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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الدورة الثامنة والثالثون

    ٢٠٠٧يونيه / حزيران١ -مايو / أيار١٤
الردود على قائمة القـضايا واألسـئلة املطروحـة لغـرض النظـر يف التقريـر                 

 * ملوريتانيااألويل

 حتياــا إىل جلنــة األمــم املتحــدة املعنيــة ةوريتانيــاملاإلســالمية مهوريــة اجلــدي حكومــة  - ١
بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وتبلغها استعدادها الكامل للشروع يف حـوار بنـاء     
مع كافة أعضاء اللجنة دف كفالة التطبيق الفعلي ألحكام اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال                

 .ملرأة املوريتانية الكامل باحلقوق اليت تنص عليها االتفاقيةالتمييز ضد املرأة ومتتع ا

ومــن جهــة أخــرى، وبعــد أن درســت احلكومــة املوريتانيــة مجيــع األســئلة الناشــئة مــن    
 .ةدده الفريق العامل ملا قبل الدورتقريرها األويل، تقدم الردود التالية حسب الترتيب الذي ح

 
 :السؤال األول  

 تدابري تبعث على األمـل يف أن موريتانيـا ستـسحب حتفظهـا              يرجى اإلشارة إىل أي    
 على االتفاقية يف غضون إطار زمين حمدد؟

 
 :اجلواب  

تنوي مجهورية موريتانيا اإلسالمية أن حتدد يف املستقبل األحكام اليت يـشملها حتفظهـا          
أكثـر دقــة   ظ العـام بـتحف  ظالستعاضـة عـن الـتحف   ويتعلـق األمـر بالفعـل با   . االتفاقيـة العـام علـى   

 .وتفصيال على بعض أحكام هذه االتفاقية
 

 

 .صدرت الوثيقة دون حترير رمسي *
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 :السؤال الثاين  

التمييـز ضـد املـرأة    أن التـشريعات املوريتانيـة تأخـذ يف االعتبـار          ”يشري التقريـر إىل      
كانـت   إذا، لكنـه غـري واضـح        )٢٢، الـصفحة    ٨٣الفقـرة   (“ بصيغته الـواردة يف االتفاقيـة     

وورد أيــضا يف . ز ضــد املــرأة مطابقــا لالتفاقيــةالتــشريعات الوطنيــة تتــضمن تعريفــا للتمييــ 
الوطنيـة الـيت جيـوز هلـا        القضائية  االتفاقية أمام السلطات    أنه ميكن التذرع بأحكام     ”التقرير  
يرجــى بيــان مــا إذا كانــت التــشريعات   ). ٣٢، الــصفحة ٨٢ و ٨١الفقرتــان (“ تطبيقهــا

ويرجــى . وىل مــن االتفاقيــةلمــادة األلالوطنيــة تتــضمن تعريفــا للتمييــز ضــد املــرأة مطابقــا  
 .رر ذلك باالتفاقية أمام احملاكم ومدى تككذلك بيان ما إذا حدث بالفعل التذرع

 :اجلواب  

تمييــز ضــد املــرأة لتعريــف واضــح لالتــشريعات الوطنيــة  تــضمنعلــى الــرغم مــن عــدم  
نيــا ، فــإن هنــاك جمموعــة نــصوص متــنح املــرأة وضــعا قانو  ابق للتعريــف الــوارد يف االتفاقيــة مطــ

 .يستجيب ملتطلبات االتفاقية

لذلك فإن املرأة املوريتانية حيق هلا يف اال الـسياسي االنتخـاب وهـي مؤهلـة للترشـح                   
أكتــوبر / تــشرين األول٧ الــصادر يف ٠٢٧-٠٩١ رقــم  القــانويناألمــر(إىل رئاســة اجلمهوريــة 

، )٠٣٣-٢٠٠٦ القــانوين األمــر(ولعــضوية اجلمعيــة الوطنيــة ) ٢٠٠٦ املعــدل يف عــام ١٩٩١
  القـانوين  األمـر (واـالس البلديـة     ) ٠٢٨-٢٠٠٦رقم  القانوين  األمر  (ولعضوية جملس الشيوخ    

 ).٠٢٦-٢٠٠٦رقم 

 وبعــد أيــام التــشاور الــوطين، ٢٠٠٥ومنــذ مطلــع عمليــة التحــول الــيت بــدأت يف عــام  
إعـادة وضـع نظـام انتخـايب ـدف          عـن   نفذت إصالحات هامة أسفرت على الصعيد السياسي        

ــ ــرأة   حت ــسياسي للم ــل ال ــد بتسني التمثي ــة ٢٠ حــصةحدي ــساء  يف املائ ــوائم   للن ــرض وضــع ق لغ
املرشــحني لالنتخابــات احملليــة والتــشريعية، وإلــزام القــانون والنظــام لألحــزاب الــسياسية تأهيــل 
املرأة، وكذلك عن طريق احلوافز املالية اليت تقدم لألحزاب السياسية اليت تنجح يف تقدمي أكـرب                

 .٢٠٠٧ و ٢٠٠٦النساء ضمن املؤسسات اتمعية والربملانية الناشئة عن انتخابات عدد من 

ويف جمــال القــانون املــدين، مت اختــاذ العديــد مــن التــدابري لــصاحل املــرأة املوريتانيــة حتــضر   
 ). واألهليةاملرياثو الزواج(مدونة األحوال الشخصية التمييز ضدها وهي مدرجة يف 

احلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة، هنــاك نــصوص عــدة تكفــل  وأخــريا وفيمــا يتعلــق بــ  
ــز    ــرأة مــن التميي ــة امل ــات     (محاي ــضمان االجتمــاعي، واالتفاق ــانون العمــل، نظــام ال الدســتور، ق

 ).خلإاجلماعية واملركز العام للوظيفة العمومية 
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فقـا  وميكن التذرع بأحكام االتفاقية أمام احملاكم وهلـا األسـبقية أمـام القـانون الـوطين و                 
 . بالنظام األحاديتقر من الدستور اليت ٨٠للمادة 

كن التذرع بأحكام االتفاقيـة أثنـاء املرافعـات أمـام الـسلطات القـضائية الوطنيـة بـل                  ومي 
وعلـى الـصعيد    ) اللجنـة األفريقيـة حلقـوق اإلنـسان والـشعوب         (وكذلك على الصعيد اإلقليمي     

 ).عية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهااإلجراءات السرية على مستوى اللجنة الفر(الدويل 
 

 :السؤال الثالث  

يرجى تقدمي معلومات تكميلية بشأن نطاق صالحيات كتابـة الدولـة لوضـع املـرأة         
 البشرية واملالية املتاحة هلا، ال سيما مـن وجهـة نظـر قـدرا علـى دعـم                   اإلمكانياتوبشأن  

 .تنفيذ االتفاقية
 

 :اجلـواب  

  املرأةاملكلفة بشؤونبة الدولة نطاق صالحية كتا - ١  

، ٢٠٠٥ينــاير / كــانون الثــاين٢٣ املــؤرخ ٢٠٠٥-٠٠٥وفقــا ألحكــام املرســوم رقــم  
شؤون املـرأة وتنظـيم اإلدارة املركزيـة لدائرتـه،          بـ   املكلـف   الدولـة  كاتبالذي حيدد صالحيات    

 ومـشاركتها   يضطلع هذا األخري، أي كاتب الدولة لشؤون املرأة، مبهمة كفالة النهوض بـاملرأة            
 واالجتماعيـة، وكـذلك تعزيـز محايـة       عملية اختـاذ القـرارات ويف التنميـة االقتـصادية           يف  الكاملة  

 الطفــل ورفاهــه، وذلــك طبقــا لقيمنــا اإلســالمية ومــع مراعــاة واقعنــا الثقــايف    وقاألســرة وحقــ
 :وهلذا الغرض فهو مكلف باملهام التالية. واحلضاري ومتطلبات احلياة العصرية

ــهوض بــاملرأة،       وضــع  -  ــسانية، والن ــشؤون اجلن ــسياسات املتعلقــة بال ــة ال ــذ ومتابع وتنفي
 ؛لواألسرة والطف

 تنسيق ومتابعة إدماج البعد اجلنساين يف مجيع أنشطة التنمية؛ - 

املــسامهة يف صــياغة الــسياسات والــربامج الوطنيــة ومتابعــة تنفيــذها وكــذلك املــشاريع   - 
 ملرأة واألسرة والطفل؛اإلمنائية اليت ميكن أن تؤثر يف ا

 تعزيز حقوق املرأة واألسرة والطفل؛ - 

توعية اتمع حبقوق املرأة والطفل مـن خـالل خمتلـف الـصكوك القانونيـة الدوليـة الـيت               - 
 صدقت عليها موريتانيا، وكذلك من خالل األحكام التشريعية والتنظيمية السارية؛
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طريـق تـشجيع التنظـيم الـذايت وتعزيـز          تنشيط وتنـسيق عمـل اجلمعيـات النـسائية، عـن             - 
 التضامن النسائي على األصعدة الوطنية والعربية واألفريقية والدولية؛

اقتراح إنشاء أجهزة تنسيق وتشاور بـشأن مـشاكل املـرأة واألسـرة والطفـل، وتنـشيط                - 
 عملها؛

فـل وكفالـة    اقتراح مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية املتعلقة بـاملرأة واألسـرة والط           - 
 نشرها وتنفيذها؛

متابعة تنفيذ مجيع االتفاقيات اليت صدق عليها بلدنا واليت تتعلق حبقوق املرأة واألسـرة               - 
 .والطفل

 
  القضاء على التمييز ضد املرأةواملالية املتاحة لتنفيذ اتفاقيةاإلمكانيات البشرية  - ٢  

 اإلمكانيات البشرية ١-٢

شؤون املـرأة  املكلفـة بـ   كتابـة الدولـة   يفني  لاملـوظفني العـام   يرد يف اجلـدول التـايل عـدد          
 :حبسب الفئة

 
اإلطارات املتوسطة نواملعاوناإلطارات العليا

١٥٦ ٦٥١٥٧
 

 .دائرة املوظفني يف كتابة الدولة املكلفة بشؤون املرأة: املصدر
 

تابــة كتابــة الدولــة املكلفــة بــشؤون املــرأة هــي هيكــل حكــومي يتكــون مــن مكتــب ك   
مديرية العمل النـسوي،    ‘ ١’: مديريات) ٤(الدولة، وخلية اإلعالم والتثقيف واالتصال وأربع       

ومديريـة التعـاون    ‘ ٤’ن الطفـل،    ومديريـة شـؤو   ‘ ٣’مديرية األسرة والعمـل االجتمـاعي،       ‘ ٢’
 .ختطيط املشاريعو

كزيـــة ولتنفيـــذ االتفاقيـــة تتـــاح لكتابـــة الدولـــة املكلفـــة بـــشؤون املـــرأة هياكـــل ال مر   
ومركــز ‘ ٣’ متنقلــة، تــدريبوفــرق ‘ ٢’، )هيكــل يف كــل واليــة (هياكــل تنــسيق إقليميــة   أو

ــدريب  ــاملرأة،  يف جمــال للت ــهوض ب ــل،     ‘ ٤’الن ــيم الطف ــدربني يف جمــال تعل ــدريب امل ومركــز لت
 .واملعلومات بشأن املرأة والطفلللتوثيق مركز  ‘٥’

كـل إقلـيم ولرعايـة اإلدارة     يف  رة  وختضع أجهزة التنسيق اإلقليميـة لـسلطة الـوايل مباشـ           
 مــن أربعــة أجهــزة التنــسيق اإلقليميــة  وتتكــون لكتابــة الدولــة املكلفــة بــشؤون املــرأة   ةاملركزيــ

 واملــسؤول عــن شــؤون املــرأة ،املــسؤول عــن النــهوض بــاملرأةورئــيس اجلهــاز، : أشــخاص هــم
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 .كما ونوعاوجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل ندرة املوارد البشرية  

ــة   ل هياكــل مت إنــشاءومــن جهــة أخــرى،    ــة الدول لتــشاور والتنــسيق ــدف دعــم كتاب
كلفـة  امللجنـة   ال‘ ٢’جلنـة متابعـة شـؤون الطفـل،         ‘ ١’: املكلف بشؤون املرأة يف تنفيذ سياستها     

وفريـق املتابعـة املعـين      ‘ ٤’جلنـة مكافحـة املمارسـات التقليديـة الـضارة،           و‘ ٣’بسياسة األسرة،   
 .بالشؤون اجلنسانية

 
 اإلمكانيات املالية ١-٢

موريتانيـة يف   يـة   قأو ٧٠٧ ٥٠٧ ٦٠٠تبلغ ميزانية كتابة الدولة املكلفـة بـشؤون املـرأة            
وترصـد  . ٢٠٠٠ منـذ عـام   ية  قأو مليون   ١١٢ويزداد حجم امليزانية بانتظام مببلغ      . ٢٠٠٧عام  

واملؤسـسات  . ارجيـة اخلتمـويالت   الاعتمادات امليزانية من امليزانية الوطنية كما متول عن طريق          
 للـــسكان، صـــندوق األمـــم املتحـــدةهـــي الـــشريكة الرئيـــسية لكتابـــة الدولـــة بـــشؤون املـــرأة  

ة  ومــصرف التنميــ، وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ،واليونيــسيف، وبرنــامج األغذيــة العــاملي 
ــاون        ــة، ومؤســسة التع ــاون الياباني ــة، ومؤســسة التع ــتقين األملاني ــاون ال ــة التع ــي، ومنظم األفريق

 . والبنك الدويل،اإلسبانية

أما ميزانية أجهزة التنسيق اإلقليمية اليت تأيت خاصـة مـن امليزانيـة الوطنيـة فهـي ضـعيفة                    
 .٢٠٠٧ية موريتانية يف عام ق أو٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠وتبلغ 

 
 :عباالسؤال الر  

 الوطنية للنهوض باملرأة للفترة ستراتيجيةااليرجى تقدمي معلومات أكثر دقة بشأن  
يرجى بوجـه خـاص بيـان التـدابري الـيت مت            ). ٢٤، الصفحة   ٩٩الفقرة   (٢٠٠٨-٢٠٠٥

 .  واإلجراءات املتخذة ألجل متابعة وتقييم تنفيذهاستراتيجيةاالاختاذها لتنفيذ هذه 
 

 :اجلواب  

 ستراتيجيةاالاملتخذة لتنفيذ التدابري  - ١  

ــدخل املقترحــة لال    ــستند حمــاور الت ــاملرأة إىل   ســتراتيجيةت ــهوض ب ــدة للن ــة اجلدي  الوطني
 الوطنيـة   سـتراتيجية االويتعلق األمر بتعزيز املكاسب اليت سـجلت عنـد تنفيـذ            . شرطني إضافيني 
للبعـد اجلنـساين   إيالء املزيـد مـن االعتبـار       بـ ، و مـن جهـة    ٢٠٠٠-١٩٩٥ للفترة   للنهوض باملرأة 
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واستنادا إىل تشخيص وضع املرأة، واالجتاهات الكبرية احلاملة لبـذور تغـريات كـبرية،               
وبنـاء علـى ذلـك      . اور مـن خـالل مراعـاة املـشاغل اجلديـدة           هذه احملـ   إثراءاستلزم الشرط الثاين    

