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 القضاء على التمييز ضد املرأةاملعنية بلجنة ال
 لدورة الثامنة والثالثونا

   ٢٠٠٧يونيه / حزيران١ - مايو/ أيار١٤
 موريتانيا :التعليقات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  

 
 ٧٨٩ا  يف جلــستيه)CEDAW/C/MRT/1(نظــرت اللجنــة يف التقريــر األويل ملوريتانيــا   - ١
تـــرد يف و. )CEDAW/C/SR.789 and 790( ٢٠٠٧مـــايو / أيـــار٢٥ املعقـــودتني يف ٧٩٠ و

قائمة بالقضايا واألسئلة الـيت أثارهتـا اللجنـة يف حـني تـرد ردود                CEDAW/C/MRT/Q/1الوثيقة  
 .CEDAW/C/MRT/Q/1/Add.1موريتانيا يف الوثيقة 

 
 مقدمة  

 علـى اتفاقيـة القـضاء علـى مجيــع أشـكال             تثين اللجنـة علـى الدولـة الطـرف لتـصديقها           - ٢
 تتعرب عن تقديرها للدولة الطرف لتقدميها تقريرهـا األويل، الـذي تقيـد            و. التمييز ضد املرأة  

إعــداد التقــارير، لالسترشــاد هبــا يف للجنــة الــيت وضــعتها ابوجــه عــام باملبــادئ التوجيهيــة  فيــــه 
ــرأ       ــدم صــورة صــادقة عــن وضــع امل ــات كــثرية، وق ــضمن معلوم ــة يف موريتانوت ــال ي ا، وإن ط

تعرب اللجنة أيـضا عـن تقـديرها للـردود اخلطيـة علـى قائمـة القـضايا واألسـئلة الـيت                      و. انتظاره
قبـــل الـــدورة وعلـــى العـــرض الـــشفوي واألجوبـــة املقدمـــة علـــى    أثارهـــا الفريـــق العامـــل ملـــا 

 .االستفسارات اليت أثارهتا اللجنة
وفـدا رفيـع املـستوى برئاسـة الـوزير املـسؤول            وتشيد اللجنة بالدولة الطـرف إلرسـاهلا         - ٣

ي الـوزارات   ـعددا متوازنا مـن ممـثالت وممثلـ       الوفد  ضم  وعن النهوض باملرأة والطفل واألسرة،      
ــة      ــشمولة باالتفاقي ــدابري املتخــذة يف اجملــاالت امل ــذ الت ــسؤولة عــن تنفي ــة عــن   و. امل تعــرب اللجن

 .لوفد وأعضاء اللجنةاء الذي جرى بني اـَّـتقديرها للحوار الصريح والبن
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 اجلوانب اإلجيابية  
ا أعربـت عنـه مـن التـزام وإرادة سياسـية للقـضاء              ـمـ ـأثنت اللجنة على الدولة الطرف ل      - ٤

 .ةعلى التمييز ضد املرأة واعتماد تدابري تكفل تنفيذ االتفاقي
وأحاطت اللجنـة علمـا بـإعالن الدولـة الطـرف اعتزامهـا سـحب حتفظهـا العـام الـذي                      - ٥
 . التصديق على االتفاقيةته لدىدأب
لنـساء يف قـوائم املرشـحني لالنتخابـات         ا جـرى من ختصيص نـسبـة ل      وترحب اللجنة مب   - ٦

ـو مــا أدى باالقتـــران مــع حوافـــز ماليـــة مـُـنحـــت   ، وهــ يف املائــة٢٥ قــدرها البلديــة والربملانيــة
ــسياسية إىل انتخــاب   ــسـاء بـلألحــزاب ال ــسبةالن ــة علــى املــستوى البلــدي    يف املا٣٣ بلغـــت ن ئ

 .يف اجلمعيـة الوطنيـةيف املائة  ١٧يف جملس الشيـوخ و  ١٧,٩ و
تشيد أيضا بالدولة الطـرف ألهنـا       و. وترحب اللجنة باعتماد قانون األحوال الشخصية      - ٧

 . سنة١٤  و٦تتراوح أعمارهم بني الذيـن جعلت التعليم األساسي إلزاميا جلميع األطفال 
 

 تمام الرئيسية والتوصياتجماالت االه  
تشري اللجنة إىل التزام الدولة الطرف بتنفيذ مجيع أحكام االتفاقية على حنو منتظم              - ٨

أن الشواغل والتوصـيات احملـددة يف هـذه التعليقـات           ، يف الوقت نفســه،     رىــتوومستمر،  
 الوقـت   تتطلـب مـن الدولـة الطـرف أن توليهـا االهتمـام علـى سـبيل األولويـة بـني           ةاخلتامي

ىل إ، تدعو اللجنة الدولة الطـرف       وتبعـا لذلك . احلايل وموعد تقدمي التقرير الدوري املقبل     
اإلفـــادة، يف تقريرهــا الــدوري املتعلقــة بالتنفيــذ و  أنــشطتهاالتركيــز علــى هــذه اجملــاالت يف

ىل تقـدمي   إتـدعو الدولـة الطـرف       و. يت حتقـقــت  جراءات املتخـذة والنتـائج الـ      عن اإل املقبل،  
 . إىل مجيع الوزارات املختصة وإىل الربملان لضمان تنفيذها الكاملةذه التعليقات اخلتاميه
 تـه ظ العـام الـذي أبد     ـتحفـ الوترحب اللجنـة بـإعالن الدولـة الطـرف اعتزامهـا سـحب               - ٩

إال أهنــا تعــرب عــن قلقهــا ألن صيغـــة هـــذا الــتحفظ فــضفاضـة لــدى التــصديق علــى االتفاقيــة، 
 .وضوع االتفاقية وغرضهاالتحفظ متعارضـا مـع مبدرجـة أصبح معها 

