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يجمع الباحثون على الدور البارز والفاعل الذي ظلت تلعـب المـرأة فـي              

الصحراوية البدوية وصعوبة   طبيعة  اللموريتاني التقليدي ويرجع ذلك إلى      المجتمع ا 

فيها مما يفترض ضرورة التشارك وقيام النظام االجتماعي التكافلي الـذي           الحياة  

  .يتجاوز النظام األبوي الموجود في كثير من المجتمعات التقليدية

اة البدويـة   فالمرأة إذا عنصرا فاعال إلى جانب الرجل في جميع مناح الحي          

التقليدية من أنشطة رعوية وزراعية وحتى تجارية حيث تتمتع منذ القـديم بحـق              

 الـسياسية   د أهلها هذا الدور إلى المشاركة فـي الحيـاة         امتالك وسائل اإلنتاج، وق   

خر التاريخ الموريتاني بنماذج من      العام  في كل مستويات القرار ويز       وتدبير الشأن 

مثل زينب النفزاوية ـ اخناثة بنـت   "السياسي والعلمي النساء الفاعالت في الشأن 

  ". بكار ـ خديجة بنت العاقل 

 حاول بكل ما أوتي من قوة خلخلة        20ومع قدوم االستعمار في بداية القرن       

 في عزل   1938وقد نجح مع انتهاء المقاومة المسلحة سنة        األنظمة الحياتية السائدة    

رات وفرض  اما والمتمثل في نظام اإل     سائد أو تقليل دور النظام السياسي الذي كان      

اب حاولت تـسيير    ظهور المقاومة السياسية وبروز أحز    نمط سياسي جديد تأسس ب    

 1950 حزب التفـاهم  1947الشأن السياسي نذكر منها ـ حزب االتحاد التقدمي  

 حـزب االتحـاد     1958 حزب النهضة الوطنية     1955رابطة الشباب الموريتاني    

 غير أن هذه األحزاب فشلت في تجاوز األطر التقليدية          1959 الوطني الموريتاني 

بسبب نخبويتها التي أبقتها بعيدة عن القاعدة مما جعلها ترفض دمج المـرأة فـي               

النضال السياسي وهو ما جعلها تعيش بمعزل عن أي نوع من الممارسة السياسية             

  .في هذه الفترة

من أجل  شتات  التانية تلملم   ومع إعالن الدولة المركزية بدأت المرأة الموري      

أن تنال موطئ قدم في الحياة السياسية الجديدة بغية استعادة الـدور الـذي سـلبه                

االستعمار وهكذا قامت الحكومة بإنشاء هيئة جديدة تعنى بشؤون المرأة وتهـدف            

إلى إنشاء مشاريع اجتماعية لصالحها ، وقد فشل هذا التنظيم في تحقيق أهدافه ولم              

 في البالد إلى     الحاكم شعبم الحركة النسوية الشيء الذي دفع بحزب ال       يستطع تنظي 

رئاسة هذا  إنشاء مجلس استشاري يعنى بالتنسيق بين النساء وقيادة الحزب وتولت           
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رئيس الجمهورية،  وباستشارة من هذا المجلس صـادق         ة  المجلس مريم داداه عقيل   

 المرأة عن طريق العمل      المكتب السياسي الوطني للحزب على تشكيل لجنة لترقية       

  .قد أسست مراكز لتأهيل المهني العائليو عضوة ، 15 ضمت 1965

 الذي شاركت فيه المرأة ألول مـرة        1966ثم جاء مؤتمر اعيون العتروس      

ـ         ،صفها مندوبا بو  نحـو العمـل     ه ومما طبع العمل النسائي في هذه المرحلة توجه

علـى للنـساء سـنة      مجلس األ سياسي الذي سيظهر مع إنشاء ال     الاالجتماعي دون   

 على قيادة نضال المرأة وإن كان        تكوين األطر السياسية القادرة    الذي يهتم ب   1967

 باعتباره  ه جذب القاعدة النسوية إلى اإلنخراط في هيئات       هدف الحزب من خالله هو    

شؤون الدولة، وقد أندمجت الحركة النسائية بدون صـعوبة         از الفعلي إلدارة    الجه

توكل إلى مهمـة إنجـاح أنـشطة        واصبحت من أهم الشرائح التي      داخل الحزب   

ب الشعب ورئيس الدولة بهذا     الحزب وتدعيم مصداقيته، وقد نوه األمين العام لحز       

إن المرأة الموريتانيـة  "  بقوله 1977 في خطابه بمناسبة عيد االستقالل سنة      الدور

" للحزب والتضامن معه  قدمت مساهمة كبيرة وإيجابية في عملية التجديد واالنتساب         

وقد كان حضور المرأة في مراكز القرار واضحا في هذه الفترة حيث كانت ممثلة              

وفـي  والجمعية  الوطنية ، والبرلمان      لحزب الشعب    في المكتب السياسي الوطني   

 والفروع غير أن ربيع المرأة الموريتانية سينقضي مع مجيء العسكر إلى            األقسام

  . إلى مرحلة جديدة من تاريخها السياسيسدة الحكم ودخول البالد

 النـسوية   لحركـة لوهكذا لم تكن نهاية عقد السبعينات نهاية سعيدة بالنسبة          

الدخل التقليدي والحرب مـع     تقلص إمكانيات   حيث آثار الجفاف ومن جر عنه من        

عامالن أديا إلى إثقال كاهل المرأة وفرضا عليها قرع مجاالت تخصص           الصحرى  

 االضـطراب  لم تعهدها من قبل، كما زاد مـن معاناتهـا حالـة              وممارسة جديدة 

السياسي الذي عاشته البالد في ظل حكم المؤسسة العـسكرية وظلـت الحركـة              

النسائية في سبات طيلة الحكم العسكري حتى مطلع الثمانينات ورئاسة المقدم محمد     

 هياكـل   خون ولد هيدالة الذي أدخل نظام جديد خالفا للنظام الحزبي عرف باسـم            

 سياسـية   احداثد من حيث مبادئه وهياكله إال أن أ       ئاتهذيب الجماهير وهو تنظيم ر    

وطنية شلت قيام هذا التنظيم بدوره تلك األحداث التي تمثلت في الحركات السياسية             
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حيـث  "  ـ البعثيـين   الناصريين" العربية السرية خصوصا  ذات النزعة القومية 

 أعضاء هياكل تهذيب الجماهير كعيـون لـه         فرضت مواجهتهم على الحكم إتخاذا    

بغية محاصرة هذه التنظيمات والقضاء عليها مما أدى إلى نفور األهالي من هـذه              

 وزاد من تهميش المرأة في العهد الهيدالي أعتماد خطابه السياسي علـى       ،المؤسسة

مقارعة مؤسسات الحكم المدني القديم ومناهضة كافة العناصر التي لعبـت أدوارا            

مة في الفترة الحزبية للدولة مما جعل األطر السياسية النسائية تعاني مـن لـدن    ها

اللجنة العسكرية الحاكمة التي لم تولى اهتماما لقضية المرأة إال مع خطا ب محمد              

 من أجل النهوض بـالمرأة وتـم بالمناسـبة    1983 يوليو 23خون ولد هيدالة في     

عيشتا كان ـ فيف بنت افيج   " عروفة استدعاء لجنة مؤلفة من عدة أوجه نسائية م

وطلب منهن إعداد محاضـرات توعيـة   " خداج بنت أمير ـ جليت بنت زين ـ   

لصالح المرأة لكن هذه اللجنة لم تر النور وظلت نسبة التمثيل النسائي على مستوى      

  .  جداةالمراكز القيادية في هياكل تهذيب الجماهير ضعيف

ر حتى يتغير الحكم مع مجيء حركـة        تنتظالنسوية أن   وكان على الحركة    

فكان من بين الخيارات التي أعطاها نظام معاوية ولد سيد أحمد الطـايع             التصحيح  

من زيز شرعية التغيير     بذلك عدة اهداف أولها تع     ااألولوية هي قضية المرأة محقق    

المادي وكذلك إرضاء الحركـات التقدميـة فـي         والخارجي المعنوي   خالل الدعم   

تخـاذ القـرار القاضـي     ية خصوصا وهو ما يبرر سرعة ا      ركة النسو الداخل والح 

 ينـاير   7ألمانة الدائمة للجنة العسكرية الخالص الوطني في        بابإنشاء قطاع النساء    

