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  المنظمات التي تقدم هذا التقرير هي:

النساء معيالت . يشرف على رابطة 1999وهي منَظمة للدفاع عن حقوق اإلنسان أنشئت سنة  ،النساء معيالت األسررابطة  •

من علماء االجتماع وخبراء التغذية ومتخصصين في االقتصاد والتنمية واالتصاالت.  مكونفريق متعدد التخصصات  األسر

 rim.org/-http://afcfلمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: 

عمل لدعم استراتيجيات المنظمات وشبكات المجتمع المدني اَلتي تمن ائتالف  المنظمات الموريتانية من أجل التعليمائتالف  •

 بالتعليم للنهوضالمالية الالزمة و والوسائل الماديةالمهارات  توحيد بهدفالتآزر  وتعمل على تشجيع التعليم؛مجال  الحكومة في

العمل و ؛من جهة أخرى والدولية,الدولة من ناحية و المنَظمات الوطنيَة  المركزيةللجميع في موريتانيا؛ وبناء إطار للتشاور بين 

 http://comeduc.net /: تعزيز التالحم والوحدة الوطنيَة. لمزيد من المعلومات على

مثل مهمتها في إعمال منظمة دولية غير حكومية لحقوق اإلنسان، تتالمبادرة العالمية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  •

تحارب الفقر العالمي من خالل منهج قائم على حقوق اإلنسان. والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على نطاق عالمي، 

http://gi-كما تتمتع المنظمة بمركز استشاري لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة. لمزيد من المعلومات: 

escr.org/ 

 

من "المبادرة  بدعم، المنظمات الموريتانية من أجل التعليم، فضال عن ائتالف معيالت األسروقد أجرى البحث لهذا التقرير برابطة النساء 

 العالمية" للحقوق الثقافية واالجتماعية واالقتصادية.

 

 

  االتصالمعلومات  

 ساإلماتا سي

 

 معيالت األسر رابطة النَساءنائبة رئيسة 

 

sallysy2006@yahoo.fr 

 بديدهسيدي إدومو 

 

 siboudide@gmail.com المنظمات الموريتانية للتعليم ائتالفرئيس 

 

 سيلفان أوبري

 

المبادرة العالمية للحقوق االقتصادية مستشار البحث و القانون لدى 

 و االجتماعية و الثقافية.
escr.org-sylvain@gi 

 لوسي مكرنان

 

للحقوق المبادرة العالمية و مسؤولة االتصال بين األمم المتحدة

 واالجتماعية والثقافيةاالقتصادية 
escr.org-lucy@gi 

http://afcf-rim.org/
http://gi-escr.org/
http://gi-escr.org/
file:///C:/Users/Test%20account/Box%20Sync/Privatisation%20GI%20folder/Countries/Mauritania/Rapport%20Préliminaire/sallysy2006@yahoo.fr
mailto:siboudide@gmail.com
mailto:sylvain@gi-escr.org
mailto:lucy@gi-escr.org
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 ملخص

المتاجرة به ظاهرة عالمية متنامية ، مما يشكل تهديداً للحق في التعليم في في التعليم وقطاع في الخصوصيين  انتشار الفاعلين إن 

 .مجموعة متزايدة من األبحاث تأثير هذه التطورات على حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية وتدرسالعديد من البلدان. 

يسعى هذا التقرير الذي تم إجراؤه وحول هذا الموضوع.  الكثير من الدراساتفيه  يجرلم  كبلدموريتانيا حالة مثيرة لالهتمام وتمثل 

هذه الظواهر في موريتانيا. ول حلجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل إلى تعزيز النقاش والتحليل من قبل في سياق مراجعة موريتانيا 

يحلل البيانات المتوفرة والبيانات الميدانية التي تم  هم، كماوتأثيرفي هذه المنطقة  الفاعلين الخصوصيينور تط ويطرح إشكالية أنماط

مجال في  الفاعلين الخصوصيينلقياس تأثير  المعتمدةمعايير حقوق اإلنسان الخمسة  بالنظر إلى ضيقجمعها في دراسة على نطاق 

 والمشاركة. ،والتنظيم ،وحماية التعليم من جعله سلعة ،الحق في التعليم المجانيوالتعليم: عدم التمييز ، 

في نواكشوط من خالل بيع أراضي المدارس  ظهرتلظاهرة تسليع التعليم التي  الفريدةيستكشف التقرير بالخصوص الحالة و

، 2016طق تجارية لرجال األعمال وتحولت إلى أماكن تجارية. في عام تم بيع أراضي مدارس حكومية تقع في مناوقد . العمومية

مدارس حكومية في وسط مدينة نواكشوط.  توجد عليها أرضيةالمزاد على ست قطع بدون مشاورة عامة مسبقة نظمت دولة موريتانيا 

أي مدرسة أخرى كبديل،  العموميةلم تفتح السلطات  او من الممكن أن يؤدي ذلك إلى االنقطاع الدائم عن الدراسة آلالف األطفال، إذ

المصالح التجارية للحكومة  قديمم تلقد توال تستطيع الكثير من العائالت تحمل تكاليف تعليم األطفال في المدارس الخاصة القريبة. 

 الحق في التعليم. على إعمال الضالعة في هذه العمليةوالجهات 

عملية تسليع وخصخصة  المرئي منال يمثل سوى الجزء  العموميةالعلني وإغالق المدارس بالمزاد  العمومية األراضييع هذه بإن 

كان   2016/17و  2011/12 ما بين الفترةفخالل  ، تحقق المدارس الخاصة تقدما سريعا في نظام التعليم حيث التعليم في موريتانيا

من سنة  وفيما يتزايد عدد التالميذ. (%3العمومي )القطاع ( منه في %6 )للقطاع الخاص معدل الزيادة في عدد التالميذ أعلى بالنسبة 

. ويرتبط هذا العجز بميزانية مخصصة للتعليم 2011 منذ% 1بنسبة  العموميةعدد الفصول الدراسية في المدارس  ينخفضإلى أخرى 

على الرغم من أن  1999% من الناتج المحلي اإلجمالي منذ عام  3.5و  2.5بين  ما، 2013منخفضة تاريخيا وفي اتجاه هبوطي منذ 

 (.المنخفضالقارة )يتم تصنيفها في فئة الدخل المتوسط دول أفقر  ليست منالبالد 

فشلت الدولة  ومع ذلك ،حجم بالضرورة اهتماما و مرافقة خاصين لضمان عدم وقوفها في وجه الحق في التعليموتتطلب ظاهرة بهذا ال

جيد  عموميالتعليم ، باإلضافة إلى الفشل في تطوير نظام  مجال في للفاعلين الخصوصيينالموريتانية في وضع إطار تنظيمي مالئم 

 للجميع.

ولهذه الديناميات عواقب سلبية عديدة على تطبيق الحق في التعليم ، بما في ذلك انخفاض معدل حصول السكان األشد فقرا على 

، وتدني جودة لمدرسيناوسوء ظروف عمل للتالميذ  االجتماعية واالقتصادية حسب األصول اوتمييزتفرقة التعليم، وهو نظام يزداد 

 والخاص. لعمومياالتعليم في كل من القطاعين 

هذه النتائج مشابهة للوضع في المغرب ، البلد المجاور ، حيث أجريت دراسات مماثلة أيًضا في سياق المراجعات أمام لجان األمم 

في تنظيم المدارس الخاصة،  وفشلت،  للتجار عموميةمدارس  آراضيباعت  مثل موريتانياالمتحدة المعنية بحقوق اإلنسان. المغرب 

 بالرغم من أن نسبة الميزانية المخصصة للتعليم أعلى بكثير.-ونوعيتهكافي في كميته  غير ووفرت تعليما عموميا 

مستوى المعايير الدولية ،  إلى لتصلويختتم التقرير بعدة توصيات للحكومة الموريتانية بما في ذلك زيادة الميزانية المخصصة للتعليم 

فرض على وجه الخصوص من خالل  ،التعليم وفقا اللتزامات الدولة في مجال الحقوقمجال وتنظيم القطاع الخاص في  بعةومتا

التعليم في المستقبل ، وتحسين شروط الوصول مجال في  الفاعلين الخصوصيينالمبادئ التوجيهية بشأن حقوق اإلنسان على احترام 

 في المدرسة. األطفال سجيللتإلى الحالة المدنية، وهو أمر ضروري 
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I. مقدمــــــــــة 

 1في الفترة من  المنعقدةلجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل في قائمة القضايا المتعلقة بموريتانيا في دورتها السادسة  نظرت .1

 .2007أكتوبر  5سبتمبر إلى  17في الفترة من  79 موريتانيا خالل دورتها بمراجعةستقوم اللجنة و ،2018فبراير  5إلى 

موريتانيا من قبل لجنة حقوق الطفل في دورتها  مراجعةفي إطار الموقعة  المقدم من قبل المنظماتئي النها يمثل التقريرهذا التقرير  .2

التمهيدية رقم  ادورته من قبل لجنة حقوق الطفل فيالمطروحة لموريتانيا للنظر في قائمة القضايا  أوليا ابعد تقديمها تقرير 79رقم 

 جراءالمجتمع المدني الموريتاني  ونتيجة قلق الحق في التعليم، هدد تي تال يةالمتنامالتعليم خصخصة ب يتسم سياق عالميففي . 62

الحق في التعليم في  تسليط الضوء على واقع من أجلهذا التقرير  يأتيانتهاكات الحق في التعليم من قبل السلطات الموريتانية، 

الغرض والتعليم ، فضالً عن ظاهرة جعل التعليم سلعة. مجال في  وصيينالفاعلين الخصسيما فيما يتعلق بمشاركة موريتانيا، وال

 ً  من هذا التقرير هو تقييم مدى تأثر الحق في التعليم في موريتانيا بهذه الديناميكيات ، وتقديم توصيات إلى السلطات الموريتانية تبعا

 وتطبيق الحق في التعليم.حترام بغية الذلك، 

 يم وفي التعليمبالتعل والخصخصة المتاجرة

ولكنها ذات صلة: خصخصة التعليم، والخصخصة في التعليم، وتسليع التعليم. لم يتم بعد تحديد هذه  خاصةيستخدم هذا التقرير مفاهيم 

 :1ضد تسليع التعليم يقدم تعريفات مفيدة الفرانكفونيالمصطلحات ، ولكن النداء 

 مربحةتحويل التعليم إلى سلعة تسليع التعليم:  •

الفاعلين ، مما أدى إلى زيادة في نسبة  الفاعلين الخصوصيينزيادة ملكية التعليم من قبل : خصخصة التعليم •

 في نظام التعليم. ينالمشارك الخصوصيين

إدخال أساليب ومقاربات من القطاع التجاري الخاص في التعليم. هذه الظاهرة موجودة في الخصخصة في التعليم:  •

 ان بما في ذلك دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.العديد من البلد

 ي،مالعمومن التقرير النظام التعليمي الموريتاني والتحديات الرئيسية للنظام  األول والثانيمن هذا المنظور، يعرض الجزءان  .3

في موريتانيا واإلطار القانوني  التعليمللفاعلين الخصوصيين في قطاع وسياقات المشاركة المتزايدة  أشكاليوضح القسمان التاليان و

التأثيرات السلبية لهذه الظواهر على إعمال الحق في التعليم. ويختتم التقرير الجزء األخير يوضح والوطني والدولي المعمول به، 

 الحق في التعليم. وإعمال بقائمة التوصيات الموجهة إلى السلطات الموريتانية الحترام 

 المنهجية

تم جمع البيانات الثانوية من خالل مراجعة وقد  أساسية وأخرىثانوية  عطياتممن مستوحاة الواردة في هذا التقرير  المعطيات

 بما في ذلك: صصوالن

 بالحق في التعليم وخصخصة التعليم؛ قةالمتعل يةالوطن القوانين •

 في التعليم؛ الخصوصيينالقانون الدولي المتعلق بالحق في التعليم والفاعلين  •

 إلحصاءات والسياسات الوطنية المتعلقة بقطاع التعليم في موريتانيا؛ا •

 اإلحصاءات الدولية وتحليل التقارير الخاصة بالجهات المانحة الدولية بشأن قطاع التعليم الموريتاني؛ •

 ،الوطنية الصحافة •

تشمل شهادات وخبرات المنظمات الموقعة الموريتانية التي شاركت  التيباإلضافة إلى ذلك، تم جمع البيانات األولية لهذا التقرير. 

رابطة النساء . تم جمع البيانات من قبل 2018في هذا التقرير، باإلضافة إلى مسح ميداني أجري في الفترة من أبريل إلى يوليو 

                                                             

-https://www.gi-escr.org/publications/appel-de-la-socit-civileنداء المجتمع المدني الناطق بالفرنسية ضد تسليع التعليم )نوفمبر 2016( ، 1

francophone-contre-la-marchandisation-de-lducation.   

https://www.gi-escr.org/publications/appel-de-la-socit-civile-francophone-contre-la-marchandisation-de-lducation
https://www.gi-escr.org/publications/appel-de-la-socit-civile-francophone-contre-la-marchandisation-de-lducation
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، الخصوصية والعموميةمع موظفين من المؤسسات  مباشرةوتألفت من مقابالت  التسع، نواكشوط عاتمقاطفي  معيالت األسر

موظفي  تكوينواألطفال أنفسهم. أجريت هذه المقابالت بعد  العمومية والخصوصيةفضالً عن أسر األطفال الملتحقين بالمدارس 

ومنظمات شريكة على البحث في مجال حقوق اإلنسان ودور الجهات الفاعلة  2018في نوفمبر  رابطة النساء معيالت األسر

 .التكويناالستبيان بطريقة تشاركية كجزء من هذا  تحديدتم والخاصة في التعليم. 

