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 مخطط العرض

انتعزٌف ثبنىكبنخ 
 انُشأح وانًهًخ •

 انفئبد انًستهذفخ •

 انجزايح •

سىق انتشغٍم فً يىرٌتبٍَب 
 انخظبئض•

 أرقبو ويعطٍبد •
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 ػًٕيٛخ يإسسخ انشجبة تشغٛم نتشلٛخ انٕطُٛخ انٕكبنخ
  ػتجبسٚخاال شخظٛخبنث تتًتغ ئداس٘، طبثغ راد

-02 انًشسٕو ًٕجتث  ئَشبؤْب تى ًبنٛخ،ان ستملانٛخبالٔث
  2005 ُٚبٚش 18 ثتبسٚخ 2005

 انسٛبسخ تُفٛز فٙ انًسبًْخ  فٙ انٕكبنخ خيًٓ تتهخضٔ
 انذٔنخ ثٍٛ تشبٔس٘ ئطبس ضًٍ نهتشغٛم انٕطُٛخ

 ٔانًجتًغ ٔانؼًبل انؼًم ألسثبة انًُٓٛخ ٔانًُظًبد
 .انتشغٛم يجبل فٙ انًتذخهٍٛ ٔكم انًذَٙ
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من طرف الوكالة المستهدف جمهورال  

انؼًم ػٍ انؼبطهٌٕ انشٓبداد دًهخ، 
انًإْهٍٛ غٛش انشجبة، 
انُسبء، 
انخبطخ االدتٛبجبد رٔٔ األشخبص 

 نى ٔانزٍٚ ،انؼًم ػٍ انؼبطهٌٕ
 يٕجٓخ أخشٖ ثشايج يٍ ٚستفٛذٔا

 ،انفئخ نٓزِ
ٌٔانُشطٌٕ انًتمبػذ. 

 صىرة جًاعيت خالل حفم اختتاو دورة تكىيُيت
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 برامج الوكالة
 :نتشغٍما -ا

  ػًم فشص ػٍ انجذث ئنٗ انًكَٕخ ْزِ تشيٙ
 ٔانخبص انؼبو انمطبػٍٛ يغ ثبنتؼبٌٔ ثأجش

 انجًٕٓس كفبءاد يغ يٕاءيتٓب ٔ ٔيؼبنجتٓب
 .فٛٓب ديجّ ثغٛخ انًستٓذف

 :انذاتً انتشغٍم -ة
 انًستمم انؼًم تشلٛخ ئنٗ انجشَبيج ْزا ٚسؼٗ

 ٔتُظٛى انلاصيخ انتًٕٚلاد سطذ خلال يٍ
 خهك ثغٛخ انًمبٔنخ، يجبل فٙ تكُٕٚٛخ دٔساد

 ٔتًُٛخ ٔيتٕسطخ طغٛشحٔ فخٛفخ يإسسبد
  انؼًم ػٍ انؼبطهٍٛ نذٖ انخبطخ انًجبدسح سٔح

. 

انًستفيدوٌ يٍ انًرحهت انتجريبيت يٍ برَايج يهُي 
 نكم تجًع حضري 



 انىكانت انىطُيت نترقيت تشغيم انشباب

(ابعت)برامج الوكالة   

 :انكفبءاد تًٍُخ -ج
 دتٗ يٓبساتٓى ٔتًُٛخ انؼًم ػٍ انجبدثٍٛ لذساد تذسٍٛ ئنٗ انًكَٕخ ْزِ تٓذف

 يغ ثبنتؼبٌٔ انتأْٛم ٔئػبدح انتكٍٕٚ خلال يٍ ٔرنك انسٕق، نًتطهجبد ٚستجٛجٕا
 .انًُٓٛخ ٔانجًؼٛبد انتكٍٕٚ ٔيشاكض انًؼبْذ

 
   :انعًم سىق  حىل يعهىيبد َظبو -د

 نجًغ انضشٔسٚخ االستجٛبَبدٔ انًسٕحٔ انذساسبد ئَجبص ئنٗ انجشَبيج ْزا ٚٓذف
 ػهٗ انتؼشف ثغٛخ تذهٛهٓب ٔ ٔيؼبنجتٓب ،انؼًم ثسٕق انًتؼهمخ انًؼهٕيبد كبفخ

 ٚتٕنٗ نهشغم يشطذ ػهٗ انغشع نٓزا انٕكبنخ ٔتتٕفش .ٔدبجٛبتّ انسٕق خظبئض
 انؼًم، ثسٕق انخبطخ انجٛبَبد لبػذح تسٛٛش

 
 
 
 



 انىكانت انىطُيت نترقيت تشغيم انشباب

(ابعت)برامج الوكالة   

 :انتبنٍٛ انًجبنٍٛ فٙ ْبيخ ثأَشطخ انٕكبنخ تمٕو انزكش األَفخ انًكَٕبد ػهٗ ػلأح
   :تظبلاإل

 انشك أيب ٔتٕجّٛٓ، ئػلايّ ثغٛخ انٕكبنخ نجًٕٓس يٕجّ أدذًْب شمٍٛ يٍ ٔٚتكٌٕ
 إلػطبئٓى انٕطُٙ، انؼبو ٔانشأ٘ (ٔانفٍُٛٛ انًبنٍٛٛ) انٕكبنخ ششكبء فٛستٓذف انثبَٙ