م بأسرع ما ميكـن عمليـة سـحب حتفظهـا      ـتـوحتث اللجنة الدولة الطرف على أن ت       - ١٠
 .العام، الذي يتعارض مع موضوع االتفاقية وغرضها

 مـن الدسـتور تـنص علـى أن أي           ٨٠ ويف حني تالحـظ اللجنـة مـع االرتيـاح أن املـادة             - ١١
 على التشريعات الوطنيـة مـن حلظـة نـشر           ةتانيا طرفا فيها تكون هلا األسبقي     معاهدة تدخل موري  

.  تــشعر بــالقلق إزاء حالــة االتفاقيــة وتنفيــذها الفعلــي يف النظــام القــانوين فإهنــااملعاهــدة املعنيــة، 
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تـتمكن مـن تقـدمي معلومـات      هذا الصدد، تالحظ اللجنـة مـع القلـق أن الدولـة الطـرف مل              ويف
 .رى فيها االحتجاج بأحكام االتفاقية مباشرة أمام احملكمةعن احلاالت اليت ج

ــور      - ١٢ ــادة وعـــي اجلمهـ ــا لزيـ ــة الطـــرف إىل تكثيـــف جهودهـ ــة الدولـ ــدعو اللجنـ وتـ
. وخــصوصا املــسؤولني احلكــوميني والعــاملني يف الــسلك القــضائي والقــانوين باالتفاقيــة       

يتجـزأ مـن     قيـة جـزءا ال    تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل العمـل علـى أن تـصبح االتفا            كما
ن ـون واملدعـ ـوعملية تـثـقيـف وتدريب موظفـي السلك القضائي مبـن فـيهم القـضاة واحملامـ     

ن يف اجملال القانوين هبـدف ترسـيخ ثقافـة قانونيـة تـدعم مبـدأ املـساواة بـني اجلنـسني                      ـوالعام
 .البلد وعدم التمييز على أساس نــوع اجلنس يف

ــرة   - ١٣ ــع أن الفق ــن املــ ٢وم ــع      ١ادة  م ــساوي مجي ــل ت ــة الطــرف تكف ــن دســتور الدول  م
ــع        ــنس أو الوضـ ــرق أو اجلـ ــل أو العـ ــاس األصـ ــى أسـ ــز علـ ــانون دون متييـ ــام القـ ــواطنني أمـ املـ
االجتماعي، فـإن اللجنـة تـشعر بـالقلق مـن عـدم احتـواء دسـتور الدولـة الطـرف علـى تعريـف                         

قيـة الـيت حتظـر أي متييـز مباشـر           يتوافـق مـع املـادة األوىل مـن االتفا          صريح للتمييز ضد املـرأة مبـا      
 .مباشر رـغي أو
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتضمني دستورها أو أي تشريع آخر مالئم تعريفـا              - ١٤

يتوافـق مــع   للتمييـز ضـد املـرأة علــى أن يـشمل التعريـف التمييــز املباشـر وغـري املباشــر مبـا        
 الطرف اشتمال مفهوم التمييـز      وتوصي أيضا بـأن تكفـل الدولة    . األوىل من االتفاقية   املادة
املباشــر علــى التمييــز علــى أســاس نـــوع اجلــنس باإلضــافة ألشــكال التمييــز املتعــددة   غيـــر

 .األخرى اليت قـد تواجهـها املرأة
لجــوء  الرغم من أن القـانون يـنص علـى حـق املـرأة يف ال            مـمـا يقلـق اللجنـة أنـه علـى      و - ١٥

مــن الناحيــة العمليــة ورفــع قــضايا متييــز أمــام   ســة هــذا احلــقإىل العدالــة، فــإن قــدرهتا علــى ممار
افتقارهـا إلــى املعلومـات    مثل األمية والتكاليف القانونيـة و  بـسبـب عوامل   احملاكم تبقى حمدودة    

 .على املطالبة حبقوقهاعـن حقوقهـا يف املساعـدة 
رأة يف سـعيها    وتطلب اللجنة إلـى الدولة الطرف إزالـة العوائـق الـيت قـد تواجـه املـ                 - ١٦

للوصــول إىل العدالــة والتأكــد مــن إملــام مــوظفي الــسلك القــضائي باالتفاقيــة وبالتزامــات    
وحتث اللجنة الدولة الطرف على توفري خدمات مـساعدة قانونيـة وتنفيـذ             . الدولة الطرف 

برامج تـثقيفيـة يف اجملـال القانونــي ونـشر املعرفـة بــكيفية االستفــادة مـن سبــل االنتـصاف                    
وتــشجع اللجنــة الدولــة . قانونيــة املتاحــة ملكافحـــة التمييــز، ورصــد نتــائج تلـــك اجلهــود ال

الطرف على طلب املساعدة من اجملتمع الدويل من أجـل تنفيذ التدابري اليت ستدعم عمليـا              
 .قدرة املرأة على الوصول إىل العدالة
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 وزارة للنـهوض بـاملرأة   ومع ترحيب اللجنـة بترقيـة اجلهـاز الـوطين للنـهوض بـاملرأة إىل          - ١٧
ليـــس لديـــه مـــن الــسلطـة أو الرؤيـــة والطفــل والعائلــة، فإهنــا قلقــة مــن أن هــذا اجلهــاز الــوطين  

واليتـه اخلاصـة بتعزيـز النـهوض بـاملرأة واملـساواة بـني        ما يكفـي ألداء املوارد البشرية واملالية     أو
أعـضاء  أمـني املظـامل و     مراعـاة    عــدم كمـا يـساور اللجنـة القلـق مـن           .  علـى حنــو فعــال      اجلنسني