  . أي خالل أقل من شهر من تسلم الحكم 1985

  ويتشكل هذا القطاع من ثالثة هيئات هي 

   مكتب اإلنعاش والتأطير -ا

  يه  والتوج مكتب اإلعالم-ب

  .  مكتب العالقات الخارجية -ج

وقد كان لهذا القطاع أثر بالغا على مستوى قضية المرأة بدءا من الحملـة              

اإلعالمية الواسعة التي شنت من أجل التعبئة حول تحرير المرأة وتفعيل المشاركة            
 1986 مـارس    5النسوية ومرور بالخطاب الذي عرف  بخطاب النعمة التاريخي فـي            

 4



لمساواة وانطالقا من ذلك تمت ترقية القطاع إلى مـستوى أمانـة تنفيذيـة              الداعي إلى ا  

  . باألمانة العامة الدائمة للجنة العسكرية للخالص الوطني مؤلفة من عدة قطاعات

أول انتخابات بلدية في هذا العهد فمـن        د نالت المرأة حظها من المشاركة في        وق

  .  نساء 10 مرشح للمجلس البلدي كان هناك 144بين 

الرفع مـن المـستوى      تم استحداث وزارة خاصة بترقية المرأة عهد إليها ب         كما

ء وإبراز دورها في ديناميكية التنمية ومساعدة نساء الريف وتطـوير           االقتصادي للمرأة   

 بسبب دخول البالد فـي      النظام القانوني للمرأة والطفل لكن هذه الوزارة لم تعمر طويال         

بداية التسعينات وانتهاء حكم اللجنة العسكرية والقضاء على        مرحلة التعددية الحزبية مع     

لمكلفة بشؤون النساء وتم إنشاء كتابة للدولة تعنى بـشؤون المـرأة ،             األمانة التنفيذية ا  

تتمثل مهمتها الرئيسية في ضمان ترقية المرأة ومشاركتها الكاملة ذلـك مـوازاة مـع               

يد القمم والمؤتمرات المخصصة لها على      االهتمام الدولي بقضية المرأة والمتمثل في عد      

وذلك مـن أجـل   " القاهرة ـ داكار ـ أديسابابا   " واإلقليمي" بيجينك" المستوى الدولي 

ضبط قاعدة عمل مشتركة لألمم المتحدة ، ووضع توجيهات مناسبة في مجال النهوض             

  . بالمرأة 

 مـستوى الـوطني     لخلق رأية جديدة لقضية المرأة عن     كل هذه اإلجراءات مثلت قاعدة      

يتمثل في وضع استراتيجية شاملة تأخذ بعين االعتبـار مجمـل األبعـاد االقتـصادية               

  .واالجتماعية والسياسية لسبيل تطوير المرأة

وقد أتخذت كافة الجهات المعنية بهذه القضية اإلجراءات الكفيلة بتحقيق هـذه الغايـة،              

 العديد من المشاريع الهادفة إلـى       وتمثل ذلك على المستوى السياسي والقانوني في تنفيذ       

  . تمكين المرأة من التمتع بحقوقه السياسية والقانونية

وتهدف هذه الدراسة إلى المساهمة في التعرف على مدى نجاح هذه المشاريع وإسهامها             

  .الغاية المنشودة وذلك من خالل خمسة محاور في تحقيق 

لثاني نتناول أهم معوقـات إجـراء       يتناول المحور األول منهجية البحث وفي المحور ا       

المسح وقد خصص المحور الثالث لتحليل االستمارة أما المحور الرابع يتعلـق بنتـائج              

      .المسح بينما خصص المحور الخامس للتوصيات المستقبلية 

  

א:
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ــرأة   ــصالح الم ــسياسي ل ــين ال ــشاريع التمك ــة بم ــة المتعلق ــزل الدراس تتن

ــا  ــي موريتاني ــذة مــن  ف ــي إطــار مــشروع الدراســات المــسحية المنف ف

   .طرف منظمة المرأة العربية في الدول االعضاء في هذه المنظمة

ــشاريع    ــع الم ــى واق ــرف عل ــو التع ــا ه ــدف منه ــا أن اله وطالم

المنفذة فـي موريتانيـا بهـدف التمكـين الـسياسي للمـرأة ومـدى إسـهامها                 

لـضروري أن نتبـع     قـع مـشاركتها الـسياسية فأنـه مـن ا          افي الرفع مـن و    

  .ياألسلوب اإلستطالعي الوصف

ــة     ــوعات المتعلق ــة للموض ــشفية تحليلي ــتطالعية ك ــة اس ــي إذا دراس فه

الجانــب الــسياسي والــذي لــم يحظــى بكثيــر مــن االهتمــام مــن قبــل ب

  .للباحثين والجهات المعنية 

ــد ا ــة وق ــسح بالعين ــة الم ــدنا منهجي ــى الوصــول عتم ــدف إل ــذي يه وال

ــاتل ــالل المعلوم ــن خ ــي م ــتبيانية الت ــتمارة االس ــمالس ــن  ت ــا ع  ملؤه

ــيح   ــي تت ــصية الت ــة الشخ ــق المقابل ــل  طري ــن ك ــشف ع ــة للك الفرص

ذهـن   هـذه االسـتمارة ويزيـل أي لـبس قـد يـساور               غموض قـد تحملـه    

 مــشروع هــي كــل 13 شخــصا يمثلــون 21الباحــث وقــد تمــت مقابلــة 

ــين     ــا ب ــرة م ــالل الفت ــذة خ ــشاريع المنف ــصالح 2005 – 1995الم  ل

ــين ــات     التمك ــتكمال المعلوم ــا والس ــي موريتاني ــرأة ف ــسياسي للم  ال

ــة   ــد مــن المــسؤولين فــي المنظمــات األهلي ــة العدي ــة تمــت مقابل البياني

 مــن المــستفيدين مــن 120والــدوائر الحكوميــة المعنيــة باإلضــافة إلــى 

  . مشاريع المنفذة المختلف 
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قاق الوطني الخاص باالستفتاء الوطني حول      تزامن اعداد المسح مع االستح     -

التعديل الدستوري مما كان له األثر الكبير في انشغال الفاعلين الـسياسيين            

ـ ومسؤولي هيئات المجتمع المدني الشيء الذي أخر أحيانا مواع         د إجـراء   ي

  .  الشخصيات  هذهالمقابالت مع

    الوقت الكافي    عليها بحجة عدم توفر لإلجابة إرسال االستمارة طلب البعض -

  في أوقات الدوام الرسمية        

تخوف البعض الصريح من هذه الزيارة أو المقابلة وطلبه تقديم معلومـات             -

إضافية عن طبيعة الدراسة والهدف منها والجهة التي تتبناها ممـا أربـك             

 .الباحثين الميدانيين أحيانا 
لبعض عن الصفة التـي     وضع الباحث الميداني في موقف حرج عند ما يسأله ا          -

تسمح له باستجوابهم مما كان له األثر السلبي على جمع المعلومـات والبيانـات     

  .  التي تم جمعها منهم 

ن تقديم أي معلومات مالية بخصوص أنشطة الهيئـة المنفـذة           امتناع البعض ع   -

 .للمشروع 

اد  الكلي   قلة العينة المدروسة والذي ال يسمح بتقديم نتائج دقيقة من خالل االعتم            -

 . على نتائج االستمارة اإلستبيانية 

 عدم توفر دراسات ميدانية يستعان  بها في إجراء تحليل مقارن -

 غياب هذه الدراسات والتقارير ينجم عنه عدم توفر مؤشرات إحصائية يـستدل             -

 .بها أثناء التحليل 

عدم تخصص الكثير من المشاريع في الميدان السياسي وادماجه ضمن مجموعة            -

 . من المحاور واألنشطة التي تنفذ من خالل المشروع

ة وصعوبة تحديده من طرف المبحوثين شكلت صـعوبة         حداثة موضوع الدراس   -

 . بالنسبة للباحثين الميدانيين في تحديد المشاريع المراد دراستها

 ورفض بعضها بحجة عـدم وجـود منـسق          صعوبة االتصال بالجهات الممولة    -

  .المشروع المدروس 

 א:
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  بيانات المشاريع -ا
إن أول حقيقة قد نخرج بها من خالل معالجة موضوع بيانـات المـشاريع              

ضعف مستوى التوثيـق    هي  المنفذة لصالح التمكين السياسي للمرأة في موريتانيا        

  .ويتضح ذلك جليا من خالل 

 فقـط مـن   % 30.7ضعف يبدوا وضـاحا إذ أن نـسبة         ال إن هذا  : الترقيم -1

يعود إلى تواضع المـستوى      هي المسجلة تحت أرقام ومرد ذلك        المشاريع المنفذة 

