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عرض عن المشروع

إن إمكانية النفاذ إىل شبكات االتصاالت هو عصب احلياة االقتصادية يف عصر املعلومات الناهض مثلما كان النفاذ إىل رأس املال واليد
العاملة من املسائل احلامسة يف االقتصادات الوطنية يف احلقبة الصناعية .فالتكنولوجيات املتقاربة ،مع ما تتسم به من سرعة يف التغري ومن أمهية
يف تنمية القطاعات االقتصادية واالجتماعية واملالية ،ما فتئت تفتح أبواب فرص جديدة .وتقول أرقام املكتب الدويل لإلتصاالت بأن حوايل
 %40من سكان العامل يعيشون يف مناطق ريفية بعيدة عن خدمات اإلتصاالت األساسية  ،األمر الذي يستوجب التفكري يف دراسة سبل
فك العزلة سبيال لتحسني ظروف هؤالء السكان احلياتية .وتتمثل فكرة النفاذ الشامل للخدمات يف متكني األفراد القاطنني يف هذه املناطق
النائية من اإلستفادة من اخلدمات األساسية للتطور البشري .وتعترب االتصاالت من أكثر أنواع هذه اخلدمات حيوية وإحلاحا يف عاملنا اليوم ،

ملا هلا من مسامهات يف تسهيل احلياة والتواصل بني األفراد .ونظرا لغياب اجلاذبية اإلقتصادية و ضيق أفق املردود من اإلستثمار يف هذه
املناطق فإن التحدي هنا يكمن يف توفري هذه اخلدمات جبودة معتربة وبأسعار واقعية
وتكمن مسؤولية احلكومات يف حث الفاعلني يف القطاع على املساعدة يف توفري هذه اخلدمات وسن القوانني والتشريعات ووضع اخلطط
اليت تساهم يف تعميم هذه اخلدمات بشكل تدرجيي

تعريف عن الفاعلين في قطاع االتصاالت و
مساهماتهم في هذا الحقل

تعترب االتصاالت من اكثر اجملاالت تأثريا علي حياة اجملتمعات اقتصاديا وثقافيا وحيت أمنيا مما تعكسه علي مستخدميها من مرونة يف
معامالهتم اليومية وسرعة يف انتقال املعلومة وليت كان هلا انعكاس كبري ملا يتطلبه أي عمل جتاري أو نقل ملعلومة مستعجلة سواء كانت امنية
أو حيوية مما جعل من عامل الوقت أداة جتارية فعالة يف تنشيط االقتصادات اإلقليمية و الدولية وحيت املشاريع احملدودة و الفردية
وهلدا السبب جند أنه يف اغلب بلدان العامل وحيث ماحلت شبكات االتصال يظهر معها عدة فاعلني يف هدا القطاع بد باملشغل نفسه مرور
باحلكومات مث املنظمني ايل أن نصل ايل املوردين بأطيافهم وسنتطرق علي دور كل واحدة من هده الفئات :

 .1المشغل

يعترب املشغل حجر الزاوية يف قطاع اإلتصاالت واملعول األول عليه يف فك العزلةة والنفةاد ايل خةدمات اإلتصةال وتكنلوجيةا املعلومةات يف عيةع
البلدان سواء كان هذا املشغل مملوك للدولة أو كان مؤسسة ذات طابع خاص .
اال أنه ويف أغلب احلاالت يكون املشغل شركة جتارية حبتة مهها األول وألخةري هةو إسةتنزاف جيةوب املةواطنني حتةت يافطةة بيةع اخلةدمات ودالةك
ما يعكسه وجود مناطق كبرية من القري والتجمعات السكنية دون أن يلج قاطنيها ايل أبسةط خةدمات اتصةال أو تكنلوجيةا معلومةات مقدمةة
من طرف املشغلني نظر لقلة ساكنتها أو وعورة تضاريسها ملا قد يزيد من تكلفة تزويدها بتلك اخلدمات مما جيعل املشغل يراها مناطق قليةة ايل