بـني اجلنـسني    املفوضية املعنيـة حبقـوق اإلنـسان ومكافحـة الفقـر واإلدمـاج يف اجملتمـع للفـوارق                   
بـني   عـدم كفايـة التنـسيق والتعـاون فيمـا         كمـا يـساورها القلـق إزاء        . مهـا ألنشطتهما أثناء تنفيذ 

ز املــساواة بــني اجلنــسني ومنــع يتعلــق بتعزيــ الــوزارة وأمــني املظــامل وجلنــة حقــوق اإلنــسان فيمــا
 .التمييز ضد املرأة والقضاء عليه

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقوية آليتهـا الوطنيــة للنـهوض بـاملرأة وذلـك بـأن               - ١٨
حتـدد بوضوح واليات ومسؤوليات خمتلف اآلليـات املعنيـة باملـساواة بـني اجلنـسني وسبــل                

 ة كافيـة لـضمان تنفيـذ هـذه األجهـزة         شرية وماليـ  بينها وأن ختصـص مـوارد بـ       التعـاون فيما 
وجيـب أن تـتــضمـن تلـك التـدابري بـشكل خـاص تـوفري               . لوظائفها بصورة كاملـة ومالئمـة     

بني خمتلـف اآلليـات املعنيـة باملسـاواة بني اجلنسني على حنـو أفـضل             إمكانيات التنسيق فيما  
 .وأكثر فعالية وتعزيز التعاون مع اجملتمع املدين

ال تــدرك متامــا الغــرض مــن اختــاذ تدابيــر خاصـة               الدولة الطـرف    أن  وتالحظ اللجنة    - ١٩
وتـشعر  .  من االتفاقيـة وال احلاجــة الداعيــة إىل تلـك التـدابري         ٤ من املادة    ١مؤقتـة وفقا للفقرة    

اللجنة بالقلق إزاء غياب املرأة عـن الـسلك القـضائي ومـشاركتها احملـدودة يف اإلدارات العامـة                   
 . على مستويات اختاذ القرارـاصوصوخ
ـــا        - ٢٠ ــة، وفقـ ــة مؤقتـ ــدابري خاصـ ــرف تـ ــة الطـ ـــذ الدولـ ـــأن تـتـخـ ــة بـ ــي اللجنـ  وتوصـ

 للجنـة، كجـزء مـن اسـتراتيجية         ٢٥  من االتفاقيـة والتوصـية العامـة       ٤  من املادة  ١ للفقرة
القـضائي  سـيما يف الـسلك        وال ،ضرورية تعجـِّــل بتحقيـق املساواة يف الواقـع بني اجلنـسني        

وتطلب اللجنة أن تـدرج احلكومة يف تقريرهـا  . يف ذلك سلك اخلارجية    واخلدمة املدنية مبا  
يتـصـل مبختلـف    فيمـا   الدوري القادم معلومات عن استخدام تلك التدابري اخلاصـة املؤقتـة            

وتطلب اللجنة إلـى الدولة الطـرف التنفيـذ الكامـل    . بنود االتفاقية وعـن أثـر تلك التدابري   
وهــو  أال   ،لـتزام الذي قطعـه املرشحون للرئاسـة على أنفسهـم يف ميثاق النهوض باملرأة          لال

 .يف املائة مـن مناصب اختاذ القرار يف اإلدارة العامة ٢٠قدره للنسـاء ختصيص حد أدىن 
ذكوريــة تقتــرن بقوالـب منطيــة راسـخة          يديولوجيـة   أويساور اللجنة القلق إزاء هيمنـة        - ٢١

يف اإلكـراه علـى الـزواج، والـزواج          وعادات وتقاليد سلبيـة عميقـة اجلـذور من بينهــا          ومعايـيـر
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ـــرة،   ــاإلكراه،       ســـن مبك ــة ب ــاث، والتغذي ــلية لإلن ــضاء التناس ــشويه األع ــدد الزوجــات، وت وتع
 .حتـول دون متتعهـا حبقوقها اإلنسانيةضد املرأة وعوائق خطرية  متيـيزا يشكـل مما
ولـة الطــرف علــى أن تنظــر للثقافـــة باعتبارهـا بـُـــعدا ديناميـــا يف    وحتـث اللجنــة الد  - ٢٢

حيـاة البلـد ونسيجـه االجتماعـي خيضـع على امتـداد الزمـن للعديد مـن املـؤثرات وبالتـايل      
كما حتث اللجنة الدولة الطرف علـى أن تكـون أكثـر استباقـــا لألمـور وأن تـضع                   . للتغيري

ــضمن أه   ــورا اســتراتيجية شــاملة تت ــديل     ف ــن أجـــل تع ـــة واضحـــة، م ـــا وجــداول زمني داف
القضاء على املمارسـات الثقافيـة واألمنـاط الـسلبية الـيت تـؤذي املـرأة وتـُـمـيـِّــز ضـدها،                   أو

مـن  ) أ( ٥ و) و (٢وحتثها على تعزيز متتع املرأة حبقوقها اإلنـسانية كاملـة طبقــا للمـادتني                
ذل تلــك اجلهـود بالتعـاون مـع منظمـات          وتشجع اللجنة الدولة الطـرف علـى بـ        . االتفاقية

وحتــث  . اجملتمع املدين، واجملموعات النسائية وقـادة اجملتمعـات احملليـة وزعمائهــا الدينيـيــن              
أيضـا الدولة الطرف على إجراء تقيـيم دوري للتقدم احملرز حنـو حتقيـق األهـداف احملـددة،                 

 .هـذا الصــددوتطلب إليهـا تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات يف 
، ٢٠٠٨-٢٠٠٥وإذ حتيط اللجنة علما باالستراتيجية الوطنية للنـهوض بـاملرأة للفتـرة          - ٢٣

