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: اي نموذج 19يا في فترة ما بعد كوفيد اول ندوة افتراضية ينظمها منتدي األطر الموريتانيين في المهجر تحت عنوان: "موريتان

 " تنموي؟ الرهانات واآلفاق
2020يوليو  21يوم الثالثاء    

  كلمة ترحيبية لرئيس منتدي األطر الموريتانيين في المهجر 
مامادو بارو  البروفسور   

 
  بسم هللا الرحمن الرحيم
 السيد عزيز ولد إداهي، وزير االقتصاد والصناعة 

د الذهبي، وزير الماليةالسيد محمد األمين ول  
 السيدات و السادة أعضاء الحكومة و النواب وممثلي المؤسسات الجمهورية
 السيدات والسادة رؤساء المجالس الجهوية
 السيدات والسادة العمد
 السيدات و السادة ممثلي االحزاب السياسية والمجتمع المدني و النقابات
 السيدات و السادة السفراء

ة ممثلي نظام األمم المتحدة والبنك الدوليالسيدات و الساد  
 السادة والسيدات ممثلي الصحافة
 الزميل العزيز صمبا اتيام، ممثل منتدي األطر في المهجر ، اإلطار السابق في صندوق النقد الدولي و وزير الميزانية السابق 
  أعضاء منتدي األطر الموريتانيين في المهجر 

مه المدعوين الكرام كل باسمه ووس   
  أيها المواطنون األعزة
يطيب باسم منتدي األطر الموريتانيين في المهجر وباسمي الخاص ان أرحب بكم في هذه الندوة األولي من نوعها التي تتناول  

: اي نموذج تنموي؟ الرهانات واآلفاق19انيا ما بعد كوفيد موضوع: موريت  " 
مح العالم و تقوض األسس التي قامت عليها اغلب الفرضيات االقتصادية  تغير مال 19  بدأت األزمة العالمية الناجمة عن كوفيد

  .الكبرى. اال انها كأي أزمة اخري تحمل في ثناياها بذور التغيرات الهيكلية التي علينا ان نستعد لها من اآلن
بإعداد مذكرة احالها الي الحكومة وعن في هذا السياق ارتاي منتدي األطر الموريتانيين في المهجر تقديم مساهمته المتواضعة 

االفتراضية للحوار مع كافة األطراف المعنية بهذه األزمة  طريق توفير هذه العريضة . 
الحكومة    وقد شجعنا تجاوب الحكومة مع مبادرتنا علي اقتراح عقد ندوة من أجل االستماع للتامالت االستراتيجية التي تعتمدها

ق الجهود الوطنيةاالضطالع بدورها لتنسي  في  . 
ان أملنا هو ان تسهم هذه الندوة في توحيدالرؤي حول ما هو جوهري اي حول كيف تتضافر جهود الجميع لتساهم في انبثاق  

  .موريتانيا تحظي فيها المجموعات الهشة بأفضل حماية وتلبي فيها االحتياجات األساسية لجميع مواطنيها
ان هذه األزمة تمثل كذلك فرصة لمراجعة مقارباتنا التنموية و خططنا االستراتيجية.ومن البديهي أن تغييرات جذرية تفرض 

  .نفسها من أجل بلورة الحلول المبتكرة التي من شأنها تسهيل تكيف مجموعاتنا الوطنية مع التعقيدات المتزايدة لبءتهم
لمهجر انفتاح الحكومة علي الشتات الذي يعتبر الوالية الرابعة عشر ويثمن منتدي األطر الموريتانيين في ا . 

ان األطر الموريتانيين المقيمين في الخارج) أطباء، بيطريين، اخصاءيي معلوماتية، أساتذة جامعيين ، مهندسين، 

في الجهود الرامية الي  طيارين،باحثين، رجال و نساء اعمال( كلهم متعلقون بالبلد و يتطلعون لإلسهام كلما سنحت الفرصة 

 .تحديث وتفعيل هياكل و أنماط التسيير باستمرار 
انني أود في هذا المقام ان اشكر لجنة منتدي األطر التي عملت دون كلل علي تحضير هذه الندوة وكذلك كافة أعضاء المنتدي  

 .الذين دعموا المبادرة
عبد هللا، ميسر الندوة. كما اشيد بأعضاء الفريق اآلخرين علي ما  واخص بالذكر فريق العمل المكلف باالتصال بقيادة د. جاكانا

اخي وصديقي نائب الرئيس ابراهيم ولد بويهي ) فرنسا(، د. اندوكو صاال باه    ن تضحيات رغم انشغاالتهم المهنية:بذلوه م

، السيد المصطفي ولد البشير)  )بوركينا فاسو(، اخي وصديقي ابراهيم عبد الودود ، السيد صادا كيلي ) الواليات المتحدة(

 .المغرب(، السيدة صفيتا وان) فرنسا(، اخي المصطفي اوفي ) الشرق االوسط( و جميع أعضاء مكتب المنتدي المميزين
 .اشكر المحاضرين والمدعوين الكرام علي ما يتحلون به من استعداد للتبادل والتفاعل



نا بحضوركم وتلبيتكم للدعوة اعبر عن خالص امتناني وامتنان كافة أعضاء  إليكم جميعا أيها السادة و السيدات الذين شرفتمو

لندوتنا هذه راجيا ان تتيح المجال إلثارة األفكار األكثر إيجابية كي تعيش موريتانيا تنعم بالمواطنة و   المنتدي واتمني النجاح

19هها فيما بعد كوفيدالمساواة والعدالة والحرية و المسؤولية أمام التحديات الصعبة التي ستواج .   
 .حفظ هللا موريتانيا و شعبها
 اشكركم 
  د. مامودو بارو، جامعة أريزونا
  .رئيس منتدي األطر الموريتانيين في المهجر 
 
 

 
 


