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وزارة الشؤون اﻹسﻼمية والتعليم اﻷصلي

سبتمبر 2018

كلمة معالي وزير الشؤون اﻹسﻼمية والتعليم اﻷصلي

يشهد قطاع الشؤون اﻹسﻼمية والتعليم اﻷصلي نهضة قوية وإصﻼحات جذرية ﻋلﻰ مﺧتلف
الصعد تمكينا لشرع ﷲ وابرازا لقيمه السمحة والمعتدلة بعيدا ﻋن التطرف والغلو والعنف.
وفي هذا السياق تمت طباﻋة ونشر المصحف الشريف وترقية اﻻﻋﻼم اﻹسﻼمي وتيسير
إقامة الشعائر من دﻋوة الي ﷲ وصﻼة وحج وصوم وغيرها.
مضيًا في هذا اﻻتجاه وسعيا لتعميق المكتسبات ،يتنزل هذا اﻹطار المالي متوسط المدي
للفترة  2021-2019الذي يسعي الي تعبئة المزيد من الموارد ،بما في ذلك الموارد الذاتية
للدولة وكذلك الهبات المقدمة من طرف شركائنا في التنمية ،وذلك لتحقيق أهداف ﺧطة
القطاع.
ﻻ يسعني في هذا المقام اﻻ ان أتقدم بجزيل الشكر للجنة التوجيه ﻋلﻰ ما بذلته من جهد
وما تحملته من مصاﻋب في سبيل اﻋداد هذا التقرير ﻋلﻰ أحسن وجه.
وﷲ ولي التوفيق
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.1السياق العام:
.1.1السياق الدولي
 .1يأﺗي اعداد إطار اﻻنفاق مﺗوسط المدي  2021-2019لوزارة الشؤون اﻹسﻼمية والﺗعليم اﻷصلي
في سياق دولي يمور بموجات العنف والكراهية وأعمال الﺗطرف والعنف ،سواء في ذلك من
يﺗدثر بالدين ،أي دين ،لﺗحقيق أهداف وغايات إجرامية ومن يسلك أسلوب الﺗهريب غير الشرعي
وﺗجارة المخدرات واقﺗصاد الجريمة ليهز المؤسسات والبنيات السياسية واﻻجﺗماعية واﻻقﺗصادية
في العديد من الدول ويروع الشعوب اﻻمنة .ويﺗعرض المسلمون في العديد من بقاع العالم للكثير
من الحمﻼت المغرضة ومحاولة الصاق ﺗهمة اﻹرهاب بهم وﺗصنيف قضاياهم العادلة في هذا
السياق.
 .2وفي مواجهة ذلك ،ﺗعمل الدول اﻹسﻼمية منﺗظمة في منظمة المؤﺗمر اﻹسﻼمي أو في اﻷمم
المﺗحدة أو في منظمات إقليمية أخري أو بشكل منفرد على الذود عن اﻹسﻼم من خﻼل ﺗقديم
صورﺗه الصحيحة الناصعة وما ﺗحمله من ﺗسامح وانصاف ورفق واعﺗدال ورحمة بين المسلمين
أنفسهم وبينهم وبين باقي الشعوب من مخﺗف اﻷديان والقوميات .كما ﺗشارك في المجهود الدولي
لمحاربة اﻹرهاب والﺗطرف فكريا وأمنيا وعسكريا وسياسيا.
 .3على المسﺗوى اﻻقﺗصادي ،يﺗسم السياق الدولي باسﺗمرار مظاهر اﻻنﺗعاش وﺗزايد وﺗيرة النمو
اﻻقﺗصادي رغم الﺗباين الواسع بين الدول في هذا المضمار .حيث مازالت بعض الدول ﺗعاني من
مخلفات اﻷزمة المالية واﻻقﺗصادية الﺗي عرفها العالم والﺗي أﺗت على ثروات طائلة وخلفت واقعا
اقﺗصاديا صعبا لﻸفراد والمجﺗمعات في الدول المﺗقدمة والدول النامية على حد سواء ،كما أن
ﺗزايد الكوارث البيئية وموجات الجفاف يكلف البشرية خسائر فادحة وﺗكاليف باهظة ﺗؤثر بشكل
مباشر على مسﺗوى معيشة المواطنين في هذه الدول.
 .2.1السياق الوطني
 .4يأﺗي اعداد إطار اﻻنفاق مﺗوسط المدى  2021-2019في سياق وطني حافل باﻹصﻼحات
واﻹنجازات .حيث نظمت بﻼدنا اسﺗفﺗاء دسﺗوريا في شهر أغشت سنة  2017ﺗمخض عنه ﺗغيير
العلم والنشيد الوطنيين وإلغاء غرفة مجلس الشيوخ وانشاء مجالس جهوية على مسﺗوى الوﻻيات.
كما ﺗم ،في إطار ﺗطبيق نﺗائج الحوار بين اﻷغلبية والمعارضة ،ﺗنصيب اللجنة المسﺗقلة لﻼنﺗخابات

4

وﺗنظيم انﺗخابات نيابية وجهوية وبلدية ﺗعﺗبر اﻷكثر أهمية واﻷكبر زخما في مسار المسلسل
الديموقراطي لبﻼدنا.
 .5واسﺗمرارا في سياسﺗها الخارجية الهادفة الى ﺗعزيز مكانة البﻼد إقليميا وعالميا والرفع من مسﺗوى
حضورها الدبلوماسي ،اسﺗضافت بﻼدنا ﻷول مرة وبنجاح القمة العربية سنة  2016ثم ﺗﻼها هذا
العام  2018ﺗنظيم قمة اﻻﺗحاد اﻻفريقي الذي شهد الجميع بنجاحها وحسن ﺗنظيمها.
 .6أما على المسﺗوى اﻻقﺗصادي والمالي ،فﺗشير المؤشرات والمعطيات اﻹحصائية الى حصول
ﺗحسن ملموس في الظروف الماكرواقﺗصادية بفعل السياسات المﺗبعة والﺗحسن في أسعار المواد
اﻷولية .وقد انعكس هذا الﺗحسن على وﺗيرة النمو اﻻقﺗصادي الذي حقق ﺗغيرا قدره  %3.5سنة
 2017ومن المﺗوقع أن يبقي في هذه الحدود سنة  .2018كما ﺗم ضبط معدﻻت الﺗضخم في حدود
 %2.7وﺗقليص العجز في الحساب الجاري الى حدود  %8وﺗحقيق فائض في الرصيد اﻷساسي
للميزانية خارج الهبات قدره  % 0.3+من الناﺗج المحلي اﻹجمالي .كما ﺗم ﺗخفيض نسبة الدين
الى الناﺗج المحلى اﻹجمالي لﺗصل الى .%72
 .7يﺗم اعداد هذ اﻹطار المالي كذلك في ظل العناية المﺗواصلة الﺗي يحظى بها قطاع الشؤون اﻹسﻼمية
رسميا وشعبيا .حيث ﺗم الﺗركيز على العناية بكﺗاب ﷲ حفظا ونشرا وﺗوزيعا وﺗعظيم الشعائر من
خﻼل احياء شهر رمضان بالدعوة الى ﷲ محليا وخارجيا والعناية بالمساجد بنية وأئمة ورسالة،
إضافة الى إنعاش المحاضرات والندوات وايفاد البعثات كما ﺗم ﺗنظيم عملية الحج في ظروف
مﻼئمة ومريحة للحجيج سواء في موريﺗانيا أوفي البﻼد المقدسة .وفي المجال العلمي ،ﺗﺗعزز
جهود الﺗرقية والدعم للﺗعليم اﻷصلي من خﻼل مد الجسور بين النظامين الﺗربويين اﻷصلي
والعصري وذلك عبر ﺗطوير جامعة العلوم اﻹسﻼمية في لعيون والمعهد العالي للدراسات
والبحوث اﻹسﻼمية والمعاهد الجهوية واﻷهلية وفﺗح المحاظر النموذجية .أما في مجال محاربة
اﻷمية فقد اعﺗمد القطاع اسﺗراﺗيجية واضحة لمحاصرة هذه الظاهرة بشكل مدروس ومنهجي
وفعال.
 .8كما يﺗصدر قطاع الشؤون اﻹسﻼمية المجهود الوطني لﺗحصين المجﺗمع عامة والشباب خاصة
من مخاطر العنف والﺗطرف وذلك من خﻼل ﺗرسيخ المنهج اﻹسﻼمي الوسطي المعﺗدل .وقد
مكنت الجهود في هذا المجال من اعﺗماد النموذج الموريﺗاني مثاﻻ يحﺗذي في المنطقة في نجاعة
المقاربة الفكرية في مكافحة الغلو والﺗطرف.
 .9رغم هذا الدور الريادي لقطاع الشؤون اﻹسﻼمية والﺗعليم اﻷصلي والعناية الخاصة الﺗي يوليها
فخامة رئيس الجمهورية والحكومة لنشر الدين اﻹسﻼمي والعناية بمؤسساﺗه ،اﻻ أن المخصصات
5

المالية للقطاع مازالت دون المسﺗوى المأمول وﻻ ﺗرقي لﺗطلعات القطاع لﺗنفيذ سياسة الحكومة
الموكلة اليه .حيث ﺗجد مصالح القطاع صعوبات عديدة في ﺗنفيذ مهامها نظرا لعدم ﺗوفر الوسائل
واﻻمكانيات المادية الضرورية والموارد البشرية الكافية كما ونوعا وغياب الحوافز.
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تحليل وضعية وزارة الشؤون اﻻسﻼمية والتعليم اﻷصلي
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.2تحليل وضعية القطاع
.10

يمثل هذا المحور المرحلة اﻷولى ﻹعداد إطار اﻻنفاق مﺗوسط المدى حيث يﺗم ﺗحليل واقع
القطاع بمخﺗلف أبعاده ومكوناﺗه والخروج بأهم المشاكل والعقبات الﺗي سيﺗم العمل على حلها
السنوات القادمة.

 .1.2البنية التحتية للقطاع
.11

يعاني قطاع الشؤون اﻹسﻼمية والﺗعليم اﻷصلي من نقص كبير على مسﺗوى البينة الﺗحﺗية

سواء على المسﺗوى المركزي أو المسﺗوى الجهوي.
.12

فعلى المسﺗوى المركزي ،ﻻ يﺗناسب مبنى الوزارة مع مكانة القطاع وﻻ هيبة الدولة حيث
يصعب فيه -ان لم يكن من المسﺗحيل -ﺗنظيم أي لقاء أو اسﺗقبال أي وفد زائر كما أن البناية
مﺗقادمة وغير امنة وضيقة ﻻ ﺗكفي للمصالح المركزية للقطاع وهو ما يؤدي الى زيادة اﻷعباء
المﺗعلقة بالﺗأجير و عرقلة العمل الجماعي للمصالح وصعوبات ﺗنقل الموظفين.

.13

وعلى المسﺗوى الجهوي ،يعاني القطاع كذلك في معظم الوﻻيات من غياب مقرات عمومية
ﺗابعة له وبالﺗالي يﺗم اللجوء الى الﺗأجير على مسﺗوى أغلب المقاطعات المركزية ،أما في ما عدا
ذلك فﻼ يوجد ﺗمثيل اداري للقطاع .وهو ما يمثل ﺗحديا حقيقيا في ظل ﺗعزيز الﻼمركزية واعﺗماد
المجالس الجهوية لما يﺗطلبه ذلك من مسؤولية ودور للقطاع في الﺗمكين للدين الصحيح عقيدة
ومذهبا والﺗصدي لﻸفكار الدخيلة على مجﺗمعنا ومحاربة الغلو والﺗطرف.

.14

كما أن مؤسسات الﺗعليم العالي اﻷصلي خاصة المعهد العالي للدراسات والبحوث
اﻹسﻼمية وجامعة العلوم اﻹسﻼمية بلعيون ﺗعاني هي اﻷخرى من نقص كبير في البنية الﺗحﺗية
الجامعية من مدرجات ومكﺗبات وقاعات للﺗدريس في الوقت الذي ﺗﺗزايد فيه أعداد الطلبة سنويا
مع الﺗحسن الملحوظ في معدﻻت النجاح في الباكلوريا

 .2.2الهيكلة اﻹدارية للقطاع
.15

ﺗﺗكون الهيكلة اﻹدارية للقطاع على غرار مخﺗلف الوزارات من أربع مكونات:

القمة اﻻسﺗراﺗيجية وﺗﺗكون من الوزير وديوانه واﻷمين العام ويﺗولى هذا المسﺗوي اﻷنشطةالسياسية وبروﺗوكول الوزير وﺗنسيق أنشطة القطاع ،كما يﺗولى المسؤولية النهائية في ﺗحقيق
النﺗائج أمام الحكومة والبرلمان بل وأمام المجﺗمع عموما .يﺗكون الديوان من ثمانية مكلفين بمهام
وثمان مسﺗشارين موزعين حسب اخﺗصاصات مخﺗلفة ومفﺗشية داخلية.
8

المسﺗوى الثاني ويﺗكون من البنية الفنية للقطاع وﺗﺗكون من ثماني إدارات مركزية يمكن ﺗوزيعهاالى قسمين :اﻹدارات الداعمة مثل إدارة الﺗخطيط واﻹدارة المالية وإدارة المؤسسات الﺗي ﺗﺗولى
دعم اﻹدارات الميدانية مثل إدارة الﺗوجيه اﻹسﻼمي وإدارة الحج وإدارة المساجد.

 8ادارات
مركزية

 23مصلحة

 47قسم

المسﺗوى الثالث ويﺗكون من المؤسسات العمومية العلمية والمهنية الﺗابعة للقطاع مثل جامعة العلوماﻹسﻼمية بلعيون والمعهد العالي للدراسات والبحوث اﻹسﻼمية والمؤسسة الوطنية لﻸوقاف ومركز
الﺗكوين المهني لخريجي المحاظر.
المسﺗوى الرابع :ويﺗكون من اﻹدارات الجهوية على مسﺗوى الوﻻيات والمصالح المحلية على مسﺗوىكل مقاطعة .معظم هذه اﻹدارات ﻻ ﺗﺗوفر على الحد اﻷدنى من اﻹمكانيات للقيام بالمهام المنوطة بها
)مقار ،مكاﺗب ،لوجسﺗيك(...،
 .3.2الموارد البشرية
.16

ﺗمثل الموارد البشرية اكﺗﺗابا وﺗطويرا ﺗحديا حقيقيا لقطاع الشؤون اﻹسﻼمية والﺗعليم

اﻷصلي ،حيث ﺗفﺗقد الى أسﻼك في الوظيفة العمومية خاصة بها )أئمة ،دعاة ،شيوخ محاظر(... ،
كما أنها لم ﺗسﺗفد من اكﺗﺗاب اﻹداريين واﻻحصائيين والمسيرين كما هي الحال مع القطاعات
اﻻجﺗماعية )الصحة والﺗعليم( .وبالﺗالي بقي القطاع في حالة اعﺗماد كامل على اﻹعارة من
القطاعات اﻷخرى ،اللهم إذا اسﺗثنينا اﻻكﺗﺗاب على مسﺗوى المؤسسات العمومية كالجامعة
والمعهد.

9

يصل عدد عمال الوزارة الى  248موظفا من بينهم  151على المسﺗوى المركزي و 97على مسﺗوى
اﻹدارات الجهوية .ﺗمثل النساء  %45من المجموع ويﺗركز وجودهن أساسا على مسﺗوى رؤساء المصالح
واﻷقسام وعمال الدعم.

47

النساء
%45

36

العمال

52

الرجال
%55

13

28

22

رؤساء المصالح
2

48

الرجال

.17

رؤساء اﻷقسام

الوظائف العليا

النساء

أما الﺗوزيع حسب اﻷسﻼك ،فيظهر طغيان حضور العقدويين والعمال غير الدائمين يﺗلوهم

اﻷساﺗذة والمعلمون ،وهو ما يكشف عن هشاشة وعدم ﺗخصص الموارد البشرية المﺗاحة سواء
على المسﺗوي اﻹداري أو مسﺗوى الﺗخصص في مجال عمل القطاع.
الﺗوزيع حسب اﻷسﻼك على مسﺗوى
اﻻدارات الجهوية

الﺗوزيع حسب اﻷسﻼك علي المسﺗوي المركزي
66

عقدوي
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عقدوي
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عامل غير دائم

14

معلم

18
9
1

عامل غير دائم
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معلم
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أسﺗاذ ثانوي

أسﺗاذ ثانوي

2

اداري مدني

اداري مدني

2

أسﺗاذ ﺗعليم عالي

10

كما أن الﺗوزيع حسب جهة العمل يظهر ﺗركز العمال على مسﺗوى مديرية الشؤون المالية

.18

وديوان الوزير وادارة المساجد واﻷمانة العامة .وهو ما يﺗطلب إعادة ﺗوزيع العمال وﺗحويل
الفائض الى اﻹدارات ذات العجز.
الشؤون اﻹدارية

28

ديوان الوزير

26

المساجد

18

اﻷمانة العامة

17

محاربة اﻷمية

16

التوجيه اﻹسﻼمي

14
11

المحاظر

11

التﺧطيط والبرمجة
المؤسسات

7
3

.19

الحج والعمرة

من جهة أخري ،يظهر الﺗوزيع حسب الوﻻيات ،ﺗركز العمال في العاصمة )وﻻيات

انواكشوط الثﻼثة( بما يﺗجاوز  %51من مجموع العمال ،حين ﺗبقي مخﺗلف اﻹدارات الجهوية
في حالة عجز واضح في الموارد البشرية.

