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 .٠٠/١٠افتتحت اجللسة الساعة  
النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة         

 )تابع(من االتفاقية ١٨
ــا   ؛ CEDAW/C/MRT/1(التقريــــــــر األوَّيل ملوريتانيــــــ

CEDAW/C/MART/Q/1 و Add.1( 
ــى   - ١ ــاًء عل ــا إىل    بن ــو موريتاني ــسة جلــس ممثل ــوة الرئي دع

 .مائدة اللجنة
 قالت إهنا تـود أن      :)موريتانيا (ريالسيدة منت خاط   - ٢

تركِّز عند تقدميها لتقريـر بلـدها علـى التطـورات الـيت حـدثت               
فالتحاق الفتيات بالتعليم االبتدائي آخـذ يف  . منذ تقدمي التقرير  

انوي ولكــن  الثــاالرتفــاع، وكــذلك معــدل التحــاقهن بــالتعليم
وقـد مت افتتـاح املزيـد مـن مراكـز رصـد         .  خبطوات سريعة  ليس

وعــالج مــرض اإليــدز وفريوســه، مــع التركيــز بــشكل خــاص   
وقـد اسـتفادت    . على فريوس نقص املناعة البشرية بـني النـساء        

، وهـــي وزارة االنـــساء املعاقـــات منـــه وقـــد اعتمـــدت وزارهتـــ 
مــاداً كــبرياً علــى النــهوض بــاملرأة ومحايــة الطفــل واألســرة، اعت

توزيــع املعلومــات، ومحــالت التوعيــة، والتــدريب يف جهودهــا 
ــة املـــرأة والطفـــل واألســـرة  وقـــد مت التوســـع يف . لتعزيـــز محايـ

ــق اخلاصــة باملنازعــات األســرية وتــشمل هــذه     خــدمات التوفي
ومت وضع بـرامج    . اخلدمات اآلن طلبات دعم األطفال كذلك     

الـيت  واملرأة أثنـاء العمـل      لتدريب القادة من أجل حتسني مهارة       
وُوِضــع برنــامج للتغذيــة اجملتمعيــة ملــساعدة . عمــلتبحــث عــن 

 .النساء احلوامل واملرضعات
ــوفري مــنح دراســية      - ٣ ــة ت ــدابري اخلاصــة املؤقت ــشمل الت وت

وُحــدِّدت حــصص  . للــشابات وجــوائز للطالبــات املتفوقــات   
 حـوافز   للمرأة يف اجملالس البلديـة والربملـان، ومـن املقـرر تقـدمي            

وقــد مت جتــاوز هــذه . ماليــة لألحــزاب الــيت تــشّجع املرشــحات
 .احلصص يف معظم احلاالت أثناء االنتخابات األخرية

وموريتانيا بلد كبري وقليـل الـسكان بـه مـوارد طبيعيـة             - ٤
ــصّحر،      ــاين مــن اجلفــاف والت ــة، ويع ضــئيلة ومواصــالت هزيل

ــصا     ــة للمــشاكل االقت ــول فّعال دية وكــل هــذا يعرقــل إجيــاد حل
ــها      ــة، مبــا يف ذلــك مظــاهر احلرمــان الــيت تعــاين من واالجتماعي

واإلحصاءات على مجيع املستويات ليست كافية، كمـا        . املرأة
ــال   ــو احلــ ــسبة هــ ــصادية   بالنــ ــية االقتــ ــبىن األساســ ــم الــ ملعظــ

. واالجتماعية، وهناك نقص يف املوارد املاليـة والبـشرية املدرَّبـة     
ا يــصطدم بتفــسريات  وإجيــاد حلــول هلــذه املــشاكل غالبــاً مــ     

 .خاطئة للنصوص الدينية اليت تعارض متكني املرأة
وأضافت أن وزارهتا حددت لنفـسها أهـدافاً تـشريعية           - ٥

 مبا يف ذلك استراتيجيات عـن     ،وسياسية خمتلفة للنهوض باملرأة   
العنــــف اجلنــــساين واملــــرتيل، وسياســــات لألطفــــال والنــــساء 

ــس   ــدريب اجلنـ ــة بالتـ ــوانني خاصـ ــات، وقـ ــسية الريفيـ اين واجلنـ
وتعمـل الـوزارة أيـضاً علـى        . اإلجنابية وختان اإلنـاث   والصحة  

 .إنشاء قاعدة بيانات خاصة باملرأة
 ٢ و ١املادتان 

الحظت أنه بينمـا يتـضمن الدسـتور        : السيدة ديريان  - ٦
املوريتاين أحكاماً حتظر التمييز املباشر، فإنـه ال يتـضمن تعريفـاً            

وهناك جمموعات  . تمييز غري املباشر  حمدداً للتمييز وال يتناول ال    
مثــل النــساء الــاليت تعــانني بالفعــل مــن احلرمــان وجــدت أهنــا    
ــه       ــى أن ــدو عل ــا يب ــساوية مم ــصورة مت عــاجزة عــن االســتفادة ب

وميكن أن يكون للحياد أثر متييزي بـرغم نوايـاه          . معاملة مماثلة 
وقالت إن االتفاقية تطلـب مـن الـدول األطـراف اختـاذ             . الطيبة
 عمليـــة، ولـــيس فقـــط جمـــرد تـــدابري قانونيـــة، لتـــشجيع تـــدابري

وطلبــت املزيــد مــن . النــهوض بــاملرأة كمــا يلــزم رصــد التقــدُّم 
 .املعلومات عن هذه التدابري العملية

 نسألت عـن عـدد النـساء الـاليت تقـدم          : السيدة شني  - ٧
وبعــد أن الحظــت أن الــشكاوى . بــشكاوى إىل أمــني املظــامل

ىل أمني املظامل ولكنها متر عـن طريـق   ميكن تقدميها مباشرة إ    ال
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ــان أو العمــد  ــر    أعــضاء الربمل ــه أث ــا ميكــن أن يكــون ل ، وهــو م
ييب على املرأة، تساءلت عن السبب يف عدم إمكانية تقـدمي           تره

كمـا تـساءلت عـن كيفيـة وصـول      . الشكاوى بصورة مباشـرة  
احلكومــة إىل جمموعــات النــساء، وهــن غالبــاً مــن الريفيــات        

 .فهن حبقوقهنواألميات، لتعري
الحـظ أن موريتانيـا قـدمت حتفظـاً         : السيد فلنترمـان   - ٨

ه أهنـا تقبـل االلتزامـات الـيت تفرضـها        اهاماً علـى االتفاقيـة مـؤدّ      
االتفاقيــة بالقــدر الــذي ال يتعــارض مــع الدســتور والــشريعة       

 مــن االتفاقيــة تــنص علــى ٢٨اإلســالمية، وأشــار إىل أن املــادة 
ــا  ــة  أن التحفظــــات ينبغــــي أال تتعــ ــع هــــدف االتفاقيــ رض مــ

وحث احلكومة على سحب حتفظها أو علـى األقـل          . وغرضها
ورّحــب بإمكانيــة التــذرع   . حتديــد املــواد موضــوع الــتحفظ   

