صحراوية الديمقراطية
الجمهورية العربية ال َّ
República Árabe Saharaui Democrática

النظام التعليمي و التربوي
El sistema educativo

 ويجب أن يكون التعليم في مراحله األولى واألساسية على، لكل شخص الحق في التعلم وأن،  وأن يكون التعليم األولي إلزاميا وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني،األقل بالمجان

.ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة
.26 المادة
.االعالن العالمي لحقوق االنسان

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita , al
menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental.
La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional
habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para
todos, en función de los méritos respectivos.
Artículo 26.
Declaración Universal de los Derechos humanos.

الحق في التعليم مضمون
تنظم الدولة الزامية ومجانية التعليم و المنظومة التربوية عموما ضمن
قوانين و لوائح تنظيمية
المادة  36من الدستور الوطني الصحراوي
El derecho a la educación garantizado
la educacion obligatoria y gratuita garantizada por el estado
según el articulo 36 de la constitucion .

عرض عن الموسسة التربوية بالجمهورية
العربية الصحراوية الديمقراطية

Presentación sobre la educación en los
campamentos de refugiados saharauis

Introducción

:

مدخـــــل

يعكس نظامنا التربوي طموحات شعبنا ويكرس اختياراتنا في انشاء دولة مستقلة على
كامل الترابنا الوطني وتكريس الثقافة االجتماعية ويسعى لتنشئة األجيال تنشئة تجعل
منهم مواطنين فاعلين قادرين على االضطالع بأدوارهم االجتماعية واالقتصادية والثقافية
 من خالل المحافظة على تراثنا الثقافي ومواكبة التقدم العلمي،على أحسن صورة
.والمعرفي
:وعلى هذا األساس تم وضع مجموعة من البرامج تعمل على
El sistema educativo saharaui contempla las aspiraciones y
particularidades socioculturales del pueblo saharaui y aspira
a la formación de unas generaciones de ciudadanos activos y
capaces de jugar el rol cultural , económico y social que le
corresponda de la mejor manera a partir de la preservación
de los rasgos tradicionales y culturales y a la vez estar a la
altura de los avances de la ciencia y la tecnología.
A partir de estas bases se estableció un programa que
persigue:

أو عرقي،  تنمية شخصية الطفل دون أي اعتبار اجتماعي أوجنسي.ليكتسب الخبرات والمعارف العلمية والتكنولوجية
، االنسجام، التعاون،  التضامن،  تنمية القيم االجتماعية(العدالة.)...، المبادرة، االلتزام،االستعداد لخدمة المجتمع
.) االستثمار، االنتاج، تنمية القيم االقتصادية(حب العمل-

- Desarrollar la personalidad del niño sin discriminación social ,
étnica o de genero para adquirir los conocimientos de la ciencia
y la tecnología.
- Fomentar valores sociales como la justicia,la solidaridad,la
ayuda al otro ,la coherencia, tomar la iniciativa y la
disponibilidad de servir a la sociedad.
- Fomentar el amor al trabajo , la productividad y la autogestion.

 الحفاظ على، تنمية القيم الثقافية العالمية(التحكم في وسائل العصرنةالتمسك، حماية حقوق االنسان، التفتح على الثقافات والحضارات العالمية،المحيط
بحقوق الطفل والحرص على حمايته طبقا لما تنص عليه مبادئ وقوانين المنظمات
الدولية من عدم التجنيد والتحرش الجنسي و عمالة االطفال ـ

- Fomentar valores culturales y universales , el manejo
de las nuevas tecnologías , el cuidado y la protección del
medio ambiente, la aceptación de las otras culturas y
civilizaciones , el respeto de los derechos humanos , la
defensa de los derechos del niño y su protección de los
conflictos bélicos y abusos sexuales y laborales según
las leyes internacionales.

 تنمية القيم الوطنية(حب الوطن والتفاني في خدمته و االستعداد للتضحية من اجله.)..

 سنة لم تسجل حالة عنف واحدة ممارسة47 وجدير باال شارة انه خالل
 وقد جاء التشريع المدرسي منذ ثالثة عقود، على اي طفل صحراوي
.) ... ليكرس هذه الحقوق

- Fomentar los valores de patriotismo y sentimiento de amor
a la patria .
Cabe destacar que en los 36 años de exilio no se ha registrado
ninguna practica o violación infantil , y la aprobación del
reglamento escolar desde hace dos décadas ha contribuido en
la protección de los menores y la conservación de sus
derechos.

