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 .٠٠/١٥افتتحت اجللسة الساعة  
النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة         

 )تابع( االتفاقية من ١٨
 )تابع() CEDAW/C/MRT/1 (التقرير األوَّيل ملوريتانيا 

س ممثلــو موريتانيــا إىل بنــاًء علــى دعــوة الرئيــسة، جلــ  - ١
 .مائدة اللجنة

 ٨ و ٧املادتان 
شـكرت أعـضاء   ): موريتانيـا  (السيدة منـت خـاطري    - ٢

يف وأشارت إىل احلـضور القـوي للمـرأة         . اللجنة على أسئلتهم  
 ٢٠وسائل اإلعـالم يف بلـدها، وأهنـا تتطلـع إىل بلـوغ نـسبة الــ           
االت يف املائــة وهـــي احلـــد األدىن لتمثيـــل املـــرأة يف مجيـــع اجملـــ 

ــية   ــك الدبلوماسـ ــا يف ذلـ ــة مبـ ــل   . اإلداريـ ــق بتمويـ ــا يتعلـ وفيمـ
األحــزاب الــسياسية الــيت أعطــت مقاعــد للمــرأة، توجــد لكــل  

 .حزب سياسة خاصة باملرأة تتاح ُنسخ منها
أشار إىل أن املـرأة ممثلـة   ): موريتانيا (السيد ولد طلبه  - ٣

فـة، مبـا    متثيالً جيداً يف وسائل اإلعـالم حيـث تقـوم بـأدوار خمتل            
وُتمثَّــل املــرأة أيــضاً يف جمــال الــشؤون  . يف ذلــك املهــام التقنيــة 

اخلارجيــة وتتــوىل مناصــب رفيعــة كرئيــسة بعثــة دبلوماســية أو  
 .قنصل أو حىت سفرية

وحتتل املرأة مناصب وزارية هامـة يف احليـاة الـسياسية            - ٤
ومـــن املقـــرر إنـــشاء شـــبكة للمـــرأة يف . وُتنتخـــب يف الربملـــان

الربملان، سوف تكـون جـزءاً مـن آليـة لرصـد وضـع       احلكومة و 
ــع       ــة يف حتــسني واق ــديهم الرغب ــألف مــن أشــخاص ل ــرأة وتت امل

وتدير املرأة بعض األحزاب السياسية أو تتـوىل مناصـب         . املرأة
وقـد تقـدمت إحـدى النـساء للترشـيح كـرئيس            : رفيعة داخلها 
ومــن املهــم تــشجيع مــشاركة املــرأة علــى أعلــى   . للجمهوريــة

 .ات يف احلياة السياسيةاملستوي

ــى    - ٥ ــده عل ــدان    وأضــاف أن بل ــن بل ــتعلم م ــتعداد لل اس
التطورات يف بلدان أخرى يف مشـال  كون يف صدارة أخرى ولي 

وغرب أفريقيا ويف أفريقيا جنـوب الـصحراء، الـيت يربطهـا هبـا              
ربامج تــاريخ مــشترك وحــضارة مــشتركة، مــن أجــل تنــسيق الــ 

ــداف ــو   . واألهـ ــداف بلـــده تتـ ــال إن أهـ ــع أهـــداف  وقـ اءم مـ
 .االتفاقية

 ٩املادة 
 سـألت عـن جنـسية أطفـال املوريتانيـات           السيدة جرب  - ٦

 .املتزوجات من أجانب
قـال إنـه وفقـاً لقـانون        ): موريتانيـا  (السيد ولد بيدي   - ٧

اجلنسية املوريتاين تتقرر جنسية الطفل املولود من أم موريتانيـة          
أن الوضـع   غـري   . وأب أجنيب قبـل عـام مـن بلوغـه سـن الرشـد             

وميكــن . معقّــد وُتــستخَدم طرائــق خمتلفــة يف احلــاالت املختلفــة
لألطفــال املولــودين مــن زوجــة أجنبيــة احلــصول علــى اجلنــسية 
املوريتانية بعد مخس سنوات من زواجها من رجـل موريتـاين،           

وإذا كــان . يف حــني أن التجــّنس مطلــوب يف حــاالت أخــرى  
ئيــاً علــى اجلنــسية اآلبــاء غــري معــروفني فــإن الطفــل حيــصل تلقا 

 .وقال إنه ال يستطيع تقدمي نص القانون. املوريتانية
ــد    :الرئيــسة - ٨ ــه ســوف يكــون مــن املفي  أشــارت إىل أن

احلـصول علــى نـص القــانون، ملعرفـة إىل أي مــدى يتوافـق مــع     
 . من االتفاقية٩املادة 
 ١٠املادة 

بأنه يبدو أن اجلهـود املبذولـة        اعترفت   :السيدة سيمز  - ٩
تخـذة   الفتيات بدأت تؤيت مثارها وسألت عن التـدابري امل         لتعليم

، وخاصـة العبيـد الـسابقني،    لـضمان حـصول األقليـات العرقيـة    
 .على التعليم

 نوََّهــت جبهــود وإجنــازات :و أكــسياوكياوالــسيدة ز - ١٠
موريتانيا فيما يتعلق بتعليم الفتيـات ولكنـها أشـارت أيـضاً إىل            
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حلامسة، ال سيما فيمـا يتعلـق       خلو التقرير من بعض املعلومات ا     
مبحو األمية، أو االلتحاق، أو التسرب يف الريـف واحلـضر، أو          
ــانوي    معـــدالت احلـــضور التفـــصيلية للجنـــسني يف التعلـــيم الثـ

ــات عــن املدرســني    ــايل، باإلضــافة إىل معلوم ــت إن . والع وقال
 .هذه املعلومات مهمة عند حبث التقرير وصياغة السياسات

عدالت االلتحاق والتـسرب للفتيـات يف       وبالنظر إىل م   - ١١
املنـاطق الريفيــة، سـألت عــن التـدابري اخلاصــة لـضمان حــصول     

وطلبت معلومـات عـن جهـود أو تـدابري          . الفتيات على التعليم  
حمدَّدة حملـو األميـة، ال سـيما يف املنـاطق الريفيـة، وعـدد النـساء               

 ).٢٠٠٦-٢٠٠٤(الاليت استفدن من محلة مكافحة األمية 
 أثــــىن علـــى موريتانيــــا لتقــــدمها  :سيد فلنترمــــانالـــ  - ١٢

ــيم      ــانون التعل ــسبة لق ــيم، وخاصــة بالن وإجنازاهتــا يف جمــال التعل
وطلب مزيـداً مـن املعلومـات       . ٢٠٠١االبتدائي اإللزامي لعام    

عــن العوامــل االجتماعيــة واالقتــصادية والثقافيــة الــيت تعــوق       
تتخــذ يف وصــول املــرأة إىل التعلــيم وعــن التــدابري اخلاصــة الــيت 

هــذا الــصدد، مبــا يف ذلــك املــستفيدين املــستهَدفني، والعقبــات  
وقـال إنـه سـوف يكـون مـن          . اليت ُصوِدفت وأثرهـا حـىت اآلن      

ــدابري امللموســة      ــد أيــضاً احلــصول علــى معلومــات عــن الت املفي
 ،إلنفاذ أحكام القانون وعـن مـشاركة املـرأة يف التعلـيم العـايل             

ن واألســاتذة وجمــاالت مــن حيــث نــسبة النــساء بــني احملاضــري  
هيئة املنح الدراسـية    وتساءل عّما إذا كانت     . الدراسة املختارة 