 بصورة مباشرة وتساءل عّما إذا كانت هنـاك قـضايا           باالتفاقية
 .مت التذرع فيها باالتفاقية

تــساءلت إىل أي حــٍد متثــل القــوانني : الــسيدة مــايولو - ٩
 .ارسات الدينية عائقاً أمام التنفيذ الكامل لالتفاقيةواملم
حتدثت بوصفها عـضواً يف اللجنـة، فـسألت         : الرئيسة - ١٠

من الذي يقرر ما إذا كـان حتفـظ موريتانيـا ينطبـق علـى مـادة                 
أيــضاً عّمــا إذا كانــت قــد أجريــت أي     واستفــسرت . معيَّنــة

وليـة  دراسات عن توافـق القـوانني املوريتانيـة مـع الـصكوك الد            
ــل هــذه       ــسؤولة عــن مث ــوزارة امل ــا هــي ال ــسان وم حلقــوق اإلن

كذلك طلبت معلومات عن عمليـة إعـداد التقريـر          . التقديرات
 .وكيفية مشاركة اجملتمع املدين

قالـت إن بلـدها     ): موريتانيـا  (خـاطري  السيدة منـت   - ١١
ــن مراحــل تطــوره بنجاحــه يف إجــراء       ــة م ــة مهم دخــل مرحل

د وجَّهت وزارهتا قدراً كـبرياً مـن        وق. انتخابات نزيهة وشفافة  
بـني   ال سـيما     ،االهتمام إىل توعية الناخبني ومحالت التـسجيل      

وفيما يتعلـق بـالتحفظ الـذي قدمتـه حكومتـها، قالـت             . النساء
إن الشريعة اإلسالمية كانـت دائمـاً املـصدر الرئيـسي للتـشريع            

وُيعَتقَــد أنــه لــيس هنــاك تعــارض بــشكل عــام بــني   . املوريتــاين
فاقية والشريعة اإلسالمية، وسوف ُتعالَج املـشاكل اخلاصـة         االت

ــاك. بالتفــصيل مــع مــرور الوقــت   ــة تقــوم باســتعراض  وهن  هيئ
 .مل يف أن يتسىن سحب التحفظ قريباًالقوانني وتأ

ــدي    - ١٢ ــد بيـ ــسيد ولـ ــا(الـ ــال): موريتانيـ ــتور قـ  إن دسـ
موريتانيــا حيظــر مجيــع أشــكال التمييــز القــائم علــى اجلــنس أو   

وقــد . يكفــل للجميـع احلــصول علــى الوظـائف العامــة  النـوع و 
 ولكنــه لـــيس  ١٩٩٤أنــشئ مكتـــب أمــني املظـــامل منــذ عـــام    

ــه    . معروفــاً بــصورة جيــدة ومــن الــصعب تقــدمي الــشكاوى إلي
وأضاف أن موريتانيـا ظلـت لعـدة سـنوات تـستعرض قوانينـها              

وقـال  . لكي تتواءم مع اتفاقيات حقوق اإلنسان ومع الـشريعة        
ــود الـــيت ــز علـــى   إن اجلهـ ــاملرأة تركّـ ــذهلا وزارة النـــهوض بـ  تبـ

التوعية، ال سيما من خالل التعاون مع اجملتمع املـدين يف أمـور             
ونظــراً ألن . مــن قبيــل العنــف ضــد املــرأة واملنازعــات األســرية

الدولــة ال ميكنــها أن تفعــل كــل شــيء، فــإن مــشاركة اجملتمــع  
 .املدين ضرورية

ــه   - ١٣ ــد طلب ــسيد ول ــا (ال ــر): موريتاني ب عــن شــكره  أع
لإلشادة بتقرير موريتانيا وقال إنه مل يعـد هنـاك أي متييـز ضـد               

وفيمـا  . املرأة يف موريتانيا أو ضد اجملموعات املهمَّشة األخـرى  
يتعلق بـالتمييز ضـد املعـاقني، توجـد لـدى موريتانيـا آليـات يف                
احلكومــة ويف اجملتمــع املــدين علــى حــٍد ســواء حلمايــة املعــاقني، 

وقــال إن هنــاك . ملعــاقني وأطفــال الــشوارعوخاصــة األطفــال ا
 يتعلـق باألشـخاص   مشاكل ولكن تتم معاجلتها، ال سيما فيمـا    

عـاون احلكومـة مـع منظمـات        وتت.  العبيـد  الذين ينحـدرون مـن    
وجتري محايـة كافـة اجملموعـات املعّرضـة         . تعارض  آثار الرقيق   

للتمييز، وتتوفر هذه احلماية عن طريـق احلكومـة وبفـضل قـيم             
وتتمتع املـرأة يف موريتانيـا باحلريـة، وميكنـها          . مع املوريتاين اجملت

ــاً،       ــاً ووطني ــشطة، حملي ــع األن ــة يف مجي ــصورة إجيابي ــشاركة ب امل
 .وهي مسؤولة عن جانب كبري من اإلنتاج الوطين



CEDAW/C/SR.787
 

4 07-35883 
 

وفيما يتعلق بالوصول إىل أمني املظامل، وهي مؤسـسة          - ١٤
تقـضي  يـة   موروثة من الـزمن االسـتعماري، فـإن الـسياسة احلال          

يق الالمركزية يف اخلدمات من أجـل الوصـول إىل املنـاطق            بتطب
.  واليـــة١٣وتوجـــد مثـــل هـــذه املكاتـــب احملليـــة يف . الريفيـــة

ــاملرأة     ــة مــع وزارة النــهوض ب وتتعــاون مجيــع املــصاحل احلكومي
 .لتوفري مثل هذه اخلدمات

ومن رأي موريتانيا أنه إذا كانت املرأة تتمتـع باحلريـة            - ١٥
ا ممارســة حقوقهــا، فإنــه ميكــن حتقيــق مجيــع األهــداف   وميكنــه

ولكنـــه يـــتعني توعيـــة النـــساء . اإلمنائيـــة بـــصورة أكثـــر فعاليـــة
وتركّز الـسياسة التعليميـة ملوريتانيـا علـى         . وتعريفهن حبقوقهن 
 .يف اجلامعاتالفتيات والطالبات 

ــة - ١٦ ــة لإلســـالم  وأضـــاف أن املواءمـ ــادئ العامـ  بـــني املبـ
ا قـد   املتعلقة باملرأة ال يسبب قلقـاً كـبرياً كمـ         والقوانني اخلاصة   

موريتانيــا لإلســالم فهــم   حيــدث يف منــاطق أخــرى ألن فهــم    
دينامي، وليس جامداً، ويستند إىل قـيم مـشتركة يـشترك فيهـا             

 .اإلسالم مع ديانات أخرى
ــسيدة منــت حممــد حممــود   - ١٧ ــا (ال ــت إن ): موريتاني قال

ــة ملتزمــة بتقــدمي صــو   ــرأة  احلكومــة املوريتاني ــة عــن امل رة إجيابي
واهلـدف  . تتسق مع مبادئ االتفاقية والقيم اإلسالمية جملتمعهـا       

هو إجياد فهم صـحيح للنـصوص الدينيـة والقـرآن واألحاديـث             
. وهذه النصوص تتسق يف معظمها مـع روح االتفاقيـة         . النبوية