 فرغم غياب أرقـام كميـة إال أن معظـم           يمجتمع األهل الالمؤسسي لدى منظمات    

ل األساسية في عرقلة نشاط     الدراسات والتقارير تطرح هذا المشكل من بين المشاك       

ال على األقل من هذه الهيئات      % 70 مما يرجح اعتقادنا أن نسبة       ة األهلي المنظمات

نسبة الا من معالجة المعلومات وتوثيقها، لذلك فإن        تتوفر على نظام معلوماتي يمكنه    

 مـن    يتكون كل منهما   نيتمثل أربعة مشاريع مقسمة إلى قسم     السالفة الذكر والتي    

  : مشروعين 

 هذين  يمثل مشاريع منفذة من طرف جهة رسمية ويتألف الترقيم في         : القسم األول   

المشروعين من أحرف وأرقام استداللية تبين الجهة المنفذة ورقم المشروع وسـنة            

  . تنفيذه 

تبـين  ذ  بسيطا وبـدائيا إن جـاز التعبيـر إ         فإنه يعتمد نمطا     :أما في القسم الثاني   

مجموعة األرقام التي تكون الرقم  االستداللي للمشروع من الرقم المـدرج علـى              

من طرف الجمعية باإلضافة إلى سنة التنفيذ وهو بطبيعـة          قائمة المشاريع المنفذة    

الحال ماال يسمح بأخذ فكرة عن هذا المشروع عدى أنه يبين زيادة على مـا ورد                

   ضعف التنسيق بين هذه المنظمات والجهات الممولة في حالة وجودها أنفا

أظهرت االستمارة االستبيانية أن متوسـط عمـر مجمـل           : عاري مدة المش  -2

اريع المنفذة  لصالح التمكين السياسي للمراة في موريتانيا هو من سـنة إلـي               شالم

إال أنها غير كافية لتنفيذ     سنتين وهي وان كانت فترة مناسبة لتنفيذ بعض المشاريع          

منية أطول مثل مشاريع الدعم السياسي والشبكات أخرى تحتاج أنشطتها إلي فترة ز 
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اء بعض الهيئات فترة أكثر مـن سـنتين          إعط رالداعمة لحقوق المراة وهو ما يبر     

  .لتنفيذ مشاريعها 

أن بعض المشاريع حدد مدة أقل من سنة لتنفيذ أنشطته ومن أمثلـة             في حين نجد    

  .هذه المشاريع مشاريع الدعوة والمناصرة التي قد ال تأخذ أكثر من بضعة أشهر 

  يبين مدة تنفيذ المشاريع ) 1(جدول رقم 

  النسبة   العدد  المدة 

  %15.3  02  قل من سنة أ

  %50.3  07  من سنة إلى سنتين 

  %30.3  04  أكثر من سنتين 

  %100  13  المجموع

  

يعود سبب ارتفاع نسبة المـشاريع المنفـذة         : عيراالمشالجغرافي   اقطنال -3

إلى خصوصية المجتمع الموريتاني الذي يتميز بقدم       % 69على المستوى الوطني    

 االقتنـاع  بـالممولين إلـى      حداكافل االجتماعي مما     الت مبدأ وشيوع   يالعمل األهل 

 أهلية ، كما    مشاريع باألنماط التكافلية المعروفة لدى المجتمع وتطويرها في صيغ         

أن ضعف القدرات التسييرية لهيئات المجتمع األهلي قللت مـن أهميـة اعتمـاد              

 تسيير  تحتاج إلى التي  والممولين المشاريع الدولية واألقلمية على وجه الخصوص        

األجهزة التسييرية لهـذه  مقارن وهي ضرورة ال تفي بها غالبية موحد على أساس  

 كل هذه األسباب جعلت الممولين والفاعلين يعتمـدون اسـلوب التـدخل             الهيئات  

التشاركي مما كان له األثر الكبير في عدم نجاح الكثير من المشاريع في موريتانيا              

تحديد األوليات واعتبار هذا التحديـد      رورة  ا يفترضه هذا األسلوب من ض     وذلك لم 

 المقدمة وهي خبرة ال تتوفر لدى الكثير من القائمين على المنظمـات             الخطة  في  

 حسب ما ورد في دراسة انجزتها الشبكة العربية للمنظمات األهلية تحـت             ةاألهلي

  "واقع ومستقبل المنظمات األهلية العربية" عنوان 
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  المشاريع المنفذة يبين نطاق ) 2(جدول رقم 

  النسبة   عدد المشاريع   نطاق المشروع 

  % 24.6   03  دولي 

  %7.6  01  اقليمي عربي 

  %69.2  09  وطني 

  %100  13  المجموع 

  

 جميعها في فترة زمنية واحدة تمتـد        ةتقع المشاريع المدروس   : مدة التنفيذ    -4

مشاريع الـدعم    ب االهتمام ويعود ذلك إلى تأخر      2005-2000خمسة سنوات من    

 بقضية  ا قد بدأ مبكر   ي الحكوم االهتمامالسياسي للمرأة من طرف الفاعلين وإن كان        

تغيير الواقع السياسي للمرأة فإن االهتمام بتنفيذ مشاريع تسهم في تذليل العراقيـل             

 االتي تقف دون ذلك لم تجد طريقها إلى التنفيذ إال في هذه الفترة المتـأخرة نـسبي                

يات المؤتمرات العالمية التي شاركت فيها موريتانيا والداعية إلى         بالنظر إلى توص  

  .  النسوية في الشأن العام وخاصة في العمل السياسيةتفعيل المشارك

وإذا كانت معظم الجهات المنفذة لهذه المشاريع قد احترمت مواعيد التنفيـذ            

 المشاريع إال أن هناك بعض األسباب كانت وراء تأخر انطالق وحتى انتهاء بعض             

يعود ذلك إلى أن نظام الحصص المتبع في        وومن أهم هذه األسباب تأخر التمويل       

تمويل المشاريع من طرف الممولين يؤدي إلى عرقلة سير أنشطة هذه المـشاريع             

حسب المستجوبين ذلك أن صرف المبالغ يتم ببطئ خصوصا في عـدم اعتمـاد              

الكتفاء بالنظام المركزي في دولـة      الجهات الممولة نظام محاسباتي في موريتانيا و      

المقر وفي ظل ضعف التنسيق بين المنفذين والممولين وبطئ عمليات الصرف فإن            

  .هذه األنشطة تتأخر عن الوقت المحدد لها أصال في مسودة المشروع

وقد اثبت البحث الميداني خالل جمع العينات أن تـأخر صـرف دفعـات              

ا يتعلق األمـر    ض المشاريع وذلك حين م    التمويل كان السبب الرئيس في فشل بع      

و بمدى تالزم فاعليته مع الفترة الزمنية المحـددة لـه           أ بضرورة تواصل أنشطته  

أصال ومن أمثلة هذه المشاريع مشاريع الدعوة والمناصرة بـرامج التـأثير فـي              
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المشروع إيجابيا بمعنـى أن تنفـذ         في تاريخ انتهاء     خيرتأال وقد يأتي    السياسات،

لمشروع مع وجود فائض في الميزانية يتم توجيهه إلى دعم بعض األنشطة            أنشطة ا 

المنفذة من خالل المشروع كما هو الحال بالنـسبة لمـشروع ترقيـة االنـصاف               

  والمساوات بين الجنسين 

   تنفيذ المشاريع -ب
 رغم القدرات المؤسسية المتواضعة لمنظمات المجتمع       :الجهات المنفذة   - 1

  المرتبة األولى بين الجهات المنفذة للمشاريع أنها تحتل اال االهلي

  يبين الجهات المنفذة ) 3(الجدول رقم 

  النسبة   العدد   الجهة المنفذة 

  %15.3  02  الجهات الحكومية 

  %61.5  08  المنظمات غير الحكومية

  %15.3  02  منظمات دولية 

  %7.6  01  احزاب ونقابات 

  %00  00  مراكز بحث جامعات 

  %00  00  مية منظمات إقلي

  %100  13  المجموع 

  

إلى خبرتها في مجال المشاريع األهلية وإن لم تكن         ق المنظمات األهلية    وفويعود ت 

ناحية الموضوعية تعد أقدر الجهات     المؤهلة من حيث القدرات المؤسسية فإنها من        

 من تنظيمات نسائية ونقابية حتى مع األفـراد         ةعلى التعامل مع الهيئات االجتماعي    

ظرا لسهولة تعاملها وعدم رسميتها إذا ال يحتاج المستفدين مـن خـدماتها إلـى               ن

