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.مقدمة1
قامت موریتانیا خالل السنوات األخیرة بالعدید من اإلصالحات الھامة على المستویات .1

جتماعیة استھدفت تأسیس تنمیة مستدامة تركز على اإلنسان. و كانت االقتصادیة واال

المرأة في مركز ھذه اإلصالحات كما تشھد بذلك اإلصالحات المؤسسیة و مختلف 

السیاسات الوطنیة و القطاعیة بما فیھا اإلستراتیجیة الوطنیة للترقیة النسویة.

المجتمع الموریتاني في لقد كان للتغییرات االجتماعیة المتسارعة التي عرفھا.2

العشریات األخیرة أثرھا البالغ على حیاة المرأة عموما.

إن ھذه التحوالت التي تولد عنھا انحالل البنى االجتماعیة تركت بصماتھا على حیاة .3

ھا الریف كان أثر التحوالت على ھالمرأة و بفعل األزمات االقتصادیة الحادة التي واج

مأساویا.المرأة الریفیة بالخصوص 

واعتبارا لھذه الوضعیة، یبدو من الضروري دراسة مشاریع النھوض بالمرأة لمعرفة .4

مدى  دمجھا في دینامیكیة التنمیة االقتصادیة و االجتماعیة و الثقافیة للبلد.



- 5 -

في إطار سعیھا الدائم لترقیة المرأة في البالد العربیة تقوم منظمة المرأة العربیة و.5

تابعة المشاریع التي تستھدف النھوض بالمرأة و تمكینھا من حقوقھا و بتحیین و م.6

متابعة 2009تعزیز مشاركتھا في الحیاة من حین آلخر. و قد تبنت في برنامجھا لسنة 

إلى الیوم وذلك لیتسنى لھا دعم المشاریع و 2005المشاریع التي تغطي الفترة من 

لحكومات و القیام بعملیات الدعم الفني تسدید نواقصھا و تقدیم المشورة الضروریة ل

الضروریة لتطویر ھذه المشاریع مستقبال بما یحقق األھداف المرجوة من خاللھا.

وفي ھذا اإلطار برمجت منظمة المرأة العربیة القیام بدراسة مسحیة لمشاریع النھوض .7

إلى الیوم .2005ھذه و التي تغطي الفترة من 

یقدم، انطالقا من تشخیص معمق، و استمارة موحدة نتائج ھذه یحاول ھذا التقریر أن .8

الدراسة. 

:أھداف الدراسة1.1

انطالقا من أھداف منظمة المرأة العربیة التي تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربیة  و التي 

تقوم بإجراء دراسات مسحیة حول مختلف الجوانب المتعلقة بالنھوض بأوضاع المرأة العربیة 

ف ھذه الدراسة المسحیة للمشروعات االجتماعیة الموجھة للمرأة في الدول األعضاء في تستھد

المنظمة الي :
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 الوقوف على الجھود المبذولة على المستوى الرسمي و المستوى غیر الرسمي من أجل

النھوض بالمرأة و تحسین أوضاعھا االجتماعیة؛

یز علیھا؛الكشف عن التوجھات و الموضوعات التي تم الترك

 الوقوف على مدى نجاحھا في تحقیق أھدافھا أو أسباب اإلخفاق؛

من أجل تشخیص الوضع الراھن و تعزیز كفاءة البرامج و المشروعات و األنشطة الھادفة إلى 

تحسین الوضع االجتماعي للمرأة.

: أھمیة الدراسة2.1

صورة شبھ شاملة عن تكتسي ھذه الدراسة أھمیة قصوى ألنھا ستتیح ألول مرة  إعطاء

مشاریع النھوض بالمرأة العربیة مما سیمكن من :

 وضع خطط مستقبلیة مبنیة على قاعدة عریضة من المعاییر الموحدة بین الدول

األعضاء؛

ترسیخ ثقافة المشروع  المتكامل بوصفھا أساسا ألي عملیة تنمویة یراد لھا النجاح؛

المشاریع المنفذة مما یتیح للدول األعضاء رصد المجاالت االجتماعیة التي لم تغطھا

مراجعة سیاساتھا و برامجھا الموجھة للمرأة لسد الثغرات؛

 تسھیل تبادل الدعم الفني بین الدول األعضاء؛

إیجاد إطار للتنسیق و تبادل التجارب و الخبرات بواسطة منظمة المرأة العربیة.
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:المقاربة المنھجیة3.1

بدا من الضروري اعتماد عدة للدراسة لمحددة في الحدود المرجعیةلبلوغ األھداف ا

مقاربات منھجیة في نفس الوقت:

الوثائق المتوفرة جمع و تحلیل)iعلى مستوى تشخیص وضع المرأة عموما تم (.1

على مختلف المستویات االجتماعیة حول وضع المرأة مع بیان نقاط القوة و الضعف

صال باألشخاص المصادر الوطنیة لتعمیق تحلیل وضع المرأة ؛ ) االتiiواالقتصادیة؛ (

)iii إدارة االستمارة و ملؤھا من طرف عدد من ممولي المشاریع تم السعي قدر (

في ھذا اإلطار غطت النشاطات المقام اإلمكان لتغطیتھا الجغرافیة و الموضوعاتیة. و

وص مسئولي القطاعات ) مقابالت مع األشخاص المصادر الذین ضموا بالخص1بھا: 

التي تھتم بترقیة المرأة و التمكین لھا سواء كانوا في الدولة أو مؤسسات المجتمع  

المدني. و كانت المقاربة المتبعة في كل مرة تكمن في رصد الجھات الممولة و المنسقة 

) تكوین 2و المنفذة للمشاریع المتعلقة بوضع المرأة حیث تم القیام بحصر أولي لھا، 

) تفریغ و 3یق من المحققین و تأطیرھم لجمع المعلومات بواسطة  االستمارة، فر

) تحلیل المعطیات و تقدیم 4معالجة المعلومات إحصائیا وذلك باستخدام الحاسوب، 

) صیاغة تقریر یدمج ھذه العناصر المختلفة طبقا للمنھجیة المحددة في 5تعالیق علیھا، 

الحدود المرجعیة للدراسة.
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على مستوى صیاغة التقریر التي دعمت و استخلصت جملة المساھمات التي تم .2

رصدھا على مستوى الوثائق و المقابالت و نتائج االستمارة تم توخي الوضوح و 

اإلحالة مع تجنب اإلطالة و التكرار. و في نفس الوقت ركز التقریر على تقدیم صورة 

مقترحات التي قدمھا أصحاب المشاریع أشمل لوضع المرأة دون أن یغفل عن تدعیم ال

و تصنیفھا لتجنب بعض التكرار و صیاغة بعض األفكار. 

:االستشارة حدود 

حدود ھذه االستشارة تتمثل أساسا في محدودیة قدرات أصحاب المشاریع الذین ھم من .3

یعطي المعلومات لالستمارة  و غیاب توثیق خصوصي ومحین حول وضع المرأة و 

فة بناء المشاریع انطالقا من نسق تنظیمي و علمي یخضع لقواعد النقص في ثقا

التخطیط.

التداخل بین المؤسسات و غیاب تكامل الجھود إذ تقوم عدة جھات بعمل یستھدف   .4

النھوض بالمرأة دون تنسیق مع الفاعلین االخرین. 

شاریعھم.عدم االستعداد الكافي لمسئولي المشاریع إلعطاء معلومات وافیة ودقیقة عن م.5
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خطاطة التقریر

و  أھمیتھا أھداف الدراسةتشمل) مقدمة i(تشمل محاور ھذا التقریر العناصر التالیة : .6

انیانبذة عامة عن موریتو تشمل  خلفیة عامة (السیاق العام))ii(و المقاربة المنھجیة، 

مدخال عن الوضع االجتماعي و(اإلطار الطبیعي و الماكرو اقتصادي و البشري)

تحلیل الوضع )iii(للمرأة الموریتانیة و آخر عن وضعیة المشاریع الخاصة بالمرأة،

أسالیب تنفیذھا و الخریطة اإلحصائیة للمشاریعالراھن للمشاریع االجتماعیة وقد ضم 

نقاط القوة و النجاح و أسالیب تقییمھا و متابعتھا و أھدافھا و طبیعة أنشطتھاو 

النتائج والخالصات.)vاآلفاق المستقبلیة و ()ivو نقاط الضعف و الفجوات، (

:اختیار العینة1.3.1
تم اختیار العینة بناء على جملة معاییر :

 المشاریع لمختلف المحاور المطلوبة في الدراسة إذ تغطیھا العینة ؛أولھا شمول ھذه

 ثانیھا تمثیل متوازن لمنظمات المجتمع المدني لدورھا الرائد في تطویر الوعي

االجتماعي و تغییر العقلیات و المسلكیات في مجتمع للجماعة التقلیدیة  دورھا و 

حضورھا القوي فیھ؛
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جغرافیة و الوصول إلى جمیع نقاط الوطن (حضرا وریفا، مدنا و ثالثھا مدى التغطیة ال

قرى، والیات و مقاطعات، عواصم و ضواحي، إلخ)؛

و في ھذا اإلطار و انطالقا من تصنیف وزارة الشؤون االقتصادیة و التنمیة التي تعنى 

بتنسیق و متابعة المشاریع على المستوى الوطني حاولنا حصر المشاریع و القطاعات 

لمنفذة مما أتاح لنا تحدید العینة بناء على تطبیق المعاییر السابقة. ا

حوالي خمسین مشروعاوھكذا شملت العینة ثالثین مشروعا غطتھا الدراسة من جملة 

قائمة أو منتھیة تھتم بقضایا المرأة. و تجدر اإلشارة ھنا أن ھذه المشاریع المنفذة من قبل 

ھلیة بشكل كلي أو جزئي تعتبر اإلطار البرامجي للنھوض الجھات الحكومیة و المنظمات األ

بالمرأة بصورة شبھ حصریة.

: جمع وتحلیل البیانات2.3.1

إن مادة ھذا التقریر تتكون من عدة عناصر یمكن أن نلخصھا فیما یلي:

رغم ان اإلحصائیات حول المرأة الزالت ناقصة في موریتانیا. ومع ذلك توجد بعض مصادر 

اإلحصائیة تعطي، بدرجات مختلفة، مؤشرات ھامة تتعلق بالجمھور. و یتعلق األمر المعلومات

بـ:

اإلحصاءات العامة للسكان التي تعطي معلومات حول الجنس و وسط اإلقامة: عدد -

السكان، الحالة العائلیة، التھذیب، الصحة، الھجرة، الموالید، الوفیات،...؛
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رباب العمل (التحقیق حول القطاع غیر المصنف، التحقیقات حول مؤسسات العمل/ أ-

التحقیق حول المؤسسات، التحقیق الموریتاني حول التنمیة الحیوانیة والزراعة...) التي 

تعطي معلومات حول جنس رب العمل و العامل؛

المسوح (المسح متعدد المؤشرات، المسح الدائم حول ظروف العیش، المسح  الدیمغرافي -

دمج، بدرجات مختلفة، معطیات متعلقة ببعض الجوانب الخصوصیة و الصحة) التي ت

؛9للمرأة.

المعطیات اإلداریة حول التھذیب و الصحة والوظیفة العمومیة و الضمان االجتماعي -

التي توفر غالبا أرقاما یمكن أن تفصل على أساس من النوع والوسط و ھي غالبا ما 

؛تكون سنویة و بالتي تمكن من متابعة التطور

اعتمدت تحقیقا 2004دراسة حول سوق العمل في الوسط الریفي تم إنجازھا سنة -

منوغرافیا لثالث قرى من الوسط الریفي؛

توفر معطیات نوعیة ھامة تغني المعطیات الكمیة للمصادر 10دراسات وبحوث مختصة -

التقلیدیة (اإلحصاءات، التحقیقات، المصادر اإلداریة)؛

كز التوثیق و اإلعالم حول المرأة والطفل و األسرة والطفولة في وثائق مختلفة جمعھا مر-

من طرف كتابة الدولة لشؤون المرأة؛1995موریتانیا المنشأ في 

إضافة إلى ھذه المسوح و الدراسات تم استغالل الوثائق اإلستراتیجیة و تحلیل النصوص 

أة.المنظمة للقطاعات الحكومیة و المنظمات التي تھتم بقضایا المر

11

9
تطلب من المؤسف أن ھذه المعطیات ال تقدم دائما حسب النوع والوسط.  و ھو ما یعیق التحلیل الكمي لوضعیات المرأة أحیانا. و خارجا عن ذلك ی

عطیات المتوفرة حالیا في ھذه التحقیقات.تحلیل بعض الجوانب الھامة إلشكالیة المرأة  معطیات أكثر تفصیال و تحدیدا من الم
یتعلق األمر بدراسة عن مؤشرات النوع في موریتانیا (أعدھا فریق متابعة النوع على أساس نتائج المسح الدیمغرافي) و بدراسة حول أسباب 10

الطالق في موریتانیا وعدة  دراسات حول تمدرس البنات (الكلفة، عوامل النجاح...).
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طبعا دون اغفال المعلومات التي وفرتھا االستمارة و التي تم استغاللھا وتحلیلھا نوعیا 

.وكمیا

:صعوبات الدراسة3.3.1

كأي دراسة  تتعلق بالجوانب اإلنسانیة ذات الطابع الدینامیكي فإن ھذه الدراسة ال تخلو من 

صعوبات یمكن أن نجمل أھمھا فیما یلي:

قیة لدى أغلب المؤسسات و حداثة تجربتھا في العمل التنموي و األمر غیاب ثقافة توثی-

سواء بالنسبة لمؤسسات الدولة أو منظمات المجتمع المدني؛

الفترة الزمنیة التي تمت فیھا الدراسة تمیزت بكونھا أعقبت فترة انتقالیة تعطلت فیھا -

الفاعلین ال یزالون في الكثیر من التمویالت و البرامج بفعل العوامل السیاسیة و أغلب

حیرة من أمرھم؛

رغم ان الطاقم البشري الذي اشرف على ملء االستمارة جید التكوین و اإلعداد و لكن -

الذین یعطون المعلومات لیسوا دائما على مستوى اإلحاطة الكافیة بالمشاریع التي 

لوقت الكافي یتحدثون عنھا و سیاقاتھا و كثرة مشاغلھم الیومیة قد تحول دون تخصیص ا

لملء االستمارة بشكل مرضي تماما.