أي ، التكلفةمنخفضة  المدارس ذات الطابع الربحيفي موريتانيا، وتحديداً في  تهوخصخص تسليع التعليمالتحليل ظواهر يدرس و

)دوالر أمريكي(  تقريبا دوالرا 22و  11ما بين أي  ، شهريا أوقية 800و  400 بين متوسط ماالدراسية  رسومها التي تتراوح

  .المحاظرال يشمل موضوع الدراسة المدارس المجتمعية أو المدارس المذهبية مثل وشهريا. 

في موريتانيا ، وعلى وجه الخصوص المعمول به القانوني لحقوق اإلنسان  طاربالنظر إلى اإل جمعتالتي  المعطياتتم تحليل و

تم كما  2ع الخاص كما هو محدد من قبل أوبري ودورسي.القطا بنمو تتأثرخمسة أبعاد  االتفاقية الدولية لحقوق الطفل، اعتمادا على

 3التعليم. في هذا التحليل وفقا للمنهجية المحددة من قبل المبادرة العالمية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية و مبادرة الحق

II. نظام التعليم الموريتاني 

العديد من اإلصالحات التي تهدف جميعها إلى   موضع 1960استقالل البالد في عام لقد كان نظام التعليم الرسمي الموريتاني منذ  .4

الثقافية: موريتانيا بلد متعدد اللغات تتعايش فيه عدة مجموعات وبشكل أفضل مع بيئته االجتماعية  تكييف النظام التربوي ضمان

، هي العربية، (2006ة في عام ، بصيغته المعدل1991دستور جمهورية موريتانيا اإلسالمية )كما في  الوطنيةعرقية لغاتها 

 4العربية.هي ، واللغة الرسمية والولفية والصونكية، والبوالرية

 ،مكاسبهفي نظام التعليم وتعزيز  االختالالتيهدف إلى تصحيح  1999،5في البرلمان في أبريل  تم التصويب عليهآخر إصالح،  .5

 يتمحور حول النقاط التالية:و

 تيكلغالعربية والفرنسية اللغتين مع  شعبة موحدة] 1979.6اللغوية التي أنشأها إصالح  عبحذف الشتوحيد النظام عن طريق  •

 [تدريس

 سنوات 4إلى سنوات  3من  المرحلة االعدادية في  التعليمتمديد فترة  •

 ؛ واإلعداديتعزيز تعليم العلوم من خالل إدخال الفيزياء وعلوم الحاسوب في مرحلة التعليم  • •

 تعزيز تدريس اللغات األجنبية )الفرنسية واإلنجليزية(. •

 

 :والثانوية من التعليم العام االعداديةوفيما يلي هيكل النظام التعليمي الموريتاني في المرحلتين  .6

سنوات. تقدمه المدارس  5و  3سنوات وتستهدف األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين  3 من: له مدة نظرية التعليم ماقبل المدرسي 

 القرآنية، ورياض األطفال، والحضانات األهلية.

                                                             
، مجلة أكسفورد للتعليم « نحو إطار حقوق اإلنسان لتعزيز النقاش حول دور الجهات الفاعلة في مجال التعليم » ودلفين دورسي،  سيلفان أوبري2

(2016,).http://dx.doi.org/10.1080/03054985.2016.1224301 

to-http://www.right-( ، 2018أبريل ) RTEو  ESCR-GIالدليل المنهجي للبحوث والدفاع عن حقوق اإلنسان ودور الجهات الخاصة في التعليم "و "3

-education.org/files/resource-to-education.org/sites/right

.attachments/RTE_GIESCR_Methodological_Guide_Privatisation_and_Human_Rights_2016_Fr_0.pdf 

 6المادة (2006، بصيغته المعدلة في عام  1991دستور جمهورية موريتانيا اإلسالمية )4

.tp://www.unesco.org/education/edurights/media/docs/17af2422b2f1990c0cfcad2a4f0ff886351a0794.pdfht 

 .1999أغسطس  30من  957 بشأن إصالح نظام التعليم الوطني ، الجريدة الرسمية لموريتانيا رقم. 1999أبريل 26 بتاريح 012-99القانون رقم 5

 net/etudes/reforme.htm-http://fr.ufpweb.org/ufpweb.، انظر  1979أكتوبر  13 بتاريخ العسكرية للخالص الوطنياللجنة /0040المداولة رقم 6

http://www.unesco.org/education/edurights/media/docs/17af2422b2f1990c0cfcad2a4f0ff886351a0794.pdf
http://dx.doi.org/10.1080/03054985.2016.1224301
http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/RTE_GIESCR_Methodological_Guide_Privatisation_and_Human_Rights_2016_Fr_0.pdf
http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/RTE_GIESCR_Methodological_Guide_Privatisation_and_Human_Rights_2016_Fr_0.pdf
http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/RTE_GIESCR_Methodological_Guide_Privatisation_and_Human_Rights_2016_Fr_0.pdf
http://www.unesco.org/education/edurights/media/docs/17af2422b2f1990c0cfcad2a4f0ff886351a0794.pdf
http://www.unesco.org/education/edurights/media/docs/17af2422b2f1990c0cfcad2a4f0ff886351a0794.pdf
http://fr.ufpweb.org/ufpweb-net/etudes/reforme.htm
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سنوات في  6ال تقل أعمارهم عن :يهدف هذا المستوى من التعليم إلى توفير التعليم األساسي لجميع األطفال الذين  االبتدائيالتعليم 

إلزامياً لألطفال الذين  االبتدائييعد التعليم ، وبشهادة التعليم االبتدائي تتوجسنوات من التعليم المدرسي  6المدارس االبتدائية، لمدة 

 .054.2001عاماً، وفقا لقانون إلزامية التعليم رقم  14سنوات و  6تتراوح أعمارهم بين 

التعليم األساسي المكتسب  تعزيزاألولى إلى  المرحلةتهدف والتعليم على مرحلتين: هذا المستوى من تنظيم  يتمالتعليم الثانوي العام: 

من التعليم الثانوي العام أو التقني، الثانية  المرحلة إحدى شعبوالتأهيل إما من أجل مواصلة الدراسة في  االبتدائيعلى المستوى 

بعد اجتياز  االبتدائيةالسنة السادسة  تالميذ العموميالتعليم  إعدادياتتستقبل وفي الحياة االجتماعية واالقتصادية.  االندماجأو 

  .ختم الدروس اإلعداديةشهادة  هابعديمنح التلميذ  أربع سنوات ه المرحلةهذ وتستمر، شهادة التعليم االبتدائينيل امتحانات 

لقدرة التوجيه ووفقاً  عن طريق-تستقبل المدارس الثانوية العامة للتعليم و ،للتعليم العالي التالميذتهدف المرحلة الثانية إلى تأهيل  .7

 ،هذه المرحلة بالحصول على شهادة البكالوريا ، وتتوجبنجاح  االعداديةالذين أتموا دراسات المرحلة  التالميذ -المتاحة االستقبال

 .2011في عام  السلكوقد تم االنتهاء من تنفيذ اإلصالح الجديد على مستوى هذا  .ث سنواتمدتها ثالو

. وقد عملت المرحلة األولى من هذا 2020إلى  2011خالل الفترة من  المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لتطوير النظام التربوي .8

لى تحسين نوعية ومالءمة ع (1)، 2009ن التنفيذ في نوفمبر (، التي بلغت نهايتها بعد عشر سنوات م2010-2002البرنامج )

( تسهيل زيادة فرص الوصول وتعزيز المساواة بين المناطق وبين 2عمليتي التعليم والتعلم على جميع مستويات نظام التعليم؛ )

التعليم عن طريق تعزيز العالقات ( زيادة الكفاءة الخارجية لنظام 3والثانوي؛ )االبتدائي سيما على مستوى التعليم الجنسين، وال

( زيادة قدرة التسيير 4التقني والمهني والتعليم العالي من ناحية، والطلب على سوق العمل من ناحية أخرى. ) التكوينالوثيقة بين 

  7وللنظام ككل. الجهات الفاعلةاإلداري والفني والتعليمي والمالي لكل 

المنظومة وتنظيمها قاعدة التعليم وأهميته؛ وتطوير إمكانية الوصول الواسع على مستوى وتهدف المرحلة الثانية إلى تحسين نوعية  .9

، مع التركيز على تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، ومواصلة إصالح نظام وحكامتهعلى مستوياتها العليا؛ وتحسين إدارة القطاع 

  التعليم، وتحسين أهمية و نوعية التعليم ما بعد االبتدائي.

من الشركاء األجانب، بما في ذلك الشراكة العالمية تمويالت تتلقى المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لتطوير النظام التعليمي و .10

، للتعليم، والصندوق الكويتي للتنمية، والبنك الدولي، والبنك اإلسالمي للتنمية، وبرنامج األغذية العالمي، والوكالة الفرنسية للتنمية

 واليونيسيف، والتعاون االسباني، واليونسكو.

III.  الموريتاني العمومينظرة عامة على التحديات الرئيسية لنظام التعليم 

من التحديات الرئيسية أمام إعمال الحق في التعليم ، والتي تم تحديدها على وجه الخصوص في  ايواجه نظام التعليم الموريتاني عدد .11

هذه التحديات تتعلق على وجه الخصوص بانخفاض نسبة االلتحاق .  2011-.82020التعليمي  البرنامج الوطني لتنمية القطاع

؛ إدارة الموارد البشرية والظروف المعيشية للمدرسين  االبتدائيبالمدارس ؛ الحالة المدنية ؛ التعليم قبل المدرسي و نوعية التعليم 

  المحلية. والمجموعاتلمدني والحد من مشاركة المجتمع ا ؛؛ البنية التحتية والمعدات

 ضعف معدل االلتحاق بالمدارسأ. 

ظل معدل  9حقق نظام التعليم الموريتاني تقدما في مجال الحصول على التعليم االبتدائي ، لكنه ال يزال دون المتوسط اإلقليمي. .12

 2011% في عام 29.3مرتفع ، حيث تراوح بين األطفال الموريتانيين خارج المدرسة في سن الدراسة االبتدائية ثابتاً عند مستوى 

 2016.10% في عام 28.85و 

                                                             

72010 -PNDSE I 2001 ،.http://bit.ly/2OF4daF 

(، انظر:, 2014-2012، خطة العمل الثالثية )PNDSE II ) 2011-(2020البرنامج الوطني لتنمية القطاع التعليمي 8

./media/docs/8f4c95850184d9c2eb04241b448293ccf6d7daf5.pdfhttp://www.unesco.org/education/edurights 

( ، 2014بيروت )مايو  -حول التعليم للجميع في الدول العربية "مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية  2014التقرير اإلقليمي لعام "9

.REGION_FR.pdf-http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED_new/pdf/ARAB 

 .2018أغسطس  13، تم االطالع عليه في http://data.uis.unesco.orgمعهد اليونسكو لإلحصاء ،10

http://bit.ly/2OF4daF
http://www.unesco.org/education/edurights/media/docs/8f4c95850184d9c2eb04241b448293ccf6d7daf5.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED_new/pdf/ARAB-REGION_FR.pdf
http://data.uis.unesco.org/
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 2011يمكن أن يكون هذا الرقم أعلى بسبب القيود المفروضة على النظام اإلحصائي الوطني الرسمي. على سبيل المثال ، في عام  .13

غير الملتحقين بالمدارس ن التعليم االبتدائي في س% من األطفال الموريتانيين 29.3، عندما أشارت البيانات الرسمية إلى وجود نسبة 

كشفت دراسة استقصائية لألسر أجراها و11% لنفس العام.40.2البيانات المستقاة من الدراسات االستقصائية لألسر نسبة  ت، أظهر

% من 24.9 أن 2015المكتب الوطني لإلحصاء ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )المسح اإلحصائي المتعدد المؤشرات( في عام 

 12سنة لم يذهبوا إلى المدرسة أبداً. 15-10% من األطفال ما بين 10.9سنوات و  9-6الفئة العمرية  مناألطفال 

 :الحالة المدنيةب. 

المدنية )التسجيل  الحالةفي  "التقييد" اشتراطيتمثل في  2011لمعدل االلتحاق المنخفض منذ عام المسببة أحد العوامل الرئيسية  .14

ي امتحانات نيل وللمشاركة ف العموميةكل من الوالدين واألطفال لاللتحاق بالمدارس  علىوالحصول على رقم تعريف وطني( 

 .الشهادات الوطنية

ورية من الصعوبات واالختالالت ، مما يجعل من الصعب الوصول إلى الوثائق الضربالعديد   2011الذي أطلق في عام   التقييد يتسم .15

التي تشير إلى  الشهاداتالعديد من  13هيومان رايتس ووتش جمعت منظمة رصد حقوق اإلنسانوقد ، و إلى الخدمات التعليمية. 

 . وهذه C-.(1419كان المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة قلقًا بشأنه ) 2012ذلك ، وفي وقت مبكر من عام 

للحالة ، والزواج الديني غير المعلن  دياداالز: عدم توفر شهادات الميالد ، والحاجة إلى السفر إلى مكان نذكر منها الصعوبات كثيرة

 غير معروفة جيدا من قبل المسؤولينغير مكتوبة ، أو تكون ، وأحيانًا  من مكتب تقييد إلى آخر التي تختلف، واإلجراءات  المدنية

 األجنبي ، إلخ. واألم أو األبمن قبل المسؤولين ،  المواطنين بما فيه الكفاية حولها معالتواصل ال يتم ، أو 

المشاركة في االمتحانات لهذا السبب التحقوا بالمدارس الخاصة ، ولكن ال يمكنهم  مومي،العالتعليم  منبعض األطفال  ويحرم .16

رس الخاصة غير مضمون لهؤالء األطفال الذين ال عالوة على ذلك ، فإن االلتحاق بالمدا ،الالزمة لمواصلة دراستهم الوطنية

 كل حالة على حدة في العديد من المؤسسات. وحسبحسب المؤسسات الخاصة  قبولهميختلف  الحالة المدنية، إذ  يملكون أوراق

 ألفارقةالزنوج ا، والسكان  ولحراطينتنطوي على تمييز ضد األسر الفقيرة  الحصول على أوراق مدنيةكما أن الصعوبات في  .17

بعض  ويستهدفهمفي توفير الوثائق الالزمة ، من غيرهم والالجئين العائدين إلى وطنهم ، الذين يواجهون صعوبات أكبر 

 15المسؤولين.