هذه إجراءات قانونية وإدارية معقدة قد تدفع البعض إلى العزوف عن االستفادة من             

   .الخدمات

وتتقاسم الجهات الحكومية مع المنظمات الدولية المرتبة الثانية وإن كانـت           

فإن ذلك ال يعـود ألسـباب       ي تنفيذ المشاريع    هذه األخيرة لم تساهم بشكل كبير ف      
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لوجستية كما تقدم مع المنظمات األهلية فاألمر هنا يتعلق بخـصوصية وطبيعـة             

في قـضايا المـرأة إذ      المجتمع الذي يرفض غالبا التعامل مع األجنبي وخصوصا         

 بقاؤها   المنفذة لصالح المراة   نجاح المشاريع ترى هذه المنظمات أنه من األفضل أل      

  . موقع الممولفي 

وتقف مراكز البحث والهيئات العلمية وراء غيـاب مـشاريع الدراسـات            

والتقارير حول التمكين السياسي للمرأة ويرجع ذلك حسب القـائمين علـى هـذه              

الهيئات إلى ضعف التنسيق بينها وبين الجهات المختصة بقضية المرأة خـصوصا            

 تتمتع باالستغالل الذي يمكنهـا      فيما يتعلق بالتمويل حيث أن معظم هذه الهيئات ال        

  .من تنفيذ أنشطة خارج اإلطار المرسوم لها أصال

    التغطية الجغرافية-2
روعات ديد مدى التغطيـة الجغرافيـة للمـش       حتتضافر عوامل متعددة في ت    

ذا كان جمهور حـضري ريفـي        المستهدف ما إ   مهورجاالجتماعية فمنها طبيعة ال   

ر هـو من وهكذا فإن االختالف في طبيعة هذا الج       قيادات رأي إداريو  أمي   متعلم أو 

روع تلعـب    كما أن اإلمكانيات المادية والبشرية للمش      تحدد مناطق تنفيذ المشروع     

 حجم التغطية الجغرافية وقد رأينا أن معظم المشاريع         هي األخرى دورا في تحديد    

ـ                ساء جهوي مما يعني أنها موجهة إلى فئة معينة فرغم أن النسبة األكبر مـن الن

مناطق الريفيـة  الار المناطق الحضرية يأتي اكثر من     تتواجد في الريف إال أن تكر     

وتمثل المشاريع ذات التغطية الجغرافية العامة الثلث من المشاريع المنفذة والتـي            

تستفيد منها جميع المناطق الحضرية والريفية والمراكز واألطراف وهي بطبيعتها          

جمهـور  ال مـن حيـث كثـرة        رر مدى أهميتها  ك ما يب  مشاريع عامة التوجه وذل   

المستهدف وتعدده فهو مكون من مختلف الفئات المستهدفة المرأة كمواطنة المـرأة            

واإلعالمين وهو مـا    كناخبة ومنتخبة المرأة كنقابية وقادة الرأي السلطات اإلدارية         

د يترجم نجاح هذه المشاريع باعتبار أنها مشاريع تعبوية تثقيفية حيث يلعـب تعـد             

  .  التغطية الجغرافية الدور الرئيسي في نجاحها اتساعالفئات و

 ما تكون طبيعـة     االبالتغطية الجغرافية الجهوية فإنه غ    وبخصوص المشاريع ذات    

  .الجمهور المستهدف هما المحددان األساسيان لهذه التغطيةوالنشاط 
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 كما رأينا بعض المشاريع التي استهدفت مناطق محددة على أساس معيـار           

مدونـة   محافظة عند التعبئة على تطبيـق        األولية بحيث تم تحديد المناطق األكثر     

األحوال الشخصية وبالتالي تم توجيه نشاطات المشروع إلى هذه المناطق وذلـك            

ليس فقط لما لها من أولوية ولكن أيضا لمالها من خصوصية تفترض إفراد منهجية  

المناطق والجهات للوطن وبالتالي    مغايرة واسلوب عمل يختلف عن العمل في باقي         

علون إذا ما أدرجوها ضمن إطـار عـام       فإنها تتطلب مشاريع خاصة قد يفشل الفا      

مادية فإنها انعكست بشكل ملحوظ علـى تنفيـذ         المكانيات  وبخصوص األ . وشامل

فرغم نجاح هذه المشاريع ال أن حجم موازنة بعضها ومقدراته          المشاريع المدروسة   

 األهداف وتشعب األنشطة يفترض     ةية مثلت عوامل ضعف فعظم    البشرية واللوجست 

امكانيات مادية كبيرة وطاقم بشري كافي وهو ما لم يتوفر للعديد مـن المـشاريع               

ألسباب نفسها مما جعلنا نعتبـر      ريع التي فشلت نتيجة ل    ناهيك عن الكثير من المشا    

  لية أن النقص في اإلمكانيات يشكل معوقا بنيويا لدى المنظمات األه

  يبين التغطية الجغرافية للمشاريع ) 4(جدول رقم 

  العدد  نوع التغطية 

  04  عام

  08  مناطقي جهوي 

  01  مراكز

  

   الموقف الحالي للمشروع -3
ذكرنا سابقا أن كل المشاريع الموجه لصالح الجانب السياسي للمرأة تقـع فـي              

 المشاريع قد أنتهي وقـد       مما يعني أن معظم هذه     2005 – 2000الفترة الزمنية ما بين     

بيـره فـي    وهو ما يجد ت    , نفذتمن المشاريع قد    % 68.4بين البحث الميداني أن نسبة      

فترة الزمنيـة   لذه المشاريع والتي ال تتطلب طول ا      طبيعة األنشطة التي تنقذ في إطار ه      

  .فالتثقيف والتعبئة والمناصرة هي أنشطة منتهية وال تتطلب حتى التكرار أحيانا 

 بـين   مـن ا وحـد  مستمرا  في حين أن مـشروعا رأينا أن بعض المشاريع مازال   وقد  

  .المشاريع المنفذة بدأت نشاطته حديثا
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  يبين الموقف الحالي للمشاريع) 5(جدول  

  النسبة   العدد   الموافق الحالي للمشروع 

  %7.6  01  جديد 

  %23  03  مستمر 

  % 68.4  09  انتهى 

  %00  00  ألغى 

  %00  00  استؤنف أو جدد 

  %00  00  متوقف 

  

  ع يرا عدد العاملين في المش-4
ـ يـشوبه كث  توزيعا  يتوزع عدد العاملين في المشاريع        التـوازن   مر مـن عـد    ي

 عامال للمشروع الواحد وهو رقم      11ولالموضوعية فرغم أن متوسط عدد العاملين بلغ        

ـ       جدا بالنظر إلى تقارب حجم نشاطات      جيد ذلك الطاقـة    هذه المشاريع ومدة تنفيذها وك

للعمالـة داخـل   البشرية لالزمة لذلك إال أن هذا المتوسط ال يعبر عن  التوزيع الحقيقي           

 نجد مشروعا يعمل فيه شخصان فقط نجد آخر يعتمد في تنفيذ أنشطة             نحيالمشاريع ففي   

التي ال تختلف كثيرا في طبيعة األنشطة ورغم عدم إرتباط نجاح  أو             و  متطوعا 30على  

تتطلب عدد    تهنشطابعدد المتطوعين فيه إال أن دقة وحسن تسير وتنفيذ          فشل المشروع   

 مـن   وانطالقـا فاعال من األشخاص حتى يستطيع تنفيذ هذه األنشطة في الوقت المحدد            

 ال غرابة أبدا إذا علما أن       هموجه لصالح التمكين السياسي  للمرأة فإن      المشاريع  كون هذه   

ريع المنفذة هم من النساء ويرتبط إضافة إلى ما   من مجمل العاملين في المشا    % 79نسبة  

في المجتمع الموريتاني بالنساء وفاعليتهن في هذا        االجتماعيتقدم بإرتباط العمل األهلي     

  المجال 

تنسيق والشراكة بين المنظمات األهلية والجهـات المنفـذة عمومـا           ال مويظهر جليا عد  

 8جانب في المشروعات المنفذة سوى       يتعدى عدد العاملين من األ     فالوالجهات الممولة   

 المشاريع علـى    ه مشروعات ويقتصر عمل األجانب في هذ      4أشخاص موزعون على    

  إجراء التقييم 
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  يبين عدد العاملين في المشاريع ) 6(جدول 
عــدد   اسم المشروع 

