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مشرع الدراسات المسحیة للبرامج والمشروعات واألنشطة
الموجھة  للنھوض بالمرأة في المجال القانوني

.في دولة موريتانیا
:الصورة األولیة للدراسة

والمنھجیة المتبعة:المحتويات
أوال: النظام القانوني في موريتانیا: المرجعیة والتطبیق 

رامج والمشروعات واألنشطة التي ستشملھا الدراسةثانیا: الب
األحوال الشخصیة / قانون األسرة -1
العنف ضد المرأة -2
العمل والضمان االجتماعي-3
اإلعالم-4
.1979اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة (السیداو) -5

ثالثا: النتائج 
الصعوباترابعا:

.خامسا: التوصیات
قانوني في موريتانیا: المرجعیة والتطبیقأوال: النظام ال

تعتبر الجمھورية اإلسالمیة الموريتانیة دولة إسالمیة عربیة وإفريقیة وھذا ما 
جعلھا تمثل حلقة وصل بین العالمین العربي واإلفريقي وقد ظھرت كدولة حديثة بعد 

نیا تخطوا ومنذ ھذا التاريخ وموريتا1960نوفمبر28استقاللھا عن االستعمار الفرنسي
خطوات متدرجة نحو بناء دولة حديثة تجمع بین أصالة الماضي ومعاصرة الحاضر. 

ضر.میراث قرون من البداوة في اتجاه التمدن والتحزمحاولة تجاو
واالعتماد وينطلق النظام القانوني الموريتاني من مرجعیة الشريعة اإلسالمیة 

ى من مصادر أخرى كقوانین دول تعالیم المذھب المالكي، لكنه مع ذلك يستقعلى 
المغرب العربي والتشريعات الفرنسیة وما ترجع إلیه من قوانین رومانیة وغیرھا.

والذي 1991يولیو 20وقد كرس الدستور الموريتاني الذي تمت المصادقة علیه 
الشريعة في ثوبه الجديد 2006يونیو 25تمت مراجعته والمصادقة علیه في 

ه ونص في ديباجته على أن أحكام الدين اإلسالمي ھي "المصدر اإلسالمیة كمرجع ل
وبالرغم من "،على أن "اإلسالم دين الشعب والدولة5الوحید للتشريع" ونص بالمادة

ھو رسالة تحرر وانعتاق لإلنسان -وفق فھمه الصحیح والعمیق–أن الدين اإلسالمي 
خالل عصور انحطاط من كافة أصناف التعسف والظلم، فإنما لحق ھذا الدين

المسلمین وضعفھم من تأويالت مغرضة وتعصبات خاطئة قد عاق تمتع المرأة في 
وذلك تحت ذرائع ،بكامل حقوقھا المشروعة- بما فیھا موريتانیا- البلدان اإلسالمیة

ومواقف منحازة ضد المرأة ظلت تنموا وتترسخ امزعومة متعددة وھذا ما أوجد أفكار
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ن إعي للمسلمین وألقت بظاللھا على العادات والتقالید، بل یال الجماخفي الم
ترجم بطريقتھايالتي مازال الكثیر منھا ةتأثیرھا قد امتد لیطال القوانین الحديث

المنحازة ضد المرأة، أو يعیق تنفیذ األحكام المقررة لصالحھا. 
وف صاف المرأة وتزايد الوعي في صفنتنادي بإإصالحیة غیر أن ظھور دعوات 

واالحتكاك بالعالم الغربي الذي قطع أشواطا ھامة في تحرير الموريتانیاتالنساء
بالعمل تدريجیا تقوم ھا لعجألنظمة الموريتانیة المتالحقة لكل ذلك شكل دافعا ،المرأة

مجموعة من إقامة على إنصاف المرأة وتمكینھا من حقوقھا المشروعة من خالل 
البرامج والمشاريع واألنشطة. 

ولت إلى وزارة ثم ح1992المرأة التي أنشئت سنة وتعتبر كتابة الدولة لشؤون
أھم قطاع يسعى إلى ترقیة تعنى بالترقیة النسوية والطفولة واألسرة 2006سنة 

المرأة والنھوض بھا في موريتانیا في كافة المجاالت وخاصة المجال القانوني. 
إلقاء الضوء على جملة البرامج األولیة إلىاوتھدف ھذه الدراسة في صورتھ

المجتمع المدني منظماتتم تنفیذھا من طرف الحكومة أو والمشاريع واألنشطة التي 
.2006–1985في حدود النطاق الزمني للفترة من 

فیھا على المنھجیة المقررة في اإلطار المقدم من طرف نا االعتمادلحاووقد 
المنظمة العربیة للمرأة. 

تفريغ ھذه - على الجھات المعنیةتعد مرحلة توزيع االستماراب–وھكذا تم 
وھو ما مكن من كتابة التقرير األولي ،االستمارات وتحلیل المعلومات التي تقدمھا

في الدراسة النھائیة.- ن شاء هللاإ-الذي بین أيدينا والذي سیتم تعمیقه وتفصیله 

ھوض بالمرأة في مجاالت الموجھة للنثانیا: البرامج والمشروعات واألنشطة 
الدراسة

:في مجال األحوال الشخصیة / قانون األسرة- 1
:اإلنجازات على المستوى التشريعي- 1- 1
إصدار مدونة األحوال الشخصیة:1- 1- 1

ن ورغم أدستور البالد يكرس المساواة القانونیة بین النساء والرجال رغم أن 
بین الجنسین فإن لتمییز غاء أشكال التشريعیة عديدة تنص على إاھناك نصوص

بعض الفراغات القانونیة ظلت قائمة وخاصة فیما يتعلق باألحوال الشخصیة التي 
تعتبر فضاء خصبا لتكريس دونیة المرأة وحرمانھا من حقوقھا. 