  يالمدرسالتعليم ما قبل ت. 

 يمثل التعليم ما قبل المدرسي )قبل التعليم االبتدائي( مرحلة مهمة في عملية التعلم المدرسي. والتعليم الرسمي ما قبل االبتدائي يكاد .18

تتكون المدرسة التمهيدية غير الرسمية من المدارس القرآنية ومراكز الرعاية النهارية المجتمعية ويكون معدوما في موريتانيا. 

                                                             

 .2018أغسطس  13، تم االطالع عليه في http://data.uis.unesco.orgاليونسكو لإلحصاء ،معهد 11

لمؤشرات ' ، المسح العنقودي متعدد ا2015مسح المؤشرات العنقودية المتعددة  (MICS5المسح العنقودي متعدد المؤشرات ) -موريتانيا  -التقرير النهائي  »12

surveys-https://mics-( ، 2017)مارس 

uritania/2015/Final/Mauritania%202015%20MICSprod.s3.amazonaws.com/MICS5/West%20and%20Central%20Africa/Ma

._French.pdf 

 ( ،2018موريتانيا: عقبات إدارية تمنع األطفال من الذهاب إلى المدرسة" منظمة رصد حقوق اإلنسان )مارس "13

.lecole-daller-enfants-des-empechent-administratifs-obstacles-des-https://www.hrw.org/fr/news/2018/03/29/mauritanie 

: 2012األول / ديسمبر ، كانون  E / C.12 / MRT / CO / 1المالحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ، 14

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx؟=E/C.12/MRT/CO/1&Lang=Frsymbolno 

: 2018، مايو  CERD / C / MRT / CO / 8-14المالحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري ، 15

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx؟symbolno=INT%2fCERD%2fCOC%2fMRT%2f312

". 07&Lang=fr ، "تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان والفقر المدقع في مهمته إلى موريتانياA / HRC / 35/26 / Add.1  2017مارس :

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_f.aspx؟"; si=A/HRC/35/26/Add.1 موريتانيا: عقبات إدارية تمنع األطفال من الذهاب إلى المدرسة" منظمة

 (2018رصد حقوق اإلنسان )مارس 

.lecole-daller-enfants-des-empechent-administratifs-obstacles-des-https://www.hrw.org/fr/news/2018/03/29/mauritanie 

http://data.uis.unesco.org/
https://mics-surveys-prod.s3.amazonaws.com/MICS5/West%20and%20Central%20Africa/Mauritania/2015/Final/Mauritania%202015%20MICS_French.pdf
https://mics-surveys-prod.s3.amazonaws.com/MICS5/West%20and%20Central%20Africa/Mauritania/2015/Final/Mauritania%202015%20MICS_French.pdf
https://mics-surveys-prod.s3.amazonaws.com/MICS5/West%20and%20Central%20Africa/Mauritania/2015/Final/Mauritania%202015%20MICS_French.pdf
https://www.hrw.org/fr/news/2018/03/29/mauritanie-des-obstacles-administratifs-empechent-des-enfants-daller-lecole
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/MRT/CO/1&Lang=Fr
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/MRT/CO/1&Lang=Fr
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCERD%2fCOC%2fMRT%2f31207&Lang=fr
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCERD%2fCOC%2fMRT%2f31207&Lang=fr
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_f.aspx?si=A/HRC/35/26/Add.1
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_f.aspx?si=A/HRC/35/26/Add.1
https://www.hrw.org/fr/news/2018/03/29/mauritanie-des-obstacles-administratifs-empechent-des-enfants-daller-lecole
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هياكله،  للقائمين علىالتدريب نقص ونقص المعدات و المباني مالئمةيتسم بعدم و ،(لرعاية األطفال أساسانسائية، )المبادرات ال

  .التوعيةواالفتقار إلى برامج 

هدف رفع معدل "لـلمرحلة ما قبل المدرسة على إمكانية الوصول لتطوير نظام التعليم  الوطنيالبرنامج وتركز عناصر استراتيجية  .19

 2008% في عام 5,2ب  هذا المعدل كان يقدر) 2020%بحلول عام 16سنوات إلى  5إلى  4اق اإلجمالي للفئة العمرية من االلتح

% 11.9 فإن،  حول األسر، وفقاً لدراسة استقصائية  2015في عام 16.واألهلي موميلعا زيادة العرض(. ويهدف البرنامج أيضا إلى 

، مع وجود تباين كبير بين المناطق المدرسي التعليم قبلكانوا يتابعون شهراً  59و  36بين فقط من األطفال الذين تتراوح أعمارهم 

شهًرا  59إلى  36% من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 30%(. ( ، ومستوى الدخل: 6%( والمناطق الريفية )20الحضرية ) 

 17.األسر األكثر فقرا% فقط من أطفال 3 مقابلرياض األطفال ،  يذهبون إلىيعيشون في أغنى األسر و

 ارد البشريةجودة التعليم والموث. 

أن جميع مؤشرات الجودة في جميع مراحل التعليم »  2 للبرنامج الوطني لتطوير النظام التربوي، أكد التقرير الفني 2011وفي عام  .20

ردود  كبير في نقصويالحظ النظام التعليمي وإدارته.  قيادةوقد لوحظ في مناسبات عديدة العجز في ]…[ مقلقة في موريتانيا. 

، مثل النتائج السيئة للغاية في االمتحانات ، أو النتائج الضعيفة التي الجودة المقلقة ضعف  إلشاراتة إلى التصدي الراميالفعل 

، وعدم استقرارهم خالل المدرسين تحويلفي إدارة الموارد البشرية، سواء في كبير عجز  ويالحظبعض المؤسسات.  تحصل عليها

كل  ،العقالني لمهاراتهم اللغوية غير الملتحقين بالمدارس، أو االستخدام التالميذمع عدد عدم تناسب هذه التحويالت العام الدراسي و

 18«هذه العناصر لها عالقة واضحة مع العجز في الجودة. 

يالحظ أن ال تزال  2018في فبراير  من قبل البنك الدولي والحكومة الموريتانية الذي تم إعداده التقرير التشخيصي لنظام التعليم .21

للبرنامج الوطني لتطوير في التقييم الفني  أبرزه والذي سبق أنفشل النظام التعليمي  للتغلب علىهناك حاجة للعديد من التحسينات 

إلبالغ القصور في االستخدام للمهارات اللغوية للمدرسين التي تم ا بمشكلةعلى سبيل المثال فيما يتعلق و .2011 سنة 2رقم  التعليم

إلى حدوث انخفاض عام في مستوى اللغة للمدرسين على الرغم من إدخال سياسات تهدف  2018، يشير تقييم  2011عنها في عام 

إلى تعزيز المهارات اللغوية لطاقم التدريس. ويسلط الضوء أيضا على استمرار العجز في اإلدارة المتماسكة للموارد البشرية ، من 

لم نتائج االمتحان ال تزال أيضا منخفضة جدا. فعلى سبيل المثال أن كما لمعلمين في جميع أنحاء النظام. ا وتحويلحيث التدريب 

يكشف تحليل و. الذي سبقه% في العام 55.7، و  %56.40معدل  2016/17لعام  االبتدائية الدروسشهادة  تتجاوز نسبة النجاح في

المهارات المطلوبة لهذا المستوى  يحصل على تالميذمن كل أربعة فقط "أن واحدا  2011منذ عام  شهادة الدروس االبتدائيةنتائج 

 19التعليمي".

بسبب العجز  محفزينعموما ليسوا  المدرسونتأثيرا كبيرا على هذا العجز في الجودة: " للمدرسينوتؤثر الظروف غير المحفزة  .22

واليوم ،  201420-2012أجورهم" ، هذا ما تؤكده خطة عمل فترة السنوات الثالث في نظام اإلدارة، ولكن أيضا بسبب انخفاض 

                                                             

(، انظر:, 2014-2012، خطة العمل الثالثية )DSE II ) 2011PN-(2020البرنامج الوطني لتنمية القطاع التعليمي 16

.3ccf6d7daf5.pdfhttp://www.unesco.org/education/edurights/media/docs/8f4c95850184d9c2eb04241b44829 

' ، المسح العنقودي متعدد المؤشرات 2015مسح المؤشرات العنقودية المتعددة  (MICS5المسح العنقودي متعدد المؤشرات ) -موريتانيا  -التقرير النهائي  »17

surveys-https://mics-( ، 2017)مارس 

itania%202015%20MICSprod.s3.amazonaws.com/MICS5/West%20and%20Central%20Africa/Mauritania/2015/Final/Maur

._French.pdf 

(، انظر:, 2014-2012، خطة العمل الثالثية )PNDSE II) 2011-(2020البرنامج الوطني لتنمية القطاع التعليمي 18

.ww.unesco.org/education/edurights/media/docs/8f4c95850184d9c2eb04241b448293ccf6d7daf5.pdfhttp://w 

 (.2018تقرير تشخيصي"، الجمهورية اإلسالمية الموريتانية والبنك الدولي )فبراير  -إصالح النظام التربوي "19

(، انظر: 2014-2012طة العمل الثالثية )، خPNDSE II ) 2011-(2020البرنامج الوطني لتنمية القطاع التعليمي 20

http://www.unesco.org/education/edurights/media/docs/8f4c95850184d9c2eb04241b448293ccf6d7daf5.pdf 

http://www.unesco.org/education/edurights/media/docs/8f4c95850184d9c2eb04241b448293ccf6d7daf5.pdf
https://mics-surveys-prod.s3.amazonaws.com/MICS5/West%20and%20Central%20Africa/Mauritania/2015/Final/Mauritania%202015%20MICS_French.pdf
https://mics-surveys-prod.s3.amazonaws.com/MICS5/West%20and%20Central%20Africa/Mauritania/2015/Final/Mauritania%202015%20MICS_French.pdf
https://mics-surveys-prod.s3.amazonaws.com/MICS5/West%20and%20Central%20Africa/Mauritania/2015/Final/Mauritania%202015%20MICS_French.pdf
http://www.unesco.org/education/edurights/media/docs/8f4c95850184d9c2eb04241b448293ccf6d7daf5.pdf
http://www.unesco.org/education/edurights/media/docs/8f4c95850184d9c2eb04241b448293ccf6d7daf5.pdf
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 فهذا  21يورو في الشهر. 240، أي حوالي  أوقية 10000)األساسي والثانوي( اقل من  للمدرسفإن متوسط المرتب )صافي األجر( 

 22شهرياً. 40000المستوى األعلى الذي يتلقى حوالي  في بالمدرسالراتب منخفض جداً مقارنة 

 والمرافق البنى التحيةج. 

الرغم من الجهود الكبيرة التي تدعي الحكومة  فعلى، البنى التحتيةومن المشاكل المتكررة في النظام التعليمي الموريتاني مشكلة  .23

في  11485من  العموميعدد الفصول في النظام  انخفضعلى سبيل المثال ،  23أنها بذلتها في السنوات األخيرة في هذا المجال.

إلى  2011في  تلميذا 101480المسجلين من  التالميذ، على الرغم من الزيادة في عدد  2016/17في  10956إلى  2011/12عام 

في الفصول الدراسية ،  التالميذللمدارس يؤدي إلى زيادة عدد  البنى التحتيةهذا العجز في و 2016.24في عام  تلميذا 119553

 25في غالبية المدارس في المدن الكبيرة. تلميذفي الفصل الواحد مائة  التالميذد أن يتجاوز عديمكن حيث 

هناك نقص في النظام  26ومعظم المدارس الموريتانية ، وفقا لنقابات التعليم ، تعاني من العجز في المعدات األساسية والهياكل. .24

ليس لديهم  التالميذ% من  50أقل من ،  27ه والرياضةمن المدارس أماكن للترفي 4/5المدرسي الكامل للمراحيض ، وال يوجد في 

 29يضاف إلى ذلك االفتقار إلى اللوازم المدرسية األساسية مثل الطباشير أو المقاعد والطاوالت. 28كتب مدرسية.

  وأولياء األمور والمجموعات المحليةالحد من مشاركة المجتمع المدني ح. 

إنشاء إطار مؤسسي مناسب للشراكة مع ( إلى أن 2014- 2012) 2لتطوير النظام التربوي رقم عمل البرنامج الوطني خطة  تشير .25

" هو واحد من "التدابير واإلجراءات في إطار تعزيز واألهاليالجهات الفاعلة في سياسة التعليم "، بما في ذلك المجتمع المدني 

في إدارة النظام التعليمي ال تزال ضعيفة جدا حتى اآلن. ومن  واألهاليالمجتمع المدني غير أن مشاركة ،  30القيادة المؤسسية ".