العاملين 

ــاملين  اإلناث  الذكور العـ

  األجانب 

   العمرية الفيئة  اإلناث الذكور 

ــشروع  ــساواة  ترم ــة الم قي

  واإلنصاف بين الجنسين 

  55 حتى 25من   02  02  04  26  04  30

ــة   ــعية القانوني ــة الوض ترقي

  واالجتماعية للمرأة 

  55 حتى 25من   0  0  ال يوجد   01  01  02

النسوية للنوع في   مكونة الترقية   

  برنامج الحكم الرشيد 

  55حتى -25من   01  0  01  02  00  02

ــة و ــشروع التوعي ــيم الم تنظ

  لصالح المرأة كتتاب واال

  55حتى -25من       ال يوجد  05  01  06

رة مـن أجـل     الدعوة والمناص 

   األحوال الشخصية إعداد مدونة

  55حتى -25من   01  0  01  03  04  07

تمكين المـرأة العربيـة مـن       

حقوقها القانونيـة   دة من   فااالست

  واإلنجابية 

  55حتى -25من   0  0  ال يوجد  06  02  08

ـ مدحول  توعية  ال ة األحـول   ون

   الشخصية 

  =     =      =  0  0  ال يوجد  07  09  16

كات الداعمة لحقوق المـرأة    بالش

  القانونية والصحية 

  =     =      =  0  0  ال يوجد  01  02  03

  =     =      =  0  0  ال يوجد  28  02  30   تكوين أشباه القانونيات 

     =      ==    0  0  ال يوجد  15  0  15  المتنقلة االستشارة القانونية 

  =     =      =  0  0  ال يوجد  10  0  10  وين منعشات محلياتتك

  =     =      =  01  01   02  05  03  08  تكوين المرأة مشروع ترقية 

  =     =      =  0  0  ال يوجد  05  02  07  مشروع تسهيل وتبسيط القوانين 

  =     =      =  05  03  08  113  30  143  المجموع 
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  ون أنشطة المشاريع  مضم-5      
 الصعب تحديد طبيعة ومضون أنشطة المـشاريع         من اإلشارة إلى أنه  ر  تجد

 المـشاريع    هـذه   عـن  سة وذلك نتيجة لعدم وضوح إجابات المـسؤولين       روالمد

ديد األنشطة التي تمت في إطار هذا المشروع ويعود ذلـك إلـى              تح  في وارتباكهم

شروع خصوصا في ظـل عـدم       رغبة المسؤول في إعطاء أهمية لحجم تدخل الم       

وبالتـالي  نتيجة ألسباب عدم التوثيق المذكورة سـابقا        إمكانية ضبط عدد األنشطة     

بعض النشاطات التي تختلف إلى حـد       فإننا نجد أن بعض المشاريع ينفذ من خالله         

 مع مضمون وأهداف هذه المشاريع فمثال نجـد أن التنميـة المؤسـسية            التعارض  

  . مان في إطار مشروع للمناصرة والدعوة ومات تتوالتزويد باألجهزة والمعل

نشطة ومـضمون     تحديد األ   فى وتمتاز المنظمات األهلية عموما بعدم الدقة     

 لبي هذه المنظمات وهو ما يعود باألثر الس       اختصاصالمشاريع ومدى مالءمتها مع     

 ناجد هذه المنظمات فعلى سبيل المثال و      ن طريق ععلى كثير من المشاريع المنفذة      

الـدعم القـانوني    البيئة تتدخل في مجال الصحة وتنفذ مشاريع        منظمات مختصة ب  

وتبسيط مدونة األحوال الشخصية وهو ما جعل الكثير من هذه المـشاريع تفـشل              

  .  تسيير هذه المشاريع م قدرة القائمين على هذه المنظمات علينظرا لعد

أتي في مقدمة األنشطة    وبالنظر لنتائج البحث الميداني فإننا نجد أن التوعية ت        

 غرابة في ذلك إذ أن مجمل المشاريع التي توجه لصالح الدعم السياسي           وال  المنقذة  

ويـأتي   هدفها التعبئة والتثقيف حول المشاركة ومدونة األحوال الشخصية           للمراة

 مثل هذين النشاطين أحد المحاور ذات     التدريب وبناء القدرات في المرحلة الثانية وي      

 1995 الوطنية الترقية النسوية     يةاألولوية في خطة العمل المدرجة في األستراتيج      

المؤسسية والتزويد باألجهزة والمعلومات فـي المرحلـة        نمية   وتأتي الت  2000 –

لجهـات   ا   ونجاح عمـل    جاعةاألخيرة من األهتمام وإن كانا عاملين أساسين في ن        

 والجمعيات والمنظمات األهليـة     اباتالنقالمنقذة للمشاريع وكذلك حاجة ماسة لدى     

  . النسوية
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  يبين أنشطة المشاريع ) 7(جدول 

  العدد   نوع النشاط 

  09  التوعية 

  08  تدريب وبناء قدرات 

  04  تقديم خدمات مساندة 

  03   مؤسسية تنمية

  05  نوعية إعالمية 

  02  تزوير باألجهزة 

  05  المناصرة والدعوة 

  03  أخرى 

                مستهدفة  الفئات ال-6
تستفيد من المشاريع الموجهة لصالح التمكين السياسي للمرأة في موريتانيا          

 من أهمها المرأة كمواطنة فهذه المشاريع تهدف باألساسي إلى الرفـع            ةفئات عديد 

طلب توجيهها إلى المرأة بإعتبارها قوة فاعلة       تمن المكانة السياسية للمرأة وهو ما ي      

  من شرائح المجتمع الموريتاني وشريحة مهمة 

تتطلب مشاركتها التوعية والدعم لكي نصل إلى رفع العوائق والتحديـدات           

  .  األستفادة من حقوقها القانونية والسياسية عموما و بالتاليدون مشاركها سياسيا 

ويلعب المجتمع المدني عموما والمرأة بوصفها عضوة داخل هذه المنظمـات دور            

مستوى تمكين المرأة مـن     لى تغير هذه الوضعية والرفع من       ل ع سياسيا في العم  ا

 مع هذه الرؤية حيـث      نتيجة البحث متوازنة   وقد جاءت    األستفادة من هذه الحقوق   

أن ثمانية من بين المشاريع المنقذة تستهدف المرأة كعضوة في المنظمـات            ت  أكد

ر في قناعـات    يتأثم الذي يلعبه قادة الرأي في ال      لدور الحاس لونظرا  غير الحكومية   

 هذه الفئة بالمشاريع الهادفة إلى      استهداففئاته فإنه كان ال بد من       المجتمع بمختلف   

 هذه األخيرة تمثـل     باعتبارية المرأة   ضتغيير نظرة المجتمع وتعامل اإلدارة مع ق      

  .  مناخ مالئم ألحداث التمكين المنشودقة السياسية في خلادترجمة اإلر
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  ئات المستهدفة الفيبين ) 8(جدول رقم 

  العدد  الفئة 

  2  المرأة كناحية 

  3  المرأة كمرشحة 

  2  المرأة كرلمانية 

  4  المرأة كنقابية حزبية 

  4  األهلية منظمات الة في المرأة كعضو

  8  المرأة كمواطنة 

  9  قاداة الرأي 

  8  الفئات الشابة 

  3  المنظمات اإلهلية 

  

للمرأة ذلـك   تمكين السياسي   الريع  مشامن الصعب تحديد عدد المستهدفين ب     

 المشاريع تبقى عمال اجتماعيـا مـن        عة االنشطة التي نفذت في إطار هذه      أن طبي 

 غير أن الدراسة الميدانية أعطت رقمـا مهمـا حيـث            ياره كم االصعب تحديد آث  

 وال  ة شخصا من كل الفئات المـستهدف      27329استفادت من انشطة هذه المشاريع      

 وذلك بالنظر إلى التعداد العام للسكان ويكفي أنه يـوازي أو            العدد قليال  هذا   يعتبر

قليل عن عدد الموظفين العموميين في الدولة وتكمن أهمية هذا الرقم فـي             بينقص  

 التي تميل بمجملها إلى الفئات النخبوية الموجهة مما يجعل          ةطبيعة الفئات المستهدف  

  .  المعبر عنه بالرقم المذكور يالمشاريع يفوق بكثير األثر الكماألثر الكيفي لهذه 

ويمثل الرجال النسبة الباقية باعتبـار      % 94.9مثل إلناث نسبة كبيرة تصل إلى       وي

  . المستفيدين يمثلون فئات اصحاب القرار والمخرطين في المنظمات غير الحكومية
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  يبين عدد المستهدفين  بالمشاريع المنفذة ) 9(جدول رقم 

