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 متهيد
في إطار برنامج تعهداتي المتعلق بالقطاع )إشعاع حضارتنا اإلسالمية 

( أطَّر فخامُة رئيس الجمهورية تأطيرا عاما، ثم قدم تعهدات في 9ص:

 ..تعهدات 9نقاط محددة وصلت تسعة 

وهدف هذه الورقة هو رصد مستوى تنفيذ التعهدات في سياق نقاطها  

المحددة أوال، ثم رصد ما تم إنجازه في سياق التحسينات الداخلة في 

 التأطير العام لهذه التعهدات.

 

 



 

 
  

4 

 أوال: مستوى تنفيذ التعهدات

إطالق برنامج لتشييد المساجد وإعادة  .1

 الكبير.تأهيلها، بما في ذلك مسجد نواكشوط 
ألول مرة على حساب  3232مسجدا خالل سنة  32تم ترميم وقد 

الدولة، وقد كان ذلك بموجب مناقصة لدى اللجنة الوطنية 

 للصفقات.

أما بالنسبة للتشييد، فهو من اختصاص قطاع آخر، وقد تم التداول 

 بشأنه على أن يبدأ في أقرب وقت بحول اهلل.
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 حجاج.لتوفير هياكل استقبال مناسبة ل .3
 19ظروف كوفيد، إال أن أجير أماكن إقامة قريبة من الحرمتم توقد 

 دون الحج خالل السنة الماضية. حالت

 

 

 

 

 

 

 

التكفل بمصاريف صيانة وتجهيز المساجد  .2

 الكبرى في البالد.
وتمت  -كما ُذِكر سابقا  – 3232مسجدا خالل سنة  32تم ترميم 

 3231برمجة ترميم المزيد في ميزانية 

مسجدا  122تم إطالق حملة تفريش المساجد بتفريش  كما

على أن تكون  3231( وُرِصد المزيُد في ميزانية 3232)ميزانية 

 األول. العتيقة في الواليات هي المستفيدالمساجد الكبرى و
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هناك ميزانية مرصودة لصيانة الجامع الكبير )الجامع السعودي(  -

 .3231ي ميزانية مليون أوقية قديمة ف 32بلغت أكثر من 

البدء بالتفريش السنة الماضية، لكن  19منعت ظروف كوفيدوقد 

 الفراش تم شراؤه السنة الماضية، وبدأ استغالله.

من مصاريف التجهيز: الماء والكهرباء، ويحتاج ذلك توجيها من  -

 الجهات الوصية على المؤسستْين المعنيتين بهاتْين الخدمتين.
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 وتكوينهم وتأطيرهمالتكفل باألئمة  .4
اكتتاب المؤذنين مؤذن. )ألول مرة يتم  422إمام و  422تم اكتتاب 

 .في تاريخ البالد

ِشئ لمركز تكوين تم وضع اللمسات األخيرة على القانون الُمنو 

 .األئمة والخطباء

أصبحوا  يتقاضون رواتب شهرية، ويستفيدون من الضمان كما 

 .الصحي
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 َعصرنة تسيير األوقاف .5
تم وضع اليد على العديد من الممتلكات الوقفية العقارية  -

 المهمة بانواكشوط وانواذيبو، كانت مهملة.

تم اعتماد خبير محاسبي لتقييم ممتلكات المؤسسة الوطنية  -

 لألوقاف.

تم بناء مخازن كبيرة على أرض وقفية بسوق الخشب بالميناء،  -

 وبدأ استغالل هذه المخازن.