الﺗوزيع حسب اﻹدارات الجهوية
20
16
14
8
7
7
4
4
4
3
3
3
2
1
1

11

انواكشوط الغربية
انواكشوط الجنوبية
انواكشوط الشمالية
اﺗرارزة
لبراكنة
الحوض الغربي
كيدي ماغا
ادرار
كوركول
ﺗكانت
انواذيبو
لعصابة
ﺗيرس الزمور
اينشيري
الحوض الشرقي

.20

على العموم ،يغلب على عمال القطاع الموظفون العقدويون والعمال غير الدائمين

والمعلمون واﻷساﺗذة المعارون مع غياب شبه كامل لعمال الدعم .كما يبين الﺗوزيع الجهوي للقطاع
نقصا حادا في الموارد البشرية القادرة على ﺗقديم رسالة القطاع بالشكل المطلوب ،حيث ينعدم
ﺗمثيل القطاع في المقاطعات خارج المقاطعات المركزية كما هو مقرر في الهيكلة الﺗنظيمية
للوزارة.
.21

كما يفﺗقد القطاع الي نظام حديث لﺗسيير المصادر البشرية من قبيل قواعد البيانات

ومخططات الﺗكوين المسﺗمر والمخططات العضوية للعمل والمسار المهني ومراكز للﺗكوين في
مجال اللغات والﺗرجمة وضعف العﻼوات واﻻمﺗيازات الممنوحة لعمال القطاع بمخﺗلف درجاﺗهم.
 .4.2المحاظر
.22

ﺗجسد المحاظر الحياة العلمية والشرعية والثقافية للموريﺗانيين .وهي مصدر ﺗميزهم

واعﺗزازهم وفخرهم .كما أنها ،الى جانب ذلك ،ﺗعﺗبر أنموذجا فريدا في جودة الﺗعليم ومصداقيﺗه.
وﺗعمل الدولة اليوم على ﺗطوير وﺗنظيم الﺗعليم المحظري وضبط مناهجه وﺗرﺗيب مقرراﺗه والعمل
على ادراج أساسيات العلوم ضمن مقرراﺗه وﺗقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي لشيوخ
المحاظر وطﻼبها حرصا على ضمان اسﺗمرار عطائها.
.23

وﺗقوم المديرية المكلفة بالمحاظر وبالﺗعليم اﻷصلى بمﺗابعة ومعاينة المحاظر وﺗسديد الدعم

الشهري للمحاظر وﺗحيين لوائح اﻻعانة السنوية للمحاظر.
.24

وسعيا لﺗحقيق هذه اﻷهداف ،قام القطاع بأول إحصاء للمحاظر سنة  2010ورغم أهمية

النﺗائج الﺗي ﺗم الﺗوصل اليها ،اﻻ أنه أجري في ظل غياب اﻹطار القانوني المصنف للمحاظر.
وهو ما اسﺗدركه القطاع سنة  2015من خﻼل اصدار المقرر رقم  0287بﺗاريخ  09مارس
 2015والقاضي بﺈنشاء نظام أساسي للمحاظر.
.25
أ-

بموجب هذا المقرر ،ﺗقسم مؤسسات الﺗعليم اﻷصلي الي صنفين :محاظر ومدارس قرآنية:

المحاظر

وﺗصنف الى ثﻼث فئات:
 محاظر جامعة وهي الﺗي ﺗدرس فيها جميع العلوم )القران وعلومه ،الحديث ومصطلحه ،الفقه
وأصوله ،اللغة وآدابها ،السيرة النبوية وغير ذلك مما يدرس في المحظرة الموريﺗانية( .ويشﺗرط
فيها انﺗظام  60طالبا أغلبهم من البالغين مع وجود مقر خاص يﺗوفر على كفالة محظرية ،على
أن يكون شيخ المحظرة ،أيضا ،عالما قادرا على ﺗدريس العلوم المقررة في المحظرة،
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 محاظر مﺗخصصة وهي الﺗي ﺗخﺗص بﺗدريس القران وعلومه الى مرحلة الحصول على السند،
أو الحديث ومصطلحه ،أو الفقه وأصوله أو اللغة وآدابها .يشﺗرط فيها انﺗظام  40طالبا على
اﻷقل ووجود مقر خاص لﺗدريس الطﻼب ،إضافة الى ﺗمكن شيخ المحظرة في ﺗدريس المادة
موضوع الﺗخصص،
 محاظر أولية وهي الﺗي ﺗدرس القرآن الكريم ومبادئ الفقه واللغة .يجب أﻻ يقل طﻼبها عن ال20
وأن يكون لها مقر خاص بالﺗدريس وأن يكون شيخها ملما بالرسم ومبادئ الفقه واللغة والنحو
دون أن يكون ملزما بالحصول علي السند في القرآن الكريم.
ب -مدارس قرآنية وهي المدارس الﺗي ﻻ ﺗسﺗجيب للشروط السابقة المصنفة للمحاظر ،لكنها قد
ﺗﺗطور لﺗصبح محظرة.
.26

بيد أن هذا المقرر يعﺗمد بوضوح ،كما ﺗظهر ذلك معايير الﺗقسيم ،على المعيار اﻻحصائي

أكثر من المعيار النوعي .وهو ما يحﺗاج الي إعادة النظر في ظل مراجعة شاملة ﻹصﻼح القطاع
ﺗشمل الي جانب ذلك اﻹطار القانوني المعادل لمخرجات المحاظر ونظام المعلومات وﺗحديث
البرامج وﺗعزيز المﺗابعة والﺗقييم.
.27

ﺗوازيا مع ذلك وفي ظل المجهود الوطني للقضاء على اثار اﻻسﺗرقاق ،ﺗم ﺗأسيس محاظر

نموذجية سنة  2015لصالح المجموعات اﻷقل حظا )مقرر رقم  .(2015/898وهي ﺗسﺗهدف
اﻷطفال في الفئة العمرية من  6الى  12سنة .حيث يسﺗفيدون من منحة شهرية قدرها 1000
أوقية جديدة كما يحصل شيوخ هذه المحاظر على  10000أوقية جديدة شهريأ.
.28

ورغم نجاح الﺗجربة الى حد بعيد ،اﻻ أن غياب بنية ﺗربوية مﺗكاملة )معاهد مﺗوسطة،

اعداديات للعلوم الشرعية( يهدد بشكل كبير مسﺗقبل هذه الﺗجربة في ظل غياب ﺗصور واضح لما
سيؤول اليه حال خريجي هذه المحاظر النموذجية.
 .4.2التوجيه اﻹسﻼمي
 .29ﺗﺗولى إدارة الﺗوجيه اﻹسﻼمي الﺗوجيه واﻹرشاد والعمل اﻹسﻼمي وذلك من خﻼل مسابقات حفظ
القران الكريم والندوات والمحاضرات والسهرات واحياء المواسم وايفاد الدعاة ونشر قيم اﻹسﻼم
السمحة.
.30من أهم اﻷنشطة الﺗي ﺗم القيام بها:
 -اعﺗماد قانون ينظم مسابقات حفظ وﺗجويد القران الكريم ،يحدد معايير موضوعية وشفافة لﻼخﺗيار
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 ﺗنويع واثراء اﻻرشاد والﺗوجيه خﻼل شهر رمضان المبارك من خﻼل ﺗنظيم الندوات والسهراتوالبرامج بالﺗعاون مع الﺗلفزة واﻹذاعة وعلى مسﺗوي جريدة الشعب.
 اجراء دورات ﺗكوينية للقراء لﺗوجيههم وﺗأهيلهم للمشاركة في المسابقات الدولية اسﺗحداث مسابقة رئيس الجمهورية لحفظ القرآن الكريم وﺗنظيمها حﺗى اﻻن للمرة الثالثة علىالﺗوالي .ﺗشارك في هذه المسابقة دول الجوار من المغرب العربي وافريقيا جنوب الصحراء.
 ﺗنظيم المسابقة الوطنية المؤهلة للمسابقات الدولية للقران الكريم وضبطها من خﻼل نظام داخليشفاف واخﺗيار لجان ﺗحكيم من اﻷكفاء في المجال.
 مراقبة اﻷهلة لضبط الشعائر على طول العام وﺗشكيل لجان مقاطعية لذلك ،إضافة الى اسﺗخدامرسائل الهاﺗف النصية .في هذا المجال ﺗمت إعادة ﺗشكيل لجنة مراقبة اﻷهلة سنة  2015حيث
ضمت ﻷول مرة باحثين في الرياضيات والفلك لديهم أبحاث في الميدان وهو ما أدى الى ضبط
مواعيد اﻷعياد واخﺗفاء ظاهرة اﻻخﺗﻼف حولها.
 اﻻعﺗناء بالقران الكريم وأهله من خﻼل طباعة المصحف الشريف ﺗنظيم اﻻحياء الرمضاني على مسﺗوي الوﻻيات باﻻسﺗعانة بالعلماء واﻷئمة والمرشدين علىالمسﺗوى المحلى بعد أن كان يعﺗمد في اﻷساس على ﺗسيير بعثات انطﻼقا من العاصمة.
 ﺗحسين ظروف الدعاة وﺗيسير مهمﺗهم وزيادة عددهم بالﺗعاون مع الدول المعنية. ﺗنظيم المسابقات الرمضانية وﺗوزيع الجوائز على المﺗفوقين ﺗنظيم مسابقة اخﺗيار أحسن بحث في السيرة النبوية سعيا لمحاربة الغلو والﺗطرف والعودة اليجادة الصواب ومنهج الرسول صلى ﷲ عليه وسلم .يﺗم ﺗكريم الثﻼثة اﻷوائل بجوائز نقدية
 طباعة اﻻمساكية على المسﺗوى الوطني وﺗوزيعها منذ سنة  2015حيث ﺗم اجراء ﺗقويم هجريشامل على مدار العام وامساكية رمضان بالخصوص على كامل الﺗراب الوطني بعدما كانت
مقﺗصرة على مدينة انواكشوط وما جاورها.
 -ﺗقديم دروس ومواعظ لنزﻻء السجون

 .5.2الحج
 .31يعﺗبر الحج ملفا حساسا داخليا وخارجيا .فعلى المسﺗوى الداخلي كان ﺗنظيم هذه الشعيرة الى وقت
قريب ممركزا في العاصمة انواكشوط ويجري في ظروف صعبة وفي فﺗرة زمنية قصيرة وبأسلوب
ﺗقليدي على مسﺗوى القرعة واﻹجراءات والﺗنقل إضافة الى اسﺗغﻼل رحﻼت الحج ﻷغراض الﺗجارة.
وهو الى جانب ذلك يفﺗقد لﻺطار المؤسسي المسﺗمر الذي يضمن المﺗابعة والﺗقييم وضبط اﻷرشيف .وقد
14

أصبح ﺗنظيم الحج أكثر صعوبة مع زيادة العرض عن الطلب منذ سنة  .2010أما على المسﺗوى الخارجي،
فقد كان الﺗنظيم أكثر صعوبة وأقل جودة حيث ﺗخﺗلط الفوضوية مع نقص الوسائل وصعوبة الﺗنقل واﻹقامة
وأداء المناسك إضافة الى السلوك غير المﺗحضر الذي يسيء الى سمعة البﻼد وانﺗهاز فرصة الموسم لنقل
السلع مع أفواج الحجيج الى البﻼد المقدسة ﻷغراض الﺗجارة وما يرافق ذلك من مساس بالسكينة والوقار
وهيبة المكان وقداسة الحج .وﻻ يكاد يمضي موسم اﻻ ويﺗم لفت انﺗباه بﻼدنا الى النقص الكبير الحاصل
في ﺗنظيم عملية الحج وما يﺗرﺗب على ذلك من حرج للسلطات السعودية.
 .32انطﻼقا من هذا الﺗشخيص ،ﺗم اعﺗماد مقاربة جديدة قائمة على العناصر الﺗالية:
 سد الفراغ المؤسسي للحج حيث ﺗم اسﺗحداث إدارة خاصة بالحج والعمرة ﺗﺗولى الﺗحضير والمﺗابعة
والﺗقييم بشكل مﺗواصل دون انقطاع
 ﺗغيير القﺗرة الزمنية المخصصة لﺗحضير الحج :فبدﻻ من شهر واحد في السابق أصبح المسار
يسﺗغرق سبعة أشهر قبل الحج وﺗنﺗهي اﻹجراءات في شهر رمضان
 ﺗغيير أسلوب الﺗحضير :حيث ﺗمت ﻻمركزية ﺗحضير الحج على مسﺗوى جميع وﻻيات الوطن
وفي انواكشوط على مسﺗوى جميع المقاطعات
 الﺗسجيل اﻻلكﺗروني :يﺗم الﺗسجيل عند مكاﺗب وكالة سجل السكان ويﺗم ﺗقييد الﺗرشح مع احﺗرام
الضوابط المطلوبة من الجانب السعودي حيث يﺗطلب قبول ﺗرشح امرأة ﻻ يﺗجاوز عمرها 45
سنة وجود محرم ويعطى لهما نفس الرقم حﺗى اذا سقط أحدهما يفقد اﻻخر أهلية القبول .نفس
الشيء مع من ﺗﺗجاوز أعمارهم  75سنة حيث يشﺗرط لقبولهم وجود مرافق .أيضا ،بما أن الحج
مدعوم من طرف الدولة فﺗعطى فيه اﻷولوية لمن لم يحج في السابق .عند الﺗسجيل يﺗسلم الراغب
في الحج وصﻼ بذلك .انطﻼقا من هذه المعطيات المسجلة على رقم بطاقة ﺗعريف الراغب في
الحج يﺗم اعداد قاعدة بيانات ومركزﺗها على مسﺗوي وكالة سجل السكان.
 القرعة :ﺗﺗم القرعة في بث مباشر على الﺗلفزيون الوطني حيث يخﺗار العدد المطلوب حسب عدد
الراغبين في كل وﻻية.
 اﻹجراءات :بعد اﻻخﺗيار يﺗم ارسال بعثات الى الداخل للقيام باﻹجراءات الﻼزمة .حيث يﺗم إيداع
اﻷموال في حساب مفﺗوح في البنك الموريﺗاني للﺗجارة الدولية الذي يغطي مخﺗلف الوﻻيات
ويﺗولى ﺗحويل هذه اﻷموال الى البنك المركزي لﺗحويلها للجهات المعنية في السعودية مقابل
خدمات الحج .ﺗﺗولى اﻹدارات الجهوية للصحة اللقاحات والمصالح الجهوية لوكالة سجل السكان
اعداد الجوازات
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 الحقيبة الموحدة :للقضاء على النقل الفوضى للبضائع ﻷغراض الﺗجارة ،أصبح لكل حاج حقيبة
ﺗحمل رقمه وعلم البﻼد وسنة الحج.
 السكن :رغم أن اﻹمكانيات المادية ﻻ ﺗنافس ،اﻻ أن القطاع حرص على ﺗوفير السكن في المدينة
في فندق في المنطقة المركزية ونفس الشئ في مكة منذ سنة  2017وﺗم ضمان السكن بالقرب
من الحرم.
 النقل اﻹضافي :ﺗم حل مشكل النقل من خﻼل ﺗأجير عدد من الباصات يفوق المطلوب وﺗشجيع
سائقي هذه الباصات ومراقبﺗهم حﺗى يﺗمكن الحجاج من الﺗنقل في ظروف مرضية.
 .33وﺗﺗكون الموارد المالية من ثﻼث مكونات:
 اﻷموال المدفوعة من طرف المواطنين وﺗمثل  %80من هذه الموارد ويخضع الحجاج للقرعةطبقا لﻸعداد المحددة من طرف المملكة العربية السعودية.
 اﻷموال المدفوعة من طرف الخزينة العمومية للﺗكفل بالموظفين العمومين المسيرين للعمليةوالمجسدين لحضور الدولة إضافة للموظفين الذين يﺗم اخﺗيارهم بالقرعة من طرف اﻹدارات
والمؤسسات العمومية الﺗي ﺗﺗولى ﺗكلفة حجهم .وﺗأخذ هذه اﻷموال أيا كان مصدرها )الدولة أو
اﻷفراد( نفس المسار.
 ميزانية ﺗسيير الهيئة المكلفة باﻹشراف على الحج .ﺗﺗراوح هذه المخصصات بين  8الي 9مليون أوقية بما في ذلك ﺗسيير العملية على المسﺗوي المحلي وفي البﻼد المقدسة.
 .6.2المساجد
 .34ﺗدار شؤون المساجد على المسﺗوى المركزي عن طريق إدارة مكونة من مدير ومدير مساعد
ومصلحﺗين :ﺗسيير المساجد والﺗكوين والﺗطوير .حيث ﺗسهر على عمارة المساجد وصيانﺗها والعمل على
قيامها برسالﺗها الﺗعبدية والﺗربوية .كما ﺗﺗولي إحصاء المساجد وضبط قاعدة بياناﺗها والﺗرخيص بﺈنشائها
واعﺗماد اﻷئمة والﺗرخيص في صﻼة الجمعة وﺗنظيم اﻷنشطة العلمية في المساجد ،إضافة الي اعداد
الدراسات المﺗعلقة بالمساجد وﺗجهيزها.
 .35ورغم ﺗواضع اﻹمكانات وضعف الوسائل المﺗاحة ،اﻻ أنه ﺗم العمل على ﺗنفيذ المهام الموكلة للقطاع
في هذا المجال قدر المسﺗطاع وذلك عن طريق ﺗقديم اعانات شهرية لﻸئمة الذين ﺗم اكﺗﺗابهم على دفعﺗين:
اﻷولى سنة  2010وﺗشمل  500امام والثانية سنة  2012وﺗضم  300امام .وﺗبلغ هذه المعونة الشهرية
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 5000أوقية شهريا .ويسﺗفيد من خدمات الصندوق الوطني للﺗأمين الصحي  300امام من بين اﻷئمة
المكﺗﺗبين .هذا إضافة الي اعانة سنوية قدرها  2000أوقية لفائدة  3500امام.
 .36وﺗمﺗد المساجد على كامل الﺗراب الوطني في المدن واﻷرياف مﺗرجمة بذلك خصوصية القطاع
وانفراده بالﺗمثيل على مسﺗوي اﻷحياء والقري دون غيره من القطاعات ،حيث يربو عدد المساجد على
 8775مسجدا سنة  %22 ،2017منها جوامع والباقي مصليات .وهو ما يسﺗدعي ﺗعبئة المزيد من الموارد
البشرية والمادية حﺗى ﺗقوم هذه المؤسسات بدورها المنوط بها ،وذلك بالﺗركيز على ﺗحسين الوضعية
الصعبة لمعظم اﻷئمة حﺗى يﺗفرغوا لمهامهم النبيلة في أداء الصﻼة والﺗوجيه واﻹرشاد وإصﻼح ذات البين
ومد اﻹدارة بالوسائل الضرورية للرقابة والمﺗابعة وفض المنازعات الﺗي ﺗأخذ مظاهر شﺗي عقارية ،قبلية،
مذهبية ،فئوية....
 .37وقد بقيت شؤون المساجد لزمن طويل معﺗمدة باﻷساس على الجهود الذاﺗية للمحسنين ،أجانب ووطنيين
إضافة للهيئات الخيرية ،قبل أن ﺗعرف عناية خاصة ،على غرار مخﺗلف مكونات قطاع الشؤون اﻹسﻼمية،
من لدن السلطات العمومية ابﺗداء من سنة  2009حيث سيﺗوالى بناء المساجد على حساب ميزانية الدولة.
كما يﻼحظ عموما وخاصة في الفﺗرة اﻷخيرة ﺗحسن على مسﺗوي البنية المعمارية للمساجد وﺗجهيزها
إضافة للوعي المﺗزايد بآداب المساجد.
5338
غير محدد
%4
الجوامع
%24
المساجد
%57