  الذكور   اإلناثهدفين عدد المست  اسم المشروع 
واإلنصاف بـين   ترقية المساواة   مشروع  

  الجنسين 
  غير محدد  غير محدد  غير محدد

ترقية الوضعية القانونيـة واالجتماعيـة      

  للمرأة 

900  820  80  

النسوية للنوع في برنـامج     مكونة الترقية   

  الحكم الرشيد 
  غير محدد  غير محدد  غير محدد

كتتـاب  واالتنظـيم   المشروع التوعيـة و   

  لصالح المرأة 

11189  11189  00  

 رة من أجل إعداد مدونـة     الدعوة والمناص 

   األحوال الشخصية 

500  300  200  

دة مـن   فاتمكين المرأة العربية من االسـت     

  حقوقها القانونية واإلنجابية 

6000  5000  1000  

  00  1400  1400   ونة األحول الشخصية مدحول وعية الت
 المرأة القانونيـة    كات الداعمة لحقوق  بالش

  والصحية 

800  700  100  

  00  100  100   تكوين أشباه القانونيات 
  00  120  120  المتنقلة االستشارة القانونية 

  غير محدد  غير محدد  غير محدد  وين منعشات محلياتتك
  00  320  320  تكوين المرأة مشروع ترقية 

  00  6000  6000  مشروع تسهيل وتبسيط القوانين 
  1380  26949  27329  المجموع 
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  : الموازنة -ج
اني عن موازنة المشاريع    إن أول مالحظة نخرج بها من خالل البحث الميد        

 الكبير بين موازنة المشاريع     قهدف التمكين السياسي للمرأة هي مدى الفر      المنفذة ب 

 أن تمويل واحد من المشاريع المنفذة مـن          هي األهلية والرسمية فالمفارقة المسجلة   

 يفـوق   )مشروع ترقية المساوات واالنصاف بين الجنـسين      (ف الحكومة مثال    طر

  نفذة من طرف هيئات المجتمع األهليكل المشاريع المنيات مجموع ميزابالضعف 

ة التمويلية المتبعة من طرف الهيئـات       ع ذلك حسب المستوجبين إلى السياس     ويرج

لمقدمة من طـرف هيئـات      الممولة والتي تضع سقفا ماليا محددا لتنفيذ المشاريع ا        

وقلـة  . المجتمع األهلي بسبب ضعف القدرة التفاوضية التي تتمتع بها هذه األخيرة          

من منظمات المجتمع األهلي إذ     % 96الخبرة في مجال إعداد المشاريع التي تميز        

نجـاز   هذه المنظمات من بين جهازها المسير من يمتلك المؤهل العلمي إل           تضمال  

 ورغم ذلك فقد استوفت كافة المـشاريع المنفـذة           تنموي دراسة مشروع اجتماعي  

  . انشطتها دون تسجيل أي عجز مالي

 اريع من طرف هيئات خارجية كثمرة للتعاون      وقد تم تمويل أغلب هذه المش     

 وتمثل هذه الجهات بعض مؤسـسات األمـم          موريتانيا وشركائها في التنمية،    بين

تحدة للسكان وهيئات حكومية صديقة     المتحدة مثل البنك الدولي وصندوق األمم الم      

مثـل  مثل التعاون الفني األلماني وسفارة المملكة المتحدة ومنظمات دولية مستقلة           

  . الكونفدرالية الدولية للنقابات الحرة 

% 3.9كما ساهمت بنـسبة         واحدا  تمويل مشروع    ب وتساهم الحكومة الموريتانية  

  .من ميزانية آخر 

تمويل أي من المشاريع المنفذة وذلك بسبب التكـاليف         ب مجتمع األهلي ال يساهمولم  

الباهظة نسبيا بالمقارنة مع اإلمكانات المادية المتواضعة لهذه المنظمات والتـي ال            

  .تكفي في بعض األحيان لسد تكاليف تسير هيئات المنظمة 
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  يبين تمويل المشاريع ) 10(جدول رقم 
  النسبة    جهة التمويل  مبلغ التمويل   اسم المشروع 

مشروع ترقية المساواة واإلنصاف بين     

  الجنسين 

صندوق األمم المتحدة للسكان ـ    257288$

  الحكومة الموريتانية 

ــوالي  ــى الت % 96.1عل

  %3.9و

ترقية الوضعية القانونية واالجتماعيـة     

  للمرأة 

  %100  البنك الدولي    285000$

مكونة الترقية النـسوية للنـوع فـي        

  رشيد برنامج الحكم ال

  =              =          التعاون الفني األلماني   غير محدد

مشروع التوعية والتنظيم واالكتتـاب     

  لصالح المرأة 

الكونفدرالية الدوليـة للنقابـات        8320$

  الحرة 

        =              =  

الدعوة والمناصرة من أجـل إعـداد       

  مدونة األحوال الشخصية  

  =              =          للتنظيم األسرة اتحاد الدولي    9100$

تمكين المرأة العربية من االستفادة من      

  حقوقها القانونية واإلنجابية 

  =               =         التعاون الفني األلماني    28000$

  =              =          الحكومة الموريتانية    $13333توعية حول مدونة األحول الشخصية  ال

الــشبكات الداعمــة لحقــوق المــرأة 

  القانونية والصحية 

  =               =         االتحاد الدولي للتنظيم األسرة   غير محدد

  =              =          التعاون األلماني    غير محدد  تكوين أشباه القانونيات  

  =                     =   سفارة المملكة المتحدة    $18900  االستشارة القانونية المتنقلة 

  =               =         البنك الدولي    $11500  تكوين منعشات محليات

كونفدراليــة الدوليــة للنقابــات    $13300  مشروع ترقية تكوين المرأة 

  الحرة 

        =              =  

   =                =       التعاون لفني األلماني   غير محدد  مشروع تسهيل وتبسيط القوانين 
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  داف ــاأله -د
يتضح جليا من خالل نتائج البحث الميداني أن معظـم األهـداف المـراد              

تحقيقها من خالل المشاريع المنفذة واقعية وموضوعية وقابلة للقيـاس والتحقيـق            

من المستجوبين إلى تدخل الجهات الممولة في صـياغة         % 90ويرجع ذلك حسب    

   .وتصور هذه األهداف 

مـن   نطالقا أهداف المشاريع ا   تمستجوبين قد حدد  ة من ال  يوإذا كانت الغالب  

وثائق المشروع فإن البعض قد تم تحديده دون الرجوع إلى أي وثيقة مما يعـزز               

نا القاضي بضعف التوثيق لدى هذه الهيئات وهو ما كان له األثر البارز في              حطر

مثال نجـد الـبعض يـضع       تصور هذه األهداف ومدى موضوعيتها وواقعيتها ، ف       

ـ  أن   الترقية النسوية هدفا يتوخى الوصول إليه من خالل تنفيذ مشروع  دون             ييع

جسامة وضخامة الهدف المنشود وللذي يتطلب تحقيقه وضع إستراتجية متكاملـة           

لوصول إليه من خالل مشروع     يد المساواة بين الجنسين كهدف يسعى ل      وقد تم تحد  

  . سيتم تنفيذه خالل ثالث سنوات 

لتنفيذ يجعل من   اإن عدم تحديد األهداف بشكل دقيق ومحدد وقابل للقياس و         

ة اس جعلنا نستبعد در   ما وها وه الصعب قياس مدى نجاح بعض المشاريع في تحقيق       

 تقييم نتائجها نظرا العدم قابلـة أهـدافها للتقيـيم           فيبعض المشاريع التي فشلت     

  . لموضوعية رنا إليه من عدم الوضوح واشوالقياس بسبب ما أ

هداف الفرعية ويعزى سبب ذلك حسب      ولم تولي معظم المشاريع أولوية لأل     

المستجوبين في كثير من األحيان إلى أسباب مالية تتعلق بمحدودية الميزانية ومن            

األهداف الفرعية التي تكرر اعتمادها في بعض المـشاريع الـدعم المؤسـسي أو              

صـول إليـه بغيـة تطـوير الهيئـات          التنمية المؤسسية بوصفها هدف ينبغي الو     

  والمؤسسات المهتمة بقضية المرأة 
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  ازات ــنجاإل   -ـه
رضنا سابقا إلى أن معظم ألهداف قد تحققت بشكل كلي وهو مـا بينتـه               تع

 بغيـة    وللوقوف علي ماتحقق واقعيا عمدنا الي تعميق البحث        نتائج البحث الميداني  