وقد حاولنا التغلب على ھذه العقبات عن طریق أخذ المعلومات من أشخاص مصادر و 

االطالع ما أمكن على المشاریع و المراجعة المتكررة للقائمین على المشاریع من أجل 

استكمال المعلومات و ھو ما أخذ الكثیر من الوقت و الجھد. 
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خلفیة عامة (السیاق العام).2

مدخل عن الوضع االجتماعي للمرأة الموریتانیة1.2
یات ینطلق تحلیل الوضع االجتماعي للنساء الموریتانیات من العدید من الدراسات و المعط

اإلحصائیة و التي مكنت من رصد مختلف جوانب الحیاة االجتماعیة و االقتصادیة و الثقافیة و 

السیاسیة للمرأة. وھو ما تبرزه المعطیات التالیة:

A. حالة الفقر لدى المرأة

،  فإن أقل من نصف 2004حسب المسح الدائم حول ظروف العیش لسنة .1

تحت خط الفقر بینما یعیش ثلث السكان %) یعیشون 46,7الساكنة الموریتانیة (

%). أما فیما 51(2000في فقر مدقع. أما مدى الفقر فقد تقلص بالنسبة لسنة 

% سنة 39إلى 2000% سنة 42,7یخص األسر فأن نسبة الفقر انتقلت من 

2004.12

%) من فقراء البلد. وتبرز 74,8تضم المناطق الریفیة قرابة ثالثة أرباع (.2

ا بین ریف النھر (ضفة نھر السنغال) و الریف اآلخر حیث یبلغ المعطیات فروق

% في الریف الجاف. ویضم ھذا 57,2% مقابل 66,3مدى الفقر في ریف النھر 

13% من فقراء البلد.57,9األخیر لوحده  

2004الدائم حول ظروف العیش المسح 12
المصدر السابق13
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وتبرز المعطیات حول الفقر المدقع ھذه الفروق: فالمنطقة الریفیة الجافة .3

اكنة ذات الفقر المدقع بینما تضم منطقة النھر % من الس61لوحدھا تعد 

16.%14

تحلیل أثر الفقر حسب جنس معیل األسرة  یبرز فروقا بین الوسط الحضري و .4

% لألسر 26,2الریفي. فھو أضعف لدى األسر التي تعیلھا امرأة في انواكشوط (

% لتلك التي تعیلھا نساء) و في الریف الجاف 25التي یعیلھا رجال مقابل 

% إذا كان 65,9%). و أثر الفقر أقوى في ریف النھر (52,9% مقابل 57,9(

% إذا كان المعیل امرأة) و في المدن األخرى 70,3معیل األسرة رجال مقابل 

%). األسر واحدیة  الزوجة التي یعیلھا رجال أثر الفقر 39,9% مقابل 31,9(

15%).38,8% مقابل 41,1علیھا أقوى من تلك التي تعیلھا نساء (

B. التھذیب و محو األمیة

التھذیب:
%. ھناك  فروق 82,3مستوى التعلیم األساسي: نسبة التمدرس ھي على.5

% 70,3ملموسة حسب موقع اإلقامة حیث تبلغ ھذه النسبة في الوسط الریفي 

% في الوسط الحضري, و لكن ھناك فرقا على ھذا المستوى 101,4مقابل 

16% لألوالد.66,1% مقابل 74,3ي بنسبة لصالح البنات في الوسط الریف

المصدر السابق14
المصدر السابق15
المصدر السابق16
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على مستوى التعلیم الثانوي: نسبة التمدرس الخام ضعیفة نسبیا على المستوى .6

% في 49,8%) ولكنھا تغطي فروقا على مستوى موقع اإلقامة (29الوطني (

17% في الوسط الریفي).12,1الوسط الحضري مقابل 

محو األمیة   
% من 56,7أن 2004م حول ظروف العیش لسنة تبرز نتائج المسح الدائ.7

سنة یقرأون و یكتبون. و تبلغ 15الموریتانیین الذین تبلغ أعمارھم أو تزید عن 

و 2000% حسب المسح الدائم حول ظروف العیش لسنة 57,2ھذه النسبة 

؛ وھو ما یبین الثبات 2007% حسب المسح متعدد المؤشرات لسنة 58,1

ات.النسبي خالل أربع سنو

فروقا ھامة. فحسب وسط اإلقامة 2007ویبرز تحلیل نسبة محو األمیة لسنة .8

% في الوسط الریفي). وحسب الجنس 52% في الوسط الحضري مقابل 65,2(

% في 26,6% للرجال ) وحسب الوالیات (63% للنساء مقابل 56,1(

% لدى 75% في انشیري) و حسب مستوى الثروة (81,3كوركول مقابل 

18).% لدى األكثر فقرا45,1غنى  مقابل األكثر

المصدر السابق17
2007المكتب الوطني لإلحصاء، التحقیق متعدد المؤشرات 18
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C.صحة المرأة

نسبة النفاذ إلى خدمات الصحة)1

% من الساكنة تعیش على مسافة 67التغطیة الصحیة ال تزال غیر كافیة فقط .9

. ولكن توزیعھا غیر متساو و یتغیر 19كلم من نقطة أو مركز صحي5أقل من 

انواكشوط.  وھذه الوضعیة ناتجة % في 98% في الحوض الغربي إلى 52من 

عن عدم التزام معاییر صارمة إلقامة المنشآت الصحیة.

كلم عن محل السكن ھي في 5نسبة استخدام بنى صحیة تبعد أكثر من .10

وعلى 2004و2000% ما بین 58,2% إلى 73تناقص. فقد انتقلت من 

عیة % وھذه الوض34,5% إلى 55مستوى الریف مرت ھذه النسبة من 

مرتبطة بعدم التوافد على ھذه البنى بفعل العدید من العوامل مثل عدم وجود 

العالجات المبحوث عنھا و كفاءة األشخاص و تواضع الخدمات المقدمة في ھذه 

20البنى.

نسبة وفیات األمومة -2

لكل 686نسبة وفیات األمومة ال تزال مرتفعة في موریتانیا حیث تبلغ .11

في األلف مقابل 77أما وفیات األطفال الشباب فتقدر بـ 21حیة. والدة100000

لوفیات األطفال و ھناك فروق ھامة حسب الجنس سواء بالنسبة 122

للبنات) أو لمن تقل ‰ 67لألوالد مقابل ‰ 86لمن تقل أعمارھم عن السنة (.12

22للبنات).‰ 108لألطفال مقابل ‰ 135سنوات (5أعمارھم عن 

2003الحولیات اإلحصائیة للصحة 19
اإلطار اإلستراتیجي لمكافحة الفقر20
2007المسح متعدد المؤشرات، لإلحصاءالمكتب الوطني21
المصدر السابق22
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الوسط تبرز أن نسب وفیات األطفال و الشباب أكثر ارتفاعا في ومالحظة .13

و ‰ 72,3منھا في الوسط الحضري (‰) 127,2و ‰ 80الوسط الریفي (

113,6.(‰23

منع الحمل -2

ال یزال استخدام طرق منع الحمل غیر منتشر لدى النساء الموریتانیات. فـ .14

منع حمل تقلیدیة او % من النساء المتزوجات فقط قد استخدمن وسیلة9,3

% یستخدمن وسیلة حدیثة.وتعتبر الحبوب ھي الوسیلة األكثر 8عصریة ومنھن 

%). ویبقي استخدام وسائل منع الحمل مرتبطا بالمستوى الثقافي و 6استخداما (

% في الوسط 13,8% مقابل 3,3موقع اإلقامة. في الوسط الریفي یبلغ 

الحضري.

لوالدةاللجوء إلى العالجات ما قبل ا)2

اللجوء إلى العالجات ما قبل الوالدة یعتبر عامال مھما في صحة األم والطفل .15

وقد تطور بصورة إیجابیة في نھایة العشریة و إن لم تستفد منھ كثیرا النساء 

الریفیات؛ فحسب المعطیات المتوفرة نسبة تغطیة اللجوء إلى العالجات ما قبل 

%) منھا في الوسط 88ضري (الوالدة أكثر ارتفاعا في الوسط الح

24%).66,1الریفي(

المصدر السابق23
المصدر السابق24
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حالة التغذیة)3

% من األطفال 29,8تبرز المؤشرات حول حالة التغذیة لألم و الطفل أن .16

% منھم 7,1سنوات یعانون من نقص الوزن و أن 5الذین تقل أعمارھم عن 

% یعانون من تأخر في النمو. وھذه 27یعانون من نقص حاد في الوزن و 

% من األطفال یعانون من 36,5رات أكثر حدة في الوسط الریفي حیث المؤش

% من تأخر في 30,9% من نقص حاد في الوزن و 9,5نقص في الوزن و 

25النمو.

المساعدة خالل الوضع)4

) و المسح EDSMتبرز المقارنة بین نتائج المسح الدیمغرافي و الصحة(.17

MICSمتعدد المؤشرات ( لنسبة المساعدة أثناء الوضع ) زیادة خفیفة  2007

% سنة 61إلى 2001% في 57من طرف شخص مكون حیث انتقلت من 

%) منھا في الوسط 90. وھذه النسبة أكثر ارتفاعا في الوسط الحضري (2007

%). و یرتبط اللجوء إلى المساعدة في الوضع من طرف شخص 39الریفي (

دى النساء الالتي ال % ل45كفؤ بالمستوى التعلیمي لألم وبظروف العیش (

% لدى النساء ذوي المستوى الثانوي فما 92یمتلكن أي مستوى تعلیمي مقابل 

% لدى النساء األكثر 21فوق) كما أن ھذه النسبة تتغیر حسب مستوى العیش (

26% لدى النساء األكثر غنى).96فقرا مقابل 

المصدر السابق25
المصدر السابق26
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) معرفة النساء عن فیروس السیدا(االیدز)5

ا ال تزال معاقة بجھل طرق االنتقال و وسائل الحمایة. في إن مكافحة السید.18

الوسط الریفي تسود التصورات الخاطئة مما یخلق خلطا من شأنھ أن یعیق 

جھود الوقایة. وتبرز المعطیات المتوفرة أن معرفة  طرق الوقایة و االنتقال أھم 

27%).8,4%) منھا في الوسط الریفي(17,3في الوسط الحضري (

D. و الممارسات االجتماعیة الضارة المرأة

برغم الجھود التي بذلتھا السلطات العمومیة من خالل التحسیس باالتفاقیة .19

الدولیة للقضاء على كل أشكال التمییز ضد المرأة و إصدار مدونة األحوال 

الریفیة بالخصوص بقي ھشا: فإن وضع المرأة عموما و2001الشخصیة في 

التسمین و الزواج المبكر والجھل و الطالق و العنف انتشار ظواھر الخفاض و 

و ضعف المشاركة في اتخاذ القرار وعدم النفاذ إلى خدمات الحمایة االجتماعیة 

و القانونیة للنساء.

الخفاض

% مقابل 84,1ال یزال الخفاض ممارسا بصورة واسعة في الوسط الریفي (.20

البا خالل مرحلة و تتم ھذه الممارسة غ28% في الوسط الحضري).59,7

% من النساء التي 72,3الطفولة األولى و في بعض األوساط في سن معینة. 

% كن ضحایا لشكل فظیع 2,7تعرضن لھذه الممارسة قطع منھن لحم بینما 

وتتغیر ھذه الممارسة29تمثل في قطع بعض األعضاء التناسلیة جزئا او كلیا.

المصدر لسابق27
المصدر السابق28
المصدر السابق29
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% في الترارزة) و حسب المستوى 26,6ة إلى % في العصاب98,1من والیة إلى أخرى (21-

% لدى النساء 85,6% لدى النساء الالتي تابعن تعلیما قرآنیا مقابل 76,8التعلیمي لألمھات (

الالتي لم یتابعن  أي تعلیم). 

التسمین القسري (البلوح).21

المعطیات حول التسمین على المستوى الوطني محدودة جدا. والمتوفر منھا ھو .22

التي تشیرإلى أن ھذه الممارسة تتغیر بصورة دالة EDSM 2000ھ ما تعطی

% في الوسط الریفي 24حسب الوسط والمنطقة الجغرافیة و االنتماء اإلتني: 

% في مناطق الجنوب الشرقي ii (36% في الوسط الحضري؛ 19مقابل 

% لدى البیظان العرب 28% في منطقة النھر؛ 18% في الشمال و 13مقابل 

% لدى اإلتنیات األخرى.2بل مقا

% من الفتیات التي 11وحسب نفس المسح فإن ھذه الممارسة في حالة تقلص .23

49–40% من الفئة العمریة 35سنة تم تسمینھن مقابل 15تقل أعمارھن عن 

% من النساء المستجوبات أكدن أنھن سمن أو 20سنة. و یبرز المسح أن 

سیسمن بناتھن.
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ج المبكر وتعدد الزیجاتالزوا

ال یزال الزواج المبكر ظاھرة منتشرة في موریتانیا فنسبة النساء الالئي .24

%. وھذه النسبة أكثر ارتفاعا في الوسط 19سنة ھي 15تزوجن زواجھن األول قبل 

%). 15,3%) منھا في الوسط الحضري (22,6الریفي (

%) 11,9سط الحضري (فیما یخص تعدد الزیجات فھو أكثر حضورا في الو.25

وفي أغلب الحاالت یمكن تفسیر انتشار ھذه الظاھرة 30%).9,8منھ في الوسط الریفي (

في الوسط الحضري بمستوى العیش لدى بعض الرجال و بالظروف االجتماعیة 

واالقتصادیة الصعبة للنساء خصوصا تأخر سن الزواج األول و النسبة المرتفعة للطالق. 

لنسبي في الوسط الریفي فروقا ھامة على المستوى العرقي. و یغطي ھذا الضعف ا

فالظاھرة حاضرة بقوة في ریف النھر (ولوف، ھالبوالرن، سوننكي). و في مجتمع 

البیظان حیث تضعف ھذه الظاھرة في شكلھا التقلیدي تعتبر "الزیجات والطالق المتكرر" 

الجتماعیین. شكال من "تعدد الزوجات على مستوى الزمن" كما یقول بعض ا

العنف ضد المرأة 

في ظل غیاب معطیات معمقة حول العنف ضد النساء فمن غیر الممكن قیاس .26

مدى انتشار الظاھرة. وحسب المعلومات المستقاة من بعض التحقیقات فإن ظاھرة العنف 

ضد المرأة حاضرة وبأشكال مختلفة في العدید من األوساط. وھكذا

2007التحقیق متعدد المؤشرات 30
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مل القسري في المنزل و العنف البدني و القولي و المعنوي تتعرض النساء للع27-

و الزوجي و ربما الجنسي مما یلقي بثقلھ على ظروف المرأة  ویتسبب لھا غالبا في 

الجنون و االنعزال و التوتر و الرفض و التمییز.

