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وال تعكس بالضرورة وجهات نظر    من أعدوه هي آراء   ر عنها في هذا التقرير اآلراء المعبَّ

للهجرة و الدولية  تال  المانحين وال  المنظمة  للهجرة   المنظمة  عتقد الشركاء.  أن    قوة ب  الدولية 

ال المنبشرالهجرة  مفيدة  تية  ل  ظمة  وبالنسبة  للهجرة  ولمجتمع  للمهاجرين  الدولية  المنظمة 

من   الدولية  المجموعة  من  شركائها  مع  بالتعاون  تتصرف  حكومية  غير  منظمة  باعتبارها 

في حل المشاكل العملية التي تطرحها الهجرة والعمل بطريقة أفضل من أجل  أجل المساعدة  

الرهان وتشجيعفهم  المشاكل  بتلك  المرتبطة  خ   التنمية  ات  من  واالجتماعية  الل االقتصادية 

 . يتهمورفاه لمهاجرينل يةكرامة اإلنسانالوالحفاظ على  ؛الهجرة

 

 المنظمة الدولية للهجرة  
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 .نووباسك
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I. مدخل 

في   م  توجد  مؤسسات  األفريقية  البلدان  من  لتعل  كرَّ العديد  اإلسالميةسة  العلوم  بينها   ،م  من 

القرآنيمدارس لتعل تعترف بها وخاصة لألطفال. يمكن أن تكون هذه المدارس رسمية )  ، م 

 (. ةغير منظمو  ال تعترف بها الدولة( أو غير رسمية )الدولة وتنظمها

إفريقياهي إحدى دول  موريتانيا    ي   ،غرب  تعل    حتلالتي  القران  فيها  ا  حي ِّز  م  في نظام  ا مهم 

في  تنفيذ السياسة الوطنية  ب  كلفةلشؤون اإلسالمية والتعليم األصلي ملالتعليم مع إنشاء وزارة  

   . والتعليم األصلي ةاإلسالمي شؤون ال مجال

الت هذا  أدى  إنش  ثمينوقد  إلى  موريتانيا  في  القرآن  القرآنية  لتعليم  المدارس  من  العديد  اء 

 مستقلين.  خ ويأو ش دينية جهاتالدولة الموريتانية أو  التي أنشأتها( المحاظر)

اإلسالميةا وزارة    تتوفر المحاظر  لشؤون  إدارة  األصلي، عن طريق    سجلعلى    ،والتعليم 

ِّ مستوى ال  يمقيتمتحانات لاالم  يتنظتشرف على  و  ،الرسمية  حاظرللم إعانات منح  تين وسمدر 

على   أ  ,ذلكبناء  التقليدي  إال  الطابع  ان  يعلتطو  وأحيان ا  القرآن  لتعليم  دوني  التنظيم    حول 

ل مختلفة  ،حاظرالم  كافةالكامل  أشكاال   تتخذ  أن  يمكن  صغيرة  تشكيلة  من    ء اد تبا ،والتي 

 طفل وشاب.  200يمكن أن تستوعب ما يصل إلى  وصوال إلى هيئاتألطفال القرية  

عدة  منذ    المحاظرفي   متدخلون حماية الوالفاعلون في مجال الالمنظمة الدولية للهجرة تالحظ  

الموريتانيين واألطفال   العديد من األطفال  أن  يرسلهم    افريقيإغرب    المنحدرين من سنوات 

القرآن أو  أجل تعل  في موريتانيا من    حاظر هم إلى المذوو ويتم إرسال  .  التعمق في علومهم 

 ابن عم أو قريب(.   ،)أخ كبر سنااألاألغلبية من هؤالء األطفال مصحوبين بأحد أقاربهم 

ذه  ه مواكبة  لوالتعليم األصلي    لشؤون اإلسالميةاوزارة    عبر   ومع أن الحكومة تبذل جهودآ 

أجل   المحاظر األطفالمن  لهؤالء  الالزمة  المساعدة  كل  إ  ، تقديم  الضروري    دخال فمن 

ِّ  عتبرةتحسينات م  . لهميد العون  من أجل مد 

  محاظرحول عدد ال  2010عام    للمحاظر الذي أجرته الوزارةلقد أظهر اإلحصاء األخير   

الرسمية المقيمين    ،الرسمية وغير  األطفال  ضرورية  الاجاتهم  وح   همصخصائو  ،فيهاوعدد 

 برامج الوزارة وشركائها.ل تاحة المعلومات إل

اإلطارفي   اإلسالمية  اوزارة  بين  باالشتراك   ، تم  ، هذا  األصليلشؤون  والمنظمة    والتعليم 

شيوخ المحاظر    شمل   ، حاظرستهدف األطفال المقيمين في الما   مسح  إجراء  ،الدولية للهجرة

الصحية    ظروفال و  الخصائص رارزة من أجل تحديد  التو  ليبابييي نواكشوط ونواذيبو وسف
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  المحاظراألطفال المهاجرين المقيمين في  لهؤالء  هجرة  ال  مسارات باإلضافة إلى    تجاالح او

ِّ إعالم من أجل   هؤالء األطفال. حياة ظروف حول   ةلوحماية الطف لين في الفاعلين المتدخ 