 .تذخهٓب ٔيجبالد ٔيٓبيٓب انٕكبنخ ػٍ ٔاضذخ طٕسح
   :ٌىىوانتق انًتبثعخ

 انجًٕٓس ػهٗ انٕكبنخ تُفزْب انتٙ انجشايج آثبس ػهٗ انتؼشف خلانًٓب يٍ ٚتى ٌأانهز       
 كبفخ سطذ يٍ ًٚكٍ انز٘ األيش نذبجٛبتّ، ٔيطبثمتٓب َجبػتٓب ٔيذٖ انًستٓذف       

   .انًستمجهٛخ انجشايج فٙ تفبدٚٓب ثغٛخ انضؼف َٔمبط ٔانُٕالض انثغشاد       
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 سوق التشغيل في موريتانيا

 :انخظبئض  -أوال 

 
  طبنت ػًم،  50.000ٚجهغ يؼذل انتذفك انسُٕ٘ نطبنجٙ انؼًم 
   يُظت شغم سُٕٚب 16400دٕانٙ نهسٕق تجهغ انمذسح االستٛؼبثٛخ ، 
 كفبءاد ال تتُبست كثٛشا يغ دبجٛبد انسٕق: انتُبغى ثٍٛ انؼشع ٔانطهت ٚلادظ غٛبة،   
 تًبسط األَشطخ انًُظًخ أسبسب فٙ انًُبطك انذضشٚخ، 
  يٍ انسكبٌ انُشطٍٛ فٙ انًُبطك انذضشٚخ % 13,7ٚشغم انمطبع انًظُف َسجخ،   
  يٍ انسكبٌ انُشطٍٛ فٙ انًُبطك انذضشٚخ % 60ٚشغم انمطبع غٛش انًظُف َسجخ، 
  14,3اإلداسح   % 25انتجبسح    % 31انمطبع انشٚفٙ  : انمطبػبد انًشغهخ %. 
 
 



 انىكانت انىطُيت نترقيت تشغيم انشباب

 سوق التشغيل في موريتانيا

 :أرقبو ويعطٍبد  -ثبٍَب 
 

 انًؼهٕيبد فٙ كجٛش شخ يٍ انجُٕثٙ، انكشح َظف دٔل يٍ انؼذٚذ يثم يٕسٚتبَٛب تؼبَٙ
 غٛش ٔانمطبع انتشغٛم دٕل انًشجؼٙ انٕطُٙ انًسخ فاٌ رنك ٔيغ  انتشغٛم، ثسٕق انًتؼهمخ

 شٓش فٙ َتبئجّ َششد ٔانز٘ نهشغم انذٔنٙ انًكتت طشف يٍ انًُجض يٕسٚتبَٛب، فٙ انًظُف
 :أًْٓب يٍ ٔانًؼطٛبد األسلبو يٍ جًهخ ٚمذو ،2013 ٕٚنٕٛ

 
 ًٔٚثم يُٓى، % 52 َسجخ انُسبء تًثم َسًخ، 3.117.406 ة ٚمذس نهسكبٌ انؼبو انتؼذاد 

   ،% 59 انشٚف سكبٌ
 ٌنهسكبٌ، انؼبو انتؼذاد يٍ % 52 ًٚثهٌٕ انؼًم سٍ ثهغٕا انزٍٚ انسكب 
ٌانؼًم، سٍ ثهغٕا انز٘ انسكبٌ يٍ % 43.5 َسجخ ًٚثهٌٕ انُشطٌٕ، انسكب   
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 سوق التشغيل في موريتانيا

 :( تبثع)أرقبو ويعطٍبد  -ثبٍَب
  
 10.1 ٚجهغ انًسخ ْزا دست انجطبنخ يؼذل %،   
 
 ثشكم ٔتُتشش انشٚفٙ، انٕسظ فٙ % 4.4ٔ انذضش٘، انٕسظ فٙ % 16.6 تجهغ انجطبنخ َسجخ 

 .انُسبء طفٕف فٙ أكثش
 
انؼبطًخ فٙ % 16.7 تجهغ دٛث انكجشٖ، انذضشٚخ انًشاكض فٙ يشتفؼخ انجطبنخ َسجخ 

 إَٔارٚجٕ، االلتظبدٚخ انؼبطًخ فٙ %22.6 ٔ  َٕاكشٕط
. 

 ، 2008 نسُخ انجطبنخ ثًعذل يقبرَخ كجٍز تزاخع فً هى انًسح هذا يٍ انًتأتً انجطبنخ يعذل أٌ إنى َشٍز األخٍز وفً
 يىرٌتبٍَب فً نإلحظبء انىطًُ انًكتت ٌُدزِ انذي نألسز، انًعٍشٍخ انظزوف حىل انذائى انًسح َتبئح أشبرد حٍث
 ،%31.2 إنى ٌىيهب وطم يزتفع ثطبنخ يعذل إنى دوري، ثشكم

 هذا قجم يٍ انًعتًذ انجطبنخ تعزٌف كىٌ إنى انزقًٍٍ، ثٍٍ انكجٍز انتفبود هذا فً انسجت انخجزاء يٍ انكثٍز وٌزخع 
  انعًم عٍ انعبطهٍٍ األشخبص يٍ كجٍزح َسجخ االعتجبر ثعٍٍ ٌأخذ نى نهشغم، انذونً انًكتت تعزٌف وهى األخٍز، انًسح

 .انتشغٍم فزص عٍ انُشط انجحث فً اَخزاطهى نعذو َظزا ،(انعًم سٍ ثهغىا انذٌٍ انسكبٌ يٍ % 56.5)
 
 



 أشكركى
 

 

 