و في بعض المناطق یعتبر العنف الجسدي، وھو ما یشكل مفارقة، عالمة على .27

.تثمین للزوجة

و خارجا عن ذلك ال یزال البغاء بأشكالھ المعاصرة غیر واسع االنتشار في .28

الوسط الریفي بفعل التضامن االجتماعي وسیادة القیم الثقافیة. إال أن ھناك ظاھرة 

تتعلق باالستغالل الجنسي للبنات (الزواج القسري) أشارت لھا العدید من الدراسات 

المیدانیة. 

سیةضعف المشاركة السیا
برغم ضمان الدستور بصورة متساویة لحق االنتخاب للنساء والرجال فإن .29

الموقع السیاسي للمرأة عموما ال یزال ھشا. ویتمیز بضعف مشاركتھا في الحیاة 

على قانون یؤسس لنصیب أدنى (كوتا من 2006السیاسیة حتى المصادقة في 

%) للنساء في المناصب االنتخابیة. 20
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ك تبدو الحركة النسائیة التجمعیة دینامیكیة خصوصا في األریاف؛ فقد ومع ذل.30

أن النساء معیالت األسر في 2000أبرز المسح الدائم حول ظروف العیش لسنة 

الریف تشارك بصورة أكثر من نظیراتھا في الوسط الحضري في اجتماعات ھذه 

. الروابط والتنظیمات الجمعویة

ادیة واالجتماعیةجھل النساء لحقوقھن االقتص
یتمیز موقع المرأة االقتصادي بجھل حقوقھا االقتصادیة األساسیة ( النفاذ إلى .31

القرض، النفاذ إلى الملكیة العقاریة، ...) و بالتالي تجد نفسھا محرومة.

2001-2000فحسب المسح الموریتاني حول التنمیة الحیوانیة والزراعة لسنة .32

لنوع في الملكیة العقاریة. وتبرز الدراسة أن ھناك فروق ھامة على مستوى ا

% من النساء لدیھا سند عقاري باسمھا كما تشیر نفس الدراسة إلى النسبة 18,7

المنخفضة للمساحات المرویة المزروعة من طرف نساء.

وفي میدان القرض الزراعي ال تعطي المؤسسات المختصة إال مكانة محدودة .33

ستغالت الریفیات ال یمتلكن سندات ملكیة. وفي بعض للمرأة الریفیة. فغالبیة الم

المناطق الریفیة تولد بقایا العبودیة مشاكل عقاریة و توزیعا غیر متساو للمداخیل.

أنھ ا) أھم 2000فیما یخص النفاذ إلى القروض الصغیرة یبرز المسح الدائم لسنة .34

وساط األكثر فقرا في الوسط الریفي منھ في الوسط الحضري؛ ب) و أن استفادة األ

منھ محدودة.

برغم ھذه األھمیة في الوسط الریفي إال أن بعض النواقص في إستراتیجیات التدخل  35

ال تمكن النساء من اللجوء إلى ھذه الموارد للتمویل لضمان السیر الجید في ھذا المیدان 

المتوسط و الطویل  لنشاطاتھن اإلنتاجیة و التجاریة وال إنجاز استثمارات على المدیین 
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) ظروف النفاذ i: ضروریة للتحسین المستمر لإلنتاج و اإلنتاجیة فمن ھذه النواقص

) األدوات iiالتقلیدیة (نسب الفائدة، آجال التسدید، مساھمات المقترضین، الضمانات) ؛ 

المستخدمة غیر متكیفة مع الحاجات الخصوصیة للنساء نظرا لكونھن ال یتوفرن على 

) نشاط الوزارة و صنادیق القرض و iiiت حول إمكانیات القرض و إجراءاتھ؛ المعلوما

االدخار لترقیة القروض الصغیرة في الوسط الریفي والقروي محدودة على مستوى 

بعض عواصم الوالیات و ال تستفید منھا في الغالب النساء.

E.نشاطات و شغل وبطالة المرأة

a  (نشاطات المرأة

ن الدراسات أن النساء في مختلف األوساط یقمن بالعدید من تبرز العدید م.35

النشاطات التي تتنوع حسب العمر و األصل الجغرافي و اإلتني و الفئة 

االجتماعیة.  و یمكن أن نصنف ھذه األنشطة كما یلي:

: تشمل العنایة باألطفال و األشخاص المسنین وھي من عمل أنشطة عائلیة.36

النساء؛ 

:یتعلق األمر بأنشطة إعداد الطعام وتنظیف المسكن و التزود زلیة  أنشطة من.37

بالماء والحطب و في بعض األحیان األغذیة واللباس والصحة، إلخ.. و تقوم 

بعض النساء بھذه النشاطات أكثر من غیرھا؛
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: في ھذا المیدان دور المرأة یتغیر من منطقة إلى أخرى فقد أنشطة زراعیة.38

لحصاد وزراعة الخضروات و لكنھ قد یشمل التكفل بأشغال یتعلق بالتكفل با

األرض (خدمة األرض، البذر، إلخ.). 

و العقبة األساسیة أمام مشاركة المرأة  في الزراعة ھي النفاذ إلى ملكیة األرض .39

% فقط من النساء یمتلكن سندات عقاریة. 18,7فاإلحصائیات المتوفرة تبرز أن 

مساحة مرویة وزعت 124و من ضمن 1989و حسب نفس اإلحصائیات فمنذ

على منح نھائي.2002حصل تسع نسوة فقط في 

لحساب قطاع شؤون المرأة  صعوبة 2002قیم بھا في 31وقد أكدت دراسة.40

حصول النساء على الملكیة العقاریة عموما"النفاذ إلى األرض غیر متساو بین 

ا یمثل  شكال من أنواع الرجال و النساء على امتداد التراب الوطني و ھو م

التمییز یكمن تفسیره في  سیطرة الشیوخ التقلیدیین ورثة الحقوق العرفیة غیر 

المكتوبة و لكنھا متأصلة بما فیھ الكفایة لتشكل مرجعیة معترفا بھا."

وتؤكد العدید من اآلراء أن النساء الزلن إلى یومنا ھذا شبھ مھمالت من طرف .41

المیدان خصوصا القانون العقاري و النصوص النصوص التنظیمیة في ھذا 

المطبقة لھ. حتى و إن لم تكن النصوص تفرق في النفاذ إلى ملكیة األرض و رغم 

المساواة القانونیة المبدئیة إال أن نفاذ النساء إلى ھذه المكیة ال

یزال محدودا خصوصا في الریف حیث األرض ھي أحد الموارد األساسیة للدخل.

مییز ضد النساء في میدان الملكیة العقاریة لھ عالقة ببعض العادات التي ھذا الت.42

ال تزال راسخة في المجتمع و التي تجعل منح المرأة األرض غیر مقبول ألنھ 

یحول ملكیة األرض إلى اآلخر القبلي أو العرقي.

دراسة أنجزھا بن ولد المراكشي31
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ن :  أھم األنشطة التي تتكفل بھا النساء في ھذا المیداأنشطة التنمیة الحیوانیة.43

تخص تغدیة وسقي القطیع و صیانة المرابد و حلب األغنام و حتي األبقار عند 

الفالن و تحویل المنتوجات (اللبن، الوبر، إلخ) و األنشطة المرتبطة بتنمیة 

الطیور، إلخ.

:  لبعض المنتوجات النباتیة (الصمغ العربي، ثمرات النباتات أنشطة االلتقاط.44

الطبیة، إلخ).

: مثل الحبك و صناعة الخیام وبعض الصناعات التقلیدیةأنشطة الصناعة.45

التقلیدیة مثل الحقائب و السالت، إلخ.

: التي تغطي البیع بالتقسیط لبعض البضائع و المنتجات الغذائیة األنشطة التجاریة.46

وبعض منتجات الصناعة التقلیدیة.

b(شغل وبطالة النساء
المسح الدائم لظروف العیش في النسبة المتوسطة للنشاط الوطني تبلغ، حسب .47

ویبرز توزیع ھذه النسبة حسب الجنس و الوسط أن النساء %32.59,4، 2004

%). 42,8%) من أخواتھا في الحضر(36الریفیات أقل نشاطا (

% حسب نتائج المسح الدائم حول ظروف 67نسبة شغل الساكنة النشطة ھي .48

%) ھي أكثر ارتفاعا 69,4في (. ونسبة الشغل في الوسط الری2004العیش لسنة 

%). بالنسبة للنساء نسبة الشغل ضعیفة مھما كان 64,2منھا في الوسط الحضري (

%) أكثر شغال من النساء الحضریات 53وسط اإلقامة. ومع ذلك فالنساء الریفیات (

)52,2.(%

بوصفھا عدد الناشطین (بما فیھم األفراد العاطلین الباحثین عن عمل) إلى مجموع الساكنة النشطة.نسبة النشاط تعرف 32
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قامت 33وتوزیع أنماط الشغل في الوسط الریفي غیر معروف تماما. إال أن دراسة.49

واعتمدت مشاھدات 2004فوضیة حقوق اإلنسان ومكافحة الفقر والدمج سنة بھا م

تفصیلیة في ثالث قرى ریفیة  تبرز أن قطاع الزراعة و التنمیة الحیوانیة ھو األكثر 

%) كما تظھر ھذه الدراسة تعدد النشاطات 36شغال للنساء في المناطق الریفیة (

ي و فصلیة النشاطات و حركیة األفراد في الھادفة إلى الكفایة و الممیزة للوسط الریف

البحث عن شغل.  

% حسب المسح الدائم لظروف 32,5نسبة البطالة على المستوى الوطني ھي .50

%). 25,2%) أكثر من الرجال (47,3. و البطالة تمس النساء (2004العیش لسنة 

% و 47نسب البطالة لدى النساء الریفیات و الحضریات متقاربة فھي على التوالي 

%. وھو ما یمكن أن یفسر بإھمال بعض المشاغل في األوساط الخصوصیة 47,8

وعدم أخذھا في االعتبار.

F. تأثیر الھجرات و التقري على المرأة

العدید من األسباب المرتبطة بعدم المساواة بین الوسط الریفي و الحضري أدت .51

إلى ھجرات مكثفة من الریف إلى المدن.

یفیة األولى تخص الرجال الباحثین عن عمل في المدن. و قد كانت الھجرات الر.52

كان لھذه الھجرات رغم بعض اإلیجابیات على مستوى دخل األسر نتائج عموما 

ضاغطة على النساء الریفیات. فقد اضطررن إضافة إلى مشاغلھن التقلیدیة أن 

دون یمارسن وظائف جدیدة كانت تقلیدیا من شأن الرجال. فقد أصبحن ربات أسر

دعم كبیر من أزواجھم الذین لم ینجحوا دائما في اندماجھم المھني في المدینة. 

دراسة حول سوق العمل في الوسط الریفي33
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وخارجا عن آثار ھذه الھجرات على المستوى العائلي من انفصال بین الزوجین 

لفترات طویلة تعرض صحة و تھذیب األطفال للخطر و یمكن أن تئول إلى انفصال 

النساء لإلنتانات المنتقلة عن طریق الزوجیة. كانت ھذه الھجرات سببا في تعرض 

الجنس وفیروس السیدا بفعل السلوك ذي المخاطر ألزواجھم المھاجرین.

وفي مرحلة ثانیة نالحظ ھجرات نسائیة ال تزال تحتاج مزیدا من الدراسة و قد .53

شملت فتیات باحثات عن العمل المنزلي و فئات من النساء الریفیات باحثات عن 

جتماعیة أفضل " تمكنھن من التكفل المناسب الذي ال یجدنھ حیاة اقتصادیة و ا

في الریف...".

ینضاف إلى الھجرة الریفیة تقر فوضوي أدى إلى توزع فضائي للسكان في .54

العالم الریفي وطرح مشاكل في تغطیة الحاجات األساسیة (الماء، التھذیب، 

الصحة).

تمثلت في تغیر نمط العیش و و كان لھذا التقري آثار سلبیة على المرأة الریفیة .55

التحوالت االجتماعیة والعائلیة وغیاب أنماط اإلنتاج و االستھالك التقلیدیة و 

المسارات الطبیعیة. و في مناطق أخرى لم تكن اآلثار دائما سلبیة حیث مكنت 

من االستفادة من نفاذ أفضل إلى خدمات الصحة والتھذیب و الماء.
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مدخل عن وضعیة المشاریع الخاصة بالمرأة2.3
من المھم قبل التعرض لوضعیة المشاریع المتعلقة بالمرأة أن نستعرض اآللیات المؤسسیة  

للنھوض بأوضاع المرأة وكذلك السیاسات والبرامج الوطنیة الموجھة للمراة.