 

 المنهجية 

يناير  25و 18في الفترة ما بين بها قيم هة شبه موجَّ   خالل مسوحاتت هذه الدراسة من جر

وس  2022 ونواذيبو  نواكشوط  ا ليبابي  يفي  من    شيوخ مع    ه ترارزالفي    لبلدات والعديد 

القريبة من    داخل    اتالمسوح  تم إجراء و  .المحاظر إجراءات  احترام  مع    المحاظرالفنادق 

المتبعة اإلصابة  الوقاية  وذلك19  بكوفيد  لتفادي  محيطل  .  من  الخروج  من  الشيوخ    تمكين 

والتعبير  ظالمح  آرائهم   أريحيةبكل  رة  مجموعه  عن  ما  إجراء  تم  ودور  16.  كلة    حضر 

مختلفة لمناقشة الموضوعات المقترحة في   حاظرمن م  شيوخ المحاظر جاءوامن    10  دورة

 . متخصصة مجموعات

 المسح ف  هد .1

وخلفيات األطفال المهاجرين   تجارباجات ووح   لخصائصأفضل    ضبط  إلى    المسحيهدف  

 . المحاظرالمقيمين في 

 نيينمعال شيوخ المحاظرتحديد  .2

اختيار   المحاظر تم  للشؤون  بمساعدة    مسوحال  شملتهم الذين    شيوخ  الجهوية  اإلدارات 

المحاظر إدارة  و  مستهدفة  والية  كل  في  بيانات    ،اإلسالمية  قاعدة  لديها  الئحة    تشمل التي 

ت  دورا إلى    مسؤوليهاالتي تمت دعوة    حاظرالمفي موريتانيا. تم اختيار    المحاظرغلبية  أل

 . المحاظرعلى أساس وجود األطفال المهاجرين في هذه 

 ات دورال كيفية تنظيم .3

البيانات   جمع  ولكن  من    ممثلينينعشها    نقاشمجموعات    عبرتم  للهجرة  الدولية  المنظمة 

قبل  أيضا  بتنسيق   تم  والتعليم األصليلشؤون اإلسالمية  ا وزارة    ممثلينمن    أربع   توزيع  . 

نواكشوط   في  التوالي  على  من    كان.  هترارز الو  وسيليبابي يبوذونوا فرق  يتألف  فريق  كل 

 ممثلي   ت مهمة. وكانمن الوزارة  ممثالنأو    ممثللمنظمة الدولية للهجرة يرافقه  من ا  ممثل

تسهيل  هو   الوزارةممثلي   دور   مجموعات المناقشة وكان   هي إنعاشالمنظمة الدولية للهجرة  

ما مجموعه    ،التبادالت تم عقد  للنقاش  16وقد  ال  دورةفي كل    .دورة  كان    ،مناقشةلفريق 

 ات على النحو التالي: دورتوزعت ال . من شيوخ المحاظر 10هناك 
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 . الواليات والمقاطعاتحسب  الدورات : توزيع 1الجدول 

عدد   البلدات  ةعاطقمال واليةال

 الدورات 

  غرتف نواكشوط 

 عرفات،دارالنعيم،الميناء،الرياض،سبخةال،زينة
 غتفر

،دارالنعيم، الميناء ، الرياض ، سبخةال،زينة

 عرفات 

6 

  تخلاد

 نواذيبو 

 2 نواذيبو  نواذيبو 

 2 بابي يلس لبابي سي يدي ماغا ك

موالنهم، و صرو الناقةواد، ميت بوتل، و صرو ه ترارزال   أم ، ية غباالن، عط 

 ت نتفاشي ا، قرى ال

6 

فهم   للتأكد من ةنسقون بتقديم ملخص للدوروالم  منعشونال قام ،في نهاية كل مجموعة مناقشة

 . تي تم إعطاؤهامع المعلومات ال  المسجلةالمالحظات  مطابقة المعلومات المقدمة و

 حدود المنهجية  .4

مع األطفال المهاجرين المقيمين  يتعايشون  لذين    ا شيوخ المحاظرمع    المسوح تم إجراء هذه  

اجات األطفال المهاجرين.  وح   حياةروف  ظوبالتالي قد ال تعكس بشكل كامل   ،هممحاظرفي  

أن  المهاجرينكون    إال  األطفال  مسؤولية    هؤالء  المحاظرتحت    هؤالء   ى لدفإن    ،شيوخ 

 ألطفال. هؤالء ا حياةظروف معرفة كاملة ب الشيوخ 
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II. والجهات التي قدموا منها األطفال المهاجرين خصائص 

 

 ظر األطفال المهاجرين المقيمين في المحا خصائص .1

مع    تنكم أجريت  التي  المحاظرالمقابالت  رسم    شيوخ  وخصائص من  األطفال    مميزات 

 . المحاظرالمهاجرين المقيمين في 

  اعمارهم ما هم تتراوح  محاظرأن األطفال المهاجرين المقيمين في    شيوخ المحاظر فقد ذكر  

 . سنة 14و 5ا ومعظمهم بين عام 17و 5بين 

مال  ال  ةحظتمت  ي  فروقبعض  في    األطفال  سن  خصفيما  المقيمين    .المحاظرالمهاجرين 