دكانا، على أرض وقفية  14اآلن في بناء سوق من يجري العمل  -

 دكاكين بسوق الخشب بالميناء. 6قرب ملتقى طرق مدريد، و

 تم تحويل مقر المؤسسة الوطنية لألوقاف إلى مبنى محترم. -
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 تعزيز ودعم محاظرنا .6
إنشاء جائزة رئيس الجمهورية لحفظ وفهم المتون المحظرية،  -

خالل الحضور الشخصي لفخامة  وهي جائزة ذات )بعد معنوي( من

الرئيس، و)بعد مادي( من خالل جوائزها المعتبرة، و)بعد تحفيزي( 

من خالل حمل الطَلبة على مقتضيات السباق من الجد والمثابرة، 

 و)بعد تثميني( من خالل هذه األبعاد الثالثة.
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 655مضاعفة المحاظر المدعومة من طرف القطاع لتصل إلى  -

خها من رواتب شهرية، معظمها في األماكن األقل يستفيد شيو

 حظا في التعليم.

ة االستيعاب في محاظر مشروع التعليم األصلي بنسبة قزيادة طا -

 تلميذا 62تلميذا إلى سقف  22لترتع من سقف  122%

التعاقد مع مجموعة من الُمَتَتبعين للقيام بمهمة التفتيش  -

التعليم األصلي، من أجل  للمحاظر الُمنشأة في إطار مشروع دعم

 مراقبة األداء وإعداد تقارير شهرية عنه.

 

 

 



 

 
  

11 

دعم وتوسيع مراكزنا الثقافية في شبه  .7

 المنطقة.
دون  19لحد الساعة ال إنجاز في هذا التعهد الذي حالت ظروف كوفيد

قطع شوط فيه، وهو موجودعلى قائمة اآلفاق المستقبلية 

 للقطاع.

وحيد بالخارج يوجد بانيامي عاصمة  يتبع للوزارة مزكز ثقافي -

 النيجر.

تتحمل الوزارة تكاليف المسجد الموجود في المركز الثقافي  -

 ببانجول  عاصمة غامبيا.
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ز الوسائل الخاصة بإذاعة القرآن الكريم تعزي .8

 وقناة المحظرة.
تتمتع إذاعة القرآن الكريم بميزانية خاصة مبوبة ضمن ميزانية  -

 الوطنية، ولها مسطرة برامجية غنية بتدريس المتون.اإلذاعة 

تم ألول مرة رصد ميزانية لنشر التعاليم اإلسالمية عن طريق  -

 .3232قناة المحظرة ابتداء من 
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 مكنت هذه الميزانية من:كما 

زيادة الكثير من البرامج التدريسية استغرقت جميع المتون  -1  

 المحظرية.

والمقدمين والفنيين في قناة المحظرة  استفادة جميع الشيوخ -3

 من مخصصات شهرية.

تم إطالق أحد عشر كرسيا علميا أكاديميا من الكراسي ذات  -

الضيف  الدائم، مع أكابر علماء البلد, وكرسيين من الكراسي متنوعة 

 الضيوف.

 .تم اقتناء وحدة إنتاج خاصة بإنتاج الكراسي العلمية -
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 رف عبر الحوارلة تفكيك خطاب التطمواص .9
إعداد خطة عمل لمدة ثالث سنوات لخلية مكافحة الغلو تم  -

 والتطرف التابعة لوزارة الشؤون اإلسالمية.

تنظيم ورشة إعداد استراتيجية لالتصال خاصة بمحاربة الغلو  -

 والتطرف بالتعاون مع وكالة األمم المتحدة لالجئين.

تنظيم ورشة وطنية لمدة يومين الختيار التجارب الناجحة في  - 

مجال محاربة الغلو والتطرف بالتعاون مع االتحاد األوروبي حيث تم 

كوركل، –لعصابة  –اختيار ثالث تجارب من واليات: داخلة انواذيبو

لعرضها في ورشة إقليمية في انيامي عاصمة النيجر للتنافس مع 

 خمس األخرى.تجارب دول الساحل ال
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ثانيا: ما تم إنجازه يف سياق التأطري العام مقسام 

عىل املحاور الثالثة التي ينتظمها مجال عمل 

 القطاع وهي:
 

 محور الشؤون اإلسالمية 

 محور التعليم األصلي ومحو األمية 

 محور المؤسسات التابعة للقطاع 
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 محور الشؤون اإلسالمية: .1