 سـتراتيجية االينبغي أن يساعد هـذا اإلثـراء علـى حتديـد األولويـات املنـشودة بوضـوح أكـرب يف             
 اإلطــار  وكفالــة املزيــد مــن االتــساق والتكافــل والتكامــل مــع٢٠٠٨-٢٠٠٥  للفتــرةاجلديــدة

 .بطبيعة احلال حتقيق األهداف احملددةجي ملكافحة الفقر، وهو ما يكفل هلا يستراتاال

. وتقوم خطة العمل على ستة حماور ذات أولوية وأهداف وأنـشطة ومؤشـرات حمـددة               
ميكن حتسني وضع املرأة املوريتانية مـن خـالل حمـور واحـد أو مـن خـالل أي هـدف علـى                        وال
لـيت تنفـذ    تـساق مجيـع اإلجـراءات ا      لتحسن املنشود واملمكن والـضروري ا     ويستلزم هذا ا  . ةحد

 .على مستوى مجيع املؤسسات الوطنية املعنية، وتنسيقها

ــع         ــق هــذا االتــساق وتيــسري التــشاور بــني مجي ــة حتقي ــيح خطــة العمــل هــذه إمكاني وتت
 أصـبحت تتـسم      اليت  الوطنية للنهوض باملرأة   ستراتيجيةاالالشركاء الوطنني املشاركني يف تنفيذ      

ذا املنظـور متابعـة اإلجنـازات الكـربى يف جمـال            وميكـن مـن هـ     . بطابع شامل ومتعدد القطاعـات    
 مصدر أوجه اخللل املتعددة يف ختطيط املـشاريع والـربامج           االزدواجيةاحلد من   والنهوض باملرأة   

 .وإدارا
 

 ستراتيجيةاالنظام متابعة وتقييم  - ٢  

تابعـــة تنفيـــذ م: يـــشمل نظـــام املتابعـــة والتقيـــيم املقتـــرح ثالثـــة عناصـــر رئيـــسية هـــي   
ســتراتيجيات الرئيــسية يف جمــال النــهوض بــاملرأة، ومتابعــة حتليــل اجتاهــات  اال/الــربامج/اريعاملــش

يـيم تـأثري املـشاريع      املؤشرات الرئيسية والنتائج واآلثار يف خمتلـف جمـاالت النـهوض بـاملرأة، وتق             
 . على وضع املرأة والطفل وعدم املساواة بني الرجل واملرأةواالستراتيجياتوالربامج 

ون تابعة لكتابـة الدولـة املكلفـة بـشؤ        فري مؤشرات امل  تو‘ ١’ النظام املقترح إىل     ويهدف 
 سـتراتيجية اال العالقـة مـع تنفيـذ        يكفـل  الوطنيـة للنـهوض بـاملرأة مبـا          ستراتيجيةاالتقييم   -املرأة  

 بـشؤون  كتابـة الدولـة املكلفـة        اتحبـث األمهيـة املـستمرة ألولويـ       ‘ ٢’اإلطارية ملكافحة الفقـر؛     
 سـتراتيجية اال إجـراءات تـصحيحية تنفيذيـة لتحـسني تنفيـذ        اختـاذ  ‘٣’وأهـدافها اإلمنائيـة؛     املرأة  

مـــة املـــشاريع والـــربامج   ءدى مالملـــني إجـــراء تقيـــيم ومتابعـــة دوريـــ   ‘ ٤’نوعيـــة النتـــائج؛  و
تقدمي معلومات بـشأن الطريقـة الـيت ينبغـي أن يـتم ـا               ‘ ٥’ وأدائها ونتائجها؛    واالستراتيجيات
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، مت حتديـد أهـداف مطابقـة       اتم املوافقـة عليهـ    تـ وحىت يتسىن تقييم تطور املؤشرات اليت        
 ملكافحة الفقر، والربنامج الوطين لتطـوير       اإلطار االستراتيجي ( الرئيسية   ستراتيجيةااللألهداف  

دف متكني النظام مـن تزويـد كتابـة الدولـة املكلفـة             ) نظام التعليم، واألهداف اإلمنائية لأللفية    
ــشؤون ــة يف الت   ب ــرأة بوجــه خــاص وجممــوع اجلهــات الفاعل ــها مــن     امل ــأداة متكن ــا ب ــة عموم نمي

كـشف  ‘ ٢’مجيـع األحـوال،     يف  االت  طالع بشكل دائم على وضع املـرأة يف مجيـع اـ           الا ‘١’
ــربامج       ــشاريع والــ ــذ املــ ــب يف تنفيــ ــت املناســ ــبري يف الوقــ ــراف كــ ــتراتيجياتأي احنــ  واالســ

ملكافحة الفقر، والربنـامج الـوطين       واإلطار االستراتيجي  الوطنية للنهوض باملرأة،     ستراتيجيةاال(
ة بالنهوض بـاملرأة والطفـل،      فيما يتعلق باألهداف واملقاصد ذات الصل     ) خلإلتطوير نظام التعليم    

، واالســـتراتيجياتالتحقــق مـــن صـــحة الفرضــيات األوليـــة املتعلقـــة باملــشاريع والـــربامج    ‘ ٣’
الـيت ميكـن أن تنـشأ يف      بالـصعوبات    نبـؤ الت‘ ٤’ الوطنيـة للنـهوض بـاملرأة،        ستراتيجيةاالسيما   ال

املترتبـــة عـــن  يف أقـــرب وقـــت ممكـــن عـــن اآلثـــار  الكـــشف‘ ٥’، )راإلنـــذار املبكـــ(املـــستقبل 
ــار و     ــائج واآلث ــات و املؤشــرات والنت ــراءات واالجتاه ــف   ‘ ٦’ اإلج ــأثري خمتل ــاس ت ــقي شاريع امل

 . على وضع املرأة والطفل وظروف معيشتهمواالستراتيجياتوالربامج 

 سـتراتيجية االولتيسري اإلحالة إىل مجيع املؤشـرات ولكفالـة اسـتكماهلا بانتظـام، تتمثـل               
اسـتغالل مـصادر املعلومـات املتاحـة اسـتغالال          :  املتابعة والتقييم فيما يلي    املعتمدة يف إطار نظام   

كامال، وإبرام اتفاقات مع اجلهات املنتجة الرئيسية للبيانات وكفالة مجع البيانات الناقـصة عـن               
طريق إجـراء حتريـات مـستهدفة ومـن خـالل إنـشاء نظـام جلمـع البيانـات علـى مـستوى كتابـة                      

 .املرأة، باالعتماد على خمتلف مديرياا و فروعها اإلقليمية بشؤونالدولة املكلفة 

تقـارير وخطـط عمـل      (منـشورات   :  فئـات مـن النـواتج      ويتوقع أن حيقـق النظـام ثـالث        
، ومجــع ...بطاقــات، اســتبيانات: مــواد مجــع البيانــات( وأدوات عمــل) ودراســات متخصــصة

حللقـات الدراسـية وحلقـات العمـل     والندوات وا) البيانات وجتهيزها واحملفوظات، ومواد للنشر  
 .خلإالتدريبية، والتوعية، وتبادل املعلومات 

وفيما يتعلق باإلطار املؤسسي لنظام املتابعة والتقييم، فإنه سيلحق مبـصلحة الدراسـات              
ولــذلك فإنــه ســيعمل يف شــكل شــبكة مــن . واإلحــصاءات التابعــة ملديريــة التعــاون والتخطــيط

 املـرأة وعلـى     بـشؤون يع املديريات التابعة لكتابة الدولة املكلفة       خالل مراسلينا على مستوى مج    
 .مستوى اجلهات الفاعلة الرئيسية املعنية مبجال تدخله
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وتنـدرج خطـة العمـل      . ومت اقتراح خطة عمل هلذا النظام لفترة السنوات األربع املقبلة          
ــامل ســتراتيجيةيف إطــار اهلــدف اإلمنــائي العــام لال  هــذه  ــة للنــهوض ب ــز   الوطني رأة، أال وهــو تعزي

وترمــي خطــة العمــل هــذه إىل حتقيــق  . الظــروف املعيــشية الدائمــة للمــرأة املوريتانيــة وحتــسينها 
 ،هدفني حمددين، إذ يتعلـق األمـر بكفالـة متابعـة وتقيـيم وضـع املـرأة واألسـرة والطفـل بانتظـام                      

شاريع اإلمنائيـة   والـربامج واملـ    واالسـتراتيجيات واملسامهة يف ختطيط وصياغة وتنفيـذ الـسياسات         
 . ومنتجةااليت ميكن أن تؤثر يف املرأة بوصفها أم

، تعتمد خطة العمل املقترحة جـا تـدرجييا   تهسيما استمراري ولكفالة فاعلية النظام وال  
 املـرأة وعلـى     بـشؤون تدريب الكفاءات الوطنية على مستوى كتابة الدولـة املكلفـة           ‘ ١’يشمل  

لقادرة على كفالة االضطالع باملهمة احلقيقة، مهمـة املتابعـة          مستوى اجلهات الفاعلة األخرى ا    
ــا؛ و  ــع أبعادهـ ــيم جبميـ ــة   ‘ ٢’ والتقيـ ــات، الـــضرورية للمتابعـ ــن املعلومـ ــات مـ إدراج االحتياجـ

 .املنتظم لنظام اإلحصاء الوطينجمال العمل والتقييم، يف 

شاء هياكـل النظـام؛     إن‘ ١’ والنتائج الرئيسية املتوقعة يف اية فترة السنوات األربع هي         
إنتـاج معلومـات غزيـرة      ‘ ٣’تدريب فريق من املوظفني للسهر على سري عمل النظـام و             ‘٢’ و

 .وتقييم ومتابعة وضع املرأة والطفل بانتظام

ــيم علــى مــا يلــي       ــشاء نظــام املتابعــة والتقي ــة ‘ ١’: وســوف يتوقــف النجــاح يف إن تعبئ
وفري املعلومـات الـضرورية بانتظـام لتـستفيد منـها           ت‘ ٢’اإلمكانيات البشرية واملادية الضرورية،     

، ) اإلحـصاء الـوطين، التحريـات اإلضـافية    ملكتـب برنامج مجع البيانات التـابع     (مؤشرات النظام   
نوعية نواتج النظام وإدراجهـا يف      حتسني  و‘ ٤’ أجهزة التنسيق على العمل،      اتقدرتنمية  و‘ ٣’

 املــرأة وعلــى مــستوى بقيــة بــشؤوناملكلفــة عمليــة اختــاذ القــرارات علــى صــعيد كتابــة الدولــة  
 . املرأة وتنشيطهابشؤونإعادة تنظيم كتابة الدولة املكلفة ‘ ٥’ الشركاء و

 
 :السؤال اخلامس  

يرجى بيان إذا كانت احلكومة قد اعتمدت، خـارج قطـاع الـصحة، تـدابري مؤقتـة            
ذلـك وفقـا ألحكـام      خاصة دف التعجيل بتحقيق املـساواة الفعليـة بـني الرجـل واملـرأة، و              

 .٢٥ من االتفاقية والتوصية العامة رقم ٤من املادة  ١ الفقرة
 

 :اجلواب  

 ٠٢٩-٢٠٠٦القــانوين رقــم ، األمــر ٢٠٠٦اعتمــدت احلكومــة مــؤخرا، أي يف عــام   
 املنشئ للقانون األساسي املتعلق بوصول املـرأة إىل املناصـب           ٢٠٠٦ أغسطس/آب ٢٢املؤرخ  
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 :السؤال السادس  

ــر أن   ــد  ”ورد يف التقري ــسر    “بعــض املمارســات والتقالي ــيت تف ــل ال ــن العوام  هــي م
 – ١٠٢الفقـــرة  (“النـــساءتعـــوق عـــددا كـــبري مـــن   اجتماعيـــة وجـــود قيـــود اســـتمرار”

يرجى تقدمي املزيد من املعلومـات بـشأن هـذه املمارسـات والتقاليـد وبيـان                 ). ٢٥ الصفحة
 .وضع حد هلذه املمارسات ومدى تأثري هذه التدابريلالتدابري اليت اختذا احلكومة 

 
 :اجلواب  

 املعلومات املتعلقة باملمارسات والتقاليد  -أوال   

) ٢٠٠٥-٢٠٠٢(لنــهوض بــاملرأة  ااســتراتيجيةمــن بــني النــواقص الــيت مت تــصنيفها يف  
سـيما اسـتمرار الـضغوط        عـدد كـبري مـن النـساء، ال         املفروضة على استمرار القيود االجتماعية    

 .، وعدم اإلملام بالقوانني واعتماد املرأة اقتصاديا على غريها ونقص املواردالنفسية
 

 النفسيةاستمرار الضغوط  - ١  

خمتلـف  تتميـز   و. صـلبة هياكـل اجتماعيـة     علـى    ويقـوم    ليـد اتقحتكمـه ال  موريتانيا جمتمع    
ن كــان التسلــسل اهلرمــي االجتمــاعي يتــضاءل شــيئا ولــئ. بــارزةالفئــات العرقيــة فيهــا بــسمات 

ركزمهــا  حيــدد مكانــة الرجــل واملــرأة داخــل اتمــع وم ، وهــو الــذييــزال قائمــا فــشيئا فإنــه ال
 .وأنشطتهما ومشاركتهما فيه

ة قائمــة غــري أن عالقــة التعــاون والتــضامن التقليديــة   الــصالت العرقيــة القبليــلوال تــزا 
يـدة  هرت شبكات ضمان اجتمـاعي جد     وظ. لتكيف مع تطور االحتياجات   تنجح دائما يف ا    مل

وأتاحــت هــذه الــشبكات إمكانيــة . حيــاء والتعاونيــات النــسائيةمثــل اجلمعيــات النــسائية يف األ
 . خمتلف الفئات والشرائح االجتماعيةلتداخل أكرب

 الرجـل، وإن كانـت سـيادة نـسبية جـدا حبـسب الفئـات            يسوده اتمع التقليدي  هذاو 
وخيتلف فهـم الرجـل   .  والرجل اليوم إىل تغيريات عميقة ضع عدم التكافؤ بني املرأة    خيو. العرقية

واجـه صـعوبات حقيقيـة يف       وت. واملرأة هلذه التغيريات العميقـة الـيت تـشهدها احليـاة االجتماعيـة            
. لــتغريات يف الــسلوككامــل بــني املــرأة والرجــل الــذي هــو أكثــر حتفظــا إزاء ا   إعطــاء قيمــة للت

 .املرأة فهي ال تثق دائما يف نفسها من أجل حتسني صورا وحفز التغري أما
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ــة       ــاين تغــريات عميق ــود األخــرية شــهد اتمــع املوريت ــد  . وخــالل العق ــد عــاش البل فق
هـر  املرتبطـة مبوجـات اجلفـاف املتتاليـة الـيت تظ          ة  يحتوالت اجتماعية كبرية رافقت التغيريات البيئ     