اإلطار المؤسسي للمشاریع المرتبطة بالمرأة1.3.2

و األسرة وزارة الشؤون االجتماعیة و الطفولة1.1.3.2

تأتي وزارة الشؤون االجتماعیة و الطفولة و األسرة بعد سلسلة من التطورات عرفھا القطاع 

المكلف بالترقیة النسویة حیث انتقل من كتابة للدولة مكلفة بشؤون المرأة إلى قطاع وزاري 

. 2007حكومة التي أعقبت انتخابات مارس مكلف بالترقیة النسویة والطفولة واألسرة في ال

ویعكس انتقال القطاع من بنیة مؤسسیة " كتابة دولة" إلى "وزارة" مرحلة جدیدة في األھمیة 

التي تولیھا الحكومة للمسائل المتعلقة بترقیة الوضع االقتصادي و االجتماعي للمرأة و حمایة 

ضمان ترقیة المرأة ومشاركتھا التامة األسرة والطفل. وتحتفظ الوزارة بنفس الصالحیات مع 

في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة و السیاسیة للبلد كما تتكفل الوزارة بترقیة األسرة و وبحقوق 

و رفاھیة الطفل طبقا للقیم اإلسالمیة و الحقائق االجتماعیة و الثقافیة ومتطلبات الحیاة 

تقویم السیاسات الوطنیة في مجاالت النوع العصریة. والقطاع مكلف بتصور و تنفیذ ومتابعة و

و الترقیة النسویة وحمایة األسرة والطفولة والحفاظ علیھا. وفي ھذا اإلطار على الوزارة أن 

) تطویر و نشر حقوق المرأة و األسرة والطفل من خالل متابعة تطبیق مدونة iتسھر على: (

) تشجیع iiادقت علیھا موریتانیا، (األحوال الشخصیة و األدوات القانونیة الدولیة التي ص

تطویر نشاطات اقتصادیة و اجتماعیة لصالح المرأة خصوصا في الوسط الریفي و ذلك 

بالتعاون مع القطاعات المعنیة.
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وبھذا االعتبار نص المرسوم المنشئ للقطاع أنھ مكلف، من ضمن أمور أخرى، بـ:

نوع و بالترقیة النسویة و سعادة الطفولة و إعداد و تنفیذ ومتابعة السیاسات المتعلقة بال-

حمایة األسرة والحفاظ علیھا؛

اقتراح سیاسات و برامج من شأنھا ضمان ترقیة األسرة و دمج أحسن للمرأة في مسار -

التنمیة؛

المشاركة في تقویم أثر البرامج و المشاریع على وضعیة المرأة و األسرة واألطفال؛-

من شانھا ضمان ترقیة المرأة واألسرة والطفولة؛جمع و إیصال المعلومات التي-

المساھمة في إعداد و تنفیذ السیاسات واإلستراتیجیات و البرامج الوطنیة و مشاریع التنمیة  -

التي من الممكن أن یكون لھا أثر على المرأة واألسرة و الطفل؛

ضمن التساوي تشجیع اإلجراءات الھادفة إلى احترام حقوق المرأة في المجتمع بصورة ت-

في الحظوظ في المیادین السیاسیة و االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة؛

تشجیع الحركات و الرابطات النسویة؛-

تحسیس المجتمع  حول حقوق المرأة والطفل و األسرة من خالل مختلف األدوات القانونیة -

میة الساریة الدولیة المصادق علیھا من طرف بالدنا و التراتیب التشریعیة والتنظی

المفعول؛

اقتراح و إنعاش ھیئات التنسیق و التشاور حول إشكالیات المرأة و األسرة و الطفولة؛-

اقتراح مشاریع النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بالمرأة و األٍسرة والطفل -

وضمان نشرھا وتنفیذھا؛
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واألسرة و الطفل.متابعة تطبیق االتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق المرأة -

وخارجا عن ذلك تقوم وزارة الشؤون االجتماعیة و الطفولة و األسرة بمتابعة توصیات 

المؤتمرات الدولیة و تنفیذ قراراتھا و بالخصوص ما یتعلق باالتفاقیة الدولیة للقضاء على 

وبرنامج نشاط بكین. مختلف أشكال التمییز ضد المرأة

باوضاع المراة  على ھیاكل المركزیة في كل محافظة :ویتوفر القطاع المكلف بالنھوض

o منسقیات جھویة مھماتھا تنفیذ السیاسات و البرامج بالتعاون مع المصالح الجھویة

للقطاعات الفنیة األخرى. و ھي تعمل تحت السلطة المباشرة للوالي و إشراف األمین 

س و تعبئة النساء حول العام للوزارة. و تلعب ھذه الھیئات دورا رئیسیا في التحسی

النشاطات المنظمة (مثل النشاطات المدرة للدخل).

o مراكز تكوین الترقیة النسویة مدعومة بفرق متنقلة مختصة في مجاالت اإلنعاش و

التحسیس و محو األمیة والتكوین المھني للنساء و الروابط النسویة الریفیة. وھذه 

االنسجام االجتماعي.المراكز تشكل إطارا مالئما للتعلم و تدعیم

ویتكون من ممثلین فریق متابعة ولتنفیذ سیاسة الترقیة النسویة و إدماج النوع تم إنشاء 

للوزارات (نقاط بؤریة) و ممثلین لشبكات المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والدولیة وممثلي 

ر بعد النوع في نظام األمم المتحدة كمراقبین.ومھمة ھذا الفریق األساسیة ھي السعي العتبا

سیاسات و استراتیجیات و برامج التنمیة القطاعیة و تنسیقھا و متابعتھا. ولھ دور ھام في 

المناصرة لدى أصحاب القرار و شركاء التنمیة والمجتمع المدني.



- 32 -

و على المستوى الجھوي تم إنشاء فرق متابعة جھویة للنوع مما شكل خطوة أولى نحو تحسین 

اور حول إدماج النوع في التنمیة المحلیة.التحسیس و التش

مفوضیة حقوق اإلنسان و العالقات مع المجتمع المدني2.1.3.2

وكانت مھمتھا 1998تم إنشاء المفوضیة المكلفة بحقوق اإلنسان ومكافحة الفقر والدمج في 

تصور وتنفیذ ومتابعة سیاسة تقلیص الفقر من جھة و سیاسة ترقیة وحمایة حقوق اإلنسان من 

ھة أخرى.ج

) تصور وإعداد خطة العمل الوطنیة iوفي مجال حقوق اإلنسان كانت المفوضیة مكلفة ب: (

) تدعیم الحوار ii، (2005لترقیة وحمایة حقوق اإلنسان التي تبنتھا الحكومة في یونیو 

) متابعة iiiوالتشاور مع الروابط الوطنیة والمؤسسات الدولیة المعنیة بحقوق اإلنسان و (

االلتزامات الدولیة في میدان حقوق اإلنسان ومن اكثر القضایا التي اھتمت بھا مجموع

.المفوضیة ھي قضیة حقوق المراة وانصافھا

شركاء التنمیة 5.1.3.2

شركاء التنمیة الرئیسیون الذین یدعمون النھوض بأوضاع المرأة  وبالذات تنفیذ االتفاقیة الدولیة 

د المرأة ومدونة األحوال الشخصیة في موریتانیا ھم: للقضاء على مختلف أشكال التمییز ض

صندوق األمم المتحدة للسكان و برنامج األمم المتحدة لإلنماء و البنك الدولي ووكالة التعاون 

األلماني و أوكسفام بریطانیا العظمى. 
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ة وتتدخل وكاالت نظام األمم المتحدة بصورة منسقة في إطار الخطة اإلطار لألمم المتحد

للمساعدة في التنمیة. وحتى اآلن یقوم صندوق األمم المتحدة للسكان بقیادة ھذا الدعم في مجال 

ترقیة النوع وحقوق األسرة. و بھذا االعتبار یشرف على الفریق المحوري للتشاور حول النوع  

من طرف نظام األمم المتحدة لضمان تنسیق و عقلنة الدعم للحكومة في2003الذي أنشئ سنة 

إطار الھدف الشامل لإلنصاف في مجال النوع الذي حددت الخطة اإلطار لألمم المتحدة 

للمساعدة في التنمیة. و یتشكل ھذا الفریق من ممثلین لمختلف وكاالت نظام األمم المتحدة و 

ع شركاء التننمیة الثنائیة (البنك الدولي، الوكالة الفرنسیة للتعاون) و الفریق الوطني لمتابعة النو

التابع لوزارة الشؤون االجتماعیة والتنمیة. و ینسق الفریق و یتابع تنفیذ النشاطات في مجال 

ترقیة النوع. 

) برنامجا 2003/2008ویضم برنامج المساعدة الخماسي لصندوق األمم المتحدة للسكان (

ین تحسفرعیا عن "استراتیجیات السكان والتنمیة" الذي یھدف من ضمن ما یھدف إلیھ إلى 

. ویتم المحیط القانوني لصالح المساواة واإلنصاف بین الجنسین في مناطق تدخل الصندوق

تنفیذ ھذه المكونة من خالل مشروع "النوع وحقوق األسرة والطفل و المرأة" الذي یمتد على 

.  ھذا المشروع الذي تھدف إحدى مكوناتھ بالخصوص إلى 2008و2003الفترة ما  بین 

جتماعي والقانوني لألسرة و تقریب خدمات العدالة مكن من وضع مقاربة تحسین اإلطار اال

المركزیة وشراكة فعالة مع المجتمع المدني على مستوى الوالیات الثالث لتدخل الصندوق 

(انواكشوط، العصابة، كوركول).
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تنفیذ برنامج وطني للحكم الرشید من خالل مكوناتھGTZوتدعم  وكالة التعاون األلماني

األربع التي تتعلق إحداھا ب "الترقیة النسویة/مقاربة النوع". وفیما یخص الترقیة النسویة فقد 

) على ترقیة المشاركة السیاسیة للنساء في 2005/2007ركزت المرحلة األولى من البرنامج (

. أما حملة نشر مدونة األحوال الشخصیة في 2006/2007االنتخابات البلدیة والتشریعیة ل 

. بینما تم تكوین 2008یتي تدخل الوكالة (الحوض الغربي و كیدي ماغا) فقد تم القیام في وال

مكونا لكل والیة) و تم اختبار التحسییس في 15(2007محسسین في الفصل األخیر من 

بلدیتین.

وقد دعم البنك الدولي من خالل صندوق التنمیة المؤسسي (الھبة الیابانیة) تنفیذ مركبة "النساء 

و األسرة والحقوق" اإلستراتیجیة الوطنیة للترقیة النسویة. وفي ھذا اإلطار طور برنامج دعم 

القدرات المعنون "ترقیة الوضع القانوني للمرأة". 

.المنظمات غیر الحكومیة و الرابطات االجتماعیة المھنیة6.1.3.2

ألخیرة (قرابة لقد تطورت بصورة محسوسة الحركة الجمعویة النسویة خالل السنوات ا-

منظمة غیر حكومیة). و التعاونیات التي تضم أعدادا ھامة من 40تعاونیة و 1700

المنتسبین نشطة وتشكل شبكات قویة  لال تصال و اإلعالم والتحسیس. و ھناك العدید من 

المنظمات غیر الحكومیة و الشبكات التي تتدخل باألساس حول ترقیة حقوق النساء و 

مستوى الوطني و الجھوي. و یعترف لھا بالنشاط والفعالیة و تشكل األطفال على ال

شركاء مفاتیح لبرامج التنمیة. وتعد منھا قرابة الخمسین (مابین منظمة غیر حكومیة، 

روابط شباب و اتحادات تعاونیة) و التي تتدخل
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إلى بصورة واسعة في نشاطات نشر مدونة األحوال الشخصیة و التحسییس بھا. و إضافة

في انواكشوط) وسعت من نشاطاتھا بتقدیم ھذا فإن بعض ھذه المنظمات (خصوصا

استشارات قانونیة مجانیة لصالح النساء. 

االستراتیجیات و البرامج2.3.2

إن ترقیة األسرة وحمایة حقوق المرأة كانت موضوع اھتمام خاص خالل العقد األخیر. وقد 

المعبر عنھا و في تنفیذ استراتیجیات قطاعیة و برامج تجسدت ھذه العنایة في اإلرادة السیاسیة

متمحورة حول الترقیة النسویة واألسرة كما حرصت الحكومة على اعتبار الحاجات 

االقتصادیة واالجتماعیة للنساء في المیادین اإلستراتیجیة المفاتیح مثل مكافحة الفقر و الحكم 

لتي ال تزال خجولة و تقلیص الفوارق بین الرشید و ترقیة حقوق اإلنسان. ومن أجل تدعیم ا

الجنسین قامت وزارة الشؤون االجتماعیة واألسرة ببلورة إستراتیجیة وطنیة في مجال النوع.

اإلستراتیجیة الوطنیة للترقیة النسویة 1.2.3.2

) التي تبنتھا الحكومة، من جھة إلى 2005/2008تھدف اإلستراتیجیة الوطنیة للترقیة النسویة (

) و إلى ترقیة إدماج بعد النوع في 1995/2000تسبات اإلستراتیجیة السابقة (تدعیم مك

السیاسات القطاعیة و بالخصوص في اإلطار االستراتیجي لمكافحة الفقر الذي ھو في طور 

) من جھة أخرى. 2006/2010المراجعة للفترة (

ع المكتب الوطني لإلحصاء. و یندرج ضمن ھذه اإلستراتیجیة نظام للمتابعة والتقویم بالتشاور م

من طرف كتابة الدولة 2003و بھذا االعتبار یشكل التقریر حول مؤشرات النوع المنجز في 
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أداة ORC Macroلشؤون المرأة بدعم مالي من صندوق األمم المتحدة للسكان و دعم فني من 

ت المقام بھا في قویة من شأنھا أن تسمح بالتمكن من تطور وضعیة المرأة وقیاس أثر النشاطا

مختلف القطاعات من أجل إنجاز أھداف اإلطار اإلستراتیجي لمكافحة الفقر و أھداف األلفیة 

للتنمیة.

بدون أدنى شك مكسبا ھاما لإلستراتیجیة 2001و یشكل إصدار مدونة األحوال الشخصیة سنة 

تراتیجیة الجدیدة السابقة من المناسب تدعیمھ. و لھذا فإن المحور األولوي الثالث في اإلس

) التطبیق الفعلي لمدونة األحوال iمن خالل: (تدعیم حقوق المرأة) یستھدف 2005/2008(

) تنفیذ توصیات االتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة؛ iiالشخصیة؛ (

)iii) وضع برنامج مساعدة قانونیة و قضائیة؛ (ivة بترقیة ) تدعیم قدرات الھیئات المعنی

) إقامة آلیات تشاور و تعاون بین كتابة  الدولة vالوضع االجتماعي و القانوني للمرأة و (

لشؤون المرأة في حینھا ووزارة العدل و البرلمان و المجتمع المدني.

یزال تنفیذ ھذه اإلستراتیجیة یواجھ ضعف الموارد المعبأة حتى اآلن. و ال

لوطنیة لنشر و تنفیذ مدونة األحوال الشخصیةاإلستراتیجیة ا2.2.3.2

لقد قامت كتابة الدولة لشؤون المرأة وبدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان بصیاغة 

إستراتیجیة وطنیة لنشر مدونة األحوال الشخصیة. وقد تمت المصادقة على ھذه اإلستراتیجیة 
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دونة األحوال الشخصیة على ) ضمان نشر واسع لمحتوى مiو استھدفت: (2002في یونیو 

) تطویر iiكافة التراب الوطني لتفھیمھا و جعلھا في متناول كل فئات المجتمع الموریتاني، (

) وضع آلیات تنسیق بین وزارة الشؤون iiiھیئات المساعدة واالستشارة و المرافقة القانونیة و (

االجتماعیة و الطفولة و األسرة  ووزارة العدل.

العمل تنفیذا تدرجیا لإلستراتیجیة یمتد على ثالث سنوات تستھدف في البدایة وقد توقعت خطة

عواصم الوالیات ثم المقاطعات ثم البلدیات الریفیة. و الختبار ھذه اإلستراتیجیة تم اختیار 

منطقة نموذجیة النطالق حملة نشر مدونة األحوال الشخصیة (منطقة تدخل صندوق األمم 

المتحدة للسكان).

سیاسة األسرة3.2.3.2

یشكل الحفاظ على األسرة محورا أساسیا لمجموع التوجھات اإلستراتیجیة في میدان ترقیة 

وضع المرأة وحمایة الطفل. 