اإلسالمية اهتماما خاصا نظرا ألهميته أولى القطاع لمحور الشؤون 

الدينية ولكونه أحد العناوين البارزة في برنامج فخامة رئيس 

 :الجمهورية )تعهداتي(  وفي هذا المجال تمت اإلنجازات التالية

إعادة هيكلة هيئة العلماء بشكل يضمن أن تضم أكبر  •

استعادة قدر ممكن من علماء البلد من غير إقصاء، وهو ما مكن من 

المصداقية لهذه الهيئة المهمة والتي كانت الذراع األقوى للعمل 

الحكومي خالل فترة انتشار وباء كورونا  وقد تمت إعادة االعتبار 

لهذه الهيئة ماديا ومعنويا وزودت بالوسائل الالزمة لعملها والمكان 

المناسب لمقرها، وقد دخلت في شراكات خارجية مهمة للبلد، كما 

تتاح مقرات جهوية مجهزة في كل واليات الوطن وتعيين تم اف

 مجالسها العلمية.
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تنظيم بعض الملتقيات العلمية المهمة، والمساهمة في  •

العديد من الندوات المحلية والدولية حول الرؤية اإلسالمية 

 .المنفتحة في مجال التعايش السلمي ونبذ العنف والتطرف

مؤهلة للمسابقات الدولية تنظيم المسابقات القرآنية ال •

باإلضافة إلى مسابقات محلية في  3232للقرآن الكريم بداية 

 .مختلف علوم القرآن

 

 

 

 

 

 

 

إعادة تنظيم وضبط عمل لجنة مراقبة األهلة ،حيث وفر  •

لها فضاء اجتماعات مناسب فضال عن تزويدها بالحاجات الضرورية 

رصد األهلة وتم لعملها كأرقام اتصال خصراء وأجهزة تلسكوب ل

تمكين بعض أفرادها من رحالت داخلية لبعض المناطق التي 

 .تعتبر نموذجية بالنسبة لرؤية الهالل
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وفي مجال اإلحياء الرمضاني تم اعتماد العديد من  •

الموضوعات الثرية التي يحتاجها المشاهد والمستمع والقارئ عبر 

 .وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمكتوبة

عاية ودعم عدة مسابقات في مجال القرآن الكريم ر •

واآلداب اإلسالمية، من خالل التكفل بكل جوائزها كالمسابقة 

 .القرآنية لقناة المحظرة ، ومسابقة شاعر الرسول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  القيام بإحياء رمضاني على مستوى جميع عواصم واليات •

 الوطن

  .إصدار إمساكيات لجميع واليات الوطن •
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إطالق حملة "بالقرآن نرفع البالء" حيث بقي القرآن  •

خالل اشتداد ، مرفوعا على مآذن الجمهورية على مدار الساعة

 . 19 جائحة كوفيد

قرص أليكترني بتوجيهات فقهية وطبية  5222شحن  •

 .لإلرشاد حول اإلجراءات االحترازية بمختلف اللغات الوطنية

رعية حول نازلة إنتاج عشرات الومضات اإلعالمية الش •

الجائحة, تم بثها عبر وسائل اإلعالم الوطنية وعبر وسائط التواصل 

 اإلعالمي.
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 :محور التعليم األصلي ومحو األمية .3

 

 

 

 

، ُبوَرات) افتتاح أربعة معاهد جهوية جديدة في كل من: •

في كل  لتنضاف إلى المعاهد القديمة( شنقيط، سيلبابي، بوكي

 )كيفه، كيهيدي، بوتلميت وانواذيبو ( من

ميين الذين تتجاوز أشهر لتدريس األ 6نظيم حملة لمدة ت •

فصال دراسيا بلغ مجموع  131سنة، إذ تم فتح  15أعمارهم 

 . دارسا 2235المستهدفين بها 

 32مدرسا )المدرس يدرس فصلين( و 73التعاقد مع  •

  .مشرفا لمتابعة األقسام

إدارة محو األمية من  ىات على مستوإعداد قاعدة بيان •

 .أجل ضبط أكثر للعملية الدراسية
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 محور المؤسسات الخاضعة لوصاية القطاع .2