:المؤسسات التربوية الصحراوية
ـ يتم تأطير كل البالغين سن الدراسة من ثالث سنوات فما فوق في جميع
مراحل التعليم طبقا لما ينص عليه الدستور الصحراوي ( الزامية ومجانية
. )التعليم
 والتعليم,  مدارس ابتدائية، ـ تتم العناية بالبنية التحتية (رياض أطفال
. المتوسط ) والتخطيط للتعليم الثانوي

Las Instituciones Educativas Saharauis
La escolarización de todos los niños a partir de los tres años en las
distintas etapas escolares como se establece en la constitución
saharaui (el carácter obligatorio y gratuito de la enseñanza
primaria y secundaria).
Se presta una especial atención a la infraestructura educativa
(educación preescolar , educación primaria) y se procede a la
introducción sostenible de la educación secundaria y la
planificación del segundo ciclo de la misma.

:تتوزع المؤسسات التربوية على النحو التالي
Distribucion de las Instituciones Educativas
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.% 15.73  تمثل نسبة المتمدرسين برياض األطفال. %51,42  تشكل نسبةاالناث من المؤطرين في المدارس-

La educación preescolar representa el 15,73 % del total de niños escolarizados
El 51,42 % de los escolarizados son niñas.

22_21 : إحصائيات المتمدرسين للموسم الدراسي

Estadisticas escolares curso 21/22
 طفل يدرس في كافة مراحل التعليم39.489
mil ninos estudian en todos los 39.489
niveles educativos

Total profesores 2268 عدد المعلمين
Personal administrativo y de servicio

666 عدد موظفي التسيير والخدمات

الوضعية الحالية للمؤسسات التربوية

Situación actual de las Instituciónes Educativas

: المحيط وظروف المرحلة-1
El entorno y las Condiciones
. فال هو حضري وال شبه حضري وال ريفي، صعوبة التعامل مع المحيط
. التغذوية والصحية، فقر المحيط وعجز المؤسسة التربوية عن تلبية حاجيات الطفل البيداغوجية
.طبيعة المرحلة االنتقالية التي تعيق سالمة التخطيط بسبب عدم التحكم في العامل الزمني
.االنصهار في بوتقة واقع جديد أي مرحلة الالحرب والال سلم
اعتماد الالجئين على المساعدات الخارجية
-La dificultad fundamental del entorno radica en su particularidad al no ser
rural , ni semi rural ni urbano.
-La pobreza del medio y la impotencia de la institución en dotar al niño de las
necesidades pedagógicas , nutricionales y sanitarias.
-La particularidad de la etapa transitoria afecta todo tipo de planificación e
impide el control del factor tiempo o periodo.
-Las consecuencias de la nueva situación inestable derivada del factor de la
larga espera de la aplicación del plan de paz de la ONU.
-La dependencia de la ayuda humanitaria.

: _ البنايات2
Las Instalaciones
 أسقف ) نظرا ألنها شيدت كبناءات ظرفية انتقالية على أساس فترة،  جدران،  البنايات متردية (أرضية. قصيرة من الزمن ومنذ أكثر من ثالثة عقود
. هشاشة البنايات بالمؤسسات التربوية وعدم قدرتها على استيعاب كل المتمدرسين لصغر حجمهاوسائل، مالعب،ورشات تعلم، تفتقر في مجملها للمرافق الحيوية المدعمة للنشاطات التربوية(مكتبات.)الخ... دورات مياه،قاعات أنشطة،رياضة
 انعدام الكهرباء مما سبب في حرمان االطفال من االستفادة من الوسائل. عدم مالءمة الحجرات الدراسية اكتظاظ رياض االطفال وبعدها عن الطفل مما سمح.)...  انترنت،  اعالم آلي، العملية الحديثة (مخابر
. فقط%15 بتمدرس

-La mayoría de las instalaciones educativas esta deteriorada (Plataformas,paredes,tejados) debido a que
en el principio estaban previstas para un periodo provisional corto. Tal periodo se ha prolongado a mas
de tres decadas.
-La falta de espacio en las instituciones debido al crecimiento de la población infantil.
-La carencia de instalaciones de recreación , ocio y animación tales como bibliotecas, talleres de
aprendizaje, campos deportivos, salas de juegos y la falta de instalaciones de servicio.
-La inadecuada situación de las aulas por falta de electricidad ha privado a los niños del uso de
laboratorios, y el acceso a la informática … El numero excesivo de estudiantes en las aulas y la lejania
de las instituciones, solo el 15 % de los alumnos de preescolar estan escolarizados .