تـسريع وتـرية االسـتقرار      يف  التقليديـة و  اإلنتـاج الزراعـي الرعـوي       نظـم   آثارها واضحة يف تغيري     
 .والتحضر

 
 اجلهل بالقوانني - ٢  

ــة والوصــول احملــدود          ــالقوانني إىل األمي ــساء ب ــام شــرحية كــبرية مــن الن يعــزى عــدم إمل
 .للمعلومات

 عية االقتصادية ونقص املواردالتب - ٣  

، تقدر نسبة املوريتـانيني     )٢٠٠٢ مكتب اإلحصاء الوطين،  ( العامة للفقر    للحالةووفقا   
 يف املائـة يف  ٥٦ مـن  يف املائة؛ وقد اخنفـضت هـذه النـسبة     ٤٦ بــ الذين يعيشون دون عتبة الفقر    

ــا    . ١٩٩٦عــام  ــة تــشمل بوجــه خــاص وفق ــا هــو ظــاهرة ريفي  للدراســات والفقــر يف موريتاني
وسكان الريف هـم األكثـر تـأثرا أمـا النـساء فهـن              . شرق ووادي ر السنغال   الالوطنية منطقيت   

وبـضعف  وتفسر ظاهرة تأنيـث الفقـر حبرمـان املـرأة يف جمـال التعلـيم         . أضعف الفئات السكانية  
فـإن  وباإلضـافة إىل ذلـك      .  إىل الفرص االقتصادية والعمالة وحيـازة املمتلكـات        ا وصوهل إمكانية

  امـرأة  الـيت تعيلـها  ركان مستوى معيشة األسر قد حتسن عموما فإن ذلك ال ينطبـق علـى األسـ       
وهكــذا فــإن نــسبة الفقــر بالنــسبة لعمــوم . الــيت تــدهورت معيــشتها خــالل الــسنوات األخــريةو

 ٢٠٠٠ يف املائــة يف عـــام  ٤٦,٣ إىل ١٩٩٦  يف املائــة يف عــام  ٥٠األســر قــد اخنفــضت مــن     
 ٤٥,٦ إىل   ١٩٩٦  عـام   يف املائـة   ٤٠,٥اليت تعيلها نـساء فإـا ارتفعـت مـن           بالنسبة لألسر    أما

ــة يف عــام  ــها  . ٢٠٠٠يف املائ ــة األســر الــيت تعيل ــر حال  يف الريــف حيــث   امــرأةوتــدهورت أكث
وتتمتـع املـرأة   . لفترة نفـسها ا خالل يف املائة ٦٤,١  يف املائة إىل  ٥٧,٤ارتفعت نسبة الفقر من     

لـذلك يـتعني   . تحكم يف املـوارد الـ سـتقاللية و بدرجة أكـرب مـن اال  ا اليت تعيل أسرة حبكم وضعه  
 تلبيـة احتياجـان اخلاصـة واحتياجـات أفـراد            مبفـردهن  على النساء الاليت تعلن أسرا أن تكفلـن       

واألسـر الـيت تعيلـها نـساء أقـل          . أصبحت هؤالء النسوة وأسرهن أكثـر ضـعفا       ولذلك  . أسرهن
بالنــسبة لألســر الــيت يعيلــها يف املائــة  ٥,٧مقابــل ملائــة يف ا ٤,٤  معــدل أفرادهــابلــغإذ يحجمــا 
 امـرأة أقـل مـن عـدد املعـالني يف األسـر الـيت        تعيلهاوإذا كان عدد املعالني يف األسر اليت   . رجال

 سـنة  ١٤ الذين تتراوح أعمـارهم بـني صـفر و    يف تلك األسر و   يعيلها رجل، فإن عدد األطفال      
 تزيد أعمارهم عـن     نالرجال الذي قل عن عدد الكهول من      ي ) يف املائة  ٢٩ يف املائة مقابل     ٣٩(

 .، وهذا ما يفسر ضعف هذه األسر) يف املائة٩٣ يف املائة مقابل ٢٨( سنة ١٨
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 األسر مقارنـة باألسـر      رباتوتتفاقم هذه اهلشاشة بسبب ضعف مستوى تعليم النساء          
 ) يف املائـة   ٤٧( النـصف    وتبلغ نسبة غـري املتعلمـات مـن هـؤالء النـسوة قرابـة             .  رجل يعيلهااليت  

النــسوة بلغــن املرحلــة الثانويــة  يف املائــة فقــط مــن هــؤالء ٥ لرجــال وا مــن يف املائــة ٣٢مقابــل 
 . يف املائة من الرجال٢٠العليا من التعليم مقابل  أو

قاليــد، وكــذلك تــأثري التــدابري الــيت اختــذا احلكومــة إلــاء هــذه املمارســات والت -ثانيا   
 التدابري هذه

 عاشت موريتانيا حتوال حقيقيا يف جمـال النـهوض بـاملرأة            ٢٠٠٥-١٩٩٠خالل الفترة    
ومحاية حقوقها جتسد قبل كل شيء يف إنشاء إدارة وزارية هـي كتابـة الدولـة املكلفـة بـشؤون               

وللمـسامهة يف التنميـة املنـصفة والدائمـة بإشـراك املـرأة الفعلـي يف احليـاة                  . ١٩٩٢عام  املرأة يف   
 اسـتراتيجية السياسية يف البلـد، قامـت كتابـة الدولـة املكلفـة بـشؤون املـرأة بوضـع                 االقتصادية و 

ــاملرأة تغطــي   ــة يف جمــال النــهوض ب ــرة وطني  ســتراتيجيةاالوكانــت هــذه  . ٢٠٠٠-١٩٩٥ الفت
ون ولويــات الوطنيــة فيمــا يتعلــق بالــشؤ  األض بــاملرأة، والــيت مكنــت مــن حتديــد الوطنيــة للنــهو

 :ما يلياجلنسانية، دف إىل حتقيق 

 اعتماد سياسة يف جمال األسرة؛ - 

 ؛ى الالمساواةاالعتراف حبق املرأة دف القضاء عل - 

 حتسني األنشطة االقتصادية للمرأة؛ - 

 متكني املرأة من الوصول إىل التعليم واخلدمات الصحية؛ - 

 اهليئات املعنية بالتنمية؛يف زيادة مشاركة املرأة واملنظمات النسائية  - 

 .تعزيز املؤسسات املعنية بالشؤون اجلنسانية - 

 الوطنيـة   سـتراتيجية االوواجهت كتابة الدولة املكلفة بشؤون املـرأة عنـد تنفيـذها هـذه               
 : بعض القيود منها٢٠٠٠-١٩٩٥للنهوض باملرأة 

 اإلملام الضعيف باملفاهيم واألدوات املتعلقة بالشؤون اجلنسانية؛ - 

  واملادية؛عدم كفاية املوارد البشرية - 

ــل    -  ــدام شــبه الكام ــة وللاالنع ــيمالمتابع ــنيتقي ــدخالت    الالزم ــذ الت ــة تنفي ــة متابع  لكفال
 وتقييمها؛

  إعالم واتصال؛استراتيجيةعدم وجود  - 
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 ؛تمواطن الضعف املؤسسية املتعلقة أساسا بالتعاون فيما بني الوزارا - 

 .املدين والقطاع اخلاص يف بناء شراكة حقيقة مع اتمع ةالصعوبات املواجه - 

 شـرعت كتابـة الدولـة املكلفـة بـشؤون املـرأة، بـدعم مـن الـشركاء                   ٢٠٠٣ومنذ عـام     
الفنيني واملاليني، يف إجراء حبـوث بـشأن املـسائل اجلنـسانية ممـا مسـح بقيـاس مـدى تطـور حالـة                        

ة، منظمـة   نيـة للنـهوض بـاملرأ      الوط سـتراتيجية اال(ومت إجناز دراسـات عديـدة       . املرأة يف موريتانيا  
، ٢٠٠٤تحـدة للـسكان،     ، واملؤشرات اجلنسانية، صـندوق األمـم امل       ٢٠٠٣،  أوكسفام الدولية 

يوليـه  /متـوز  الوطنية املتعلقة بالشؤون اجلنسانية، صندوق األمم املتحدة للسكان،          ستراتيجيةاالو
، ٢٠٠٥ دولــة املكلفــة بــشؤون املــرأة الكتابــة و، وبرنــامج العمــل بــشأن حالــة املــرأة،  ٢٠٠٥

برنـامج  /شخيص احلالة اجلنـسانية وتعزيـز القـدرات الوطنيـة يف جمـال تعمـيم املنظـور اجلنـساين                  ت
كــل قطــاع مــن قطاعــات يف  ةومت حتديــد االجتاهــات الكــبري). ٢٠٠٥األمــم املتحــدة اإلمنــائي، 

ــسية املتاحــة       ــصادر الرئي ــصة مــن امل ــى أســاس املؤشــرات املستخل ــة عل ــسوح(التنمي ــة امل  الوطني
ــة والتقــارير الــسنوية الــصاد تيانــات الــصادرة عــن خمتلــف اإلدارا ، البالرئيــسية رة عــن  الوزاري
ومكنـت هـذه التحلـيالت مـن قيـاس التقـدم احملـرز، وحتديـد                ).  منظومة األمم املتحدة   وكاالت

ومت مـن خـالل التحليـل الـذي         . القضايا الرئيسية والتحديات اليت جيـب مواجهتـها يف املـستقبل          
 : يف ما يليالعوائق الرئيسية اليت ينبغي جتاوزها واملتمثلة حتديد ٢٠٠٥بدأ منذ عام 

 ؛ أكثر من غريها يؤثر يف املرأة الذياحلد من الفقر - 

ــة وصــوهلا إىل عوامــل       -  ــق حتــسني إمكاني ــصادية للمــرأة عــن طري ــشاركة االقت ــز امل تعزي
 والعمالة والفرص االقتصادية واملالية؛) األرض ورأس املال(اإلنتاج 

  عدم التكافؤ يف جمال الوصول إىل التعليم والتدريب واملعلومات؛أوجهء على القضا - 

سـيما خـدمات الرعايـة     خدمات رعايـة األم والطفـل ال  إىل  توسيع نطاق وصول املرأة      - 
 والوقايـة مـن األمـراض الـيت تنتقـل عـن       ،يف فترة ما قبل الـوالدة، ووسـائل منـع احلمـل       

 طريق االتصال اجلنسي؛

 طار القانوين وحتسني نشر القوانني اليت حتمي املرأة؛تعزيز اإل - 

ــة     -  ــصور النمطي ــى ال ــضاء عل ــةالق ــا املتعلق ــرص املتاحــة    ب ــدم تكــافؤ الف ــا أمامملرأة وع ه
 للوصول إىل املعلومات واالتصال؛

 يف جمال اختاذ القرارات، وزيـادة مـشاركة         تالتقاسم غري العادل للسلطات واملسؤوليا     - 
 .السياسية واختاذ القراراتاملرأة يف احلياة 
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وبعــد هــذا العمــل الطويــل مــن التحليــل والتــشاور قامــت الــسلطات املوريتانيــة بوضــع   
وباإلضــــافة إىل هــــذه   ). ٢٠٠٨-٢٠٠٥( وطنيــــة جديــــدة للنــــهوض بــــاملرأة     اســــتراتيجية

  وطنيـة للـشؤون اجلنـسانية للفتـرة        اسـتراتيجية وطنية للنهوض بـاملرأة، مت تـصميم         ال ستراتيجيةاال
ــة املــساواة بــني      ) ٢٠١٠-٢٠٠٥( ــيني واملــاليني ــدف حتــسني كفال ــشركاء الفن بــدعم مــن ال

ويشكل هذا اإلطـار الـسياسي الـذي ينبغـي أن تـصادق عليـه خمتلـف اجلهـات املعنيـة                     . اجلنسني
 .خطوة قيمة إىل األمام يف القضايا على أوجه التفاوت بني اجلنسني

 
 :السؤال السابع  

 املتعلـق بإصـالح نظـام التعلـيم         ١٩٩٩أبريـل   / نيسان ٢٦ هل أسفر اعتماد قانون    
عن مراجعة الكتب والربامج املدرسية إلزالة ما حتتويه مـن مفـاهيم منطيـة بـشأن اجلنـسني؟                  
يف حالة الرد باإلجياب، ما هي الكيفية اليت مت ا إدراج مبدأ املساواة بني النساء والرجال                

 يف الربامج اجلديدة؟
 

 :اجلواب  

 . ن التفاوت بني الفتيان والفتيات هو احد أهداف إصالح نظام التعليماحلد م 

. وحيظى مبدأ املساواة باالعتبار يف الربامج الدراسية اليت أعـدت بطريـق جتعلـها حمايـدة                
ون اجلنـسانية   ؤومت تنقيح هذه الربامج حىت تراعي املواضيع املدرجة فيهـا املفـاهيم املتعلقـة بالـش               

. دت صياغة النصوص اليت تصور القوالب النمطية اجلنـسانية والتمييزيـة          يعوهكذا أ . وباملساواة
 .وجرى كذلك األخذ بابتكارات بيداغوجية لتشجيع تعميم املنظور اجلنساين

 
 :السؤال الثامن  

  رجى تقدمي معلومات مفصلة عـن أشـكال العنـف الـذي ميكـن أن ميـارس                 ي
 تفـشي هـذه الظـاهرة،       عـن كـذلك   امـة و  سرة وداخل اتمع بصورة ع    ضد املرأة داخل األ   

 بـــشأن القـــوانني الـــسارية وســـبل االنتـــصاف  املتاحـــةعلومـــاتاملحـــصاءات واإلســـيما  ال
وهــل طلبــت احلكومــة املــساعدة . واخلــدمات االجتماعيــة وأنــشطة التوعيــة يف هــذا اــال 

الفنيــة أو فكــرت يف طلبــها مــن الكيانــات املتخصــصة التابعــة لألمــم املتحــدة جلمــع تلــك     
 البيانات اإلحصائية املطلوبة؟
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 :اجلواب  

 :أشكال العنف املمارسة ضد املرأة -أوال 

االغتصاب، االسـتغالل اجلنـسي، االجتـار بـاجلنس، واالعتـداء           (نف اجلنسي   أشكال الع  - 
 )خلإاجلنسية، واملضايقة اجلنسية، اجلنسي، والسياحة 

 ؛)اخلتان(تشويه األعضاء التناسلية للمرأة  - 

 زواج القسري؛ال - 

 العنف املرتيل؛ - 

 كثرة الطالق؛ - 

 .التسمني - 

 سبل االنتصاف -ثانيا   

 املــرأة  لفائــدة دائمــايكــون احلكــم يف احلــاالت الــيت تنظــر فيهــا العدالــة يف القــضية       
مث أن املرأة حيق هلـا      . ثبت أا تعرضت للعنف ألن القانون الساري مينع العنف ضد املرأة           كلما

 .ن طريق االستئناف أو طلب النقضاالنتصاف ع

وزارة (عيــة ون االجتماؤوفــضال عــن اجلانــب القــانوين والقــضائي تتكفــل مديريــة الــش  
يف كتابـة  ) ريةمـصلحة الرتاعـات األسـ   (ون األسرة ؤ، ومديرية ش)ون االجتماعية الصحة والشؤ 