إال أن عوامل وتطورات عدة دفعت الدولة إلى إصدار مدونة لألحوال الشخصیة 
.2001نھاية

مادة موزعة على أربعة كتب أساسیة (الزواج 313وتتألف ھذه المدونة من 
وقد القت ھذه ،الوصیة والمیراث)–األھلیة والنیابة الشرعیة - لنفقةا–هؤوانقضا

المدونة ترحیبا واسعا في مختلف األوساط االجتماعیة ألنھا تعمل على سد تلك 
ھذه تعتمد و،ورغبة الكثیر من األوساط النسويةتطلعاتالفراغات القانونیة وتلبي 
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وقد يأخذ علیھا بعض .المدونة مشھور المذھب المالكي كأساس في التشريع
الحقوقیین أنھا لم تأخذ بآراء بعض المذاھب األخرى في الحاالت التي تكون فیھا 

تلك اآلراء أكثر انسجاما مع مقتضیات العصر.

اقیة عدم كاتفالتوقیع على اتفاقیات دولیة تتعلق باألحوال الشخصیة–2- 1- 1
قوق السیاسیة للمرأةوالمعاھدة المتعلقة بالحالتمییز ضد المرأة 

الذي يكرس استقاللیة القضاء .قانون إعادة تنظیم القضاء اصدار-1-3- 1

اإلنجازات على المستوى المؤسسي - 2- 1
للترقیة المرأة :اعتماد استراتجیة وطنیة - 1- 2- 1

سیاسیة واألخذ في االعتبار لجمیع قضايا في خضم اإلصالحات المؤسسیة وال
30حقوق اإلنسان عموما والمرأة خصوصا من قبل الحكومة الجديدة المعینة بتاريخ 

، تتمثل مكلفة بالترقیة النسوية والطفولة واألسرةوزارة تم استحداث 2007ابرايل 
شاريع مھمتھا في تصور وتنفیذ ومتابعة السیاسیات واالستراتیجیات والبرامج والم

ويعید ھیكلة مھامھا لیضیف إلیھا وحدة إدارية المتعلقة بالمرأة والطفولة واألسرة 
فض النزاعات األسرية (المصالحة بین الطرفین، تعنى باألسرة ھي إدارة جديدة 

) وقد زودت ھذه اإلدارة بالمصادر المادية .ند التقاضيالمؤازرة القضائیة للمرأة ع
یین وحقوقیین للتمكن من الدفاع عن النساء المتضررات والبشرية من خبراء اجتماع

لدى نوالحضور معھمن النزاعات األسرية وكذلك تقديم االستشارة القانونیة لھن 
، كما تم إنشاء خاليا لحل النزاعات األسرية في المحاكم بصفة المؤازرة القانونیة

لالستشارة ز مراكفتح وكذلك ، كل المقاطعات إلى جوار المحاكم اإلقلیمیة
ويمكن تلخیص أبرز االنجازات في ھذا المجال في ما يلي :.القانونیة

وضع استراتیجیة وطنیة لترقیة المرأة- 
حول العنف اتجاه النساء االتفاقیاتاعتماد وتطبیق- 
إعداد قانون توجیھي حول النوع والمصادقة علیه- 
وظائف اإلدارية والمصادقة علیهإعداد قانون يشجع نفاذ النساء إلى ال- 
مراجعة القانون الجنسیة- 
بین الجنسین وضع استراتیجیة لمقاربة النوع بغیة الحد من الفروق - 

الخدمات القانونیة والقضائیة وإلى الموارد االقتصادية على صعید النفاذ إلى
.والمالیة التي تضمن حقوق المرأة

رار على كافة المستويات.تعزيز مشاركة النساء في اتخاذ الق- 
اتخاذ القرار من خالل حضورھن في قطاعات في تعزيز مشاركة النساء - 

، وفیما يخص النفاذ ن حتى اآلنیمركزية مثل الدبلوماسیة إذ تم تعیین سفیرت
.إلى الوظائف العمومیة السامیة تشغل النساء ثالث وزارات وأربع أمانات عامة

.العسكرية وشبه العسكريةمجاالت الإلى ولوج النساء - 
.تعزيز مشاركة النساء في اتخاذ القرارتنمیة برنامج مناصرة لصالح- 
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بعد مصادقة موريتانیا على نتائج وتوصیات المؤتمر العالمي الرابع حول النساء الذي 
أعدت كتابة الدولة لشؤون المرأة 1995سبتمبر 15-4ما بین جینكببانعقد 
ثمرة تشاور واسع ) والتي كانت 2000-1995(للترقیة النسوية راتیجیة األولى االست

بین مختلف الفاعلین في مجال الترقیة النسوية. وقد جاء وضع اإلطار االستراتیجي 
لمكافحة الفقر لیمثل دعما قويا لالستراتیجیة الوطنیة للترقیة النسوية التي تمت 

ق عدة أھداف من بینھا: وتسعى ھذه االستراتیجیة إلى تحقی2005-2000مراجعتھا 
وتعمیم حقوق وواجبات النساء.ترقیة و-

) المتعلق باألحوال 2001تفعیل توصیات منتدى المرأة والقانون في (البحرين - 2- 2- 1
الشخصیة.