معدومة املردودية

 .2المنظم

ميكن للمنظم ان يؤدي دورا حاسم يف إسداء املشورة إىل احلكومات عند إعداد السياسات املتعلقة بالتنمية والشمول
االجتماعي .وميكن أن يعمل املنظمون أيضا كشركاء لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والشمول االجتماعي ،عن طريق
تسهيل إقامة الشراكات (واستحداثها أحيانا) ،مثل الشراكات بني القطاعني العام واخلاص ،ومع اجلهات املاحنة واحلكومات
والوزارات واملنظمات غري احلكومية األخرى ،وخاصة لتحقيق أهداف النفاذ الشامل إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف

املناطق الريفية والنائية واحملرومة من اخلدمات ولألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة .وميكن للمنظمني إقامة الشراكات كذلك
مع املدارس واجملتمعات احمللية من خالل مشاريع لتحسني توصيلية املدارس واجملتمعات احمللية لتعزيز استخدام تطبيقات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،إضافة إىل توفري إمكانية الوصول إىل التكنولوجيا وتعزيز التنمية االقتصادية

 .3الحكومات
من الطبيعي جدا أن تكون احلكومة هيا صاحبة القرار يف منح أي رخصة استثمار أو إنشاء شبكة إتصال علي حوزهتا الرتابية ملا تسعي إليه
من وراء ذلك من خلق مناخ استثماري وتنافسي تستعني هبي علي النهوض باقتصاداهتا وتنمية بلداهنا من خالل خلق فرص عمل وإنشاء
مشاريع مدرة للدخل من مما يتطلبه وجود شبكة اتصاالت من أسواق هواتف ومستلزماهتا إيل نقاط بيع الرصيد وحتميل الربامج علي اجهزة
اهلواتف ....إيل آخره ,كما أن اجلبايات الضريبية والغرامات العقابية لتساهم بشكل كبري يف ميزانيات التسيري و اإلستثمار يف بعض الدول
الفقرية والنامية .
لكن هذا ليس كافيا إذ تعمد احلكومة إيل وضع دفاتر التزامات توجب من خال هلا املشغلني علي تغطية
مناطق ال يروهنا مرحبة يف الوقت الراهن علي األقل وتفرض عليه كما هو احلال عندنا يف موريتانيا متويل مؤسسة للنفاذ الشامل تعين بتوفري
اخلدمات يف مناطق الريفية النائية إيل أن يستفيد ساكنيها من خدمات املشغلني .

 تجربة الدولة الموريتانية في مجال النفاذ الشامل لخدمات االتصال ومقارنة
األطر القانونية والتشريعية في كل البلدان العربية

لمحة عن النفاذ الشامل للخدمات
•

يتمثل النفاذ الشامل للخدمات يف السماح لكل أفراد جمموعة لولوج اخلدمات األساسية ،عن بعد وبأسعار واقعية .ويتعلق األمر هنا باخلدمات
األساسية للتطور البشري يف يومنا هذا.

•

وقد كلفت وكالة النفاذ الشامل للخدمات من قبل الدولة املوريتانية بتنفيذ االسرتاتيجية الوطنية للنفاذ الشامل.

•

وهتدف هذه األخرية للتعميم التدرجيي للخدمات األساسية الضرورية للتنمية البشرية والرفاه االجتماعي ،وخصوصا خدمات املاء ،والكهرباء
واالتصاالت.

•

يرتكز تنفيذ هذه اخلطة أساسا على موارد صندوق النفاذ الشامل بغية تنفيذ برامج البىن التحتية ،وتوسعة واستغالل اخلدمات املنظمة.

•

تضمن وكالة النفاذ الشامل للخدمات تنفيذ برنامج الرفع من مستوى البىن التحتية ،وذلك عن طريق القطاع اخلاص وبانتداب من السلطات
املختصة.

•

كما تضع ظروف الشفافية من أجل أداء أمثل يف تنفيذ برنامج الرفع من مستوى ومتابعة مؤشرات انعكاسات االسرتاتيجية.