عنـف ومرافقتـهن يف      النـساء ضـحايا ال     برعايةون املرأة وحركة اتمع املدين      الدولة املكلفة بشؤ  
 .مجيع اخلطوات اليت يقمن ا

 اإلحصاءات املتوفرة -ثالثا 

د املـرأة ومـع ذلـك ميكـن احلـصول           ضال تتوفر يف بلدنا إحصاءات كافية بشأن العنف          
 . على بعض البيانات من األجهزة اليت تعاجل حاالت العنف بصورة مباشرة أو غري مباشرة

 )كتابة الدولة املكلفة بشؤون املرأة( ماعيمديرة األسرة والعمل االجت )أ( 

ن إىل خدمات هذه املديرية يف إطار معاجلة الرتعـات األسـرية           من بني النساء الاليت جلأ     
أو /وتسويتها تعرض بعضهن إىل أشكال خمتلفة من العنف أثرت يف حيان يف األمـد القـصري و   

 ٢٠٠٧ملديريــة يف عــام  وســجلت ا٢٠٠٦ ضــحية يف عــام ٧٣وبلــغ عــددهن . األمــد الطويــل
 .حاالت ٧حىت اآلن 

 : ما يليومن أشكال العنف اليت تعرضت هلا املرأة 
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الت عـن   وتصبح النساء أمهـات وهـن يف سـن املراهقـة ومـسؤ            : الزواج املبكر  - ١ 
.  عــن أطفــاهلن وتتــركن دراســتهنةاألســرة، وتــتحملن بعــد الطــالق املــسؤولي

 وتنعكس آثار ذلك على صحتهن؛

فتتعــرض املــرأة ): فــض دفــع النفقــةر(رجــال إعالــة النــساء واألطفــال رفــض ال - ٢ 
الحنــراف حبثــا عــن وســيلة إلعالــة     نتيجــة لــذلك للجــوع وســوء التغذيــة وا    

 أطفاهلن؛

رفض الرجال تطليق النساء أو منحهن حقـوقهن كزوجـات ممـا يـسبب لـدى                 - ٣ 
 املرأة أعراض من العنف النفسي والعقلي؛

ضــع، واملواليــد اجلــدد ومــا يترتــب طــاف األطفــال الراخت: اختطــاف األطفــال - ٤ 
ــة لألمهــات واألطفــال       علــى ذلــك مــن خمــاطر ــدد مــن جهــة الــصحة البدني

 وعلى صحتهن النفسية من جهة أخرى؛) احتقان الثدي واحلمى واإلسهال(

 :سيما العنف املرتيل ال - ٥ 

واإلجهـــاض آثـــارا مؤملـــة ال متحـــى،    خيلـــف  الـــذيالعنـــف اجلـــسدي  -  
 صدمات النفسية،وال

الــشتائم، والــشك، واخليانــة، ممــا يــؤدي إىل حــدوث      : العنــف اللفظــي  -  
 . بعدم الثقة إزاء الرجلاضطرابات نفسية وشعور

 
 اهلياكل الصحية  )ب( 

املستــشفيات واملراكــز الــصحية يف (نظــام التــسجيل داخــل هــذه اهلياكــل  عــدم كفايــة  
 ): العنف اجلنسيت حاالعننواكشوط اليت تتلقى تقارير الشرطة 

 
عدد التقاريرالسنة

٦٥ ٢٠٠٠
١٢٦ ٢٠٠١
٣٢ ٢٠٠٢
٣٥ ٢٠٠٣
٧٠ ٢٠٠٤
٣٠ ٢٠٠٥

٢٠٠٦٦٦
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  املرأةبشؤونكتابة الدولة املكلفة  )ج( 

يرد يف اجلدول أدناه بيان عدد حاالت العنـف املـرتيل املعلنـة منـذ إنـشاء كتابـة الدولـة                      
 :رتاعات األسرية املرأة ومصلحة البشؤوناملكلفة 

 
حاالت العنف املرتيل النسبة املئوية الرتعات املسجلة النسبة املئويةالسنة

٨,٨ ٥,٠ ٤,٣ ٥٧,٠ ١٩٩٩
٥,٠ ٧,٠ ١٠,٥ ١٤٠,٠ ٢٠٠٠
٤,٠ ٥,٠ ٩,٤ ١٢٦,٠ ٢٠٠١
٤,٣ ١٧,٠ ٢٩,٦ ٣٩٦,٠ ٢٠٠٢
١٠,٩ ٣٢,٠ ٢١,٩ ٢٩٣,٠ ٢٠٠٣
٧,٤ ٢٤,٠ ٢٤,٤ ٣٢٦,٠ ٢٠٠٤

٩٠,٠ ١٠٠,٠ ١ ٣٣٨,٠ ٦,٧اموع
   

  مجع البيانات اإلحصائية بشأن العنفألجلطلب الدعم الفين  -رابعا   

 املــرأة يف جمــال مكافحــة العنــف ضــد املــرأة هــو بــشؤونشــريك كتابــة الدولــة املكلفــة  
صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان الــذي يتــدخل يف تعمــيم املنظــور اجلنــساين وحقــوق األســرة   

 دراسـة تـضمنت تقييمـا       ٢٠٠٥وقـد مـول الـصندوق يف هـذا اإلطـار يف عـام               . واملرأة والطفـل  
ــدمي بعــض اإلحــصاءات       ــع تق ــاين م ــرأة يف اتمــع املوريت ــشمل . لظــاهرة العنــف ضــد امل ومل ت

وقامـت اإلدارة بالتعـاون     .  الوطين بـل اقتـصرت علـى منطقـة نواكـشوط           اإلقليمالدراسة كامل   
 وطنية ملكافحة تشويه األعـضاء التناسـلية      استراتيجيةمع صندوق األمم املتحدة للسكان بوضع       

 . مجع البيانات بشأن العنف بصورة عامةستنصب علىللمرأة غري أن جماالت التعاون 
 

 :السؤال التاسع  

يــشري التقريــر إىل بعــض التــدابري الراميــة إىل مكافحــة تــشويه األعــضاء التناســلية      
 ســيما محــالت  ، ال)٥٣ و ٥٢ان ، الــصفحت٢٢٧-٢٢٣الفقــرات (لألنثــى والتــسمني  
 يرجـى بيـان مـسامهة هـذه التـدابري يف            .)١٥٠، الـصفحة    ٢٢٦الفقـرة   (اإلعالم والتوعية   

 تنوي طلـب مـساعدة فنيـة         هل هي  وهل طلبت احلكومة أو   . القضاء على هذه املمارسات   
 أو مالية من منظمة الصحة العاملية؟
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 :اجلواب  

ــا     ــان اإلن ــدابري ملكافحــة خت ــانوين    مت اختــاذ ت ــستوى الق ــى امل ــسمني ال ســيما عل ث والت
ومينـع أيـضا املمارسـات الـيت        . والقضائي إذ حيظر قانون محايـة الطفـل اخلتـان ويـصنفه كجرميـة             

. وهلذا الغرض يشمل القانون التسمني وهـو ممارسـة مـضرة بـصحة الطفـل              . تضر الطفل صحيا  
املتحـدة للـسكان غـري أنـه        والشريك الذي يعمـل يف هـذا اـال حـىت اآلن هـو صـندوق األمـم                   

ميكن التفكري يف احلصول على مساعدة فنية ومالية من منظمة الصحة العاملية من أجـل مقاومـة             
 .هذه املمارسات بفعالية

 :السؤال العاشر  

 عن قلقهـا إزاء اسـتمرار ممارسـة الـرق           يأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصر      
 وجـدت، بــشأن عـدد النــساء والفتيـات الــاليت    يرجــى تقـدمي إحــصاءات، إن . يف موريتانيـا 

الــرق، وبيــان اجلهــود املبذولــة حاليــا إلنفــاذ قــانون عــام   أوضــاع  شــبيهة با أوضــاعيعــشن
 الــذي يتعلــق بإلغــاء الــرق يف موريتانيــا وكــذلك بيــان أنــشطة التوعيــة الراميــة إىل  ١٩٨١

 .القضاء على هذه املمارسات وكذلك النتائج اليت حتققت
 

 :اجلواب  

الــواردة يف املالحظــات “ آثــار ممارســة الــرق والعبوديــة غــري الطوعيــة ”بـــ فيمــا يتعلــق  
 التمييــز العنــصري، جتــدر اإلشــارة إىل أن األســباب اجلذريــة هلــذه  علــىاخلتاميــة للجنــة القــضاء

سـيما يف املنـاطق      يف اتمعات األفريقية األخرى ال    عنها  الظاهرة، يف موريتانيا، ال ختتلف البتة       
ويف موريتانيا مل يتخذ الرق إطالقا شكل اهليمنة العنصرية ومل ميـارس قـط              . دانية الساحلية السو

 ولقــد اســتمر الــرق كممارســة حــىت بدايــة القــرن  مــستوى جتــارة الرقيــقال يف شــكل وال علــى
ه غـداة االسـتقالل مبوجـب    ، وأعيـد إلغـاؤ  ١٩٠٥تعمارية يف عام    العشرين مث ألغته السلطة االس    

 تـشرين   ٩ الـصادر يف     ٢٣٤-٠٨١ رقم    القانوين ويندرج األمر . ١٩٦١مايو  /ر أيا ٢٠دستور  
 واملتعلق بإلغـاء الـرق، يف إطـار تنقـيح النـصوص القانونيـة األساسـية علـى               ١٩٨١نوفمرب  /الثاين

ــشريعة يف عــام    ــر إعــالن ال ــرار علمــاء    . ١٩٨٠إث ــسجيل إق واســتهدف هــذا التنقــيح أساســا ت
 .دة مبوجب القانون الوضعي ومن بينها قانون إلغاء الرقالشريعة اإلسالمية للنصوص املعتم

وعلــى أثــر صــدور هــذا األمــر، دعــت احلكومــة اللجنــة الفرعيــة املعنيــة بالقــضاء علــى    
وخلـصت هـذه    . ة بعثـة إلجـراء حتقيـق بـشأن احلالـ          إيفـاد يزية ومحايـة األقليـات إىل       يالتدابري التم 

بعــض خملفاتــه علــى ســوى ا وأنــه مل يتبــق  كمؤســسة ال يوجــد يف موريتانيــالبعثــة إىل أن الــرق
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ــذت           ــات، نف ــذه العقلي ــة هل ــباب الكامل ــضرورة معاجلــة األس ــة ب ــن احلكوم ــا م واقتناع
تفـاوت االجتمـاعي ورفـع مـستوى الطبقـات األكثـر        الحلكومـة سياسـة عامـة ـدف إىل إزالـة     ا

ومشلت هذه السياسة مجيع ااالت ال سيما ااالت اليت تـؤثر مباشـرة يف حيـاة هـذه                . ناحرما
التعلــيم والــصحة والعدالــة، وملكيــة األراضــي، وتربيــة املاشــية، والــصناعات احلرفيــة    (الفئــات 

 ).وصيد األمساك بالوسائل التقليدية إىل آخره

 كـان   از أيـ  يـ جاء ظهور دولـة القـانون الكافلـة للمـساواة بـني مجيـع املـواطنني دون متي                 و 
 اإلصــالحات االقتــصادية واالجتماعيــة الــيت كانــت يــة معمقــةنوعــه، جــاءت لتتــوج هــذه العمل

 .بدأت بالفعل

مـة التـشريعات الوطنيـة لتـشمل        ومة على تعزيز دولة القانون ومواء     ويف إطار عزم احلك    
 قانونـا  ٢٠٠٣يونيـه  /يرانيدة من استغالل اإلنسان ألخيه اإلنسان، سنت يف حز      األشكال اجلد 

القيـام لغـرض   ‘‘ االجتـار بالبـشر   ’’ومبوجب هذا القانون يعـين تعـبري        .  االجتار بالبشر  عميتعلق بق 
ــق اللجــوء إىل         ــن طري ــالقوة، أو ع ــل أشــخاص ب ــل أو ترحي ــشغيل أو نق ــتغالل، بت ــوة االس الق

عن طريق االختطـاف أو اخلـداع أو سـوء اسـتعمال     أو  ضغط األخرى،   التهديد أو وسائل ال    أو
أو ميـزة مـن     مـايل   السلطة أو انتهاز حالة من حاالت الضعف، أو لغـرض احلـصول علـى مبلـغ                 

 هــذا صويــن. امليــزات مــن أجــل احلــصول علــى موافقــة شــخص ذي نفــوذ علــى شــخص أخــر  
 . األشغال الشاقة مدى احلياةالقانون على عقوبات جنائية ضد مرتكيب هذه اجلرائم أقصاها

ــربامج اهلادفــ     ــسياسات وال ــسكان،    ةوســاعدت ال ــية لل ــة االحتياجــات األساس  إىل تلبي
     مجيعهـا يف اجتثـاث      دف مـساعدة الفئـات احملرومـة، سـامهت        والكيانات العديدة اليت أنشئت 

 مكلفـة   وتعكف جلنة مشتركة بني الـوزارات     .  التمهيد للتقدم االجتماعي   مثرق ومن   فات ال خمل
 علـى  ق، تعكف منذ بضعة أشهر على العمـل       وطنية للقضاء على خملفات الر     استراتيجيةبوضع  

 .حتقيق هذه املكاسب

وعالوة على ذلك، ال يوجد يف يومنا هذا امرأة وال طفلة يف موريتانيا يف وضـع شـبيه                   
ة والواقـع يف     جيب التمييز بني استغالل هذه املـسألة ألغـراض سياسـي            أنه وجتدر اإلشارة . بالرق
 .امليدان
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 :١١السؤال   

ــل    ــوق الطفـ ــة حقـ ــرا ألن جلنـ ــتنظـ ــة يف أعربـ ــا اخلتاميـ ــشرين ٦، يف مالحظاـ  تـ
، عـــن قلقهـــا إزاء ارتفـــاع عـــدد  )CRC/C\15/Add.159الوثيقـــة  (٢٠٠١نـــوفمرب /الثـــاين
 حتــصلن علــىيت يعملــن يف اخلدمــة املرتليــة ال ل الــذين يعملــون، وألن الفتيــات الــالاألطفــا

طوعيـة يف بعـض املنـاطق       الري  غـ  ةور مقابل ذلك يف حاالت كثرية وإزاء ممارسـة الـسخر          أج
يرجـى  و. كومة هذه املشاكلالنائية، يرجى تقدمي معلومات بشأن الطريقة اليت تعاجل ا احل    

 املتعلـق بقمـع     ٢٠٠٣يوليه  /متوز١٧ املؤرخ   ٢٠٠٣-٠٢٥بيان ما إذا كان القانون رقم       
 . حيز النفاذ دخل قداالجتار يف البشر

 :اجلواب  

ــل          ــو عم ــرتيل، أال وه ــل امل ــن أشــكال العم ــد م ــور شــكل جدي أدى التحــضر إىل ظه
 منـهن    يف املائـة   ٧٠وتتـراوح أعمـار     . الفتيات الريفيات أو األسر الفقرية اليت تعمـل يف البيـوت          

