاء الفنيون والماليون

:البلدان

بوركينا فاسو، كوت ديفوار، مالي، موريتانيا، النيجر، اتشاد

برنامج تمكين المرأة والعائد الديمغرافى4.



تعليم البنات

صحة األم والطفل

تمكين النساء اقتصاديا

مشروع تمكين النساء والعائد الديمغرافي في 
منطقة الساحل

التواصل من 
اجل تغيير 
المسلكيات 

تمكين لصالح 
المرأة

مجاالت تدخل مشروع تمكين النساء والعائد 
الديمغرافي



مجاالت تدخل مشروع تمكين النساء والعائد 
الديمغرافي

منح دراسية؛▪

دروس تقوية؛▪
نقل مدرسي▪

حة تحسين شبكة التزويد باألدوية وخدمات ص▪

األم والرضع واألطفال واليافعين؛

تكوين وكالء صحة؛▪

.دعم مدارس الصحة▪

تعليم البنات

صحة األم والطفل

التمكين االقتصادي

أنشطة مدرة للدخل▪

تكوين كفاءات▪

تحويالت نقدية▪

مجاالت تدخل مشروع تمكين النساء والعائد 
(تابع)الديمغرافي 

ر استراتيجية وطنية لتغيي▪

المسلكيات لصالح تمكين 

المرأة؛

حملة وطنية باشراك رجال ▪

الدين



:الهدف

في العائد الديمغرافيمتابعة مستمرة لتطور 

من أجل االطالع وتوجيه اختياراتموريتانيا 

الحكومات، البرلمانيون، )أصحاب القرار 

ي، المنتخبون، شركاء التنمية، المجتمع المدن

(.الخ

المرصد الوطني الخاص بالعائد الديمغرافي طور االنجاز5.

عجز : 1البعد 
دورة الحياة

جودة : 2البعد 
اإلطار المعيشي

:  3البعد 
رديناميكية الفق

رأس : 4البعد 
المال البشري

:  5البعد 
مالشبكات واألقالي

الديمغرافيالعائدلمتابعةأبعاد5



شكرا على حسن االصغاء