األقل  على    سنوات  7هي    ،ونواكشوط  الترارزةو  سيليبابي  محاظر  فينِّ  لألطفال  أكبر سف

إلى  قدومعند   يصل سننواذيبو    محاظرمع    بالمقارنة  المحاظرهم    5الى    بعضهم    حيث 

نواذيبو يعيشون    في محاظر   طفال في كون أهالي األيفسر هذا االتجاه  و.  سنوات على األقل 

 مباشر.  صفة ب إلى المحاظرأطفالهم  إرسالفي المدينة وبالتالي يمكنهم 

ال   شيوخ المحاظروقد أجمع   من بين طالب  تقريب ا    األغلبية الساحقةيشكلون    ذكور على أن 

 . المحاظرفي  من ق  ت ي  بناعدد قليل جدا من الالمحاظرو

 . هممحاظرنهم ال يقبلون استضافة الفتيات في إ  شيوخ المحاظريقول معظم   

 

 المحاظر ن في و ن المقيمواألطفال المهاجر الجهات التي قدم منها .2

ا للمعلومات التي تم  فقومتنوعة. و آفاقمن   قدموان والمهاجرأن هؤالء األطفال   شيوخذكر ال 

إفريقيا  قدموااألطفال    أغلبيةفإن    ،جمعها  دول غرب  األكثر  و  من  في  حضور  الجنسيات  ا 

السنغاليين  هي   حاظرالم لموريتانيا:  المجاورة  أنهالغامبيين.  و  الغينيين،الماليين  ،البلدان    إال 

األطفال هؤالء  إلى  بعض ف   ، باإلضافة  ذكر  بصفة   قد  المعلومات  قدموا  أن    ة رئيسي  من 

تستقبل   من  أطفاالمحاظرهم  ونيجيريا   دول   آخرين  غانا  مثل  اإلنجليزية  باللغة  ناطقة 

لوحظ   كما  بيساو.  غينيا  مثل  بالبرتغالية  الناطقة  البلدان  أو  من  وجود  وسيراليون  أطفال 

واليات المتحدة وفرنسا واليمن والجزائر وروسيا وطاجيكستان  المن  حتى  المغرب وتونس و

 والدنمارك وقطر. 
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III.  المحاظر األطفال إلى  قدومأسباب 

السبب    إال أن،متنوعة  المحاظر في    المقيمين  األطفال المهاجرين  خصائصكانت    وإنحتى  

  السبب المشترك بينهمف  المحاظرلدراسة في  هو اإلى موريتانيا    األكثرية منهمالرئيسي لقدوم  

حيث يحتل تعليم  بامتياز    المحاظر   موريتانيا تعتبر بلد   ويجد ذلك تفسيره في كون .م التعل    هو

تمكن من تأطير  تضع آلياتوى المحاظر تشرف علالدولة الموريتانية وة تميزالقرآن مكانة م

 م القرآن. تعل  أفضل ل

ل" الرئيسي  السبب  في    قدوم إن  المقيمين  المهاجرين  دراسة  ال   فقط   هو   المحاظراألطفال 

 ". علوم الشريعة وإتقان 

  سنة كانت وجهتهم األ صلية هي  17و  15بين    سنهمتتراوح    أطفاال  حاظربعض الم  ستقبلت

لهجرة ولكنهم وجدوا أنفسهم عالقين في  ل  الخاصة  هممشاريعل  تنفيذاأوروبا    شمال إفريقيا ثم

لجأ هؤالء األطفال    ،أو معارف في موريتانيا  وفي ظل غياب ذويهمموريتانيا ألسباب مالية.  

 م.ا للنوم والتعل  مكان فيها يجدونحيث  المحاظرإلى 

إفريقيا   شمال  إلى  الوصول  في  الراغبين  المهاجرين  األطفال  طريبعض    تهم هجرق  على 

ظار أن يتمكنوا من مواصلة  في انتوأنفسهم عالقين في موريتانيا ألسباب مالية.    ونيجد

م  ،همتهجر  مشروع عن  لتع    المحظرةفي    لجأيبحثون  الفرصة  اللغة    مبادئ   لم ويغتنموا 

 العربية. 

إلى  ي أيضا  المعلومات  مقدمو  لشير  ومالية  اقتصادية  إلى    قدوم أسباب  المهاجرين  األطفال 

لتلبية    الذين ال  جاء بهم ذووهمبعض األطفال  ف ،وهكذا  .المحاظر الالزمة  الموارد  يملكون 

 الغذاء والتعليم والصحة. خاصة من  ،جات أطفالهماح 

بعض   صرح  المحاظر من  كما  األأ  شيوخ  بعض  إلى    هالين  أطفالهم    المحاظرأحضروا 

في    هاليفي المدارس الرسمية. يرغب األ  ا "على النمط الغربي"تلقي أطفالهم تعليم  فاديلت

ال  مخالف لما يرونهضمان نمط حياة   طفال فوق سن  باأل  يتعلق األمر   ،يةنظامفي المدارس 

 من شمال إفريقيا أو أوروبا.  نوقادم العاشرة ومعظمهم أطفال
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IV. ها األطفال المهاجرون المقيمون  مارسالتي ي عمالالمخاطر المرتبطة باألاألنشطة و