  . يدينتقييم األثر مستفيدين من مقابلة المستف

  وتكـوينهم    تعبئتهموقد بينت هذه المقابالت إن المستفيدين الفعليين قد تمت          

هذه المشاريع ففـي ميـدان التوعيـة وجـدنا أن           حسب الميادين التي تتدخل فيها      

 11189االكتتاب والتنظيم لصالح المرأة قد قام بتوعية واكتتاب         ومشروع التوعية   

 العمال موريتانيا، بعد أن كـان العـدد قبـل           من النساء لصالح  الكونفدالية العامة     

 تم تكوين وتعبئة النـساء المكتتبـات مـن           أمرأة وقد  3000المشروع ال يتجاوز    

طاعات المهنية على العمل النقابي والمشاركة الفاعلـة فـي النـضال            مختلف الق 

من مقاعـد   % 33 وقد مكن هذا االكتتاب على المستوى العملي من حجز           يالعمال

 كمـا أنـشأت علـى مـستوى         2004نفيذي للكونفدرالية في انتخابات     المكتب الت 

الكونفدرالية لجنة وطنية مكلفة بالمرأة والشباب تتكون من لجـان فرعيـة علـى              

  .  نساء  الواليات تتكون كل لجنة من خمسةمستوى

وبهذه اإلنجازات يكون هذا المشروع قد نفذ جميع أهدافه المقررة  أصـال  مـن                

  . روع المقدمة وهي التوعية والتكوين واالكتتاب خالل دارسة المش

تم تنفيذ مجموعة من   ع ترقية المساوات واإلنصاف بين الجنسين       ورمشوفي  

 أصال والمتمثلة في تحـسين      األنشطة يتوخى من خالله تجسيد األهداف المرسومة      

ـ حقوق المرأة والطفلعن  الدفاع ز القرارـاذ المرأة إلى مراكنف  تحقيق المساواة  

  .  الوطنية للترقية النسوية ةاإلستراتيجي وتوزيع  نشربين الجنسين ـ

 توالـو رشـا    هذا اإلطار مجموعة من األنشطة التعبويـة         وقد نفذت في  

قرار ساعدت في وصول أربـع       نفاذ المرأة  إلى مراكز ال      التكوينية بهدف تحسين  

انتخابيـة  من النساء يشغلن وظائف     % 3,3نساء إلى مناصب وزارية وكذلك نسبة       

من النـساء   % 3.7بلدية وإن كانت واحد فقط تشغل منصب العمدة وكذلك وصول           

   في مجلس الشيوخ من النساء المنتخبات% 3.6البرلمان و إلى المقاعد النيابية في 
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األنـشطة  مد المشروع إلى تنفيذ مجموعة من        إطار تنفيذ الهدف الثاني فقد ع      وفي

 هـذا  لشخصية ومناصرة تطبيقها وقد تم فـي   اتتعلق بالتوعية حول مدونة األحول      

  . اإلطار إعداد مبسط لشرح وتبسيط مدونة األحوال الشخصية

 حول الهدف الثالث فإن إجراءات عدة       حوم الغموض وعدم الدقة ي    وإذا كان 

قيم بها في إطار المشروع لتعزيز المساوات بين الجنسين كما تم نـشر وتوزيـع               

  . النسوية في إطار تنفيذ الهدف الرابع لهذا المشروع اإلستراتيجية الوطنية للترقية 

لجانب القانوني الرفع   وقد اتخذ مشروع ترقية الوضعية القانونية واالجتماعية في ا        

 النساء بحقوقهن والمصادقة على مدونـة األحـول الشخـصية           من مستوى وعي  

هـدافا لـه     أ ية لمكافحة التميز ضد المرأة      ونشرها والمصادقة على االتفاقية الدول    

مـن تحـسيس    توعية التي نفذها في هذا اإلطار        ال وتمكن هذا المشروع من خالل    

 منظمة غير حكومية عاملة في      40 شخص بقضية حقوق المرأة بينهم ممثلوا        900

  .هذا المجال وكذلك عدد من الفاعلين وقادة الرأي 

 وفي إطار المصادقة على مدونة األحـوال الشخـصية مكنـت دعـوات             

جهد إلى   وحمالت التوعية التي نفذت في إطار هذا المشروع من إضافة            المناصرة

مدونـة وكـذلك الحـال      ال  هذه ضت إلى المصادقة على   الجهود المبذولة والتي أف   

  .  المرأة ضدبالنسبة للمصادقة على االتفاقية الدولية المكافحة كافة أشكال التمييز

تابعة لبرنامج الحكم الرشيد    ت مكونة الترقية النسوية وإدماج النوع ال      كما نفذ 

من خالل المحور األول الخاص بترقية الترشحات النسوية والمنفذة فـي ديـسمبر       

 عدة نشاطات تمثلت في ورشات جهوية لـصالح المـسؤولين اإلداريـين             2005

والفاعلين السياسيين وكذلك دعوات المناصرة لصالح ترقية الترشـحات النـسوية           

 الحكومـة علـى قـانون ترقيـة         دقة من طـرف   مكنت هذه النشاطات من المصا    

   .من لالئحة  االنتخابية لصالح النساء% 20الترشحات النسوية القاضي بفرض 

كما تم في إطار مشروع الدعوة والمناصرة من أجل إعداد مدونة األحوال            

 وأصحاب القرار السياسي ورجال الدين      من النساء  إطار   500الشخصية من تعبئة    

األحوال الشخصية ، وقد كون هذا العدد كتلة ضغط دافعت في           حول إعداد مدونة    

   .مدونة ال  هذهالكثير من المناسبات عن ضرورة إعداد
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وقد مكنت نشاطات مشروع تمكين المرأة العربية من االستفادة من حقوقها           

 شخص حول هذه الحقوق وفي إطار التكوين        6000 من تثقيف    واإلنجابيةالقانونية  

 الكثيـر    في ع أنشطة تهدف إلى تكوين النساء     قد نفذت عدة مشاري   وبناء القدرات ف  

 ومـن   ,عية القانونية والـسياسية للمـرأة       من الميادين التي تهدف إلى ترقية الوض      

  . ضمن هذه المشاريع 

 شخص من   800ة لحقوق المرأة والذي قام بتكوين       مشروع الشبكات الداعم  

حقوق  انخرط المكـونين علـى   ال  هذهأطر وبرلمانيين وإعالميين على الدفاع عن     

طـرح قـضاياها ومـن هـذه         لدعم حقوق المرأة و     شبكات أثرها هذا التكوين في   

  .  للدفاع عن حقوق المرأة واإلعالميين البرلمانيين الشبكات شبكتي

 تكوين أشباه القانونيات تكوين مئة امـرأة علـى           إطار مشروع    كما تم في  

شخصية وحل النزاعات األسرية بطريقة     حقوق المرأة من خالل مدونة األحوال ال      

 المـرأة القانونيـة      حقوق التراضي وفقا لألهداف المشروع المتمثلة في الدفاع عن       

في مباشـرة عمـالهن كأشـباه       استقرار األسرة وقد بدأ المستفيدات      والعمل على   

 ، كما   اء حقوقيات في جميع واليات الوطن     كز التابعة لمنظمة نس   اقانونيات في المر  

 منعشة محلية للقيام بدور اإلنعاش ونشر الـوعي بحقـوق المـرأة     120وين  تم تك 

القانونية والسياسية والتثقيف حول المشاركة السياسية ورفع نسبة المشاركة النسائية     

  . في االنتخابات من خالل التسجيل على اللوائح االنتخابية واستصدار بطاقة الناخب

ل المـشاريع المنفـذة فـي الجانـب          الهذه هي أهم أإلنجازات التي تحققت من خ       

  .السياسي للمرأة  

السياسيين وتحسيس  الفاعلين    اريع من طرح قضية المراة      وقد مكنت هذه المش   

والمعنيين بأهمية تغيير هذا الوقع وإزاحة العراقيل أمام المشاركة النسوية ، كمـا             

 من خـالل    استطاعت أن تزيح بعض هذه العراقيل وإعطاء المرأة الثقة في نفسها          

  .   شأن العام الخلق قيادات نسائية قادرة على دخول المعترك السياسي وتأثير في 
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א:א
 :نتائج متعلقة ببيانات المشاريع  - أ