1473
562
غير محدد

المصليات
%15

270
1960-1990 1990-2010

ما قبل
اﻻسﺗقﻼل

شكل رقم :ﺗوزيع الماسجد حسب ﺗصنيفها وﺗاريخ انشائها )المسح الشامل للمحاظر والمساجد (2010/2009

 .38وفي إطار الﺗنسيق مع القطاعات والهيئات اﻷخرى ،يﺗعاون القطاع مع وزارة اﻹسكان في مجال
ﺗشريع اﻷراضي لبناء المساجد ولﺗأمين حصة المساجد في المخططات العمرانية للمدن خاصة مدينة
17

انواكشوط .ويمثل مسجد انواكشوط محورا مهما في هذا السياق حيث سيﺗسع لحوالي  15000مصل
إضافة للملحقات الكثيرة والساحات ومقر اﻻمام والمكﺗبة .بيد أن غياب لجان فنية مشﺗركة بين القطاع
واﻹسكان وكذلك وكالة الﺗضامن الﺗي ﺗبني المساجد في بعض أماكن ﺗدخلها ،يقلل بشكل كبير من فعالية
هذا الﺗنسيق واسﺗمراريﺗه.
 .7.2محاربة اﻷمية
 .39ﺗمثل اﻷمية مظهرا من مظاهر الﺗخلف وعائقا رئيسيا للﺗطور والنمو الفردي والمجﺗمعي وهي
إضافة الى ذلك ضعف في اﻹنﺗاجية وقصور في الﺗفكير ورقة في الدين.
 .40وقد عرفت السياسات المﺗبعة في محاربة اﻷمية في بﻼدنا ﺗطورا كبيرا على مسﺗوى اﻷدوات
والمؤسسات ابﺗداء من مصلحة في وزارة الﺗهذيب الوطني الى كﺗابة للدولة فوزارة ثم إدارة في
الوقت الحالي كما يظهر الشكل المقابل:
• مصلحة في ادارة الﺗعليم اﻷساسي بوزارة الﺗهذيب الوطني

1966

• كﺗابة للدولة مكلفة بمحاربة اﻷمية

1985

• كﺗابة للدولة مكلفة بمحاربة اﻷمية لدى وزير الثقافة والﺗوجيه اﻻسﻼمي

1986

• كﺗابة للدولة مكلفة بمحاربة اﻷمية وبالﺗعليم اﻷصلي لدى وزير الثقافة والﺗوجيه اﻻسﻼمي

1987

• وزارة مكلفة بمحو اﻷمية وبالﺗوجيه اﻻسﻼمي والﺗعليم اﻷصلي

2004

• ادارة لمحو اﻷمية والﺗعليم غير النظامي بوزارة الﺗهذيب الوطني

2008

• ادارة لمحو اﻷمية وﺗعليم الكبار بوزارة الشؤون اﻻسﻼمية والﺗعليم اﻷصلي

2010

الشكل رقم :ﺗطور اﻹطار المؤسسي لمحو اﻷمية
 .41وقد ﺗمخض عن هذا الجهد المﺗواصل والعناية الموصولة ﺗراجع كبير في معدﻻت اﻷمية حيث
انﺗقلت من  %82سنة  1977الى  %61.5سنة  1988الى  %46.9سنة  2000الى %36.3
سنة  2013وهو ﺗراجع معﺗبر ومسﺗمر .وﺗشير نﺗائج اﻹحصاء العام للسكان والمساكن سنة 2013
الى ﺗركز اﻷمية بشكل أساسي في وﻻيات كيدي ماغا وكوركول والحوض الغربي .كما ﺗنﺗشر
أكثر بين النساء والمﺗقدمين في السن.
18

82%
61,50%
46,90%
36,30%

2013

1988

2000

1977

الشكل رقم :ﺗطور معدﻻت اﻷمية في موريﺗانيا

 .8.2اﻷوقاف
 .42ﺗمثل اﻷوقاف موردا أساسيا ومسﺗديما من موارد الدولة اﻹسﻼمية ومصدرا مهما من مصادر
اﻻقﺗصاد اﻻجﺗماعي الﺗضامني .ورغم صعوبة الظروف اﻻقﺗصادية في الماضي ،اﻻ أن المجﺗمع
الموريﺗاني بقي حريصا على ﺗنمية هذا المورد الخيري من خﻼل وقف المواشي وواحات النخيل
واﻻبار واﻷراضي وغيرها .بيد أن هذا الﺗوجه شهد انحسارا مع ظهور الدولة الحديثة الﺗي ﺗأخر
ﺗأسيسها ﻹطار قانوني رسمي للوقف حﺗى سنة  1982حيث ﺗأسست مؤسسة اﻷوقاف الموريﺗانية
بموجب المرسوم رقم  1982/119ثم حلت محلها المؤسسة اﻹسﻼمية لﻸوقاف سنة 1984
بموجب المرسوم رقم  .84/128ومنذ سنة  1997ﺗسمت المؤسسة بالمؤسسة الوطنية لﻸوقاف
بموجب المرسوم رقم  1997وهي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وﺗجاري.
 .43ﺗهدف المؤسسة الوطنية لﻸوقاف الى:
 المساعدة على حماية ونشر الﺗعليم اﻷصلي
 حصر وﺗنمية وحماية جميع اﻷمﻼك الوقفية في البلد
 العناية بالمساجد والمحاظر والمقابرصيانة وﺗجهيزا وﺗعيين المسؤولين عليها واﻻشراف علي
النشاطات المﺗعلقة بها
 السهر على ﺗهذيب ورعاية اليﺗامى والفقراء والمعوزين واﻷرامل
 ﺗنسيق وﺗنظيم مساعدات الهيئات الخيرية ذات الطابع اﻹسﻼمي
 إمكانية انشاء مشاريع ﺗنموية في مجاﻻت مخﺗلفة
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 .44بيد أن المؤسسة ﺗعاني من صعوبات عديدة منها ما يﺗعلق بضعف المخصصات المرصودة لها
في إطار ميزانية القطاع ومنها ما يﺗعلق بﺗداخل اﻻخﺗصاص مع مؤسسات أخرى )منظمات غير
حكومية( ،إضافة الى أن معظم اﻷوقاف خاصة اﻷوقاف ذات الريع ﻻ ﺗمر عبر المؤسسة وانما
لكل منها ناظرها الخاص بها .كما أن المخططات العمرانية ﻻ ﺗخصص دائما قطعا أرضية
لﻸوقاف بالشكل المطلوب .ونظرا لهذه الوضعية يكاد عمل المؤسسة يقﺗصر على ﺗسجيل اﻷوقاف
لبناء المساجد أساسا أو ﺗوزيع بعض المساعدات على اليﺗامى وفاقدي السند.
 .9.2الوصاية على المؤسسات والمعاهد
 .45ﺗ ﺗولى إدارة الوصاية مركزة الﺗقارير الصادرة عن المؤسسات ومﺗابعة خططها ونشاطاﺗها والمشاركة
في اعداد برامج اﻹصﻼح لهذه المؤسسات .كما ﺗﺗولى اﻻشراف على المعاهد اﻷهلية )أكثر من  42معهدا
في انواكشوط( والمعاهد الجهوية.
 .46ﺗعاني اﻹدارة العديد من الصعوبات منها ما يﺗعلق بضعف اﻹمكانيات والﺗجهيزات ومنها ما يﺗعلق
بعدم مﻼءمة النصوص القانونية المنظمة ﻷنشطﺗها.
 .10.2مركز التكوين المهني للمحاظر
 .47أنشئ المركز سنة  1992لﺗأهيل وﺗأطير خريجي المحاظر وقد زاول نشاطه منذ سنة  .1994ويضم
المركز عشر ﺗخصصات مهنية في البناء واللحام والﺗبريد والفندقة وغيرها .ويضم العديد من الورشات
يقوم عليها فنيون مﺗعاقدون أو مﺗعاونون
 .48يعاني المركز من الكثير من المشاكل منها اﻻطار القانوني ومعادلة الشهادات وضعف المنافسة في
سوق العمل وعدم ﺗحيين البرامج والنقص الكمي والنوعي في المدرسين وضعف المخصصات المالية.
 .49رغم هذه المشاكل يحظى المركز باهﺗمام العديد من الشركاء في الﺗنمية لﺗكوين الشباب وإعادة ﺗأهيل
بعض الورشات ،مثل المنظمة الدولية للهجرة و USAID

 .11.2التعليم العالي اﻷصلي
 .50عرف الﺗعليم العالي اﻷصلي ﺗحوﻻ كبيرا مع ﺗأسيس جامعة العلوم اﻹسﻼمية بلعيون كأول جامعة
جهوية في البﻼد بعد أن اقﺗصر اﻷمر على المعهد العالي للدراسات والبحوث اﻹسﻼمية كرافعة وحيدة
للﺗعليم العالي اﻷصلي في البﻼد.
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 .1.11.2جامعة العلوم اﻹسﻼمية بلعيون
 .51ﺗأسست جامعة العلوم اﻹسﻼمية بلعيون بموجب المرسوم رقم  2011/112بﺗاريخ .2011/05/08
وهي أول جامعة على المسﺗوي الجهوي .ﺗسعى الجامعة الى ﺗرسيخ القيم اﻹسﻼمية السمحة وﺗعزيز
الثوابت الوطنية واﻻسهام في ديمومة اﻻشعاع العلمي والثقافي للبﻼد وﺗوفير الﺗكوين اﻷولي والمسﺗمر في
مخﺗلف ميادين المعرفة واسﺗيعاب خريجي الﺗعليم اﻷصلي واعدادهم لﻼندماج في الحياة النشطة ،إضافة
الى ﺗرقية البحث العلمي في مجال العلوم اﻹسﻼمية والعربية والميادين ذات الصلة.
 .52ﺗضم جامعة العلوم اﻹسﻼمية :رئاسة الجامعة واﻷمانة العامة وإدارة القبول والﺗسجيل وإدارة
المعلوماﺗية والمكﺗبة ومركز ﺗعليم اللغات وثﻼث كليات.
 .53كليات الجامعة موزعة الي ثﻼثة أقسام لكل منها ،كما يبين الشكل المقابل.

 .54على مسﺗوى البنية الﺗحﺗية المادية ،ﺗفﺗقد الجامعة ﻷهم المعالم المميزة للحياة الجامعية وهي المدرجات
والمكﺗبة والحي الجامعي .كما أن المباني الحالية والمﺗمثلة في مسجد و 3مباني ادارية ومطعم جامعي
و 13قاعة دراسية ،بحاجة الي الﺗرميم .يضاف الي مجموع المباني  12قاعة جديدة ﻷغراض الﺗدريس
قيد الﺗشييد.
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عمال الدعم

الفنيون

اﻻداريون

أساﺗذة الﺗعليم العالي

 .2.11.2المعهد العالي للدراسات والبحوث اﻹسﻼمية
 .55ﺗأسس المعهد العالي للدراسات والبحوث اﻹسﻼمية بموجب المرسوم رقم  79/236الصادر بﺗاريخ
 03سبﺗمبر  1979بهدف ﺗكوين اﻷطر في مجال الدراسات والبحوث اﻹسﻼمية وفق مذاهب أهل السنة
وفي اللغة العربية والعلوم المرﺗبطة بهما كاﻻقﺗصاد اﻹسﻼمي والقانون والحضارة واﻻعﻼم .ويطلع المعهد
الي جانب الﺗكوين اﻷول والمفﺗوح بﺗرقية البحث العلمي في العلوم اﻹسﻼمية والعلوم المرﺗبطة بها ،وضمان
اسﺗمرار العطاء واﻻشعاع العلمي والثقافي للعلماء الشناقطة على مسﺗوى العالم اﻹسﻼمي .وبموجب
المرسوم رقم  2016/22بﺗاريخ  09فبراير  2016انخرط المعهد على غرار باقي مؤسسات الﺗعليم العالي
في نظام اﻻجازة – الماسﺗر – الدكﺗوراه المعروف اخﺗصارا بنظام LMD.
 .56ﺗﺗكون هيئة الﺗدريس بالمعهد من  100أسﺗاذ موزعين بين أساﺗذة مرسمين وعلماء ﺗم ﺗرسيمهم وأساﺗذة
أصحاب قرارات ومﺗعاونين .ﺗﺗولى هذه الهيئة ﺗأطير ما يناهز  3300طالبا مسجلين برسم العام الجامعي
 2018-2017من بينهم  279طالبا وافدا من  13بلدا عربيا وافريقيا واسﻼميا.
 .57ويﺗم قبول الطﻼب الذين ﺗﺗراوح أعمارهم بين  30-16سنة عبر اجراء مسابقة سنوية ﺗنظمها الوزارة
الوصية وبﺈشراف من المعهد ﻻخﺗيار  80طالبا ،إضافة الي الحاصلين على البكالوريا الموجهين من طرف
اللجنة الوطنية للﺗوجيه والطﻼب الوافدين في إطار الﺗعاون الثنائي مع دول الجوار.
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 .58وقد بلغ عدد الطلبة الممنوحين سنة  840 2018/2017طالبا من ضمنهم كافة الطﻼب الناجحين
في المسابقة السنوية لدخول السنة اﻷولى من المعهد ومعظم طلبة السنﺗين الثالثة والرابعة.
 .59يﺗلقى الطلبة المنﺗسبون للمعهد ﺗعليما مشﺗركا لمدة أربعة فصول )الشعبة العامة( يﺗوزعون بعده علي
سﺗة ﺗخصصات هي الفقه واﻷصول ،أصول الدين ،اللغة العربية وآدابها ،اﻻمامة والخطابة والمهن
القضائية ،الحضارة واﻻعﻼم ،اﻻقﺗصاد اﻹسﻼمي.
 .60وعلى مسﺗوي الدراسات العليا ،أطلق المعهد ماسﺗر في الدراسات اﻹسﻼمية وماسﺗر في اللغة العربية
وعلومها.
 .61وفي مجال البحث العلمي ،أصدر المعهد مجلة الشعاع ثم ﺗطورت الي حولية علمية محكمة ،إضافة
الي مجلة المرابطون الفصلية ومئات بحوث الﺗخرج المهمة .وقد ﺗعذر اصدار هذه المجﻼت لعدم ﺗوفر
اﻹمكانيات المادية .كما يحﺗضن المعهد حوالي  3000مخطوط نفيس ﺗمت فهرسة  1200منها ويسعى
لفهرسة الباقي .وﺗضم مكﺗبة المعهد كذلك  2900عنوان من بينها مؤلفات العلماء الشناقطة وأمهات كﺗب
الفقه المالكي.
 .62رغم اسﺗمرار المعهد العالي للدراسات والبحوث اﻹسﻼمية في أداء رسالﺗه والعمل على ﺗطوير أدائه
من خﻼل ﺗطوير البرامج وجذب الخبرات وخلق بيئة علمية وبحثية مﻼئمة اﻻ أنه يعاني من العديد من
الصعوبات الﺗي من شأنها أن ﺗحد من جودة الﺗعليم وثراء البحث وكفاءة الﺗسيير .ويمكن ﺗوزيع هذه
المشاكل الي ثﻼثة أبعاد:
 البعد اﻷول يﺗعلق بالبنية الﺗحﺗية :حيث لم ﺗعد مباني المعهد الﺗي ﺗم ﺗشييدها منذ سنة  1979كافية
ﻻ كما وﻻ كيفا ﻻسﺗيعاب اﻷعداد المﺗزايدة من الطلبة والمدرسين والعمال .وهو ما يسﺗدعي
ﺗرميم قاعات الﺗدريس ) 16قاعة( وﺗجهيزها باﻷدوات الﻼزمة للﺗدريس إضافة الي بناء مدرجات
ﺗﺗسع لطلبة للشعبة العامة وﻻسﺗضافة الندوات العلمية .كما أن مكﺗبة المعهد ضيقة وغير مجهزة
وﻻ يوجد بها مقهي للطﻼب.
 البعد الثاني يﺗعلق بالﺗدريس حيث يشعر رؤساء الشعب واﻷقسام بالغبن نظرا لعدم ﺗمﺗعهم
بالعﻼوات والﺗحفيزات الﺗي منحت لنظرائهم في مؤسسات الﺗعليم العالي اﻷخرى .كما أن وضعية
اﻷساﺗذة المﺗعاونين صعبة بفعل عجز المعهد عن ﺗسديد حقوقهم الﺗي ﺗجاوزت ال 20مليون أوقية
كمﺗأخرات.
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 البعد الثالث ويﺗعلق بالبحث العلمي ،حيث ﺗعثر اﻹصدار المنﺗظم لمجلة المعهد وﺗعويض بحوث
الﺗخرج إضافة الى عدم ﺗوفر الﺗمويل لﺗنظيم ملﺗقيات دولية ﺗليق بسمعة المعهد وﺗاريخه ،وعدم
القدرة على ﺗأمين حركية الباحثين واﻷساﺗذة وﺗمويل وحدات البحث.