ولتوصيل رسالة االتفاقية إىل املرأة، خاصة يف املنـاطق الريفيـة،           
ــستخدم احلك ــق      ت ــتم عــن طري ــيت ت ــة ال ــة احلمــالت التعليمي وم

. وزارة النهوض بـاملرأة بالتعـاون مـع املنظمـات غـري احلكوميـة             
صــعوبة يف الوصــول إىل وهنــاك نــسبة ضــئيلة مــن النــساء جتــد  

ــالت      ــل احلمـ ــالم؛ وتعمـ ــائل اإلعـ ــارف، ووسـ ــيم، واملعـ التعلـ
وتعطـي وزارة النـهوض   . اإلعالمية على التصدي هلذه املشكلة 

ــاملرأة ــسعى إىل     ب ــة وت ــرأة الريفي ــها للم ــة يف خطــة عمل  األولوي

الوصول إىل املرأة يف املناطق الريفية النائيـة حيـث أن موريتانيـا     
 .بلد مترامي األطراف

 ٣املادة 
هنأت موريتانيـا علـى إجـراء انتخابـات         : السيدة جرب  - ١٨

رئاسية دميقراطية وقالـت إن تقريرهـا الـشفوي يؤكـد التزامهـا             
وطلبـت تفاصـيل حمـددة بـشأن        . فاقية بصورة كاملة  بتنفيذ االت 

وظائف وزارة النـهوض بـاملرأة، وأمـني املظـامل، وجلنـة حقـوق              
وأضافت أن تقريـر موريتانيـا يتنـاول ميزانيـة الـوزارة           . اإلنسان

. ولكنه ال يتناول ميزانية أمني املظامل أو جلنـة حقـوق اإلنـسان            
جهـزة الثالثـة    فكيف تتقرر هذه امليزانيات؟ وما هـي عالقـة األ         

ــني       ــسيق بـ ــف بالتنـ ــاز املكلـ ــو اجلهـ ــا هـ ــدين؟ ومـ ــاجملتمع املـ بـ
ــا      ــيت تتلقاه ــشكاوى ال ــق بال ــاً تتعل ــشريعات؟ وطلبــت أرقام الت

 .الوزارة
ــاريس دا ســيلفا   - ١٩ ــسيدة تف ــساءلت: ال ــق  ،ت ــا يتعل  فيم

بالتزام الدولة الطرف بتشجيع كافة التـدابري املالئمـة للنـهوض           
ــسا  ــق املـ ــاملرأة وحتقيـ ــةواةبـ ــسية  ، الكاملـ ــات املؤسـ ــن اآلليـ  عـ

ــاهتا       ــي سياسـ ــا هـ ــرض، ومـ ــذا الغـ ــا هلـ ــودة يف موريتانيـ املوجـ
ومن الواضح أن الوزارة اجلديدة الـيت كانـت أمانـة           . وخططها

، كمـا لـو     “الطفـل واألسـرة   ”يف السابق مل يعد إمسها يتضّمن       
ومـن  . كانت املرأة وحدها هي املسؤولة عن األطفـال واألسـر      

ــديريات ا ــل   بـــني املـ ــة للعمـ ــد مديريـ ــوزارة، توجـ ــع يف الـ ألربـ
. النسوي، ومن بني هياكلها الداعمة جمموعة الرصد اجلنـساين        

فما هـي مهمـة هـذه اجملموعـة وعالقتـها باملديريـة؟ وقالـت إن                
 من أجـل  ٢٠٠٨-٢٠٠٥استراتيجية موريتانيا اجلديدة للفترة     

هلا هنج شامل ومتعدد القطاعات يتضمن سـت        النهوض باملرأة   
فما هي هذه األولويـات؟ وهـل مـن املمكـن إعطـاء             . اتأولوي

تقييم نوعي لنتـائج النـهج اجلديـد الـذي يـشمل عناصـر فاعلـة                
ــة     أخــرى وتكــامالً أكــرب مــع االســتراتيجيات األخــرى، مقارن

 باالستراتيجية األوىل؟
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قالــت إن موريتانيــا تــستحق الثنــاء  : نويبــاورالــسيدة  - ٢٠
 فآليتـها   .لـى مـستوى رفيـع     على إقامة آليات للنهوض باملرأة ع     

فهـل  . الوطنية اخلاصة بوضع املـرأة أسـندت إليهـا مهـام كـثرية            
ــد وضــع        ــة عن ــانوين لالتفاقي ــار الق ــام اإلط ــذه امله ــستخِدم ه ت
ــة      ــوزارة مــسؤولة عــن متابع ــا كانــت ال ــربامج؟ ومل اخلطــط وال
ــتظم لرصــد      ــاك هيكــل من ــساين، فهــل هن ورصــد التعمــيم اجلن

 احلكومـــة وعلـــى املـــستوى التعمـــيم اجلنـــساين علـــى مـــستوى
 اإلقليمي؟

تـساءلت عّمـا إذا كانـت الـوزارة         : السيدة شوتيكال  - ٢١
اجلديـــدة، مثـــل األمانـــة الـــسابقة، لـــديها تـــسعة جمـــاالت مـــن 

ــسؤولية ــني  . املـ ــن بـ ــذ    ومـ ــد تنفيـ ــرت عنـ ــيت ذُكـ ــات الـ العقبـ
االســــتراتيجية الوطنيــــة للنــــهوض بــــاملرأة، هنــــاك عقبتــــان      

 الــوزارات، وصــعوبة إقامــة مــشاكل التعــاون بــني: مؤســسيتان
ــاع اخلــاص      ــدين والقط ــع امل ــع اجملتم ــة م ــراكات فّعال ــل . ش فه

متكنت الوزارة من التغلب على العقبة األوىل؟ وكيـف تتعامـل           
مع العقبة الثانيـة؟ وأضـافت أن نظـام الرصـد والتقيـيم املقتـرح               
يف املــستقبل واملــذكور يف إجابــات الوفــد علــى األســئلة يبــدو   

. ، فإنـه سـوف يقـّدم مثـاالً طيبـاً          م، وإذا اسـتكمل   مثرياً لالهتما 
فهل ال يزال جيري اإلعـداد هلـذا النظـام؟ وكيـف يـتم تـدريب                
املــوظفني لتنفيــذه؟ وهــل هنــاك مــوارد متوقَّعــة لــه؟ وكيــف        
ــة أخــرى مت       ــاك عقب ــوزارة؟ وهن ســيكون وضــعه يف هيكــل ال
ذكرهــا وهــي عــدم وجــود اســتراتيجية لإلعــالم واالتــصاالت   

فهـل تـستطيع موريتانيـا      . ة املرأة وجهلـها حبقوقهـا     ملكافحة أمي 
استخدام التقاليد الشفوية، مثل املسرحيات واألغاين الـشعبية،        
ملعاجلة هذه املشكلة، رمبا مبـساعدة مـن اليونيـسيف وصـندوق            

 األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة؟
قالــت إنــه علــى ): موريتانيــا (الــسيدة منــت خــاطري - ٢٢