•

كما تتكفل كذلك بتطوير ظروف الشفافية ،والتقنية ،والتنظيم ،وكذا القدرة على ابرام الصفقات واملصداقية بغية خلق مناخ ثقة بني كل
الفاعلني الشركاء يف تعميم النفاذ للخدمات األساسية ومن أجل استقطاب املستثمرين والشركاء يف التنمية.

اإلطار القانوني و التأسيسي
بعدما مت إنشاء سلطة التنظيم وبناء علي القانون  019-99الصادر بتاريخ  11يوليو  1999واملتعلق باإلتصاالت فقد مت فرض مسامهة
سنوية علي عيع املشغلني احلاصلني علي تراخيص إلنشاء شبكات إتصال مفتوحة من أجل متويل ودعم النفاذ الشامل إيل اخلدمات وقد
عمدت سلطة التنظيم إيل عع هذه املسامهات ووضعها يف حساب خاص ايل أن مت يف ما بعد إنشاء ماعرف بعد ذالك بوكالة النفاذ الشامل
إيل اخلدمات واليت تعين بشكل أساسي بالعمل علي توفري خدمات
•

املاء

•

الكهرباء

•

اإلتصاالت

موريتانيا ،النفاذ الشامل للخدمات ،والوكالة
يف خضةةم التحةةوالت العميقةةة الةةيت حتصةةل علةةى املسةةتويات الوطنيةةة والدوليةةة (المركزيةةة ،خصخصةةة قطاعةةات املنشةةدت القاعديةةة ،فةةتح الفةةاعلني
التةارييني أمةةام القطةةاع اخلةاص ،إخ )...مةةع بةةروز شةراكات بةني القطةةاعني اخلةةاص والعةام ،وضةةعت احلكومةةة املوريتانيةةة احلةد مةةن الفقةةر علةةى رأس
قائمة أولوياهتا ،وذلك يف أفق .2015
وقةةد مت انشةةاء الوكالةةة املوريتانيةةة للنفةةاذ الشةةامل للخةةدمات األساسةةية يف هةةذا اإلطةةار ,ترتتةةب علةةى هةةذه الوكالةةة مهةةام نابعةةة مةةن احملةةاور األربعةةة
الكبرية السرتاتيجية احلد من الفقر ،املنصوص عليها يف اخلطة االسرتاتيجية حملاربة الفقر.
يسةةند القةةانون املنشةةل لوكالةةة ترقيةةة النفةةاذ الشةةامل هلةةذه املؤسسةةة مهمةةة تنفيةةذ سياسةةة تدرجييةةة لتعمةةيم اخلةةدمات األساسةةية للتطةةوير االقتصةةادي
والرفاه االجتماعي  ،وخاصة خدمات املاء ،والكهرباء واالتصاالت والتقنيات اجلديدة.
انسجاما مع سياسةة احلكومةة املوجهةة حنةو ترقيةة القطةاع اخلةاص ،تكمةل الوكالةة وتثةري آليةات السةوق عةن طريةق البحةث عةن شةراكات عموميةة
خصوصية.

ويف هذا السياق ،ينتظر منها أن تضطلع بتنفيذ برنامج للرفع من مستوى البىن التحتية وبدلية انتداب تسيريها للقطاع اخلاص.