 .3أهم مشاكل القطاع
 .63انطﻼقا من الﺗحليل السابق ،يمكن ﺗلخيص أهم مشاكل القطاع في النقاط الﺗالي:
 .1.3ضعف البنية التحتية للقطاع
 .2.3ضعف الموارد المالية للقطاع
 .64يمثل ضعف الموارد المال ية للقطاع قيدا رئيسيا على أنشطة القطاع حيث يﺗعذر مع اﻹمكانيات
المحدودة ﺗنفيذ السياسة العمومية في مجال الﺗوجيه اﻹسﻼمي والﺗعليم اﻷصلي الذي يمﺗد مجال ﺗدخله
على امﺗداد الﺗراب الوطني في مخﺗلف القرى والمدن .كما أن الﺗوسع في بناء بيوت ﷲ وافﺗﺗاح المحاظر
في المناطق الهشة وﺗكثيف النشاط الدعوي لﺗأمين وﺗحصين الشباب ضد موجات الغلو والﺗطرف ﺗﺗطلب
ﺗعبئة المزيد من الموارد على المسﺗويين المركزي والجهوي .هذا إضافة الى النقص الكبير أصﻼ في
مخصصات المصالح الجهوية للقطاع الذي ﻻ يمكن من ﺗنفيذ أي نشاط مهم في داخل البﻼد خصوصا مع
منح المزيد من الصﻼحيات للمصالح الجهوية للوزارة.
 .3.3غياب نظام للمعلومات فعال للشؤون اﻹسﻼمية والتعليم اﻷصلي
 .65يمثل نظام المعلومات المحدد الرئيسي لدقة القرارات وسﻼمة السياسات .ويعاني القطاع من غياب
نظام للمعلومات يضبط الوضعية القائمة ويسﺗشرف الوضعية المسﺗقبلية للمحاظر والمساجد والمعاهد
ومخﺗلف ﺗدخﻼت القطاع .وهو ما يقﺗضي وضع قاعدة بيانات مﺗطورة وﺗوفير المهندسين في مجال
اﻹحصاء والمعلوماﺗية للنهوض بهذه المهمة الرئيسية .صحيح قام القطاع بمسح للمساجد والمحاظر لكنه
غير كاف وغير محين وﻻ يعﺗمد على دعامة معلوماﺗية ﺗمكن من ربط مخﺗلف مصالح القطاع وﺗوفير
المعلومة اﻹحصائية في كل وقت وحين.
 .4.3ضعف الموارد البشرية للقطاع كما وكيفا
 .66يعاني القطاع من غياب أسﻼك في الوظيفة العمومية خاصة به من قبيل اﻷئمة وشيوخ المحاظر
والوعاظ وغيرهم .كما أن الجهاز اﻹداري ﺗنقصه الخبرة الفنية وغياب الﺗكوين المسﺗمر .وعلى مسﺗوى
المؤسسات ،يعاني المعهد العالي للدراسات والبحوث اﻹسﻼمية وجامعة العلوم اﻹسﻼمية بلعيون من
نقص حاد في الطاقم الﺗدريسي والفني.
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إضافة الى ذلك يعاني عمال القطاع من ضعف الرواﺗب ومحدودية العﻼوات مما من شأنه أن يؤثر على
انﺗاجيﺗهم ومردوديﺗهم.
.5.3غياب مؤسسات للنشر والتوزيع
 .67ﺗزخر بﻼدنا بالعديد من المخطوطات الفريدة والوثائق الﺗاريخية الثمينة في مجال علوم الشريعة
والفقه واللغة وهو ما يﺗطلب وجود دار للنشر ﺗعمل على طباعة مثل هذا الرصيد المعرفي الكبير .كما
أن المشروع الرئاسي المﺗعلق بطباعة المصحف الشريف يﺗطلب ﺗوفير اﻷجهزة الفنية والموارد المالية
حﺗى يﺗطور ويﺗمكن من ﺗزويد الدول المجاورة بحاجﺗها من المصاحف إضافة الى طباعة كﺗب الحديث.

 .4التوجهات اﻻستراتيجية
 .1.4اﻷهداف
 .68يتمثل الهدف اﻷساسي للقطاع في توفير الظروف المﻼئمة ﻷداء الشعائر اﻹسﻼمية وترسيخ القيم
والفضائل وتقديم الصورة الناصعة لﻺسﻼم والحفاظ ﻋلﻰ منظومة تعليمنا اﻷصلي باﻋتباره يمثل الوﻋاء
الحاضن للثقافة والهوية اﻹسﻼمية للبلد.
 .2.4المحاور اﻻستراتيجية
 .69لﺗحقيق هذه اﻷهداف ،ﺗسﺗند اسﺗراﺗيجية القطاع على المحاور الﺗالية:
أ .الدعوة الى ﷲ والعناية بكﺗاب ﷲ وﺗعظيم الشعائر وﺗيسير أدائها )الصﻼة ،الصوم ،الحج(
ب .ﺗرقية الﺗعليم اﻷصلي بشقيه المحظري والجامعي
ج .محاربة الغلو والﺗطرف
د .ﺗرقية وﺗطوير جمع وﺗوزيع أموال الزكاة والوقف
ه .محاربة اﻷمية
و .ﺗعزيز القدرات والحكامة
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 .3.4البرامج
 .70انطﻼقا من اسﺗراﺗيجية النمو المﺗسارع والرفاه المشﺗرك  2013-2016والﺗوجهات اﻻسﺗراﺗيجية
لقطاع الشؤون اﻹسﻼمية والﺗعليم اﻷصلي والمهام والصﻼحيات الموكلة اليه ،ﺗم ﺗأطير السياسة العامة
للقطاع في أربعة برامج:
 .1البرنامج اﻷول :اﻹدارة العامة وهو يشمل ﺗدخﻼت القطاع الرامية الي ﺗعزيز قدرات المصالح
في ﺗنفيذ المهام المسندة اليها والﺗنسيق بينها.
 .2البرنامج الثاني :الشؤون اﻹسﻼمية وهو مكلف بﺗنفيذ سياسة القطاع في مجال الﺗوجيه اﻹسﻼمي
والحج والمساجد واﻷوقاف
 .3البرنامج الثالث :الﺗعليم النظامي اﻷصلي ويشمل الﺗعليم اﻷصلي العالي والبحث العلمي والمعاهد
اﻷهلية.
 .4البرنامج الرابع :الﺗعليم المحظري والﺗكوين المهني لخريجي المحاظر ومحاربة اﻷمية
رقم البرنامج

البرنامج

الﺗدخل

اﻹدارات المعنية

اﻹدارة العامة

الحكامة

ديوان الوزير

الرقابة والﺗفﺗيش

اﻷمانة العامة ،مديرية الﺗخطيط والبرمجة

المﺗابعة والﺗقييم

واﻻحصاء والﺗعاون ،مديرية الشؤون اﻹدارية

ب1

والمالية
مديرية الﺗوجيه اﻹسﻼمي

الشؤون اﻹسﻼمية

مديرية المساجد
المؤسسة الوطنية لﻸوقاف
ب2
الﺗعليم النظامي

-

الﺗعليم العالي

إدارة المؤسسات

اﻷصلي

-

البحث العلمي

المعهد العالي للدراسات والبحوث اﻹسﻼمية

-

المعاهد اﻷهلية

جامعة العلوم اﻹسﻼمية بلعيون

ب3

ب4

الﺗعليم المحظري

مديرية المحاظر والﺗعليم اﻷصلي

والﺗكوين المهني

مديرية محاربة اﻷمية وﺗعليم الكبار

لخريجي المحاظر

مركز الﺗكوين المهني للمحاظر

ومحاربة اﻷمية
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وزارة الشؤون
اﻻسﻼمية والﺗعليم
اﻷصلي

الﺗعليم المحظري
والﺗكوين المهني
لخريجي المحاظر
ومحاربة اﻷمية

الﺗعليم النظامي
اﻷصلي
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الشؤون اﻻسﻼمية

اﻻدارة العامة

مراجعة اﻻنفاق العمومي لوزارة الشؤون اﻻسﻼمية والتعليم اﻷصلي
2017-2015
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.5تطور اﻻنفاق العمومي 2017-2015
الميزانية الكلية
.71

ﺗشير المعطيات المالية الى ﺗواضع مخصصات الوزارة على العموم حيث ﺗبقى في حدود %0.7
من الميزانية العامة للدولة .وهو ما يﺗقاصر بشكل كبير عن الﺗكفل بﺗنفيذ مهمة القطاع .ورغم
ذلك ،ﺗراجعت هذه المخصصات من  337مليون أوقية جديدة سنة  2015الى  329مليون سنة
 2016والى  324مليون سنة 2017أي بنسبة  %2سنة  2016و %1سنة .2017
2015

2017

2016

مﺧصصات الوزارة

337 090 077

329 018 875

324 163 652

ميزانية الدولة

43 171 011 888

44 811 982 913

45 671 563 193

0,8%

النسبة )(%

0,7%

0,7%

 .72خﻼل هذه الفﺗرة اقﺗصرت الميزانية المنفذة على ميزانية الﺗسيير نظرا لهامشية ومحدودية
مخصصات اﻻسﺗثمار المبرمجة وعدم ﺗنفيذ المبرمج منها .وهو ما يﺗناقض مع وضعية القطاع
الذي يحﺗاج الى اسﺗثمارات ضخمة في مجال طباعة المصحف وكﺗب الحديث وﺗفويج الدعاة
وﺗمويل قناة المحظرة وﺗطوير المحاظر والمعاهد ومؤسسات الﺗعليم العالي وغيرها .وهو ما
يﺗطلب ﺗعزيز قدرات القطاع في مجال الﺗخطيط والبرمجة.
نسبة التسيير في مﺧصصات الوزارة
100%

100%

99%

2017

2016
الشكل رقم :نسبة الﺗسسير في مخصصات الوزارة
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2015

.73

ﺗﺗوزع ميزانية الﺗسيير حسب الﺗرﺗيب بين الﺗحويﻼت والدعم ) %49سنة  (2017والرواﺗب
) (%46والسلع والخدمات ) .(%6ويﻼحظ ضعف مخصصات السلع والخدمات الموجهة للجهاز
المركزي بشكل كبير مقارنة بالبنود اﻷخرى.
2015

2 016

2017
اﻷجور
والمرﺗب
ات
%46

الﺗحويﻼ
ت
والدعم
%49

السلع
والخدما
ت
%5

اﻷجور
والمرﺗبات
% 42

اﻷجور
والمرﺗبات
40%

الﺗحويﻼت
والدعم
%53

السلع
والخدمات
%5

الﺗحويﻼت
والدعم
54%

السلع
والخدمات
6%

الشكل رقم :ﺗطور بنية ميزانية الﺗسيير
الى جانب ضعف

.74

مخصصات القطاع ،يعﺗبر معدل ﺗنفيذ اﻻنفاق مﺗوسطا حيث لم يﺗجاوز  %90سنة  2015ليهبط
الى  %82سنة  2016قبل أن يصعد الى  .%92ويعود هذا اﻻنخفاض أساسا الي ضعف ﺗنفيذ
اﻻسﺗثمار سنة  2015وعدم ﺗنفيذه في السنوات الﺗالية.

معدل التنفيذ
92%
90%

82%

2017

2016

2015

السنة المالية

اﻻسﺗثمار المبرمج

نسبة الﺗنفيذ

2015
2016
2017

5 500 000
1 000 000
745 100

65%
0%
0%
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كتلة الرواتب
 .75شهدت كﺗلة الرواﺗب زيادة معﺗبرة خﻼل الفﺗرة .حيث انﺗقلت من  134مليون سنة  2015الي
 139مليون سنة  2016ثم الى  150مليون سنة  .2017وهو ما يمثل في المﺗوسط  %43من
ميزانية الوزارة و  %1.1من كﺗلة الرواﺗب الكلية للدولة و  %0.31من ميزانية الدولة.
الجدول رقم:
2015

2017

2016

كﺗلة الرواﺗب

134 008 536

139 432 870

150 245 582

 %من ميزانية الﺗسيير

40,18%

42,38%

46,35%

 %من الميزانية العامة للوزارة

39,75%

42,38%

46,35%

 %من كﺗلة الرواﺗب علي مسﺗوى ميزانية

1,13%

1,13%

1,22%

الدولة
 %من ميزانية الدولة العامة

0,31%

0,33%

0,31%

السلع و الخدمات
 .76شهد بند السلع والخدمات ﺗراجعا مسﺗمرا خﻼل الفﺗرة ،حيث انﺗقل من  18.7مليون أوقية جديدة
سنة  2015الى  16.3مليون سنة  2016والى  16.2مليون سنة  .2017أي ما يمثل  %5من
ميزانية الوزارة  %0.25من مجموع النفقات على هذا البند في ميزانية الدولة و %0.04من
الميزانية العامة للدولة.
الجدول رقم :السلع والخدمات 2017-2015
2015

السلع والخدمات

18 719 928

2016
16 384 297

2017
16 221 210

 %من ميزانية الﺗسيير

5,61%

4,98%

5,00%

 %من الميزانية العامة للوزارة

5,55%

4,98%

5,00%

 %من النفقات على السلع والخدمات في ميزانية الدولة

0,29%

0,27%

0,25%

 %من ميزانية الدولة العامة

0,04%

0,04%

0,04%
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الدعم والتحويﻼت
 .77يمثل بند الدعم والﺗحويﻼت الكﺗلة اﻷكثر أهمية في ميزانية الوزارة ،حيث يﺗجاوز نصف ميزانية
القطاع وذلك بسبب ﺗعدد المؤسسات العمومية الﺗابعة للقطاع )المعهد العالي ،الجامعة،
اﻷوقاف .(...،كما أنه يمثل  %2من مجموع نفقات القسم الرابع في ميزانية الدولة و %0.4في
الميزانية العامة للدولة.
الجدول رقم:
2015

2016

2017

180 774 010

173 201 708

157 696 860

 %من ميزانية الﺗسيير

54,20%

52,64%

48,65%

 %من الميزانية العامة للوزارة

53,63%

52,64%

48,65%

2,09%

2,27%

2,06%

الدعم والﺗحويﻼت

 %من النفقات علي السلع والخدمات على مسﺗوى ميزانية
الدولة

0,42%

 %من ميزانية الدولة العامة

0,35%

0,39%

ﻧﺴبة ميزاﻧية كل ادارة و مؤسﺴة من الميزاﻧية العامة للوزارة

 %من ميزاﻧية الوزارة
2015

2016

2017

الديوان

28,66%

13,74%

13,82%

مديرية الشؤون اﻻدارية و المالية

0,16%

0,14%

0,11%

2,19%

2,24%

1,63%

مديرية الﺗخطيط و البرمجة و اﻻحصاء و الﺗعاون

0,01%

0,24%

0,08%

مديرية الﺗوجيه اﻻسﻼمي

15,58%

7,85%

7,92%

مديرية المحاظر و الﺗعليم اﻻصلي

4,78%

4,69%

4,57%

مديرية المساجد

17,60%

18,07%

17,08%

مديرية محاربة اﻻمية و ﺗعليم الكبار

32

مديرية العﻼقات مع المؤسسات

0,07%

0,06%

0,03%

مديرية الحج و العمرة

0,00%

8,72%

8,81%

المؤسسة الوطنية لﻸوقاف

1,60%

1,64%

1,66%

مركز الﺗكوين الفني للمحاظر

2,57%

2,63%

2,45%

معهد ﺗكوين المحاظر بابي ﺗلميت

0,67%

0,69%

0,70%

معهد ﺗكوين المحاظر بكيهيدي

0,61%

0,63%

0,70%

معهد ﺗكوين المحاظر بكيفة

0,70%

0,72%

0,73%

معهد ﺗكوين المحاظر بنواذيب

0,70%

0,72%

0,73%

المعهد العالي للدراسات و البحوث اﻻسﻼمية

13,06%

23,05%

25,32%

جامعة العلوم اﻻسﻼمية بلعيون

10,44%

13,89%

13,34%

المفﺗشية العامة

0,29%

0,31%

0,31%
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.6إطار اﻻنفاق متوسط المدى 2021-2019
 .78ﻹعداد البرنامج المالي للشؤون اﻹسﻼمية والﺗعليم اﻷصلي للفﺗرة  ،2021-2019ﺗم اعﺗماد
مجموعة من الفرضيات منها ما يﺗعلق بنطاق وحدود هذا البرنامج ومنها ما يﺗعلق بمنهجية اﻻسقاط
المطبقة لحساب اﻷغلفة المالية للسنوات القادمة.
 .1.6الفرضيات
 .79بخصوص حدود البرنامج ،ﺗم اسقاط الﺗكاليف المﺗعلقة بﺗشييد مبنى للوزارة يسﺗجيب للمواصفات
المطلوبة وكذا مقرات اﻹدارات الجهوية على مسﺗوى عواصم الوﻻيات والمقاطعات ﻻرﺗباطها بسياق
ﺗنفيذ سياسة ا لحكومة في هذا المجال ،كما ﺗم اسقاط بند الرواﺗب لمركزة ﺗسييره على مسﺗوى وزارة
اﻻقﺗصاد والمالية وان كان ﺗحيين هذا اﻹطار السنة القادمة سيشمل هذه المكونة في إطار اﻹصﻼح
المالي الجديد.
 .80أما الفرضيات فﺗقوم على ما يلي:
أ -يﺗم ﺗوقع اﻻنفاق على السلع والخدمات انطﻼقا من معدل الﺗضخم والﺗطور السنوي لﻺنفاق
ب -يﺗم ﺗوقع اﻻنفاق الموجه للدعم والﺗحويﻼت انطﻼقا من ﺗطور حجم المؤسسة )عدد اﻷساﺗذة ،عدد
الطلبة ،عدد القاعات ،(... ،إضافة الى ماضي اﻻنفاق.
ت -يﺗم ﺗوقع نفقات اﻻسﺗثمار انطﻼقا من أولويات القطاع إضافة الي ﺗحديد الحصة السنوية لﻼسﺗثمار
ث -يقوم السيناريو اﻻﺗجاهي على افﺗراض " بقاء اﻷمور على حالها" بمعنى أن يﺗم ﺗنفيذ السياسات
الجارية دون ﺗغيير أما السيناريو الﺗدخلي فيأخذ بعين اﻻعﺗبار الﺗكاليف المﺗعلقة باﻹصﻼحات
والبرامج الجديدة الﺗي ينوي القطاع ﺗنفيذها.