ــا  الــرغم مــن املــشاكل املــ  ذكورة يف التقريــر، حققــت موريتاني
العديد من اإلجنازات اليت ُتحَسب هلا، مثـل التعلـيم، والـصحة             
اإلجنابية، واملنظور اجلنساين، واملـشاركة الـسياسية، والـسياسة         

وتــضطلع . الوطنيــة لتنفيــذ االتفاقيــة، وقــانون األحــوال املدنيــة 
نــة الــوزارة بــنفس املــسؤوليات الــيت كانــت مــسندة إىل األما     

السابقة ولكنها معزَّزة من الناحية املؤسسية، حيـث أهنـا تقـف            
وفضالً عن هـذا،    . حالياً على قدم املساواة مع وزارات أخرى      

بينما كانت األمانة تركّز على األطفـال الُرضَّـع، هتـتم الـوزارة             
ــرة     ــضايا األسـ ــافة إىل قـ ــار، باإلضـ ــع األعمـ ــال يف مجيـ باألطفـ

 .واملرأة
قـال إن هنـاك خططـاً       ): موريتانيا (السيد ولد حممود   - ٢٣

اً للمـرأة    جلعل هذا املرفق متاحـ     مللتعديل مسؤوليات أمني املظا   
. بدرجة أكرب، كما تتاح جمموعة متنوعة مـن املرافـق األخـرى           

 .وتقوم الدولة بتمويل مكتب أمني املظامل
وفيما يتعلـق باملواءمـة، فبمـساعدة مـن برنـامج األمـم              - ٢٤

قـــوم هيئـــة تابعـــة لـــوزارة العـــدل مبواءمـــة املتحـــدة اإلمنـــائي، ت
وهنـاك خطـط لتنظـيم      . األحكام احمللية مع االلتزامـات الدوليـة      

محـــالت توعيـــة للمحـــامني والقـــضاة لتعـــريفهم بأمهيـــة تنفيـــذ 
 .أحكام االتفاقية

ــز،    - ٢٥ ــا تعريفــاً حمــدَّداً للتميي وال تتــضّمن قــوانني موريتاني
ــساو    ــشري إىل امل ــاً ت ــضّمن أحكام ــها تت ــني  ولكن اة يف احلقــوق ب

وتفكّــر موريتانيــا يف إجيــاد تعريــف يتــسق مــع  . الرجــل واملــرأة
 .التعريف الوارد يف االتفاقية

قالـت إن املنظمـات     ): موريتنانيا (السيدة منت بويدا   - ٢٦
وعلـى  . تشارك يف مجيع أنشطة التوعية والتقيـيم      غري احلكومية   

منظمـة   ١٨سبيل املثـال، هنـاك برنـامج للتغذيـة شـاركت فيـه              
حكوميــة يف كــل خطــوة ابتــداًء مــن التقيــيم األوَّيل حــىت   غــري 

ــذ  ــة التنفي ــامج مــع صــندوق    . مرحل ــوزارة بتنفيــذ برن وتقــوم ال
األمـم املتحــدة للـسكان تــضطلع فيـه املنظمــات غـري احلكوميــة     

 .وتعمل الوزارة أيضاً مع الرابطات الدينية. بعدد من األنشطة
قــــال إن احلملــــة ): موريتانيــــا (الــــسيد ولــــد طلبــــه - ٢٧

االنتخابية الرئاسية األخرية ُتَعد شاهداً على مـشاركة املـرأة يف           
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ــة  ــاة العام ــع     . احلي ــع مجي ــسائية م ــد تفاوضــت املنظمــات الن وق
األحزاب السياسية وحصلت على اتفاق سيتم مبقتـضاه حتديـد          

 .حصة لتمثيل املرأة يف األجهزة التشريعية والتنفيذية
ــسيدة منــت حممــد حممــو   - ٢٨ ــا (دال ــت إن ): موريتاني قال

الــوزارة اجلديــدة مــسؤولة مــن خــالل مــديرياهتا املختلفــة عــن   
 ويوجـد  .كافة اجلهود حلماية وتعزيز حقوق املرأة يف موريتانيا     

ــدى  ــهوض     ل ــرامج للن ــة ب ــصادية والتنمي ــشؤون االقت ــة ال مديري
االقتصادي عن طريق املـشاريع الـصغرية والتعاونيـات النـسائية           

وهنــاك مديريــة ختــتص . زارة ائتمانــات صــغريةالـيت متنحهــا الــو 
باملنازعــات األســرية، ميكــن أن تلجــأ إليهــا أي امــرأة تتعــرض   

وتقـوم  . للمعونـة القانونيـة   وللعنف أو للطالق طلباً للمـساعدة       
 ونفقـة  اً بتوعيـة املـرأة حبقوقهـا يف مـؤخر الـصداق     الوزارة أيـض  
ــل يف  ــالق الطفـــ ــاالت الطـــ ــق   . حـــ ــع أن حتقـــ ــن املتوقـــ ومـــ

اصات اجلديـدة للـوزارة التعـاون والتنـسيق بينـها وبـني             االختص
ويف حــني أن ميزانيــة الــوزارة متواضــعة،  . الــوزارات األخــرى

 بالتنـسيق مـع شـركائها       ،فإهنا متكنها من حتقيق بعـض أهـدافها       
ويوجد بالوزارة موظفون حاصـلون علـى درجـات       . يف التنمية 
وقـــد نظمـــت برناجمـــاً علـــى مـــدى العـــام لتحـــسني  . جامعيـــة

ــ ــام     ق ــدم دورات كــل ع ــع شــركائها، وتق ــسيق م دراهتم، بالتن
 والـُنهج اجلديـدة      ولتعريف املوظفني بـالنظم    لتجديد املعلومات 

 .ومواضيع أخرىجتاه التوعية اجلنسانية 
وفيمــا يتعلــق بنــشر املعلومــات عــن حقــوق املــرأة، مت    - ٢٩

مسرحيات شعبية حيضرها مجهور كـبري؛      : استخدام عدة طرق  
ــرامج تليفزي ــة خاصــة    وب ــة وحلقــات دراســية؛ وحمطــة إذاع وني

موّجهة إىل املناطق الريفية وممّولـة مـن صـندوق األمـم املتحـدة              
النواحي بـ ويف بعض القرى اليت ميكنها أن تتأثر فقط    . للسكان

الدينية، ُيطلَب من أئمة املساجد أو األعيان تقدمي عروض عن           
د مت وقــ. قــضايا مــن قبيــل ختــان اإلنــاث أو العنــف ضــد املــرأة

طبع االتفاقية على شكل كتيِّب وُنظَِّمت محلة إعالمية يف عـام          
 . باستخدام مجيع الوسائل للتعريف باالتفاقية٢٠٠٣

ــدي   - ٣٠ ــد بيـ ــسيد ولـ ــا (الـ ــار  ): موريتانيـ ــال إن اإلطـ قـ
 يركّــز بــشكل االســتراتيجي للحــد مــن الفقــر يتــضمن مكوِّنــاً  

 مت إنـشاء    وفيمـا يتعلـق بـالتعميم اجلنـساين،       . خاص علـى املـرأة    
جلنــة وطنيــة تــضم ممــثلني مــن مجيــع وزارات احلكومــة لــضمان 
ــل      ــرامج كـ ــات وبـ ــع سياسـ ــساين يف مجيـ ــور اجلنـ إدراج املنظـ