:  التجهيزات-3
El Equipamiento
.خالل السنة%58  انقص الحاد في األدوات المدرسية بحيث أ ن الموفر منها ال يغطي إال نسبة، تجهيزات المطاعم و المطابخ،  سبورات،  مكاتب معلمين، دواليب،  طاوالت،  نقص التجهيزات المدرسية (كراسي)...االقسام الداخلية
)الخ... رياضة، تنشيط، انعدام الوسائل المكملة للبرامج البيداغوجية (ترفيه نقص تجهيزات المخابر نقص المكتبات نقص اجهزة االعالم اآللي-La falta de material escolar dado que solo esta cubierto el 58% de las necesidades .
-Una gran necesidad de equipamiento y mobiliario escolar(sillas, mesas,
armarios,pizarras,escritorios, así como accesorios de comedores , cocinas escolares y
dormitorios en los internados).
-La falta de material para laboratorios , bibliotecas escolares y material audiovisual e
informático en los centros escolares.

Estado de los حالة التجهيزات
equipamientos

:  البرامج والتوقيتات-6
Los Horarios y Programas
 اللغة العربية هي اللغة الرسمية التي تدرس بها جميع المواد في كافة مراحل التعليم واللغة االسبانية هي اللغة. الثانية حيث يبدأ تدريسها من السنة الثانية إبتدائي كما تدرس الفرنسية و االنكليزية من اول اعدادي
 فهو منطلق العملية التربوية، تركز البرامج والمواقيت على اعتبار التلميذ محور كل االنشغاالت ومحل كل الجهود.ومحورها وغايتها
. أشهر) موزعة على ثالثة فصول9(. تبدأ السنة الدراسية من سبتمبر إلى يونيو-El Arabe es el idioma oficial con el cual se imparten todas las asignaturas en todas las etapas
escolares y el Español es el segundo idioma y se imparte en la escuela a partir del segundo
curso de primaria ,tambien se imparte el ingles y el frances a partir de la secundaria.
-Los programas y horarios se basan en que el niño es el eje sobre el cual giran todos los
esfuerzos , se centra toda la atencion y va dirigido todo el proceso educativo al ser el fin de
dicho proceso.
-El curso escolar dura 9 meses (de Septiembre a Junio) dividido en tres trimestres.

 ساعة دراسية أسبوعيا داخل32 الى22  يتلقى الطفل منالمدرسة
. يعتمد المقرر الدراسي الجزائري في أغلب المواد. عدم استقرار محتويات المنهج الدراسي الصحراوي-

-El niño recibe de 22 a 32 horas clase/semana en la escuela
-Se aplica el plan de estudio de la Republica de Argelia en la mayoria de las
asignaturas.
-El plan de estudio saharaui se caracteriza generalmente por la inestabilidad.

: المردود-7
Los resultados obtenidos

إن تظافر مجموعة من العوامل أدى إلى انخفاض نسبة النجاحات خالل السنوات
:الماضية ومن أهمها
. فهو أكثر تجريدا نظرا النعدام الوسائل،  يعتمد على اإللقاء،  تعليم غير نشط. االكتظاظ في األقسام-La acumulacion de una serie de factores ha sido la causa principal del descenso del
porciento de aprobados en los cursos anteriores , entre estos factores se destacan:
-Una enseñanza pasiva basada en la instruccion mas bien teorica a causa de la carencia de
medios .
-El exceso de la matricula de alumnos en un solo aula por falta de espacio.

.  ضعف المستوى الثقافي والتأهيلي لألداة وهجرة ذوي الكفاءات اعتماد العمل التطوعي وعدم منح المعلمين رواتب شهرية تربطهم بالعمل داخل.المنظومة وتشجعهم عليه
. غياب المكتبة المدرسية كمركز إشعاع ثقافي وفكري-

-El bajo nivel cultural y formativo del profesorado asi como las consecuencias del
fenomeno de la inmigracion que afecto al personal docente.
-El caracter no renumerado del trabajo docente y la falta de unos incentivos que puedan
motivar al personal educativo a seguir en el campo de la educacion.
-La necesidad del libro de texto (total en algunas asignaturas).
-La falta de medios bibliograficos auxiliares como las bibliotecas.