الوطنية تقدم مساعدة خاصـة للمـرأة مـن أجـل احلـصول علـى               
 .التعليم العايل

قالت إن املـساواة    ): موريتانيا (السيدة منت خاطري   - ١٣
ي أيف املعاملة حقيقة واقعة يف موريتانيا وأنه ليس هناك متييز بـ           

وأضــافت أن بلــدها فخــور . شــكل، حــىت مــن الناحيــة العرقيــة
تتوالهــا امــرأة، ولــذلك فــإن الــسياسات     بــأن وزارة التعلــيم  

وفـضالً عـن    . التعليمية سوف تضع مـشاكل املـرأة يف االعتبـار         
هذا، ُيعد تعليم املرأة الريفية حمور االهتمام كمـا ُتبـذل جهـود             

 وأضافت أن رئـيس     .لتحسني مستويات التعليم للبنني والبنات    
ــة حــريص علــى حتقيــق اإلصــالح التعليمــي وتطــوير     اجلمهوري

 .التعليم بطريقة ُمستدامة
اســتند إىل األرقــام  ): موريتانيــا (الــسيد ولــد بيــدي   - ١٤

األخرية عن وضع اجلنسني يف التعلـيم وأشـار إىل أن معـدالت             
ــسبة     ــل بن ــاث تق ــدالت   ٢ أو ١التحــاق اإلن ــن مع ــة ع  يف املائ

، ٢٠٠٤ويف عـام  . ى مدى السنوات الست املاضية   األوالد عل 
 يف املائــة، وهــذا ٧حتـّسن معــدل التــسرب مــن املـدارس بنــسبة   

وقـد  .  يف املائة من التالميذ يـستمرون يف املدرسـة         ٦٦يعين أن   
 ١٠مت وضع طائفة من الربامج مـن بينـها برنـامج وطـين مدتـه                 

 ســنوات لــضمان احلــضور الكامــل يف املــدارس والتعلــيم اجليــد 
وهناك أيضا برنامج للتغذية املدرسية وبرنـامج       . للبنني والبنات 
وأضــاف أن العوامــل االجتماعيــة واالقتــصادية . لتعلــيم الكبــار

والثقافيــة الــيت تــؤثّر يف حــضور الفتيــات هــي الفقــر اُألســري،   
والُبعــد عــن املدرســة، واملــسؤوليات املرتليــة، والــزواج املبكّــر،  

ة من مدرسي املدارس االبتدائيـة       يف املائ  ٣٠وقال إن   . واحلمل
 . يف املائة من مدرسي املدارس الثانوية من النساء١١و

أكّـدت علـى    ): موريتانيـا  (السيدة منت حممد حممود    - ١٥
ــع شــركاء        ــيم م ــذهتا وزارة التعل ــيت اخت ــادرات ال ــن املب ــدد م ع

وتـشري الدراسـات    . آخرين لتحسني التحاق الفتيات باملـدارس     
ــدإىل أن  ــة،    عــن املالبع ــة أو الزراعي ــات املرتلي درســة، والواجب

. والفقر اُألسري مينع بعض الفتيـات مـن الـذهاب إىل املدرسـة            
وبالتعـاون  . وهلذا اختذت وزارة شؤون املرأة عدداً من التـدابري        

مع األمم املتحدة، مت توفري حافالت مدرسية يف ثـالث منـاطق       
نقـل   منطقـة اآلن تـوفر وسـائل ال        ١٤نائية، حبيث أصبح هنـاك      

ــدارس    ــات مــن القــرى إىل امل ــذلك،  . املدرســي للفتي ونتيجــة ل
ــيم     ــول إىل مـــستوى التعلـ متكنـــت بعـــض الفتيـــات مـــن الوصـ

ويتم أيضاً توفري إمدادات مدرسـية مدعومـة للفتيـات          . الثانوي
ووضـعت وزارة التعلـيم برنـامج للمـنح         . يف هذه املنـاطق ذاهتـا     

 وال يـزال   .الدراسية ملساعدة الفتيـات علـى مواصـلة دراسـتهن         
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 يف املائـة،  ١٣ إذ يبلـغ    ،التحاق املـرأة بـالتعليم العـايل منخفـضاً        
ولـذلك قُـدِّمت طائفـة مــن األفكـار واملبـادرات مثـل ختــصيص       

 وخـارج   .جوائز للمرأة، ال سيما يف جمال العلـوم والرياضـيات         
ــنح الدراســية للمــرأة       ــد حــصة مــن امل ــانون، مت حتدي ســياق الق

 .النساءاستفاد منها بالفعل عدد من 
ــة علــى نفــس القــدر مــن     - ١٦ ــة مكافحــة األمي ــر محل وتعَتَب

ــة ــام األول وميكــن أن    . األمهي ــرأة يف املق ــى امل ــؤثّر عل ــة ت فاألمي
ــا  ــها حبقوقهـ ــة عـــدداً مـــن  . تعرقـــل معرفتـ وقـــد اختـــذت الدولـ

املبادرات مع عدٍد من الشركاء، كان آخرها مبـادرة مـصرف           
ــيم    ــة األفريقــي الــذي تكفــل بتعل  امــرأة القــراءة  ١ ٠٠٠التنمي

ــات   ــة يف مخــس والي ــي، جيــري    . والكتاب ــستوى احملل ــى امل وعل
ــل املنظمــات غــري       ــدين مث ــى منظمــات اجملتمــع امل االعتمــاد عل
احلكوميــة املتخصــصة يف التعلــيم، والــيت تعمــل حتــت رعايــة       
احلكومة يف املناطق النائية واملناطق الريفية ملكافحـة األميـة بـني      

وسيع هذا املشروع التجـرييب ليـشمل       وحتاول الوزارة ت  . النساء
 .مناطق أخرى يف البلد

ــا (الــسيد ولــد طلبــه  - ١٧ أكّــد أن التعلــيم هــو  ): موريتاني
ومـع أنـه مـن الـصعب يف بعـض           . السبيل إىل التنميـة املـستدامة     

األحيان تقدمي خدمات تعليميـة مالئمـة علـى املـستوى احمللـي،         
ياســات متييزيــة وضــع سويض احملــافظني احمللــيني والــوالة لمت تفــ

 ملنتمني إىل فئات اجتماعية وعرقيـة     إجيابية بغية متكني األطفال ا    
ويف املناطق الريفيـة، اختـذ عـدد مـن     . معّينة من دخول املدارس 

ويف . التدابري لزيـادة معـدالت االلتحـاق، خاصـة بـني الفتيـات            
 والفتيـات حـىت     ١٢الوقت احلاضـر، ميكـن لـألوالد حـىت سـن            

وتعمـل رابطـات اآلبـاء    . دارس االبتدائية االلتحاق بامل  ١٦سن  
الــريفيني أيــضاً علــى ضــمان حــصول املزيــد مــن الفتيــات علــى 
اخلــدمات التعليميــة، وُتبــذل جهــود حلــشد الــدعم علــى نطــاق 

 .واسع لربامج حمو األمية
 

 ١١املادة 
 بعـد أن أشـادت بالدولـة الطـرف علـى            :السيدة باتن  - ١٨

ــر     ــز ضــد امل ــى التميي ــضاء عل ــا للق ــل،  جهوده أة يف جمــال العم
فهنــاك : أعربــت عــن قلقهــا إزاء مظــاهر عــدم التكــافؤ احلاليــة  