، على الرغم من ((GLPEمظاهر هذا الضعف، على سبيل المثال، غياب المجتمع المدني في المجموعة المحلية لشركاء التعليم 

 (.(COMEDUC من أجل التعليمالمنظمات الموريتانية  الئتالفة الملحة المطالب

تثبط أو تقمع أحيانا من طرف السلطات  المجموعاتفي المشاركة في بعض التالميذ وعالوة علي ذلك ، فإن رغبة أولياء أمور  .26

يحتجون كانوا الذين  التالميذقمع أولياء ب واجهتها السلطات ةسلميمظاهرة  شهدتسيليبابي التي  مدينةالمحلية، كما يتضح من مثال 

 31.بعضهمسجن تم في المدارس الثانوية و البنى التحيةعلى اإلفتقار إلى 

                                                             

 article135.؟http://snesm.org/spip.php،  2019أغسطس  9في  SNESمقالة نشرت على مسؤول عن النتائج السيئة لطالبنا؟ "، من ال"21

 article=637381.؟http://cridem.org/imprimable.php،  2012كانون األول  13في  CRIDEMالمقالة المنشورة على زيادة األجور: خداع آخر. " "22

، الجمهورية اإلسالمية الموريتانية ،  التهذيب الوطني" ، وزارة 2018-2017خطاب افتتاح المدرسة "23

http://www.education.gov.mr/spip.php؟.article7 

 .2018أغسطس  13في  ه، تم االطالع عليhttp://data.uis.unesco.orgمعهد اليونسكو لإلحصاء ،24

 (.2018والبنك الدولي )فبراير  تقرير تشخيصي"، الجمهورية اإلسالمية الموريتانية -إصالح النظام التربوي "25

 http://cridem.org/C_Info.php?article=664586.انظر,  2014ديسمبر  14في  CRIDEMمن نواذيبو '، مقال نشر على  SIPESبيان »26

 (.2018الجمهورية اإلسالمية الموريتانية والبنك الدولي )فبراير تقرير تشخيصي"،  -إصالح النظام التربوي "27

https://www.wmaker.net/saharafr/Nouvelle-،  2017أكتوبر  3يوم  Saharamediasالجديد ونفس المشاكل" ، مقالة نشرت في  العام الدراسي"28

.persistent_a8858.html-problemes-memes-les-et-scolaire-anne 

http://dune-، انظر  2016أبريل  19في  Dunes Voicesذ األخير لألطفال الفقراء' ، مقال نشر على في موريتانيا ، المال العموميةالمدارس '29

-en-publiques-%C3%A9coles-les-fr/item/781-mauritanie-.info/public/index.php/fr/soci%C3%A9t%C3%A9voices

.pauvres-enfants-des-refuge-l%E2%80%99ultime-mauritanie, 

 (، انظر:2014-2012، خطة العمل الثالثية )PNDSE II ) 2011-(2020البرنامج الوطني لتنمية القطاع التعليمي 30

http://www.unesco.org/education/edurights/media/docs/8f4c95850184d9c2eb04241b448293ccf6d7daf5.pdf 

http://www.lereflet.net/la-،  2017نوفمبر  16في  LeRefletالوعود... "، مقالة نشرت على والمفاوضات ، و: االحتجاز ، ثانوية سيلبابيإضراب مد"31

"  .continue/-selibaby-de-lycee-greve 2017نوفمبر  13"، مقالة نشرت بتاريخ معتقال 15 وواحد  مظاهرة في سيلبابي: جريح 

،http://tawary.com/fr/index.php؟-quinze-et-blesse-un-selibabi-a-option=com_content&view=article&id=5096:manif

.arrestations&catid=1:actualites&Itemid=2 

http://snesm.org/spip.php?article135
http://snesm.org/spip.php?article135
http://cridem.org/imprimable.php?article=637381
http://cridem.org/imprimable.php?article=637381
http://www.education.gov.mr/spip.php?article7
http://www.education.gov.mr/spip.php?article7
http://data.uis.unesco.org/
http://cridem.org/C_Info.php?article=664586
https://www.wmaker.net/saharafr/Nouvelle-anne-scolaire-et-les-memes-problemes-persistent_a8858.html
https://www.wmaker.net/saharafr/Nouvelle-anne-scolaire-et-les-memes-problemes-persistent_a8858.html
http://dune-voices.info/public/index.php/fr/société-mauritanie-fr/item/781-les-écoles-publiques-en-mauritanie,-l’ultime-refuge-des-enfants-pauvres
http://dune-voices.info/public/index.php/fr/société-mauritanie-fr/item/781-les-écoles-publiques-en-mauritanie,-l’ultime-refuge-des-enfants-pauvres
http://dune-voices.info/public/index.php/fr/société-mauritanie-fr/item/781-les-écoles-publiques-en-mauritanie,-l’ultime-refuge-des-enfants-pauvres
http://www.unesco.org/education/edurights/media/docs/8f4c95850184d9c2eb04241b448293ccf6d7daf5.pdf
http://www.lereflet.net/la-greve-lycee-de-selibaby-continue/
http://www.lereflet.net/la-greve-lycee-de-selibaby-continue/
http://tawary.com/fr/index.php?option=com_content&view=article&id=5096:manif-a-selibabi-un-blesse-et-quinze-arrestations&catid=1:actualites&Itemid=2
http://tawary.com/fr/index.php?option=com_content&view=article&id=5096:manif-a-selibabi-un-blesse-et-quinze-arrestations&catid=1:actualites&Itemid=2
http://tawary.com/fr/index.php?option=com_content&view=article&id=5096:manif-a-selibabi-un-blesse-et-quinze-arrestations&catid=1:actualites&Itemid=2
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الناشطين النقابيين  المدرسينالتعسفي ضد  التحويلالحريات النقابية أيضاً ، على سبيل المثال ، باستخدام تكتيكات  يتم التنديد بقمعو .27

 32.المدرسين، أو القمع العنيف لمظاهرات 

IV.  في التعليم في موريتانيا صيينالفاعلين الخصوإشراك 

 التنظيمي إلشراك الجهات الفاعلة الخاصةاإلطار والسياق  .1

بشان تنظيم  24/09/1981 الصادر بتاريخ 212-81رقم القانوني تم الترخيص للتعليم الخاص في موريتانيا بموجب األمر  لقد .28

شروط فتح مؤسسة خاصة ، والمؤهالت والدبلومات ،  التعليم الخاص. وينظم هذا القانون جميع جوانب التعليم الخاص و منها

، ووسائل المراقبة والتفتيش ، الخ.  التالميذتسجيل ووشروط النظافة والسالمة ، فضال عن البرامج التعليمية والجداول الزمنية، 

المؤسسة الخاصة سواء في  نونييقدم األمر القاويضع القانون أيضا القيود والعقوبات الواجب تطبيقها على المخالفين. وبصفة عامة 

جانب التسمية التي يجب أن تحتوي على مصطلح "الخاص" أو في جوانب أخرى مثل الحد األدنى لعدد التالميذ، ونوعية التعليم 

مكرر و  82.015المرسومان رقم ،  212-81 لألمر القانوني كما تم إصدار مرسومين مطبقينالعام، و لمحة عن المديرين. 

؛ يحددان على التوالي شروط فتح ومراقبة المؤسسات التعليمية الخاصة ؛ والشروط  1982فبراير  12المؤرخان بتاريخ  81.016

 33والثانوية والتقنية أو المهنية. االبتدائيةوالمؤهالت الواجب توفرها في المديرين وأعضاء هيئة التدريس في المدارس الخاصة 

اإلطار و( المصاحبة له 2014-2012) الثالثيةوخطة العمل ( 20120-2011) 2البرنامج الوطني لترقية النظام التربوي رقم في و .29

، أكدت الحكومة على الحاجة إلى االستمرار في " توسيع القطاع الخاص  هذا البرنامجمن  2014-2012التشغيلي للفترة الثالثية 

الترويج لك تم "، وكذ 2020في سنة  11"حصة القطاع الخاص في توفير التعليم األساسي تمثل %في مجال التمدرس'' بهدف جعل 

 للقطاع الخاص:

الجيد ، ستدعم الحكومة تنمية القطاع الخاص على جميع  والتكوينوبغية تحقيق التعليم األساسي الشامل 

 تية.مستويات قطاع التعليم من خالل مجموعة من الحوافز والتدابير المؤسسا

 سيتضمن ذلك على وجه الخصوص:

 واإلدارة والمراقبة والمتابعة التعليمية؛ بالترخيصتحسين التنظيم اإلداري للقطاع الخاص ، ال سيما فيما يتعلق  •

 ؛  احترامهايتعين على القطاع الخاص  التزاماتإعداد دفاتر  •

 والتكوين المستمر للمدرسين ؛توفير الدعم التربوي، من حيث توفير المواد البيداغوجية  •

 34إنشاء نظام معلوماتي من أجل التتبع والتقييم الدائم. •

تضمن ي التزاماتعلى المدارس الخاصة دفتر  الوطني التهذيبوفقا لهذه االلتزامات ، وزعت مديرية التعليم الخاص التابعة لوزارة  .30

المعايير التي يجب أن تستجيب لها إدارتها وخاصة ، المدرسة الشروط فتح  اهذ االلتزاماتحدد دفتر ي ،واجبات المؤسسات الخاصة

 35.واإلشعاعالبيداغوجية ، شروط توظيف المدرسين، مراقبة وتنظيم المدرسة ، والعالقات مع السلطات العمومية 

على أن كل مدرسة مطالبة بالحصول على تصريح افتتاح باإلضافة  االتزاماتفيما يتعلق بشروط فتح مدرسة خاصة ، ينص دفتر  .31

توافر وصريح إنشاء يحدد موقع مبنى المدرسة". ويجب على جميع المؤسسات أيضاً ضمان حماية األطفال وسالمتهم ، إلى "ت

                                                             

،  2018أغسطس  22، مقالة نشرت في صحيفة األخبار في « التعسفيةالتعديات مجددا يشجبون  مدرسو التعليم الثانوينواكشوط: »32

-affectations-les-encore-denoncent-secondaire-du-enseignants-Les-Nouakchott--0-http://www.fr.alakhbar.info/4985

".es.htmlabusiv بيانSIPES  بعد حملة القمع على االحتجاج من قبل الشرطة" ، مقالة نشرت علىCridem  أغسطس  22في

2018http://cridem.org/C_Info.php؟.article=697886 

 .1982ريل أب 28في  565-564الجريدة الرسمية لموريتانيا رقم 33

(، انظر: 2014-2012، خطة العمل الثالثية )PNDSE II) 2011-  (2014البرنامج الوطني لتنمية القطاع التعليمي 34

n/edurights/media/docs/8f4c95850184d9c2eb04241b448293ccf6d7daf5.pdfhttp://www.unesco.org/educatio  .55ص 

 التعليم الخاص ، وزارة التربية الوطنية ، مديرية التعليم الخاص ]نص غير مؤرخ[. االتزاماتدفتر 35

http://www.fr.alakhbar.info/4985-0--Nouakchott-Les-enseignants-du-secondaire-denoncent-encore-les-affectations-abusives.html
http://www.fr.alakhbar.info/4985-0--Nouakchott-Les-enseignants-du-secondaire-denoncent-encore-les-affectations-abusives.html
http://cridem.org/C_Info.php?article=697886
http://cridem.org/C_Info.php?article=697886
http://www.unesco.org/education/edurights/media/docs/8f4c95850184d9c2eb04241b448293ccf6d7daf5.pdf
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البيداغوجية، تلتزم المدارس الخاصة باحترام  باإلدارةيتعلق وفيما للمدارس.  البنى التحتيةالمرافق الصحية الكافية ، واحترام معايير 

سمحت جداولهم في مدارسهم إذا ما  العموميةالمدارس  مدرسيبالهيئة التدريسية ، "يمكن توظيف  فيما يتعلقو ،البرامج الرسمية

ساعة فقط في المؤسسات الخاصة. كما يجب على المدارس  14، لهم الحق في تدريس االبتدائياألصلية" ، وهؤالء ، في السلك 

 36سجل شكاوى الوالدين. الخاصة تسهيل مشاركة الوالدين في إدارة المدرسة من خالل إنشاء

 شكل وتطور الجهات الخاصة .2

المتقاعدون، مدارس  المدرسونأداء التعليم العمومي واالنفتاح على القطاع الخاص ، أسس بعض األفراد ،خاصة  ضعفظل  في .32

: منازل صغيرة الخصخصة في موريتانيا أساًسا نمو هذه المدارس التي يمكن القول بأنها "منخفضة التكلفة"  وترجمخاصة صغيرة. 

التهوية ، سيئة اإلضاءة ، سيئة الصيانة ، دون ساحة للعب. وباإلضافة إلى ذلك، لم  في غرف ضيقة ، سيئة التالميذحشر فيها يتم 

 تجارية. كأعمالرجال األعمال أيضا بفتح مدارس منخفضة التكلفة  ، بل اهتمفقط المدرسين منيعد المروجون لهذه المدارس 

% 15% من المدارس في البالد و 16,44 االبتدائيتمثل في كانت  2017في عام ، فبسرعة في نظام التعليمالمدارس الخاصة تتقدم  .33

والخاص  العموميفي القطاعين  التالميذويوضح الجدول التالي تطور المدارس وعدد  37وفقا لإلحصاءات الحكومية. التالميذمن 

بعين االعتبار المؤسسات  تأخذإلى أن اإلحصاءات الرسمية ال  ةومن المهم االشار 2017.38 إلى 2015من  التعليم االبتدائيفي سلك 

 هو وهذا 39غير الرسمية غير المسجلة ، و التي ثبت في العديد من البلدان األخرى أنها تشكل جزءا كبيرا من المدارس الخاصة.

ال تُحسب في اإلحصاءات الوطنية التي رسمية الغير  القرآنية المدارسفي موريتانيا ،على سبيل المثال، وهي  بعض المدارسحال 

 40، لكن العديد من األسر تختارها لتعليم أطفالها.