أو وتعـانني مجـيعهن مـن سـوء التغذيـة وال حتـصلن علـى أجـور كاملـة                  .  سنة ١٤ و   ١٢ما بني   
وتـواجهن يف  ) ربع العـامالت يف البيـوت تعملـن بـدون أجـر     (دفع هلن أجور مقابل عملهن    ت ال

 منـهن حمرومـات    يف املائـة ٩٠، كمـا أن  عملهن االستغالل والعنـف البـدين واللفظـي واجلنـسي         
 يف  ١٠ مـن البـول و      يف املائـة   ٢٨ و    يف املائـة   ٥٦ منـهن    نيت وتبلغ نـسبة احلـرا     .من التعليم متاما  

ومسألة العمل يف البيوت مطروحة اليـوم بـصورة رمسيـة           .  سونينكي  يف املائة  ٥ وف و وول املائة
ــرامج عــدة   ــذ ب ــاملني    (ومت تنفي ــاب العمــل والع ــة أرب ــة وتوعي ــدريب وحمــو األمي ــة  ) الت ــذ اي من

 ٢٠٠٣-٠٢٥ودخـل القـانون رقـم       . التسعينات من قبل السلطات واملنظمـات الغـري حكوميـة         
 واملتعلق مبنع االجتار باألشخاص حيز النفاذ غـري أنـه مل حيـتج بـه                ٢٠٠٣ يوليه/متوز ١٧املؤرخ  

وجتـدر  . ة باسـتغالل الفتيـات يف العمـل املـرتيل         تبطـ أبداً أمام احملاكم يف حاالت سوء املعاملة املر       
 أبرزهـا تنقـيح    اجلهود اليت تبذل مـن أجـل وضـع القـوانني والتوعيـة والـيت مـن         أن اإلشارة أيضا 

م املنظمـات غـري احلكوميـة حلقـات     وتـنظ ) ٥املـادة  (سري لقـ ظـر العمـل ا  قانون العمل الذي حي   
دراســية للتوعيــة حبقــوق عمــل املــرأة مبــساعدة ســفارة الواليــات املتحــدة األمريكيــة ومفوضــية   

 .حقوق اإلنسان بشأن عمل الفتيات يف البيوت
 

 :١٢السؤال   

ة يف مناصـب صـنع   وفقا للمعلومات الواردة يف التقرير، هناك نقـص يف متثيـل املـرأ     
القــرار علــى صــعيدي احليــاة العامــة واحليــاة الــسياسية، وذلــك علــى املــستوى الــوطين          

يرجى تقدمي معلومات عن مشاركة املرأة مقارنة بالرجل . على حد سواءواملستوى الدويل 
 .يف مجيع مستويات وفروع اإلدارة واألجهزة التشريعية واجلهاز القضائي
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اجلواب :
 

رةالفت الرجال النساء املنصب مالحظاتجمال التمثيل

املستوى الوزاري ٢٠٠٤-
٢٠٠٥

٨٠٪ ٢٠٪  يف اجلهــــاز التنفيــــذي املــــرأة دولةاتبات، كوزيرات
) يف الدولةاالوظائف العلي(

٢٠٠٠ ٩٣٪ ٦,٦٪ مكلفات مبهام، مستشارات،   
مديرات

عامـــة املـــرأة واملـــسؤوليات ال 
)املسؤوليات اإلدارية العليا(

عــام  لغايــة ٪٢ مقابــل
٢٠٠٥

٢٠٠٦ ١٨٠٪ ١٧,٩٪  ٩٥/إمـــــــرأة ١٧(نائبـــــــات 
)رجالً

ــ ــشريعي  رأةاملـ ــاز التـ  يف اجلهـ
)الشيوخ/النواب(

االنتخابـــات األخـــرية 
اليت جرت يف تـشرين     

٢٠٠٦نوفمرب /الثاين

٢٠٠٦ ٦٩,٧٣٪ ٣٠,٣٧٪ ــشارات ــد/مستـــــــ  اتعمـــــــ
 ٣٦٨/ امــــــــــــــــرأة١ ١٢٠(

)رجالً

 يف اتمــــــع احمللــــــي املــــــرأة
)مستشارات(

 ٢٠٠٤-
٢٠٠٥

يف الـــشرطة  ٤ حماميـــات، ٤  
القضائية

 يف اجلهـــــــــــــــاز املـــــــــــــــرأة
املؤسسي/القضائي

 ٢٠٠٤-
٢٠٠٦

االنتخابيـــة اثنتـــان يف اللجنـــة   
 ، اثنتـــان يفالوطنيـــة املـــستقلة

املرصــــــد الــــــوطين للتنميــــــة 
احــدة يف الــس ، ووالبــشرية

، واحــدة يف الــوطين االنتقــايل
 للـــــــصحافة لعليـــــــاااهليئـــــــة 

والسمعيات البصرية

ــرأة  ــات الدســتورية  امل يف اهليئ
األخرى

كالم* ٢٠٠٠-
٢٠٠٦

، امـرأة   *رئيسة حتريـر واحـدة      
ــة   ــدة يف اهليئــــ ــاواحــــ  العليــــ

للصحافة والسمعية البصرية

املرأة يف الصحافة احلرة

ات االحتاد الوطين هليئ   
ــل يف   ــاب العمــــ أربــــ

رؤســـاء ** ؛موريتانيـــا
املؤسسات

٢٠٠٠-
٢٠٠٦

 ١٠٪** ثــالث نــساء داخــل هيئــات    
*أرباب العمل

املرأة يف القطاع اخلاص

 ٢٠٠٥-
٢٠٠٦

 املنظم غرياملرأة يف القطاع   

اللجنــــــة التنفيذيــــــة *
لالحتــاد العــام لعمــال   

)مثال(موريتانيا، 

٢٠٠٥-
٢٠٠٦

 ٣٠٪* املرأة يف اال النقايب 

املرصـــــــد الـــــــوطين *
اللجنــــة /لالنتخابــــات

الوطنية للشفافية

٢٠٠٤-
٢٠٠٥

٨٤%  ٪١١,٣أكثـــر مـــن 
مــن املنظمــات الغــري 
حكوميـــــة تـــــديرها 

امرأة

 رئيــسة منتــدى ةامــرأة واحــد
ــة أو  ــويب، ثالثــ ــة حاســ  أربعــ

نساء ممثالت للمجتمع املـدين     
*يف هيئات أخرى خمتلفة 

جلمعيايتااملرأة يف اال 

٢٠٠٠-
٢٠٠٦

أكثر من عشرين امـرأة برتبـة         
ضابط صف/ضابط

املرأة يف خمتلف فروع اجليش     
والشرطة

تعمــل الــبعض منــهن   
ب قياديــــة، يف مناصــــ

سيما يف الشرطة ال
 

 .‘‘الشؤون اجلنسانية/النهوض باملرأة’’٤العنصر رقم /الوكالة األملانية للتعاون التقين/برنامج احلكم الرشيد: املصدر  
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 :السؤال الثالث عشر  

 املؤقتـة اخلاصـة    مبـا يف ذلـك التـدابري    -يرجى بيان التدابري العمليـة املزمـع اختاذهـا           
 لتحقيـق مـشاركة املـرأة ومتثيلـها     - من االتفاقيـة  ٤ من املادة ١املنصوص عليها يف الفقرة   

 .الكاملني، على قدم املساواة مع الرجل يف مجيع مستويات اإلدارة
 

 :اجلواب  

لقد اعتمدت احلكومة االنتقاليـة الـيت أعربـت بوضـوح خـالل األيـام الوطنيـة للتـشاور                    
ــوبر/ولتــشرين األ( ــها يف تعزيــز املكاســب يف جمــال القــانون ومــشاركة    ) ٢٠٠٥أكت عــن رغبت

 مــشروع أمـر قــانوين يتنـاول القــانون األساسـي املتعلــق    ٢٠٠٦يوليـه  /املـرأة، اعتمـدت يف متــوز  
 يف  ٢٠ويفرض هذا القانون نـسبة دنيـا قـدرها          . بتعزيز مشاركة املرأة يف عملية اختاذ القرارات      

غــري أن هــذا التحديــد القــانوين غــري كــاف . يف كــل قائمــة بلديــة وتــشريعيةاملائــة لتمثيــل املــرأة 
وحده وكان من الضروري أن تصاحبه تدابري لزيادة نسبة التمثيل الـسياسي للمـرأة يف اهليئـات     

ولذلك مشل الربنامج الذي اشتركت يف تنفيذه مؤسسة التعـاون األملانيـة،            . التشريعية واتمعية 
ة اإلمنـائي، وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان، واليونيـسيف، وصـندوق         وبرنامج األمـم املتحـد    

األمم املتحدة للنهوض باملرأة مشل أنشطة خمتلفة يف جمال التوعية والدعوة واالتصال والتـدريب              
 يف املائة الذي أسفر عـن تواجـد نـسائي داخـل اجلمعيـات               ٢٠على إنفاذ القانون املتعلق بنسبة      

 يف املائـة الـيت حـددها القـانون االنتخـايب            ٢٠دية بنـسب تعـادل أو تفـوق         الربملانية واالس البل  
وهكـذا متكنـت    :...) اـالس البلديـة   .  نـساء  ٩:  امـرأة؛ جملـس الـشيوخ      ١٨: اجلمعية الوطنية (

 نـساء مـن الوصـول إىل جملـس          ١٠ امرأة مـن الوصـول إىل اجلمعيـة الوطنيـة، كمـا متكنـت                ١٧
 . الوصول إىل االس البلدية امرأة من١ ١٢٠الشيوخ، كما متكنت 

 
 :السؤال الرابع عشر  

فـل نفــس  قـانون اجلنـسية املوريتانيـة والنــصوص املعدلـة لـه تك     ”ورد يف التقريـر أن   
الشروط الكتساب اجلنسية املوريتانية واالحتفـاظ ـا وإسـقاطها بالنـسبة جلميـع املـواطنني         

غـري أن جلنـة القـضاء علـى         ). ١٥٢الفقـرة   (“ دون متييز، ال سيما على أساس نوع اجلنس       
قواعـد للحـصول علـى      ”التمييز العنصري الحظت مع القلق أن قانون اجلنسية ينص على           

اجلنسية ختتلف تبعا ملا إذا كان الطفل قد ولد ألب موريتاين أم ألم موريتانية، وكذلك إذا               
، CERD/C/65/CO/5الوثيقـة  (“ كان قد ولـد ألب أجـنيب أو ألم أجنبيـة ولـدا يف موريتانيـا        

 ).٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٠املؤرخة 
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يرجى بيان احلقوق اخلاصة بكل من الرجال والنساء فيما يتعلق بانتقال جنـسيتهم     
 .إىل أطفاهلم، مع شرح أحكام قانون اجلنسية بشأن هذه املسألة بشكل مفصل أكثر

 
 :اجلواب  

ــساء فيمــا يتعلــق بنقــل جنــ     ــاه  القــوانني اخلاصــة بالرجــال والن ــة كالتــايل أدن سيتهم مبين
 الــذي يتنــاول قــانون ١٩٦١يونيــه /حزيــران١٢ الــصادر يف ١١٢-٦١مبوجــب القــانون رقــم 

 .اجلنسية املوريتانية

 :يكتسب اجلنسية املوريتانية :٨املادة 

 الطفل املولود ألب موريتاين؛ - ١ 

 الطفل املولود ألم موريتانية وأب دون جنسية، أو جمهول اجلنسية؛ - ٢ 

يتنـازل عـن     مل الطفل املولود يف موريتانيا من أم موريتانية ومن أب أجـنيب مـا             - ٣ 
 .هذا احلق يف السنة األخرية قبل بلوغه سن الرشد

ــم   ( :٩املادة  ــانون رق ــة بالق ــصادر يف ١٠-٧٣املعدل ــاين ٢٣ ال ــانون الث ): ١٩٧٣ينــاير / ك
 :يكتسب اجلنسية املوريتانية

 يا من أب أجنيب ولد هو نفسه يف موريتانيا؛الطفل املولود يف موريتان - ١ 

ــا     - ٢  ــودة يف موريتاني ــة هــي نفــسها مول ــا مــن أم أجنبي الطفــل املولــود يف موريتاني
 يتنازل عن هذا احلق يف السنة األخرية السابقة لبلوغه سن الرشد؛ مل ما

لك ال تنطبــق أحكــام هــذه املــادة علــى األطفــال املولــودين يف موريتانيــا مــن أفــراد الــس  
 . والقنصلي ذوي اجلنسيات األجنبيةيالدبلوماس

يكتسب اجلنسية املوريتانية كل طفل مولود جديد يعثـر عليـه يف موريتانيـا جمهـول                 :١٠املادة 
 .األبوين

ــه يفقــد اجلنــسية املوريتانيــ    ــه ينتــسب إىل    ةغــري أن  إذا ثبــت عنــد بلوغــه ســن الرشــد أن
 . األجنيب، أن حيمل جنسيتهشخص أجنيب وأنه حيق له، وفقا لقانون بلد ذلك

 : يف السنة السابقة لبلوغ سن الرشدةميكن أن حيصل على اجلنسية املوريتاني :١٣املادة 

 كل طفل يولد يف اخلارج من أم موريتانية وأب حامل جلنسية أجنبية؛ - 

كل طفل يولد يف موريتانيا من أبوين أجنبيني، إذا أقاما يف موريتانيـا مـدة ال تقـل عـن                - 
  سنوات؛٥
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كل طفل يتبناه شخص حامل للجنـسية املوريتانيـة، إذا أقـام يف موريتانيـا مـدة ال تقـل                     - 
 . سنوات٥عن 

أمـه   يصبح موريتانياً كامل احلقـوق مثـل أبويـه، كـل طفـل قاصـر حيـصل والـده أو                  :١٥املادة 
 .على اجلنسية املوريتانية

ال على من يعمـل أو عمـل   ال تنطبق أحكام هذه املادة على كل طفل قاصر متزوج، و          
 .يف اخلدمة العسكرية لبلده األصلي

جيـوز لكـل    ): ١٩٧٣يوليـه   / متوز ٣٠ الصادر يف    ١٨٦-٧٣املعدلة بالقانون رقم    ( :١٦املادة 
ــرة        ــى طلــب صــريح وبعــد انقــضاء فت ــاء عل ــاً وبن ــزوج موريتاني ــة تت ــرأة أجنبي  ٥ام

 .ى اجلنسية املوريتانيةسنوات اعتبارا من تاريخ عقد الزواج، جيوز هلا احلصول عل
 

 :السؤال السابع عشر  

النــساء يتمــتعن تقريبــا بكامــل احلقــوق الــواردة يف خمتلــف النــصوص   ”ورد يف التقريــر أن 
يتعلـق   ، فيمـا  )االجتمـاعي قـانون العمـل، وقـانون الـضمان         والتفاوض اجلمـاعي،    (القانونية  
تتمتـع ـا     ق الـيت ال   يرجـى بيـان احلقـو     ). ٦٣ و   ٦٢، الـصفحتان    ٢٥٩الفقرة  (“ بعملهن