 المحاظر في 

 

 المحاظر ها األطفال في يمارساألنشطة التي  .1

م القرآن(.  تعل  ا عن  خارج  تم التطرق إلى مسألة األنشطة التي يقوم بها األطفال المهاجرون )

  إال أن عمالة األطفال.    المبدأ، يعارضون من حيث  ،ةعامصفة  ب  ، أنهم  شيوخ المحاظر يؤكد  

أجل    غالب ال  في  عملهم   من  المليس  ل جلب  أنفسهم  المحاظر  شيوخال  إلعالة  ألن    ،ولكن 

بإجراء    ،أثناء التسجيل  ،. وبالفعل فقد التزم هؤالء األوصياءذووهمتخلى عنهم  قد  معظمهم  

مالية   األطفال  بانتظامتحويالت  احتياجات  الن  ،لتلبية  في  أمر هاية  لكنهم    هم اطفال  يتركون 

 . شيوخ المحاظرل

بشكل أساسي في المساهمة    المحاظراألنشطة التي يقوم بها األطفال المهاجرون في    صخ لتت

المسؤوليات التي    إال أن.  أوقات التعلم خارج    ة ظرالمح تنظيف    وخاصة،في األعمال المنزلية

يتم   أن تتسبب في وقوع حوادث  الصغارإسنادها أيضيمكن  إلى بعض األطفال  كما هو    ، ا 

العمر   يبلغ من  بالنسبة لطفل  المحاظر في    بحالتهتم االستشهاد    ، سنوات  10الحال    :إحدى 

ب يكلف  اتحضيحيث  غياب    لطعام ر  حالة  أخرى    .كبارالفي  بأنشطة  األطفال  بعض  ويقوم 

لتم ظرةالمح خارج   التسول  الغذائية.  غطيثل  احتياجاتهم  اإلطارة  هذا  هؤالء    ،وفي  يقوم 

كما يحصلون على بعض  ،األطفال بجمع الطعام مباشرة من األسر والجهات المانحة األخرى

أكدوا    شيوخ المحاظر معظم  فإن    ، التي يستخدمونها لتلبية احتياجاتهم الغذائية. وبالفعل  النقود 

مما يدفعهم إلى السماح    ،لألطفال ال يكفي للجميع  المحاظرأن الطعام الذي يتم تحضيره في  

المن  لتأدية . يذهب بعض األطفال  لألطفال بالتسول  زلية في عطالت نهاية األسبوع  األعمال 

 إلخ(.  ،االعتناء بالحيوانات ،تنظيف الحظائر ،التنظيف)

ا فأكثر( الذهاب أحيان ا إلى القرى المجاورة في عطالت  عام  15مكن لألطفال األكبر سن ا )ي

األسبوع في    نهاية  أو  الحقول  في  المالبسمحالت  للعمل  عن    ،غسل  التنقيب  يجذب  كما 

ا بسبب  المهاجرين  األطفال  يالذهب  أن  يمكن  التي  المالية  عليلموارد  هؤالء  حصل  ها 

 األطفال. 

المهاجرين   األطفال  ا  المحاظر   في بعض  مناطق  من  لالقريبة  التقليدي    لذهب الستخراج 

ال  يذهبون مواقع  في  ألن    تنقيبللعمل  الذهب  األطفال    المنقبينعن  استخدام  يفضلون 
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دخولهم الصغار   يسهل  الذي  أن    األمر  ويمكن  بالمخاطر  محفوف  النشاط  اآلبار. هذا  إلى 

 . يؤدي إلى الموت ألن االنهيارات األرضية متكررة في هذه المناطق "

ذلك إلى  اال  ،باإلضافة  المتم  مثل رعي  أخرى  بأنشطة  العلف  ، شيواستشهاد  وجمع    ،وبيع 

ل  اعمما جرى ذكر أك  ،صناديق القمامة  عونها منمج وبيع األشياء التي ي  ،يةالنفايات المنزل

 همج األطفال لتلبية احتيا ايقوم به

.  أكد شيوخ المحاظر أن األطفال المهاجرين الينخرطون في أنشطة التسول موالنفي معط   

أن   حقيقة  خالل  من  االختالف  هذا  موالنفي    المحاظريفسر  موحد    معط  لنظام  تخضع 

تسييرهم   وتسهيل  الطالب  أجل ضبط  من  القرية  شؤون  عل  القائمون   معظموأن  وضعه 

 .  المحاظر ا لديهم الموارد المالية لتلبية احتياجات أطفالهم في تقريباألهالي 

 المحاظرها األطفال في مارسطر المرتبطة باألنشطة التي يالمخا .2

حاالت االستغالل تتمثل حسب قولهم في عدم دفع  ذكر بعض شيوخ المحاظر وجود بعض  

 . األجور المتفق عليها

 ا" جد ة عشوائي صفةأو ب  ، ا دون أجريعمل بعض األطفال المهاجرين غالب"

بالمخاطر يتعلق  التي  فيما  األنشطة  بسبب  المهاجرون  األطفال  هؤالء  لها  يتعرض  التي 

بها المحاظرأفاد    ،يقومون  التي    شيوخ  المخاطر  وبالفعلأن  متنوعة.  لها  فقد    ،يتعرضون 

جميع للمخاطر.  أكدوا  تعرضهم  المهاجرون  األطفال  هؤالء  بها  يقوم  التي  األنشطة  أن  ا 

المرورفالتسول يعرضهم   الحقول يعرض    لخطر حوادث  العمل في  الشوارع.  والعنف في 

للجروح يعرضهم    ، األطفال  الثقيلة  األوزان  العظلوحمل  الص  يةملتشوهات  حية  والمشاكل 

 األخرى ذات الصلة. 