ــط  ــى    ١٢,٤فقـ ــصول علـ ــهن احلـ ــساء ميكنـ ــن النـ ــة مـ  يف املائـ
وظائف ذات أجر، ويصبح األمر أكثر صعوبة بالنـسبة للمـرأة           
املتزوجــة للحــصول علــى وظيفــة، وحتــصل املــرأة يف املتوســط    

وتـساءلت عّمـا   . الرجـل  يف املائة عن ٦٠ يقل بنسبة    رعلى أج 
إذا كانــت احلكومــة تعتــزم إدخــال منظــور جنــساين يف قــانون  
العمل اخلاص هبا، ومـا إذا كانـت تعتـزم إصـدار قـانون جديـد          
عن املساواة يف األجر لنفس العمل، أو اختاذ إجـراءات ملعاجلـة            

ــر  ١٩٣وبعــد أن أشــارت إىل الفقــرة  . هــذه املــسألة   مــن تقري
، تـــساءلت عّمـــا إذا  )CEDAW/C/MRT/1(الدولـــة الطـــرف  

ــدنيني      ــة حــساب األجــر األساســي للمــوظفني امل كانــت طريق
وما هـو دور    . واملوظفني العموميني ُتطَّبق على القطاع اخلاص     

  من التقرير؟١٩٦وتشكيل جلنة التصنيف املذكورة يف الفقرة 
وأضــافت أنــه ســوف يكــون مــن املفيــد معرفــة مــا إذا   - ١٩

ألداء الـوظيفي   جراء تقييمات لـ    إ كانت توجد أي آلية لضمان    
وهل اختـذت احلكومـة أي      . على أساس معايري احلياد اجلنساين    

خطــوات مبــا يف ذلــك تنفيــذ تــدابري خاصــة مؤقتــة يف قطــاعي    
للتغلـب علـى التمييـز املهـين القـائم علـى            أو العمالـة،    /التعليم و 

اجلـنس عـن طريــق تـشجيع املـرأة علــى التقـّدم للحـصول علــى       
وقالـت إهنـا تـود      . ية وذات مهـارات خاصـة     وظائف غري تقليد  

أن تعرف ما إذا كانت الدولة الطرف تفكّر يف اعتماد تـشريع   
 .خاص بالتحرش اجلنسي يف مكان العمل

 قالت إن الدولة الطرف مل      :كداري-السيدة هالربن  - ٢٠
تقـــّدم إحـــصاءات كافيـــة ُمـــصنَّفة حـــسب نـــوع اجلـــنس عـــن 

ــل    ــرأة يف ســوق العم ــشاركة امل ــد أ. م ــوق ــة أن رتظه  التجرب
سياسـات  .إذ تلـزم    : إصدار تـشريعات عـن املـساواة ال يكفـي         
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وأضـافت  . حمدَّدة مناهضة للتمييز وكـذلك آليـات إنفـاذ فعَّالـة        
ا معرفـــة مـــا إذا كانـــت احلكومـــة قـــد اختـــذت أي  هـــأنـــه يهم

 .خطوات يف هذا االجتاه
وأعربت عن قلقها لعدم وجود تدريب مهين للمـرأة،          - ٢١

. كانـت قـد أُدِخلـت أي بـرامج ذات صـلة           ذا  وتساءلت عّمـا إ   
وتــساءلت أيــضاً عــن الــسبب يف أن بعــض القطاعــات واملهــن   

وبعـد أن أشـارت     . ا هـي متاحـة للمـرأة      متاحة للرجل أكثـر ممـ     
إىل االحتياجات اخلاصة لألمهـات العـامالت، سـألت عّمـا إذا          
كــان قــد صــدر أي تــشريع ملنــع طــرد النــساء الــاليت يعــدن إىل 

 .ازة األمومةالعمل بعد إج
قالــت إنــه نظــراً ): موريتانيــا (الــسيدة منــت خــاطري - ٢٢

ألن املــرأة والرجــل يف موريتانيــا متــساويان أمــام القــانون يف      
ــز بـــني     ــدها ال مييِّـ ــانون العمـــل يف بلـ ــإن قـ ــاالت، فـ ــة اجملـ كافـ

ــسني ــز      . اجلن ــن سياســات التميي ــدد م ــذ ع ــه مت تنفي ــع أن والواق
 .رأة يف سوق العملاإلجيايب بغية حماباة مشاركة امل

أشـار إىل أن موريتانيـا      ): موريتانيا (السيد ولد بيدي   - ٢٣
صّدقت على مجيع اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الـصلة          
واليت تنص على املساواة يف املعاملة بني الرجل واملرأة يف جمـال            

ــل ــرأة،     . العمـ ــد املـ ــز ضـ ــل أي متييـ ــانون العمـ ــضمن قـ وال يتـ
 قــانون األحــوال الشخــصية، ُيــسمح   مــن٥٧ومبوجــب املــادة 

وحيــق . للمــرأة بالعمــل خــارج املــرتل يف وظيفــة مــن اختيارهــا 
للمرأة اليت حيرمهـا زوجهـا مـن هـذا احلـق أن تتقـدم بـشكوى                 

 .أمام احملاكم
-ورّداً علـــى األســـئلة الـــيت وجَّهتـــها الـــسيدة هلـــربن  - ٢٤

كداري، قال إن وزارة النهوض باملرأة ومحاية الطفل واألسـرة    
حد يف نواكـشوط     وا –أقامت مركزين للتدريب املهين للمرأة      

ــد   ــل البلـ ــر داخـ ــصال  -واآلخـ ــدريب منفـ ــز تـ ــذلك مركـ   وكـ
ــات ــاك . للمدرسـ ــالقوات    ١٠٠وهنـ ــاً بـ ــق حاليـ ــرأة تلتحـ  امـ

 ٥٠بعـضهن حـصل علـى رتبـة ضـابط، ومتثّـل املـرأة             املسلحة،  
 . يف املائة من قوات الشرطة٥يف املائة من قوات األمن و 

قالـت إنـه أنـشئت      ): موريتانيـا  (يدة منت حممـود   الس - ٢٥
. أيضاً مراكز للتدريب املهين يف عواصم املقاطعات والواليات       

وتشارك النقابـات العماليـة بـصورة نـشطة يف اجلهـود املبذولـة              
ــساء      ــرأة يف العمــل، وكــثري مــن الن ــرام حقــوق امل ــضمان احت ل

ــات   ــذه النقابـ ــضوات يف هـ ــهوض  . عـ ــافت أن وزارة النـ وأضـ
أة ومحاية الطفل واألسرة مسؤولة عن النظر يف الـشكاوى          باملر

املتعلقة بانتـهاكات حقـوق املـرأة يف العمـل ومتثيـل املـرأة أثنـاء                
 .اإلجراءات القانونية ذات الصلة

 ٦٠قـال إنـه نظـراً ألن        ): موريتانيا (السيد ولد طلبه   - ٢٦
، علميـة  يف املائة من املدرسات حصلن على شـهادات          ٧٠إىل  

ية الطلبـة امللـتحقني بالدراسـات العلميـة والتقنيـة علـى            فإن غالب 
ــساء   ــن الن ــة م ــستوى اجلامع ــداد    . م ــوىل أع ــذلك، تت ونتيجــة ل

متزايدة مـن النـساء وظـائف يف صـناعة البتروكيماويـات، ويف             
 .تكنولوجيا املعلومات، ويف اهلندسة املدنية

وبينمــا توجــد هنــاك فجــوة ملحوظــة يف األجــور بــني   - ٢٧
ة يف القطاع اخلاص، حيصل موظفو القطـاع العـام          الرجل واملرأ 