متثلت حصيلة إنجازات املؤسسات الخاضعة لوصاية 

 القطاع يف الفرتة األخرية يف ما ييل:

 

 

 

 

 

 
 لعيونجامعة العلوم اإلسالمية ب 

 .استحداث مركز للخدمات الجامعية •

 .إنشاء المركز الجامعي لبحوث التطرف العنيف •

 عن بعد تابعة للجامعة في أبو ظبيفتح وحدة للدراسة  •

  بدولة اإلمارات العربية

  تخصصات في مرحلة الماستير 27استحداث  •

  في مختلف الكليات 13زيادة تخصصات الليسانس لتصل إلى  •

  .استحداث خلية داخلية خاصة بنظام الجودة •
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ظل تعليق الدراسة بسبب جائحة كورونا تم تقديم  في •

 ( ZOOM) الكثير من الدروس والمحاضرات عن طريق تقنية

لصالح طالب الجامعة سواء داخل الوطن أو خارجه )في 

 .اإلمارات العربية المتحد والمملكة العربية السعودية(

إعداد الملفات الوصفية لمقررات التكوين لمرحلتي الليسانس  •

  استروالم

مراجعة المقررات الدراسية وتحديثها في جميع المراحل  •

 .واالقسام العلمية

 تجهيز مكتبة الكترونية وقاعة لتدريس المعلوماتية. •
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 المعهد العالي للدراسات والبحوث اإلسالمية 
زيادة الطاقة االستيعابية لمسابقة دخول المعهد بنسبة  •

طالبا ممنوحا عن طريق  162إلى  82لترتفع من  122%

 .المسابقة سنويا

 .مضاعفة  الطاقة االستيعابية على مستوى مرحلة الماستر •

لتسيير المسار الدراسي للطلبة وآخر  معلوماتياقتناء نظام  •

 .للشؤون المالية

 .وحدة معلوماتية 32إنشاء قاعة للمعلوماتية تحتوي على  •

المجلس الوطني إعداد وتقديم ملف وصفي أكاديمي إلى  •

للتعليم العالي للمصادقة على المناهج التربوية ومكونات 

النظم  الدراسة مما سيمكن من استحداث شعب جديدة:

  والمهن القضائية واالعالم واالتصال

  .مدرسة للدكتوراه في الشريعة اإلسالميةالتحضير إلنشاء  •

 استحداث خلية داخلية خاصة بنظام الجودة. •
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 لمحظرة الشنقيطية الكبرى باكجوجتا 
تم إنجاز مبنى مؤقت بالتعاون مع األشقاء في دولة اإلمارات  •

العربية المتحدة, يتكون من قاعات دراسية ومكاتب إدارية 

 .مزودة بالطاقة الشمسية

إعداد ملف وصفي للمناهج التربوية للمؤسسة والمصادقة   •

 عليها من طرف مجلس اإلدارة، 

قاعة للمعلوماتية لدعم قدرات الطواقم اإلدارية اقتناء  •

  .والتربوية والطالب

 اطالق خدمتي المطعم الجامعي والنقل لصالح الطالب.  •
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 مركز التكوين المهني لخريجي 

 المحاظر بانواكشوط
 :تم فتح ورشات جديدة هي •

 .اللحامة

 .التكييف والتبريد

 .المحاسبة 

  .طالبا 362لتصل إلى مما زاد الطاقة االستيعابية 

شاب في دورات تكوينية حسب التخصصات  329تكوين  •

الممول من  كوريمفي إطار التعاون مع مشروع  السالفة الذكر,

 طرف االتحاد األوربي.
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 اآلفاق املستقبلية للقطاع
وقد تم إعداد  ،إنشاء مؤسسة وطنية للزكاة والعمل الخيري •