صدمه سائق سيارة أثناء التسول في    امهاجر  طفال   أن ة  ذكر شيخ محظر  ،على سبيل المثال

على الرغم من    هملتغطية حاجات  أن عمل األطفال ضروري   المحاظر   شيوخ الشارع. وأكد  

 إدراكهم للمخاطر التي يواجهها هؤالء األطفال. 
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V. األطفال المهاجرين دول  مع  صالواالت واكبةالم 

 

 المواكبة .1

لمعظم   المحاظربالنسبة  المهاجرون    ،شيوخ  األطفال  في  الميصل  برفقة    المحاظرقيمون 

نسبة وجود  من  الرغم  على  أمورهم  أولياء  أو  الذين  ضئيل  مئوية  والديهم  األطفال  من  ة 

إلى ال  .بمفردهم  ةظرمح لا  يصلون  المرافقونيترك    غالبفي  األطفال    األشخاص  لهؤالء 

في    ينمسؤولال  إال أنالحاجة.    عندمن االتصال بهم    ةالمحظر  يتمكن مسؤوللأرقاما هاتفية  

  مرافقوهم فإن أرقام الهواتف التي تركها    ،بالنسبة لبعض األطفال   هأنإلى    ون يشير  المحاظر

صحيحة   منغير  يتمكنون  ال  حال .  بهمل  اصتاال  وبالتالي  هذه  األطفال  جميع    وليست 

اتصال دائم  الذين هم على    .محظرة معط موالنفي  خاصة أولئك الموجودين  و  ،المهاجرين

 يهم الذين يتركون لهم هواتف حتى يتمكنوا من االتصال بهم في أي وقت. ذوب

ا ولم يتلق  معا   11يبلغ اآلن    ست سنوات وهوفي سن    قدم    طفل   ،رتيظمحفي    يوجد"  

 . هقدوم ه منذ ذويأخبار من   ةأي

القادمين من قارات أو دول أخرى    األطفال  فيما يتعلق باألطفال الموريتانيين المهاجرين أو

هم أو أحد  ذويأن هؤالء األطفال يأتون جميعا برفقة    شيوخ المحاظرأكد    ،في شمال إفريقيا

 في موريتانيا. ويقيم سرةمعارف األ

 االتصال مع بلدان األطفال المهاجرين .2

يقوم  الت التي  االتصا  باستثناء بعض  ،مع البلدان التي قدم منها األطفال  الروابطفيما يتعلق ب

لديهم معلومات بشأن الروابط بين    ت ليس  شيوخ المحاظرفإن    ،هممع ذويبعض األطفال    بها

وبلد المهاجرين  األصلياناألطفال  ل يشكل  و.  ةهم  مشكلة  المحاظرهذا  بالنسبة ،شيوخ    خاصة 

شيوخ  يدرك    ،وبالفعلدون حيازة وثيقة هوية.    المحاظر ألطفال المهاجرين الموجودين في  ل

خطورة عدم حيازة وثائق هوية لكنهم أفادوا بأنهم ال يستطيعون فعل الكثير بدون    المحاظر

 هؤالء األطفال المهاجرين. جود أهاليو
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VI.  المحاظر ألطفال في حياة اظروف 

 

المهاجرين في المحاظر يعيشون في ظروف رديئة و قاسية، في معط موالنا أغلب األطفال  

مقبولة تعتبر  المسح  في  المشاركين  المحاظر  شيوخ  حسب  الطالب  فاألطفال  ،  ظروف 

على  ة وينامون  رَّ لديهم أس    توليس  ،سيئة الصيانة  في أعرشة  ون في الغالبيعيشالمهاجرون  

 .وحصائر متهالكة حشايا

توجد ال "   الحشايا   سّرة األ لديهم      يستخدمون  فرديةال  وال  ومع  حصائ.  سيئة.  حالة  في  ر 

المرحاض  ،ذلك إلى  للذهاب  كهرباء.  أو  مراحيض  بدون  ولكن  مياه    يستخدمون  ، لديهم 

 ". المسجدض يحامر

 

 في سيلبابيرة ظعدة أطفال في مح  يتقاسمهاغرفة : 1الصورة 

والكهرباء    يستفيدون من الماء  ظرةشيخ المح مع عائلة    المحظرةيعيشون في  الذين    األطفال

على    ينامونأشخاص لكل غرفة( أو    10ن في غرف صغيرة )تكدسووالمراحيض لكنهم ي

يالمنزل    طحس ما  وجود  يدون  ال  الذين  اآلخرون  األطفال  البرد.  من    لشيخ  مكنحميهم 