 واالفتقــار حاليــا إىل الرصــد الفعلــي يف مجيــع نظــام الرصــد املقتــرحيــساورها القلــق إزاء تنفيــذ 
 .مستويات احلكومة وقطاعاهتا

اســتراتيجية النــهوض بــاملرأة  وتوصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بتقيــيم حالــة تنفيــذ    - ٢٤
الـزخم  كـامال  اسـتغالل  أن تـستغل   وتشجع الدولة الطرف على     . وتعميم املنظور اجلنساين  

 فـضال    مـن االتفاقيـة،    ١٨ر مبوجـب املـادة      والشراكات الناشئة خالل عملية إعـداد التقريـ       
ــة، وذلــك     ــة للجن ــة احلالي ــة لغــرض عــن التعليقــات اخلتامي  اســتعراض االســتراتيجية احلالي

ومواصلة صياغة خطة تنفيذية شاملة لتعزيز املساواة بني اجلنسني والنهوض باملرأة، تشمل            
وينبغــي أن تــشمل مثــل هــذه االســتراتيجية التــدابري  . مجيــع مــستويات احلكومــة وقطاعاهتــا

القانونية وتدابري السياسة العامـة والتـدابري املتعلقـة بـالربامج وتتـضمن أهـداف ومؤشـرات                 
ومنـهجيني  منـتظمني   وينبغي أن تشمل أيضا آليات رصـد وتقيـيم          . اضحةوجداول زمنية و  

للتقدم احملرز يف تنفيذ االسـتراتيجية، مبـا يف ذلـك وضـع مؤشـرات لتقيـيم االمتثـال جلميـع                   
الدولة الطرف على السعي إىل احلـصول علـى الـدعم الفـين مـن            وتشجع  . أحكام االتفاقية 

ات وتدريب الفريق الوطين املـسؤول عـن صـياغة          كيانات األمم املتحدة يف جمال مجع البيان      
 .هذه اخلطة وتنفيذها

وتعــرب اللجنــة عــن األســف ألن التقريــر مل يتــضمن بيانــات إحــصائية كافيــة مــصنفة    - ٢٥
حبسب نوع اجلنس والعرق بـشأن اإلعمـال الفعلـي ملبـدأ املـساواة بـني املـرأة والرجـل يف مجيـع                       
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 أيــضا عــن األســف ألن التقريــر مل يتــضمن معلومــات وتعــرب. اجملــاالت املــشمولة يف االتفاقيــة
كافية بشأن اآلثار والنتائج اليت حتققت بعد اختـاذ التـدابري القانونيـة والتـدابري يف جمـال الـسياسة                    

 .وتعرب أيضا عن األسف لعدم توفر معلومات كافية وبيانات بشأن املرأة املعاقة. العامة
تـدرج بيانـات وحتلـيالت إحـصائية كافيـة،          وتطلب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن           - ٢٦

مصنفة حبسب نوع اجلنس والعرق، ومعلومات بشأن املرأة املعاقة، يف تقريرها حىت تعطـي              
وتوصـي كـذلك الدولـة    . صورة كاملة عن تنفيذ مجيع أحكـام االتفاقيـة فيمـا يتعلـق بـاملرأة        

ــى       ــة عل ــار املترتب ــإجراء تقييمــات لآلث ــصورة منتظمــة ب ــوم ب ــأن تق  اإلصــالحات الطــرف ب
القانونية وسياساهتا وبراجمها لكفالة حتقيق التدابري املتخذة لألهـداف املنـشودة، وبـأن تبلـغ             

 .اللجنة نتائج هذه التقييمات يف تقريرها املقبل
وإذ ترحب اللجنة بنص قانون اإلجراءات اجلنائية الذي مينع تشويه األعـضاء التناسـلية      - ٢٧

 بالغ إزاء استمرار هذه املمارسـة الـضارة علـى نطـاق واسـع،      لإلناث القاصرات، يساورها قلق   
ــة الطــرف       ــاة واملــرأة واللتزامــات الدول وهــو مــا يــشكل انتــهاكا خطــريا حلقــوق اإلنــسان للفت

ــة  ــات      . مبوجــب االتفاقي ــها الفتي ــيت تعــاين من ــصحية اخلطــرية ال ــة املــضاعفات ال وتالحــظ اللجن
، والــيت قــد تــؤدي يف بعــض احلــاالت، إىل  والنــساء بــسبب ممارســة تــشويه أعــضائهن التناســلية 

 .املوت
وحتث اللجنة الدولة الطرف على التوعية باألحكام الواردة يف قـانون اإلجـراءات              - ٢٨

اجلنائية اليت متنع تشويه األعضاء التناسلية للقاصـرات وعلـى كفالـة إنفاذهـا، مبـا يف ذلـك                   
ضا الدولة الطرف على التعجيل  وحتث أي . حماكمة اجلناة وتسليط العقوبات الالزمة عليهم     

باعتماد مشروع القـانون الـذين يتنـاول بوجـه خـاص تـشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث،                     
وحتـث الدولـة الطـرف علـى        . الذي أشار إليه ممثـل الدولـة الطـرف خـالل احلـوار اإلجيـايب              

مـع  تعزيز جهود التوعية والتثقيف اليت تستهدف كال من الرجـال والنـساء بـدعم مـن اجملت                
املدين والزعماء الدينيني، من أجل القضاء على ممارسـة تـشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث             

وتـشجع أيـضا الدولـة الطـرف علـى تـصميم بـرامج              . تـستند إليـه مـن مـربرات ثقافيـة          وما
إلجياد مصادر بديلة للدخل لألشخاص الذين ميارسون تـشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث               

ولة الطـرف إىل معاجلـة اآلثـار الـصحية الـيت تترتـب علـى تـشويه            وتدعو الد . كمورد رزق 
ويف هـذا الـسياق، تـشجع       . األعضاء التناسلية لإلنـاث وتـوفري الـدعم الطـيب للمتـضررات           