 2017و  2015والخاص بين سنتي  العموميفي القطاعين  التالميذ عدد المدارس وعدد تزايد

 

 العدد اإلجمالي للتالميذ المسجلين المدارس عدد

2016/15 % 2016/17 % 2016/15 % 2016/17 % 

 85 532 289 86 516617 83.56 3569 87.3 3666 عمومي

القطاع 

 الخاص
534 12.7 702 16.44 84747 14 95421 15 

  627710  601364  4 271  4200 اإلجمالي

 .2017/2016و  2016/2015 التهذيب الوطنيالسنوي لإلحصاءات المدرسية لوزارة  الدليلالمصدر: 

، نالحظ زيادة كبيرة جدا في القطاع الخاص خالل هذه الفترة. وقد 2015إلى  1999و إذا نظرنا إلى أرقام اليونسكو للفترة من  .34

سنه فقط. وتتطلب ظاهرة بهذا الحجم بالضرورة  16أضعاف خالل  ثمانيةفي القطاع الخاص بأكثر من  التالميذتضاعفت حصة 

 و مرافقة خاصين لضمان عدم وقوفها في وجه الحق في التعليم.اهتماما 

 2015 - 1999نسبة التسجيل بالتعليم االبتدائي في المدارس الخصوصية في موريتانيا )٪( ، 

 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 99 السنة

 1.8 2.8 3.1 3.2 4.4 7.0 7.9 7.4 9.2 9.6 9.0 11.4 11.1 12.8 14.2 14.8 15.8 

                                                             

 التعليم الخاص ، وزارة التربية الوطنية ، مديرية التعليم الخاص ]نص غير مؤرخ[. االتزاماتدفتر 36

  pdf-http://education.gov.mr/IMG/pdf/annuaire_2016e 2016/2017.2017.اإلحصاءات المدرسية السنوية لوزارة التربية الوطنية 37

 نفس المرجع38

 http://bit.ly/1U1IsMC.انظر، على سبيل المثال ، "التقرير الموازي عن نيبال إلى لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل"، متاح في 39

 (.2018نية والبنك الدولي )فبراير تقرير تشخيصي"، الجمهورية اإلسالمية الموريتا -إصالح النظام التربوي "40

http://education.gov.mr/IMG/pdf/annuaire_2016-2017.pdf
http://bit.ly/1U1IsMC
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 /https://data.uis.unesco.orgالمصدر: اليونسكو، 

الدراسية  ٪ بين السنة6نسبة يمثل المسجلين في القطاع الخاص  للتالميذ النمومعدل فإن متوسط عدد التالميذ ،  تزايدفيما يخص و .35

خالل  العموميفي القطاع الخاص مقارنة بالقطاع  أضعاف  ثالثةوهذا يمثل زيادة أكبر بمقدار  ،2016/17والسنة  12/2011

 السنوات الست الماضية.

 2017و  2011والخاص بين سنتي  العموميفي القطاعين  االبتدائي،ارتفاع عدد التالميذ في السلك 

 
 2016/2017 2016/2015 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 الوضع

متوسط معدل 

 النمو )%(

 التالميذ

 %2 532 289 516 617 533 023 494 747 488 144 481 487 عمومي

القطاع 

 الخاص
104 71 809 80 502 97 738 99 747 84 421 95 

6% 

 

 %3 627 710 601 364 632 761 592 249 568 953 552 591 اإلجمالي

 (.2018تقرير تشخيصي" ، الجمهورية اإلسالمية الموريتانية والبنك الدولي )فبراير  -المصدر: "إصالح النظام التربوي 

وهكذا حدثت تغييرات عميقة في نظام التعليم الموريتاني على مدى العقد الماضي، و ال زالت مستمرة، مصاحبة بنمو سريع للغاية  .36

في مجال تقديم الخدمات التعليمية. هذه التغييرات قابلة للمقارنة على سبيل المثال مع وضع بلد  للفاعلين الخصوصيينوغير مسبوق 

ث شجبت لجنة حقوق الطفل ولجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية األثر السلبي على الحق في مجاور مثل المغرب ، حي

هذه التطورات في نظام التعليم الموريتاني ليست في حد ذاتها مخالفة  ,وإن كانت 41التعليم ، في سياق نقص التنظيم الحكومي.

 بالنظر إلى اإلطارل خطرا جسيما على إعمال هذه الحقوق وتحتاج إلى تقييم ، فإنها تشك( (CRCلالتفاقية الدولية لحقوق الطفل )

 المحدد لحقوق اإلنسان.

V. اإلطار القانوني للحق في التعليم في موريتانيا 

 الوطني اإلطار .1

 األولى: مادتهفي  االبتدائيالتعليم  الذي ينص على إلزامية 2001-054التعليم األساسي إلزامي في موريتانيا بموجب القانون رقم  .37

)أربع عشرة( سنة لمدة ست سنوات  14)ستة( و  6إلزامي لألطفال من كال الجنسين الذين تتراوح أعمارهم بين  االبتدائيالتعليم  "

 على األقل.

والخاصة وفي المدارس القرآنية وكذلك في أي مؤسسة تعليمية أخرى من المؤسسات  العموميةهذا التعليم في المؤسسات  ويُقدَّم

 على النحو الواجب. المرخصة

 .التقليدي /األصليهناك أحكام تنظيمية تحدد شروط اعتماد مؤسسات التعليم 

، وكذلك على العهد 29و  28لتي تحمي الحق في التعليم في مادتيها موريتانيا على االتفاقية الدولية لحقوق الطفل ا صادقتوقد  .38

أيضا  وصادقت. 13 مادتهالذي يحمي الحق في التعليم في  ( (PIDESCوالثقافية  واالجتماعية االقتصاديةالدولي الخاص بالحقوق 

اإلتفاقية اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ، وعلي 2015أيلول/سبتمبر  21علي الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب في 

 .1986حزيران/يونيو  14في 

لتصديق عليها أو إقرارها بانتظام، عند من الدستور الموريتاني على أن تكون للمعاهدات أو االتفاقات التي يتم ا 80وتنص المادة  .39

تحمي الحق في المذكورة أعاله ، التي  االتفاقيات ولذلك فإن  ، رهنا بالتزام الطرف اآلخر بها.ين، سلطة أعلى من القواننشرها

 ال يتجزأ من القانون الوطني الموريتاني. التعليم ، تشكل جزء

                                                             
 http://bit.ly/1ALhcIY.، 2018أغسطس  1، تم االطالع عليه في  ESCR-GIمشروع بحثي حول تأثير تطوير التعليم الخصوصي في المغرب" ، "41

https://data.uis.unesco.org/
http://bit.ly/1ALhcIY
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 من الحقوق والمبادئ ، منها ما:لعديد ا ضمانوعالوة علي ذلك ، ينص دستور موريتانيا في ديباجته علي  .40

 الحق في المساواة ؛ •

 حريات اإلنسان وحقوقه األساسية ؛ •

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية. •

حرية  والسيمامن الدستور أيضا على أن تكفل الدولة لجميع المواطنين الحريات العامة والحريات الفردية،  10وتنص المادة 

 التجارة والصناعة.

 اإلطار الدولي لحقوق اإلنسان. 2

مجموعة متزايدة من األبحاث تدرس  وتوجدعديد من الدول. في ال التعليمتهدد الحق في  متناميةالتعليم ظاهرة عالمية  خصخضةإن  .41

، قدم السيد كيشور سينغ، المقرر الخاص لألمم المتحدة 2014تأثير هذه التطورات على حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية. في عام 

النمو الهائل لمقدمي التعليم الخاص،  تجاهلة تقريرا يتناول مسؤولية الدو 42المعني بالحق في التعليم، إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة

ثم تناول تقريرين آخرين بشأن هذا الموضوع، حول تنظيم مقدمي  ،في التعليم، ويضع بعض المبادئ المالئمة الحق بالنظر إلى 

 44وحول الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم.43الخدمات في مجال التعليم في القطاع الخاص، 

ت األمم المتحدة التعليم في أحد عشر بلدا ، واألحكام القضائية القائمة ، وممارسة هيئات معاهدا خصخصةوقد أدى تحليل حالة  .42

باإلضافة إلى التشاور مع منظمات المجتمع المدني في مجال التعليم على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية،  45لحقوق اإلنسان،

إلى انبثاق اإلطار التحليلي األولي التالي. ويحدد هذا اإلطار 46فضال عن األكاديميين والخبراء في مجال حقوق اإلنسان والتعليم،

 الظروف التي قد تؤدي فيها مشاركة الجهات الفاعلة الخاصة في التعليم إلى انتهاك الدول للقانون الدولي لحقوق اإلنسان.

من العهد الدولي الخاص  13والمادة (  (CIDEمن اتفاقية حقوق الطفل ) 29و  28يستند هذا اإلطار بشكل خاص إلى المادتين و .43

وقد تم شرح المبررات القانونية لكل من هذه العناصر في التقارير السابقة (.  (PIDESCالثقافية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية و

ويجري تنقيحها كجزء من وضع الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية لحقوق  2016.47في مقال نشر في تقييم أكسفورد للتعليم لعام 

 2019.48عام  بدايةالخاصة في التعليم ، والتي يُتوقع اعتمادها في  اإلنسان فيما يتعلق بواجبات الدول تجاه الجهات الفاعلة

 

                                                             

 (.2014سبتمبر   A / 69/402" 24)تقرير المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بالحق في التعليم ،  "42

 http://bit.ly/1CsI569.( ، متاح في 2015يونيو   A / HRC / 29/30" 10)تقرير المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بالحق في التعليم ، "43

 http://bit.ly/1pJNWEA.( ، متاح على 2015أغسطس/غشت  A / 70/342" 26)تقرير المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بالحق في التعليم ،  "44

( ، 2017تشرين الثاني/نونبر GI-) ESCR"،  2017نوفمبر  - 2014انظر " تصريحات هيئات حقوق اإلنسان حول التعليم الخاص سبتمبر45

.http://bit.ly/synthesisprivatisation 

 ( ، ، 2014يونيو ) PERIو  ESCR-GIفي التعليم والحق في التعليم"  الخصخةانظر ، على سبيل المثال ،"ملخص األحداث حول 46

-geneva-education-to-right-the-and-education-in-privatisation-on-events-of-escr.org/publications/summary-https://www.gi

2014-june-12 

، مجلة أكسفورد للتعليم «نحو التركيز على حقوق اإلنسان من أجل تعزيز النقاش حول دور الجهات الفاعلة في مجال التعليم»يلفان أوبري ودلفين دورسي، س47

(2016 ,).http://dx.doi.org/10.1080/03054985.2016.1224301 

تمت http://bit.ly/1SYWmyNانظر " المبادئ التوجيهية لحقوق اإلنسان المتعلقة بالتزامات الدولة فيما يتعلق باألطراف الخاصة في التعليم أسئلة شائعة "، 48

 .2018أغسطس/غشت  5قراءتها في 

http://bit.ly/1CsI569
http://bit.ly/1pJNWEA
http://bit.ly/synthesisprivatisation
https://www.gi-escr.org/publications/summary-of-events-on-privatisation-in-education-and-the-right-to-education-geneva-12-june-2014
https://www.gi-escr.org/publications/summary-of-events-on-privatisation-in-education-and-the-right-to-education-geneva-12-june-2014
http://dx.doi.org/10.1080/03054985.2016.1224301
http://bit.ly/1SYWmyN
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VI.  التعليم على إعمال الحق في التعليم في موريتانيا خصخصةأثر 

 الفصل والتمييز في التعليم تنامي .1

الجهات الفاعلة الخاصة في نظام التعليم الموريتاني في خلق هوة كبيرة في النظام التعليمي على أساس دخل األسرة.  يساهم ازدهارو .44

 49٪( على التعليم االبتدائي ،40األسر) تنفقه أفقر ٪( قادرون على إنفاق أربعة أضعاف ما20أغنى الناس في موريتانيا ) فوحدهم

الخاصة ذات الجودة العالية. وال يمكن ألشد الناس فقرا أن يرسلوا أطفالهم إال إلى المدارس  تتمكن من تسجيل أطفالها في المدارسو

في الوصول إلى الخدمات التعليمية في جميع مستويات التعليم  رايتفاوتا كب يولد ، مماالخاصة سيئة الجودة، أو إلى المدارس العمومية

 50الخلفية العائلية. حسبفي موريتانيا، 

لة ما يسمى بالمدارس "منخفضة التكلفة" ، و التي تتميز بتكاليف دراسية تعتبر منخفضة، تظل هذه التكاليف عقبة أمام حتى في حا .45

ذكر مدراء المدارس الخاصة الذين شملهم المسح الميداني أن الرسوم الدراسية لقد الوصول إلى التعليم بالنسبة للعديد من األسر. 

يجب على  عالوة على أنه 51دوالًرا أمريكيًا كل شهر. 22إلى  11 يناهزما  أيشهريًا ،  أوقية  800و 400لمدارسهم تراوحت بين 

دوالر أمريكيا  2 يأوقية أ 100ة شهرية معلنة حوالي العائالت إضافة رسوم إضافية للكتب واللوازم المدرسية ، بمتوسط تكلف

 لمعظم األسر.بالنسبة مبالغ كبيرة التعتبر هذه لذلك 53، اأمريكي ادوالر 91.7للفرد يبلغ  الشهري متوسط الراتب مع العلم أن 52شهريًا.

حول مشاركة  2016أشار تقرير البنك الدولي لعام فقد  بما ال يترك مجاال للشك،  الحكومة في هذه الحالة المسؤولية علىتقع و .46

موريتانيا ، على سبيل المثال ، ال تخضع لسيطرة الحكومة القطاع الخاص في نظام التعليم الموريتاني إلى أن المدارس الخاصة في 

أن تكون رسوم التسجيل هذه سببًا رئيسيًا لالنقطاع  وذلك على الرغم من إمكانية  54فيما يتعلق بتحديد الرسوم الدراسية الخاصة بها.