 في المساجد. يعيشون ستيعابهم ا  المحظرة

صعبة"   عامة   الظروف  بصفة  في    جدا  لألطفال  لديهم  ف  محظرتي بالنسبة    ،سكنم ليس 

على   ولي  سطح ويعيشون  والمسجد  حشايا  لديهم  المحسنين.  ست  تبرعات  على  يعيشون 
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  الماء والكهرباء  يحصلون على،. ومع ذلكأغطية    ست لديهممالبسهم في حالة سيئة ولي

 « جزء من مرافق المسجد.  التي هي 

 

 في إحدى المحاظر في سيلبابيسقف غرفة ل من الداخل منظر : 2صورة 

  أسهر كهرباء.  الو  ءام الجيد. لديهم مراحيض و   على سكناألطفال  حظرتي يتوفر  مفي  "  

  غ للمبابفضل ا  يمكن توفير كل هذاوناموسية.    وسادة  نظافة طالبي. لكل طفل  علىشخصياً  

في ما يخص  لديهم مشاكل    توجد   الرة  ظالمحفي    طفال األ.  األهالي شهريا ها لي  سلمالتي ي

 ".  التغذية 



 

 

  تخلانواكشوط ودظر في محاالمسح حول األطفال المهاجرين المقيمين في 

 هديماغيوغهترارزالنواذيبو و

 2022يناير   18-25

  
 
 

14 

 

 

 إلحدى المحاظر في معط موالنا منظر من الداخل : 3صورة 

  في   قد تمت مالحظته كذلك   خرى األمناطق  ال  محاظر و   معط موالنه  محاظر بين    هذا الفرق 

في   المقيمين  المهاجرين  لألطفال  الغذائي  المحاظرذكر   . المحاظرالنظام  مشيوخ  عط  في 

المهاجرأن    ،هوالنم كافية    ونيتناول  همعند  نياألطفال  بكميات  اليوم  في  وجبات  ثالث 

يواجه    ،ومتنوعة المحاظر بينما  المنا  شيوخ  إطعام  في  في  األخرى صعوبات  األطفال  طق 

مني  األطفالن  أ  همبعضصرح  لقد  .  لديهم اليومية    تمكنون  الثالث  الوجبات  بفضل  تناول 

ت التي  المجاورة  الطعام  قدمالعائالت  ي  ،لهم  أطفال بينما  مجبرين  آخرون    جد  على  أنفسهم 

بالنسبة لألغلبية  لوحظ    لقد هم.  من أجل الحصول على ما يسدون به رمقالتسول في الشارع  

 . نشاء يتكون بشكل رئيسي من األرز وال ر اظالمح األطفال المهاجرين في  غذاء أن الساحقة  
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VII. المحاظرل في اطفصحة األ 

 

مكن األلقد  المهاجرين    حاديث ت  األطفال  المحاظرحول صحة  المشاكل    من وصف  شيوخ 

المهاجرون األطفال  لها  يتعرض  التي  المذكورة    نأحيث    ، الصحية  األمراض  من  العديد 

 . شيوخ المحاظربحسب   رداءة ظروف الحياةها سوء التغذية وسبب

ذكرها   التي  األمراض  أكثر  المحاظر من  هذه  هي    شيوخ  فإن  وبالفعل  الجلدية.  األمراض 

األطفا من  الكثير  تصيب  عدم  األمراض  بسبب  لذلكنظافل  المؤسسات.  وجود    ،ة  بمجرد 

الجلد يصيب  معد  في    ، مرض  األطفال  من  العديد  يصيب  ت  . المحاظر فإنه  حدثواعن  كما 

الموسمية مثل المالريا. وتعد هذه األمراض أيض ا من بين األمراض التي تصيب  األمراض  

  ،ألنهم ينامون في منازل تكون أحيان ا بال نوافذ وبدون ناموسيات  ؛األطفال أكثر من غيرها

 يتعرضون ألمراض مثل المالريا. بالتالي و

النظافة في  أمراض اإلسهال والتي غالب ا ما ترتبط بنقص    شار تذكر شيوخ المحاظر انكما  

 . المحظرة

أن  القلب   إال  وأمراض  الكلوي  الفشل  مثل  األمراض  من  أخرى  بعض    ذكرهاقد    حاالت 

 . همحاظركأمراض تصيب بعض األطفال في م شيوخ المحاظر

في    حاولوا هم  أن  شيوخ المحاظر  أكد ،19كوفيد    جائحة  الوقائية ضد  جراءات اإل  خصفيما ي

الوباء  اإل  بداية  قدر   جراءات مراعاة  اليدين   ،اإلمكان  الوقائية  لغسل  نقاط  أقاموا  ثم    ومن 

والم الصابون  من    حاليلووزعوا  إنه  قالوا  لكنهم  السلطات.  من  تلقوها  التي  المطهرة 

 المستحيل مواصلة مراقبة هذه اإلجراءات بسبب نقص الموارد. 