وذلك من خالل إدراج ھذه التوصیات في صلب البرامج واألنشطة والمشاريع الموجھة 
ة المرأة فإن جمیع التوصیات ذات الصلة لترقیة المرأة وحسب تقرير صادر عن كتاب

بالكامل أو قطعت خطوات متقدمة في طريق اباألحوال الشخصیة قد تم إنجازھ
ويتعلق األمر بالتوصیات التالیة: إنجازھا

 - حث الدول العربیة التي لم تصدر قوانین لألحوال الشخصیة على اإلسراع
بإعداد وإصدار تلك القوانین.

 -یة قوانین األسرة من كلما يتعارض مع مبدأ المساواة والعدالة العمل على تنق
وسد الفجوة بین الممارسة والتشريع.

 - إقرار صفة االستعجال لقضايا األحوال الشخصیة لدى المحاكم نظرا لطبیعتھا
اإلنسانیة الملحة.

 -قوم رة قبل رفعھا إلى القضاء على أن يتقنین دور التحكیم في قضیا األس
م جھاز حكومي إلى جانب المؤسسات المدنیة.بالتحكی

 -لھا البنوك الوطنیة يتم تحصیلھايتموويتم شروع في إنشاء صناديق للنفقة ال
الناجحة في بعض الدول العربیة.التجارب بعض من الزوج أسوة ب

(منظمات غیر حكومیة)و التعاونياإلنجازات على المستوى األھلي- 3- 1
الحكومیة الناشطة في إطار الترقیة النسوية وكذلك بعض المنظمات غیرتلقد قام

إلى من خاللھا المنظمات الدولیة ذات الصلة بجملة نشاطات وبرامج تسعى 
:تحقیق أھداف من بینھا

.دعم تمتع المرأة بحقوقھا الشخصیة، ومما تجدر اإلشارة إلیه في ھذا الصدد*
في وقد تم :ون األحوال الشخصیةالقیام بأنشطة للتوعیة والتثقیف بقان- 1- 3- 1

إصدار دعائم إعالمیة وأشرطة بالعربیة واللغات الوطنیة األخرى (البوالرية ھذا اإلطار 
، كما تم القیام بالعديد من تشرح أھداف ومضامین المدونةوالولفیة والسنونكیة)

لعديد وقد قام ا،تھاالحمالت التحسیسة في القرى واألرياف داخل البالد على أھمی
توتممبسطة دلیلمن ھذه المنظمات بتوزيع أعداد من المدونة في شكل 

قافلة دورية تجوب مختلف مناطق الوطن يوجد بھا طاقم يتألف من قضاة انطالقة 
واجتماعیین وحقوقیین وعاملین في میدان المرأة ونشطاء في المنظمات الحقوقیة 

وضرورة إلغاء كل العادات والتقالید وذلك إلطالع المواطنین على أھمیة ھذه المدونة 
.حقوقھارأة وتحول دون استكمال التي تعوق الم
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شملت: بالقیام بأنشطة للتكوين والتدري- 2- 3- 1
لمنظمات األھلیة العاملة في المجال على طرق نشر مدونة یة لتدريبدورات - *

البة وتشجیع النساء على التمسك بحقوقھن والمطوتعمیمھا األحوال الشخصیة 
.بھا
تدريب القضاة المعتمدين في كافة الدوائر اإلقلیمیة المحلیة على المضامین - *

واألھداف الجديدة للمدونة وطرق التنسیق والعمل مع العاملین في مجال حقوق 
المرأة على تنفیذ أحكامھا.

القیام بأنشطة للدعوة وكسب التأيید:- 3- 3- 1
المركزية والشخصیات ذات اإلداراتفي ار وقد استھدفت ھذه األنشطة أصحاب القر

وحقوقھا التأثیر السیاسي والروحي من أجل إقناعھا وقضیة المرأة عموما
.الشخصیة على وجه الخصوص

لعنف ضد المرأة:في مجال ا- 2
قد ظل العنف ضد المرأة بمختلف أنواعه ينظر إلیه في المجتمع الموريتاني ل

ور ومستھجن، ونتیجة لذلك كانت ضحايا المحافظ على أنه موضوع محظالتقلیدي 
ھذه الظاھرة من النساء يعاملن معاملة المحرومات وقد يتم إيداعھن السجون دون 
ما عقاب صارم للمعتدين، وقد خلفت ھذه النظرة الجائرة شعورا بالرعب لدى الكثیر 

لین عندما يسمعون كلمة (اغتصاب) كما كرست سلوكا من النساء والمسؤو
الوقائع والتكتم علیھا وعدم إبالغھا إلى السلطات.يشجع إخفاء

تزايد حدوث حاالت العنف ضد المرأة من اغتصاب وخطف وإجبار للصغیرات أنغیر 
دفع بعض النساء الناشطات في مجال ترقیة المرأة إلى ،..الخباإلكراه .على الزواج 

لى خطورتھابذل جھود كبیرة في سبیل كشف ھذه الظاھرة وتوجیه الرأي العام إ
والضغط على السلطات للتحلي بالجدية والمسؤولیة بالتعامل معھا.