من خالل تحلیل المعطیات اإلحصائیة 1998وأول وثیقة في سیاسة األسرة تم تبنیھا سنة 

كن من تشخیص وضعیة األسرة في المتوفرة و نتائج المسح النوعي الذي قیم بھ میدانیا وم

موریتانیا و المشاكل التي تواجھ. وھكذا عالج ھذا التشخیص مختلف جوانب الحیاة األسریة: 

عالقات المصاھرة، اإلنجاب، التھذیب و الظروف االقتصادیة. و تتمفصل خطة العمل 

) تنظیم مختلف i) المنبثقة عن ھذا التشخیص حول خمسة محاور أولویة ھي: (1999/2002(

) ترقیة الموارد االقتصادیة iii) تدعیم القدرات التھذیبیة لألسرة، (iiجوانب الحیاة األسریة، (

) تحسین v) تحسین الظروف االجتماعیة والصحیة و، (ivلألسرة و تدعیم قدراتھا التسییریة، (
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تركة بین عدة ظروف حیاة األسر ذات  الوضعیات الخاصة. وتنفیذ ھذه الخطة ھو مسؤولیة مش

قطاعات.

اإلستراتیجیة الوطنیة في مجال النوع 4.2.3.2
لقد أطلقت وزارة الشؤون االجتماعیة و الطفولة واألسرة بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة 

استشارة لصیاغة إستراتیجیة وطنیة في 2004للسكان و أوكسفام بریطانیا العظمى في سنة 

القانونیة لتبنیھا الرسمي. وتبرز ھذه إعمجال النوع. و یجري اآلن 

اإلستراتیجیة أھمیة الكفاح ضد التقالید االجتماعیة و الثقافیة التي تعیق تطبیق مدونة األحوال 

) تحسین مستوى المعرفة بالنصوص iالشخصیة. وتتعلق األھداف المحددة في ھذا اإلطار ب: (

) iiiة نفاذ النساء إلى الخدمات القانونیة و القضائیة، () ترقیiiالقانونیة الوطنیة والدولیة، (

) تطویر ivتدعیم قدرات الھیئات المعنیة بترقیة الوضع االجتماعي و القانوني للمرأة، (

إستراتیجیة تغییر سلوك. و ترتبط ھذه األھداف ارتباطا وثیقا بأھداف اإلستراتیجیة الوطنیة 

للترقیة النسویة.

راتیجیات أخرىوثائق الست5.2.3.2
لقد صاغت موریتانیا عدة وثائق إستراتیجیة للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة من شأن تنفیذھا 

المتجانس و المنسق أن یمكن من الحد من الفقر وبلوغ أھداف األلفیة. و یتعلق األمر 

لعمل الوطنیة باإلطار اإلستراتیجي لمكافحة الفقر و بالبرنامج الوطني للحكم الرشید و بخطة ا

لترقیة حقوق اإلنسان. و تعترف كل ھذه اإلطارات بالدور الھام للمرأة في تنمیة البلد وفي 

ضرورة تدعیم حقوقھا ومستوى مشاركتھا في القرار.

اإلطار االستراتیجي لمكافحة الفقر
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أنھ لم ) لمكافحة الفقر بأنثویة الفقر إال 2001/2004برغم اعتراف اإلطار اإلستراتیجي األول(

یأخذ بعین االعتبار الوضعیة الخصوصیة للنساء في عدد كبیر من المجاالت. وفیما عدا 

قطاعات التھذیب والصحة لم یحدد أي مؤشر یتعلق بالنوع في اإلطار اإلستراتیجي لمكافحة 

الفقر وتقاریر متابعة تنفیذ اإلطار اإلستراتیجي لمكافحة الفقر لم تحلل انعكاسات اإلصالحات و 

لنشاطات المقام بھا على ظروف عیش النساء.ا

أبرز التقریر المتعلق بتشخیص وضعیة النساء و التقریر حول مؤشرات 2003/2004وفي 

النوع في موریتانیا فروقا ھامة على مستوى النوع خصوصا ما یتعلق بأثر الفقر على األسر 

التي تعیلھا نساء و الشغل و المشاركة السیاسیة ومحو األمیة. 

ركز اإلطار 2004وانطالقا من ھذه المعلومات وما وفره المسح الدائم لظروف العیش 

) تدعیم المشاركة i) على األھداف اإلستراتیجیة التالیة: (2006/2010اإلستراتیجي الثاني (

) ترقیة الحقوق والمشاركة iii) تحسین النفاذ للخدمات االجتماعیة، (iiاالقتصادیة للمرأة، (

) تطویر إستراتیجیات تغییر السلوك  و الدعم المؤسسي ivو االجتماعیة للنساء، (السیاسیة

) الدعم المؤسسي للوزارة.vلوزارة الشؤون االجتماعیة والطفولة واألسرة، (

و تدعیم حقوق النساء یمر بالتنفیذ الفعلي لمدونة األحوال الشخصیة وبإسداء خدمات المساعدة 

للنساء ولألسر ذات الوضعیة الخاصة.القانونیة و القضائیة
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) مجانسة التشریع iوعلى مستوى عام تستھدف خطة العمل الوطنیة لترقیة حقوق اإلنسان: (

) إدماج iiالوطني مع ترتیبات األدوات الدولیة لحقوق اإلنسان التي صادقت علیھا موریتانیا و (

بعد "حقوق اإلنسان" في نشاطات مكافحة الفقر.

ل یبقى تجسید البرنامج على أرض الواقع متأخرا. فالنشاطات الوحیدة التي قیم بھا وعلى كل حا

حتى اآلن تخص تدعیم اإلطار التنطیمي و المؤسسي لحقوق اإلنسان إضافة إلى إنشاء اللجنة 

تمت بدعم من برنامج األمم المتحدة 2006. و في دجمبر 2006الوطنیة لحقوق اإلنسان سنة 

روع وثیقة و كان من المتوقع أن تنظم طاولة مستدیرة لتعبئة الموارد المالیة لإلنماء صیاغة مش

.2008الضروریة في 

البرامج الجاریة المركزة على حقوق األسرة6.2.3.2

إن تقلیص الفوارق بین الجنسین في میدان حقوق األسرة تشكل ھدفا بارزا لإلستراتیجیات 

لیة التي تتكامل تدخالتھا.الرئیسیة المذكورة آنفا و البرامج التا

) "2003/2008برنامج "النوع وحقوق األسرة و النساء واألطفال(

النوع وحقوق األسرة و النساء "وبدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان تم إعداد 2003وفي 

الذي استھدف المساھمة في تقلیص الفوارق بین الجنسین من خالل ترقیة واألطفال"

اء لحقوقھن و تدعیم العدالة عن قرب وإدماج النوع في السیاسات القطاعیة. كما معرفة النس

یساھم ھذا البرنامج في تنفیذ األھداف المتعلقة بترقیة الوضع القانوني لألسرة كما حددتھ 

اإلستراتیجیات و الخطط المذكورة سالفا. و أھم النشاطات المتعلقة ببند تطبیق مدونة األحوال 
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) إقامة خالیا النزاعات ii) نشر مدونة األحوال الشخصیة و المناصرة، (i(الشخصیة ھي: 

األسریة و تدعیم قدراتھا (التجھیز، تكوین المساعدات القانونیات، إقامة قاعدة بیانات حول 

) تحسین iv) تشكیل لجان تعاون و تنسیق لمعالجة وحل النزاعات األسریة، (iiiالنزاعات)، (

) إعادة تحیین سیاسة األسرة  vشؤون االجتماعیة و الطفولة واألسرة و (التنسیق بین وزارة ال

و بلورة خطة عمل محددة باألرقام لتنفیذھا.

تحلیل الوضع الراھن للمشاریع االجتماعیة . 3
سابقة السیاق العام للتنمیة في موریتانیا و اآللیات المؤسسیة لترقیة المرأة لقد رأینا في الفقرات ال

بالخصوص و سنحاول فیما یلي استعراض الوضع الراھن للمشاریع االجتماعیة المتعلقة 

بالمرأة انطالقا من العینة التي تم اعتمادھا.

الخریطة اإلحصائیة للمشاریع3.1
شملت العینة ثالثین مشروعا تتعلق بترقیة المرأة و إدماجھا في الحیاة االقتصادیة و االجتماعیة 

و التمكین لھا. و تعطي الجداول التالیة مزید إیضاح حول توزع ھذه المشاریع و تغطیتھا 

:الجغرافیة

: توزع المشاریع حسب المؤسسات 1الجدول 

% عدد المشاریع  المؤسسة 

3,33 1 برنامج األمم المتحدة لإلنماء  1
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46,67 14 منظمات المجتمع المدني 2

3,33 1

وزارة االتصال و العالقات مع 

البرلمان 3

3,33 1 وزارة التھذیب الوطني  4

33,33 10

وزارة الشؤون االجتماعیة و 

الطفولة و األسرة 5

3,33 1 وزارة الصحة  6

3,33 1 اني وكالة التعاون األلم 7

3,33 1 وكالة ترقیة النفاذ الشامل  8

100 30 المجموع 

%) من منظمات المجتمع المدني یلیھا عدد المشاریع التي46,67قرابة نصف المشاریع (

,43تتوالھا قطاعات حكومیة   % من ھذه المشاریع ھیئات 10%. في حین تتوزع قرابة 32

أھمیة المجتمع المدني في المشاریع المتعلقة بالمرأة. دولیة و ووكاالت تعاون. وھو ما یعكس 

وضعیة مشاریع العینة : 2الجدول 

الموقف الحالي 

المجموع  بدون 

جواب  متوقف  منتھ  مستمر  وضعیة المشروع

30 1 5 9 15 عدد المشاریع 
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100 3,33 16,67 30,00 50,00 النسبة المئویة 

حالة استمرار إما ألن مدة المشروع لم تنتھ أو تم التجدید لھ لفترة ثانیة نصف مشاریع العینة في 

% متوقفة. ولم یجب 16,67% ) منتھ في حین نسبة ھامة 30أو ثالثة. وما یقارب الثلث منھا (

مشروع واحد عن وضعیتھ بھذا الخصوص.

المدى الزمني للمشاریع : 3الجدول 

المدى الزمني

شروعاسم الم المؤسسة 

تاریخ 

نھایة 

المشروع

المدة

تاریخ 

البدء

2009 36 2007 دعم قطاعي الصحة و التغذیة مكونة  وزارة الشؤون االجتماعیة 
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التغذیة  و الطفولة و األسرة 

2007 24 2005 الصحة اإلنجابیة

الشبكة الموریتانیة لترقیة 

حقوق المرأة 

2010 48 2007 المرأة والصید 2000موریتانیا منظمة

2010 72 2005 مكونة الترقیة النسویة و  النوع وكالة التعاون األلماني 

2003

مركز رحاب الستقبال و متابعة 

النزاعات األسریة و العنف ضد 

المرأة

الجمعیة الموریتانیة 

لمحاربة االتكالیة

2009 36 2007

النشاطات المدرة للدخل لصالح 

األسر الھشة

الشؤون االجتماعیة وزارة 

و الطفولة و األسرة 

2006 48 2002 تھذیب الیافعات من أجل دعم التنمیة وزارة التھذیب الوطني

2008 24 2006 تعمیم حقوق المرأة في منطقة آفطوط

ارابطة الخبراء المدافعین 

عن حقوق األطفال و 

المراھقین

2010 24 2008 النوع وحقوق المرأة و األسرة

لشؤون االجتماعیة وزارة ا

و الطفولة و األسرة 

24 إمرأة1000محو األمیة عن 

وزارة الشؤون االجتماعیة 

و الطفولة و األسرة 

2007 12 2006

مشروع األسرة النموذجي لألنشطة 

المدرة للدخل

منتدى المرأة للثقاافة 

والتنمیة

60 2007

الخطة الوطنیة للنھوض بالمرأة 

الریفیة

الشؤون االجتماعیة وزارة 

و الطفولة و األسرة 

2006 24 2004 برنامج محو األمیة عن النساء  وزارة الشؤون االجتماعیة 



- 45 -

المنخرطات في صنادیق القرض و 

االدخار

و الطفولة و األسرة 

1988 البرنامج الوطني للصحة اإلنجابیة  وزارة الصحة 

2010 24 1993

لسكان اإلعالم والتھذیب في مجال ا

والتنمیة

وزارة االتصال والعالقات 

مع البرلمان

1997 نساء بنك

وزارة الشؤون االجتماعیة 

والطفولة و األسرة

2011 20 2009 PELEC 20 وكالة ترقیة النفاذ الشامل

2007 60 2002

توسیع خدمات الصحة اإلنجابیة في 

المناطق األكثر فقرا

الجمعیة الموریتانیة لترقیة 

سرة األ

مكونة النساء بمشروع تنمیة الصید 

التقلیدي و القاري

وزارة الشؤون االجتماعیة 

والطفولة و األسرة

2011 36 2009 النوع االجتماعي 

برنامج األمم المتحدة 

للتنمیة 

2009 36 2007 مشروع التغذیة الصحیة

وزارة الشؤون االجتماعیة 

والطفولة و األسرة

2008

الحمایة والدمج االجتماعي مركز

لألطفال

وزارة الشؤون االجتماعیة 

والطفولة و األسرة

2002

حضانات أبناء المطلقات و الیتامى و 

الفقراء

جمعیة األمل للعنایة 

بالطفل

2008 24 2006

مشروع التكفل بالفتیات ضحایا 

العنف الجنسي 

الجمعیة الموریتانیة لصحة 

األم والطفل

2008 تمویل انشطة مدرة للدخل لألسر ذات  منظمة فتح للتكافل 
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البنات المسربات من الدراسة االجتماعي 

2008 24 2006 تمكین المرأة من ممارسة حقوقھا 

االمنظمة الموریتانیة لترقیة 

األسرة

2008 24 2007

تكوین الفتیات في مجال اإلسعافات 

األولیة وتشكیل فرق اإلنقاذ

ریتانیة الجمعیة المو

للكشافة و المرشدات

2006 24 2005 محو األمیةعن المرأة منظمة الدور االجتماعي 

2006 24 2006 التكوین الحرفي للمرأة

الجمعیة الموریتانیة لتربیة 

المرأة 

2008 24 2006

مركز رحاب إلیواء ودمع ضحایا 

العنف

الجمعیة الموریتانیة 

لمحاربة العنف ضد المرأة 

التغطیة الجغرافیة للمشاریع: 4لجدول ا
أخرى

قریة أو 

مجموعة قرى

مدینة

محافظة

إقلیم

صمة
العا

االوطن ككل

التغطیة الجغرافیة

4 6 5 13 7 7 13 عدد المشاریع

13,3

3 20

16,6

7

43,3

3

23,3

3

23,3

3

43,3

3 النسبة المئویة
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منھا تغطي كل الوطن و نفس 43.33تغطي ھذه المشاریع بنسب متفاوتة الوطن حیث إن نسبة 

النسبة تغطي الوالیات ولكن بتفاوت حیث یغطي بعضھا عدة والیات و  البعض األخر یقتصر 

% وھو ما یالئم أھمیتھا 25على القرى و بعض المدن في حین تحظي العاصمة  بنسبة تقارب 

وصول إلى بعض الدیمغرافیة حیث قرابة ربع السكان. و یمكن تفسیر ھذه التغطیة بصعوبة ال

المناطق و اھتمامات الممولین التي تنصب على مناطق دون أخرى كما ھو الحال بالنسبة 

لھیئات األمم المتحدة تركز وفق خططھا على مناطق محددة في كل مخطط حماسي لتسھیل 

المتابعة و التقییم. كما أن التفاوت بین المناطق على المستوى التنموي یجعل التركیز في بعض 

مناطق على بعض الشرائح أو الفئات الھشة.تو جھا رسمیا.ال

االرتباط بمشاریع أخرى: 5الجدول 

بدون 

جواب ال نعم ھل المشروع مرتبط بمشاریع أخرى؟

2 12 16 عدد المشاریع

6,67 40 53,33 النسبة المئویة
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متعلقة بمحو األمیة و مكافحة المشاریع التي تم ذكر االرتباط  بھا تتعلق باألساس بالمشاریع ال

السیدا و الحكم الرشید ودعم الصحة و التغذیة و حقوق المرأة و مكافحة الفقر عن طریق 

صنادیق القرض واالدخار.