  نقل   يتم   ، بالفعللموارد المتاحة.  ا  حسب عالج  اليتم    ،ينمهاجرالل  اطفأحد األفي حالة مرض  

نهم  صرحوا بأ  شيوخ المحاظر  أغلبية  .تلقي العالجبعض األطفال إلى أقرب مركز صحي ل

 : شيوخ المحاظركما ذكر أحد  ،تمدون على االستطباب الذاتييع

دوليبران( لألطفال. من النادر أن يذهب  ،أعطي المهدئات )باراسيتامول  ، "في حالة المرض

 أحد طالبي إلى المركز الصحي. « 

في مح   ذكر السبخة    في حي المحاظر  شيوخ أحد   أولية  إسعافات  حقيبة  لديه  لتقديم  رظأن  ته 

وما إلى    ،الصداع،اإلسعافات األولية في حالة اإلصابات واألمراض غير الخطيرة )اإلسهال

 ك(. ذل
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الخطيرة للحاالت  المحاظر  أفاد   ،بالنسبة  البلدة  أن  شيوخ  يتغالب  سكان  ما  بوكفلا  عاية رال ن 

 مساعدة رفاقهم. بجمع مبالغ لالطالب  قوموأحيان ا ي

ضد   بالتطعيم  يتعلق  كوفيد  فيما  أجمع،19جائحة  المحاظر  فقد  يتم  شيوخ  لم  األطفال  أن 

ضد   بعضهم  .  19كوفيد  تطعيمهم  بكونيالوضع  ه هذويبرر  ترسل  ينتظرهم  بعض  ة    أن 

حقيقة أن  ب  يةالوضع  ه هذبررت    إال أن أغلبيتهملتطعيم األطفال.    الوكالء الصحية    مصالحال

 ( ال يريدون التطعيم. شيوخ المحاظر) من تلقاء أنفسهم يرفضون التطعيم  األطفال المهاجرين

 

VIII.  المحاظراجات األطفال في ح 

العموم تقريب ا.    المحاظر  شيوخأفاد    ،على  شيء  كل  إلى  يفتقرون  األطفال  صرح  وقد  أن 

لتلبية ح بأنهم يحا  المحاظرمسؤولو   لكنهم  اجات هؤالولون بذل قصارى جهدهم  ء األطفال 

شيوخ  ذكر  ،ةعام صفةليست كافية. ب  حظرةاألسر المجاورة للم جهودهم وجهوديعرفون أن 

 : يلي ما رئيسيةال اجات ح من بين ال المحاظر

 ؛يةغذالت •

 غطية المالبس واأل •

 الئق؛ال سكنال •

 رعاية طبية •

أ • تخلى عنهم  خاص  ، طفالهمتسجيل  الذين  أولئك  يحم  ، ذووهمة  أوراق  وبعضهم ال  ل 

 ية. هوال وثائق األحوال المدنية أو

 احتياجات أخرى  •
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IX.  الخالصة 

 

أجر  النقاشات الفرقتالتي  المحاظرمع    ها  من  شيوخ  األطفال    مكنت  عن  معلومات  جمع 

 . هؤالء الشيوختابعة لال المحاظرالمهاجرين المقيمين في 

ال الغالبية العظمى من األطفال في   هم  سنالذين تتراوح    ذكور المحاظر في موريتانيا هم من 

ا  14و  5بين   لمن غرب و  قادمين  عام  الرئيسي  السبب  إفريقيا.  هؤالء األطفال    قدوموسط 

قد  إال أن الكثير من األطفال   ،هو تعلم القرآن وإتقان مبادئ اإلسالم  المحاظرالمهاجرين إلى  

يؤدي هذا أحيان ا إلى عيش هؤالء األطفال  هم بسبب نقص الموارد المالية.  ذووتخلى عنهم  

أنهم  ش،أحيان ا إلى ترك األطفال المهاجرين    شيوخ المحاظر بمما يؤدي    ،ةصعبفي ظروف  

للتسول في الشوارع من أجل تلبية    يذهبون،المحاظراألطفال الموريتانيين المقيمين في    شأن

 احتياجاتهم.

التي يعيش  ،ةعام  صفةب المح   فإن الظروف  المهاجرون في    هي ظروف   ر اظفيها األطفال 

موالنهم  باستثناءللغاية    صعبة معط  األ:  حاظر  ميعيش  في  أحيان ا  المهاجرون    ساكنطفال 

ألرض أو على  والمالبس وأحيان ا ينامون على ا  غطيةة وغير صحية ويفتقرون إلى األهش

 .  متهالكة جدار ائحص

في   المهاجرين  األطفال  عمالة  تقييم  ما    المحاظر أظهر  غالبا   األطفال  هؤالء  يلجؤون  أن 

قوت للعمل كسب  أجل  حاجاتهم  هم من  الوتغطية  الرئيسية  األنشطة  ذكرها.  ورد  هي    تي 

 . البسالم وغسل  ،واألعمال المنزلية  ،التسول

الصعيد   بسبب    ،يالصح على  الكافية  الرعاية  المهاجرين  األطفال  معظم  يتلقى  النظرة  ال 

 . ةلرعايبعض األمراض أو بسبب نقص الموارد المالية الالزمة ل ل التبسيطية

  ثياب وال  ية غذتلرعاية واللبشكل أساسي    يحتاجون  هم لوحظ أن  ، احتياجات األطفالخص  فيما ي

الالئق.    غطيةواأل اكتشاف  والسكن  المسح  مادية  غير  أخرى  احتياجات  تم    هيومن خالل 