على أجر متساوٍ نظري القيام بنفس العمـل، بـصرف النظـر عـن      
 .نوع اجلنس

 ١٢املادة 
أشــادت بالدولــة الطــرف  : و إكــسياوكياوالــسيدة ز - ٢٨

على إدخال الربنـامج الـوطين للـصحة اإلجنابيـة وتـساءلت عـن              
ــضمان إتاحــة      ــيت اختــذت ل ــدابري اخلاصــة ال هــذه اخلــدمات  الت

ونظـراً ألنـه مـن املقـرر أن ينتـهي           . للنساء الريفيات والفقريات  
، فـسوف يكـون مـن املفيـد معرفـة مـا             ٢٠٠٧الربنامج يف عام    

وكــم عــدد . إذا كانــت احلكومــة قّيمــت النتــائج الــيت حتققــت 
 النساء الاليت استفدن من هذا الربنامج؟
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 وتـود   .وقالت إن التقرير مل يتعرض ملسألة اإلجهـاض        - ٢٩
 يف موريتانيـا ومـا إذا       اأن تعرف ما إذا كان اإلجهـاض حمظـور        

كان هناك أي تدابري للحـد مـن عـدد حـاالت اإلجهـاض غـري                
 .املأمونة
ــال  - ٣٠ ــسيدة بيمنتـ ــائج   :الـ ــن نتـ ــا مـ ــن قلقهـ  أعربـــت عـ

ــا  واالستقــصاء الــدمي غرايف والــصحي الــذي أُجــري يف موريتاني
 عرفـت مـا إذا      وقالت إهنا سوف تكون ممتنـة لـو       . ٢٠٠٠عام  

وإذا . كـان الربنــامج الـوطين للــصحة اإلجنابيـة قــد ُنفّـذ بالفعــل    
 فإنــه ينبغــي علــى الدولــة الطــرف تقــدمي   ،كــان األمــر كــذلك 

كـذلك أعربـت    . املزيد من املعلومات عن النتائج الـيت حتققـت        
عـــن قلقهـــا ممـــا قيـــل عـــن أن معـــدل اإلصـــابة مبـــرض اإليـــدز 

الـصعب علـى املـرأة أن     وفريوسه مرتفـع بـني اإلنـاث ألنـه مـن            
ويف هـذا الـصدد، تـساءلت       . تصر على ممارسة اجلـنس املـأمون      

ــة مــن      ــد للوقاي ــسبب يف أن اإلطــار االســتراتيجي اجلدي عــن ال
ــه للفتــرة     ــرض اإليــدز وفريوس ــز علــى  ٢٠٠٧-٢٠٠٣م  ركّ

وأخـرياً،  . ي للمرض وليس على االنتقال األفقي     ساالنتقال الرأ 
 مت احلـــصول علـــى قالـــت إنـــه ســـوف يكـــون مـــن املفيـــد لـــو 

 .معلومات عن خدمات الرعاية الصحية للمسنات واملعّوقات
ــا دمـــنغري  - ٣١ ــة  : الـــسيدة أروشـ ــراً للحالـ ــه نظـ قالـــت إنـ

االجتماعيــة واالقتــصادية الــصعبة يف موريتانيــا، فــإن جهودهــا   
غـري أهنـا أكـدت      . للقضاء على التمييز ضد املرأة تستحق الثناء      

أكثر تفـصيالً عـن نتـائج       على ضرورة احلصول على معلومات      
 .الربنامج الوطين للصحة اإلجنابية

ــع    - ٣٢ ــا مرتفـ ــصوبة يف موريتانيـ ــدل اخلـ ــافت أن معـ وأضـ
وأن اســتخدام ) طفــل لكــل امــرأة ٦,١٥(بــصورة غــري عاديــة 

 وهلذا تـساءلت عـن التـدابري الـيت          . احلمل يتم ببطء   وسائل منع 
ها اختذت للحد من هذا املعدل عـن طريـق مجلـة أمـور مـن بينـ                

وهل ُبذلت أي جهـود     . تشجيع تقنيات املباعدة بني الوالدات    
إلشــراك الرجــل يف مثــل هــذه املبــادرات؟ وفيمــا يتعلــق مبــرض  

ــبني اخلطــوات      ــة الطــرف أن ت ــي للدول ــدز وفريوســه، ينبغ اإلي
ــدابري        ــن الت ــات ع ــى معلوم ــرأة عل ــادة حــصول امل املتخــذة لزي

ــة       ــرامج وقائي ــدها بتفاصــيل عــن أي ب ــة وتزوي موّجهــة الوقائي
 .خصيصاً للنساء

ــسيدة د - ٣٣ ــامراال  أشــارت إىل ارتفــاع معــدل احلمــل   :ي
ــدد   ــادة يف عـ ــر، والزيـ ــدز  املبكّـ ــابة مبـــرض اإليـ حـــاالت اإلصـ

وفريوسه، وارتفـاع مـستوى إسـاءة اسـتعمال املخـدرات فيمـا             
بني الـشباب، وتـساءلت عـن كيفيـة تـصدي احلكومـة لقـضايا               

أن تعـرف مـا إذا كانـت    وقالت إهنـا تـود   . الصحة بني البالغني  
هنـــاك أي تقـــديرات لالحتياجـــات الـــصحية ملختلـــف فئـــات   

ويلـزم احلـصول علـى معلومـات عـن الـشباب الـذين              . الشباب
يواجهون التمييز يف حصوهلم علـى اخلـدمات الـصحية بـسبب            

. وضــعهم االجتمــاعي، بــرغم القــوانني الــيت تكفــل املــساواة      
ب حيــصل ويلــزم أيــضاً احلــصول علــى تفاصــيل عــن أي تــدري  

عليه موظفو اخلدمات الـصحية لتمكينـهم مـن تقـدمي خـدمات           
وليس من الواضـح  . مالئمة للشباب، مبا يف ذلك تقدمي النصح      

مـــا إذا كـــان جيـــري رصـــد مقـــدمي اخلـــدمات الـــصحية ملنـــع  
وسـوف يكـون مـن املفيـد معرفـة مـا إذا             . املمارسات التمييزية 

 ضـد   كانت هناك سجالت للشكاوى اليت يتقـدم هبـا الـشباب          
 .مقدمي اخلدمات الصحية

قالـت إنـه مبوجـب      ): موريتانيـا (السيدة منـت بويـدا       - ٣٤
السياسات الصحية الوطنيـة، ُبـذلت جهـود مـن أجـل املباعـدة              

ومــن بــني  . بــني الــوالدات وتقــدمي الرعايــة الــسابقة للــوالدة     
املبــادرات الــيت اختــذت برنــامج الــصحة اإلجنابيــة واســتراتيجية  

واقترنـت هـذه    . فاسـية ووفيـات املواليـد     للحد مـن الوفيـات الن     
ــا يف ذلــك      ــة، مب ــة االجتماعي ــة والتعبئ ــادرات جبهــود للدعاي املب
لقاءات سنوية ترعاهـا سـيدة موريتانيـا األوىل لتحـسني صـحة             

ــرأة ــصائيات    . املـ ــدريب أخـ ــتراتيجية لتـ ــها اسـ ــع حكومتـ وتتبـ
وتــسعى أيــضاً لتــوفري  . أمــراض النــساء والقــابالت واملولّــدات 

ــة أساســية   معــدات مأم ــة جراحي ــة ورعاي ــة خاصــة باألموم . ون
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ووضعت احلكومة أيـضاً بـرامج أخـرى لزيـادة فـرص حـصول              
العـالج مـن    املرأة على الرعاية املنخفضة التكلفـة، مبـا يف ذلـك            