وهنـــاك أيـــضاً هياكـــل إقليميـــة مـــسؤولة عـــن ضـــمان  . وزارة
مراعــاة القــضايا اجلنــسانية عنــد تنفيــذ مجيــع الــسياسات علــى    

 .املستوى اإلقليمي
 ٤املادة 
 ٢٠رحَّبت بتحديد حـصة قـدرها       :  غاسبارد ةالسيد - ٣١

يف املائة لتمثيل املرأة يف األجهزة التشريعية واحملليـة، وتـساءلت    
عّما إذا كان املرسوم اخلاص بتحديد هـذه احلـصة حـدَّد أيـضاً             

وقالت إن مـستوى    . حصة لعدد النساء يف الوظائف احلكومية     
وتــود أن تعــرف . مــشاركة املــرأة يف اخلدمــة العامــة مــنخفض 

 التحديد ما هو تفسري عـدم وجـود قاضـيات، نظـراً             على وجه 
ــسية     ــات التناف ــشارك يف االمتحان ــا ت ــرأة، حــسب علمه ألن امل

وأضـافت أن املـرأة حيتمـل أن تواجـه          .  الوظائف لاخلاصة بشغ 
عندما متثل أمـام احملـاكم بـسبب عـدم وجـود            صعوبات خاصة   

ــزم     . قاضــيات ــة الطــرف تعت ــت الدول ــا إذا كان ــساءلت عّم وت
ــد حــص  ــساء يف ســلك القــضاء  حتدي ــضاً  . ة لعــدد الن ودعــت أي

، الــيت ٢٥الدولــة الطــرف لقــراءة التوصــية العامــة للجنــة رقــم   
.  مــن االتفاقيــة ٤ســوف تــوفر إرشــادات عــن تطبيــق املــادة      

وأخــرياً، قالــت إهنــا تــود أن تعــرف مــا إذا كــان ســيتم وضــع    
 .حصص يف جماالت أخرى مثل عضوية الرابطات

قالــت إن هنــاك ): موريتانيــا (الــسيدة منــت خــاطري - ٣٢
فقـــد زاد . إرادة سياســـية لزيـــادة مـــشاركة املـــرأة يف اإلدارة   

وهنــاك . تريات الدولــة مــن اثنــتني إىل أربــعمــؤخراً عــدد ســكر
تضمن معلومات عـن املـرأة ميكـن        تخطة إلنشاء قاعدة بيانات     

اســتخدامها يف تطــوير جهــود احلكومــة لتعزيــز قــدرات املــرأة    
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وال توجـد أي   . املة يف احليـاة الـسياسية     وحتقيق مشاركتها الك  
عقبات يف ظل القانون املوريتاين أمام مشاركة املـرأة يف احليـاة            

 .السياسية أو يف املهن القضائية، مبا يف ذلك القضاة
ــسيد ولــد حممــد   - ٣٣ ــا (ال ــن   ): موريتاني ــدداً م ــال إن ع ق

النساء قد شاركن يف االمتحان التنافسي األخري علـى وظـائف           
ريـق الوحيـد للحـصول علـى وظيفـة      ، الذي ال يزال الط  القضاة
وعدم جناحهن رمبا ُيعزى إىل عـدم كفايـة األداء ولـيس            . قاض

ــرأة  ــز ضــد امل ــاك عــدد آخــر مــن الوظــائف يف    . إىل التميي وهن
الــسلك القــضائي تــشغلها نــساء، ومــن املتوقــع أن يــزداد هــذا   

 .العدد بدرجة كبرية يف املستقبل القريب
ــد  - ٣٤ ــهالـــسيد ولـ ــا (طلبـ ــة ): موريتانيـ ــال إن احلكومـ قـ

اختذت قراراً بإدراج مكّونات معيَّنة عـن العالقـة بـني اجلنـسني          
ومكافحة األميـة يف مجيـع الـربامج اإلمنائيـة الوطنيـة واإلقليميـة              

واحلكومـة مـصممة علـى زيـادة مـشاركة املـرأة يف          . والقطاعية
حـة  فجميع قطاعـات العمـل مفتو     . كافة جماالت احلياة الوطنية   

أمـام املـرأة، ولكــن كـثرياً منـها ال ميكــن الوصـول إليـه إال عــن       
طريق عمليات تنافسية ُيطلَب فيها من املرأة أن تكون حاصـلة          
علـــى املـــؤهالت الـــضرورية لتكـــون علـــى قـــدم املـــساواة مـــع 

 .وليست هناك حواجز قانونية أمام مشاركة املرأة. الرجل
ــدان كــ :الرئيــسة - ٣٥ ــز  قالــت إن القــانون يف بل ثرية ال مييِّ
وهذا هـو  .  املرأة، ولكن املرأة رغم ذلك ممثّلة متثيالً ناقصاً   دض

السبب يف أن األمر يتطلب اختاذ تدابري خاصـة مؤقتـة مبوجـب             
وكـــررت االقتـــراح بـــضرورة أن تـــستخدم الدولـــة . االتفاقيـــة

ــة    ــة للجنـ ــية العامـ ــرف التوصـ ــم الطـ ــى  ٢٥رقـ ــصول علـ  للحـ
 .إرشادات عن هذا املوضوع

 ٥ املادة
رحَّبـت جبهـود الدولـة الطـرف لتغـيري          : سيمزالسيدة   - ٣٦

 استخدام وسائل اإلعـالم وإشـراك       املواقف التقليدية عن طريق   
غــري أن املمارســات . والقــادة الــدينيني اآلخــريناملــساجد أئمـة  

ــة القــسرية الــيت تــضر النــساء   مــن قبيــل ختــان اإلنــاث   والتغذي
ــدين     ــة بال ــا عالق ــست هل ــات لي ــها،والفتي ــرد عــادات  ولكن   جم

وضـــع معـــيَّن داخـــل اجملتمـــع اســـتقرت إلبقـــاء املـــرأة حبيـــسة 
ومـع أن ختـان     . وللسيطرة على أجسادهن وحقوقهن اإلجنابية    

اإلنـــاث حمظـــور يف موريتانيـــا، فإنـــه مل تـــرد أي بيانـــات عـــن  
وإذا كان هذا العمل ميثل جرميـة،       . مقاضاة مرتكيب هذا العمل   

لة، مبا يف ذلك اآلبـاء الـذين        فإنه جيب تقدمي مرتكبيها إىل العدا     
وقالــت إن لــديها . مسحــوا مبثــل هــذا اإلجــراء بالنــسبة لبنــاهتم  

يقمــن يف بعــض األحــوال خبتــان اإلنــاث  عــن نــساء معلومــات 
ــر ــة هلـــؤالء النـــساء أو   . نظـــري أجـ ــة بديلـ وينبغـــي تـــوفري عمالـ

وقالـت إهنـا    . مقاضاهتن إذا رفضن االمتناع عن هـذه املمارسـة        
ــا هــي   ــود أن تعــرف م ــة    ت ــزم الدول ــيت تعت ــدابري األخــرى ال  الت