كما يتوجب عليها أن تضع شروط الشفافية من أجل أداء أفضل ،وتطوير آليات مالية للتعويض يف املناطق اليت تبدو عدمية املردودية للوهلة األوىل ،باإلضافة
ملتابعة ورقابة اخلدمات املقدمة وكذلك انعكاسات اسرتاتيجية ترقية النفاذ الشامل.
تعترب هذه املهمة أساسية من أجل إقامة مناخ ثقة بني كل الفاعلني الشركاء يف النفاذ الشامل للخدمات من أجل ضمان التطور األمثل لتأهيل قطاعات البىن
التحتية للخدمات األساسية يف املناطق الريفية وشبه احلضرية ،وتنميتها من أجل حتويلها تدرجييا من مناطق ال سوق إىل مناطق سوق على حساب الفقر.
هذا االلتزام يربر نفسه بوجود تفاوتات كبرية يف جمال الفقر ،حيث يعيش  %68من سكان الوسط الريفي حتت خط الفقر مقابل  %27من احلضريني.
وهكذا يضم الوسط الريفي وشبه احلضري (مبا يف ذلك األحياء اهلامشية للمدن الكبرية) ،املناطق األكثر هشاشة وكذا مستويات التغطية والتوصيل األكثر
ضعفا.
إضافة للطابع الضروري خلدمات النفاذ إىل املاء الشروب ،وتأثري مفعول السحب اهلام للكهرباء واالتصاالت على املستوى االجتماعي واالقتصادي واالندماج
يف االقتصاد املعاصر ،فإن هذه املقاربة تتأسس على البحث عن أفضل اخليارات التكنولوجية واستغالل كل التوجهات والطاقات املتكاتفة اليت من شأهنا أن

تقدم اقتصادا ذا بعد كبري.

االهداف من إنشاء وكالة النفاذ الشامل الي الخدمات

•

لهدف االجمالي

ميكن أن يتلخص اهلدف االعايل احملدد من قبل وكالة النفاذ الشامل يف احلد من الفقر االجتماعي عن طريق حتسني ظروف كل املواطنني عن طريق نفاذ شامل
للخدمات ،يتم تعميمه أكثر فأكثر على كل اجملموعات املوريتانية ،باخلصوص املناطق ضعيفة االستقطاب للفاعلني اخلصوصيني.
هبذه الطريقة ،يتعلق األمر هنا بتطوير شراكة عمومية خصوصية من أجل توفري خدمات عمومية يف خضم الظرف أنذاك املتميز هبيكلة قطاعات البىن

األساسية.
من أجل ذلك ،هتدف االسرتاتيجية الوطنية للتنفيذ للمسامهة بشكل فعال ،لولوج أهداف األلفية للتنمية يف آفاق  ،2015واجناز االهداف اخلصوصية للخطة
االسرتاتيجية حملاربة الفقر والتكفل بانتداب تسيري خدمات املاء والكهرباء واالتصاالت للقطاع اخلاص.
وسيشمل هذا االنتداب يف هناية املطاف إنشاء ،وتوسعة ،وصيانة ،واستغالل ،والتحصيل لدى املستخدمني ،من خالل صيغ قانونية متعددة ومالئمة للسياقات
املختلفة كما هو احلال بالنسبة لسياق اصالح قطاعات البىن األساسية.
•

األهداف الخصوصية

تتمثل هذه األهداف أساسا يف حتسني النفاذ للجميع ،إىل خدمات املاء الشروب ،والكهرباء ،واالتصاالت والتقنيات اجلديدة.
•

االهداف المقطعية

املسامهة من خالل نفاذ املواطنني للخدمات األساسية ،يف حتسني خدمات الصحة وخدمات التعليم.

النظام العام للوكالة

•

وكالةة النفةاذ الشةامل للخةدمات هةي هيئةة مسةتقلة ،مةزودة بالشخصةية القانونيةة واالسةتقاللية املاليةة (املرسةوم رقةم  6-2001بتةاريخ 27
يونيو  2001أملنشل هلا).

•

حتةةدد ترتيبةةات األمةةر القةةانو رقةةم  6-2001بتةةاريخ  27يونيةةو  2001املنشةةل للوكالةةة ،كةةال مةةن النظةةام القةةانو  ،واحملاس ة  ،واملةةايل
واجلمركي هلا.

•

ختضةةع الوكالةةة لنظةةام قةةانو عةةام مةةن القةةانون اخلةةاص طبقةةا لألمةةر القةةانو رقةةم  06-2002بتةةاريخ  7فربايةةر  2002احملةةدد لتنظيمهةةا

ولسري عملها.