من أبرزھا ، وھكذا وبعد سنوات من النضال نجحت بعض الجمعیات الغیر حكومیة 
جمعیة تقودھا أربع قابالت في إقناع السلطات وقادة الرأي بجدية الموضوع 

وخطورته.
والتعامل معھا بصرامة وبدأت الحكومة فتم االعتراف به كظاھرة يجب التصدي لھا 

تدعم وھة ھذا المشكل (العنف ضد المرأة)تتخذ اإلجراءات المناسبة لمواج
المنظمات الدولیة والوطنیة العاملة في ھذا المجال بعد أن كان األمر ثانويا ال يمكن 

االعتراف به والعمل على الحد منه بطرق رسمیة.
على المستوى التشريعي:- 1- 2
المصادقة على االتفاقیات الدولیة التي تحمي المرأة من كافة أشكال - 1- 1- 2

:العنف واالعتداءات وھي
لقضاء على جمیع أشكال العنف ضد النساء.لاالتفاقیة الدولیة - *
الملحق الخاص بالمیثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب المتعلق بحق - *

.المرأة
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لمرأة من العنف الموجه ضدھا وھي: سن قوانین وطنیة تحمي ا- 2- 1- 2
مدونة األحوال الشخصیة - 
األمر القانوني حول المساعدة القانونیة والقضائیة.- 

على المستوى المؤسسي (الحكومي) - 2- 2
إنشاء ھیئات من ضمن أھدافھا حماية المرأة من العنف الموجه ضدھا - 1- 2- 2

مجھن في النسیج االجتماعي ومساعدة الضحايا بتجاوز األزمة ودعم إعادة د
ومنھا:

تعنى بالدفاع عن حقوق المرأة وترقیتھا.إنشاء كتابة الدولة لشؤون المرأة- *
.والبنتالمرأةصحة تنصیب اللجنة الوطنیة لمحاربة الممارسات الضارة ب- *
.إنشاء إدارة مختصة بحماية األسرة- *
ط حول موضوع العنف ضد الخطإنجاز مجموعة من الدراسات واألبحاث و- 2- 2- 2

المرأة:
.2005- 2000ومراجعتھا 2000-1995وضع استراتیجیة وطنیة للترقیة النسوية - *
.2005سنة وضع سیاسة وطنیة لألسرة والمصادقة علیھا- *
إجراء دراسة حول العنف ضد المرأة.- *
لتدخل الموجه للتشويه الجسدي للمرأة (الخفاض).استراتیجیة لوضع - *
وضع مؤشرات النوع في موريتانیا.- *
.تخلید المناسبات العالمیة والوطنیة المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة- 3- 2- 2

فبراير 6تخلید الیوم العالمي بدون أي تشويه جسدي في النساء - 
تخلید الیوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة - 
مايو.15وم وطني للصحة اإلنجابیة تخلید ي- 

(المنظمات أو الجمعیات الغیر حكومیة)والتعاونيعلى المستوى األھلي- 3- 2
يجدر التذكیر بأن الفضل في إقناع الحكومة بتبني سیاسة لمكافحة العنف ضد المرأة 

:يعود إلى نضال مجموعة من المنظمات الغیر حكومیة نذكر منھا على سبیل المثال
عیة الموريتانیة لصحة األم والطفل، الجمعیة الموريتانیة جمعیة النساء الحقوقیات، الجم

، المنتدى الوطني لترقیة حقوق المرأة والشبكة الموريتانیة قضائیالمؤازرة المرأة
وقد تلقت ھذه الجمعیات دعما من طرف الحكومة الموريتانیة للوزيرات والبرلمانیات،

في لھذه المنظمة ريعالتي مولت عدة مشاللسكان ومن منظمة األمم المتحدة 
األنشطة والبرامج إنشاء ھذهومن أھم،الجنسي ضد المرأةمجال محاربة العنف

مراكز إليواء ضحايا العنف الجنسي وتقديم خدمات صحیة لھن ودروس توعیة ومحو 
تھنعن طريق ممارسوذلك ھن ومحاولة دمجھن في المجتمع األمیة عن األمیات من

، وحوانیت ورشات خیاطة ريع صغیرة مدرة للدخل (بتمويل مشالحیاة النشطة ل
) ومساعدتھن ماديا وذلك برصد مبالغ تساعدھن في أتعاب قضاياھن لدى الخ.......

المحامین ومتابعتھا. 
مج واألنشطة قد ساعدت على إعادة تأھیل ھذه ارأن ھذه البفي وما من شك 

حة والتخفیف من وطأة ھذه الظاھرة.الشري
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الذي مم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي ضد المرأة في موريتانیاويعمل مشروع األ
ھو محور األنشطة في ھذا المجال إلى تحقیق األھداف التالیة:

رصد العنف الجنسي الذي تتعرض له المرأة والعمل على إبالغ وتوعیة كل الجھات - *
المعنیة.

ما فیھا بت الالزمة دعم منظمات المجتمع المدني لكي تتمكن من تقديم الخدما- *
المساعدة الطبیة والنفسیة والقانونیة.

تكوين كل المعنیین بالقضیة بما في ذلك الشرطة والقضاة والعاملون في الحقل - *
الصحي وخصوصا القابالت.

عبر وسائل واإلعالم بمختلف نشاطات المشروع.والتعلیم تحسیس ال- *
ضمان االجتماعي: الالعمل و- 3

جمیع للمرأة ريعات الموريتانیة في مجال العمل والضمان االجتماعي نحت التشلقد م
مع ضدھا حقوقھا وأقرت مبدأ المساواة بینھا والرجل ومنعت كافة أشكال التمییز 

إعطائھا في حالة خاصة نوعا من التمییز اإليجابي، غیر أن استفادة المرأة من ھذه 
غالبیةدية درجة التعلیم لدى نظرا لمحدوالحقوق ما تزال دون المستوى المطلوب 

النساء وانتشار بعض األفكار التقلیدية التي تنظر بتحفظ وقدح إلى عمل المرأة خارج 
العمل والضمان االجتماعي:اإلنجازات في میدان البیت ومن أھم

على المستوى التشريعي-3-1
المرأة المصادقة على المعاھدة الدولیة إللغاء كافة أشكال التمییز ضد- 1- 1- 3
سن قوانین وتشريعات تضمن حقوق المرأة في العمل والضمان االجتماعي - 2- 1- 3

وتراعي خصوصیتھا بشكل إيجابي ومن أھم األحكام القانونیة في ھذا المجال:
ساعة.11من قانون الشغل توجب إعطاء راحة لیلیة للمرأة ال تقل عن 2المادة - *
لمرأة التي توقفت عن العمل بسبب الحمل.تمنع فصل ا33المادة - *
تفرض تساوي األجور بتساوي ظروف العمل والتخصص والمردودية دونما 78المادة - *

مراعاة لألصل والجنس والعمر والحالة االجتماعیة.أي 
شھرا من تاريخ میالد 15خالل مدة العمل طیلة للرضاعةتعطي ساعة16* المادة 

.الطفل
:وى المؤسسيعلى المست- 2- 3

وضع استراتیجیة للشغل تراعي عدم التمییز بین الجنسین في العمل - 
والحقوق.