نع احلمـل   مالوالدة، وخدمات تنظيم األسرة، ووسائل      ناسور ا 
 ٢٠١٢ إىل ٢٠٠٦وحتدد الـسياسات الـصحية للفتـرة      . اجملانية
أولويات، مـن بينـها مكافحـة الوفيـات النفاسـية ووفيـات             عدة  

. وغـــري ذلـــكاملواليــد واملالريـــا، وبرنـــامج التحـــصني املوّســـع  
ة للرعاية أثناء الـوالدة  وهناك مشروع جترييب حيدد رسوماً معين     

وقــد مت توســيع هــذا املــشروع ليــشمل عــدة أجــزاء مــن البلــد،  
وقــد خفــض كــثرياً مــن تكــاليف الرعايــة الــسابقة للــوالدة،        
ــن        ــد م ــوالدة وســوف يغطــي املزي ــد ال ــة بع والوضــع، والرعاي

وتسعى احلكومة لتعميم هـذه الرسـوم   . ٢٠٠٧املناطق يف عام  
وتبلــغ نــسبة االنتــشار  . وامــل يف املائــة مــن احل٩٠علــى قرابــة 

 . يف املائة٠,٥٢املصلي للحوامل 
ــه  - ٣٥ ــد طلب ــسيد ول ــا (ال ــة  ): موريتاني ــاك جلن ــال إن هن ق

وطنيـة ملكافحـة مــرض اإليـدز وفريوسـه ختــضع لـسلطة رئــيس      
الوزراء مباشـرة، وقـد أعطـت دفعـة للجهـود مـن أجـل وقـف                 

 وكمـا هـو احلـال بالنـسبة للمـرأة، توجـد           . انتشار هـذا املـرض    
ــدافع عــن مــصاحلهم   ــاك أي  . اآلن وزارة للــشباب ت ولــيس هن

متييـــز ضـــد الـــشباب مهمـــا كانـــت  أســـاس لالّدعـــاء بوجـــود 
 قام الشباب من خمتلـف األصـول العرقيـة بـدور          وقد  . األسباب

ــوا عــن اهتمامــاهتم الــسياسية     األنــشطة العامــة األخــرية، وأعرب
ع وفضالً عن هـذا، توجـد حمطـة للـشباب تـذي           . بلغاهتم الوطنية 

وقـد شـارك الـشباب العـاملون     . جبميع اللغات الوطنية يف البلد  
هناك يف حوار مباشر مع كافة السكان عن طريق االتـصاالت           

ــة     ــضايا حبري ــن الق ــة م ــشت طائف ــة، ونوِق ــدم . التليفوني ومل يتق
 أمـام احملـاكم، نظـراً       شباب بأي شكاوى مـن التمييـز العرقـي        ال

الـشباب يـشاركون   ومـع أن  . ألنـه ال يوجـد مثـل هـذا التمييـز     
يف صنع القرار السياسي ويقومون بصياغة الـسياسات اخلاصـة          
بالشباب، فإنه يلزم وجود بنية أساسية أفضل، تشمل النـوادي          

 .للشباباالجتماعية واملنظمات الرياضية واملنافذ األخرى 

ــاطري  - ٣٦ ــت خــ ــسيدة منــ ــا (الــ ــت إن ): موريتانيــ قالــ
ريوســه منــذ نــشطت يف مكافحــة مــرض اإليــدز وف حكومتــها 

وهناك محالت ومراكز للتوعيـة مبـرض       . مثانينات القرن املاضي  
وفضالً عن هذا، جيـري حاليـاً اعتمـاد قـانون         . اإليدز وفريوسه 

 .عن السيطرة على مرض اإليدز وفريوسه ومكافحته
 ١٣املادة 
 أشادت باحلكومة علـى الكـثري       :أبياه-السيدة كوكر  - ٣٧

 أدخلتـها مـن أجـل املـرأة،         من برامج االئتمانـات الـصغرية الـيت       
وقالـــت إن االئتمانـــات الـــصغرية ال تـــؤدي دائمـــاً إىل حتـــسُّن  

بـبعض    املـرأة   أنـه مبجـرد أن تقـوم       وغالبـاً . نوعي يف حياة املرأة   
احلــصول علــى االئتمانــات األنــشطة املــدرة للــدخل أو ميكنــها 

 عــن حتّمــل مــسؤولية اإلنفــاق علــى   الــصغرية، يتوقــف الرجــل 
وأضـافت  . رأة نفسها يف موقف أكثـر صـعوبة       األسرة، وجتد امل  

أهنـــا تـــود أن تعـــرف مــــا إذا كـــان هنـــاك أي تقـــدير ألثــــر       
. خـــالل العقـــد الـــسابقاالئتمانـــات الـــصغرية املقدمـــة للمـــرأة 

ــصغرية ال تنقــل  ــات ال ــرأة مــن مــستوى اجتمــاعي   واالئتمان  امل
ــة تكــون يف    معــّين إ ــالغ املعني ــايل، نظــراً ألن املب ىل املــستوى الت
وقالت إهنا سوف ترّحب بـأي مبـادرات        .  صغرية للغاية  العادة

ــشاريع      ــة مـ ــها إقامـ ــىت ميكنـ ــرب حـ ــروض أكـ ــرأة بقـ ــد املـ لتزويـ
ويلزم أيضاً احلصول على معلومـات عـن أي بـرامج           . متوسطة
 اليت تعمل يف القطاع غري الرمسي ضمن الربنـامج           املرأة إلدراج

 .الوطين للضمان االجتماعي أو التأمني الصحي
ــس - ٣٨ ــاطري الــ ــت خــ ــا (يدة منــ ــت إن ): موريتانيــ قالــ

حكومتها تناقش حالياً تدابري النتشال املرأة من الفقر وحتـسني          
غـري أن املـرأة يف موريتانيـا لـديها قـدرات            . وضعها االقتصادي 

. وللمـرأة وجـود كـبري يف األسـواق        . مؤكدة يف قطاع التجارة   
ال ميكنـها   وتتمثل املشكلة الرئيسية يف أن املرأة الريفيـة الفقـرية           

والغــرض مــن . احلــصول علــى وســائل اإلنتــاج املــدرة للــدخل 
ــن       ــها م ــيت متكن ــا الفرصــة ال ــصغرية هــو إعطاؤه ــات ال االئتمان
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ــذه    ــى ه ــصادي،   الوســائلاحلــصول عل ــا االقت ، وحتــسني أدائه
 .بذلك ميكن رفع مستوى معيشتهاو

ــسيدة منــت حممــد حممــود   - ٣٩ ــا (ال ــت إن ): موريتاني قال
واملـرأة الـيت تعـيش يف فقـر         . ة مـن الفقـر    هناك مـستويات خمتلفـ    

مدقع تستفيد كثرياً من االئتمانات الـصغرية، كمـا اتـضح مـن             
فقــد أظهــرت الدراســات  . الدراســات الــيت أجرهتــا حكومتــها 

األخــرية أن االئتمانــات الــصغرية الــيت تقــدمها مــصارف نيــسا   
للنساء املوريتانيات األكثـر حرمانـاً علـى سـبيل املثـال سـامهت         

كمــا أن االئتمانــات الــصغرية  . خفيــف مــن وطــأة الفقــر يف الت
أفادت على وجه اخلصوص الكثري من النـساء املطلقـات وهـن            

 .غالباً ما يتولني رعاية أسرهن
قـال إن حكومتـه تعَتـرب    ): مورتانيـا (السيد ولد طلبـه      - ٤٠