 .مشروع قانونها

 .لنشر وطباعة المصحف الشريف والكتب اإلسالميةإنشاء دار  •

إنشاء مركز لتكوين األئمة والخطباء، تم إعداد مشروعه  •

 القانوني

  مواصلة التكفل باألئمة وتكوينهم وتأطيرهم •

المواصلة مع برنامج تشييد المساجد وإعادة تأهيلها بما في  •

 .ذلك مسجد انواكشوط الكبير

للمساجد ومراجعة النصوص القانونية تنظيم إحصاء شامل  •

 .المنظمة لها

 .توفير هياكل استقبال مناسبة لحجاجنا في البالد المقدسة •

تحديث مسطرة برامج قناة المحظرة بغية إنارة الرأي العام  

حول مختلف   القضايا ذات الصلة باإلسالم عقيدة وشريعة 

 وسلوكا

 .لقانونمواصلة ضبط األمالك الوقفية وحيازتها با •
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خلق موارد ذاتية للمؤسسة الوطنية لألوقاف من خالل  •

 .مشاريع ريعية

تحقيق األهداف االجتماعية لمؤسسة األوقاف وخاصة برامج  •

 .كفالة األيتام ومساعدة أصحاب الحاجات الخاصة

مواصلة تنظيم مسابقة فخامة رئيس الجمهورية لحفظ وفهم  •

 .المتون المحظرية

زة رئيس الجمهورية لحفظ وفهم المتون إصدار مجلة جائ •

 . المحظرية

تنظيم أيام حوارية شبابية حول موضوعات : الشباب  •

 –الخدمة الوطنية من منظور الشرع  –والتحصين الفكري 

 .التعايش في ظالل التنوع

 إعداد نصوص قانونية تنظم مستويات التعليم األصلي •

اد قاعدة بيانات تنظيم إحصاء شامل للمحاظر وطالبها وإعد •

   خاصة بها

  استصدار مرسوم ينظم أسالكا خاصة بالقطاع •

نشر التعليم األصلي في المناطق األقل حظا في التعليم وذلك  •

 .من خالل زيادة عدد المحاظر النموذجية
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مراجعة االستراتيجية الوطنية لمحاربة األمية لجعلها أكثر  •

  لمستهدفينمواكبة لمقتضيات الحياة االجتماعية ل

إعداد برامج متنوعة تستجيب لحاجيات الكبار حسب النشاط  •

 .االقتصادي واالجتماعي

 .تفعيل دور المحظرة الموريتانية في محاربة األمية •

اكتتاب أساتذة دائمين لسد النقص الحاصل في بعض   •

 التخصصات في مؤسسات التعليم العالي

لحاجيات سوق العمل إنشاء ُشعب مهنية جديدة تستجيب  •

 .مثل: النظم والمهن القضائية واإلعالم واالتصال

إنشاء مدرسة للدكتوراه في المعهد العالي للدراسات والبحوث  •

 .اإلسالمية

تطوير البنية التحتية الستيعاب األعداد المتزايدة من الطالب  •

  .في مؤسسات التعليم العالي

 .تطوير تقنية التعليم عن بعد •

ن الخدمات الجامعية وخاصة النقل والمطعم الداخلي تحسي •

 .للمؤسسات الجامعية

 .إنشاء منصات ألكترونية لتوجيه الطالب •
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دعم البحث العلمي وتشجيع التكوين وتبادل البعثات مع  •

 .الجامعات األخرى

 

 

وإن كانت قطعت خطوات متقدمة  –أخيرا فإن الوزارة 

الواحد من أجل  ستظل تعمل بروح الفريق - بحمد اهلل

كسب الرهان بالتحقيق الكامل لكل التعهدات المتعلقة 

بها من برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد 

 الشيخ الغزواني.

 

 واهلل من وراء القصد
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