 .2.6إطار اﻻنفاق متوسط المدى اﻻتجاهي 2021-2019
 .81يقوم هذا السيناريو كما أسلفنا ،على اسﺗمرار القطاع في انﺗهاج نفس السياسات المعﺗمدة والﺗي يﺗم
ﺗنفيذها في الوقت الحالي .وهو سناريو الحدود الدنيا ،ﻷنه ﻻ يسﺗجيب لﺗطلعات القطاع وﻻ ينهض
بالمسؤوليات الجسام الملقاة على القطاع خصوصا في ظل الﻼمركزية وﺗنامي مخاطر الغلو والﺗطرف
والجهل بالدين .لكنه رغم ذلك ،يبقي خطا مرجعيا لبناء إطار أكثر طموحا وأكثر قدرة على ﺗجسيد ﺗوجهات
القطاع.
 .82انطﻼقا من الفرضيات السابقة ،ﺗم ﺗحديد اﻷغلفة المالية الﺗالية:
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مﺧصصات الوزارة بدون الرواتب
254300 521

2021

230658 069

2020

209213 668

195168 068

197008 128

2018

20 1 7

2019

205874 661

2016

220894 100

2015

الشكل رقم :مخصصات الوزارة بدون الرواﺗب حسب السيناريو اﻻﺗجاهي

 .3.6إطار اﻻنفاق متوسط المدى مع التدخل 2021-2019
 .1.3.6السياسات الجديدة واﻹصﻼحات
 .83سﺗركز سياسة القطاع خﻼل الفﺗرة  2021-2019على المجاﻻت الﺗالية:
برنامج اﻹدارة العمومية
 .84ﺗعزيز قدرات القطاع وذلك من خﻼل اعداد نظام مﺗكامل للمعلومات يوفر المعطيات حول المحاظر
والمساجد والﺗعليم النظامي ومحو اﻷمية إضافة الى المعطيات اﻹدارية والمالية للقطاع .يمركز النظام هذه
المعلومات انطﻼقا من قواعد البيانات على المسﺗوى الجهوي.
يﺗطلب اﻹصﻼح:
اكﺗﺗاب مهندسين احصائيين بكالوريا5+
اكﺗﺗاب فنيين احصائيين بكالوريا 3+
اقﺗناء حواسيب كاملة
اعداد البرنامج المعلوماﺗي
دورات ﺗكوينية لﻺدارات المركزية والجهوية

العدد
2
16
25
1
6

 .85ﺗعزيز الموارد البشرية للقطاع وﺗطويرها عبر الﺗكوين المسﺗمر وانشاء أسﻼك في الوظيفة
العمومية ﺗأخذ بعين اﻻعﺗبار خصوصية القطاع وطبيعة القائمين على ﺗنفيذ سياسﺗه.
في هذا المجال سيﺗم القيام بما يلي:
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ﺗنظيم دورات ﺗكوينية لصالح اﻷئمة
ﺗنظيم دورات ﺗكوينية لشيوخ المحاظر
اعداد دراسة حول نظام جديد للوظيفة
العمومية للقطاع وطريقة ﺗنظيم اﻷسﻼك
وكيفية اﻻكﺗﺗاب فيها
اكﺗﺗاب  300امام
اكﺗﺗاب اداريين ماليين
اكﺗﺗاب اداريين مدنيين
اكﺗﺗابي اخصائي موارد بشرية

العدد
 10دورات
 10دورات
دراسة

300
2
2
1

 .86ﺗعزيز قدرات اﻹدارات الجهوية للوزارة ﺗماشيا مع المهام والمسؤوليات الجديدة الممنوحة
للجهات ،وهو ما يﺗطلب إدارة جهوية فعالة وديناميكية وقادرة على القيام بمعظم مهام الوزارة
بالشكل المناسب على المسﺗوى الجهوي .يﺗطلب اﻷمر الﺗرفيع في المبالغ الزهيدة الممنوحة أصﻼ
لهذه اﻹدارات ومدها بالكادر البشري المناسب.
 .87ﺗرقية مهام الﺗفﺗيش والرقابة والمﺗابعة وذلك بالﺗكوين المسﺗمر على ﺗقنيات الﺗفﺗيش ومد الجهات
المعنية باﻹمكانيات المادية واللوجسﺗية الضرورية لذلك.
 .88ﺗنظيم العبادات المالية مثل الزكاة والوقف .يﺗطلب اﻷمر ﺗمويل دراسات فنية للﺗعرف على
اﻷسلوب اﻷمثل لﺗنظيم الزكاة جمعا وﺗوزيعا بما يضمن المطابقة ﻷحكام الشريعة اﻹسﻼمية
والفعالية في الﺗسيير ،كما يﺗعين البحث في أسباب ضعف الوقف ومؤسساﺗه .سيؤدي النهوض
بهذه العبادات ﺗوفير اﻷموال الكافية لمكافحة الفقر والعوز وﺗخفيف العبء على مالية الدولة.
برنامج الشؤون اﻹسﻼمية
 .89في مجال الشؤون اﻹسﻼمية ،سﺗﺗواصل وﺗﺗعزز رسالة القطاع في الﺗمكين للشريعة اﻹسﻼمية من
خﻼل العناية بكﺗاب ﷲ نشرا وﺗوزيعا وﺗحفيظا والدعوة الى ﷲ واحياء المواسم ودعم قدرات
المؤسسات والروابط العاملة في المجال.
 .90في هذا السياق ،سيﺗم انشاء دار للنشر ﺗطلع بنشر المصحف الموريﺗاني بجودة عالية وﺗوفير
اﻷعداد الكافية لﺗوزيعه في الداخل في مخﺗلق المساجد والمحاظر إضافة الى الدول المجاورة.
 .91كما سيﺗم ﺗعزيز العناية ببيوت ﷲ من خﻼل ﺗجهيزها وصيانﺗها والﺗكفل بﺗكاليف ﺗسييرها وﺗوفير
الظروف المﻼئمة لﻸئمة والدعاة للقيام بواجباﺗهم في أحسن الظروف.
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 .92وفي مجال الحج ،سيﺗم ﺗعزيز المكاسب الﺗي ﺗحققت السنوات اﻷخيرة من حيث الﺗنظيم والدقة في
الﺗسيير على المسﺗويين الداخلى والخارجي ،كما سيﺗم العمل على ﺗنظيم العمرة في السنوات
القادمة.
برنامج التعليم النظامي اﻷصلي
 .93ﺗعﺗمد ﺗدخﻼت القطاع في هذا البرنامج على ﺗرقية الﺗعليم اﻷصلي وربطه بالﺗطورات المﺗﻼحقة
الﺗي يشهدها العالم ومد الجسور بين العلوم الشرعية والعلوم اﻹنسانية والطبيعية وخلق جيل منفﺗح
مﺗمسك بالثوابت ومساير للعصر ،إضافة الى مد اﻻشعاع العلمي والثقافي لبﻼدنا الى فضاءات
أرحب وأوسع اسﺗمرارا لما خلفه اﻷجداد من سمعة طيبة وما نشروه من علم نافع.
 .94سيﺗم ﺗدعيم قدرات المعهد العالي للبحوث والدراسات اﻹسﻼمية بشريا وماديا وذلك من خﻼل
اكﺗﺗاب مجموعة من اﻷساﺗذة في اخﺗصاصات اﻻقﺗصاد اﻹسﻼمي وأصول الدين واللغة العربية
واﻻمامة والمهن القضائية والحضارة واﻻعﻼم .كما سيﺗم ﺗوسعة مباني المعهد وﺗشييد قاعات
دراسية جديدة وبناء مكﺗبة عصرية وﺗجهيزها.
4

4

4

اﻻمامة والمهن
القضائية

الحضارة
واﻻعﻼم

اﻻقﺗصاد
اﻹسﻼمي

3
2

فقه المعامﻼت اللغة العربية

1

1

الفقه وأصوله

أصول الدين

.95
 .96الشكل  :حاجة اﻻكﺗﺗبات للمعهد العالى للدرسات والبحوث اﻹسﻼمية
 .97أما جامعة العلوم اﻹسﻼمية بلعيون ،فسﺗعرف خﻼل الفﺗرة  2021-2019ﺗجسيدا فعليا للمحطات
اﻷساسية من مشروع الجامعة ،حيث سيﺗم بناء مدرجات للطلبة ومكﺗبات وقاعات للدروس كما
سيﺗم ﺗعزيز الكادر البشري بالشكل الذي يسمح بﺗأطير العدد المﺗزايد من طلبة اﻻجازة والدفعات
الجديدة من طلبة الماسﺗر وكذلك ﺗرقية البحث العلمي.
 .98في هذا اﻹطار وانطﻼقا من المعايير المعﺗمدة في الﺗعليم العالي والقوانين المنظمة له ﺗم ﺗحديد
الحاجة ﻻكﺗﺗاب  50أسﺗاذا جامعيا موزعين على الﺗخصصات والكليات كما يلي:
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الجدول رقم :حاجة اﻻكﺗﺗبات لجامعة العلوم اﻹسﻼمية بلعيون
أصول الدين
اﻻﺧتصاص

القرآن الكريم وﻋلومه
السنة وﻋلومها
العقيدة والمذاهب
المعاصرة
المجموع

الﺗخصص

اﻻدب العربي والﺗقد
البﻼغة
النحو و الصرف
اللسانيات وفقه اللغة
الﺗاريخ القديم
الﺗاريخ الوسيط
الﺗاريخ الحديث
الﺗاريخ المعاصر
اﻹعﻼم
اﻻﺗصال
الفرنسية
اﻻنجليزية
المعلوماﺗية
المجموع

عدد الساعات
السنوية

عدد اﻻساﺗذة
الرسميين

العيون
ﻋبء اﻷساتذة
الرسميين

1170

3

450

720

4

1014

1

138

876

4

702

2

208

494

3

اللغة

العيون

11

عدد الساعات
السنوية

عبء ا اﻻساﺗذة
الرسميين

عدد اﻻساﺗذة
الرسميين

الفقه واﻷصول والقواعد
القانون الخاص والعام
اﻻقﺗصاد العام واﻹسﻼمي
المجموع

باقي الساعات

حاجة
اﻻكﺗﺗاب

331.5

2

276

55.5

1

156

0

0

156

1

737

0

0

737

4

0

0

9

195

1

97.5

0

0

97.5

1

312

1

138

174

1

195

0

0

195

1

370

1

138

232

1

598

1

138

460

3

325

0

0

325

2
2
1
2
21

الشريعة
التﺧصص

باقي الساعات

حاجة
اﻻكﺗﺗاب

عدد الساعات
السنوية

العيون
عبء ا اﻻساﺗذة
الرسميين

عدد اﻻساﺗذة
الرسميين

باقي الساعات

الحاجة من
اﻻكﺗﺗاب

2054

4

552

1502

8

1176.5

2

276

900.5

5

1079

1

138

941

5

4309.5

8

1316

2993.5

18
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برنامج التعليم المحظري والمهني ومحاربة اﻷمية
 .99في مجال المحاظر سيﺗم العمل على الحفاظ على هوية المحظرة الشنقطية وﺗكريس القيم
والمضامين الﺗي ﺗحملها ،وذلك من خﻼل العناية بأمهات المحاظر ذات البعد الﺗاريخي ومدها
بسبل البقاء من مقرات وامكانيات مادية ومالية
.100

كما سيﺗم العمل على ﺗعميم ﺗجربة المحاظر النموذجية الﺗي أثبﺗت فاعليﺗها في مكافحة

اﻷمية وفﺗح افاق واعدة لشباب اﻷوساط الفقيرة وﺗأمينها من اﻻنحراف.
.101

وفي مجال محاربة اﻷمية ،سيﺗم ﺗعزيز ﺗجربة المحاظر النموذجية بمحاربة اﻷمية وفق

منهجية ﺗكاملية ﺗسﺗهدف المحيط اﻻجﺗماعي للمسﺗفيدين من هذه المحاظر ،كما سيﺗم ﺗطوير اليات
وأساليب محاربة اﻷمية من خﻼل اسﺗخدام الوسائل اﻻلكﺗرونية للوصول الى المسﺗهدفين في
الوقت المناسب وباﻷسلوب اﻷمثل.
.102

أما في مجال الﺗكوين المهني ،فسيﺗم العمل على ﺗنويع الﺗكوين المﺗاح ليشمل ﺗخصصات

جديدة واعدة قادرة على ﺗوفير فرص عمل للشباب الخريجين ومﺗماشية مع الﺗطورات اﻻقﺗصادية
الﺗي يشهدها البلد
الجهة
ﺗعميم ﺗجربة المحاظر النموذجية

إدارة المحاظر

دعم كبريات المحاظر الﺗاريخية

إدارة المحاظر

محو اﻷمية المعﺗمد على المحاظر النموذجية

إدارة محاربة اﻷمية

محو اﻷمية عبر الوسائط اﻻلكﺗرونية

إدارة محاربة اﻷمية
مركز الﺗكوين المهني للمحاظر

ﺗنويع العرض الﺗكويني المهني لخريجي المحاظر

 .2.3.6تقدير التكاليف
.103

ﺗم ﺗقدير الﺗكاليف اعﺗمادا على المنهجية المذكورة انفا إضافة الى اﻷخذ بعين اﻻعﺗبار

الﺗأطير الماكرواقﺗصادي للدولة خﻼل السنوات السابقة والهامش الميزانوي المﺗاح.
.104

وقد ﺗم الﺗوصل الى ﺗقدير مخصصات الﺗسيير اﻹضافية الﺗالية حﺗى يﺗمكن القطاع من

ﺗنفيذ خطﺗه .وﺗعادل هذه المخصصات الجديدة المطلوبة زيادة قدرها  %8في هذه البنود:
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مﺧصصات تسيير جديدة
اﻹدارات الجهوية
اﻹدارات المركزية )(8*170000
مسابقة القران الكريم
الملﺗقى السنوي حول العنف واﻹرهاب
الﺗعليم اﻷصلي في المناطق اﻷقل حظا
ملﺗقيات اﻷئمة وشيوخ المحاظر
المجموع
.105

2019
2 600 000

2020
2 730 000

2021
2 866 500

1 360 000

1 360 000

1 360 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

8 100 000
1 000 000

8 100 000
1 000 000

8 100 000
1 000 000

17 560 000

17 690 000

17 826 500

أما ميزانية اﻻسﺗثمار فﺗكاد ﺗكون معدومة اذا اسﺗثنينا الدعم المخصص للبحث العلمي

بجامعة العلوم اﻹسﻼمية بالعيون .ولذا ﺗم اخﺗيار المشاريع الرئيسية الﺗي من شأنها أن ﺗحقق
نهضة نوعية في القطاع اذا ما ﺗم ﺗوفير الﻼزم لﺗنفيذها .وﺗﺗمثل هذه المحفظة في المشاريع الﺗالية:
استثمارات جديدة
بناء دار نشر للقران الكريم
مكﺗبة مﺗكاملة بجامعة العلوم اﻹسﻼمية بلعيون
دعم الماسﺗر والبحث العلمي بجامعة العلوم اﻹسﻼمية
بلعيون
دعم الماسﺗر والبحث العلمي بالمعهد العالي
للدراسات والبحوث اﻹسﻼمية
ﺗعميم ﺗجربة المحاظر النموذجية
دعم كبريات المحاظر الﺗاريخية
صيانة وﺗجهيز المساجد
محو اﻷمية عبر الوسائط اﻻلكﺗرونية
محو اﻷمية المعﺗمد على المحاظر النموذجية
ﺗنويع العرض الﺗكويني لمركز الﺗكوين المهني
للمحاظر
نظام المعلومات
المجموع