وهـي  .  وتـوفري الوظـائف  التمويل الصغري وسـيلة مهمـة للتنميـة       
.  االئتمانــات الــصغرية يف اهلنــدتقــوم عــن كثــب برصــد نتــائج 

وذكـر علـى    . وأضاف أن القروض الكبرية متاحة أيضاً للمـرأة       
سبيل املثال القرض الـذي قدمتـه منظمـة سـورية والـذي ُوجِّـه               

 .إىل بناء مساكن للنساء
 ١٤املادة 
ــاتن - ٤١ ــسيدة بـ ــسياسات  :الـ ــن الـ ــات عـ  طلبـــت معلومـ

حـصول املـرأة    والربامج اليت تفكر فيها احلكومـة لزيـادة فـرص           
ــسويقية    ــة والت ــة والتقني ــى اخلــدمات املالي ــة عل وســوف . الريفي

يكون من املفيد معرفة اجلهـود املبذولـة لتـوفري البنيـة األساسـية         
 وتعزيز املشاريع الـصغرية للمـرأة الريفيـة          املالئمة والتكنولوجيا

. لتسهيل االنتقال من القطاع غـري الرمسـي إىل القطـاع الرمسـي            
اعدة التقنيـة وأنـشطة التـدريب والتوعيـة الـيت           وسألت عن املس  

ُتقدَّم حالياً للمرأة الريفية وما إذا كانت هناك ترتيبـات للـربط            
وأضـافت  . املـرأة الـيت تـدير مـشاريع صـغرية         الشبكي من أجل    

ــرأة       ــيس مــن الواضــح كيــف تقــوم احلكومــة بتعريــف امل ــه ل أن

ا الريفيـة بــالفرص االقتــصادية، وفــرص الوصــول إىل تكنولوجيــ 
 .األسواق

 الحظـــت مـــع التقـــدير أنـــه مت القيـــام  :الـــسيدة تـــان - ٤٢
مببادرات كثرية لتحسني حيـاة املـرأة الريفيـة، وقالـت إهنـا تـود               
ــدد      ــن عـ ــصاءات عـ ــاك أي إحـ ــا إذا كانـــت هنـ ــرف مـ أن تعـ

 الـذين حيـصلون   النسبة املئويـة للـسكان الـريفيني        األشخاص أو   
ضـافت أنـه يلـزم      وأ. اآلن على الكهرباء ومياه الشرب النظيفـة      

تقدمي معلومات عن عدد الطرق اليت مت إنشاؤها وعـن املنـاطق            
وسـوف يكـون مـن      . اليت ال تزال نائية ويصعب الوصول إليها      

أيضاً احلصول علـى تفاصـيل عـن عـدد املراكـز الـصحية              املفيد  
يف كل منطقة، مـع بيـان معـدل هـذه املراكـز الـصحية بالنـسبة         

 تقـدمي بيانـات عـن معـدالت         ويلـزم أيـضاً   . للنساء بني السكان  
ــة    ــاطق الريفي ــد يف املن كمــا . الوفيــات النفاســية ووفيــات املوالي

ــدارس      ــسرب مــن امل ــساءلت عــن أســباب ارتفــاع معــدل الت ت
. بني الفتيات كما جاء يف الردود على قائمة املـسائل  االبتدائية  

ــزواج       ــسبب يرجــع إىل ال ــا إذا كــان ال ــن الواضــح م ــيس م ول
يم األبناء بدالً من البنات، أو احلاجـة إىل      املبكر، أو تفضيل تعل   

وقالت إهنـا تـود أن تعـرف      . البنات لكي تعملن يف سن مبكرة     
مــا جيــري عملــه لتغــيري العقليــات وتــشجيع تعلــيم الفتيــات يف   

وسوف ترّحـب أيـضاً باحلـصول علـى بيانـات           . املناطق الريفية 
 عن النسبة املئوية للنـساء الـاليت ميكنـهن حاليـاً كـسب العـيش               

ويلـزم تقـدمي معلومـات عـن أي         . من احلرف اليدوية التقليديـة    
جهــود ُتبــذل لتوحيــد نظــم االئتمانــات يف مجيــع منــاطق البلــد  

 .وتبسيط هذه العملية من أجل املرأة
 تـــساءلت عّمـــا إذا كـــان   :هأبيـــا-الـــسيدة كـــوكر  - ٤٣

باستطاعة املرأة الريفيـة أن تـشارك يف وضـع املـشاريع اإلمنائيـة              
الزراعــة هــي مــصدر العمــل الوحيــد  ونظــراً ألن . ايف موريتانيــ

يف املناطق الريفية، فإهنا تـود أن تعـرف مـا إذا كـان باسـتطاعة                
 .املرأة احلصول على األراضي وامتالكها بامسها
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قالــت إنــه علــى ): موريتانيــا ( خــاطريالــسيدة منــت - ٤٤
الــرغم مــن أن احلكومــة ليــست لــديها سياســة موّحــدة بــشأن   

، فإن املناقـشة احلاليـة سـوف متّهـد الطريـق لوضـع           املرأة الريفية 
وأضـافت أهنـا سـوف    . مثل هذه السياسة يف املـستقبل القريـب   

تقدِّم جدوالً مفـصالً يـشمل مجيـع املؤشـرات الـصحية املتاحـة              
 .واحملافظات واملناطقمقسَّماً حسب الواليات 

قال فيما يتعلق بتغطيـة     ): موريتانيا (السيد ولد بيدي   - ٤٥
 مــشغولة تــهج الوطنيــة علــى املــستوى احمللــي، إن حكوم الــربام

وإىل جانـب اإلطــار االسـتراتيجي الــوطين   . بعمليـة الالمركزيــة 
تتـــصدى للحـــد مـــن الفقـــر توجـــد أُطـــر اســـتراتيجية إقليميـــة  

وليــست هنــاك أي منطقــة يف هــذا . معظمهــا للمنــاطق الريفيــة
ومـع  . البلد ال يوجد هبا مكتب حكومي أو مدرسـة أو عيـادة           

ه توجـد لـدى حكومتـه اسـتراتيجية وطنيـة للنـهوض بـاملرأة،               أن
ــصدى بــشكل خــاص        ــضاً وتنفّــذ اســتراتيجية تت ــا ُتعــد أي فإهن
لالحتياجات التعليمية والـصحية واالقتـصادية وغريهـا بالنـسبة          

 .للمرأة الريفية على املستويني اإلقليمي واحمللي
قــال إنــه يف حــني أن ): موريتانيــا (الــسيد ولــد طلبــه - ٤٦
غرافية املتاحـة تعطـي صـورة       ولبيانات االقتصادية الكلية والدمي   ا

شاملة، فإن الوزارة املسؤولة عـن شـؤون املـرأة حباجـة إلنـشاء              
قاعــدة بيانــات متخصــصة متكنــها مــن وضــع إحــصاءات عــن    

 املـستويني   علـى العمالة والوضع االجتماعي االقتصادي للمرأة      
اءات مـن شـأهنا   فهذه اإلحص. احمللي واإلقليمي على حٍد سواء  

متكـــني الـــوزارة مـــن اتبـــاع هنـــج ال مركـــزي جتـــاه التعبئـــة        
 .االقتصادي للمرأةاالجتماعية وحتسني الوضع 

ــسيدة منــت حممــد حممــود   - ٤٧ ــا (ال ــت إن ): موريتاني قال
مبــادرات عديــدة تــستهدف املــرأة الفقــرية والريفيــة، بــدءاً مــن  