تأسیس الوكالة الوطنیة لترقیة تشغیل الشباب.- 
.متابعة تنفیذ االتفاقیة الدولیة إللغاء كافة أشكال التمییز ضد المرأة - 

یر الحكومیة) الجمعیات غومنظماتال(والتعاوني على المستوى األھلي - 3- 3
تتركز جھود المنظمات غیر الحكومیة والمنظمات الدولیة في مجال عمل المرأة 
وضمانھا االجتماعي على المطالبة بحقوقھا ومساواتھا مع الرجل في العمل 
والتخصص والراتب والمعاش وجمیع حقوق الضمان االجتماعي، كما تعمل على دعم 
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أي رلك بولوجھا جمیع المجاالت وعدم حكجھود الحكومة في ترقیة عمل المرأة وذ
منھا على جنس دون آخر.

وفي الوسط الريفي يتم تشجیع مشاريع صغیرة عبر مساعدات فنیة وقروض صغیرة 
ويات تحت لواء التعاونیات والتجمعات القروية.ضللنساء المن

:اإلعالمفي مجال - 4
النھوض بھا في يؤدي اإلعالم دورا أساسیا في مجال التعريف بحقوق المرأة و

، بما يستطیعه من تغیر للعقلیات المتخلفة والمنحازة ضد المرأة جال القانونيالم
وخلق اتجاھات فكرية تجديدية مؤيدة لقضیة المرأة.

وقد ظل اإلعالم في موريتانیا منذ االستقالل وحتى تسعینیات القرن الماضي 
حكومات ويدور في فلك محتكرا من قبل الدولة وكان إعالما موجھا يعكس آراء ال

سیاساتھا، وفي ھذه الفترة كان االھتمام محدودا بقضايا المرأة بوجه عام. 
حر يتمثل سمح بظھور إعالم 1992سنة غیر أن انتھاج البالد للنظام الديمقراطي 

في الصحافة المكتوبة الحرة. وقد عمل ھذا اإلعالم الحر على تناول القضايا الوطنیة 
ظھور ومنذ بینھا قضیة حقوق المرأة ومركزھا القانوني.الكبرى التي من 

وأخذت وسائل وصحف حرة تدير بعضھا،أخذت النساء في إنشاء جرائدالديمقراطیة
تخصص مساحة أوفر للنساء. فالعديد من المحطات اإلذاعیة الجھوية اإلعالم

لنساء كرست وقتا كبیرا للنساء كما ھو الحال في إذاعات النساء والتنمیة، وا
والسكان، إضافة إلى تطوير برامج محلیة حول النساء واألطفال.

أما على مستوى وسائل اإلعالم الخاصة أي الصحافة الحرة، فإن حضور النساء 
بارز، فمنھن مديرات نشر، ومكلفات بالتحرير، ورئیسات روابط مھنیة، كرابطة 

والعديد یة للصحفیات،الصحفیین المدافعین عن حقوق المرأة، والشبكة الموريتان
كما أن اإلعالم الرسمي بدأ من النقابات الصحفیة المدافعة عن حقوق المرأة،

ينفتح تدريجیا على ھذه القضیة بعد تبني الحكومة الموريتانیة لقضیة النھوض 
بالمرأة وترقیتھا وتوقیعھا على االتفاقیات الدولیة في ھذا المجال وتأسیسھا لقطاع 

.والدفاع عنھاق المرأةوزاري يعنى بحقو
التحسیس للنھوض بالمرأة ومن أھم الجھود التي قیم بھا في سبیل اإلعالم و

:في المجال القانوني
) (اإلعالم الحكوميعلى المستوى الرسمي- 1- 4
جھاز راديو يعمل بالطاقة الشمسیة ال يتطلب طاقة كھربائیة 800توزيع تم -4-1-1

أسرة 800ن المناطق المعزولة من البالد وھو ما مكن أو بطاريات موجھة إلى سكا
إلى اإلذاعة باعتبارھا وسیلة معلومات رئیسیة في بلد تقوى فیه االستماعإلى 

التقالید الشفوية وال تزال فیه نسبة األمیة مرتفعة وھناك العديد من الحمالت 
ال حقوق المكثفة المقامة أجل التحسیس حول قضايا السكان والتنمیة خصوصا مج

برامج إذاعیة إنتاجالمرأة وذلك بدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان، كما تم 
وقد إلذاعة الوطنیة االمرأة ونفي ھذا اإلطار بالتعاون بین الوزارة المكلفة بشؤو

تناولت ھذه البرامج قضايا حقوق المرأة (تمدرس البنات، العنف ضد المرأة، التمییز 
ل الممارسات الضارة بالمرأة "الخفاض"، عممبكر مخاطره،الزواج الضد المرأة،
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حوار مباشر ھا برامج لبوكانت في أغ......إلخ)المرأة، دور المرأة في التربیة
يستضیف مقدمھا شخصیات فاعلة في المجال (أساتذة قانون، علماء شريعة، 