املــرأة ومــا هــي الكيفيــة الــيت تعتــزم ــا احلكومــة تعــديل النــصوص التــشريعية والتنظيميــة    
 .والسياسات واملمارسات املتبعة من أجل كفالة متتع املرأة الكامل حبقوقها يف جمال العمل

 
 :اجلواب  

ــل      ــرأة يف العمـ ــق املـ ــل وحـ ــق الرجـ ــاين بـــني حـ ــانون املوريتـ ــرق القـ ــرأة، . ال يفـ وللمـ
للرجــل، احلــق يف العمـل والــضمان االجتمــاعي وفقـا للنظــام الــساري الـذي ال مييــز علــى     كمـا 

ويف هـذا اـال، فقـد صـدقت الدولـة           . أساس اجلنس كما أن الدولة تشجع املـرأة علـى العمـل           
على جمموع اتفاقـات منظمـة العمـل الدوليـة الـيت تـشجع املـساواة بـني اجلنـسني، كمـا عـدلت                        

 .مل ليصبح أكثر مطابقة للقواعد الدولية هذهقانون الع
 

 :السؤال الثامن عشر  

أن النسبة املئوية للنساء الاليت تعملـن بـأجر         ) ٤٩ و   ٤٨الصفحتان   (٤يتبني من اجلدول    
يرجى تقدمي بيانات عـن أجـور النـساء مقارنـة           . ال تزال نسبة ضئيلة للغاية مقارنة بالرجال      

 . يف القطاعني العام واخلاصبأجور الرجال، مصنفة حسب املهنة
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 :اجلواب  

 تطور النسبة العامة للنشاط حبسب نوع اجلنس: اجلدول
 

١٩٨٨  ٢٠٠٠

٦٣,٦٪ ٦٨,٩٪ الرجال
٢٥,٣٪ ٪٢٧,٧النساء

 .٢٠٠٠ وعام ١٩٨٨التعداد العام للسكان واملساكن لعام : املصدر 
 

مـن ثلثـي النـساء املوريتانيـات        ونظراً ألوجه النقص املنهجية واملفاهيمية، ذكرت أكثر         
ومـن  . ٢٠٠١أن كن ال تعملن عنـد إجـراء املـسح الـدميغرايف والـصحي لعـام                 )  يف املائة  ٦٠(

 يف املائـة تـدفع هلـن    ٢١ يف املائـة، هنـاك      ٣٢بني النساء الاليت متارسن نـشاطا والبالغـة نـسبتهن           
 . يف املائة تعملن بدون أجر٧ يف املائة عينا و ١ يف املائة نقدا وعينا، و٤أجورا نقداً، و 

 
 :الرسم البياين

  سنة حسب العمل٤٩ و ١٥املتراوحة أعمارهن بني ) بالنسب املئوية(توزيع النساء 

 

 

 

 

 

 

 

6 8 %

2 1 %

4 %
1 % 7 %

ن     ل م ع ال ت

ط          ق دا ف ق ور ن ن أج ه ع ل دف ت

ا           ن ي دا وع ن أجور نق ه دفع ل ت

ا فقط           ن ي ن أجور ع ه دفع ل ت

ر       دون أج ن ب ل م ع ت

 ٢٠٠١سح الدميغرايف والصحي لعام امل:املصدر
   

 سـنة  ٣٩ و ٣٠وتظهر التباينات حسب العمر، فالنساء الـاليت تتـراوح أعمـارهن بـني       
فنـسبة النـساء    : وخيتلف أيضا عمل املرأة حبسب احلالة الزوجية للمـرأة        ، عملن بأجر هن الاليت ي  

ولـيس هنـاك فـوارق كـبرية        . املنفصالت عن أزواجهن العامالت تفوق نسبة النساء املتزوجات       
بسبب مستوى التعلم غري أنـه يالحـظ أن النـساء الـاليت بلغـن مـستوى املرحلـة الثانويـة تعملـن                 

24 07-28666 
 



CEDAW/C/MRT/Q/1/Add.1  
 

لقطاعـات أو املهـن أقـل انفتاحـا أمـام      وتتسم حالـة املـرأة يف سـوق العمـل بـأن بعـض ا              
فالفرص املتاحة للمرأة أقـل مـن تلـك املتاحـة     . منها للرجل) اجليش، والشرطة، واهلندسة (املرأة  

 يف املائـة  ٢٧,٣ يف املائـة مـن النـساء و    ١٢,٤للرجل للوصول إىل العمالة املأجورة اليت تـشغل        
 .٢٠٠٠من الرجال، يف عام 

، فإن مـستوى أجـر املـرأة يقـل بنـسبة      )التعليم واخلربة(شري  وعند تكافؤ رأس املال الب     
 االقتــصادية والتنميــة،  نوزارة الــشؤو( يف املائــة يف املتوســط عــن مــستوى أجــر الرجــل      ٦٠

٢٠٠٠.( 

فهـن يعملـن    ).  يف املائـة   ١٤,٦(والنساء لسن متواجدات بكثـرة يف الوظيفـة العموميـة            
ــات    ــات إداري ــة ويقمــن ٢٥,٢خاصــة كموظف ــسكرتارية   يف املائ ــة٨٣,٧ بأعمــال ال .  يف املائ

ــا ويف الوظــائف ذات املــسؤولية فهــي حمــدودة إذ ال تزيــد      أمــا نــسبة النــساء يف الوظــائف العلي
والقطاعان األكثر استخداما للمرأة مهـا علـى   .  يف املائة٥,٩نسبتهن من املديرين اإلداريني عن   

 . ليست مناصب اختاذ القراراتالتوايل التعليم والصحة وإن كانت الوظائف املخصصة هلا
 

 :السؤال التاسع عشر  

 . يرجى تقدمي معلومات بشأن وضع املرأة يف االقتصاد املوازي
 

 :اجلواب  

فهـو القطـاع الـذي تلجـأ        . شهد القطاع الغري املنظم توسعا سريعا حتت تأثري التحـضر          
ويعـزى  . طاع بـضعف إنتاجيتـه    ويتميز هذا الق  . إليه الغالبية العظمى من املوريتانيات الناشطات     

ذلــك لــضعف قــدرات وإمكانــات العــاملني فيــه بــسبب انعــدام التــدريب وتــدين نــسبة امللمــني    
ففي القطاع غري املنظم، تعمل النساء يف التجـارة والـصناعات التقليديـة أقـل               . بالقراءة والكتابة 

 ٣٥,٨ديرها نـساء    وتبلغ نسبة مؤسسات االقتـصاد غـري املـنظم الـيت تـ            . مما تعملن يف اخلدمات   
وتـتم  ).  يف املائـة ٨٤,٣(وتتمتع العامالت يف هذا القطاع بوجه خاص باسـتقالليتهن     . يف املائة 

معظــم األنــشطة يف القطــاع غــري املــنظم بفــضل االئتمانــات الــيت متنحهــا اموعــات املتــضامنة    
 .من خالل هيئات تقدمي القروض ذات الفوائد املنخفضة أو
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 :السؤال العشرون  

 مـن التقريـر، يرجـى بيـان         ٥٢ إىل   ٤٩إلضافة إىل املعلومـات املقدمـة يف الـصفحات مـن            با
التـدابري الــيت تطبقهـا احلكومــة مـن أجــل حتــسني الرعايـة قبــل الـوالدة، والــوالدة مبــساعدة      
طبية، والرعاية يف فترة ما بعد الوالدة واملباعدة بني الـوالدات، وتقـدمي معلومـات مفـصلة                 

 ).٢٧، الصفحة ١١٠الفقرة (لقة بصحة األم والطفل بشأن السياسة املتع
 

 :اجلواب  

 يف ٨٠,٥إن نسبة احلصول على الرعاية يف فترة ما قبل الوالدة مرتفعـة نـسبيا إذ تبلـغ        
الـاليت حيـصلن علـى هـذه الرعايـة تقـل            )  يف املائة  ٧٢,٢(املائة علما بأن نسبة النساء يف الريف        

ــدن    ــسبتهن يف امل ــن ن ــة يف املا٩٢,٣(ع ــة      ). ئ ــساعدة طبي ــدن مب ــاليت تل ــساء ال ــسبة الن ــغ ن وتبل
 .يف املائة وهي نسبة ال تزال منخفضة ٥٩,٢

 متابعـة مجيـع    موال تـت  . أما الرعايـة يف فتـرة مـا بعـد الـوالدة فإـا تكـاد تكـون منعدمـة                    
ب الوالدات تقريبا يف فترة ما بعد الوالدة لتقدمي الرعاية الطبية لألم والطفـل، وتبلـغ هـذه النـس                 

 . يف املائة٩٦ يف املائة ويف اجلنوب ٩٤ يف املائة ويف الشمال ٩٠يف الريف وحده 

وهناك عامالن يؤثران يف صحة الطفل واألم أال ومها مستوى املعيـشة ومـستوى تعلـم                 
إذ تبلـغ نـسبة   (ويرتبط تأثري الوسط عموما بانعدام إمكانية الوصول إىل اهلياكل الصحية           . املرأة

 .وبضعف نوعية الرعاية املقدمة)  يف الريف٣٥,٩املائة يف املدن و  يف ٨٦التغطية 

لـذلك تبلـغ نـسبة الـنقص        . ويشكل تـأثري مـستوى تعلـم املـرأة عـامال مـشجعا وحـافزا               
 يف املائـة يف حـني تبلـغ نـسبتهم مـن             ٣٨التغذوي لـدى األطفـال مـن األمهـات غـري املتعلمـات              

 . يف املائة٢١األمهات املتعلمات 
 

 :احلادي والعشرونالسؤال   

يرجــى تقــدمي معلومــات أكثــر تفــصيال عــن إمكانيــة حــصول املــرأة بكلفــة ميــسورة علــى     
خدمات الصحة اإلجنابية واجلنسية وإمكانية استفادا من برامج تثقيفية يف هذا اال، مع             
بيان حمتوى هذه اخلدمات والربامج مع اإلشارة إىل مدى توفرهـا لفئـة معينـة مـن الـسكان                   

 . املراهقات والريفيات والبدومثل
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 :اجلواب  

نظــرا للــتغريات االجتماعيــة واالقتــصادية الــيت عرفهــا بلــدنا، فقــد تــأخر ســن الــزواج      
وتـساعد هـذه    . وباملثل امتدت أكثر الفترة الفاصلة بني الـوالدات       . وكذلك سن الوالدة األوىل   

بيـد أنـه ال تـزال نـسبة        . تالتغيريات على حتقيق حتـسن كـبري يف حالـة صـحة األطفـال واألمهـا               
حـىت وإن   ) ٢٠٠١ يف املائـة مـن النـساء يف عـام            ٥(استعمال وسائل منع احلمل منخفضة جدا       

وذلـك بـسبب ضـعف    ) ١٩٩٢ يف املائـة يف عـام     ٢,٧(كانت هذه النـسبة آخـذة يف االرتفـاع          
نواكـشوط   يف املائـة يف  ١٣(إمكانية الوصول إىل وسائل احلد من الوالدات يف املنـاطق الريفيـة     

 ). يف املناطق الريفية٠,٦مقابل 

 مؤشرات الصحة اإلجنابية :جدول
 
على الصعيد الوطينالريفاملدننواكشوط 

٪٦٤,٦٪٤٩,٨٪٨٥,٠٪٨٣,٨الرعاية قبل الوالدة
٪٥٦,٩٪٣٣,٣٪٨١,٩٪٩٢,٠الوالدة مبساعد شخص متدرب

٪٥,١٪٠,٦٪٩,٦٪١٣,١استعمال وسائل منع احلمل

 .٢٠٠١املسح الدميغرايف والصحي لعام : املصدر 

 الرديئـة، اخلـدمات    ‘١’:  النظام الصحي املوريتاين يعـاين مـن النـواقص التاليـة           لوال يزا  
الـنقص يف املعـدات واألدويـة واملراكـز الـصحية،            ‘٣’عدم كفاية املوارد البـشرية املؤهلـة،         ‘٢’
ة، ويف املنــاطق الــيت يعــيش ــا ســكان مــشتتون، التغطيــة الــضعيفة يف املنــاطق الريفيــة النائيــ‘ ٤’
 .تركيز اخلدمات الصحية يف املراكز احلضارية الكبرية والتفاوت الكبري بني الواليات ‘٥’

عـدم  : وتعزى قلة التردد على اخلدمات الصحية يف نظر النساء إىل عوائـق خمتلفـة منـها        
، وعــدم تــوفر األجهــزة )املائــة يف ٢٥(تــوفر املؤســسات الــصحية أو وجودهــا يف أمــاكن نائيــة 

، وارتفـاع تكـاليف الرعايـة       ) يف املائـة   ٦(، وعدم توفر األدويـة      ) يف املائة  ١١(الطبية أو رداءا    
، وعدم اسـتقبال العـاملني يف القطـاع         ) يف املائة  ٢٥(، وتكاليف األدوية    ) يف املائة  ١٥(الصحية  

غرايف والــصحي يف موريتانيــا لعــام يف املائــة املــسح الــدمي٢٢(الــصحي لطالبــات الرعايــة حبفــاوة 
٢٠٠٠.( 

وملواجهة هذه املشاكل، قامت احلكومة بوضع برنامج وطـين للـصحة اإلجنابيـة للفتـرة                
 : يقوم على احملاور التالية٢٠٠٧-٢٠٠٣

 ؛)التأهيل، املعدات، املوظفون والصيانة/اإلنشاء(حتسني إمكانية الوصول يف املناطق  - ١ 

 ؛)األساسي واملتواصل(تدريب املوظفني  - ٢ 

07-28666 27 
 



CEDAW/C/MRT/Q/1/Add.1

 

 ؛)الدعوة والتعبئة االجتماعية اخل(حتسني إمكانيات التثقيف  - ٣ 

ــى القــروض    - ٤  ــة احلــصول عل ــز إمكاني ــات وســائر أشــكال   (تعزي ــة والتعاوني ــالغ الثابت املب
 ؛)الرعاية

 حتسني نوعية اخلدمات الصحية؛ - ٥ 

 تشجيع البحوث التشغيلية؛ - ٦ 

 كة؛الشرا/تعزيز التنسيق - ٧ 

 .دعم قدرات الربنامج والواليات يف جمال التخطيط واملتابعة والتقييم - ٨ 

 علـى سـبيل التجربـة يف        ٢٠٠٢وبدأ العمل باملبلغ الثابت املخصص للـوالدة منـذ عـام             
مقاطعتني مـن مقاطعـات نواكـشوط حيـث تتـراوح تكـاليف الرعايـة الطبيـة ابتـداء مـن مرحلـة             

 ألــف ٨٧أوقيــة يف املتوســط يف املستــشفيات وتــصل إىل  ألــف ١٦احلمــل وحــىت الــوالدة بــني 
وتبلغ تكلفة متابعة احلمـل مـع الـوالدة بالعمليـة القيـصرية مـا قـدره                 . أوقية يف العيادات اخلاصة   