                                                             

 .2017حول موريتانيا الصادر في شهر يونيو  2016للبنك الدولي ؛ تقرير  «(SABERمبادرة النُهج النُظمية من أجل تحقيق نتائج أفضل في مجال التعليم )»49

 .2017حول موريتانيا الصادر في شهر يونيو  2016للبنك الدولي ؛ تقرير  «(SABERالنُهج النُظمية من أجل تحقيق نتائج أفضل في مجال التعليم ) مبادرة»50

 استقصاء ميداني51

 استقصاء ميداني52

حساب على أساس نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي ، طريقة أطلس ، 53

https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GNP.PCAP.CD؟locations=MR 

 .2017في شهر يونيو  حول موريتانيا الصادر 2016للبنك الدولي ؛ تقرير  «(SABERمبادرة النُهج النُظمية من أجل تحقيق نتائج أفضل في مجال التعليم )»54

 في التعليم: إطار تحليل حقوق اإلنسان الفاعلون الخصوصيون

من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  13من المادة  14و  13بالنظر إلى الفقرتين 

(PIDESC) للَّجنة الدولية للصليب األحمر  29من المادة  2، والفقرةCICR))  بشأن حرية الوصول إلى التعليم، من

 تعليمية: خدماتالواجب على الدولة إشراك الجهات الفاعلة الخاصة التي تقدم 

ال تؤدي إلى خلق فوارق شديدة ،أو أي نوع من التمييز، في الحصول على التعليم الجيد ،وال تؤدي إلى الفصل أو  .1

 االنقسام في المجتمعات عامة أو في التعليم على وجه الخصوص؛

 ؛العموميتقدم بديال حقيقيا للتعليم المجاني ذي الجودة العالية، وال تحل محل النظام  .2

ال تؤدي إلى جعل التعليم تجارة بحيث ال يعود موجها نحو التطور الكامل للشخصية والمواهب والقدرات البدنية  .3

مما يتعارض مع األهداف التعليمية  -لكن يستخدم فقط من أجل الربح و تحقيق نتائج قابلة للقياس والعقلية للطفل، و

 المحددة في تشريعات حقوق اإلنسان؛

تحترم أعلى معايير الجودة وتُنظَّم على النحو المالئم من الناحية التشريعية والعملية على حد سواء، مع وجود  .4

 الة للمساءلة، وغياب الفساد؛للتفتيش، وآليات فع كافينموظفين 

أن تكون نتيجة لعملية تشاركية في صياغة السياسات وتبقى خاضعة للتدقيق الديمقراطي ومبادئ الشفافية واحترام و .5

 حقوق اإلنسان.

 

 

https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GNP.PCAP.CD?locations=MR
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GNP.PCAP.CD?locations=MR
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أكد غالبية مديري المدارس الخاصة الذين تم تحمل هذه التكاليف: ولقد  التي ال تستطيع ألبناء العائالتالمبكر عن الدراسة بالنسبة 

استجوابهم في االستقصاء الميداني أنه في حالة عدم دفع الرسوم الدراسية من قبل أولياء األمور، يتم توقيف األطفال عن الدراسة 

 55ن المدارس.عبشكل مؤقت أو يتم استبعادهم بشكل دائم 

يتركز وجود المدارس الخاصة في   وية، حيثهجواقتصادية تفاوتات  تضاف إلى هذه الفوارق المرتكزة على أسس اجتماعية .47

% من القطاع الخاص 86وتمثل هاتان المدينتان وحدهما نسبة  ،موريتانيا بشكل رئيسي في العاصمة نواكشوط وفي مدينة نواذيبو

 56في النظام التعليمي في موريتانيا بأكملها.

، وأنه يعجز جهويةغلب عليه ظاهرة الفصل والتمييز وفقاً لمعايير اجتماعية واقتصادية أو والنتيجة هي أن نظام التعليم الموريتاني ت .48

 الالمساواة في المجتمع.  عن معالجة

 (2011الالمساواة في الحصول على فرص التعليم في موريتانيا )

 سنوات من الدراسة حسب الجنس والجغرافيا والدخل 4ازوا عاًما والذين لم يتجا 24و  20ين من األفراد الذين تتراوح أعمارهم ب  %

 

 inequalities.org/countries/mauritania/-http://www.educationالمصدر: اليونسكو،

يعد الوضع في موريتانيا أسوأ بكثير من البلدان المماثلة لها، سواء كانت البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض أو بلدان أفريقيا  .49

كبر بكثير جنوب الصحراء الكبرى. وعلى سبيل المثال، فالفجوة في معدل إتمام التعليم االبتدائي بين الفئة األكثر فقرا والفئة األغنى أ

في موريتانيا بالمقارنة مع هذه البلدان، حيث تصل المعدالت بالنسبة للفقراء إلى نسب منخفضة جداً. فيتراوح معدل إتمام المرحلة 

نقطة(، مقارنة  57% )بالنسبة للفئة األكثر ثراًء( في موريتانيا )بفارق 75% )بالنسبة للفئة األكثر فقراً( و  18االبتدائية بين 

نقطة( ،  50% في دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى )بفارق 79% و 29ت إتمام المرحلة االبتدائية والتي تتراوح بين بمعدال

وتمثل موريتانيا أكبر تفاوت بالنسبة للفئة األخيرة.  -نقطة(  44% في البلدان ذات الدخل المتوسط األدنى )بفارق 92% و 48وبين 

للوضع في المغرب، وهو الوضع الذي استنكرته لجنة األمم المتحدة لحقوق  المماثفي موريتانيا  وعلى سبيل المثال، يعتبر الوضع

 58ولجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.  57الطفل

 

                                                             

 استقصاء ميداني55

 (.2018تقرير تشخيصي"، الجمهورية اإلسالمية الموريتانية والبنك الدولي )فبراير  -إصالح النظام التربوي "56

، الفقرتان CRC / C / MAR / CO / .4-3/ لجنة حقوق الطفل، المالحظات الختامية المتعلقة بالتقريرين الدوريين الثالث والرابع للمغرب، لجنة حقوق الطفل57

 .60http://bit.ly/2KTAnMI - 61 ، 19 سبتمبر/أيلول 2014 ، 

، الفقرات. E / C.12 / MAR / CO / 4 48-47لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الرابع للمغرب، 58

 .http://bit.ly/1UvMlPh، 22 أكتوبر/تشرين األول 2015 ، 

http://www.education-inequalities.org/countries/mauritania
http://bit.ly/2KTAnMI
http://bit.ly/1UvMlPh
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 ( بالمقارنة مع البلدان ذات الدخل المتوسط األدنى2011أوجه الالمساواة في إتمام المرحلة االبتدائية في موريتانيا )

 إجمالي معدل إتمام المرحلة االبتدائية حسب مستوى الدخل، ومقارنته مع الفئة األدنى لمجموعة مختارة من البلدان المتوسطة الدخل

 

 inequalities.org/share/dmwxb-https://www.educationالمصدر: اليونسكو، 

في تعزيز هذه الفوارق وحاالت التمييز بين  ومن دون شك، يساهم نمو المدرسة الخاصة على النحو الذي يسير عليه بموريتانيا .50

بين المدارس، وزيادة التفرقة بين المدارس  ة، وذلك بالزيادة في صعوبة الولوج إليها، والالمساوامختلف الفئات 

http://www.education-وداخلها،.

ties.org/countries/mauritania/indicators/edu4/wealth_quintiles#?dimension=wealth_quintile&group=|Quintileinequali

%205|Quintile%201|Quintile%203&dimension2=community&group2=|Urban|Rural&age_group=edu4_20&year=201

1 

 في الحصول على تعليم مجاني و جيد الفعليغياب الحق  .2

على عكس العديد من البلدان في المنطقة، فالتعليم في موريتانيا مجاني من الناحية النظرية والعملية، وذلك من مرحلة ما قبل التعليم  .51

االبتدائي إلى المدرسة الثانوية. ومع ذلك، وعلى الرغم من مجانية التعليم العمومي، فإن الحق في التعليم المجاني الجيد غير مضمون 

 ، مما يجبر أولياء األمور على إرسال أبنائهم إلى القطاع الخاص الغير مجاني.العموميالقصور التي يعاني منها القطاع  بسبب أوجه

نسبة الناتج المحلي اإلجمالي  تراوحتقد ف العمومي،  التعليم من نقص تمويل العموميتأتي معظم القيود المفروضة على القطاع  .52

. كما 2016% في عام 2.63، قبل أن تتراجع إلى 2013و 1999% بين عامي 3.5و 2.5 بينالموريتاني المخصصة للتعليم 

https://www.education-inequalities.org/share/dmwxb
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قبل أن  2010% في عام 16.04لتصل إلى  2004% من إجمالي النفقات العامة في عام 8.18ارتفعت النفقات على التعليم من 

%  6. وهذه األرقام ال تمثل المعايير الدنيا المقبولة دوليا والتي تبلغ 2016في عام  % 9.33% ثم إلى 11.41تنخفض لتصل إلى 

% 7% من النفقات العامة. كما أنها أقل بكثير من دول الجوار، مثل السنغال التي تكرس أكثر من 20من الناتج المحلي اإلجمالي و 

% من الناتج 5، أو المغرب الذي يتجاوز  2013من نفقاتها العامة على التعليم منذ % 20من ناتجها المحلي اإلجمالي وأكثر من 

كل البعد عن التزام الدول بالقانون  اإن هذا االنخفاض في النفقات العامة على التعليم، والذي يعتبر بعيد 59المحلي اإلجمالي للتعليم.

يوضح بشكل كبير  60ال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالدولي إلنفاق الحد األقصى من مواردها المتاحة من أجل إعم

 والذي من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على الحق في تعليم مجاني عالي الجودة.61صعوبات نظام التعليم العمومي الموريتاني،

 

 النفقات العامة على التعليم كنسبة مئوية من الناتج اإلجمالي المحلي )%(

 2016 2013 2012 2011 2010 2008 2006 2004 2003 2002 2001 1999 السنة

 موريتانيا

  2.42 2.84 3.05 3.10 2.51 2.52 3.55 3.59 3.05 2.77 2.93 2.63 

 /http://data.uis.unesco.orgالمصدر : اليونسكو، 

 إجمالي النفقات الحكومية)%(نفقات التعليم كنسبة مئوية من 

 2016 2013 2012 2011 2010 2008 2006 2004 السنة

 9.33 11.41 10.02 13.68 16.03 13.88 10.31 8.18 موريتانيا

 /http://data.uis.unesco.orgالمصدر : اليونسكو، 

 

، 2016/17وعام  2011/12مدرسة بين عام  3569إلى  3683من  اعدده% حيث انخفض 1انخفض عدد المدارس العمومية بنسبة  .53

مدرسة. ومن بين األسباب التي أدت إلى  702إلى  417من  اعدده% حيث ارتفع 11بينما ارتفع عدد المدارس الخاصة بنسبة 

مدارس من طرف مديرية التعليم األساسي. وفي الفترة نفسها انخفض عدد الفصول االنخفاض في البنية األساسية العمومية دمج ال

، بينما ارتفع عدد الفصول الدراسية في 10956إلى  11485من  اعدده%، حيث انخفض 1بنسبة  العموميالدراسية في القطاع 

ض القطاع العمومي الذي هو هذا االنخفاض في عرو 3177.62إلى  2689%، حيث ارتفع عددها من 3القطاع الخاص بنسبة 

 المسؤوليةيمكنه أن يندرج في إطار خصخصة  غير ملتحقين بالمدرسة التالميذ% من 30محدود أصالً في سياق يوجد فيه ما يقارب 

ومن دون تنازلي بشأن الحد األدنى من االلتزامات األساسية للحكومة  إجراءالفعلية في إعمال الحق في التعليم، وكذلك في إطار 

 63بالتالي غير شرعي بموجب القانون الدولي.هو ، و مبرر

 

 

 

 

 

                                                             

 .2018أغسطس/آب  13، تم االطالع عليه في http://data.uis.unesco.orgمعهد اليونسكو لإلحصاء ،59

 :2المتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، المادة العهد الدولي 60

 انظر القسم الثاني من التقرير.61

 (.2018تقرير تشخيصي"، الجمهورية اإلسالمية الموريتانية والبنك الدولي )فبراير  -إصالح النظام التربوي "62

 .45، الفقرة.  E/C.12/1999/10، 13يق العام رقم اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعل 63

http://data.uis.unesco.org/
http://data.uis.unesco.org/
http://data.uis.unesco.org/
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 2017و  2011في القطاعين العمومي والخاص بين سنتي  االبتدائيتطور المدارس والصفوف الدراسية في التعليم 

 /2011 الوضع  

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2016/ 

2015 

2016/ 

2017 

نسبة متوسط 

السنوي النمو 

)%( 

 %-1 3569 3296 3867 3799  3755 3683 عمومي المدارس

القطاع 

 الخاص
417 453  497 563 534 702 11% 

 %1 4 271 3830 4430 4296  4189 4100 اإلجمالي

الصفوف 

 الدراسية
 %-1 10956 12164 11580 11170 12219 11485 عمومي

القطاع 

 الخاص
2689 2981 3230 3629 3236 3177 3% 

 %0 14133 15400 15209 14400 15200 14174 اإلجمالي

 (.2018تقرير تشخيصي" ، الجمهورية اإلسالمية الموريتانية والبنك الدولي )فبراير  -المصدر: "إصالح النظام التربوي 

 

بصورة مباشر على ضمان  يؤثروهذا  ،القطاع العمومي مدرسيوعالوة على ذلك، فكثيراً ما تلجأ المدارس الخاصة إلى خدمات  .54

القطاع العمومي  مدرسي. يضطر القطاع الخاص للجوء إلى خدمات العموميالحق في التعليم بالنسبة للتالميذ الملتحقين بالتعليم 

مدارسهم للتدريس في  يتركواوهذا ما يجعل هؤالء المدرسين إما أن  64المؤهلين الالزمين لضمان عمله. المدرسينفي  النقصلسد 

على ساعة في اليوم ، غالبًا  12إلى  10يعملوا من أن ، أو مدرسفي المدارس العمومية بدون  تالميذهمخاصة، تاركين  اتمؤسس

كد جميع مدرسي المدارس الخاصة الذين شملهم االستقصاء الميداني الوقت المخصص إلعداد الدروس ووقت الراحة. ولقد أ حساب

 66وبسبب تدهور الظروف المعيشية لمدرسي القطاع العمومي وبحثهم عن دخل إضافي، 65أنهم يدرسون أيضاً في الوظيفة العمومية.