داد إع.ادات في العمل النسوي، قادة رأي)مختصون في العلوم االجتماعیة، قی
، كما تم برامج إذاعیة لمحو األمیة بشتى أنواعھا (األبجدي والوظیفي والحضاري)

إنشاء قنوات تلفزيونیة خاصة بالشباب خاصة بالشباب وتنوير الرأي العام حول قضايا 
.المرأة

إنشاء سلطة علیا للصحافة والسمعیات البصرية مستقلة-
شؤون المرأة تم تأسیسھا بالتعاون محطات إذاعیة جھوية خاصة ب5إنشاء - 2- 1- 4

المرأة) ووزارة اإلعالم في المناطق الريفیة ھذه ما بین القطاع المعني (وزارة
المحطات تعرف بمحطات اإلذاعة الريفیة وكانت تجربة ناجحة في ھذا المجال حیث 

وتساعدھا على تجاوز العقلیات الريفیة المرأة تعرضت لمجمل القضايا التي تھم
وقد تلقت العامالت في ،ووجباتھاحقوقھا ھا من معرفة ات المتخلفة وتمكنوالعاد

حقل الصحافة دورات تكوينیة على المعلوماتیة وعلى التحرير واإلعداد وتقنیات 
اإلعالمیةالنقابات اإلعالم والحوار بالتعاون مع بعض المنظمات الدولیة وبعض 

تدريبات ، كما تلقت بعضھن اة الجزيرةوبعض القنوات اإلخبارية كقنالمحلیة والدولیة 
.رحالت خارجیةخارج البالد وتبادلن الخبرات في المجال اإلعالمي عن طريق 

في حیاتھا الیومیة الكثیر من الوعي والتثقیف للمرأة البرامج ھذهقدمت وبالفعل 
عالجت الكثیر من لقضیا و، المجال القانوني والصحي والتعلیمييخصوصا ف
.المرأة من حقوقھاكین متبذات الصلةالشائكة 

في توعیة وتثقیف المرأة الريفیة  حتى الالمحطات الدور الكبیر ھذه لعبت وقد 
المدينة.أختھا في إلیه تعن ما وصلأىبمنتبقي

توصیة من طرف الحكومة بتوظیفوفي اآلونة األخیرة تعمیم إصدارتمو4- 1- 4
.الدولة دونما تمیز ز ومرافق أكثر للنساء في جمیع مراكواكتتاب 

نظمت الوزارة المكلفة بشؤون المرأة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني- 5- 1- 4
والمنظمات الدولیة العاملة في مجال النھوض بالمرأة في المجال القانوني عدة 
ملتقیات وورشات وندوات تھدف إلى التعريف بحقوق المرأة، كما قامت بإصدار 

تم وفي ھذا السیاق.اإلعالمیة التي تتحدث عن حقوق المرأةلدعائماالكثیر من 
.ما تم إنجازه حتى اآلن في مجال حقوق المرأةبرصد قامت عدة دورياتإصدار

عن القطاع أصداء المرأة التي تصدر كل ثالثة أشھرومن أشھر ھذه الدوريات دورية 
ر ماديا ومعنويا  وخصوصا منه باإلضافة إلى دعم االعالم الحالمعني بشؤون المرأة

ما ھو موجه للنھوض بالمرأة أوما تديره نساء ( الصحف والجرائد التى تديرھا نساء 
  (.

:على المستوى األھلي (المنظمات الغیر حكومیة)- 2- 4
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تجعل من أھدافھاوالروابط ونقابات إعالمیة ظھرت عدة منظمات غیر حكومیة 
أة القانونیة وفي مقدمتھا مدونة األحوال الشخصیة التحسیس بقضايا المرالرئیسیة

التي ارتبطت باسم المرأة حتى أصبح بعض العامة يسمون قانون األحوال 
وا لنا استمارة االستبیان حول ئالشخصیة (قانون المرأة) وقد اتصلنا بالعديد منھا ومل

المراقب وھنا يالحظأنشطتھم وبرامجھم التي أنجزوا أو التي ھي في طور اإلنجاز 
التي تقوم بھا ھذه أن ھناك تجاوبا متزايدا من طرف الجمھور مع الجھود اإلعالمیة 

ن ، حیث نظمت العديد ميمجال القانوناللنھوض بالمرأة في المنظمات ل
المھرجانات والحلقات النقاشیة كلھا عالجت قضايا حقوق المرأة كما نظمت عدة 

الدلیل المبسط لمدونة األحوال عتظاھرات داخل البالد كانت مصحوبة بتوزي
رأة الشخصیة والكثیر من األشرطة واألفالم التي تتحدث عن العنف ضد الم

.لمرأة والبنتومخاطره والممارسات الضارة بصحة ا
دائمة مراكز داخل مناطق نائیة من العاصمة لالستشارة القانونیة بصورة فتح- 
مجانیة.و
في مجال حقوق وتدريبھا وق المرأة تم تكوينھن منعشة في مجال حق35تكوين - 

التعبئة في وستحسیمھمة الالسكنیة لیتولین ھم توزيعھم على مناطقوالمرأة 
مجال حقوق المرأة في تلك القرى واألرياف.