 . ألف أوقية يف العيادات الصحية اخلاصة٢٨٧ ألف أوقية يف املستشفيات الوطنية و ٥٠

يـشمل ثـالث مـن كربيـات املـدن يف           ، مت توسيع نطاق هذا الربنـامج ل       ٢٠٠٤ويف عام    
 . ليشمل كافة الواليات٢٠٠٧وسوف يعمم يف عام ) كيفة، والعيون، والنعمه(املناطق 

وجتدر اإلشـارة أيـضا أن مـواد وسـائل منـع احلمـل تـوزع جمانـا يف مؤسـسات الرعايـة                        
 .التابعة لتنظيم األسرة

 
 :السؤال الثاين والعشرون  

راهقـات، ومعـدل وفيـات األمهـات املـصابات بفـريوس       يرجى تقدمي إحصاءات عن محل امل    
 .اإليدز/نقص املناعة البشرية

 
 :اجلواب  

 يف املائــة ٢,٤إن معــدل منــو الــسكان آخــذ يف االخنفــاض يف موريتانيــا إذ أصــبح يبلــغ   
وتعـزى هـذه الـتغريات إىل حتـسن         . نتيجة الخنفاض مؤشر اخلصوبة وارتفاع سن الزواج األول       

 .أة والتغيريات يف أمناط احلياة والعاداتمستوى تعليم املر

 أطفــال وفقــا للتعــداد العــام ٤,٧ويبلــغ معــدل اخلــصوبة أو عــدد األطفــال لكــل امــرأة  
واملــدن ) ٥,١(للــسكان واملــساكن واملــسح الــدميغرايف والــصحي، مــع اختالفــات بــني الريــف   

املـستوى الثـانوي مـن       أطفال بالنـسبة للنـساء الـاليت بلغـن           ٣,٤، ووفقا ملستوى التعليم     )٤,١(
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ــد أول والدة عــشرين ســنة تقر      ــرأة عن ــغ متوســط عمــر امل ــاً ويبل ــا  ٢٠,٧(يب  ســنة وفق
وميكــن أن ينــشأ عــن هـذه احلالــة اعتمــاد املــرأة يف  ). للمـسح الــدميغرايف والــصحي يف موريتانيـا  

 .وقت مبكر على غريها وإعاقة دراستها ومشاركتها يف احلياة العملية

 ألــف والدة هــو أحــد أعلــى  ١٠٠ وفــاة لكــل ٧٤٧ومعــدل وفيــات األمهــات البــالغ   
ــة دو  ــةاملعــدالت يف املنطق ــه     . ن اإلقليمي ــدل آخــذ يف االخنفــاض فإن ــذا املع وحــىت وإن كــان ه

 يف املائــة ٣٠يــزال مرتفعــا جــدا فهــو يزيــد عــن معــدل الوفيــات يف مــايل أو الــسنغال بنــسبة   ال
 . ضعفا٣٤ويفوق معدل الوفيات يف البلدان الصناعية بـ 

 علـى الـصعيد     اإليـدز حمـدودا جـدا     / انتشار وباء فريوس نقص املناعـة البـشرية        لوال يزا  
من الفتيـات الـاليت    يف املائة  ٠,٥٩(الوطين، غري أن هذا املرض أكثر انتشارا يف أوساط النساء           

). يف املائة من الفتيـان مـن نفـس الفئـة العمريـة             ٠,٣٧ سنة و    ٢٤ و   ١٥تتراوح أعمارهن بني    
 فيمـا   ونظرا لألدوار املوزعـة واحلقـوق املخصـصة لكـل جـنس، فـإن املـرأة جتـد نفـسها حمرومـة                     

يتعلــق يف حتكمهــا حبياــا اجلنــسية وإمكانيــة محايــة نفــسها مــن بعــض األمــراض الــيت تنقــل عــن 
ويـصعب علـى املـرأة أن تـشترط عالقـات جنـسية خاليـة مـن املخـاطر             . طريق االتصال اجلنسي  

بسبب عدم جرأا مث الصعوبة الـيت تواجههـا يف التحـدث مـع زوجهـا بـشأن اسـتخدام الرفـال                   
 . صاديا على زوجهاواعتمادها اقت

ــات         ــة إمكاني ــات واملعرف ــرأة للوصــول إىل املعلوم ــات املتاحــة للم ــرا ألن اإلمكاني ونظ
اإليـدز وطـرق   /حمدودة فبالتـايل اخنفـض مـستوى إملامهـا مبـشكلة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية              

فـريوس   يف املائة من النساء ال تـدرين شـيئا عـن هـذا ال              ٢٤وهناك  . انتقاله وأساليب الوقاية منه   
 يف املائة من الرجال أم يعلمون أن املـرض ينتقـل            ٤٦ويقول  . يف املائة من الرجال    ١٤مقابل  

ــة ٣٣مــن األم إىل الطفــل مقابــل   ــاء، أنــشأت   . مــن النــساء يف املائ ــز مكافحــة هــذا الوب ولتعزي
ــام    ــة يف ع ــة املوريتاني ــارا      ٢٠٠٢احلكوم ــدز وإط ــوزارات ملكافحــة اإلي ــني ال ــشتركة ب ــة م  جلن

 ركــزت فيــه علــى الوقايــة مــن انتقــال املــرض مــن األم إىل   ٢٠٠٧-٢٠٠٣اتيجيا للفتــرة اســتر
 .الطفل
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 :السؤال الثالث والعشرون  
ــات      ــى االئتمان ــات  يف احلــصول عل ــرأة تواجــه عقب ــر أن امل ــرتبط أساســا  ”ورد يف التقري ت

ســيما يف بالطــابع غــري املناســب لــألدوات املاليــة الــيت تــستعملها املؤســسات الرمسيــة، وال   
يقــدم (املنــاطق الريفيــة الــيت تتجــه فيمــا يبــدو إىل التعامــل بــشكل مــن أشــكال الربــا املقــنن  

 ).٦٦، الصفحة ٢٧٢الفقرة (“ )املقرضون التقليديون قروضا مبعدالت فائدة مرتفعة

يرجـــى بيـــان التـــدابري املتخـــذة مـــن أجـــل تيـــسري وصـــول املـــرأة إىل االئتمـــان يف   
 .املؤسسات الرمسية

 
 :واباجل  

مــن العوائــق الــيت حتــول دون وصــول املــرأة إىل االئتمــان الطــابع غــري املالئــم لــألدوات   
املالية املـستخدمة فـضال عـن عـدم توعيـة املـرأة بإمكانيـة احلـصول علـى االئتمـان واإلجـراءات                       

يف  ٥٢(وصحيح أن املرأة تستفيد أكثر قليال من الرجل من القروض الصغرية الرمسيـة               . املطبقة
يف املائـة،    ٧٠قرابـة   (فإا حتصل مع ذلك على غالبية قروضها مـن اهلياكـل غـري الرمسيـة                ) ةاملائ

 ).يف املائة يف الريف ٩٠وحىت 

وعلى الصعيد املؤسسي ودف النـهوض بالوضـع االقتـصادي للمـرأة، بـادرت كتابـة                 
ر واالئتمان، الـيت    التجمعات النسائية لالدخا  : الدولة املكلفة بشؤون املرأة بتجربتني هامتني مها      

، لتيـسري   )البنـوك النـسائية   (والثانية هـي تـوخي ـج تقريـب اخلـدمات            . ١٩٩٦بدأت منذ عام    
وصــول النــساء املنظمــات يف جتمعــات إىل املــوارد املاليــة لتمكينــهن مــن القيــام بأنــشطة مولــدة   

يف  مقاطعــة ١٣غــري أن التغطيــة اجلغرافيــة هلــذه الــشبكة تظــل حمــدودة، فهــي تــشمل   . للــدخل
بيد أن هذه الصناديق النسائية سـاعدت علـى توزيـع           .  مقاطعات يف نواكشوط   ٤واليات و    ٥

 . أوقية موريتانية٢٢٣ ٩٦٠ ٦٥٠ قرضا يبلغ جمموع قيمتها ٢ ٤١٩

وقامت املفوضية املكلفة حبقوق اإلنسان ومبكافحة الفقر وبالدمج من جهتها منذ عـام           
ــدخل موجهــه يف   ١٩٨٩ ــدة لل ــغ عــددهن    بتمويــل أنــشطة مول ــساء الــاليت يبل املقــام األول للن
 . مستفيد٤٠ ٠٠٠ امرأة من مجلة ٣٦ ٠٠٠

 
 :السؤال الرابع والعشرون  

يشري التقرير إىل اإلطار االسـتراتيجي ملكافحـة الفقـر الرامـي إىل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة            
 ).٩، الصفحة ٢٢ إىل ٢٠الفقرات من (لأللفية 
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. اختاذهـا يف هـذا اإلطـار االسـتراتيجي للحـد مـن الفقـر              يرجى بيان التدابري املزمع      
يرجى كذلك تقدمي معلومات عـن الكيفيـة الـيت أمكـن ـا اسـتخدام اتفاقيـة القـضاء علـى                      
مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة يف إعــداد هــذا اإلطــار االســتراتيجي وعــن الكيفيــة الــيت  

 .سيعزز ا تطبيقه تنفيذ االتفاقية
 

 :اجلواب  

 واملنفـذ خـالل الفتـرة    ٢٠٠٣طار االستراتيجي ملكافحة الفقـر املـنقح يف عـام    يأخذ اإل  
 . يف االعتبار البعد اجلنساين٢٠٠٨-٢٠٠٤

“ نـسني النـهوض بـاملرأة واملـساواة بـني اجل     ”لذلك مت إنـشاء جمموعـة مواضـيعية حمـددة            
 .ستراتيجية حمددة للحد من الفقر يف أوساط النساء املعوزاتادف إدماج 

نص هــذا اإلطــار االســتراتيجي اجلديــد ملكافحــة الفقــر علــى تــدابري خمتلفــة ــدف   و يــ 
 .القضاء على الفقر يف أوساط النساء املعوزات يف املدن وكذلك يف الريف

وتستند هـذه االسـتراجتية إىل رؤيـة مـستقبلية ـدف إىل حتريـر املـرأة املوريتانيـة حبلـول                      
ــة واالقتــص ٢٠١٥عــام  ادية الــيت ال مــربر هلــا لكــي تــصبح قــادرة علــى     مــن القيــود االجتماعي

:  حمــاور هــي٥ويتعلــق األمــر يف هــذا الــصدد بــالتركيز علــى  . املــسامهة بفعاليــة يف تنميــة البلــد
حتــسني وصــول املــرأة إىل اخلــدمات االجتماعيــة ‘ ٢’تعزيــز املــشاركة االقتــصادية للمــرأة،  ‘١’

وضـع إسـتراتيجيات لتغـيري    ‘ ٤’جتماعيـة،  حق املرأة يف املشاركة السياسية واال     ‘ ٣’األساسية،  
 .وتعزيز املؤسسات التابعة لكتابة الدولة املكلفة بشؤون املرأة‘ ٥’السلوك، 

حتـسني وصـول    : ولتحسني املشاركة االقتصادية للمرأة، مت حتديـد مخـسة أهـداف هـي             
تعزيز إنتـاج املـرأة،     املرأة لعوامل اإلنتاج، ومكافحة البطالة والبطالة املقنعة يف أوساط النساء، و          

 .وحتسني وصول املرأة إىل األسواق وتنمية قدراا يف جمال إدارة املشاريع احلرة

لتحــسني وصــول املــرأة إىل اخلــدمات االجتماعيــة األساســية، مت حتديــد أربعــة   - ١ 
ــة      : أهــداف هــي  ــات، وحتــسني احلال ــيم األساســي للفتي ــوفري التعل ــساء، وت ــة لــدى الن حمــو األمي
 .مرأة وحتسني اإلطار املعيشي للمرأة واألسرةالصحية لل

تعزيز حقوق املـرأة  : وفيما يتعلق باحلقوق ومشاركة املرأة، مت حتديد هدفني مها         - ٢ 
التنفيـذ الفعلــي ملدونــة احلالــة الشخــصية، ووضـع واعتمــاد نــصوص تتعلــق مبكافحــة املمارســات   (

) لقضائية للفئات احملرومـة مـن النـساء   الضارة، وتوسيع نطاق تقدمي خدمات املساعدة القانونية وا   
تعزيــز متثيــل املــرأة يف املناصــب االنتخابيــة، وتعزيــز (وتــشجيع مــشاركة املــرأة يف اختــاذ القــرارات 

 ).تواجد املرأة يف اإلدارة العامة، وتشجيعها على الوصول إىل مناصب اختاذ القرارات
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، يتوقـف حتقيـق أهـداف    وفيما يتعلق بوضع استراتيجيات لتغيري أمناط السلوك     - ٣ 
واهلـدف  . االستراتيجية على تنفيذ برنـامج لإلعـالم واالتـصال والتثقيـف فعـال وواسـع النطـاق                

املنشود يف هذا اال هو وضع وتنفيذ استراتيجية اهلدف منها تغيري أمنـاط الـسلوك مـن خـالل                   
 بـاملرأة ووضـع   إتاحة الوصول إىل املعارف وذيب سلوك النـساء ويئـة بيئـة مالئمـة للنـهوض              

 .سياسة لالتصال وللنهوض باملرأة والشؤون اجلنسانية

ولتعزيز املؤسسات التابعـة لكتابـة الدولـة املكلفـة بـشؤون املـرأة ينبغـي تزويـد                   - ٤ 
هذه األخرية بالوسائل الالزمة لتمكينها من كفالة التنسيق والتنفيـذ، واحلـرص علـى أن تراعـى                 

وينبغي إنشاء آليـة متابعـة مالئمـة ومرتبطـة          . ة البعد اجلنساين  يف السياسات االستراتيجية الوطني   
بالنظام الوطين للمعلومات اإلحصائية على مستوى كتابة الدولـة املكلفـة بـشؤون املـرأة لتعزيـز          

واهلـدف  . ومت حتديد ثالثة أهداف إضافية لتحقيـق ذلـك        . تنفيذ خطة العمل يف األجل املتوسط     
تعزيز هياكل ومهـام    ‘ ١’ولة املكلفة بشؤون املرأة من خالل       األول هو تعزيز قدرات كتابة الد     

وتعميق الالمركزية لدى كتابة الدولة املكلفـة بـشؤون   ‘ ٢’كتابة الدولة املكلفة بشؤون املرأة،      
ويرمي اهلدف الثاين إىل وضع نظام لتنفيذ وتنسيق االستراتيجية الوطنية للنـهوض بـاملرأة              . املرأة

تنسيق مشتركة بني الوزارات لالستراتيجية الوطنية للنهوض بـاملرأة،         إنشاء آلية   ‘ ١’من خالل   
وإنشاء نظـام   ‘ ٣’وتعزيز اجلهاز القائم املعين بإدماج العنصر اجلنساين وحتديد االجتاهات،          ‘ ٢’

 .تقييم لالستراجتية الوطنية للنهوض باملرأة/متابعة
 

 :السؤال اخلامس والعشرون  

 حديثة عن اإلمكانيات املتاحة للمرأة الريفيـة مـن          يرجى تقدمي بيانات وإحصاءات    
ــوفري الظــروف         ــاعي، وت ــضمان االجتم ــرامج ال ــصحية، وب أجــل وصــوهلا إىل اخلــدمات ال