أيضا اللجنة الدولة الطرف على طلب املساعدة الفنية من صندوق األمم املتحدة للسكان 
 .ومنظمة الصحة العاملية
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الـسياسات والـربامج   لقلق لعدم تنفيذ القـوانني، فـضال عـن انعـدام        وتعرب اللجنة عن ا    - ٢٩
ويــساور اللجنــة القلــق بوجــه خــاص إزاء حــاالت العنــف  . الالزمــة ملعاجلــة العنــف ضــد املــرأة 

املرتيل، واالغتصاب، مبا يف ذلـك االغتـصاب بـني الـزوجني، ومجيـع أشـكال االعتـداء اجلنـسي                    
أفــراد علــى املــرأة، وإزاء اســتمرار املواقــف األبويــة الــيت تــرى أن تــسليط العقــاب البــدين علــى   

وإذ تالحــظ اللجنــة تأكيــد الدولــة الطــرف أن إكــراه   . األســرة، مبــن فــيهم املــرأة، أمــر مقبــول 
الفتيات على تناول األطعمة بغرض التسمني ممارسة آخذة يف االندثار، فإهنا ال يـزال يـساورها                

 يف  وتعرب اللجنة كذلك عن القلق إزاء انعدام املعلومـات والبيانـات          . القلق إزاء هذه املمارسة   
 .التقرير بشأن انتشار خمتلف أشكال العنف ضد املرأة

وحتث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء أولوية قـصوى لتنفيـذ هنـج شـامل ملعاجلـة        - ٣٠
وتشجع الدولة الطرف على االستفادة على حنو كامل من         . مجيع أشكال العنف ضد املرأة    

صدد فـضال عـن دراسـة األمـني          فيمـا تبذلـه مـن جهـود يف هـذا الـ             ١٩التوصية العامة رقم    
وحتـث الدولـة الطـرف علـى توعيـة          . العام املتعمقة بـشأن مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة             

الناس من خالل بـرامج وسـائط اإلعـالم وبـرامج التثقيـف بـأن مجيـع أشـكال العنـف ضـد                  
 املرأة، مبا يف ذلك العنف املرتيل وإكراه الفتيات على تناول األطعمـة بغـرض التـسمني أمـر      

وهتيب اللجنـة بالدولـة الطـرف بـأن تقـوم بتـدريب العـاملني يف اجلهـاز القـضائي                    . مرفوض
واملسؤولني عن إنفـاذ القـوانني واملرشـدين االجتمـاعيني ومقـدمي اخلـدمات الـصحية علـى                  
مسألة العنف ضد املرأة من أجل كفالة حماكمة مرتكيب جرائم العنف ضد املرأة ومعاقبتهم 

عة الالزمني يف ذلك، باإلضافة إىل توفري الدعم الفعال مع مراعـاة            مع توخي اجلدية والسر   
وتـدعو الدولـة الطـرف إىل تعزيـز إمكانيـة           . الفروق بني اجلنسني لضحايا هـذه املمارسـات       

وصول ضحايا هذه املمارسات إىل سبل االنتـصاف القانونيـة وأن تتخـذ التـدابري الداعمـة                 
ة، مبا يف ذلك بناء مآوى وتوفري الدعم القانوين لفائدة ضحايا العنف الذي ميارس ضد املرأ

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقـدم يف تقريرهـا املقبـل    . والطيب والنفساين للضحايا  
معلومات بشأن القوانني والسياسات والـربامج الـسارية ملعاجلـة مجيـع أشـكال العنـف ضـد                 

ائية واجتاهـات يف جمـال انتـشار        املرأة وبـشأن تـأثري هـذه التـدابري، فـضال عـن بيانـات إحـص                
 .خمتلف أشكال العنف هذه

وإذ تعرب اللجنـة عـن تقـديرها ملـا تبذلـه الدولـة الطـرف مـن جهـود ملكافحـة االجتـار                 - ٣١
بالنساء والفتيـات واسـتغالل الفتيـات يف العمـل املـرتيل، مبـا يف ذلـك االنـضمام إىل بروتوكـول                      

ــة االجتــار باألشــخاص، وخباصــ   ــة األمــم   منــع وقمــع ومعاقب ة النــساء واألطفــال، امللحــق باتفاقي
 املــؤرخ ٢٠٠٣-٠٢٥املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة، واعتمــاد القــانون رقــم   

 بشأن قمع االجتار وقانون العمـل املعـدَّل الـذي يـنص علـى منـع العمـل                   ٢٠٠٣يوليه  /متوز ١٧
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ر بالنـساء والفتيـات واسـتغالهلن يف    القسري، يساور مع ذلك اللجنة القلق إزاء اسـتمرار االجتـا       
وتعـرب  . البلد، ال سـيما االسـتغالل االقتـصادي وإسـاءة معاملـة الفتيـات العـامالت يف املنـازل                  

 .أيضا اللجنة عن القلق إزاء بقايا الرق يف بعض أحناء البلد

 التنفيذ الفعال إىل الرامية جهودها يف أن تسرعوتطلب اللجنة من الدولة الطرف    - ٣٢
 أنينبغـي   و. الـسخرة  أعمـال تـشريعاهتا املتعلقـة مبكافحـه االجتـار وحظـر           لالكامـل   نفاذ  اإلو

كمـا توصـي الدولـة الطـرف        .  فعـال  علـى حنـو   تشمل هذه اجلهود مقاضاة ومعاقبة املهربني       
 مـن  الوقايـة  جهـود  مـضاعفة  والنساء،لضحايا من  إىل ا  مساعدة ودعم     ما تقدمه من   بزيادة