الطـرف اختاذهــا للقـضاء علــى ختــان اإلنـاث وأشــكال العنــف    
 .ضد املرأةاألخرى 

قالت إنه وردت معلومات غري كافيـة       : السيدة تشني  - ٣٧
يف تقرير الدولة الطـرف ويف إجاباهتـا عـن مـسألة العنـف ضـد                

وتــساءلت عّمــا إذا كانــت قــد أجريــت دراســة عــن       . املــرأة
شــكال املختلفــة هلــذا العنــف، مبــا يف ذلــك مــدى انتــشارها   األ

وأسباهبا، وإذا مل تكن هناك أي دراسة، فهـل هنـاك أي خطـة              
للقيــام بــذلك، رمبــا بتمويــل مــن البلــدان املتقدمــة أو وكــاالت  

ــات علــى قائمــة املــسائل   . األمــم املتحــدة  وأضــافت أن اإلجاب
 تعــيش يف  أي امــرأة أو فتــاةكواألســئلة تفيــد بأنــه ليــست هنــا

ظــــــــــــــروف شــــــــــــــبيهة بالعبوديــــــــــــــة يف موريتانيــــــــــــــا 
)CEDAW/C/MRT/Q/1/Add.1 (  غـــري أن حالــــة الفتــــاة الــــيت

تعمل خادمـة مرتليـة وتعرضـت لإليـذاء واالسـتغالل ميكـن أن              
الدولـة الطـرف بـأن       وأوصـت . توصف بأهنـا شـبيهة بالعبوديـة      

ــع أشــكال      ــام عــن مجي ــة لألمــني الع تعــود إىل الدراســة املتعمق
واليت تصف املمارسـات    ) A/61/122/Add.1(املرأة  العنف ضد   

 .اجليدة اليت تستخدمها خمتلف البلدان ملواجهة هذه املشكلة
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طلبت مزيداً من املعلومات عـن تنفيـذ        : السيدة بيمنتل  - ٣٨
القوانني اليت حتظر العنـف، وخاصـة القـضايا الـيت ُعرضـت أمـام              

ا وردت يف   احملاكم عن أشكال معيَّنة من العنف ضـد املـرأة كمـ           
) CEDAW/C/MRT/Q/1/Add.1(قائمـــة املـــسائل علـــى ردود الـــ

 تصنيف بعض املمارسات املـذكورة علـى أهنـا تعـذيب؛      وميكن
ــضية        ــداً لق ــة تأيي ــذا النحــو يف احملكم ــى ه ــل مت وصــفها عل فه
صاحبة الدعوى؟ وينبغـي للدولـة الطـرف أيـضاً أن توضـح مـا               

 عــن ١٩ رقــم إذا كانــت االتفاقيــة، أو التوصــية العامــة للجنــة 
العنف ضد املرأة، أو اتفاقية حقوق الطفل، أو اتفاقية مناهضة          
ــة القاســية أو     ــة أو العقوب التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعامل
الالإنسانية أو املهينة قد مت التذرع هبا أمـام احملـاكم يف القـضايا              

 .املتعلقة بالعنف ضد املرأة
وانني تــساءلت عّمــا إذا كانــت القــ   : الــسيدة بيغــوم  - ٣٩

املوجودة اليت حتظر العنف ضد املرأة ُتَنفّذ بـصورة فّعالـة وكـم             
ــوا      ــوا أو أدينـ ــذين اعتقلـ ــخاص الـ ــدد األشـ ــب هـــذه  عـ مبوجـ

 مبـسألة العنــف  ة املعنيــة اخلاصـ ة املقـّرر توقـد الحظــ . القـوانني 
ضـاء يف موريتانيـا     ةضد املرأة وأسبابه ونتائجه أن الـشرطة والق       

يـذاء املـرتيل وأن املـرأة تعتمـد      نادراً ما يتدخلون يف حـاالت اإل      
 يف حـل مثـل      سرة أو على أعضاء اجلماعة العرقية     عادة على األ  
للدولة الطرف أن تبيِّن ما هـي اخلطـوات         وينبغي  . هذه األمور 

ــواء  الــيت تتخــذ إلنفــاذ  ــا إذا كانــت توجــد دور إي   القــانون وم
.  مـن املقـرر إنـشاء مثـل هـذه الــدور     للنـساء ضـحايا العنـف أو   

ا تود أن تعرف أيـضاً أي مديريـة يف وزارة النـهوض    وقالت إهن 
باملرأة ومحاية الطفل واألسرة مـسؤولة عـن مـساعدة الـضحايا            
ــأوى واخلــدمات        ــوع امل ــن ن ــن التفاصــيل ع ــداً م ــت مزي وطلب

وأخـــرياً، . االستـــشارية واملـــساعدة الطبيـــة والقانونيـــة املتاحـــة 
ة تساءلت عّمـا إذا كانـت الدولـة الطـرف تعتـزم إجـراء دراسـ               

عن احلالة االقتصادية واالجتماعيـة لألشـخاص املنحـدرين مـن          
العبيـــد، مبـــا يف ذلـــك كـــم عـــدد الـــذين هلـــم احلـــق يف ملكيـــة 

 .األراضي

رحَّبت باحلملـة الـيت جتـري بالفعـل         : السيدة غسبارد  - ٤٠
ملناهــضة العنــف واملمارســات األخــرى ضــد املــرأة، وشــجعت  

صدد، مــع الدولــة الطــرف علــى مواصــلة جهودهــا يف هــذا الــ  
االستعانة بدعم جمتمعها املدين القـوي، مبـا يف ذلـك املنظمـات             

زيـادة الـوعي بـني      ومن املهم بشكل خـاص      . النسائية الدينامية 
ضــباط الــشرطة والقــضاة واملدرســني عــن ضــرورة مناهــضة       

 .العنف ضد املرأة والقضاء على القوالب النمطية
ينطوي أعربت عن قلقها مما     : السيدة روشا دومنغيز   - ٤١

عليه حتميل املرأة مسؤولية اختاذ إجراء لتحقيـق التمتـع الكامـل     
ــا  ــرة CEDAW/C/MRT/1(حبقوقهـــ ــد ) ١٢٤، الفقـــ وأن أحـــ

ــانون       ــرأة بالق ــل يف جهــل امل ــدم تتمث ــوق التق ــيت تع ــات ال العقب
)CEDAW/C/MRT/Q/1/Add. ونظـــــراً .)٩-٨، الـــــصفحتان 

اقيــة،  مــن االتف٥ألن الدولــة الطــرف ملتزمــة، مبوجــب املــادة  
يُّز، فإنـه ينبغـي وضـع برنـامج شـامل           حبالقضاء على مظاهر الت   
 .لتشجيع التغيري الثقايف

ــت  - ٤٢ ــسيدة منــ ــاطريالــ ــا ( خــ ــت إن ): موريتانيــ قالــ
احلكومــة تتخــذ إجــراءات لزيــادة الــوعي باالتفاقيــة فيمــا بــني    

وأضافت أنـه مـن     . اجلمهور بشكل عام والنساء بشكل خاص     
لنــــساء املقيمــــات يف املنــــاطق الــــسهل نــــسبياً الوصــــول إىل ا