2019

2020

2021

12 000 000

8 000 000

2 000 000

2 918 000

2 000 000

2 189 000

4 189 000

4 189 000

4 189 000

4 189 000

4 189 000

50 158 750

50 158 750

50 158 750

45 612 000

45 612 000

45 612 000

4 886 500

4 886 500

6 886 500

15 241 480

18 931 110

28 931 110

3 464 000

15 098 000

15 098 000

1 000 000

1 500 000

2 500 000

1 200 000

1 500 000

2 000 000

139 940 730

156 982 360

163 564 360

وبشكل اجمالي سﺗنﺗقل مخصصات القطاع الموجهة للﺗسيير من  224773668أوقية
.106
سنة  2019الى  235264351أوقية سنة  2020لﺗصل الى  246279569أوقية سنة 2021
وذلك دون أخذ اﻷجور بعين اﻻعﺗبار سواء منها اﻷجور الجارية أو ﺗلك المﺗعلقة باﻻكﺗﺗابات
الجديدة المطلوبة.
أما ميزانية اﻻسﺗثمار فسﺗنﺗقل من  141940730أوقية سنة ) 2019منها 2000000
.107
أوقية فقط معﺗمدة( الى  156982360أوقية سنة  2020لﺗصل الى  163564360أوقية سنة
.2021
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ميزانية الﺗسيير
المخصصات المعﺗمدة
المخصصات المطلوبة
الجميع
%للزيادة المطلوبة
ميزانية اﻻسﺗثمار
المخصصات المعﺗمدة
المخصصات المطلوبة
الجميع

2019

2020

2021

207 213 668

217 574 351

228 453 069

17 560 000
224 773 668

17 690 000
235 264 351

17 826 500
246 279 569

8%

8%

8%

2019

2020

2021

2 000 000
139 940 730

156 982 360

163 564 360

141 940 730

156 982 360

163 564 360

الميزانية الكلية للوزارة بدون الرواتب
2019
366 714 398

2020
392 246 711

2021
409 843 929

.7المتابعة والتقييم
 .106ﺗم اعداد إطار اﻻنفاق مﺗوسط المدى وفق مقاربة ﺗشاركية من طرف لجنة للﺗوجيه يﺗرأسها المسﺗشار
القانوني لوزير الشؤون اﻹسﻼمية والﺗعاون اﻷصلي وعضوية المديرين المركزيين في الوزارة إضافة
لممثل لﻺدارة العامة للميزانية.
 .107وسﺗﺗولى هذه اللجنة مﺗابعة ﺗنفيذ هذا اﻹطار من خﻼل اعداد ﺗقارير فصلية حول ﺗطور أهم
المؤشرات الرئيسية للقطاع وكذلك الﺗقدم في ﺗنفيذ المشاريع وﺗحقيق اﻷهداف.
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الملحق :شكليات تحديد المشاريع

شكلية تحديد المشروع
اسم المشروع:
الوزارة:
محور استراتيجية النمو
المتسارع والرفاه المشترك
القطاع
المدة المفترضة للمشروع
باﻷشهر
مناطق تدﺧل المشروع:
1ـ وصف المشكل الذي يراد
حله أو الحاجة التي يراد
سدها

 .2حجم المشكل /الحاجة
 1.2أهمية و حجم المشكل/
الحاجة

 2.2النتائج المحتملة ﻋند
ﻋدم حل المشكل /الحاجة

 .3تحديد اﻷفكار لمعالجة
المشكل

بناء دار للقرآن الكريم وعلومه )لطباعة المصحف الشريف و نشر
ﺗعاليمه الكريم و اﻻعﺗناء بأهله(
وزارة الشؤون اﻹسﻼمية و الﺗعليم اﻷصلي
الﺗهذيب
المصادر البشرية
 60شهرا
كافة وﻻيات الوطن
 الحاجة الماسة لﺗوفير المصحف الصحيح المراجع و المدقق منطرف علمائنا و بكميات ﺗغطي حاجيات المحاظر على عموم الﺗراب
الوطني و ذلك نظرا ﻻنﺗشار الكثير من المصاحف الواردة من
الخارج و الﺗي ﺗكثر فيها اﻷخطاء،
 اﻻعﺗناء بحملة كﺗاب ﷲ من خﻼل ﺗأهيلهم للمشاركة في المسابقاتالعلمية الﺗي يمثلون فيها بﻼدنا،
 ربط شبابنا بﺗعاليم القرآن الكريم السمحة لﺗحصينهم ضد الغلو والﺗطرف،
 بث ﺗعاليم القرآن الكريم، اسﺗمرار العطاء الشنقيطي المحظري الذي عرف به علماؤنا عليمر الﺗاريخ،
 الحد من هجرة حملة القرآن الكريم ﺗوفير العدد الكافي من القراء لصﻼة الﺗراويح لكافة المساجدغياب صرح علمي خاص بالقرآن الكريم وعلومه
 غياب ﺗهيئة القراء للمنافسات الدولية، عدم ﺗحصين الناشئة ضد مخاطر الغلو و الﺗطرف و ﺗربيﺗهم علياﻷخﻼق الفاضلة،
 عدم وجود مصحف مصحح و مدقق من طرف علمائنا بالعددالكافي و بمخﺗلف اﻷحجام و اﻷجزاء،
 انﺗشار المصاحف المحرفة الواردة إلينا من الخارج و الﺗي يكثرفيها الﺗحريف و الﺗصحيف،
 غياب نخبة مؤهلة من قرائنا للمنافسة في المسابقات القرآنيةالدولية،
 هجرة حملة القرآن الكريم إلى الخارجيﺗعلق اﻷمر بﺈنشاء دار لطباعة ونشر المصحف الموريﺗاني والعناية
بحملة كﺗاب ﷲ ﺗعالى لﺗكون مرجعا ﻷهل القرآن الكريم وربط
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حاضر اﻷمة بماضيها من خﻼل اسﺗمرار عطاء علمائها اﻷجﻼء
وﺗمكين شبابنا من حفظ القرآن الكريم وﺗعاليمه السمحة لﺗحصينهم
ضد الغلو و الﺗطرف وبث ﺗعاليمه والحد من هجرة حملﺗه.
بعد الﺗقييمات الﺗي قام بها القطاع و الﺗي أظهرت أن نﺗائج ﺗجربة
 1.3وصف كل الحلول
طباعة وﺗوزيع النسخة الموريﺗانية للمصحف الشريف برواية ورش
الممكنة لكل المشكل أو
عن نافع كانت إيجابية حيث ﺗم ﺗوزيع كمية من المصاحف على بعض
الحاجة
محاظرنا ومساجدنا كان لها اﻷثر الكبير في ﺗغذية بعض المحاظر
بمصحف موريﺗاني مصحح ومدقق حسب الرواية المعﺗمدة وقد لقي
هذا المصحف اسﺗحسانا وقبوﻻ من طرف شيوخ المحاظر وأئمة
المساجد.
 2.3وصف انسجام كل فكرة يعﺗبر بناء هذا الصرح الﺗعليمي من ضمن اﻷهداف اﻷساسية لوزارة
الشؤون اﻹسﻼمية والﺗعليم اﻷصلي.
مع اﻷهداف العامة أو
القطاﻋية
بناء دار للقرآن الكريم وعلومه )لطباعة المصحف الشريف و نشر
 3.3أمثل طريقة لحل
ﺗعاليمه الكريم و اﻻعﺗناء بأهله(
المشكل أو سد الحاجة
ﺗمت طباعة ونشر مصحف موريﺗاني برواية ورش عن نافع بكمية لم
 4.3المشاريع قيد التنفيذ
ﺗغط الحاجة ولم يكﺗب لهذه الﺗجربة اﻻسﺗمرار.
تحاول حل المشكل
يعﺗبر المشروع المقﺗرح عبارة عن إنشاء صرح علمي وﺗعليمي يعﺗني
 5.3اذا كانت اﻹجابة نعم،
بالقرآن الكريم وأهله وطباعة المصحف الشريف وﺗعميمه على عموم
هل هذا المشروع المقترح
أفضل من المشاريع اﻷﺧرى الﺗراب الوطني.
يﺗعلق اﻷمر ببناء دار للقرآن الكريم ﺗخﺗص بطباعة ونشر المصحف
 .4المضمون اﻷولي
الموريﺗاني والعناية بحملة كﺗاب ﷲ ﺗعالى لﺗكون مرجعا ﻷهل القرآن
للمشروع
الكريم وربط حاضر اﻷمة بماضيها من خﻼل اسﺗمرار عطاء
علمائها اﻷجﻼء وﺗمكين شبابنا من حفظ القرآن الكريم وﺗعاليمه
السمحة لﺗحصينهم ضد الغلو و الﺗطرف وبث ﺗعاليمه والحد من
هجرة حملﺗه.
ـ بناء مجمع 12.000.000) :أوقية(
 1.4تقديم بشكل أولي ﻻئحة  -ﺗجهيزات 6.000.000 :أوقية
اﻷشغال اﻷساسية للمشروع  -ﺗأهيل القراء2.000.000 :
ـ رواﺗب عمال المشروع 2.000.000 :أوقية
المستقبلي و السلع و
الﺧدمات التي يتوقع توفيرها مجموع الﺗكاليف خﻼل  60شهرا 22.000.000 :أوقية
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شكلية تحديد المشروع

ة
اسم المشروع:

دﻋم الماستر والبحث العلمي

وزارة الشؤون اﻹسﻼمية و الﺗعليم اﻷصلي
الوزارة
محور اسﺗيراﺗيجة النمو المﺗسارع والرفاه المشﺗرك الرافعة الثانية من اسﺗيراﺗيجة النمو المﺗسارع والرفاه
المشﺗرك )الولوج للخدملت اﻷساسية(
الموارد البشرية
القطاع
 48شهر
المدة المقدرة للمشروع باﻷشهر
لعيون
مناطق ﺗدخل المشروع

 .1وصف المشكل الذي يراد حله أو الحاجة الﺗي يراد سدها
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أول ﻟﺒﻨﻪ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻻﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ
ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺧﻄﻮة ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺻﻠﻲ
وﻗﺪ ﺗﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺤﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﺧﻤﺲ دﻓﻌﺎت ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻠﻴﺼﺎﻧﺺ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ أﻏﻠﺒﻬﻢ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻹﻛﻤﺎل
دراﺳﺘﻪ
وﻳﻤﺜﻞ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﻌﺐ اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 ﻛﻮﻧﻪ ﺿﺮورة ﻻﻛﺘﻤﺎل اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻨﺬ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻟﺪوﻟﻲ lmdوﻻزاﻟﺖ ﻟﺤﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻠﻴﺼﺎﻧﺺ رﻏﻢ ﺗﺨﺮﻳﺠﻬﺎ ﻟﺨﻤﺲ دﻓﻌﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﻛﻮﻧﻪ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻬﺪف اﻷﺳﻤﻰ اﻟﺬي ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﻫﻮ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﻟﺨﺎرج ﻓﻲﻣﺠﺎل اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف ﻋﻦ ﺑﻼدﻧﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺪم ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻌﻠﻮم
 ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺎﺳﺔ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ إﻛﻤﺎل دراﺳﺎﺗﻬﻢ وإﻏﻨﺎﺋﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﺬي ﻳﻜﻠﻔﻬﻢ أﻋﺒﺎءﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ
 -اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻹﺷﻜﺎﻻت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ

 .2حجم المشكل/الحاجة

 .1.2أهمية وحجم المشكل/الحاجة
ﻳﻈﻬﺮ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺸﻜﻞ ﺟﻠﻴﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﺪرك أن اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺧﺮﺟﺖ دﻓﻌﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻠﻴﺼﺎﺗﺺ
دون أن ﺗﻔﺘﺢ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ أﻏﻠﺐ ﺧﺮﻳﺠﻴﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﻤﻠﻴﻦ ﻟﻤﺴﺎراﺗﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﺢ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ
ﻋﺪم اﻧﺘﻈﺎم إﺻﺪار اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻏﻴﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻓﻞ وﻣﻠﺘﻘﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ
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.2.2النﺗائج المحﺗملة عند عدم حل المشكل/الحاجة
ﺗﻜﻤﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻷﻫﺪاف إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ وﺟﻮد دﻓﻌﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺴﺎرﻫﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻌﻒ ﻣﻦﻣﺮدودﻳﺘﻬﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
 ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﺪور اﻟﺒﺤﺜﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ -ﺗﻮﻗﻊ ﺣﺪوث إﺿﺮاﺑﺎت ﻃﻼﺑﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ

.3ﺗحديد اﻷفكار لمعالجة المشكل
 .1.3وصف كل الحلول الممكنة لكل المشكل أو الحاجة
 ﻓﺘﺢ ﺷﻌﺐ ﻟﻠﻤﺎﺳﺘﺮ وإﻗﺎﻣﺔ وﺣﺪات ﺑﺤﺜﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻌﺚ اﻟﻄﻠﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج ﻹﻛﻤﺎل دراﺳﺘﻬﻢ- -ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬة ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج

 .2.3وصف انسجام كل فكرة مع اﻷهداف العامة أو القطاعية
 ﻻشك أن الفكرة اﻷولى وهي فﺗح شعب للماسﺗر وفﺗح وحدات بحثية بالجامعة ألصق بالمحور الثاني مناسﺗراﺗيجية النمو المﺗسارع من ابﺗعاث الطلبة واﻷساﺗذة إلى الخارج

 .3.3أمثل طريقة لحل المشكل أو سد الحاجة
 ﻓﺘﺢ ﺷﻌﺐ ﻟﻠﻤﺎﺳﺘﺮ وإﻗﺎﻣﺔ وﺣﺪات ﺑﺤﺜﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ .4.3المشاريع قيد الﺗنفيذ ﺗحاول حل المشكل
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ
 .5.3إذا كانت اﻹجابة نعم ،هل هذا المشروع المقﺗرح أفضل من المشاريع اﻷخرى

.4المضمون اﻷولي للمشروع
 .1.4ﺗقديم بشكل أولي ﻻئحة اﻷشغال اﻷساسية للمشروع المسﺗقبلي والسلع والخدمات الﺗي يﺗوقع

ﺗوفيرها .
يمثل الجدول الﺗالي دراسة مبسطة للﺗكاليف
المقاعد

 100مقعد

1600

160000

المكاﺗب

 5مكاﺗب

10000

50000

وحدات المعلوماﺗية

 5وحدات

25000

125000
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منح الطﻼب المنﺗظمين

50

1400*12

840000

ساعات اﻷساﺗذة

 25أسبوعا

500*26*25

325000

أوراق اﻻمﺗحان

15000

100000

الرقابة

6*5000*4

120000

لجنة اشراف اﻻمﺗحان

4*10000*4

160000

شراء الكﺗب

400000

اسﺗضافة أساﺗذة من نواكشوط

300000
3باصات صغيرة
*8*23000

نقل الطلبة

552000

المشاركة في الملﺗقيات العلمية

500000

إصدار مجلة الجامعة

250000

ﺗعويضات الباحثين

100000
87000

إعداد الدراسة

120000

برنامج الكﺗروني

4189000

المجموع

-
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شكلية تحديد المشروع

اسم المشروع:

مشروع أنشاء مكتبة متكاملة بجامعة العلوم اﻹسﻼمية بلعيون
وزارة الشؤون اﻹسﻼمية و الﺗعليم اﻷصلي
الرافعة الثانية من اسﺗيراﺗيجة النمو المﺗسارع والرفاه المشﺗرك
)الولوج للخدملت اﻷساسية(
الموارد البشرية
 12شهر
جامعة العلوم اﻹسﻼمية بلعيون

الوزارة
محور اسﺗيراﺗيجة النمو المﺗسارع والرفاه
المشﺗرك
القطاع
المدة المقدرة للمشروع باﻷشهر
مناطق ﺗدخل المشروع

 .3وصف المشكل الذي يراد حله أو الحاجة الﺗي يراد سدها
ﺗمثل المكﺗبة أهم العناصر المكونة للجامعة نظرا لكونها المعين الذي ينهل منه اﻷساﺗذة والطﻼب على حد السواء
وبالرغم من كون جامعة العلوم اﻹسﻼمية ﺗسير في عامها الثامن إﻻ انه ﻻ ﺗوجد بها بناية مكﺗبة ولم ﺗشﺗر مكﺗبة لحد
الساعة
وﻻ ﺗوجد مكﺗبات عامة بالمدينة يرجع إليها الطﻼب

 .4حجم المشكل/الحاجة

 .1.2أهمية وحجم المشكل/الحاجة
يظهر حجم المشكل جليا حينما ندرك أن جامعة من ثﻼث كليات ﻻ ﺗوجد بها مكﺗبة واحدة في حين كان يفﺗرض أن
ﺗكون لكل قسم مكﺗبﺗه الخاصة فضﻼ عن كل كلية أحرى الجامعة