 لالجتــار وحتــسني الوضــع االقتــصادي للمــرأة وذلــك ملنــع ريــةاجلذ األســبابخــالل معاجلــة 
تـدابري  ال لتعزيـز  ةولويأ توىل   أن الدولة الطرف    إىلوتطلب  .  واملتاجرين تعرضها لالستغالل 

ــةعمليــة ال  االســتغالل أشــكال مــن مجيــع  يف البيــوت الفتيــات العــامالت كخادمــات حلماي
وتدعو اللجنة الدولة الطرف    . تعليم يف ال  ن من ممارسة حقه    يتمكنّ أنواالعتداء، وضمان   

 . متاما اختاذ خطوات إلزالة خملفات الرقإىل
 مــن ١٣ املــادة وخاصــة، املوريتــاين اجلنــسية بعــض أحكــام قــانون أنوتالحــظ اللجنــة  - ٣٣

،  مـن االتفاقيـة    ٩تتناقض مع املادة    ،  ١٩٦١ يونيه/ حزيران ١٢  املؤرخ ١١٢-٦١القانون رقم   
 .املوريتانية ةاملرأ ضد وال تزال متّيز

 يهمتاشـ مبا يكفل    املوريتاين اجلنسية قانون   ل تعدي وتطلب اللجنة من الدولة الطرف     - ٣٤
 . من االتفاقية٩مع املادة 

 إزاء تـشعر اللجنـة بـالقلق خـصوصا     التعليم، بعض التقدم يف جمال بإحرازومع التسليم   - ٣٥
 الـذي   غـري املباشـرة    التمييـز    أمنـاط  ظهـر بوضـوح   ي الـذي  ، األمر  بني النساء  األميةارتفاع معدل   

  الفتيـات املـدارس ألسـباب منـها        كر ارتفـاع معـدل تـ      إزاءكما تشعر بـالقلق     . ١٠ املادة   تتناوله
 .ياحلمل والزواج املبكر والقسر

 التعليم باعتباره حقـا     ةمهيأوحتث اللجنة الدولة الطرف على رفع مستوى الوعي ب         - ٣٦
، وعلـى اختـاذ اخلطـوات الالزمـة للتغلـب علـى             ملـرأة ا لـتمكني    وأساسـا  اإلنسانمن حقوق   

.  مــن االتفاقيــة١٠ املــادة ألحكــام الــيت تكــرس التمييــز وعــدم االمتثــال التقليديــةاملواقــف 
ــ  حــصول الفتيــات والنــساء علــى كافــة  لكفالــةن تنفــذ الدولــة الطــرف تــدابري  أوتوصــي ب
 وفقا   خاصة، مؤقتةدابري  ت وذلك من خالل     املدارس، الفتيات يف    وإبقاء التعليم،مستويات  

وتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف       . ٢٥ العامـة    والتوصـية  من االتفاقية    ٤ من املادة    ١للفقرة  
 بذل كل جهد ممكن لتحسني معدل حمو أمية الفتيات والنساء عن طريق اعتماد برامج               إىل

 مـن وتطلـب   . شاملة للتعليم النظـامي وغـري النظـامي، ومـن خـالل تعلـيم وتـدريب الكبـار                 
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 تعلــيمهن بعــد الــوالدة، إكمــالالدولــة الطــرف تنفيــذ تــدابري حمــددة لــتمكني الفتيــات مــن 
وتـشجع  .  التعلـيم أمام ما عقبات بوصفهزواج باإلكراهمبكر واليف سن   ومكافحة الزواج   

 تعزيـز الـدعم املقـدم مـن         إىلالدولة الطرف على تعزيز التعاون مع اجملتمع املدين، والسعي          
 . من االتفاقية١٠االمتثال للمادة ب جيلتعل لاملاحنةنظمات  واملالدويلاجملتمع 

وتالحــظ اللجنــة مــع القلــق أنــه علــى الــرغم مــن أن تــشريعات الدولــة الطــرف تكفــل   - ٣٧
ملنـع التمييـز   حمـددة   إنفاذاملساواة بني اجلنسني يف جمال العمالة والعمل، ال توجد تدابري وآليات   

ــساء يف هــذه اجملــاالت   ــالقلق  . الفعلــي ضــد الن ــشعر ب  حــصولفــرص  عــدم تكــافؤ  إزاءكمــا ت
ــرأة ــى امل ــا  عل ــوفر      إىل أدى العمــل، مم ــذي ال ي ــساء يف القطــاع غــري الرمســي ال ــل الن ــادة متثي  زي
 .االجتماعية احلماية
 تـشمل  حمـددة، تـدابري   باختـاذ    دون إبطـاء     القيـام  إىلوتدعو اللجنة الدولـة الطـرف        - ٣٨

 للمـرأة يف جمـال العمالـة والعمـل ومـشاركتها       تـساوية امل احلقـوق    لكفالـة  إنفـاذ، آليـة   إنشاء  
 املتـساوي   األجـر  يـشمل هـذا ضـمان        أنوينبغـي   .  على قدم املساواة يف سوق العمل      التامة

 سـن   إىلكما تدعو اللجنـة الدولـة الطـرف         . ة املتساوي ، والعمل ذو القيمة   للعمل املتساوي 
 .تشريع حيظر التحرش اجلنسي

، مبــا يف املــرأةود الــيت بذلتــها الدولــة الطــرف لتحــسني صــحة  تالحــظ اللجنــة اجلهــوإذ - ٣٩
، تعرب اللجنة عن القلـق إزاء عـدم   ٢٠٠٧-٢٠٠٣ اإلجنابية برنامج وطين للصحة   إنشاءذلك  

