
 
جمعیة ترقیة اللغة الولفیة في 

 الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة
جمعیة النھوض بالبوالریة في 

  الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة
الجمعیة الموریتانیة لترقیة اللغة 

 السوننكیتینوالثقافة 

 

  بیـــــــان
  من أجل إضفاء الطابع الرسمي على اللغات الوطنیة 

  ي في نظام التعلیم الموریتانيوإعادة دمجھا بشكل فعل
  

و  1973و  1967و  1959(،  1960تم إجراء إصالحات تعلیمیة مختلفة في موریتانیا منذ عام لقد 
وتم تطویرھا تحت ضغط  ،أیدیولوجیةأو / ، وكلھا في األساس سیاسیة و ) 1999و  1984و  1979

أي  التعددي لثقافیة البلد ، ولم یلبطابع من ھذه اإلصالحات في االعتبار ال لم یأخذ أيو متأزمة،أوضاع 
ولم تحظ ھذه  بمجملھا،منھا مطالب االستقالل والتنمیة والدیمقراطیة ، ناھیك عن تطلعات السكان 

إلى تھمیش واضح لألطفال الذین  -من بین عواقب أخرى  - وقد أدت . موضوعي اإلصالحات قط بتقییم
 .لغتھم األم لیست اللغة العربیة

، تجربة ناجحة في تعلیم  1989إلى  1979في الفترة من  عرفتموریتانیا  ھنا التأكید على أنمن المھم 
 انیة المختلفة،الموریت المجموعاتألطفال  یةوالولف ةوالسوننكی یةجمیع اللغات الوطنیة العربیة والبوالر

 ،1985 في أفق سنةإصالح تعلیمي قائم على اللغات الوطنیة  إدخالإلى  سعت موریتانیا 1979في عام ف
معھًدا للغات الوطنیة مھمتھ إجراء التجارب على مدى ست لذلك الغرض أنشأت الحكومة الموریتانیة و

األساسیة وفي  المرحلةكوسیلة تعلیمیة في جمیع مستویات  یةفة والولنكیسونالو یةلبوالرللغات اسنوات 
عمًال  معھد اللغات الوطنیة  یة التي دامت ست سنوات ، حققفترة التجریبالفي نھایة و. برامج محو األمیة

من قبل الدوائر المختصة في وزارة التعلیم األساسي  م من التقییم اإلیجابي إلنجازاتھعلى الرغو. رائعًا
واإلصالح  فقد تم إلغاء تعمیم ھذه التجربة) الیونسكو/بریدا(والمكتب اإلقلیمي للتعلیم في إفریقیا والثانوي 

كان ھذه التجربة الناجحة التي في إمكان لقد . بسبب االتجاھات الجدیدة للسلطة 1989المتوقع في عام 
للتطبیق من أجل لمشروع اندماج وطني قابل  اأساس تمثلأوقفتھا الحكومة دون مبرر موضوعي أن 

 .وحدة وطنیة قویة ودائمة

دستور البالد ونتائج المعھد السابق للغات الوطنیة ب بدءافي ضوء ھذه العوامل المختلفة و الیومو
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمیثاق (الدولیة التي صادقت علیھا موریتانیا والنظم والنصوص 

بحمایة وتعزیز التنوع الثقافي وحق كل مواطن  تلزمھاالتي و )األفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب ، إلخ
  :مطلوبةفي االزدھار بلغتھ وثقافتھ ، فإن التدابیر األساسیة التالیة 

لتعلیم واإلدارة والتواصل لإضفاء الطابع الرسمي على جمیع لغاتنا الوطنیة بھدف جعلھا لغات  -
  .جمیع مجاالت الحیاة الوطنیة دخولینھا من واالقتصاد والنھوض االجتماعي، في كلمة واحدة تمك

نظام تعلیمي یضمن تكافؤ  في نظام التعلیم، یةفة والولوالسوننكی یةإعادة اإلدماج الفوري للغات البوالر -
  .الوطنیة للمجموعاتالفرص لجمیع أبناء الوطن ویقوم على احترام الحقوق اللغویة والثقافیة 
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