و ھنا ینبغي التنبیھ إلى أن المشاریع المنفذة للنھوض بأوضاع المرأة ترتبط في كثیر من 

م بالمرأة. غیر أن ھذا األمر یغیب عن أذھان األحیان بمشاریع أخرى تكون إحدى مركباتھا تھت

. الجھات المنفذة التي تعتبر مشاریعھا مستقلة إذ ھي غیر معنیة بالجوانب األخرى للمشروع

أسالیب تنفیذ المشاریع: 3.2
توزع العینة حسب الجھة المنفذة : 6الجدول 

أخرى

منظمة دولیة 

غیر 
حكومیة

منظمة دولیة 

رسمیة

منظمة إقلیمیة

منظمة أھلیة

ص
قطاع خا

حكومیة طبیعة الجھة المنفذة

0 2 0 0 15 0 16 عدد المشاریع

0 6,667 0 0 50 0 53,33 النسبة المئویة

تتولى  القطاعات الحكومیة أكثر من نصف المشاریع المتعلقة بالمرأة وھو أمر طبیعي في 

مرأة فیھ أن تكون قضیة الدولة قبل كل شيء و تأتي في المرتبة الثانیة مجتمع تكاد قضیة ال

% من مشاریع العینة في حین تقتصر نسبة المشاریع التي 50منظمات المجتمع المدني ب

%. و عدم بروز ھیئات األمم 7تتولى تنفیذھا منظمات غیر حكومیة دولیة على نسبة تقارب 
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و لكنھا في الغالب تقوم بذلك شراكة مع منظمات المتحدة ال یعكس عدم حضورھا القوي 

المجتمع المدني التي تتولى التنفیذ المیداني منذ األلفین في حین یقتصر دور ھذه الھیئات على 

التمویل و المتابعة و اإلشراف. 

و یمكن تفسیر ھذه النسب بكون المشاریع الموجھة للمرأة ذات الطبیعة االجتماعیة یوكل تنفیذھا 

مات األھلیة باعتبارھا مؤھلة أكثر من غیرھا لتنفیذ المقاربات التشاركیة خاصة في للمنظ

المشاریع التي تحتاج االتصال بالجمھور (التوعیة و التثقیف و تغییر العقلیات).

توزع العینة حسب مدى توفر میزانیة مستقلة: 7الجدول 

بدون 

جواب ال نعم ھل للمشروع میزانیة مستقلة ؟

2 6 22 عدد المشاریع

6,67 20 73,33 النسبة المئویة

% 20نسبة ھامة من مشاریع العینة تقارب الثالثة أرباع لھا میزانیة مستقلة في حین ال تتوفر

منھا على میزانیة مستقلة وھو ما یمكن تفسیره بوصفھا مركبة من مشروع عام لدى مؤسسة أو 
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%) تبرز أنھ في بعض 53رتباط بمشاریع أخرى (إدارة. و مقارنة ھذه النسبة مع نسبة اال

حاالت االرتباط تكون ھناك میزانیة مستقلة. 

: توزع العینة حسب جھة التمویل 8الجدول 

أخرى

منظمة دولیة 

غیر حكومیة

منظمة دولیة 

رسمیة

منظمة إقلیمیة

منظمة أھلیة

ص
قطاع خا

حكومیة مصدر التمویل

0 10 15 3 4 0 11 عدد المشاریع

0 33,33 50,00 10,00 13,33 0,00 36,67 النسبة المئویة

یبرز تحلیل ھذا الجدول أھمیة المنظومة الدولیة الرسمیة أي ھیئات نظام األمم المتحدة في 

% في حین تحتل الحكومة المرتبة 50تمویل المشاریع المتعلقة بالمرأة و الطفل بنسبة تبلغ 

ات غیر الحكومیة الدولیة المرتبة الثالثة. لكن الالفت ھو و المنظم36,67الثانیة بنسبة تبلغ 

غیاب القطاع الخاص من االھتمام بقضیة ترقیة المرأة أكثر من نصف السكان.

و یعكس ھذا الجانب األولویة التي تعطیھا الدولة للمشاریع ذات الطابع االقتصادي على 

لة على موارد التمویالت الخارجیة المشاریع ذات البعد االجتماعي التي تظل إلى حد كبیر عا

خصوصا منھا ما ھو مشروط بتحسین وضعیة حقوق اإلنسان.  

: توفر التجھیزات المادیة الالزمة  9الجدول 

للمشاریع

مدى توافر التجھیزات المادیة الالزمة 

للمشروع
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موقع 

ألكتروني

وسائل 

صال
ات

وسائل نقل

أجھزة 

ب
حاسو

ت 
التجھیزا

المكتبیة ا
لمقر المشروع

1 7 14 8 1 دعم قطاعي الصحة و التغذیة مكونة التغذیة

1 1 1 3 1 الصحة اإلنجابیة

1 2 10 12 1 المرأة والصید

1 1 3 10 7 1 مكونة الترقیة النسویة و  النوع

1 2 1

مركز رحاب الستقبال و متابعة النزاعات 

األسریة و العنف ضد المرأة

1 المدرة للدخل لصالح األسر الھشةالنشاطات

1 تھذیب الیافعات من أجل دعم التنمیة

1 تعمیم حقوق المرأة في منطقة آفطوط

1 النوع وحقوق المرأة و األسرة

1 إمرأة1000محو األمیة عن 

1 1 3 1 1

مشروع األسرة النموذجي لألنشطة المدرة 

للدخل

1 1 10 18 1 طة الوطنیة للنھوض بالمرأة الریفیةالخ

1

برنامج محو األمیة عن النساء المنخرطات 

في صنادیق القرض و االدخار

1 البرنامج الوطني للصحة اإلنجابیة

1 اإلعالم والتھذیب في مجال السكان والتنمیة

1 نساء بنك

1 PELEC 20

1 5 25 36 1 لصحة اإلنجابیة في المناطق توسیع خدمات ا
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األكثر فقرا

1

مكونة النساء بمشروع تنمیة الصید التقلیدي 

و القاري

8 6 1 النوع االجتماعي

1 7 14 135 1 مشروع التغذیة الصحیة

1 1 1 مركز الحمایة والدمج االجتماعي لألطفال

1 1 2 1 اءحضانات أبناء المطلقات و الیتامى و الفقر

1 2 1 2 2 1

مشروع التكفل بالفتیات ضحایا العنف 

الجنسي

1 1 2 1

تمویل انشطة مدرة للدخل لألسر ذات البنات 

المسربات من الدراسة

1 3 1 تمكین المرأة من ممارسة حقوقھا

1 1 2 1

تكوین الفتیات في مجال اإلسعافات األولیة 

وتشكیل فرق اإلنقاذ

1 3 1 یةعن المرأةمحو األم

التكوین الحرفي للمرأة

1 1 1 1 مركز رحاب إلیواء ودمع ضحایا العنف

2 15 39 108 226 28

تتوفر أغلب المشاریع على التجھیزات المادیة الالزمة إال أن ھذه التجھیزات في أحیان كثیرة 

ت التي تتولى التنفیذ. و لیست خاصة بھذه المشاریع و إنما ھي تجھیزات المؤسسات أو اإلدارا

یعطي الجدول التالي صورة عن ھذه التجھیزات حسب المشاریع و مما یالحظ ضمور الجانب 

اإلعالمي إذ یتوفر مشروعان فقط على موقع الكتروني ھما مشروع الترقیة و النوع بوزارة 
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الجنسي الذي الشؤون االجتماعیة و الطفولة و األسرة و مشروع التكفل بالفتیات ضحایا العنف 

تتولى تنفیذه منظمة غیر حكومیة. 

ولكن مقارنة ھذه النتائج مع العقبات تبرز نواقص ھامة في ھذه المجاالت أثرت إلى حد ما في 

أداء بعض ھذه المشاریع خصوصا أن منظمات المجتمع المدني المنفذة ال تتوفر دائما على 

لتھا غالبا للحصول على التجھیزات ھو وسائل ذاتیة كما ھو الحال في مؤسسات الدولة ووسی

المشاریع التي تقوم بتنفیذھا شراكة مع الدولة أو المنظمات الدولیة العاملة محلیا.

: توزع العامین بالمشاریع 10الجدول 

ب
بدون جوا

العاملون في إدارة 

المشروع

مدیر المشروع

عدد العاملین 

بالمشروع ستوزع العاملین بالمشاریع حسب الجن

إناث ذكور أنثى ذكر إناث ذكور

3 62 57 16 11 238 173 مجموع العاملین

% من مجموع 57,91تفوق نسبة النساء ضمن العاملین في المشاریع نسبة الرجال إذ تمثل 

. أما 59,26في حین یمثل المدیرات نسبة 52,1العاملین أما نسبتھن في إدارة المشاریع فتبلغ 

و البرنامج الوطني 20لتي لم تجب عن ھذا السؤال فھي نساء بنك و بلك المشاریع الثالثة ا

للصحة اإلنجابیة الذي یتولى تنسیقھ بالتأكید رجل طبیب.

و تعكس النسبة المرتفعة نسبیا للنساء في إدارة المشاریع مفارقة بالنسبة للحالة السائدة التي 

ما یجعل من توجھ ھذه المشاریع في ھذا تحدثنا عنھا في وضعیة المرأة عموما في البلد. و ھذا
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المجال أداة  للتطویر و و التجدید في الوضع القائم ذات أثر تربوي بالتأكید و لكنھ یعكس حیویة 

النساء عندما یتم إشراك المجتمع المدني.

أھداف المشاریع و طبیعة أنشطتھا3.3
نصنف أھداف ھذه المشاریع إلى ثالثة فئات:یمكن إجماال أن

أھداف على  المدى القصیر؛ -

أھداف على المدى المتوسط؛-

أھداف على المدى الطویل.-

و تحلیل إجابات االستمارة یبرز ھذا الجانب بوضوح إذ تتعد د الصیاغات معطیة بعض 

م و المتابعة. و األحیان انطباعا بعدم وضوح األھداف و عمومیتھا مما یصعب معھ التقیی

سنعطي في األسطر التالیة نماذج من ھذه األھداف على سبیل التمثیل:

تثقیف النساء حول حقوقھن في األحیاء الھامشیة في انواكشوط؛-

دمج الفتیات ضحایا االغتصاب و إیوائھن-

التأھیل الصحي و النفسي لضحایا االغتصاب؛ -

ألسر و العاطالت عن العمل؛الرفع من المستوى المعیشي للنساء المعیالت ل-

محو األمیة األبجدي عن مجموعات من النساء ربات األسر؛-
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الرفع من نسب تمدرس البنات؛-

توعیة النساء حول حقوقھن؛-

الحد من العنف ضد النساء؛-

محو األمیة عن الفتیات؛-

المساھمة في الرفع من المستوى المعیشي لألسر الفقیرة و محاربة األمیة في أوساط-

النساء؛

تحسین التدخالت الغذائیة الجماعیة و الوضع الغذائي لألم و الطفل؛ -

المساھمة في تقلیص نسب اإلصابة باألمراض المرتبطة بسوء التغذیة؛ -

ترسیخ العادات  و المسلكیات الغذائیة األمثل؛-

حمایة الفتیات من التشرد واالنحراف؛-

فل النفسي و االجتماعي بھن؛دمج الفتیات ضحایا العنف في المجتمع و التك-

التحسین من أوضاع البنات و تمكینھن من حقوقھن؛ -

امرأة؛1000محو األمیة عن -

محاربة التسرب المدرسي؛ -

تحسین الوضعیة الصحیة و الغذائیة للنساء و األطفال الفقراء؛-

زیادة الوعي بالصحة اإلنجابیة في أوساط النساء؛-

مھات؛المساھمة في الحد من وفیات األ-
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تصحیح المفاھیم لدى النساء حول وباء السیدا و طرق الوقایة منھ؛-

الرفع من مردودیة النساء العامالت في قطاع الصید؛-

الرفع من مشاركة المرأة السیاسیة و التوعیة بحقوقھا؛-

إیجاد نصوص قانونیة لحمایة  حقوق المرأة؛ -

من نسبة الطالق؛الرفع من المستوى االقتصادي لألسر الھشة و الحد -

العمل على زرع روح المساواة بین الجنسین؛-

تحسین الظروف المعیشیة لنساء المناطق الساحلیة بالتدریب على تقنیات تجفیف -

األسماك؛

الرفع من المستوى الصحي للفئات المحرومة خصوصا النساء؛-

تحسین ظروف العیش للنساء الفقیرات عن طریق توفیر الكھرباء و الماء؛ -

لترقیة االقتصادیة و االجتماعیة للمرأة؛ا-

تعزیز نفاذ النساء إلى المعلومات الصحیحة في مجال السكان و الصحة اإلنجابیة؛ -

الحد من وفیات األمھات و األطفال؛-

المساھمة في تخفیف حدة الفقر خاصة لدى النساء؛-

خلق مصدر اقتصادي ثابت للنساء الفقیرات؛-

لمرأة الریفیة و النھوض بھا و توعیتھا حول حقوقھا المساھمة في تحسین أوضاع ا-

األساسیة؛
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محو األمیة عن المنخرطات في الصنادیق من أجل تحسین أدائھا.-