.2.2النﺗائج المحﺗملة عند عدم حل المشكل/الحاجة
ﺗكمن النﺗائج المحﺗملة عند عدم حل المشكل في ما يلي:
 عدم ﺗحقيق الجامعة لهدف إنشائها ﺗعطل إعداد رسائل ﺗخرج الطﻼب صعوبة ﺗحضير اﻷساﺗذة ﺗعطل النشاط المعرفي الموازي للدروس الفصلية -ﺗعطل البحث العلمي عموما بالجامعة

.3ﺗحديد اﻷفكار لمعالجة المشكل
 .1.3وصف كل الحلول الممكنة لكل المشكل أو الحاجة
 إنشاء مكﺗبة خاصة بالجامعة وﺗزويدها بالكﺗب والمراجع ﺗنقل الطلبة خارج المدينة للبحث عن الكﺗب شراء كل شخص لمكﺗبة خاصة به47

 .2.3وصف انسجام كل فكرة مع اﻷهداف العامة أو القطاعية
 ﻻشك أن الفكرة اﻷولى وهي إنشاء مكﺗبة بالجامعة أيسر والصق بالرافعة الثانية من اﻻسﺗراﺗيجية العامة للنموالمﺗسارع والرفاه المشﺗرك كما ﺗنسجم انسجاما ﺗاما بالنسبة لما يهداف اليه القطاع من ﺗطوير الﺗعليم اﻷصلي

 .3.3أمثل طريقة لحل المشكل أو سد الحاجة
 أنشاء مكﺗبة خاصة بالجامعة وﺗزويدها بالكﺗب والمراجع الضرورية .4.3المشاريع قيد الﺗنفيذ الﺗي ﺗحاول حل المشكل
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ
 .5.3إذا كانت اﻹجابة نعم ،هل هذا المشروع المقﺗرح أفضل من المشاريع اﻷخرى
.4المضمون اﻷولي للمشروع
 .1.4ﺗقديم بشكل أولي ﻻئحة اﻷشغال اﻷساسية للمشروع المسﺗقبلي والسلع والخدمات الﺗي يﺗوقع

ﺗوفيرها
 ﺗجهيز  3قاعات كبيرة أوﻻهما للمكﺗبة والثانية للمطالعة والثالثة للمكﺗبة اﻹلكﺗرونية ﺗجهيز مكﺗبين إداريين انشاء برنامج الكﺗروني لﺗسيير المكﺗبةوالجدول الﺗالي يمثل الدراسة اﻷولية للﺗكاليف
بناية المكتبة

العدد
المساحة
12*15*2م 360
2000

سعر الفرد
8500
200

التكلفة
اإﻹجمالية
3060000
400000

شراء الكتب
وحدلﺖ
المعلوماتية
طاوﻻت المطالعة
المقاعد
المكاتب
360م
الفرش
المجموع
نقطة اﻻﺗصال بالوزارة المعنية
اﻻسم واللقب :محمد المامون ولد مينحن

البريد اﻻلكﺗرونيmminahna@gmail.com

الهاﺗف44685666/22379601:

ﺗاريخ الﺗحرير13/09/2018

30
30
120
2
360
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موجودة 0
60000
2000
216000
1800
20000
10000
162000
450
3918000

شكلية تحديد مشروع
اسم المشروع:
الوزارة:

ﺗعميم ﺗجربة المحاظر النموذجية
وزارة الشؤون اﻹسﻼمية و الﺗعليم اﻷصلي

محور استراتيجية النمو
المتسارع والرفاه المشترك:

المحور الثاني

القطاع:

المصادر البشرية

المدة المفترضة للمشروع
باﻷشهر
مناطق تدﺧل المشروع:
1ـ وصف المشكل الذي يراد
حله أو الحاجة التي يراد
سدها

 48شهرا

 .2حجم المشكل /الحاجة
 1.2أهمية و حجم المشكل/
الحاجة
 2.2النتائج المحتملة ﻋند
ﻋدم حل المشكل /الحاجة
 .3تحديد اﻷفكار لمعالجة
المشكل

 1.3وصف كل الحلول
الممكنة لكل المشكل أو
الحاجة

كافة وﻻيات الوطن
غياب مؤسسات ﺗعليمية محظرية في مناطق ﺗواجد اﻻرقاء السابقين و
انﺗشار الجهل و الحاجة الماسة و الهشاشة الي وجود ﺗعليم محظري
فعال
غياب الﺗعليم المحظري في مناطق مﺗعددة من الوطن و انﺗشار الجهل و
الفقر بها.
القضاء على الفوارق اﻻجﺗماعية في مجال الﺗعليم ومحاربة الﺗهميش في
المناطق المسﺗهدفة و ﺗحصين الناشئة ضد مخاطر الغلو و الﺗطرف و
ﺗربيﺗهم علي اﻷخﻼق الفاضلة.
.انﺗشار الجهل و مخلفاﺗه الخطيرة إضافة الي الفقر و غياب روح
المواطنة.
يﺗعلق اﻷمر بافﺗﺗاح محاظر نموذجية ﺗسﺗقبل كل واحدة منها  30طالبا
يﺗابعون الﺗعليم بها سنﺗين بغية الحصول علي معارف إسﻼمية من قران
و فقه و معرفة الضرورات الدينية باﻹضافة الي ﺗعلم مبادئ الحساب و
الﺗربية المدنية و المواطنة و الﺗربية الصحية ،يﺗم ﺗقييم مسﺗمر طيلة فﺗرة
الدراسة ،و بعد انقضاء السنﺗين يﺗم اجراء امﺗحان خاص يهدف الي
اﻻحﺗفاظ بالطلبة المﺗفوقين و ﺗوجه البقية الي الﺗعليم النظامي .ان الهدف
من ﺗعميم ﺗجربة المحاظر النموذجية هو القضاء كليا على مخلفات
اﻻسﺗرقاق وﺗمكينا لكافة شرائح مجﺗمعنا من النفاذ إلى الخدمات الﺗعليمية
عموما والمحظرية منها على وجه الخصوص ،فالمحاظر النموذجية رؤية
مﺗميزة ﺗضمن ﺗحفيز وﺗشجيع سكان المناطق اﻷقل حظا في الﺗعليم
واﻷكثر فقرا وهشاشة على ﺗعليم محظري فعال وذلك من خﻼل ﺗكفل
القطاع بكافة النفقات المﺗعلقة بالمقر وشيخ المحظرة فضﻼ عن منح معﺗبرة
للطﻼب إضافة إلى الﺗأطير والمﺗابعة الدائمين.
بعد الﺗقييمات الﺗي قام بها القطاع و الﺗي أظهرت أن نﺗائج ﺗجربة المحاظر
النموذجية كانت إيجابية علي الطلبة و السكان من الناحﺗين اﻻقﺗصادية و
اﻻجﺗماعية كان لزاما علينا ان نطالب بﺗوسعة هذه الﺗجربة حﺗي يصل
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عدد المحاظر النموذجية الي  100محظرة لﺗعم كافة المقاطعات و
المراكز اﻹدارية.
 2.3وصف انسجام كل فكرة يعﺗبر زرع محاظر نموذجية في المناطق اﻷقل حظا في الﺗعلم من ضمن
اﻷهداف اﻷساسية ﻹدارة المحاظر.
مع اﻷهداف العامة أو
القطاﻋية
 3.3أمثل طريقة لحل المشكل زرع محاظر نموذجية في المناطق اﻷقل حظا في الﺗعلم
أو سد الحاجة
 4.3المشاريع قيد التنفيذ
ﺗم حﺗي اﻻن زرع  60محظرة نموذجية في  13من وﻻيات الوطن
تحاول حل المشكل
يعﺗبر المشروع المقﺗرح ﺗوسعة لﺗجربة قائمة حاليا و قد أعطت نﺗائج
 5.3اذا كانت اﻹجابة نعم،
مشجعة حيث خرجت هذه المحاظر مجموعة من الشباب اصبحوا اليوم
هل هذا المشروع المقترح
نموذجا للطﻼب اﻻخرين.،
أفضل من المشاريع اﻷﺧرى
االمحاظر النموذجية ﺗجربة رائدة عم نفعها سكان المناطق اﻻقل حظا في
 .4المضمون اﻷولي
الﺗعليم واﻻكثر فقرا وهشاشة ،فهذه المحاظر النموذجية ﺗمكن الطﻼب
للمشروع
من الحصول على معارف مهمة اضافة الي قدرﺗها على ﺗربية النشء
وﺗحصين فكر الشباب من الﺗطرف واﻻنحراف والممارسات الضارة
والشاذة وﺗمكينهم من ولوج الحياة النشطة من اوسع اﻻبواب حﺗى
يصبحوا مواطنين صالحين مثمرين منﺗجين مشاركين في رفاهية
المجﺗمع ،و هذا هو ما يدفع القطاع اليوم اكثر من اي وقت مضي الى
اﻻهﺗمام بهذا النوع من المحاظر ويرسخ قناعﺗه بضرورة نشرها حﺗي
ﺗعم كافة مناطق الوطن.
ـ رواﺗب المدرسين 10.000 ) :أوقية  48 Xشهرا X
 1.4تقديم بشكل أولي ﻻئحة 100محظرة=  48.000.000أوقية جديدة
اﻷشغال اﻷساسية للمشروع
ـ منح الطﻼب 1.000 :أوقية 48Xشهرا 30 Xﺗلميذا 100 Xمحظرة
=  144.000.000أوقية
المستقبلي و السلع و
الﺧدمات التي يتوقع توفيرها ـ رواﺗب عمال المشروع 6.000.000 :أوقية
ـ الﺗجهيزات 1.010.000 :أوقية
ـ ﺗحديد أماكن اﻻسﺗهداف المﺗابعة والﺗقييم 1.625.000 :أوقية

مجموع الﺗكاليف خﻼل  48شهرا 200.635.000 :أوقية
توزع المبلغ ﻋلي السنوات اﻻربعة
2022
2021
2020
2019
50.158.750 50.158.750 50.158.750 50.158.750
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شكلية تحديد المشروع
اسم المشروع:
الوزارة:

دعم كبريات المحاظر للحفاظ علي دورها الﺗاريخي
وزارة الشؤون اﻹسﻼمية و الﺗعليم اﻷصلي

محور استراتيجية النمو
المتسارع والرفاه المشترك
القطاع:

الﺗهذيب
المصادر البشرية

المدة المفترضة للمشروع
باﻷشهر

 48شهرا

مناطق تدﺧل المشروع:
1ـ وصف المشكل الذي يراد
حله أو الحاجة التي يراد
سدها

كافة الﺗراب الوطني
غياب الدور الهام الذي ﺗلعبه المحاظر في مجال نشر العلوم الشرعية
المعﺗدلة و المحافظة علي الهوية اﻹسﻼمية و المذهب الموحد.

 .2حجم المشكل /الحاجة

ـ انﺗشار الغزو الفكري المﺗطرف
ـ و انشغال شيوخ المحاظر بالضرورات اليومية مما يؤول الي عزوفهم
عن الﺗدريس
ـ انعدام أمانك ﺗقي الطﻼب الحر و البرد.
نشر الﺗعاليم اﻹسﻼمية السمحة من خﻼل العقيدة اﻻشعرية الوسطية و
المذهب المالكي المعﺗدل و ﺗربية اﻷجيال علي اﻷخﻼق الفاضلة و
ضرورة الﺗعامل مع المسﺗجدات من خﻼل فقه المرحلة و اﻷحكام
السلطانية.
اعﺗناق الفكر المﺗطرف و انﺗشار ظاهرة العنف و اﻻنحراف و ﺗراجع
اﻻشعاع الثقافي للبلد وانﺗشار الجهل و الرذيلة باعﺗبار المحظرة أنجع
وسيلة للحد منهما.
دعم شيوخ كبريات المحاظر من خﻼل الﺗكوينات المسﺗمرة ،ﺗشجيعات
شهرية و بناء مقرات للمحاظر و ذلك لضمان بقائها و اسﺗمرار عطائها
الذي ميز بﻼد شنقيط و رفع صيﺗها في الداخل و الخارج.
الﺗكفل بنفقات 362من كبريات المحاظر علي امﺗداد الﺗراب الوطني و
بناء  362مقر بمعدل غرفة لكل محظرة.

 1.2أهمية و حجم المشكل/
الحاجة
 2.2النتائج المحتملة ﻋند
ﻋدم حل المشكل /الحاجة
 .3تحديد اﻷفكار لمعالجة
المشكل
 1.3وصف كل الحلول
الممكنة لكل المشكل أو
الحاجة

 2.3وصف انسجام كل فكرة يعﺗبر دعم كبريات المحاظر من ضمن اﻷهداف اﻷساسية لوزارة الشؤون
اﻹسﻼمية و الﺗعليم اﻷصلي.
مع اﻷهداف العامة أو
القطاﻋية
 3.3أمثل طريقة لحل المشكل دعم كبريات المحاظر المﺗميزة بعطائها و اشعاعها العلمي.
أو سد الحاجة
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 4.3المشاريع قيد التنفيذ
تحاول حل المشكل

ﺗم حﺗي اﻻن دعم  229محظرة في كافة وﻻيات الوطن.

 5.3اذا كانت اﻹجابة نعم،
هل هذا المشروع المقترح
أفضل من المشاريع اﻷﺧرى

ﺗعﺗبر كبريات المحاظر مقﺗرح ﺗوسعة لﺗجربة قائمة حاليا و قد أعطت
نﺗائج مشجعة حيث ﺗخرج هذه المحاظر العديد من اﻷساﺗذة و الفقهاء و
القضاة و ﺗنشر العلم و المعرفة و ﺗحصن المجﺗمع من العنف و الﺗطرف
من خﻼل بث الخطاب الديني المعﺗدل المبني علي الﺗسامح و قبول الغير.
يعﺗبر دعم كبريات المحاظر مبادرة رائدة ﺗمكن الطﻼب من الحصول
على معارف مهمة اضافة الي قدرﺗها على ﺗحصين فكر الشباب من
الﺗطرف واﻻنحراف والممارسات الضارة والشاذة وﺗمكينهم من ولوج
الحياة النشطة من اوسع اﻻبواب حﺗى يصبحوا مواطنين صالحين
مثمرين منﺗجين مشاركين في رفاهية المجﺗمع ،و هذا ما يدفع القطاع
اليوم اكثر من اي وقت مضي الى اﻻهﺗمام بهذا النوع من المحاظر
ويرسخ قناعﺗه بضرورة دعمها حﺗي ﺗحافظ علي دورها الﺗاريخي.
ـ ﺗعويضات شيوخ المحاظر 8.000 ) :أوقية  48 Xشهرا X
362محظرة=  139.008.000أوقية جديدة
ـ بناء مقر لكل محظرة=  43.440.000 = 362X 120.000أوقية

 .4المضمون اﻷولي
للمشروع

 1.4تقديم بشكل أولي ﻻئحة
اﻷشغال اﻷساسية للمشروع
المستقبلي و السلع و
الﺧدمات التي يتوقع توفيرها

مجموع الﺗكاليف خﻼل  48شهرا182448000:أوقية
توزع المبلغ ﻋلي السنوات اﻻربعة
2022
2021
2020
2019
45.612.000 45.612.000 45.612.000 45.612.000
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شكلية ﺗحديد مشروع
اسم المشروع:

:

محو اﻷمية ﻋبر الوسائط اﻹلكترونية

الوزارة:
محور إسﺗراﺗيجية النمو المﺗسارع والرفاه المشﺗرك
القطاع
المدة المقرر للمشروع باﻷشهر
مناطق ﺗدخل المشروع
 .1وصف المشكل الذي يراد حله او الحاجة الﺗي يراد سدها