وزارة شؤون المرأة وبعض الھیآت امرأة في الريف بالتعاون مع 1000محو األمیة عن -
الدولیة 

.1979ضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة (السیداو) اتفاقیة الق- 5
المرأة السیداو أھم االتفاقیاتتعتبر االتفاقیة الدولیة إللغاء كافة أشكال التمییز ضد

ة الدولیة التي تصون حقوق المرأة وتحمیھا من التمییز السلبي وقد صادقت الدول
الحین بذلت جھود ومنذ ذلك 2000الموريتانیة على ھذه االتفاقیة ووقعت علیھا سنة 

والتى تنص على جملة من وعملت بمقتضى أھم بنودھارسمیة وأھلیة في تفعیلھا 
:ھي الحقوق 

الحق في الصحة.* 
 الحق في العمل
 حق الحصول على القروض
حق الملكیة العقارية
 الحق في التمدرس
 الحق في المشاركة السیاسیة
 الحق في اتخاذ القرار
 الحق في االعالم
الحق في االستقاللیة االقتصادية
.الحق في التكوين
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على المستوى التشريعي:- 1- 5
ومن 1988* تم إنشاء مفوضیة مكلفة بحقوق االنسان ومحاربة الفقر وبالدمج سنة 

بین أھدافھا:
* تعزيز حماية حقوق اإلنسان
* محاربة كافة أشكال التمییز 

التي مكنت من تعزيز الوضعیة 2001وال الشخصیة سنة * تم إقرار مدونة األح
القانونیة للنساء وتفصیل أحكام االتفاقیة المذكورة.

على الخطة الوطنیة لترقیة وحماية حقوق اإلنسان 2003* المصادقة في سبتمبر 
حیث تحتل حقوق المرأة مكانة ھامة في ھذه الخطة.

على المستوى المؤسسي - 2- 5
مما مكن من تسجیل 1997ولة مكلفة بالحالة المدنیة في سنة إنشاء كتابة للد

بوضع نظام حالة مدنیة موثقة تمكن الجمیع سبالوالدات وإقامة إطار تشیرعي منا
رجاال ونساء من اكتساب الوثائق المدنیة التي تخول لھم التمتع بكافة الحقوق 

المدنیة والقانونیة.
وتثقیفھا وتعمل على على ترقیة المرأة ن المرأة تسھر إنشاء كتابة مكلفة بشؤو

.إلى الوظائف والمناصب العلیا مما يخول لھا القانون ولوجھا 
 إعداد تقرير أولي لتنفیذ المعاھدة المذكورة من قبل الحكومة بعد أن تم إشراك

، وقد تناول ما تم 2002المجتمع المدني في عملیة اإلعداد لھذا التقرير سنة 
بنود االتفاقیة على المستوى الرسمي (الحكومي).إنجازه وتطبیقه من 

 مما 1998إنشاء مفوضیة مكلفة بحقوق اإلنسان ومحاربة الفقر وبالدمج سنة
يعزز ضمان حقوق النساء ويمنع حدوث أي تمییز سلبي ضدھن .

 وجود برامج وسیاسات في خطط وسیاسات الحكومة تعنى بدمج النوع
الدولة.وتعمیمه على كافة إدارات ومرافق 

:(المنظمات الغیر حكومیة)والتعاونيالمستوى األھليعلى- 3- 5
) أطلقت منظمات المجتمع و(السیدالى االتفاقیة المذكورة منذ مصادقة الدولة ع

المدني العاملة في إطار حقوق اإلنسان عموما وحقوق المرأة بصفة خاصة حمالت 
الجھود المسجلة في أھمومن2000تحسیسیة وإعالمیة واسعة ابتداء من سنة 

ھذا المضمار:
منظمات المجتمع المدني مع الھیئات الحكومیة في إعداد مشاركة العديد من

.2002التقرير األولي لتنفیذ المعاھدة المذكورة سنة 
 قیام مجموعة من منظمات المجتمع المدني بإعداد تقرير موازي للتقرير السابق

في نفس السنة.
جتمع المدني بقوافل إعالمیة تحسیسیة جابت أغلبیة والية إطالق منظمات الم

الوطن من أجل التعبئة والتحسیس بحقوق المرأة وما تضمنه المعاھدة 
المذكورة للمرأة من القضاء على كل أشكال التمییز ضدھا .

 إقامة ندوات وتظاھرات نظمتھا منظمات المجتمع المدني لتحفیز النساء على
.ات السیاسیةالمشاركة في المناسب
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 التي شھدتھا البالداالستحقاقات خالل الدوائر النتخاباتوالترشح لمختلف
والسیما إبان ما يعرف بالمرحلة االنتقالیة خالل الحكم العسكري مؤخرا 

إلى أن مسألة المشاركة السیاسیة للمرأة اإلشارةاالنتقالي وھنا تجدر 
ي الذي تعاني فیه المرأة الموريتانیة الموريتانیة ما تزال تعتبر المجال األساس

في ھذا المجال إذ تم إصدار مرسوم رئاسي جھودمن تمییز ، رغم ما أقیم من
% في كل الدوائر االنتخابیة (الكتا) وھو ما خولھا وجود 20يقضي بمنحھا نسبة 

متزايد في المجالس البرلمانیة والنیابیة وعلى مستوى المجالس البلدية إال أن 
العريضة من النساء خصوصا النشطات في مجال الحقوق يعتبرن التمییز النسبة 

ما زال قائما بشكل أو بآخر.
 التعاون مع المنظمات الدولیة العاملة في المیدان، حیث مولت الكثیر من ھذه

المنظمات خصوصا منظمة األمم المتحدة للسكان، وبعض المنظمات الدولیة 
% 20لشرح مضامین نسبة تكوينیة عدة حمالت تحسیسیة ودوراتاألخرى 

التي منحت لھن (الكتا)، كما قامت بتمويل بعض الحمالت االنتخابیة لصالح 
المترشحات في الدوائر االنتخابیة للمجالس البرلمانیات والبلدية.