ــاطق    ــعوبة يف املنـ ــر صـ ــة تكـــون أكثـ احلـــضرية، غـــري أن املهمـ
ويـنص  . الريفية، حيث تشكّل األمّية والفقـر عقبـتني رئيـسيتني    

وفيما يتعلـق بـالعنف     . الدستور على احلق يف التذرع باالتفاقية     
ضد املرأة، قالت إن الفتاوى اليت ُيصدرها رجال الدين تؤكـد           

ات التقليديــة مثــل ختــان اإلنــاث ليــست ممارســات أن املمارســ
 .إسالمية وينبغي أال ُينظر إليها على هذا النحو

قــال إنــه قــد ُنظمــت ): موريتانيــا (الــسيد ولــد بيــدي - ٤٣
محالت يف مجيع أحناء البلد، بدعم من وكاالت األمم املتحـدة           
والوكالة األملانية للتعاون التقين، من أجل زيـادة الـوعي بـاألثر            

وأضـاف أن قـانون     . لضار خلتان اإلناث علـى صـحة الفتيـات        ا
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العقوبـات ال حيظــر ختـان اإلنــاث إال يف احلـاالت الــيت تترتــب    
غري أنه جتري صـياغة     . عليه آثار سلبية على صحة الفتاة املعنية      

قانون عن ختان اإلنـاث بغيـة معاقبـة لـيس مرتكبيهـا فحـسب               
ن الـسلطات   وإمنا األشـخاص الـذين يعلمـون عنـها وال خيطـرو           

 .هبا
وهناك قوانني خمتلفة حتظر العنف اجلنـسي والعنـف يف       - ٤٤

برفقتـها يف   واملرأة ضحية العنف غالباً مـا يكـون         . إطار الزواج 
احملكمة ممثل عن وزارة النهوض باملرأة ومحاية الطفل واألسـرة          
ــذه         ــل ه ــاول مث ــيت تتن ــة ال ــري احلكومي ــة غ ــن املنظم ــل ع أو ممث

 .القضايا بصورة مباشرة
راخـى  تقـال إن املـرأة ت     ): موريتانيـا  (السيد ولد طلبـه    - ٤٥

يف حتمــل املــسؤولية عــن تقــدمها، لــيس بــسبب عجــز متأصــل  
وإمنا لعدم املعرفة حبقوقهـا، وهـو يف حـد ذاتـه نتيجـة الرتفـاع                

وهلـذا الـسبب ُتعـد زيـادة        . معدالت األمية والفقـر بـني النـساء       
بعـاً لـذلك علـى    الوعي من بني األولويات، وتتخـذ إجـراءات ت       

مجيع مستويات التعليم، يف املناطق الريفية واحلضرية على حـٍد          
وجيـــري أيـــضاً تنظـــيم محـــالت مـــن جانـــب الزعمـــاء  . ســـواء

ــاث     ــان اإلن ــة خت ــدينيني ضــد ممارس ــسياسيني وال ــال إن . ال وق
ممارســة اســتخدام الفتيــات كخادمــات باملنــازل غالبــاً مــا متليــه  

دارس إىل احلــصول علــى  حاجــة الفتيــات غــري امللتحقــات باملــ  
وهذه املمارسة ال ترقى إىل العبوديـة وإن كانـت حتمـل            . دخل

ــها علــى هــذا النحــو، مبــساعدة     آثارهــا، ولــذلك جتــري حماربت
منظمة غري حكوميـة مناهـضة للعبوديـة بـشكل خـاص دعيـت              

وأضــاف أن مــا يقــال عــن التغذيــة . إىل موريتانيــا هلــذا الغــرض
، فــإن هــذه املمارســة ال  القــسرية مبــالغ فيــه؛ وعلــى أي حــال 

تلقى أي تشجيع ألسباب ال تتعلق فقط حبقوق اإلنـسان وإمنـا            
وفيما يتعلق مبسألة العنف، أحال اللجنـة       . تتعلق أيضاً بالصحة  

إىل دراسة أخرية عن عشرة بلدان مـن بينـها موريتانيـا أجراهـا              
صندوق األمم املتحدة للسكان، وهي تقدم معلومات مفـصلة         

 . للتصدي هلذه الظاهرة يف البلدعن مدى ما ُيبذل

إنه توجد دور   قالت  ): موريتانيا (السيدة منت بويدا   - ٤٦
 للنساء من ضحايا العنـف املـرتيل، والـاليت ميكنـهن أيـضاً              إيواء

احلــصول علــى تعويــضات قانونيــة فّعالــة عــن طريــق املــديريات 
ويف . القانونية خلدمات األسرة اليت تعمل يف مجيـع أحنـاء البلـد           

 أنه مت عمل الكثري للقضاء على ختان اإلنـاث، فإنـه يلـزم              حني
اختاذ مزيد مـن التـدابري، ال سـيما عـن طريـق إجيـاد تـآزر فيمـا                   

 .بني مجيع العناصر الفاعلة املعنية
رحَّـب بوجـود زعـيم      ): موريتانيـا  (السيد ولـد طلبـه     - ٤٧

 يف اجللــسة، وهــو معــروف بنــشاطه علــى بــارزديــين موريتــاين 
 .دعم قضية املرأةوجه اخلصوص ل

ــسة - ٤٨ ــؤالء األشــخاص    : الرئي ــل ه ــاط مث ــت إن ارتب قال
 .مبداوالت اللجنة أمر يستحق التشجيع

 ٦املادة 
ــة  : الـــسيدة شـــوتيكول - ٤٩ ــالتطورات اإلجيابيـ رحَّبـــت بـ

، مبــا يف ذلــك انــضمامها إىل بروتوكــول  العديــدة يف موريتانيــا
ــشر؛ واعتمادهــا يف    ــالريمو ملناهــضة االجتــار بالب  ٢٠٠٣عــام ب

قانوناً عن قمع االجتار باألشـخاص، ويتـضمن تعريفـاً واضـحاً            
ــني       ــشتركة بـ ــة مـ ــذهلا جلنـ ــيت تبـ ــود الـ ــصطلح؛ واجلهـ ــذا املـ هلـ

غـري أهنـا    . الوزارات لوضع استراتيجية تتصدى ملرياث العبودية     
أبــدت دهــشتها ملــا يبــدو أنــه تنــاقض بــني مــا جــاء يف الــردود    

)CEDAW/C/MRT/Q/1/Add.1   بأنه ال توجـد    ) ١٤، الصفحة
 ،أي امرأة أو فتاة تعـيش يف ظـروف شـبيهة بالعبوديـة يف البلـد      

.  الوقـــت نفـــسه إىل احلقـــائق علـــى أرض الواقـــعيفواإلشـــارة 
وتريد اللجنة أن تعرف بالضبط ما هو موقـف الدولـة الطـرف     

ــار   ــسألة االجتـ ــق مبـ ــا يتعلـ ــى   . فيمـ ــصول علـ ــافت أن احلـ وأضـ
رد يف قــانون العمــل معلومــات وافيــة عــن اســتخدام الــنص الــوا