اإلنجازات
مع ما تتمتع به وكالة النفاذ الشامل إيل اخلدمات يف موريتانيا من دعم قانو ومايل للقيام باملهام املنوطة هبا
إال أن مسامهتها يف النفاذ إيل خدمات اإلتصال ظلت دون املستوى املطلوب و ذالك لعدة عوامل من أمهها
.1

مرحلة ما قبل  :2012وليت تتسم بالرتكيز علي توفري املاء والكهرباء كأولويتني نظرا إيل أن السياسة العامة للدولة وبالتشاور مع ساكنة املناطق النائية و الريفية
املعنية بالنفاذ الشامل إيل اخلدمات تري أن املاء والكهرباء سيكون هلم اإلنعكاس األكرب علي حياة السكان يف تلك املراحل مع القيام ببعض اإلجنازات املباشرة
وغري املباشرة يف قطاع اإلتصاالت مثل

•

متكني مخسة قري نائية ومعزولة وبعضها مدروج علي الرتاث الوطين كا مدن أثرية من الولوج إيل خدمات اإل تصال  ,الفاكس واإلنرتنت عن طريق إنشاء مراكز
إتصال تعتمد علي تكنلوجيا GMPCS-RBGAN

•

توفري الكهرباء يف العديد من املناطق و السماح للمشغلني باستغالهلا مما من شأنه أن يشجعهم علي اإلستثمار يف تلك املناطق و حتويلها من مناطق عدمية املردودية
إيل مناطق استثمارية ومن خالل تلك املشاريع و التغطيات الكهربائية استفادت أغلب تلك القري من خدمات اإلتصاالت

 .2مرحلة ما بعد  2012بعد ما مت ذكره من إهتمام بقطاع املاء والكهرباء علي حساب اإلتصاالت بدء املشغلون يف اإلحتجاج و التأخر يف دفع مستحقات الوكالة
كنوع من اإلعرتاض علي سياسة الوكالة يف عدم إنشاء بين حتتية تعين بتوسعة الشبكات او تغطية بض القري مما أستدعي مراجعة القوانني و السياسات املتخذة يف هذا
اجملال

ومت صدور مرسوم يف  02مايو  2012حيدد الشروط العامة واملسامها السنوية للمشغلني يف متويل وإجناز املشارع املوكلة إليها و:


حتديد اخلدمة املعنية واملنطقة اليت ستستفيد منها



حتديد احلد األدىن من جودة اخلدمة



القواعد واألليات التطبيقية لتحديد مثن النفاذ أيل اخلدمة وأليات التعويض

ويف ما يص خدمات اإلتصاالت فإنه يتوجب علي وكالة النفاذ الشامل إيل اخلدمات أن تزود األماكن احملدد للنفاذ إيل خدمات اإلتصاالت بالعناصر التالية


خدمة إتصال هاتفية



الولوج إيل خدمات الطوارئ



الولوج إيل خدمات اإلنرتنت بسرعة أدناها kbps 512

كما مت حتديد املنا طق ذات األولوية وقد مشلت عدة حماور طرقية وجتمعات سكنية أغلبيتها كانت يف الشرق املوريتا وحتديدا يف املناطق اجملاورة لدولة مايل مما لذالك
من أمهية أمنية وتنموية كما مشلت أيضا بعض املناطق واحملاور يف الشمال املوريتا
وقد مت أيضا تقسيم املسامهات علي عيع القطا عات املعنية بالنفاذ الشامل حيث سيساهم كل مشغل با  %3من رقم أعماله لصاحل الوكالة وليت بدورها تقوم بتسخري
نصف املبلغ لقطاعي املاء والكهرباء أما النصف األخر فسيكون من نصيب النفاذ إيل خدمات اإلتصاالت حيث سيتم إستثمار  0,5%من رقم األعمال يف السنة
األويل إيل أن يتضاعف هذا املبلغ يف السنة الثانية ليصل إيل  % 1لتكتمل بعد ذالك حصة القطاع يف السنة الثالثة وتصل إيل  %1,5من رقم أعمال املشرتكني