ثالثا: نتائج الدراسة األولیة:  
رزھا في لقد أثمرت الجھود المتنوعة من برامج ومشروعات وأنشطة أشرنا إلى أب

نتائج إيجابیة ھامة أبرزھا:تحقیقالصفحات السابقة عن 
رة نظتغییر العقلیة االجتماعیة التقلیدية المنحازة ضد المرأة، والتي تكرس ال- 1

إلى المرأة الموريتانیة كطرف أساسي تنظر جديدةإبدالھا بأخرىالدونیة لھا، و
فاعل ومسئول في العملیة التنموية.و

وولوج الكثیر من تمدرس البنات ارتفاع نسبة من تحقیقةابقمكنت الجھود الس- 2
في صنع القرار، والمراتب العلیاالنساء إلى مختلف الوظائف العامة والخاصة

واإلدارةوقد أظھرت المرأة الموريتانیة جدية واستقامة كبیرة في مجال التسییر 
عمال يثقون في وخاصة في قطاع المالیة والبنوك ،مما جعل كثیرا من رجال األ

الموظفات أكثر من الموظفین الرجال 
انتشرت ثقافة التمسك بالحقوق والمطالبة بھا والدفاع عنھا بشكل واسع لدى - 3

يخفن من اللجوء إلى المحاكم والنال يخجلالنساء الموريتانیات فأصبحن 
السترجاع حقوقھن كما كان سائدا في الماضي .

اء ضحايا العنف على أنھن ضحايا ينبغي مد انتشرت النظرة الصحیحة إلى النس- 4
يد المساعدة لھن ولسن بالضرورة مجرمات تنبغي معاقبتھن وإقصاؤھن.

الصعوبات :رابعا
تحقق من نتائج طیبة في سبیل النھوض بالمرأة الموريتانیة في المجال رغم ما
نتائج وأبرزھا:فإن ھناك صعوبات ما تزال تحول دون مزيد من تعمیم تلك الالقانوني 
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ا وقلة الطرق المعبدة اتساع مساحة البالد وضعف الكثافة السكانیة وسوء توزيعھ- 1
ستفادة من الجھود السابقة محدودة أو تكاد تكون قاصرة على النساء المما يجعل ا

الالتي يقطن في المدن الكبرى والواليات األكثر حظا من الموارد االقتصادية 
من دمازال يحمیة في صفو ف النساء والسیما في الوسط الريفي انتشار الفقر واأل- 2

استفادة كثیر من النساء في الريف في تلك البرامج والمشاريع والخطط.
ما يزال موضوع المشاركة السیاسي للمرأة يستأثر بنصیب األسد من تحفظات - 3

لفقھیة حیث فئات واسعة من المجتمع نتیجة للعادات التقلیدية ولبعض اإلجتھادات ا
المذھب السائد في البالد وھو المذھب المالكي يتحفظ كثیرا على تولي المرأة 

بالمناصب الھامة كالقضاء والرئاسة والشأن العام .
وھو ما جعل الكثیر من النساء العامالت في المجتمع المدني في مجال الحقوق 

عد أن أصبحت موجودة يطالبن بالدوام بتولي المرأة لھذه المناصب خصوصا القضاء، ب
في أسالك الجیش والشرطة والدرك.

خامسا: التوصیات
انطالقا من استعراض شامل لإلنجازات المحققة والصعوبات المعیقة في مجال 
النھوض بالمرأة في المجال القانوني يمكننا الخروج من ھذه الدراسة األولیة المبسطة 

بالتوصیات التالیة:
قوق المرأة ودمجھا في البرامج الدراسیة (الكتب إعطاء مزيد من العناية بح-

المدرسیة) 
تعزيز نشر ثقافة حقوق المرأة عبر وسائل اإلعالم-
مراجعة القانون المتعلق بالمعاشات المدنیة بصندوق معاشات موظفین -

وإعادة االعتبار للنساء في ھذا المجال (الموظفات) 
ساء والمصادقة علیه إعداد قانون حول تشويه األعضاء التناسلیة للن-
إنشاء قاعدة معلوماتیة حول النساء -
إعداد سیاسة وطنیة لصالح المرأة الريفیة.-
عیدين الوطني والدولي للمرأة كمناسبة للتعريف بحقوقھا اللغالتاس-

والوقوف على ما تم إنجازه في ھذا المجال والعراقیل التي تحول دون 
تقدمھا.

اقتصادية تنمیةمن أجل الريفي لسكان الوسط إعطاء عناية خاصة -
على ظروف مناسبة للتمتع الحصولكافة ساكنیه مننیتمكلواجتماعیة 

.بحقوقھن
االستراتیجي لمكافحة الفقر، اإلطارمحاربة األمیة والفقر عن طريق تعزيز -

تقويم من الشفافیة في توزيع المساعدات الرقابة والوذلك بمزيد من
ة.والتكوينات والقروض الصغیر



14

ملحوظة ختامیة: 

سیتم تفصیلھا وصیاغتھا بصورة مطابقة لمعايیر للدراسة ھذه الخالصة األولیة
النھائیة بما فیھا عدد الصفحات والمنھجیة االتفاقیة المنصوص علیھا في الدراسة

بحول هللا.
واختصارھا.،ونعتذر عن التأخیر في إرسال ھذه الصورة األولیة المالحظ

عرض أشكركم وهللا ولي التوفیق. الاھذه نھاية ھذوفي

عن الجمھورية اإلسالمیة 
الموريتانیة

الخبیرة األستاذة: 
مريم بنت محمد موسى
رئیسة مصلحة اإلعالم والتحسیس

بالوزارة المكلفة بالترقیة النسوية والطفولة 
واألسرة 