. ســوف يكــون موضــع تقــدير والــذي حيظــر العمــل القــسري  
ــامالت      ــات العـ ــة الفتيـ ــم حلمايـ ــذا احلكـ ــذرع هبـ ــة تـ ــل مثـ وهـ

 كخادمات يف املنازل؟
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 حتـــــدثت بوصـــــفها عـــــضواً يف اللجنـــــة، :الرئيــــسة  - ٥٠
فتساءلت عّما إذا كانت هناك بـرامج حمـددة لـتمكني الفتيـات           

ــات يف   ــامالت كخادمـ ــريات العـ ــتئناف   الفقـ ــن اسـ ــازل مـ  املنـ
 .تعليمهن وإدماجهن يف احلياة الطبيعية

قالت إنه بينمـا ال     ): موريتانيا (السيدة منت خاطري   - ٥١
توجد عبودية يف البلد باملعىن الـصحيح، إال أنـه ال تـزال هنـاك               

ويلــزم وضــع بــرامج متعــددة . آثــار هلــا، بــسبب اجلهــل والفقــر
 .القطاعات للتصدي هلذه الظاهرة

قــــال إن بعــــض ): موريتانيــــا (الــــسيد ولــــد حممــــد - ٥٢
املنظمـــات غـــري احلكوميـــة أثـــارت مـــسألة العبوديـــة ألســـباب 

  هـذا  وأضاف أنه ُتبذل جهود إلزالة مجيـع آثارهـا يف         . سياسية
البلد الذي يشترك يف هذه التركة مع بلدان أخـرى يف املنطقـة             

وســوف يبــدأ قريبــاً تطبيــق االســتراتيجية . الــسودانية الــساحلية
الوطنية املشار إليها وسوف تتضمن قانوناً يناهض املمارسـات         
الشبيهة بالعبودية وكـذلك عـدم الـسماح ملرتكبيهـا بـاإلفالت            

وتتاح املساعدة القانونية جلميع األشخاص الذين      . من العقاب 
 .بال موارد مبجرد اعتقاهلم

ــسيدة منــت حممــد حممــود   - ٥٣ ــا (ال ــ): موريتاني  إن تقال
عــد مــشكلة عامــة يف مجيــع أحنــاء املنطقــة، وال تعلــيم الفتيــات ُي

ــسكان    ــة مــن ال ــة معين ــى فئ ــصر عل ــه جيــري اختــاذ   . يقت غــري أن
خطوات كبرية للتعويض عن الصعوبات الضخمة القائمة بـني          
األوالد والفتيات يف التعليم، بفضل محالت التوعية على وجـه          

 .اخلصوص، ومبساعدة مالية من البنك الدويل
قال إن تركـة موريتانيـا      ): موريتانيا (هالسيد ولد طلب   - ٥٤

ــة ت ــاالجتماعي ــاء والفقــراء،   ت ضمن تفاوتــات كــبرية بــني األغني
وبـــني املـــتعلمني وغـــري املـــتعلمني، وبـــني الـــسكان احلـــضريني  

وُتبــذل جهــود للتغلــب علــى هــذه التركــة . والــسكان الــريفيني
. باعتبار ذلـك مـسألة سياسـية، كمـا سيتـضح ألي زائـر للبلـد               

مج حلماية األطفال مـن العمالـة املبكـرة؛ وأصـبحت           وهناك برا 

الطاقة الشمسية متوفرة يف مجيع أحناء البلـد، ممـا يتـيح إمكانيـة              
استخدام أجهزة يف املنازل موفّرة للعمالة؛ وجيري إنـشاء عـدد           
متزايــد مــن مراكــز رعايــة الطفولــة حــىت يــتمكن األطفــال مــن  

 .حضور املدارس بدالً من رعاية صغارهم
 ٨ و ٧ن املادتا
 أوصـت بـأن تـتعلم الدولـة الطـرف مـن         :السيدة جرب  - ٥٥

وقالــت إهنــا مل تــسمع قــط عــن . جتربــة بلــدان إســالمية أخــرى
امـــرأة موريتانيـــة تعمـــل كدبلوماســـية أو يف وســـائل اإلعـــالم  

 .املستقلة وتأمل يف أن يتغيَّر هذا املوقف قريباً
دة  أكدت علـى االلتـزام مبوجـب املـا         :السيدة نويباور  - ٥٦
ــساوية للمــرأة يف    ٧ ــة الطــرف املــشاركة املت ــأن تكفــل الدول  ب

وبينمـا تـستحق موريتانيـا الثنـاء علـى          . احلياة العامة والـسياسية   
 يف املائــة للمرشــحات يف انتخــاب ٢٠اعتمادهــا حــصة بنــسبة 

ــة إىل عمــل        ــا ال تــزال حباج ــشريعية والبلديــة، فإهن ــات الت اهليئ
ــد ــيس فقــط املــساواة يف  وتعــين املــساواة بــني اجلنــسني  . املزي  ل

وطالبـت  . احلصول على الفرص وإمنا املساواة أيـضاً يف النتـائج         
علــى وجــه اخلــصوص بوجــود قاضــيات وســألت عــن التــدابري  

 احلكومــة اختاذهــا لزيــادة عــدد النــساء يف مامللموســة الــيت تعتــز
ــع ويف املناصـــب     ــستوى الرفيـ ــرار ذات املـ ــنع القـ ــائف صـ وظـ

 .العامة
سألت عّما إذا كان من املقـرر إجـراء         : السيدة بيغوم  - ٥٧

أي دراســة عــن أســباب اســتمرار متثيــل املــرأة متثــيالً ناقــصاً يف   
احلياة العامة والسياسية، نظراً ملـا أبدتـه احلكومـة مـن اسـتعداد              

وهل ختطط احلكومة الختاذ أي تدابري حمـددة  . لتحسني الوضع 
 أي  بإطار زمين لضمان املشاركة املتساوية؟ وهل يوجد لـديها        

برامج لتدريب املرأة على الوظائف الرفيعة املـستوى يف سـلك            
؟ وأشارت مرة أخرى يف هذا الـصدد إىل         القضاء وصنع القرار  

 .إمكانية اختاذ تدابري خاصة مؤقتة
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ــة الطــرف  :زرداين-الــسيدة بلميهــوب - ٥٨  هنــأت الدول
على مجيع التدابري اليت اختـذهتا مـن أجـل النـهوض بـاملرأة بينمـا          

ن اهلدف لـيس جمـرد حتـسني متثيـل املـرأة وإمنـا ضـمان                أكدت أ 
وأضـافت أن   .  اجلنسني يف احلياة العامة والـسياسية       بني تكافؤال

لديها كـل أمـل يف أن تواصـل موريتانيـا إحـراز تقـّدم ملمـوس                 
وأضـافت أن الـدين ال      . يف مجيع اجملاالت اليت تغطيها االتفاقيـة      

وطالبـت  . ا النحـو  ميثل أي عقبة وال ميكن النظر إليـه علـى هـذ           
على وجه اخلصوص بتعيني املرأة يف سلك القضاء الـذي يقـوم            
بــدور حاســم يف محايــة وتعزيــز حقــوق املــرأة، وكــذلك علــى   

 .مجيع مستويات احلكومة
 .٠٥/١٣رفعت اجللسة الساعة  

 