يف ذلـك الرعايـة املقدمـة       ، مبـا    املالئمـة  الـصحية    الرعايـة حصول النساء والفتيات على خـدمات       
. الريفيــة ، وال ســيما يف املنــاطق  األســرة بتنظــيم  واملعلومــات املتعلقــة   ،قبــل الــوالدة وبعــدها  

فـرص تعلـيم    أمـام   ل عقبـة كـبرية       ميثّـ   الـذي   املراهقات محل معدل   إزاءتشعر اللجنة بالقلق     كما
. املهبلـي املثـاين   الناسـور   ب اإلصابة زيادة معدالت    إىل أيضا، ويؤدي   الفتيات ومتكينهن اقتصاديا  

ــالقلق  ــة ب ــشعر اللجن ــى حنــو خــاص وت ــات   ارإزاء  عل ــاء النفــاس   األمهــاتتفــاع معــدل وفي أثن
 ، جنــسيالــشبابا فثقيــوعــدم ت واخنفــاض معــدالت اســتخدام وســائل منــع احلمــل   ،والرضــع

 . الشبابنيب انتشار تعاطي املخدرات إزاء يساورها القلقكما . الريفيةوخاصة يف املناطق 
حـسني حـصول     تتخذ الدولة الطـرف مجيـع التـدابري الالزمـة لت           بأنوتوصي اللجنة    - ٤٠

، مبـا يف ذلـك      بالـصحة  املتـصلة املعلومـات واخلـدمات     وعلـى    الـصحية    الرعايـة النساء على   
ــاطق   ــساء يف املن ــةالن ــة الطــرف   . الريفي ــدعو الدول ــصحة    إىلوت ــوافر خــدمات ال  حتــسني ت

 وتوصي باعتماد سياسـات وبـرامج   .، مبا يف ذلك خدمات تنظيم األسرة      ةجنابيواإل اجلنسية
لنـساء  ا تـتمكن  حبيـث    معقولـة،  بأسـعار احلـصول علـى وسـائل منـع احلمـل            و املعرفـة لزيادة  

ــاراتوالرجــال مــن اختــاذ   ــشأن عــدد  مدروســة خي ــال ب ــوالدات واملباعــدة األطف ــني ال .  ب
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وختفيض معـدل وفيـات   أثناء النفاس  األمتنفيذ برنامج شامل لصحة     ب أيضااللجنة   وتوصى
 زيادة فـرص احلـصول   إىل الراميةالتدابري  مبا يف ذلك زمنيا، احملددة  األهداف مع   األطفال،

محـل املراهقـات   مـسألة  معاجلـة   إىل  كما تدعو اللجنة الدولة الطرف      . على خدمات التوليد  
ــة دون  ــاينالناســور بإصــابتهنللحيلول ــدعم    املث ــدمي ال ــي وتق ــهللمــصابات الطــيب املهبل .  ب

مات الـصحة  خـد   جنـسيا بالـشكل املالئـم وتـوفري    لـشباب ا فهـا قيثبـضرورة ت   أيضاوتوصي  
مـن  و املنقولـة باالتـصال اجلنـسي،        األمـراض  مـن    الوقايـة   مبا فيها  ،املالئمة للشباب  ةجنابياإل

ــها ــدز/نقــص املناعــة البــشرية  فــريوس بين ــة الطــرف  . االي  ةاجلــمععلــى كمــا تــشجع الدول
ــى        مــسألة ــصورة خاصــة عل ــز ب ــشباب، مــع التركي ــني ال ــاطي املخــدرات ب املخــدرات وتع
 .الشابات النساء
 الــيت املعيــشية األســريف وتــشعر اللجنــة بــالقلق النتــشار الفقــر بــني النــساء، وال ســيما   - ٤١

 إىل ن وافتقـاره الريفيـات،  حالـة النـساء    إزاءبوجـه خـاص  وتشعر اللجنـة بـالقلق    . ترأسها نساء 
 ، الـصحية  الرعايـة  وصـوهلن إىل مرافـق     فضال عن عـدم      القرار، يف صنع    ومشاركتهناملعلومات  

 واألراضــي، والكهربــاء، النظيفــة، وامليــاه والعــدل، والتعلــيم، ،ان االجتمــاعيالــضمخــدمات و
وتـشعر  .  العرقـي  األصل أساس على   املرأة التمييز ضد    إزاءكما تشعر اللجنة بالقلق     . واالئتمان

 .الريفية عدم وجود بيانات عن الوضع الفعلي للمرأة إزاءاللجنة بالقلق كذلك 
 يف  النـساء  خاصـة الحتياجـات      عنايـة  أن تـويل  ف علـى    وحتث اللجنـة الدولـة الطـر       - ٤٢

 أيــضاوحتــث اللجنــة .  جمموعــات عرقيــه خمتلفــةإىل والنــساء الــاليت ينــتمني الريفيــةاملنــاطق 
 الـصحية،   الرعايـة  مـن احلـصول علـى        الريفيـة  املـرأة  تكفـل متكـني      أنالدولة الطـرف علـى      

ــاه   ــاء، واألراضــيالنظيفــةوالتعلــيم، والعــدل، واملي .  للــدخلاملــّدرة، واملــشاريع ، والكهرب
 للحد من الفقر    االستراتيجي اإلطاروتوصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف بعناية تنفيذ         

 بـشكل  االسـتراتيجية  الـواردة يف  اجلنـسانية ملنظـورات   ا ةاجلمع وذلك لضمان    ،يف موريتانيا 
البيانـات عـن    الدولـة الطـرف جبمـع    بأن تقوم أيضاوتوصى اللجنة   . جلي يف عملية التنفيذ   

كمـا تطلـب   .  تقريرها الدوري املقبل يف هذه البيانات وحتليلها     وإدراج،  الريفية املرأةحالة  
 يـة العرق الفئـات  إىل تقدم صورة واضحة عن حالة النـساء املنتميـات   أنمن الدولة الطرف    