تفاصیل عن توزع أنشطة مشاریع العینة.2و المخطط 11و یعطي الجدول 

: توزع العینة حسب األنشطة التي تقوم بھا:11الجدول 

أخرى

تأھیل و إعادة تأھ
یل ف 

تحسین ظرو

ش
العی

ت 
توفیر مؤسسا

رعایة مختلفة

برامج حمایة

ت 
تقدیم مساعدا

مالیة أو عینیة

إعداد كوادر

ت
تنمیة مھارا

ب  و التكوین
التدری

التوعیة

طبیعة االنشطة

4 13 17 5 6 14 11 20 28 23

ع

عدد المشاریع

: عن توزع المشاریع حسب النشاطات :2لمخطط  ا
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0
5
10
15
20
25
30

التوعیة

التدریب و التكوین

تنمیة مھارات

برامج حمایة

توفیر مؤسسات رعایة 

ش 
ف عی

تحسین ظرو

أخرى

العدد

ومما ھو ملحوظ ھو تغطیة ھذه المشاریع لمختلف األنشطة و إن اختلف التركیز من نشاط إلى 

آخر. و مما ھو بارز من المعطیات  أن ھناك ثالثة أنشطة تحتل الصدارة في ھذه المشاریع 

23لتوعیة () و ا30مشروعا من أصل 28یأتي على رأسھا التكوین و التدریب (إذ یقوم بھ 

مشروعا ) و 17مشروعا ) ثم یأتي تحسین ظروف العیش (20مشروعا) و تنمیة المھارات (

مشروعا ) في 13مشروعا) و الـتأھیل و إعادة التأھیل (14تقدیم مساعدات مالیة أو عینیة   (

.11إلى 4حین  تتراوح أعداد المشاریع المھتمة بالنشاطات األخرى بین 

مشاریع العینة حسب فئات االستھداف من النساء: توزع12الجدول 

فئات 

النساء  

التي 

حسب الحالة 

الصحیة حسب العمر

حسب الحالة 

الوظیفیة

حسب الحالة 

االجتماعیة
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ستھداف أغلب المشاریع تستھدف مختلف النساء مھما كانت حالتھن االجتماعیة إذ تزید نسبة اال

%.و حسب الحالة الوظیفیة تھتم المشاریع بالترتیب بربات البیوت و العامالت و 77أو تقارب 

المتقاعدات أما الفئات األخرى المذكورة فھي باألساس التلمیذات و الطالبات. أما حسب العمر 

تقارب فتحتل الشابات ثم المسنات و الفتیات  مراكز االھتمام األولى للمشاریع بنسب تزید أو

60 .%

: توزع العینة حسب استھداف الرجال و فئات االستھداف منھم:13الجدول 

ب
بدون جوا

المدمنون

العاطلون عن 

العمل

المعاقون

المسنون

ب
الشبا

ال نعم

ھل یستھدف 

المشروع الرجال و 

أي فئة ؟

13 3 2 2 2 4 11 6 عدد المشاریع

43,3 10 6,66 6,66 6,66 13,3 36,6 20 النسبة المئویة

أخرى

ض 
أمرا

مزمنة

ت
معوقا

ت
مسنا

ت
شابا

ت
فتیا

اطفال

أخرى

ت
متقاعدا

ت 
ربا

ت
بیو

ت
عامال

ارامل

ت
مطلقا

ت
متزوجا ع

ت
ازبا

تستھدفھا 

المشاریع

7 14 18 19 22 17 10 5 18 22 20 23 25 23 23

عدد 

المشاریع

23,

33

46,

67

60,

00

63,

33

73,

33

56,

67

33,

33

16,

67

60,

00

73,

33

66,

67

76,

67

83,

33

76,

67

76,

67

النسبة 

المئویة 
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3 7 7 7 3 7

ربما لبداھة عدم استھدافھا %) 43,33نسبة ھامة من المشاریع لم تجب عن ھذا السؤال (

الرجال ألن المشروع في تسمیتھ یستھدف النساء كما ھو الحال في المرأة و الصید. لكن نسبة 

% من المشاریع تھتم بالرجال خصوصا فئات الشباب و المدمنین.20

أعداد المستھدفین و المستفیدین من المشاریع :14الجدول 

ب عن اإلثنین معا
بدون جوا

ب عن المستھدفین  فقط
بدون الجوا

ب عن المستفیدین  فقط
بدون الجوا

عدد المستفیدین الفعلیین من المشروع بدءا من تنفیذه

عدد المستھدفین من المشروع

المستھدفون و المستفیدون من المشاریع

12 1 7 34484 123077 األعداد
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مشروعا أن 27و یعطي الجدول التالي صورة عن مدى تحقق أھداف المشاریع إذ یجیب 

% من المشاریع في حین أعلن مشروعان أنھما لم یحققا 90أھدافھ تحققت و ھو ما یمثل نسبة 

تحقق أھدافھما  أھدافھما بینما لم یجب مشروع واحد عن ھذا السؤال. أما المشروعان الذین لم ت

فھما خطة النھوض بالمرأة الریفیة التي لم یبدأ تنفیذھا بعد و مشروع النشاطات المدرة للدخل 

لصالح األسر الھشة و أما المشروع الذي لم یجب عن تحقق أھدافھ فھو مشروع النوع و حقوق 

المرأة و األسرة الذي ال یزال قید التنفیذ.

لمشاریعمدى تحقق أھداف ا: 15الجدول 

بدون 

جواب ال نعم تحقق األھداف

1 2 27 عدد المشاریع

3,33 6,67 90,00 النسبة المئویة

و قد ذكرت جملة من اإلنجازات نورد بعض نماذجھا:

تغییر العقلیات في مجال العادات الصحیة والغذائیة؛

؛تحسیس بمخاطر الممارسات الصحیة الضارة خاصة بین الفتیات في سن اإلنجاب

نشر الوعي الصحي بین المستھدفات؛

 من المستفیدات؛70محو األمیة عن نسبة %

تقدیم قروض للمستفیدات؛

تعزیز مشاركة المرأة؛
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توعیة و تثقیف النساء حول حقوقھن؛

ارتفاع نسبة التمدرس؛

الحد من التسرب المدرسي في صفوف البنات؛

فة؛رفع مستوى وعي المرأة بحقوقھا في المناطق المستھد

: العقبات التي واجھت أو تواجھ المشاریع16الجدول 

ت تقییم
عدم وجود مؤشرا

ب المستھدفین
عدم تجاو

عدم وجود خطة لالستدامة

ص الموارد البشریة
نق

صلة
ت ال

ت ذا
مشكلة التنسیق بین الجھا

ت المادیة
ص التجھیزا

نق
مشكلة المكان

صیرھا على الناحیة 
صور المتابعة وتق

ق

المالیة

ن
ت الفنیة الالزمة للعمل 

ص القدرا
ق

بالمشروع

صول إلى المستھدفین
صعوبة الو

مشكلة التمویل

ت دراسة الجدوى
مشكال 

ت اإلداریة الرسمیة
تعقید اإلجراءا

ت المشروع و أھدافھ 
ضوح غایا

عدم و

ف
س األھدا

ت قیا
صعوبا

و

عدم وجود وثیقة للمشروع

طبیعة 

العقبا

ت

6 7 8 10 15 12 12 10 8 16 16 10 12 3 6

عدد 

المشا

ریع

20

23,

33

26,6

67

33,

33 50 40 40

33,

33

26,

67

53,

33

53,

33

33,

33 40 10 20

النسبة 

المئو

یة
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یالحظ أن أھم العقبات التي تواجھ المشاریع ھي تلك المتعلقة بصعوبة الوصول إلى المستھدفین 

جھات ذات الصلة ثم تعقید % تلیھما مشكلة التنسیق بین ال53,33و مشكلة التمویل بنسبة   

اإلجراءات اإلداریة و نقص التجھیزات المادیة.
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: أسالیب تقییم المشاریع و متابعتھا4.3

ھل تم تقییم المشاریع: 17الجدول 

بدون جواب ال نعم  ھل تم التقییم ؟

1 5 24 عدد المشاریع

3,33 16,67 80,00 نسبة المئویةال

% من المشاریع تم تقییمھا. أما مراحل ھذا التقییم فھي ما یبینھ الجدول التالي:80

توزع العینة حسب مراحل التقییم: 18الجدول 

بدون 

جواب نھائي مرحلي مستمر مراحل التقییم 

5 7 10 14 عدد المشاریع 

16,67 23,33 33,33 46,67 النسبة المئویة

زع العینة حسب نوعیة التقییم و جھتھتو: 19الجدول 

ب
بدون جوا

متعدد 

ف
األطرا

خارجي ذاتي نوعیة التقییم 

أخرى

ت 
جھا

تمویلیة

ت 
جھا

إشرافیة 

العاملین

المستفید

ین

اإلداریین

جھة التقویم

3 3 1 14 4 3 2 18 عدد المشاریع

10,00 10,00 3,33 13,33 10,00 6,67 60,00 النسبة المئویة 
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یبرز الجدول أن جل المشاریع تم تقییمھا داخلیا و من طرف اإلداریین بالذات حیث یمثلون 

% و ھو ما 46,67%. أما التقییم  الخارجي  فتحتل جھات التمویل فیھ الصدارة بنسبة 60

یشیر إلى أن االھتمام بالجوانب المالیة و اإلداریة ظل مسیطرا على حساب الجوانب الفنیة و 

مما قد یكون سببا في ضعف األداء و المردودیة للمشاریع التي تمت دراستھا. التقنیة 

توزع العینة حسب منھجیة التقییم: 20الجدول 

ب
بدون جوا

تقییم األداء

ف 
تقییم األھدا

ت
والمخرجا

تقییم األنشطة

منھجیة التقییم

5 14 13 17 عدد المشاریع 

16,67 46,67 43,33 56,67 النسبة المئویة 

% یأتي 56,67و مما ھو ملحوظ أن منھجیة التقییم السائدة ھي تقییم األنشطة حیث تحتل نسبة  

بعدھا تقییم األداء و األھداف في حین لم یجب خمسة مشاریع عن منھجیة التقییم.
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توزع العینة حسب أدوات التقییم: 21الجدول 

ب
بدون جوا

أخرى

الرجوع إلى 

ت
الملفا

المالحظة

مق
ت 

ابال

مفتوحة 

ت 
مؤشرا

االستبیان أدوات التقییم 

5 1 14 12 13 14 5 عدد المشاریع 

16,67 3,33 46,67 40,00 43,33 46,67 16,67 النسبة المئویة 

األدوات المستخدمة السائدة لتقییم المشاریع ھي النظر إلى المؤشرات و الرجوع إلى الملفات 

الحظة و یأتي االستبیان في مرحلة أخیرة. أما المشروع الذي تلیھا المقابالت المفتوحة ثم الم

ذكر أدوات أخرى للتقییم فھو مركز رحاب الستقبال و التكفل بضحایا النزاعات األسریة دون 

أن یبین ما ھي األداة األخرى المستخدمة.

نقاط القوة و النجاح 3.5
نتائج االستمارة و مقارنة ذلك بالسیاقات تبرز نقاط القوة التالیة:إن قراءة متأنیة ل

 :وجود إرادة سیاسیة تتدعم بانتظام في النھوض بأوضاع المرأة وترقیتھا تجسدت في

إیجاد قطاع وزاري ینسق كافة األنشطة الموجھة للمرأة على المستوى الوطني؛

 بالمرأة و الطفل (االتفاقیة الدولیة للقضاء المصادقة على أھم االتفاقیات الدولیة المتعلقة

على كافة أشكال التمییز ضد المرأة، االتفاقیة الدولیة حول حقوق الطفل، االتفاقیة الدولیة 

حول الشغل، البروتوكول اإلضافي للمیثاق اإلفریقي المتعلق بحقوق المرأة، إلخ)؛
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ق النساء و األطفال (مدونة إصدار جملة من التشریعات الوطنیة المتعلقة بحمایة حقو

األحوال الشخصیة، مدونة الحمایة القانونیة لألطفال، قانون المساعدة القانونیة 

والقضائیة)؛

 اعتماد  العدید من اإلستراتیجیات و السیاسات و البرامج المھتمة بالنھوض بالمرأة

نھوض بالمرأة (إستراتیجیة الترقیة النسویة، إستراتیجیة مأسسة النوع، إستراتیجیة ال

الریفیة، البرنامج الوطني لتمدرس البنات، السیاسة الوطنیة لألسرة، السیاسة الوطنیة 

للطفولة، البرنامج الوطني للصحة اإلنجابیة، إلخ)؛

 استعداد شركاء التنمیة لمرافقة ودعم البالد في كل ھذه اإلستراتیجیات و السیاسات و

البرامج؛

یة في البرامج و النشاطات المتعلقة بالنھوض بالمرأة.مشاركة المجتمع المدني بفعال

إضافة إلى نقاط القوة العامة السابقة یمكن رصد نقاط القوة و النجاحات التالیة على 

مستوى مشاریع العینة:

أغلب المشاریع ھي استجابة لحاجات فعلیة تم رصدھا عبر المسوح و البحوث المیدانیة؛-

نفیذ المشاریع إذ ھي في أغلب األحیان مقاربة تشاركیة تأخذ طبیعة المقاربة المتبعة في ت-

بعین االعتبار حاجات المستھدفین و إشراكھم في مراحل التنفیذ؛

الطابع المدمج لألنشطة المنفذة، فالمشاریع غالبا ما تكون متعددة األبعاد تشمل التكوین و -

التدریب وتعزیز القدرات و أنشطة مدرة للدخل؛

ییم متعددة ذاتیة و خارجیة و أحیانا متعددة األطراف؛وجود أنماط تق-

أما نقاط النجاح فیمكن إجمالھا عموما في:

تغییر العقلیات في مجال العادات الصحیة والغذائیة؛-
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تحسیس بمخاطر الممارسات الصحیة الضارة خاصة بین الفتیات في سن -