 .المدنية الوثائق علىل حصواستعادة الروابط العائلية وال

ين في  جودل الموريتانيين والمهاجرين الموتجدر اإلشارة إلى أن األطفا  ،باإلضافة إلى ذلك

يالظروف الصعبةنفس    الغالب في  في  يعيشون  رالمحاظ اكتشاف   المسح  ؤدي . لم  أي    إلى 

فيها   شتركي معط موالنهحسنة في ال لحياة: فظروف ابين هؤالء وأولئك خاصة تمييز حاالت

 . في نفس الظروف الصعبةفي المناطق األخرى جميع األطفال المقيمين ويشتركون أيضا 
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X. توصيات 

 

والتي يمكن أن    المحاظر هناك العديد من العوامل التي تؤثر على حياة األطفال المقيمين في  

باألطفال ضارة  في    ،تكون  المقيمين  المهاجرين  لألطفال  المعيشية  بالظروف  يتعلق  وفيما 

 توصي هذه الدراسة بما يلي:  ،واحتياجاتهم والمعلومات األخرى التي تم جمعها المحاظر

 

مرحلة  • في    ، أولى  في  لألطفال  الغذائية  المساعدة  الحد   المحاظر تقديم  أجل  من    من 

 ؛ةعام صفة مخاطر سوء تغذية األطفال ب 

تكي ،ثانيةفي مرحلة   • متدرجة على  المحاظر عبر العمل بصفة  التي    ف  الدعم  برامج 

 ؛ها الدولة أو المبادرات المدرة للدخل في شكل تعاونيات أو غيرهامقدت

الحصول على    ،عند االقتضاء  أو مساهمة إلزامية    األطفال المقيمين بدفع إلزام أهالي   •

 ؛ احتياجاالمنح الدراسية لألسر األكثر 

اطر أخذ الدواء دون  خ ومحول حدود    شيوخ المحاظرحسيس لدى  القيام بحمالت ت  - •

 ؛ ةعاودوكذلك حول مخاطر األمراض المعدية والماستشارة الطبيب 

حية في شكل قوافل طبية  جانب المستشفيات والمراكز الصتنظيم زيارات طبية من   •

 ؛ألطفالمن ا تقريب الخدمات الصحية من أجل أو غيرها 

الصحية  ،المحاظر  سكنتحسين   • المرافق  مساهمات    ،وخاصة  استخدام  وضمان 

 ؛واإلعانات الحكومية لهذا المسعى هالياأل

ر الرسمية واألطفال  الرسمية وغي  حاظرللم  الوزارةمن جانب    تمويل إحصاء رسمي •

من أجل الحصول على فكرة دقيقة عن مدى الظاهرة وتسهيل عمليات    ،فيهاالمقيمين  

 ؛ التي تقوم بها الوزارةالتفتيش 

ال • الذين  المهاجرين  األطفال  جنسيات  على  علىالتعرف  يتوفرون  شخصية      وثائق 

عل الحصول  في  لمساعدتهم  وقنصلياتهم  بسفاراتهم  الالزمة  واالتصال  المستندات  ى 

 ؛ على سبيل المثال ،البعثات القنصلية عبرلتحديد هويتهم. يمكن القيام بذلك 

المنظمة الدولية للهجرة أو إلى   األهل إلى حاالت التي انقطع االتصال بها معتوجيه ال •

 ِّ لم  في  والنظر  العائلية  الروابط  إعادة  أجل  من  األخرى  الدولية  شمل    المنظمات 

 ؛ األسرة
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فتح    ضبط • للم  المحاظرمعايير  يكون  بحيث  موريتانيا  الحد  حظرفي  األقل  على  ة 

في   العيش  يمكنهم  الذين  األشخاص  عدد  من  والحد  الكريمة  الحياة  من  األدنى 

فعال من    . ةظرالمح  تفتيش  بإنشاء نظام  ومجهز بوسائل    ، الوزارة  طرف يرتبط هذا 

األمرل لزم  إذا  والتدخل  الزيارات  خالوأيض  ؛تنظيم  من  محدَّ ا  سجل  إنشاء  ث  ل 

في ذلك  المقيمين    طفالبتسجيل األ  شيوخ المحاظر واألهاليا بالتزام شفوعم  ظرللمحا

 ؛ السجل

في   ربطالتعزيز • االندماج  من  األطفال  لتمكين  العمل  وسوق  األصلي  التعليم  بين 

 ؛ ةهم األصليانالمجتمع الموريتاني أو مجتمعاتهم عند عودتهم إلى بلد

واستغاللهم   • األطفال  عمالة  حول  توعية  بحمالت  األالقيام  واألطفال    هاليتستهدف 

 . بهم محيطينأنفسهم وال

لألهالي  ات معلوملل  ة آلي  وضع  • لألطفال  متاحة  األصلية  البلدان  تفادي    ، في  أجل  من 

هم. يجب أن  انفي بلدأن يجدوها  ة التي يمكن  ولياألسة  للدرابين الدول  ألطفال  ا  تنقل

 . األطفال حديثي السن هجرة بمخاطر  األهالي يشمل ذلك أيض ا زيادة وعي

 

 

 