ن تكملها. ومرة أخرى، تعتبر هذه تدخل المدرسة الخاصة بالتالي في منافسة مباشرة مع المدرسة العمومية وتضعفها، بدالً من أ

العاملون  المدرسونالحالة مماثلة للوضع في المغرب، حيث أوصت لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل البالد "بأن تضمن أن يساهم 

 67في القطاع العمومي في تحسين النظام التربوي في المغرب بدال من أن يستخدمهم القطاع الخاص ".

محرومة من الحد  العمومية فلكون المدرسة لموريتانية معضلة للموريتانيين الراغبين في تعليم أطفالهم. لقد خلق وضع المدرسة ا .55

األدنى الالزم لالضطالع بمهمتها وفي حالة من عدم االستقرار االقتصادي الصارخ، يتخلى الغالبية العظمى من أولياء أمور التالميذ 

وهذا الوضع يفسر بشكل رئيسي سبب انقطاع األطفال الموريتانيين عن الدراسة. وبما عن مسؤولياتهم المتعلقة بتمدرس أطفالهم. 

موريتانيين يرغبون في االلتحاق بالمدارس الخاصة، فإن المدارس العمومية ال يرتادها إال األطفال الذين ينتمون إلى الأن العديد من 

 الفئات الفقيرة.

تسويق وبيع أراضي المدارس العمومية في التالفشل في حماية التعليم من  .3

 نواكشوط

تجلى ذلك في نواكشوط من خالل بيع أراضي المدارس وييتميز نظام التعليم الموريتاني باالستغالل التجاري خالل السنوات األخيرة.  .56

قع في مناطق تجارية لرجال أعمال وتحولت إلى أماكن العمومية إلى الشركات الخاصة. ولقد تم بيع أراضي توجد بها مدارس ت

 تجارية.

                                                             

 (.2018تقرير تشخيصي"، الجمهورية اإلسالمية الموريتانية والبنك الدولي )فبراير  -إصالح النظام التربوي "64

 استقصاء ميداني65

 (.2018 تقرير تشخيصي"، الجمهورية اإلسالمية الموريتانية والبنك الدولي )فبراير -إصالح النظام التربوي "66

سبتمبر/أيلول  19)د( ،  61، الفقرات. CRC/C/MAR/CO/3-/ 4لجنة حقوق الطفل، المالحظات الختامية بشأن التقريرين الدوريين الثالث والرابع للمغرب، 67

2014  ،.http://bit.ly/2KTAnMI 

http://bit.ly/2KTAnMI


 

ة | 20 ح ف ص  

 

مدارس حكومية في وسط ل ية، بدون مشاورة عامة مسبقة، على ست قطع أرضالعلني ، نظمت دولة موريتانيا المزاد2016في عام  .57

 بيانا 2015 ويولي 9ل اجتماع مجلس الوزراء في وحسب المعلومات المتوفرة، قدم وزير المالية الموريتاني خال 68مدينة نواكشوط.

، من ينالموريتانيالمئات من األطر  تكوينبها مدارس ابتدائية كان لها الفضل في وجد تيتعلق بالمزاد العلني لثالث قطع أرضية 

زينة بالقرب من األسواق  تفرغء وضباط. وتوجد خمس من هذه المدارس في منطقة وأطبان ون ومهندسوودبلوماسيبينهم وزراء 

(، أو في شارع شارل ديغول، المحور الرئيسي والذي يعتبر القلب 7والمدرسة  6والمدرسة  2والمدرسة  1الرئيسية )المدرسة 

سبخة ال(. والمدرسة السادسة هي مدرسة اطفيلهفندق النابض لألنشطة التجارية لهذا الحي )تقع مدرسة تفرغ زينة في الجهة المقابلة ل

 ، وتقع بالقرب من السوق الكبير المتواجد في هذا الجزء من نواكشوط.12

أن األرض قد تم بيعها وأن المدرسة قد تم تدميرها. وكان  7ولقد أكدت الزيارة إلى القطعة األرضية التي كانت تتواجد فيها المدرسة  .58

ً بتاريخ العمل في المشروع جاري األدوات  وجود، ويدل وجود الدفاتر على أنه كانت هناك مدرسة، فضال عن 2017يوليو  5ا

 .األخرى المدرسية

 بنواكشوط. الكبير، بالقرب من السوق 7مدرسة الصور للقطعة األرضية التي كانت توجد فيها 

 خالل هدم المدرسة. 2017يوليو  5زيارة ميدانية بتاريخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2018، زيارة ميدانية بتاريخ أغسطس  7بنيت في المكان الذي كانت توجد فيه المدرسة  التي المباني الجديدة 

                                                             

؛ "حرية  q=node/4675؟/http://alakhbar.info،  2017يوليو/تموز  19شرت في صحيفة األخبار بتاريخ تفاصيل بيع مدرسة وأسماء مشتريها" مقالة ن»68

على موقع كريديم،  2015سبتمبر  9التعبير. ما هي أوجه االختالف بين حكم محمد ولد عبد العزيز وحكم أسالفه؟ "مقالة نشرت في 

.http://cridem.org/C_Info.php?article=675135 

http://alakhbar.info/?q=node/4675
http://alakhbar.info/?q=node/4675
http://cridem.org/C_Info.php?article=675135
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 2018يناير  12صور للقطعة األرضية التي كانت توجد فيها مدرسة العدالة بتاريخ 

 

 2018ر يناي 12صور للقطعة األرضية التي كانت توجد فيها مدرسة السوق بتاريخ 
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 2017يوليو  20صور القطعة األرضية التي كان يوجد فيها جزء من مدرسة تفرغ زينة بتاريخ 

 

أدى بيع هذه األراضي إلى إغالق المدارس الست التي كانت بالفعل موجودة، ولقد تم محوها من الخريطة المدرسية من قبل الوزارة:  .59

رسمي بشأن افتتاح مدارس عمومية جديدة في هذه المنطقة. و من الممكن أن يؤدي ذلك إلى االنقطاع  إعالنلم يرد حتى اآلن أي 

أي مدرسة أخرى كبديل، وال تستطيع الكثير من العائالت تحمل  العموميةلم تفتح السلطات  ااألطفال، إذالدائم عن الدراسة آلالف 

 تكاليف تعليم األطفال في المدارس الخاصة القريبة.

 أشارت العائالت المتضررة من بيع األراضي التي شملها االستقصاء الميداني والتي أعادت إدخال أطفالها إلى المدارس الخاصة  .60

دوالراً(. وهذا يشمل متوسط  11أوقية شهريا لكل طفل )حوالي  400اآلن دفع رسوم مدرسية بمتوسط تكلفة يبلغ حوالي  أنه عليها

دوالراً( من الرسوم المتعلقة باللوازم  3أوقية )حوالي  100( من الرسوم الدراسية الشهرية وحوالي ادوالر 8أوقية )حوالي  300

و  3000تتحمل هذه العائالت كل هذه التكاليف، مع العلم أن متوسط دخلها الشهري المعلن يبلغ حوالي المدرسية. ومن الصعب أن 

% من دخل هذه 13% إلى 5تقريبًا(. وبالتالي فإن الرسوم الجديدة تمثل ما يقارب  ادوالر 200دوالًرا و  84أوقية )ما بين  8000

 دة أطفال عليها أن ترسلها إلى المدرسة.األسر بالنسبة لكل طفل، ومعظم األسر التي لديها ع

ة التي التحقوا بها باإلضافة لجديدارس المدافي ل ألطفاامن حيث تعلم مرضية غير ت أن النتائج لعائالاغالبية ترى لتكلفة ا ورغم هذه .61

ن "غير مضمون أعربت األسر عن أسفها ألن مستقبل أطفالها يبدو اآلوعلى الوجه المناسب.  التالميذعلى إلى غياب اإلشراف 

."69 

الذين شملهم  التالميذجميع أولياء أمور يقول تثير عملية بيع هذه األراضي تساؤالت هامة تتعلق بشفافية هذه المعامالت وشرعيتها.  .62

 االستطالع إنه لم يتم إبالغهم عن إغالق المدارس وإنهم يجهلون األسباب وراء ذلك. تريد العائالت أن تقوم الحكومة بفتح مدارس

المتاجرة عمومية جديدة في المنطقة لتحل محل المدارس المغلقة، حتى يعود األطفال إلى المدارس العمومية، و أن تتوقف عملية 

أفاد بعض المراقبين أن هويات المشترين قد ال تتوافق وباإلضافة إلى غياب التشاور العام، 70بالتعليم من أجل إنشاء المباني التجارية.

مع الهويات المعلنة رسميا في صفقات بيع بعض األراضي، وفي حال أنها محض صدفة، يجدون أن نفس المشترين هم الموجودون 

لهذا النوع من  ةالمعتاد اتبالمزاد العلن المتعاقبة، وأن دفتر شروط المزادات تم تخفيفه بالمقارنة مع اإلجراء عمليات البيعفي كل 

فساد عام بشأن بيع  بوجود التهمالبيع، وفي بعض الحاالت تم بيع األراضي مباشرة دون عرضها في مزاد علني. وباإلضافة إلى 

 71األراضي، يتم التنديد باحتمال وجود ارتباط بين بعض المشترين والسلطات.

تم بيع أراضي عمومية كانت الزمة ألنه ي الزاحف في موريتانيا. ليس فقط على التسويق التجار اهذا البيع المدرسي مؤشرويمثل  .63

لتنفيذ خدمات أساسية لجهات تجارية ، ولكن عندما تبيع الحكومة هذه األراضي لرجال األعمال ليبنوا عليها مراكز تجارية فإنها 

جارية للحكومة والجهات المعنية قُدمت على إحقاق وبهذا تكون المصالح الت 72بذلك تدفع التالميذ إلى االلتحاق بالمدارس الخاصة.

                                                             
 حد المجيبين على أسئلة التحقيق.اقتبس من أ استقصاء ميداني69

 استقصاء ميداني.70

التعبير الحر. q=node/4675" .؟/http://alakhbar.info،  2017يوليو  19تفاصيل بيع المدرسة وأسماء مشتريها" مقالة نشرت في صحيفة األخبار بتاريخ "71

،  CRIDEMعلى موقع  2015سبتمبر  9بين حكم محمد ولد عبد العزيز وحكم أسالفه؟ "مقالة نشرت في ما هي أوجه االختالف 

http://cridem.org/C_Info.php؟.article=675135 

،  2015أكتوبر  19في  Agora Voxنشر في  موريتانيا: بيع المدارس االبتدائية إلنقاذ المالية العامة" مقال"72

.173092-ecoles-les-vend-on-http://www.agoravox.fr/actualites/international/article/mauritanie 

http://alakhbar.info/?q=node/4675
http://alakhbar.info/?q=node/4675
http://cridem.org/C_Info.php?article=675135
http://cridem.org/C_Info.php?article=675135
http://www.agoravox.fr/actualites/international/article/mauritanie-on-vend-les-ecoles-173092
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الحق في التعليم. وهذا يتعارض مع توصيات المقررين الخاصين لألمم المتحدة بشأن الحق في التعليم ، خاصة تقرير كيشور سينغ 

ك مكان للمتاجرة بالتعليم المتاجرة "، والذي ينص على أنه" ال ينبغي أن يكون هنان مبعنوان " حماية الحق في التعليم  2015لعام 

المجتمع المدني ن منظمات ممنظمة  400كما يتناقض مع التوصية القوية التي قدمتها أكثر من  73" في النظام التربوي للبالد.

 74نكوفونية في إطار النداء الفرنكوفوني ضد سلعنة التعليم.الفر

 غياب التنظيم .4

بالدخول في مجال التعليم وعززت مكانته في النظام التعليمي ، بالتماشي مع االتفاقية إذا سمحت الحكومة الموريتانية للقطاع الخاص  .64

الدولية لحقوق الطفل ، في هذه الحالة يجب أن"يتوفر التعليم المقدم في هذه المؤسسات الخاصة على أدنى المعايير التي وضعتها 

لمدارس الخاصة )انظر الجزء الثالث( ، إال أنه يبقى إلى حد كبير الرغم من أن موريتانيا وضعت إطاًرا تنظيميًا ل فعلى 75الدولة".