اإلنجاب؛

نشر الوعي الصحي بین المستھدفات؛-

األوضاع االقتصادیة للمرأة؛التحسین من -

تعزیز مشاركة المرأة في الحیاة العامة؛-

رفع مستوى وعي المرأة بحقوقھا في مناطق تدخل المشاریع؛-

ارتفاع نسبة تمدرس البنات و الحد من التسرب المدرسي في صفوف البنات؛-

رفع القدرات لدى النساء في مناطق تدخل المشاریع.-

نقاط الضعف و الفجوات6.3
عموما نقاط الضعف تتمثل اساسا في:

صعوبة الوصول إلى المستھدفین؛-

مشكلة التمویل إما بعدم كفایتھ أو استمراره أو تعبئتھ؛-

مشكلة التنسیق بین الجھات ذات الصلة وھي مشكلة كبرى أدت في غالب -

األحیان إلى عرقلة المشاریع و أحیانا توفقھا أو دخولھا متاھات الصراع؛

راءات اإلداریة مما یحد من فعالیة و سرعة التنفیذ؛تعقید اإلج-

نقص التنسیق في تنفیذ مختلف اإلستراتیجیات والبرامج؛-

نقص التجھیزات المادیة خصوصا وسائل النقل في بلد شاسع و صعب المسالك؛-
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ضعف على مستوى التصور و دراسة الجدوى أحیانا للمشاریع؛-

و قدرات الھیئات المنفذة مما یعطل في عدم مالءمة شروط التمویل مع ظروف -

أحیان كثیرة المشاریع؛

عدم انتظام المتابعة و التقییم في أحیان كثیرة و قصورھا على الجوانب المالیة -

في بعض األحیان؛

ضعف مستوى الدعم الفني و المرافقة للمشاریع خصوصا أن بعض الھیئات -

لتنفیذ المشاریع.المنفذة ال تتوفر دائما على الكفاءات الضروریة 
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اآلفاق المستقبلیة .4

عبر المستجوبون عن رأیھم في تطویر المشاریع القائمة و المستقبلیة من خالل التركیز على 

العناصر التي یبینھا الجدول التالي: 

توزع العینة حسب مقترحات التحسین:22الجدول 

ب 
بدون جوا

مشاركة المرأة في 

المشروع 

تمویل المشروع

تققیم المشروع 

تنفیذ المشروع

التخطیط للمشروع

مقترح التحسین 

7 13 17 14 11 17 عدد المشاریع 

23,33 43,33 56,67 46,67 36,67 56,67 النسبة المئویة 

تعط بوصفھا العقبة الرئیسیة إال أن مقترحات التحسین احتل برغم أن وثیقة المشروع لم

) في نفس الموقع الذي یحتلھ تمویل المشاریع %56,67التخطیط للمشروع مكان الصدارة (

الذي ذكر من ضمن العقبات الكبرى التي تواجھ المشاریع. و یلیھما تقییم المشاریع و مشاركة 

%) . و ھو ما یعكس أھمیة أسالیب 43,33) و (%46,67المرأة إذ یمثالن على التوالي (

المتابعة و التقییم و المقاربة التشاركیة في بناء و تنفیذ المشاریع المتعلقة بالمرأة.

و فیما یتعلق بأولویات التدخل المستقبلي في المشاریع المتعلقة بنھوض المرأة فإن أفراد العینة 

قد ركزوا على أھمیة المحاور التالیة: 
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لمحوراألول:  التعلیم و محو األمیة: ا.1
الرفع من مستوى التمدرس كما و نوعا بتحسین مستوى االستبقاء و محو األمیة في 

أوساط النساء وھو ما تمت صیاغتھ في اإلجابات بطرق مختلفة (محاربة األمیة  

والعادات السائدة، المساھمة في مجال رفع نسبة التمدرس في وسط األسر المعوزة، 

اربة الفقر و األمیة في صفوف النساء، تمدرس البنات، التسرب المدرسي، مشاریع مح

في میدان تعلیم و تثقیف المرأة،...إلخ)؛

المحور الثاني: مكافحة الفقر و البطالة في صفوف النساء:.2

ي النواحي االقتصادیة،(مشاریع  محاربة الفقر، مشاریع مدرة للدخل، مشاریع ف

القیام بمشاریع تحسین الظروف المعیشیة للسكان، إلخ)؛، 

المحور الثالث: الصحة: .3

(الصحة اإلنجابیة ومكافحة األمراض الجنسیة، مشاریع في الجانب الصحي، تحسین الصحة 

، التوعیة و التثقیف األساسیة عبر أنشطة مدرة للدخل للودادیات الصحیة، 

لخ.) حول صحة األم والطفل، إ

المحور الرابع: تنمیة القدرات و تمكین المرأة من حقوقھا:.4

(تنمیة القدرات والمھارات، التوعیة و التثقیف، تمكین المرأة من ممارسة حقوقھا، 

مشاریع في میدان كسب التأیید (المناصرة) لدعم ، تنمیة حقوق المرأة، 

مشاریع في مجال النوع، إلخ)؛ر، وصول المرأة إلى مراكز اتخاذ القرا

المحور الخامس: مجاالت أخرى و یتعلق األمر بمحاربة التفكك األسري و بعض .5

العادات االجتماعیة الضارة مثل الخفاض و التسمین و الو شم والزواج المبكر.
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النتائج والخالصات. 5

یمكننا أن نخلص مما تقدم إلى الخالصات و النتائج التالیة:

بصیاغة إستراتیجیة وطنیة لمكافحة الفقر اعتمدت رؤیة طویلة 2001قامت موریتانیا منذ .1

) و تضمنت على الخصوص الوصول الكلي ألھداف األلفیة للتنمیة. و كانت 2015األمد (

بالترقیة النسویة، العنصر األساسي في البحث عن اإلنصاف بین المسائل المتعلقة

الجنسین، في محور ھذه اإلستراتیجیة و اھتمامات السلطات العمومیة.

وھذا ما ترجم بالتدعیم المؤسسي للقطاع المكلف بالترقیة النسویة  و الطفولة واألسرة  و .2

یة للترقیة النسویة و بمختلف السیاسات القطاعیة بما فیھا اإلستراتیجیة الوطن

اإلستراتیجیات الداعمة لھا.  

برغم تجسن الظروف االقتصادیة للمرأة الحضریة فإن ظروف المرأة الریفیة بقیت .3

مأساویة بفعل عمق التحوالت االجتماعیة و الفقر وآثار الھجرة الریفیة  وعدم النفاذ إلى 

االقتصادیة واالجتماعیة وعدم الخدمات االجتماعیة األساسیة و جھل الحقوق السیاسیة و

إشراكھا في برامج التنمیة القاعدیة.

و في ھذا السیاق تبدو دراسة المشاریع المتعلقة بالنھوض بالمرأة في ھذه المرحلة ذات بعد .4

إستراتیجي لتقییم ما تم إنجازه و تقدیم مقترحات بتحسین مشاریع المستقبل عبر رؤیة و 

.منھجیة موحدة

قریر في ھذا المنظور. وقد تم إعداده من طرف خبیر وطني بطلب من ویندرج ھذا الت.5

منظمة المرأة العربیة العاملة تحت مظلة جامعة الدول العربیة.
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و  أھمیتھا و أھداف الدراسةتشمل) مقدمة iویتمحور ھذا التقریر حول األجزاء التالیة: (.6

نبذة عامة عن موریتانیاو تشمل  خلفیة عامة (السیاق العام))ii(المقاربة المنھجیة، 

مدخال عن الوضع االجتماعي للمرأة و(اإلطار الطبیعي و الماكرو اقتصادي و البشري)

تحلیل الوضع الراھن )iii(المرأة،الموریتانیة و آخر عن وضعیة المشاریع الخاصة ب

أھدافھا و و أسالیب تنفیذھا و الخریطة اإلحصائیة للمشاریعللمشاریع االجتماعیة وقد ضم 

و نقاط الضعف و نقاط القوة و النجاح و أسالیب تقییمھا و متابعتھا و ة أنشطتھاطبیع

ائج والخالصات.النت)vاآلفاق المستقبلیة و ()ivالفجوات، (

.

یتمیز السیاق العام في موریتانیا بعدة معطیات طبیعیة وسیاسیة واقتصادیة لھا تأثیراتھا .7

طبیعي الھامة على الساكنة عموما و على المرأة على وجھ الخصوص. فعلى المستوى ال

یمتد البلد على فضاء صحراوي واسع تسود فیھ دورات جفاف حادة.

یطرح التطور الدیمغرافي مشاكل خصوصیة لھا آثارھا الھامة على حیاة النساء و .8

األطفال. ویبرز التحلیل نموا دیمغرافیا متزایدا تدعمھ ھجرات مكثفة تغیر في العمق 

لى حیاة المرأة.المشھد الریفي و الحضري مخلفة نتائج عمیقة ع

ویبرز تحلیل وضع المرأة أنھ رغم المنجزات التي حققت فإن فروقا  ھامة ال تزال .9

موجودة بین الوسطین الریفي و الحضري خصوصا فیما یتعلق بالنقاط التالیة:

في مجال الفقر: أثر الفقر في الوسط الریفي أكثر ارتفاعا لدى األسر التي تعیلھا نساء .10

).52.9% مقابل 57.9(
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في مجال محو األمیة: الجھود المبذولة غیر ذات جدوى إذ ال تتجاوز نسبة محو األمیة في .11

% في الوسط الریفي.52% مقابل 65.2الوسط الحضري 

% من األطفال في سن الدراسة یذھبون إلى المدرسة في 48.5في میدان التعلیم: فقط .12

% و 82.3توى التعلیم األساسي ھي الوسط الریفي بینما نسبة التمدرس الخام على مس

% في الوسط الحضري. و في التعلیم الثانوي نسبة 101.4% في الریف و 70.2

% في 49.8% على المستوى الوطني (29التمدرس الخام ضعیفة إلى حد ما حیث تبلغ 

% في الوسط الریفي).12.1الوسط الحضري   و 

حصباء منخفضة في الوسط الریفي و في میدان الصحة: تعتبر التغطیة الصحیة ضد ال.13

% في 13.8% في الوسط الریفي مقابل 3.3استخدام طرق منع الحمل غیر منتشر (

% في الوسط الریفي 66.1الوسط الحضري) و اللجوء إلى العالجات ما قبل الوالدة أقل (

% في الوسط الحضري) كما أن وضعیة التغذیة أكثر حدة في الوسط الریفي 88مقابل 

% یعانون من نحافة خطیرة و 9.5% من األطفال یعانون من النحافة و 36.5نسبة حیث 

% من األطفال یعانون من تأخر في النمو. و فیما یخص المساعدة خالل الوضع 30.9

% في الوسط الحضري). أما معرفة 90% في الوسط الریفي مقابل 39فھي ضعیفة (

في الوسط 17.3الوسط الریفي مقابل % في 8,4النساء حول السیدا  فھي غیر مھمة (

الحضري).
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فیما یخص الوضعیة العامة  للمرأة  فھي تتسم بالھشاشة: انتشار ظواھر الخفاض و .14

التسمین و الزواج المبكر وتعدد الزوجات و الطالق و العنف الزوجي والجنسي وانخفاض 

ایة االجتماعیة والقانونیة و الوعي وضعف المشاركة في اتخاذ القرار وعدم النفاذ إلى الحم

جھل الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة.

% في الوسط الریفي 48أما في میدان الشغل،  فإن الوضعیة مقلقة؛ فنسبة البطالة تقارب .15

% في الوسط الحضري و حاالت الشغل ھشة و یھیمن علیھا كثرة األعمال 47مقابل 

امیكي للعمل المؤجر واستمرار أشكال االجتماعیة دون أجر واضح و عدم وجود سوق دین

مختلفة من العمل لآلخر.

شملت العینة ثالثین مشروعا تتعلق بترقیة المرأة و إدماجھا في الحیاة االقتصادیة و .16

االجتماعیة و التمكین لھا. غطت مختلف أجزاء الوطن و مجاالت التدخل . و استھدفت 

یفیة والصحیة كما استھدف بعضھا في النساء على  اختالف حاالتھن االجتماعیة و الوظ

نفس الوقت الرجال خصوصا الشباب. 

تولت تنفیذ ھذه المشاریع في األغلب جھات حكومیة و منظمات مجتمع مدني وطنیة و قد .17

تم تمویل جل ھذه المشاریع من طرف ھیئات رسمیة دولیة ومنظمات دولیة غیر حكومیة 

مع غیاب مشھود للقطاع الخاص.

المشاریع على میزانیة مستقلة في حین تعتمد في أحیان كثیرة على تجھیزات تتوفر أغلب .18

ووسائل المؤسسات و اإلدارات التي تتولى تنفیذھا.

غالبیة المشاریع حققت أھدافھا قصیرة المدى غیر أنھا واجھت عقبات كبیرة تمثلت في .19

دیة الالزمة و صعوبة الوصول إلى المستھدفین و مشكلة التمویل و نقص التجھیزات الما

نقص القدرات البشریة.
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فیما یتعلق بالتقییم نسبة ھامة من ھذه المشاریع تم تقییمھا رغم أن ھذا التقییم حصل في .20

الغالب من طرف اإلداریین و جھات التمویل لكنھ شمل تقییم األنشطة و األھداف و 

الملفات.   المخرجات و أدوات التقییم المستخدمة ھي المؤشرات و الرجوع إلى 

) بیئة خارجیة مالئمة (إرادة سیاسیة، تشریعات، توجھات iنقاط القوة األساسیة تمثلت في(.21

) المقاربة iii) مشاركة واسعة للمجتمع المدني و (iiدولیة، مشاركة الفاعلین، إلخ) (

(األنشطة المدمجة و المتعددة األبعاد).البرامجیة المتبعة

) مشكلة االستمراریة بفعل غیاب التمویل و قصور iلق ب (نقاط الضعف الجوھریة تتع.22

) نقص القدرات البشریة القادرة على تنفیذ المشاریع iiالمتابعة و غیاب خطط االستدامة، (

) تعقد اإلجراءات التمویلیة و iii(وفي جمیع أبعادھا خاصة لدى المنظمات األھلیة 

اإلداریة و عدم مالءمتھا لبیئة التنفیذ. 

) حل مشكلة ii) التخطیط للمشاریع؛  (iور التحسینات المقترحة أساسا حول : (تتمح.23

) تقییم و تنفیذ المشاریع.iv) مشاركة المرأة ؛ و(iii(التمویل ؛

أما مجاالت التدخل األولویة فتتعلق بالتعلیم و محو األمیة و محاربة الفقر و تحسین الحالة .24

وق المرأة و محاربة الممارسات الضارة.االقتصادیة و تعزیز القدرات و ترقیة حق