 .املعيشية الالئقة هلا، ومياه الشرب، والكهرباء والنقل واالتصاالت
 

 :اجلواب  

 :الوصول إىل وسائل النقل  

طـورة كـثريا ممـا يعـوق الوصـول إىل اخلـدمات             ال تزال اهلياكل األساسية للنقـل غـري مت         
باإلضافة إىل بعد املسافات وتشتت الـسكان       ) االئتمان، التجارة (األساسية واملوارد االقتصادية    

وتبلغ نسبة النساء الريفيات الاليت تعشن يف جمتمعـات مـشتتة           . والكثافة اجلغرافية الضعيفة جدا   
 كيلــومترا مــن مركــز حــضري  ٣٠اء علــى بعــد  يف املائــة مــن النــس ٤٨وتقطــن .  يف املائــة٦٤
وتـشكو النـساء بوجـه خـاص مـن عزلـة            .  كيلـومترا  ١٥ يف املائة على مسافة تزيـد علـى          ٦٦ و
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 :الوصول إىل مياه الشرب  

تتحسن إمكانيات الوصـول إىل ميـاه الـشرب وفقـاً للمـسح الـدميغرايف والـصحي لعـام                    
 يف عـام    ة يف املائـ   ٥٠,٤ مقابـل    ٢٠٠٤ يف املائة يف عـام       ٥٣,٥فقد بلغت نسبة ذلك     . ٢٠٠٤
 ويتـزود . غري أن إمكانيات الوصول إىل ميـاه الـشرب ال تفـي باالحتياجـات احلقيقيـة                . ٢٠٠٠

ميــاه اآلبــار، واألــار ( يف املائــة مــن األســر بامليــاه الــصاحلة للــشرب مــن مــصادر خمتلفــة ٩حنــو 
ــبحريات ــاه      ). وال ــة املي ــق بنوعي ــا يتعل ــشاكل يف م ــسبة امللوحــة،   (وتطــرح كــذلك م ــاع ن ارتف
 . يف العديد من األماكن) والتلوث

ــة يف خمتلــف املنــاط      ويعــزى هــذا . قوال يــزال هنــاك تفــاوت كــبري بــني الريــف واملدين
وتظهــر أيــضا هــذه الفــروق حبــسب املــستوى  . التفــاوت الكــبري إىل الــسياق اهليــدروجيولوجي 

 هنـاك صـلة     ٢٠٠٠ووفقاً للدراسة العامة بشأن ظروف املعيشة لعام        . االجتماعي واالقتصادي 
وتبلــغ نــسبة الفقــراء الــذين  . بــني الفقــر املــدقع وضــعف إمكانيــات الوصــول إىل ميــاه الــشرب  

.  يف املائـة   ٣٥ يف املائـة يف حـني تبلـغ نـسبتهم مـن غـري الفقـراء                  ٥٥لون إىل مياه الشرب     يص ال
سيما النساء هـم األكثـر تـأثراً بنـدرة املـوارد             ويتبني من ذلك أن فئات السكان األشد فقراً وال        

وهلــذه األســباب حتظــى هــاتني املــسألتني بأولويــة يف اإلطــار االســتراتيجي . املائيــة وتلــوث امليــاه
 ).٢٠١٠-٢٠٠٦(جلديد ملكافحة الفقر ا

فهـي حمرومـة مـن الوصـول إىل التعلـيم           . وتعيش املرأة الريفية وضعاً يبعـث علـى القلـق          
والتــدريب واخلــدمات الــصحية بــسبب بعــد املــسافات وبــسبب عــدم تــوفر اخلــدمات أو ألــا   

)  ومـواد الوقـود  تـوفري املـاء  (فهي ترزح حتت أعباء الواجبات املنـزلية . ليست ذات نوعية جيدة 
فاملرأة الريفية متخلفة يف جمال الـسيطرة علـى عوامـل    . اليت تعوق نشاطها اإلنتاجي ومشاركتها   

األراضــي واالئتمــان واملــدخالت، (اإلنتــاج والــتحكم فيهــا، ويف جمــال الوصــول إىل اخلــدمات  
 وهــذا مــا يفــسر ضــعف مردوديــة. ويف الوصــول إىل األســواق) واســتعمال اآلالت، والتــدريب

وتقوم املرأة بدور دينامي اجتماعي من خالل إنـشاء التعاونيـات غـري أن نطـاق هـذا                  . أنشطتها
ــسبة           ــاض ن ــن اخنف ــى اإلدارة الناشــئ ع ــدرة عل ــا إىل الق ــسب افتقاره ــدودا ب ــشاط يظــل حم الن
املتعلمــات منــهن وضــعف قــدران علــى تعبئــة رؤوس األمــوال واالفتقــار إىل املــؤهالت الفنيــة  

ــود ال ــة  : املــصدر. (كــبرية يف جمــال تــسويق املنتجــات وتــصنيعها  وبــسبب القي الدراســة القطاعي
وفيمــا يتعلــق ببقيــة اــاالت،  ). املتعلقــة بــشؤون اجلنــسانية والفقــر، املــسح االجتمــاعي العــام   

 .تتوفر لدينا بيانات مصنفة ال
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 :السؤال السادس والعشرون  

وف النـساء والفتيـات،     فيشري التقرير إىل اسـتمرار ارتفـاع معـدالت األميـة يف صـ              
يرجى تقدمي املزيد من املعلومات بشأن التدابري ). ٤١الصفحة (سيما يف املناطق الريفية  ال

املتخذة من أجل حتسني معدالت اإلملام بـالقراءة والكتابـة يف املنـاطق الريفيـة، مبـا يف ذلـك                    
تنفـذها موريتانيـا    معلومات مفصلة عن النتائج احملققـة يف سـياق محلـة مكافحـة األميـة الـيت                  

 ).١٧٩الفقرة  (٢٠٠٦-٢٠٠٤للفترة 
 

 :اجلواب  

، ارتفعـت نـسبة املـتعلمني مـن الـذين تزيـد             ٢٠٠٠ وعـام    ١٩٨٨يف الفترة ما بني عام       
واســتفادت املــرأة مــن هــذا .  يف املائــة٥٢,٦ يف املائــة إىل ٣٩ ســنوات مــن ١٠أعمــارهم عــن 

 ٤٥,٣ إىل   ١٩٨٨ يف املائـة يف عـام        ٣٠ابة من   التحسن إذ ارتفع معدل امللمات بالقراءة والكت      
ــة يف عــام   ــدى      . ٢٠٠٠يف املائ ــا ل ــة تقريب ــة متطابق ــالقراءة والكتاب ــام ب وارتفــاع معــدالت اإلمل

وعلـى الـرغم مـن هـذا        . اإلناث والذكور من السكان وهو ما يفسر تقلص الفارق بني الفئـتني           
 نـسبة الرجـال يف عـام        ٢٠٠٠بـا يف عـام      التقدم، فإن نسبة امللمـات بـالقراءة والكتابـة بلـغ تقري           

١٩٨٨ . 

وخيفي هذا التطور اإلجيـايب عمومـاً تباينـات كـبرية إقليميـة إذ بلغـت مـستويات اإلملـام            
 يف ٣٨,١ يف املائـة يف نـوا ديبـو، و    ٦٩,٥ يف املائـة يف نواكـشوط، و   ٦٨,٤بالقراءة والكتابـة    

 يف منطقـة  ة يف املائـ ٢٠طقة غيـدمياخا، و   يف املائة يف من٢٨املائة يف منطقة احلوض الشرقي، و       
ويعـزى اخنفـاض معـدالت اإلملـام بـالقراءة والكتابـة جزئيـاً وحـىت عهـد قريـب إىل                     . غور غـول  

ضــعف اإلمكانيــات املتاحــة للمــرأة للوصــول إىل التعلــيم واســتمرار اخنفــاض معــدل البقــاء يف     
 . املدارس االبتدائية والذي يشمل الفتيات أكثر من الفتيان

 
 :السؤال السابع والعشرون  

 إىل اســتنادا”نتائجــه و هتالحــظ املقــررة اخلاصــة املعنيــة بــالعنف ضــد املــرأة وأســباب  
ها القـانون واإلجـراءات القانونيـة، والطريقـة الـيت ينفـذ ـا               ياملبادئ القانونية اليت يستند إل    

 يف مجيـع القـضايا      اة مـع الرجـل    القانون يف البلـد، مل تعامـل احملـاكم املـرأة علـى قـدم املـساو                
فعلــى ســبيل املثــال، فــإن مل يكــن الــشاهد رجــالً جيــب أن تــشهد مكانــه   . املعروضــة عليهــا

فـإن احملـاكم    ت  تلـ باإلضافة إىل ذلك، فإذا تعلق األمر بدفع دية إىل أسـرة امـرأة قُ             . نامرأتا
ــالً      ال ــل رجــ ــان القتيــ ــو كــ ــه لــ ــم بــ ــذي حتكــ ــغ الــ ــم إال بنــــصف املبلــ ــة ( “حتكــ الوثيقــ

E\CN.4\2003\75\Add.1 .(   ــا إذا كانــ ــان م ــذتيرجــى بي ــا يف   ه ه ــصوص عليه ــة من  املعامل
وما هي التـدابري الـيت اختـذت، خاصـة          . القانون ذاته أم أن مصدرها تطبيق احملاكم للقانون       

 ضمان معاملة احملاكم للنساء والرجال على قدم املساواة؟ليف جمال تدريب القضاة، 
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 :اجلواب  

وتـنص علـى    . نيا إىل الشريعة اإلسالمية وإىل القانون احلديث      تستند القوانني يف موريتا    
وحتـدد التعويـضات الـيت      . املساواة يف املعاملة بني املرأة والرجـل فيمـا يتعلـق بـاإلدالء بالـشهادة              

. تقضي ا احملاكم وفقاً للقانون ووفقاً للتقـدير الشخـصي للقاضـي املكلـف بـالنظر يف القـضية                   
وعـالوة علـى   . ة أي حكـم أو قـرار قـضائي متييـزي يف احملـاكم     ومل يسجل يف الـسنوات األخـري   

 .ذلك، فإن سبل اإلنصاف متاحة أمام مجيع األطراف املتقاضية وأمام املرأة بوجه خاص
 

 :السؤال الثامن والعشرون  

يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة جلعل احلـد األدىن القـانوين لـسن زواج                
ــة حقــوق الطفــل، وللفقــرة    الفتيــات مطابقــا متامــا   ــادة األوىل مــن اتفاقي  مــن ٢ألحكــام امل

 . من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة١٦ املادة
 

 :اجلواب  

 منـه علـى أن أهليـة الـزواج تكمـل بالعقـل              ٦ينص قانون األحوال الشخصية يف املـادة         
ك للـويل إمكانيـة تـزويج نـاقص األهليـة           بيد أن القـانون تـر     . وإمتام الثماين عشرة سنة من العمر     
وإذا زوج الويل ناقص األهلية دون مراعـاة مقتـضيات هـذه        . إذا كان ذلك خيدم مصلحة الويل     

 .األحكام فإنه يتعرض للعقوبات املنصوص عليها يف القانون اجلنائي
 

 :السؤال التاسع والعشرون  

ييزا مباشرا إزاء املرأة    يبدو أن قانون األحوال الشخصية يتضمن أحكاما تشكل مت         
املتزوجــة، ال ســيما فيمــا يتعلــق بــإدارة املمتلكــات واحلــق يف العمــل ومــشروعية تعــدد          

يرجــى بيــان مــا إذا كــان يعتــزم مراجعــة قــانون األحــوال الشخــصية  . الزوجــات والطــالق
 .وتعديله ليطابق االتفاقية

 
 :اجلواب  

 إدارة املمتلكات - ١  

ــة ا٥٨تــنص املــادة   للمــرأة كامــل التــصرف  ”ألحــوال الشخــصية علــى أن   مــن مدون
ولــيس للــزوج أن يراقــب علــى تــصرفاا إال إذا تربعــت مبــا زاد علــى ثلــث    . ماهلــا اخلــاص يف

وال ميــارس هــذه . ا علــى زوجتــه إال إذا كانــت مــسرفةميــارس الــزوج هــذه الوصــايال و“ ماهلــا
 علــى رأي أهــل اخلــربة    بقــرار مــن احملكمــة مــن القاضــي الــذي يعتمــد يف ذلــك         الرقابــة إال

 ).١٧٤ املادة(
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 احلق يف العمل ومشروعية تعدد الزوجات - ٢  

 على أن للمرأة أن متارس كل عمل خارج البيت يف حدود مـا تـسمح              ٥٧تنص املادة    
ــشريعة اإلســالمية   ــه ال ــادة  . ب ــنص امل ــزوج     ٢٨وت ــى ال ــشترط عل ــة ميكــن أن ت ــى أن الزوج  عل

 معينة أو مينعها مـن دراسـة أو عمـل وكـل شـرط ال ينـايف            يتزوج عليها أو يغيب عليها مدة      أال
وإذا أخل الزوج جزئيا أو كليـا بالـشروط الـيت علقـت الزوجـة العـصمة ـا                   . املقصد من العقد  

 . جاز حل العصمة قضائيا مببادرة الزوجة مع متعة يقدرها القاضي

ط ونيــة  مــن املدونــة علــى الــسماح بتعــدد الزوجــات إذا تــوفر شــرو ٤٥وتــنص املــادة  
 .ويتم ذلك بعد إبالغ كل من الزوجة السابقة والالحقة إن كان مثة شرط. العدل

 
 الطالق - ٣  

 :تعطي املدونة املرأة إمكانية الطالق وفقا للشروط التالية 

ــرة أو  إذا وكل الزوج زوجته على طالقها فلها يف حدود وكالتها أن تطلق نفسها  -  مــ
وج عزهلا عن ذلك ما مل تنفذ التوكيل أو يتعلـق هلـا             وميكن للز . مرتني أو ثالث مرات   

 .به حق

إذا خير الزوج زوجتـه بـني البقـاء معـه أو الفـراق، فـإن هلـا أن ختتـار البقـاء أو الفـراق                           - 
 .بثالث طلقات

 
 الربوتوكول االختياري  

يرجــى بيــان أي تقــدم يكــون قــد أحــرز فيمــا يتعلــق بالتــصديق علــى الربوتوكــول    - ٣١
 . امللحق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةاالختياري

 
 :اجلواب  

اجلمهوريــة اإلســالمية املوريتانيــة دولــة طــرف يف اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال     
وقــد التزمــت يف مرحلــة أوىل بتوعيــة الــرأي العــام  .  فقــط٢٠٠٠التمييــز ضــد املــرأة منــذ عــام  

لى املـستويات الـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة      الوطين بعيوب التمييز ضد املرأة ع   
 .واختاذ ما يلزم من تدابري لكفالة املساواة بني الرجل واملرأة

وشــاركت يف مرحلــة الحقــة يف حــوار مــع اللجنــة عــن طريــق إعــداد تقريرهــا األول     
ول االختيـاري   وتقدميه، كما أا ستنظر يف الوقت املناسب يف مـسألة التـصديق علـى الربوتوكـ               

 .امللحق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

36 07-28666 
 