 انتهاكات كثيرة.يشهد التنفيذ أن كما تا، بح يانظر

، وفقا لرغبة  2003يناير  7الصادر في  008رقم  األمر القانونيمديرية للتعليم الخاص بموجب  التهذيب الوطنيأنشأت وزارة  .65

يتألف من عدة أقسام  والمتابعةالحكومة في تعزيز دور القطاع الخاص في منظومة التعليم. تشمل هذه اإلدارة قسًما معنيا بالجودة 

ة لهذه اإلدارة مراقبة تنفيذ دفتر مكرسة لمتابعة جميع المسائل التنظيمية المتعلقة بفتح وإدارة المدارس الخاصة. ومن المهام الرئيسي

 76الشروط المرجعية الخاصة بالتعليم الخاص

ووجود قسم للمراقبة في  ات التي يجب فرضها على المخالفينعلى الرغم من وضع هذا اإلطار القانوني الذي يحدد نوع العقوب .66

الدولي أن التنفيذ العملي للوائح غير كاف.  الصادر عن البنك 2009لعام  SABER، يشير التقرير القطري التهذيب الوطنيوزارة 

على سبيل المثال يشير التقرير إلى عدم إجراء امتحانات في المدارس الخاصة غير امتحانات القبول التي تنظم في رأس السنة 

ناحية أخرى، الدراسية، وهو مطلب نظري و من ثم ال توجد معلومات دقيقة وال مقاييس معيارية للتعليم وضعتها الحكومة. ومن 

تنص الوثائق الرسمية على أن المدارس الخاصة تخضع لتفتيش دائم ، ومع ذلك ال يوجد جدول زمني صارم لتنظيم عمليات التفتيش 

 77هذه. ويوصي التقرير برفع مستوى تنفيذ عمليات التفتيش والمتابعة، وفرض العقوبات لتحسين المدارس .

 التقرير إلى أن المدارس الخاصة تفتقر للمراقبة فيما يتعلق بالنقاط التالية:وبسبب غياب المراقبة و التنظيم، يخلص  .67

دون أية مراجعة نهائية من قبل  بالمدرسينتملك المدارس السلطة القانونية لوضع معاييرها الخاصة  •

 السلطات المركزية.

إلخ( بسلطة قانونية تتمتع المدرسة )مدير المدرسة ، مجلس المدرسة ، رابطة أو لياء أمور التالميذ ،  •

 دون أن تملك السلطات المركزية حق النظر في ذلك. المدرسينن تخول لها الحق في تعيي

 دون مراجعة من قبل السلطات المركزية. المدرسينتملك المدرسة السلطة القانونية لتحديد رواتب  •

تتمتع المدرسة بالسلطة القانونية في كيفية تدريس المنهج الدراسي دون مراجعة نهائية من قبل  •

 السلطات المركزية. 

 78دون الرجوع الى السلطات المركزية. المدرسينتتمتع المدرسة بالسلطة القانونية لفصل  •

، والحق في  الشغلإلى انتهاكات متعددة لقانون  هذا التساهل له تأثير سلبي على جودة العديد من المؤسسات الخاصة ، مما أدى .68

" غير مدربين مهنيا، وال تقوم  مدرسينالتعليم ، أو حقوق اإلنسان األخرى. على سبيل المثال ، غالباً ما تقوم المدرسة بتوظيف "

                                                             

730A / HRC / 29/3  112، الفقرة. 

escr.org/wp-http://globalinitiative-( , 2016نداء المجتمع المدني الناطق بالفرنسية ضد سلعنة التعليم )نوفمبر 74
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 .2-29ة لحقوق الطفل ، المادة االتفاقية الدولي75

أغسطس ،  16، جمهورية موريتانيا اإلسالمية ، تمت زيارة الموقع بتاريخ  التهذيب الوطنيإدارة التعليم الخاص" بوزارة "76

http://education.gov.mr/spip.php؟.article86 

 .17(,ص.2017عن موريتانيا , البنك الدولي الصادر في شهر )يونيو  2016التقرير القطري لعام 77
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 - العموميلقادمين من القطاع المؤهلين ا المدرسينبتدريبهم ، ثم تعاملهم بأجور متدنية جداً. وكشف االستقصاء الميداني أنه حتى 

ن في المدارس الخاصة ولمدرسأشار جميع ا 79غير راضين عن الرواتب التي يتلقونها من المدارس الخاصة. -كما هو موضح أعاله

تبرم المدارس الخاصة و ،والخاصة العموميةالتي تمت مقابلتهم إلى أنهم يضطرون إلى العمل في نفس الوقت كمدرسين في المدارس 

وساعات التدريس. وبالتالي  التالميذمعظمهم يتقاضى راتبا مقطوعا بحسب حضور ن أعقودا هشة؛ حيث  المدرسينهؤالء  مع

 80والمدارس الخاصة. المدرسينيطالب المدرسون برفع األجور وتحسين عقود العمل بين 

الهياكل ذه ص ، إال أن هلخاع القطاافي الملحوظ للهياكل األساسية من حيث عدد المدارس والفصول  التناميبالرغم من كذلك،  .69

 81منها داخل مباني سكنية.الكثير وجد يل لمثااسبيل فعلى غير مناسبة للتعليم. ن غالباً ما تكواألساسية المدرسية 

أيضا تبقى مشاركة أولياء األمور في إدارة المدارس الخاصة ضعيفة. المدارس الخاصة ملزمة فقط بتبادل المعلومات حول نتائج  .70

ال تتم منهجيا مشاركة المعلومات الخاصة بالتفتيش مع األسر، كما أن التالميذ و أولياء األمور ال يدرجون في وامتحانات القبول 

للبنك الدولي باعتماد سياسات تضمن سهولة وصول أولياء األمور  SABERصدد ، يوصي التقرير القطري هذه العملية. وفي هذا ال

فيما يتعلق بالمسائل ذات الصلة بجودة التعليم المدرسي: "إن الحصول على خصوصا  ،إلى المعلومات المتعلقة بالمدارس الخاصة

بعض األسر التي شملتها الدراسة االستقصائية و 82".ير على جودة المدرسة معلومات مقارنة يمكن أن يساعد أولياء األمور على التأث

 83الميدانية تطلب من المدارس الخاصة توفير معلومات ال تقتصر فقط على المسائل التأديبية.

 المسار .5

رارات التعليمية. هذا بما يكفي في مناقشة السياسات و الق مشركةوكما ذكرنا آنفا، فإن منظمات المجتمع المدني الموريتانية غير  .71

على سبيل المثال عملية بيع األراضي المدرسية ف ،ينطبق أيضا على القضايا المتعلقة بالجهات الفاعلة من القطاع الخاص في التعليم

 مدارس تمت دون استشارة المجتمع المدني. 6في نواكشوط التي أدت إلى إغالق 

VII. اقتراحات حول قائمة األسئلة الموجهة لموريتانيا 

في نواكشوط مع ذكر التدابير المتخذة فعليا والتي  عموميةمدارس  6هل يمكن للدولة الطرف أن تشرح سبب إغالق  -أ

أخرى لألطفال المتضررين، مع ضمان عدم تأثر أي طفل في  عموميةستتخذ مستقبال لتوفير الولوج إلى مدارس 

 المستقبل بتسويق أراضي المدرسة؟

ما هي التدابير التي تعتزم موريتانيا اتخاذها لضمان التحاق جميع األطفال بالمدارس العامة ذات الجودة، حتى بالنسبة  -ب

 أوراق الحالة المدنية؟ ال يمتلكونألولئك الذين 

لمحلي % من الناتج ا3التي تعتبر ضئيلة علما بأنها تقل عن -هل تنوي موريتانيا زيادة ميزانيتها المخصصة للتعليم  -ت

% من الميزانية العامة، وذلك 20% من الناتج المحلي اإلجمالي أو 6من أجل تحقيق الهدف الدولي المحدد بـ  -اإلجمالي

 وفقا اللتزام موريتانيا بتكريس الحد األقصى من مواردها المتاحة إلحقاق الحق فى التعليم؟

ي المدارس العمومية على الرغم من أن العديد من كيف يمكن أن تفسر موريتانيا تقليصها لعدد الفصول الدراسية ف -ث

 األطفال لم يلتحقوا بالمدارس بعد، في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة ازدياد المدارس الخاصة غير المنظمة؟

حتى اآلن قادرة على تنظيمه بشكل فعال، وتبين بدو تلماذا تدعم موريتانيا ازدهار التعليم الخاص، في حين أن الدولة ال  -ج

بالنسبة للسكان األكثر المدارس الخاصة لم يكن حال مناسبا لتحقيق الحق في التعليم خاصة  تزايدلدراسات التجريبية أن ا

 ال في موريتانيا وال في العديد من البلدان؟ فقرا
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في ذلك المدارس ما هي التدابير التي تعتزم موريتانيا اتخاذها لضمان المتابعة والتنظيم الفعالْين للمدارس الخاصة ، بما  -ح

 التفاقية الدولية لحقوق الطفل ؟لالخاصة منخفضة التكلفة ، وفقا 

حق في التعليم للجميع دون تمييز، فهل يمكن لموريتانيا أن تحدد البما أن اإلصالحات السابقة لم تفلح في ضمان توفير  -خ

تمييز في النظام التعليمي كمسائل ذات المهلة الزمنية التي تعتزم فيها التصدي بفعالية لمشاكل الفصل العنصري و ال

 أولوية ؟

VIII. ت لموريتانيا توصيا 

 يجب على الحكومة الموريتانية:

إيجاد حلول عاجلة لتوفير تعليم مجاني وعالي الجودة لجميع األطفال الذين تضرروا من إغالق المدارس الست في  -أ

إعادة بناء  -عند االقتضاء-نواكشوط ، وإيجاد حل طويل األمد للعائالت التي تعيش في هذه المناطق ، بما في ذلك 

 .العموميةالمدارس 

في موريتانيا مع إعطاء األولوية لألطفال المنتمين إلى األسر المهمشة  لعمومياوضع خطة عمل لتحسين جودة التعليم  -ب

أو الضعيفة، والسيما المنحدرين من األسر المستعبدة، وذلك من خالل زيادة االستثمار المالي فورا في قطاع التعليم 

% من 20جمالي أو تخصيص % من الناتج المحلي اإل6من أجل تحقيق الحد األدنى المستهدف دوليا و هو  العمومي

المتاحة لتحقيق الحق في مواردها من الميزانية العامة للتعليم ، بما يتماشى مع التزام موريتانيا بتكريس الحد األقصى 

 ، والسيما من أجل: العموميةالتعليم. يجب أن تساعد هذه النفقات في تحسين المدارس 

o  المدرسية بأسعار منخفضة أو توزيعها مجانا على المناطق إنشاء مطاعم وأكشاك مدرسية لبيع اللوازم

 األكثر فقرا.

o  العمل من أجل توفير تعليم شامل يكفل لألطفال ذوي اإلعاقة الوصول الجسدي إلى المدارس ويوفر األدوات التعليمية

 الالزمة لألطفال ضعيفي السمع و المكفوفين.

o رس.إنشاء أنشطة اجتماعية وثقافية ورياضية في المدا 

o .تشجيع تدريس اللغات الوطنية لتسهيل التعايش المجتمعي 

o .تسهيل الوصول إلى التعليم لألطفال المهاجرين والمتنقلين 

o  وخاصة  النائيةوضع سياسة للنقل في المناطق الحضرية وشبه الحضرية لألطفال الساكنين في المناطق

 الفتيات.

o .إدراج تعليم حقوق اإلنسان في المناهج الدراسية ابتداء من المرحلة االبتدائية 

 84في التعليم، الخصوصيين تنفيذ التزاماتها تجاه نظام التعليم وفقا للمبادئ التوجيهية لحقوق اإلنسان بشأن إشراك -ت

 وخاصة من خالل:

o  تقييم اآلثار المباشرة وغير المباشرة لتطور التعليم الخاص ، انطالقا من واجب الحكومة في السهر على أن

 إلى التمييز.ؤدي يوال يكون بديال عنه أو  العمومييكون التعليم الخاص مكمال للتعليم 

o  لتفادي أي أثر سلبي مباشر أو غير مباشر للقطاع الخاص في التعليم، وضمان اتخاذ جميع التدابير الالزمة

مساهمة القطاع الخاص في إعمال الحق في التعليم للجميع في موريتانيا ؛ وتطبيق القوانين والسياسات التي 

 تحكم موردي الخدمات وتنقيحها وتعديلها إذا لزم األمر.

o م التعليم الخاص.التطبيق الصارم لألنظمة التى تحكم وتنظ 

التجارية، ما لم يكن هناك بديل مجاني عالي الجودة متاح  المؤسسات، وخاصة لصالح  العموميةوقف إغالق المدارس  -ث

 لجميع األسر وناتج عن عملية تشاركية مناسبة.

                                                             
أغسطس  5، تمت الموافقة عليه في http://bit.ly/1SYWmyNفيما يتعلق بالفاعلين ، انظر " المبادئ التوجيهية لحقوق االنسان المتعلقة بالتزامات الدولة 84

 / A / HRC / 38/32. انظر التوصية المماثلة للمقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بالحق في التعليم ، السيدة كومبا بولي باري ، بشأن حالة كوت ديفوار: 2018

Add.1 ،EN.pdf-1-https://digitallibrary.un.org/record/1627388/files/A_HRC_38_32_Add 99الفقرة. 
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احترام حقوق تطوير وتوفير الموارد الالزمة للهيئات المسؤولة عن مراقبة جودة مؤسسات التعليم الخاص حتى تلتزم ب -ج

 اإلنسان وال يكون لها أي تأثير سلبي على التعليم العام.

 العمل على مشاركة أولياء أمور التالميذ في إدارة الهياكل األساسية المدرسية، وذلك بإنشاء مجلس ألولياء األمور. -ح

 إنشاء هيئة دائمة للتشاور بين الدولة والشركاء التنمويين والمجتمع المدني. -خ

 المجاني. التقييدصول إلى الحالة المدنية لألطفال وتسهيل السماح بالو -د

 