وزارة الشؤون اﻹسﻼمية والتعليم اﻷصلي
التربية
 36شهرا
انواكشوط ـ انواديبو ـ روصو

ﻻزالت اﻷمية مرﺗفعة بين صفوف مواطنينا ) (%38مشكلة عقبة كبيرة في وجه نمو البلد ورفاه
مواطنيه .ورغم الجهود المبذولة إﻻ أن نسبة المسﺗهدفين من برامج محو اﻷمية وارﺗفاع نسبة الﺗسرب
المدرسي ،ﺗجعلنا بحاجة إلى وسيلة لمحو اﻷمية أسرع أثرا وأكثر انﺗشارا :مثل اﻹذاعة والوسائط
اﻹلكﺗرونية .خصوصا أن بلدنا مﺗرامي اﻷطراف ويطبعه الﺗقري الفوضوي ونقص الكادر البشري
المؤهل في مجاﻻت اﻻندراكوجيا )ﺗعليم الكبار(.
 .2حجم المشكل  /الحاجة
 1.2أهمية وحجم المشكل/الحاجة
ﺗشكل نسبة اﻷمية حسب المسوح )البحث المرجعي حول اﻷمية (2008 ،واﻹحصاء العام للسكان
والمساكن ) (2013ما بين  36و %38بين صفوف مواطنينا .هذا باﻹضافة إلى أن الﺗحرر من اﻷمية
إنما هو مجرد معبر ضروري للمرور إلى برامج ﻻ مﺗناهية لﺗعليم الكبار؛ باﻹمكان أن ﺗشمل الدروس
النظامية )مثل ﺗحضير مخﺗلف الشهادات( والﺗكوين الفني والمهني والﺗقنيات الجديدة وغيرها من
المعارف البشرية المﺗزايدة..
 .2.2النﺗائج المحﺗملة عند عدم حل المشكل/الحاجة
في حالة عدم اسﺗخدام اﻹذاعة في مجال محاربة اﻷمية فﺈن البلد سيقضي وقﺗا طويﻼ قبل أن يﺗمكن من
اسﺗئصال هذا الداء العضال ،اللهم إﻻ إذا ﺗم مضاعفة جهود محو اﻷمية حضوريا بشكل كثير جدا.
 .3ﺗحديد اﻷفكار لمعالجة المشكل
 1.3وصف كل الحلول الممكنة لكل المشكل أو الحاجة
محو اﻷمية يمر عبر الطريقﺗين :الحضورية و عن بعد .إﻻ الجهود في هذا المجال ينبغي ـ لﺗسريع
الخطو ـ أن ﺗعطي نصيبا معﺗبرا لﻺذاعة .كما يلزم أن يحﺗوي كل مشروع ـ له عﻼقة مباشرة بالساكنةـ
على مكونة لمحو اﻷمية.
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 2.3وصف انسجام كل فكرة مع اﻷهداف العامة أو القطاعية
هذه اﻷفكار الﺗي ﺗهدف إلى محو اﻷمية داخلة ضمن أولويات اﻹسﺗراﺗيجية الوطنية للنمو المﺗسارع
والرفاه المشﺗرك ،أهداف الﺗعليم .كما أنها من صميم صﻼحيات قطاع الشؤون اﻹسﻼمية والﺗعليم
اﻷصلي.
 3.3أمثل طريقة لحل المشكل أو الحاجة
أمثل طريقة لمواجهة اﻷمية هي ﺗنويع العرض و إشراك الجميع وﺗحفيز الدارسين ،عبر ربط محو
اﻷمية بالﺗكوين الفني والمهني و اﻷنشطة المدرة للدخل وخلق جو ثقافي يوفر ظروفا مﻼئمة للمطالعة
ويثمن العلم والﺗعلم والمعرفة..
 4.3المشاريع قيد الﺗنفيذ ﺗحاول حل المشكل
حسب علمي ﻻ ﺗوجد حاليا أية مشاريع عمومية لمحو اﻷمية.
 5.3إذا كانت اﻹجابة نعم ،هل هذا المشروع المقﺗرح افضل من المشاريع اﻷخرى
 .4المضمون اﻷولي للمشروع
ﺗقديم بشكل أولي ﻻئحة اﻷشغال اﻷساسية للمشروع المسﺗقبلي والسلع والخدمات الﺗي يﺗوقع ﺗوفيرها
يحاول هذا المشروع محو اﻷمية عن  21000أمي ،وذلك من خﻼل اسﺗغﻼل المعدات الﺗربوية الحديثة
الﺗي أنجزها القطاع بالﺗعاون مع اليونسكو/مكﺗب الرباط .وذلك بﺗكييف هذه المعدات القيمة مع اﻹذاعة؛
أي يﺗم ﺗخفيف المحﺗويات وإعادة ﺗصميمها بشكل يناسب البث اﻹذاعي .وقد مكنت الﺗجربة الماضية
)راديو أيكا( من ﺗكوين عناصر بشرية في هذا المجال .بعض هذه العناصر ﻻزال في القطاع و البعض
اﻵخر ﺗمت إعادﺗه إلى الﺗعليم .كما خلف المشروع السابق نواة ﻹذاعة ﺗربوية أقيمت في مباني المعهد
الﺗربوي الوطني.
بعد مرحلة مراجعة المعدات وطباعﺗها يﺗم ﺗسجيلها ،ثم يﺗم ﺗدريب الموارد البشرية )منعشون ،مشرفون،
ﺗقنيون ،إداريون( قبل أن ﺗقام وحدات المشروع في مناطق اﻻسﺗهداف )اﻷقل حظا في الﺗعلم( .وهنا
يمكن اﻻسﺗفادة من المحطات الجهوية ﻹذاعة موريﺗانيا ،كما يمكن اسﺗخدام مسجﻼت  mp3في المناطق
الﺗي ﻻ ﺗصلها الﺗغطية اﻹذاعية .وقد ﺗم عمل ذلك في الﺗجربة السابقة )بمدينة وادان بآدرار( وأعطت
كلها نﺗائج طيبة.
في مرحلة ﻻحقة يﺗم إقامة قاعدة بيانات مركزية ،ﺗغذيها البيانات الواردة من الميدان :كشوف
الﺗسجيل ،المﺗابعة والﺗقويم ،الﺗقارير ،إلخ.
يﺗم إقامة نظام لﻺشهاد ،يثمن ﺗحصيل الدارسين ويؤشر إلى قدرﺗهم على اﻻسﺗفادة من برامج ما بعد
محو اﻷمية .هذه الحلقة سﺗكون جديدة ،مقارنة بالﺗجربة الماضية؛ الﺗي كانت ﺗعطي مجرد إفادات:
ﺗميز بين الﺗجاوز ومجرد المشاركة في البرنامج.
اﻷشغال اﻷولية للمشروع:
ـ ﺗكييف اﻷدوات الديداكﺗيكية )الجديدة(
ـ طباعﺗها من جديد
ـ ﺗسجيل الدروس )على مخﺗلف الدعامات المسﺗعملة(
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ـ ﺗكوين الكوادر البشرية
ـ ﺗوفير المعدات المكﺗبية
ـ إقامة قاعدة للبيانات
أما اﻹضافات المﺗوقعة من وراء المشروع ،فمنها:
ـ ﺗدريب الكوادر البشرية
ـ ﺗحسين ﺗنظيم وﺗكوين العاملين
ـ ﺗحسين القدرات البشرية والمادية لﻺدارة
ـ ﺗحسيس وﺗعبئة الرأي العام حول أهمية برامج محو اﻷمية
ـ إقامة وحدات للمشروع بالمناطق الداخلية
ـ ﺗعميم ﺗجربة محو اﻷمية عبر اﻹذاعة على عموم الﺗراب الوطني
ـ ﺗحسين وﺗطوير نظام المﺗابعة والﺗقييم عبر إقامة قاعدة بيانات فعالة
ـ ﺗحضير اﻷرضية المناسبة لﻸنشطة المدرة للدخل )عبر دروس الﺗعاونيات(

الكلفة اﻹجمالية للمشروع 63103700 :أوقية جديدة
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شكلية ﺗحديد مشروع
اسم المشروع:

محو اﻷمية اﻷسرية المعتمد على المحاظر النموذجية

الوزارة
محور اسﺗراﺗيجية النمو المﺗسارع والرفاه المشﺗرك
القطاع
المدة المقررة للمشروع باﻷشهر
مناطق ﺗدخل المشروع

وزارة الشؤون اﻹسﻼمية والﺗعليم اﻷصلي

قطاع الﺗربية
36
المناطق اﻷقل حظا في التعليم والحاضنة
للمحاظر النموذجية
 .1وصف المشكل الذي يراد حله او الحاجة الﺗي يراد سدها
 المواقع التي تقام بها المحاظر النموذجية مناطق هشاشة وفقر مزمن يترافقان مع انخفاض في
نسبة التمدرس وغياب شبه تام للمرافق الخدمية ،وهو ما يشكل أرضية مثلى لتفشي اﻻنحراف
واﻻنجرار إلى التطرف والعنف.
 ومن بين اﻹجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة هذه الوضعية إطﻼق ديناميكية لفتح المحاظر
النموذجية ﻻستقبال اﻷطفال غير المتمدرسين ،مع حوافز على شكل منح لﻸهالي تعويضا عن
نقص الدخل العائد إلى توقيف عمل اﻷطفال .ويسعى المشروع الحالي إلى محو اﻷمية عن أهالي
التﻼميذ المستفيدين من هذه التجربة ،والتي أعطﺖ حتى اﻵن نتائج مشجعة يمكن استغﻼلها؛
سبيﻼ إلى إنجاح محو اﻷمية اﻷسرية )كمصدر للتحفيز(.
 إن اﻹرادة السياسية للسلطات العمومية كما تتجلى في اﻹستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع
والرفاه المشترك ،والخطة العشرية لتطوير النظام التربوي ،والمشاريع قيد اﻹنجاز في هذه
المناطق )التزويد بالماء انطﻼقا من آفطوط الشرقي ،الكهربة ،فك العزلة بطرق معبّدة  (...كل
ذلك يعزز اﻷمل في إنجاح المشروع الحالي.
 .2حجم المشكل  /الحاجة
 1.2أهمية وحجم المشكل/الحاجة
وﻻ يخفى أن هذا المشروع من شأنه أن يمكن من اسﺗغﻼل شرائح عريضة من المجﺗمع ﺗنمية البلد
بشكل فعال ،و/أوالحد من سلبيﺗهم في هذا اﻹطا ،كما يحد من انﺗشار ظاهرة الﺗطرف العنيف
انطﻼقا من المدخل إليها :الدين،
 .2.2النتائج المحتملة ﻋند ﻋدم حل المشكل/الحاجة
 سلبية دور اﻷسر في ﺗكوين وﺗعليم الشباب المسﺗهدف احﺗمال فشل الجهود المبذولة من أجل احﺗضان الفئة المسﺗهدفة انعكاس الوضعية بشكل سلبي على مسار الﺗنمية بشكل عام -انعكاس الوضعية بشكل سلبي على اﻷمن واﻻسﺗقرار
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 .3ﺗحديد اﻷفكار لمعالجة المشكل
 1.3وصف كل الحلول الممكنة لكل المشكل أو الحاجة
 2.3وصف انسجام كل فكرة مع اﻷهداف العامة أو القطاعية
سعة لمحو اﻷمية في موريتانيا :المحور رقم ) 3ترقية
 اﻹستراتيجية الوطنية من أجل رؤية مو ّ
إسهام التعليم اﻷصلي في مكافحة اﻷمية(
 خطة عمل  :2022-2018المحور ) 3تطوير برامج متنوعة ومﻼئمة في مجال محو اﻷمية
والتعليم غير المصنف(.
 3.3أمثل طريقة لحل المشكل أو الحاجة
 4.3المشاريع قيد الﺗنفيذ ﺗحاول حل المشكل
 5.3إذا كانت اﻹجابة نعم ،هل هذا المشروع المقﺗرح افضل من المشاريع اﻷخرى
 .4المضمون اﻷولي للمشروع
تقديم بشكل أولي ﻻئحة اﻷشغال اﻷساسية للمشروع المستقبلي والسلع والﺧدمات التي يتوقع
توفيرها

المكوﻧة  :1هندسة محو اﻷمية اﻷسرية
 تحليل حاجات أهالي اﻷطفال في مناطق تدخل المحاظر النموذجية ،بالنظر إلى الواقع
اﻻجتماعي واﻻقتصادي للمواقع المعنية
 إعداد البرامج والدعامات المخصصة لتمرير الكفاءات اﻷساسية المناسبة
 تكثير الدعامات
 اختيار المكونين وتكوينهم
المكوﻧة  :2تحﺴيس وتعبئة اﻷسر
 اختيار المواقع على أساس المعايير المقررة ومتابعة الترتيب على سلم اﻷولوية
 إيفاد بعثة للتحسيس والتعبئة اﻻجتماعية )بعرض نتائج المحظرة النموذجية كوسيلة إقناع أو حتى
اشتراط وجودها ﻻستمرار التدخل(
المكوﻧة  :3محو اﻷمية اﻷسرية
 اختيار المباني وأدوات تعليم الكبار
 تسجيل المعنيين بمحو اﻷمية
تنظيم التكوين بما في ذلك نشاطات المتابعة والتقييم

ﻋدد المستهدفين 18000 :أمي
الكلفة العامة للمشروع 33660000 :أوقية جديدة
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شكلية ﺗحديد المشروع
اسم المشروع:

مشروع صيانة وتجهيز المساجد
وزارة الشؤون اﻹسﻼمية والﺗعليم اﻷصلي

الوزارة
محور اسﺗيراﺗيجية النمو المﺗسارع والرفاه
المشﺗرك
القطاع
المدة المقدرة للمشروع باﻷشهر
 36شهرا
جميع عواصم وﻻيات الوطن كمرحلة أولى
مناطق ﺗدخل المشروع
 .1وصف المشكل الذي يراد حله أو الحاجة الﺗي يراد سدها
* النقص الكبير المﻼحظ في صيانة وﺗجهيز المساجد بالخدمات الضرورية :
 الماء الكهرباء اﻷفرشة النظافة صيانة المبنى عمال النظافةمع اﻹشارة إلى عدم وجود أي مخصصات مالية لهذه الخدمات اﻷساسية والضرورية في بيوت ﷲ ﺗعالى.
 .2حجم المشكل  /الحاجة
 1.2أهمية وحجم المشكل  /الحاجة
 إن ﺗوفير الخدمات اﻷساسية للمساجد أمر في غاية اﻷهمية ومع ذلك فﺈن هذه الخدمات شبه منعدمة فيجميع مساجد الوطن.
وهذا ﻻ يﺗناسب مع مكانة وقدسية المساجد
 2.2النﺗائج المحﺗملة عند عدم حل المشكل  /الحاجة
 ﺗردي الخدمات وعدم ﺗوفر الظروف المﻼئمة ﻷداء رسالة المسجد )الﺗعبدية و الﺗعليمية والﺗوجيهية( 3ﺗحديد اﻷفكار لمعالجة المشكل
 1.3وصف كل الحلول الممكنة لكل المشكل أو الحاجة
 إجراء إحصاء شامل لﻺطﻼع على وضعية المساجد. اخﺗيار مجموعة من المساجد في كل وﻻية كمرحلة أولى بغية حل المشكل بها. ﺗعبئة الموارد المالية للمشروع الﺗعاقد مع مؤسسات ﻹنجاز الخدمات في اﻵجال المحددة طبقا لدفﺗر اﻻلﺗزامات المطلوبة. الﺗعاون مع الشركاء لﺗعبئة الموارد المالية للمشروع. 2.3وصف انسجام كل فكرة مع اﻷهداف العامة أو القطاعية
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 العناية بالمساجد والقائمين عليها ﺗندرج في صميم أهداف وأولويات القطاع. ﺗوفير الظروف المﻼئمة لﺗمكين المسجد من أداء رسالﺗه. 3.3أمثل طريقة لحل المشكل أو سد الحاجة
ﺗعبئة الموارد المالية الﻼزمة ﻹنجاز الخدمات المطلوبة.
 4.3المشاريع قيد الﺗنفيذ ﺗحاول حل المشكل
ﻻ ﺗﺗوفر الوزارة حﺗى اﻵن على أي مشروع يعنى بﺗحسين وضعية المساجد من حيث الصيانة والﺗجهيز
والنظافة.
 5.3إذا كانت اﻹجابة نعم ،هل هذا المشروع المقﺗرح أفضل من المشاريع اﻷخرى.
ﻻ ﺗﺗوفر الوزارة على مشروع في هذا المجال كما ذكرنا آنفا وﺗﺗطلع إلى اعﺗماد هذا المشروع لحل المشكل.
 4المضمون اﻷولي للمشروع
 1.4ﺗقديم بشكل أولي ﻻئحة اﻷشغال اﻷساسية للمشروع المسﺗقبلي والسلع والخدمات الﺗي يﺗوقع ﺗوفيرها
ﻻئحة اﻷشغال اﻷساسية والتكاليف المالية للمشروع لسنوات ) 2021 -2020 – 2019 :صيانة وﺗجهيز  150مسجدا(

 ﺗجهيز ) (04مرافق عمومية لكل مسجد =  600مرفقا × 5000أوقية جديدة =  3.000.000أوقية جديدة 900حنفية×  3000أوقية جديدة =  2700.000أوقية جديدة
 ﺗجهيز ) (06حنفيات للوضوء = ﺗزويد سكن اﻹمام والمؤذن بالماء وﺗسديد مسﺗحقاﺗه  150 :مسجدا=  196000أوقية نفقات الكهرباء لصالح  150مسجدا: ﺗكاليف الكهرباء لصالح  150مسجدا 144.000 :أوقية جدديدة ﺗوفير مكيفات لصالح  150مسجدا 700 :مكيف ×  800أوقية ج =  560.000أوقية ج ﺗوفير اﻷفرشة لصالح  150مسجدا وملحقاﺗه )المسجد ،المحظرة ،سكن اﻹمام(: 150 × 100.000مسجدا =  15.000.000أوقية جديدة.
 ﺗكلفة  150عامل نظافة لصالح  150مسجدا فﺗرة المشروع =  12.600.000أوقية جديدة -ﺗوفير الصيانة لصالح  100مسجدا  100 × 20.000 :مسجدا =  2.000.000أوقية جديدة

منسقية المشروع:
 ﺗأجير مقر للمشروع بنواكشوط  36 × 20.000 :شهرا =  720.000أوقية جديدة ﺗجهيز مقر المشروع  150.000 :أوقية جديدة ﺗكاليف الماء والكهرباء  36 × 3000 :شهرا =  108000أوقية جديدة الﺗسيير اﻹداري للمشروع 600.000 :أوقية جديدة منسق المشروع 36 × 30.000 :شهرا =  1080000أوقية جديدة أعضاء المشروع  4 :أعضاء =  36 × 80.000شهرا =  2.880.000أوقية جديدة الدراسات الفنية للمشروع 200.000 :أوقية جديدة عمال المشروع 4 :عمال =  1.440.000 = 36 × 40.000أوقية جديدة . المﺗابعة والﺗقييم 9 :زيارات ميدانية ×  1.350.000 = 150.000أوقية جديدة ﺗدشينات  9 :ﺗدشينات ×  3.600.000 = 400.000أوقية جديدة . نفقات أخرى  1.500.000 :أوقية جديدة .مجموع ﻻئحة اﻷشغال اﻷساسية والتكاليف المالية للمشروع =  4.885.600أوقية جديدة
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