عايــة املــصارف النــسائية حــىت بــرامج حمــو األميــة ومحــالت الد 
والواقــع أنــه مت  . االنتخابيــة، قــد حققــت قــدراً مــن النجــاح     

كعمـدة إلحـدى القـرى الريفيـة النائيـة وهنــاك      سـيدة  انتخـاب  

ــان  ــات يف الربملـ ــضوات ريفيـ ــد   . عـ ــه ال توجـ ــى حـــني أنـ وعلـ
إحصاءات دقيقة عن مدى استفادة املرأة الريفية من مثـل هـذه         

رأة قـد اسـتفادت   الربامج واملبادرات، فإنه ال ميكن إنكار أن امل 
 .منها بالفعل

 ١٦ و ١٥املادتان 
 قالت إن التقرير ال حيتـوي       :كداري-السيدة هالربن  - ٤٨

على معلومات كافية عن القوانني اليت تنظم الطالق واحلقـوق           
، ونفقــة  للمــرأة عنــد الطــالق، ومــؤخر الــصداق    االقتــصادية

ــوق       ــة، وحق ــة يف ممتلكــات الزوجي ــوق القانوني ــل، واحلق الطف
ويتضمن التقرير معلومات مزعجة عن سن املرأة عنـد    . ثاإلر

فعلى حـني يـنص قـانون األحـوال الشخـصية علـى أن           . الزواج
ُتعطــى جلميــع األشــخاص بــالزواج القــدرة القانونيــة لالرتبــاط 

القادرين الذين بلغوا سن الثامنة عشرة، هناك معلومـات تـشري         
 ١٩ و   ١٥إىل وجود فتيات متزوجات تتراوح أعمـارهن بـني          

 يف املائة من الفتيات تـزوجن  ١٣عاماً، ومن هذه النسبة هناك      
وتـــساءلت عّمـــا إذا كانـــت لـــدى . يف ســـن اخلامـــسة عـــشرة

ــا إذا كــان        ــزواج وم ــد ال ــسن عن ــات عــن ال ــة أي بيان احلكوم
 بـــأن تعـــدد اوأعربـــت عـــن اعتقادهـــ. القـــانون قـــد مت إنفـــاذه

 ومــع أن التقريــر يــشري. الزوجـات مــسموح بــه يف واقــع األمـر  
إىل أن باســتطاعة املــرأة أن تطلــب مــن زوجهــا أال يتــزوج مــن 
امرأة أخرى، فإن الرجل ال يـزال ُيـسمح لـه بـاالقتران بزوجـة               

ــات    ــني الزوجــ ــساواة بــ ــق املــ ــتطاع أن حيقــ ــرى إذا اســ . أخــ
وتساءلت عّما إذا كانت احلكومـة تعتـزم تعـديل هـذا القـانون              

 .الذي يتعارض بشكل واضح مع االتفاقية
 قالـت إن قـانون األسـرة    :زرداين- بلميهـوب  السيدة - ٤٩

املوريتانيــة هــو مــن أفــضل القــوانني الــيت درســتها اللجنــة بــني    
ــة    ــة املماثل ــة الثقافي ــدان ذات اخللفي ــانون يعطــي   . البل ــذا الق فه

للمرأة حقوقاً كثرية فيمـا يتعلـق بعقـد الـزواج وشـروط احليـاة               
ــة ــد زواج   . الزوجي ــصياغة عق ــا ب ــوم موريتاني  واقترحــت أن تق
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منوذجي يتضمن أحكامـاً تـنص علـى احلقـوق املكفولـة للمـرأة              
ــة     ــانون األســرة لــضمان احتفاظهــا حبقوقهــا القانوني مبوجــب ق

 .الكاملة عند الزواج
 قالــت إن القــانون املوريتــاين ال يــزال    :الــسيدة تــان  - ٥٠

ــه      ــسيطرة علــى ممتلكــات زوجت يــسمح للرجــل بدرجــة مــن ال
ت يف تعـديل القـانون      وتساءلت عّما إذا كانت احلكومـة فكـر       

 الكــي يعطــي املــرأة املتزوجــة الــسيطرة الكاملــة علــى ممتلكاهتــ   
وفيمــا يتعلــق باملــادة الــواردة يف القــانون املوريتــاين . الشخــصية

والــيت تــسمح للمــرأة بــأن تطلــب مــن زوجهــا أال يتــزوج مــن   
أشـــارت إىل أن حكمـــاً آخـــر يـــسمح للـــزوج . امـــرأة أخـــرى

ــوف  ــة أخـــرى إذا تـ ــاالقتران بزوجـ . رت الـــشروط الـــضروريةبـ
ــزوج مــن        ــسبة لرجــل ت ــساءلت مــاذا تكــون العواقــب بالن وت

 .أخرى ضد رغبة الزوجة األوىل
، قالــت )حــق العــصمة(مبــسألة التوكيــل وفيمــا يتعلــق  - ٥١

إهنا تريد أن تعرف اإلجراءات اليت ُتتبع بعـد أن يكـون الـزوج              
قــد أعطــى مثــل هــذا التوكيــل للزوجــة؛ ومــا هــو الفــرق بــني    

هـذا التوكيـل احلـق      ة األوىل والثانية والثالثة؛ ومىت يعطي       الطلق
للزوجة؛ وما هي الدالالت بالنـسبة للزوجـة الـيت حتـصل علـى              

وأخــرياً، أعطــى القــانون املوريتــاين األفــضلية لــألم  . هــذا احلــق
ــال    ــى األطف ــنح احلــضانة عل ــد م ــانون  . عن وقالــت إن هــذا الق

 بـصرف النظـر     متحيز ويؤدي إىل افتراضات منطيـة عـن املـرأة،         
ــدرهتا ووضــعها   ــاك أي   . عــن ق ــا إذا كانــت هن ــساءلت عّم وت

خطط لتعديل القانون حبيث ُتمنح احلضانة على أسـاس معـايري        
 .موضوعية

قالـت إن قـانون     ): موريتانيـا  (السيدة منـت خـاطري     - ٥٢
األحوال املدنية يسمح للرجل واملـرأة بالتـصرف يف ممتلكاهتمـا           

رط أال يزيــد املبلــغ موضــوع علــى النحــو الــذي يرتــضيانه، بــش
التصرف علـى ثلـث مجيـع املمتلكـات الـيت ميتلكهـا الـشخص؛           

وحيــق للرجــل واملــرأة تقــدمي شــكوى إىل احملكمــة عنــدما يريــد  
 .أحدمها التصرف يف ممتلكاته مبا يتجاوز هذا احلد

قــال إنــه بينمــا حــدد ): موريتانيــا (الــسيد ولــد بيــدي - ٥٣
ويل  عامـاً يـستطيع      ١٨ج بــ    قانون األحـوال املدنيـة سـن الـزوا        

 عامـــاً ١٨اة إذا كانـــت أصـــغر مـــن األمـــر ترتيـــب زواج الفتـــ
ن مثــل هــذا الــزواج يف مــصلحتها؛ أمــا ويل األمــر يكــو عنــدما

 عامـاً ملـصلحته     ١٨الذي يتبني أنه رّتـب لـزواج فتـاة أقـل مـن              
 .الشخصية فإنه يتعرض للعقاب مبوجب القانون

بالنسبة ملـسألة تعـدد     وأضاف أن القانون واضح أيضاً       - ٥٤
ــرأة أخــرى      . الزوجــات ــن ام ــالزواج م ــسمح للرجــل ب ــه ُي فإن