:  نتيجة للعوامل التالية2021  الى2012 بينما ارتفعت هذه النسبة من
اعتماد التدريس بالكفاءات
التحسن في أداء المعلمين بسبب التربصات التي استفاد منها كل المديرين
. والمفتشين وبعض المعلمين والممولة من قبل المفوضية السامية لالجئين
تخرج دفعات من المعلمين المتكونين بمعهد التكوين البيداغوجي الوطني
الصحراوي
-Sin embargo entre el año 2004 y el 2008 se ha elevado el porcentaje de aprobados debido
principalmente a :
-Acreditar el método de enseñanza a través de las COMPETENCIAS
-La mejora del trabajo rendimiento de los profesores fruto de los cursos de formación y
reciclajes que ha organizado la ACNUR.
-La graduación de la primera promoción de profesores formados en el Centro Nacional de
Formación Pedagógica durante el curso escolar 2007-2008.

،  دوالرا والتي يتسلمها خالل ثالثة اشهر33 المنحة الرمزية المخصصة للمعلمين
كان لها االثر البالغ في ثبات المدرسين بمواقع عملهم و عودة بعض المنقطعين عن
. العمل من المدرسين الى مؤسساتهم

-El sueldo simbólico (33 DOLARES) los profesores ha contribuido en la estabilidad del
claustro de profesores y la reincorporación de un numero considerable de personas que
habían dejado la educación anteriormente .

: التسرب المدرسي-8
El abandono escolar
: ان ظاهرة التسرب المدرسي تصاعدت بشكل ملحوظ خالل السنوات الماضية وذلك ناتج عن
.  عدم قدرة التلميذ على التكيف وارتفاع نسب الرسوب وضعف كفاءة المدرس) ...  ضعف كفاءة المؤطرين،  قلة الوسائل، النفور المبكر من الدراسة لعدة أسباب ( ضعف النشاط المدرسي
 استقرار البرامج واعتماد، بينما بدأت هذه النسبة تنخفض فيما بعد نتيجة لتزايد الوعي لدى األسرة بأهمية التعليم
....التدريس بالكفاءات
-El fenomeno del abandono escolar ha ascendido considerablemente durante los cursos
anteriores debido a :
-La inadaptacion al medio escolar por los alumnos.
-El elevado indice de desaprobados.
-El bajo nivel formativo del personal docente.
-La fobia escolar prematura debido a la falta de motivacion , animacion,actividades de
refuerzo,ocio...
-Ultimamente este fenomeno ha venido descendiendo debido a la estabilidad del plan de
estudios , la concientizacion de familias y la aplicacion del metodo de enseñanza a traves
de las competencias....

: األداة-9
El profesorado
.  من العدد العام للعاملين في المنظومة التربوية% 88  تشكل نسبة العنصر النسوي.) الحاجات المادية التي أفرزتها مرحلة الالحرب والالسلم(نفور المدرسين من الميدان ضعف مستوى القائمين على العمليات التربوية والتكوينية نظرا لحداثة التجربة في.الميدان من جهة وقصر فترة التكوين األولي من جهة أخرى
. تحسن تدريجي لألداء التربوي في اآلونة األخيرة-

-El 88% del total de profesores lo componen las mujeres.
-La etapa transitoria ha originado necesidades que causaron el abandono del campo
educativo por parte de muchos profesores.
-El bajo nivel instructivo y formativo del personal docente debido a la poca experiencia y
el corto periodo de formacion inicial.
-Se nota una mejoria gradual en el rendimiento del personal.

:تصنيف الواقع التأهيلي لألداة
Estado de formacion actual del profesorado:
:معلمو العربية
.) توظيف مباشر( نظرا للنقص الحاصل تم اللجوء إلى أفراد عديمي الخبرة%17.14
. تكونوا لمدة سنة في معاهد وطنية أو معاهد جزائرية% 52.23
.  هم الذين تكونوا لمدة سنتين% 30.63

-PROFESORES DE ARABE:
-El 17,14 % de los profesores no son titulados ejercen en las
- escuelas por falta de profesores.
-El 52,23% del total de profesores ha recibido una formación inicial de un año en centros
de formación nacionales o en Argelia.
-Solo el 30,63% del total de profesores ha recibido una formación inicial de dos años.

: _ هجرة الكفاءات10
El abandono escolar(mayores)

)...  الترقية،  التكوين، تشهد كل سنة هجرة الكفاءات من القطاع بالرغم من العناية باالداة من حيث ( التحفيز
: وتعود أسباب هذه الهجرة إلى
.  نفور المدرسين باعتبارهم أرباب أسر في أمس الحاجة إلى عائد مادي. ايجاد عمل مشجع في السوق المحلي-

-Debido a la presión de ciertas necesidades económicas cada año es notable la cifra de
personal que abandona el sector educativo en busca de alternativas en otros sectores del
mercado local al ser la mayoría de los profesores padres/madres de familias.
-Con la introducción de los nuevos incentivos económicos , formativos y promocionales se
esta buscando la erradicación del fenómeno.