 .املختلفة يف هذا التقرير
ــن      - ٤٣ ــق م ــن القل ــة ع ــرب اللجن ــانون أنوتع ــى   الشخــصية األحــوال ق ــوي عل بعــض حيت

 املمتلكــات بــإدارةز ضــد النــساء املتزوجــات، وخاصــة فيمــا يتعلــق   متّيــأن الــيت ميكــن األحكــام
 . والطالق تعدد الزوجاتةواحملافظة على شرعي
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 وإلغاء واألسرة قانون الزواج    إصالحبجنة الدولة الطرف على التعجيل      وحتث الل  - ٤٤
ــع  ــة كــي  األحكــاممجي ــعالتميزي ــرأة تتمت ــنف امل ــا    ب ــة، وفق س احلقــوق وااللتزامــات القانوني

 . للجنة٢١ العامة والتوصية من االتفاقية، ١٦ و ١٥للمادتني 
ــاري         - ٤٥ ــى الربوتوكــول االختي ــصديق عل ــى الت ــة الطــرف عل ــة الدول ــشجع اللجن وت

، قرب وقت ممكنأ تقبل يف أن، وعلى املرأة التمييز ضد أشكالالتفاقيه القضاء على مجيع 
 .وعد اجتماع اللجنةمب املتعلقة من االتفاقية، ٢٠ من املادة ١ الفقرةتعديل 
  املنوطـة هبـا    تزاماتل تستعني متاما يف تنفيذ اال     أنوحتث اللجنة الدولة الطرف على       - ٤٦

إعالن ومنهاج عمل بيجني اللـذين يـدعمان أحكـام االتفاقيـة، وتطلـب              بمبوجب االتفاقية،   
 . يف تقريرها الدوري املقبلت هذه املعلوما تدرجأن الدولة الطرف إىل
 ال غـىن عنـه لتحقيـق        لالتفاقيـة  التنفيذ الكامل والفعـال      أنكما تشدد اللجنة على      - ٤٧

 إىل الراميـة  منظـور جنـساين يف مجيـع اجلهـود           إدمـاج  إىلتـدعو   و. لأللفية اإلمنائية األهداف
،  يف تلـك اجلهـود      وجتسيد أحكام االتفاقية بصورة واضحة      لأللفية اإلمنائية األهدافحتقيق  

 .يف تقريرها الدوري املقبلهذه املعلومات  تدرج أن الدولة الطرف إىلوتطلب 
ــة   - ٤٨ ــزام أنوتالحــظ اللجن ــدول الت ــ ال ــوق ب ــسانصكوك حق ــسية  اإلن ــة الرئي  الدولي

.  مجيع جوانـب احليـاة     يف األساسية واحلريات   اإلنسان حبقوق   املرأةيعزز من متتع     )١(السبعة
ظــر يف التــصديق علــى املعاهــدة  علــى الناملوريتانيــةجنــة تــشجع احلكومــة  اللفــإن ولــذلك،

العمــال املهــاجرين مجيــع  حقــوق حلمايــة وهــي االتفاقيــة الدوليــة إليهــا،مل تنــضم بعــد  الــيت
 .أسرهم وأفراد
 يف موريتانيـا    علـى نطـاق واسـع      اخلتاميـة هـذه التعليقـات     أن تنـشر    وتطلب اللجنة    - ٤٩

 النسائيةن واملنظمات و والربملانيوالسياسيونسؤولون احلكوميون جلعل الناس، مبن فيهم امل
 املساواة فعليا وقانونيا    لكفالةباخلطوات اليت اختذت    على علم   ،  اإلنسانومنظمات حقوق   

وتطلـب اللجنـة مـن الدولـة        .  أيـضا  اخلطوات اليت يلـزم اختاذهـا يف هـذا الـصدد          وبللمرأة،  
ــشر تواصــل أنالطــرف  ــة وبروتوكن ــة      االتفاقي ــة للجن ــاري والتوصــيات العام ــا االختي وهل

ــيجني و   ــهاج عمــل ب ــة ل وإعــالن ومن ــة اخلتامي ــتثنا الوثيق ــدورة االس ــشرين  ةيئل ــة والع  الثالث
__________ 

العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة  )١( 
للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري، واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع   والــسياسية، واالتفاقيــة الدوليــة 

ــية           ــة القاس ــة أو العقوب ــن ضــروب املعامل ــريه م ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه ــرأة، واتفاقي ــز ضــد امل أشــكال التميي
املهينة، واتفاقية حقـوق الطفـل، واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين                     الالإنسانية أو  أو

 .وأفراد أسرهم
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ــة العامــة   ــاملللجمعي ــرأة” ةعنون ــة و  : ٢٠٠٠ عــام امل الــسالم املــساواة بــني اجلنــسني والتنمي
 ومنظمـات   النسائيةت  ملنظمابني ا  ال سيما    ،على نطاق واسع  “ القرن احلادي والعشرين   يف

 .اإلنسانحقوق 
يف تقريرهـا الـدوري املقبـل، يف        ،  وتطلب اللجنة من الدولـة الطـرف أن تـستجيب          - ٥٠
. اخلتاميــة هــذه التعليقــات يف عنــها الــيت أُعــرب للــشواغل ، مــن االتفاقيــة١٨ املــادة إطــار
 يف وعــده الــذي كــان م، تقريرهــا الــدوري الثــاينميتقــدإىل  تــدعو اللجنــة الدولــة الطــرفو

ذي حيــــني موعــــد تقدميــــه يف  الثالــــث الــــالــــدوري، وتقريرهــــا ٢٠٠٦ يونيــــه/حزيــــران
 .٢٠١٠ عام يف، يف تقرير موحد ٢٠١٠ يونيه/حزيران

 
 