بشرط أن توافق الزوجـة األوىل والزوجـة الثانيـة املتوقعـة علـى              
تعــدد الزوجــات وبــشرط أن يعاِمــل الــزوج كلتــا الــزوجتني       

الكامنــة يف اســتيفاء الــشرط األخــري    والــصعوبات .بالتــساوي
 .شر على تعدد الزوجاتبصورة فّعالة متثل حظراً غري مبا

وفيمــا يتعلــق بعقــود الــزواج، هنــاك متطلبــات قانونيــة  - ٥٥
. صـاحلة واجتماعية يتعني استيفاؤها لكـي تكـون هـذه العقـود            

وفضالً عن هذا، حيـق للزوجـة إدراج شـروط يف عقـد الـزواج         
 .تم االتفاق عليها بني االثننيي

ون قالـت إن القـان    ): موريتانيا (السيدة منت خاطري   - ٥٦
املوريتــاين يعطــي الرجــل واملــرأة نفــس احلقــوق فيمــا يتعلــق        
ــديهن     ــة وهنــاك كــثري مــن النــساء يف الريــف واحلــضر ل بامللكي

غري أن هناك عدداً حمدوداً للغايـة مـن املنـاطق           . ممتلكات كبرية 
النائية اليت تتمسك بالتقاليد فتعطي الرجل األفـضلية يف ملكيـة           

 .األراضي
 متابعة األسئلة

اعترفـت بـأن الظـروف الـيت        : نغليشي-سيدة شوب ال - ٥٧
ــة      ــذ كاف ــصعب تنفي ــا جتعــل مــن ال ــة موريتاني ــا حكوم تواجهه

ومــع ذلــك، فإنــه ينبغــي علــى احلكومــة يف  . جوانــب االتفاقيــة
عـــن سياســـاهتا الـــصحية تقريرهـــا التـــايل أن تقـــدم معلومـــات 
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ــة املتاحــة للمعوقــات    والتعليميــة للمعوقــات، والفــرص الوظيفي
 .ي واالقتصادي للمسّناتوالوضع الصح

ــال - ٥٨ ــر   :الــسيدة بيمنت ــالرغم مــن أن التقري ــه ب  قالــت إن
أشار إىل التغذية القسرية واعتربها شكالً مـن أشـكال العنـف،           
قـــال عـــضو يف الوفـــد املوريتـــاين أن التغذيـــة القـــسرية مل تعـــد 

وتـساءلت عّمـا إذا كـان باسـتطاعة الوفـد تفـسري هـذا              . متارس
ق مبـرض اإليـدز وفريوسـه، تـساءلت عـن           وفيما يتعلـ  . التناقض

ــى      ــرأة وعل ــى امل ــة ركــزت عل ــود املوريتاني ــسبب يف أن اجله ال
 .االنتقال من األم إىل الطفل ومل تتناول العالقات اجلنسية

 قالـــت إنـــه بـــالنظر إىل :زرداين-الـــسيدة بلميهـــوب - ٥٩
الفقر املنتشر يف موريتانيـا، ينبغـي للحكومـة أن تـصر علـى أن               

االلتزام الذي قطعته على نفسها يف بـيجني        ان الغنية   حتترم البلد 
ــام  ــومي  ٠,٧ بتخـــصيص ١٩٩٥عـ ــاتج القـ ــة مـــن النـ  يف املائـ

وأكـدت أنـه جيـب أن يـستمر العمـل إلهنـاء             . اإلمجايل للمعونة 
 .ممارسات الزواج املبكر وختان اإلناث

 حتدثت بوصفها عضواً يف اللجنة، فأشـارت        :الرئيسة - ٦٠
تاين قال إنه يف إمكان املـرأة أن ُتـدرج نـّصاً            إىل أن الوفد املوري   

يف عقد الـزواج يكفـل هلـا احلـق يف العمـل وتـساءلت عّمـا إذا                  
كان ُيسمح للرجل أيضاً بـأن ُيـدرج مثـل هـذا الـنص يف عقـد              

وقالــت إهنــا تريــد أن تعــرف مــا الــذي حيــدث إذا مل   . الــزواج
يوافق الرجل على السماح للمـرأة بـإدراج هـذا الـنص اخلـاص              

 .حلق يف العملبا
قالت إن املرأة هلـا  ): موريتانيا (السيدة منت خاطري  - ٦١

ــه     ــزواج؛ والرجــل ل ــة يف إضــافة أي نــصوص إىل عقــد ال احلري
حرية املوافقة على هذه النصوص وإمتـام العقـد أو رفـضه، ويف             
ــة       ــة املوريتاني ــزواج وأضــافت أن الثقاف ــتم ال ــن ي ــة ل ــذه احلال ه

غذيــة القــسرية ألن الــسمنة كانــت تتغاضــى يف الــسابق عــن الت 
ــرأة، ولكــن بفــضل      ــرب مــن عالمــات اجلمــال يف امل كانــت تعت

فالتغذيـة  . جهود اجملتمع املدين والدولـة مل يعـد ذلـك صـحيحاً           

القـسرية أصـبحت تعتــرب اآلن شـكالً مـن أشــكال العنـف ضــد      
 .املرأة ومل تعد متارس

ــا للخــرباء     - ٦٢ ــا، أعربــت عــن امتناهن ــام مالحظاهت ويف خت
رائهم وتوصياهتم كما أعربت عن أملـها يف أن يواصـلوا        على آ 

دعم جهود بلدها لتحقيـق مزيـد مـن احلريـة والـسعادة للمـرأة               
ــامل   ــا وحــول الع ــة ســوف   . يف موريتاني ــت إن دعــم اللجن وقال

ميكن موريتانيا من سـلوك طريـق التغـيري األساسـي الـذي يعّبـر               
 .عن مجيع التوصيات اليت قُّدمت

قـال إن هنـاك مدرسـة       ): موريتانيـا  (طلبـه السيد ولد    - ٦٣
لتعلــيم وتــدريب الفتيــات املعاقــات وهنــاك مؤســسات خاصــة  

ــشئت لتلبيــة احتياجــات الــصم والــبكم والعمــي      كمــا أن . أن
املــدارس العاديــة اختــذت ترتيبــات خاصــة لتلبيــة احتياجــات       

الـب ضـرير بـأن      وعلى سـبيل املثـال، ُسـمح لط       . الطلبة املعاقني 
ــه األســئلة   ة يرافقــه شــخص إىل قاعــ  االمتحانــات لكــي يقــرأ ل

 .ويكتب إجاباته
ــياهتم    - ٦٤ ــة علـــى توصـ ــكر أعـــضاء اللجنـ ــام، شـ ويف اخلتـ

القّيمـة، الــيت سـوف حتــّسن مـن أداء الوكــاالت املتخصــصة يف    
وقـــال إن الـــوزيرة منـــت خـــاطري ســـوف حتـــضر . موريتانيـــا

ــذه        ــل ه ــة وســوف تنق ــرأة العربي ــة امل ــادم ملنظم ــاع الق االجتم
 .خربهتا من االجتماع احلايل إىل املنظمةالتوصيات مع 

 شــكرت اخلــرباء علــى أســئلتهم وتعليقــاهتم  :الرئيــسة - ٦٥
كمــا شــكرت حكومــة موريتانيــا علــى ردودهــا وتفــسرياهتا       

. وكــذلك علــى جهودهــا لتنفيــذ أحكــام االتفاقيــة بالكامــل      
وقالت إن اللجنة سوف تقدم التوصيات إىل جانب إرشـادات   

 .اقية يف املستقبلواضحة عن تنفيذ االتف
 .٢٠/١٧رفعت اجللسة الساعة  

 