:  الهيئات الدولية والتعاون-11
Los Organismos Internacionales y la Cooperacion
:  تثمن وزارة التعليم والتربية الصحراوية،  الثانوي،  الدور البارز الذي تلعبه الجزائر في حل اشكالية التعليم المتوسط+
. الجامعي والتكوين المهني

El minsterio de enseñanza y educacion saharaui valora altamente:
-La labor desempeñada por Argelia que cubre las etapas de enseñanza
secundaria,preuniversitaria,universitaria y de formacion profesional.

 الدور البارز للدولة الكوبية في استمرار اللغة االسبانية وتخرج العديد من اإلطارات الكفأة في جميع المجاالت+
. مساهمة الجماهيرية الليبية وجمعيات أصدقاء الشعب الصحراوي في بلدان أخرى+
 منحة للطلبة الجامعيين19  كما نقدر مجهود المفوضية السامية لغوث الالجئين وتعاونها في توفير+
 ودفع رواتب وتذاكر سفر لبعض الطلبة الدارسين بكوبا ونأمل في الرفع من مستوى هذه المساهمة لتذليل،بالجزائر
الصعوبات والتخفيف من معاناة الطلبة وضمان شموليتها لهم
. مساهمات اليونيسف وبعض الجمعيات االسبانية للتخفيف من حدة االحتياج المادي+
. تأسف وزارة التعليم والتربية الصحراوية للغياب التام لمنظمة اليونيسكو-El papel del estado cubano en la conservación del español en la sociedad y la graduación
de un gran numero de titulados en distintos ámbitos.
-La contribución de Libia y las asociaciones de amigos del pueblo saharaui en diferentes
países.
-Es valorado el esfuerzo y la contribución ACNUR en los incentivos y boletos de viajes
destinados a los estudiantes saharauis en Cuba así como las becas para 19 estudiantes en
Argelia..
-Se aspira a una mayor intervención de ACNUR para contrarrestar las dificultades y
mejorar la situación de los estudiantes de forma general.
-La de UNICEF y algunas ONGS españolas.
-El ministerio de Enseñanza y Educación lamenta la ausencia total del la UNESCO.

التنشيط المدرسي و الرياضة
LA ANIMACION ESCOLAR Y EL DEPORTE
االهتمام بالتربية البدنية و التنشيط بمالهما من دور في تعزيز النشاط الحركي لدى االطفال وفي تنمية شخصياتهم
و اكتشاف مواهبهم و قدراتهم االبتكارية
توفير الوسائل المكملة للبرامج البيداغوجية كوسائل الرياضة و التنشيط و الترفيه
 -مالبس رياضية  ،كرات  ،مالعب ،اذاعات مدرسية ،العاب  ،االت موسيقية...الخ .

Dar importancia a la animacion y a la educacion
fisica por su rol en el comportamiento de los
niños y en el desarrollo de su personalidad, y el
descubrimiento de sus habilidades y
capacidades creativas, proporcionar los medios

:التكوين
La Formacion:
. تدعيم المعهد البيداغوجي بالتجهيزات والوسائل واإلمكانيات والمراجع ليكون في مستوى تأهيل المؤطرين. ايجاد مكتبة خاصة بالمعهد و ربطها بالمستجدات من خالل االنترنت. استكمال بناء المعهد البيداغوجي وتجهيز ورشاته ليتسنى له القيام بالبحوث التربوية الالزمة لتطوير البرامجتنقيح ومراجعة المنهج الوطني وإعداد وطباعة الكتب المدرسية ذات الصلة ببيئة الطفل حتى يتمكن التلميذ من.الحصول على مقرر لكل مادة دراسية و تغطية النقص الحاصل

-Apoyar el Instituto de Formacion Pedagogica y dotarlo de los recursos y materiales
necesarios en funcion de ofrecer una formacion integra al profesorado.
-Dotar el Instituto de una biblioteca pedagogica y una conexion al Internet.
-Completar las obras de construccion del Instituto y equipar sus talleres con el material
fungible necesario.
-Revisar y editar los libros de las asignaturas del plan de estudio saharaui propio.

نتشرف بتواجدكم معنا ونثمن عاليا جهودكم الطيبة
.وحضوركم المثمر وتعاونكم األمثل

Nos honra su presencia con nosotros , valoramos
vuestro esfuerzo y vuestra cooperación

Por un futuro mejor

من أجل مستقبل أفضل