اظهرت نتائج المسح ضعف مستوى التوثيق لدى الهيئات المنفذة للمشاريع وإن           

  يلك فالجهات الرسمية أكثر دقة وتعتمـد نظـام إداري معلومـات           تفاوتت في ذ  

يمكنها من االستجابة لمتطلبات تنفيذ هذه المشاريع وهو مـاال تمتلكـه أغلـب              

  . المنظمات األهلية 

ومن الجدير بالمالحظة أن المدة الزمنية التي حددت لتنفيذ هذه المشاريع كانت            

   لهامن خال  نفذت التياألنشطةمالئمة لطبيعة 

عليه النطاق الوطني   وبالمقارنة نجد أن نطاق المشروع كان مالئما حيث طغى          

  . وللذي يالئم طبيعة الجمهور المستهدف وخصوصيته % 69.2بنسبة 

الزمنـي المبـرمج لتنفيـذ      وقد الحظنا أن معظم المشاريع قد أحترم الجدول         

جدولة لزمنيـة    إال أن أسباب من أهمها تأخر التمويل قد عرقلت هذه ال           أنشطته

    .  بالنسبة لبعض المشاريع 

   نتائج تتعلق بتنفيذ المشاريع -ب
يتضح من خالل نتائج االستمارة االستبيانية ضعف االهتمام بمشاريع التمكـين           

قلـة   خالل   السياسي من طرف الجهات المهتمة بقضية المرأة ويتضح ذلك من         

لتي ال تتعدى أصابع اليـد       المشاريع وكذلك عدد الجهات المنفذة لها وا       عدد هذه 

  .الواحدة 

وتلعب االمكانيات المادية وطبيعة النشاط دورا حاسـما فـي نـوع التغطيـة              

الجغرافية للمشاريع المنفذة بحيث أن عدد المنخرطين فـي المنظمـة وكـذلك             

مزانية المشروع هما المحددان األساسيان لمدى إتساع رقعة التغطية الجغرافية          

  .أو العكس 

، وال  % 68.4قد انتهى تنفيـذها بنـسبة       ت المسح أن معظم المشاريع       وقد أثب 

يعني ذلك تراجع االهتمام بموضوع التمكين السياسي للمرأة من طرف الجهات           
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المعنية بدليل أن بعض هذه المشاريع ما زال مستمرا والبعض اآلخر حـديث             

  .اإلنطالق 

ففي حـين نجـد أن      ويتفاوت عدد العاملين في هذه المشاريع تفاوت كبيرا            

مشروعا من أكبر هذه المشاريع من حيث المزانية ينفذ من طرف شخـصين             

    .   شخصا 16نجد مشروع آخر يستوعب عمالة تصل إلى 

 البحث الميداني صعوبة تحديد األنشطة المنفذة من طرف المستجوبين          وقد بين 

  . خصوصا في ظل عدم ضبط هذه األنشطة وتوثيقها

االجتماعيـة  ذه األنشطة بهدف معالجـة العوائـق        قدمة ه وتأتي التوعية في م   

  . الثقافية التي تحول دون ولوج المرأة إلى مراكز القرار 

مكين السياسي فئات عديدة تمثل فئات النـساء ناخبـات         وتستفيد من مشاريع الت   

ومنتخبات والمرأة كعضوة في منظمات أهلية وقادة الرأي والمنظمات األهليـة           

   حزبية، مما يعطى لهذه المشاريع بعدا تنمويا تعبويا عميق األثر والمرأة كنقابية

   : نتائج تتعلق بالميزانية–ج 
 الميزانيات المرصودة لتنفيذ المشاريع تفاوتا كبيرا بين الجهات األهليـة           تظهر

  .والجهات الحكومية

وال تساهم المنظمات األهلية في تمويل المشاريع المنفذة بسبب ضعف أمكاناتها           

  .مادية ال

كما أن مساهمة الحكومة الموريتانية في مجال تمويل المشاريع المنفذة لـصالح      

التمكين السياسي للمرأة ال تتناسب مع الدور الذي يجب أن تطلع به الجهـات              

  .الرسمية في مجال النهوض بالمرأة 

     المشاريع وإنجازات نتائج تتعلق بأهداف -د
مشاريع المنفذة بالواقعيـة والموضـوعية      تتسم األهداف المرسومة من خالل ال     

  .وقابلية القياس في أغلبها

  . كما تم الرجوع في تحديد أغلبها إلى مسودة المشروع المقدمة
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وفي إطار اإلنجازات تمت توعية عدد كبير نسبيا من المستهدفين قد أدى ذلك             

نقابية إلى نتائج مشجعة، في مجال وعي المرأة بحقوقها القانونية والسياسية وال          

  . وولوجها لبعض مراكز القرار في هذه التنظيمات 

وفي مجال التكوين وبناء القدرات تم تكوين عدد مقبول من الفاعلين والمعنيين            

بقضية المرأة من مسؤولين إداريين ومنظمات المجتمع األهلـي واإلعالميـين           

ة وقادة الرأي حول حقوق المرأة والعراقيل التي تقف في وجه فـي المـشارك             

السياسية الفاعلة للنساء، مما نتج عنه تزايد االهتمام من طرف المعنيين بقضية            

المرأة الشيء الذي تجسد في خلق عدد من الشبكات الداعمة لحقـوق المـرأة              

والتي تهدف إلى خلق كتل ضاغطة هدفها العمل على الرفـع مـن مـستوى               

  المساوات بين الجنسين    
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א:
  القضايا األولي بالمواجهة  

يشهد المجتمع الموريتاني تطورا كبيرا في مجال النهوض بقضايا المـرأة           

وذلك لما بذلته هذه األخيرة من مجهودات ملحوظة في العشرية األخيرة من أدوار             

ال يستهان بها من أجل المشاركة اإليجابية في كل الميادين التـي تهـم النهـوض         

صفة خاصة من خالل دورها البارز والفعال في إطار مشاركتها          بالمجتمع وذلك ب  

  .المتزايدة في بناء المجتمع المدني

 في  تطلع به المرأة  ا للدور الذي بات من الضروري أن        وتعميقا لذلك وإبراز     

تم إصدار مدونة األحوال الشخـصية  , عملية التنمية المستديمة للمجتمع الموريتاني    

كمـا تمـت    , وعية في سبيل إكساب المـرأة حقوقهـا       التي شكل صدورها نقلة ن    

المصادقة أخيرا من طرف مجلس الوزراء علي مرسوم قانوني يقضي بمنح نسبة            

 اكحصة للمرأة في اللوائح االنتخابية التشريعية والمحليـة وذلـك ضـمان           % 20

  . لولوجها إلي مراكز صنع القرار

و بـالطرق المتاحـة     قع الموريتاني بصفة عامة     اغير أن دراسة متأنية للو    

قانونيا لتطبيق هذه النصوص يبرز أن هناك معوقات كبيرة تحول دون التطبيـق             

  . لنصوص لهذه األمثل

وهو ما يؤثر بشكل سلبي على الوصول إلى األهداف المتوخاة منها أصال، من             

وال الشخصية عـدم وجـود نـص        ذلك على سبيل المثال فيما يتعلق بمدونة األح       

ونة ، مما يضطر القاضي إلى اتخاذ مسطرة اإلجراءات الخاصة          هذه المد تطبيقي ل 

بالقانون المدني واإلداري وهي مسطرة ال تتماشى في كثير من مـضامينها مـع              

األهداف العامة لمدونة األحوال الشخصية ، وفي المجال السياسي نجد أن هنـاك             

النسبة التي عوائق اجتماعية وسياسية كبيرة ال تزال تحول دون وصول المرأة إلى        

أعطاها القانون وذلك بسبب محافظة الدوائر االنتخابية في المدن واألرياف التي ما            

وهو ما يجعل تكريس هذه المبـادئ فـي   . زالت تشهد تحكم النظام القبلي الطائفي    

المجتمع  الموريتاني يبقى ضرورة ال بد من العمل الجاد والدؤوب بغية تجسيدها             
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ى األهداف المرسومة وهو ما يقتضي وضع الخطـط         على أرض الواقع وصوال إل    

ثانيـا التـدريب    عن طريق أوال التعبئة والتثقيـف       ،  واالستراتيجيات الكفيلة بذلك  

  .والتكوين ثالثا الدعم المؤسسي 

إن ضمان تكريس المبادئ والقيم يتطلـب مجهـودات         : التعبئة والتثقيف    - 1

وبات جمة تقتـضي القيـام      كبيرة وذلك لما لترسيخ القيم في أذهان الناس من صع         

بفعل إضافي، وال شك أن انجع الطرق وأقربها لتحقيق ذلك الهدف يمر حتما عبر              

الوسائل المختلفة للتعبئة والتثقيف والتي تستهدف كل الفئات المعنية بقضية المرأة           

 . من قطاعات حكومية ومجتمع مدني وذلك من خالل

ميم كافة البنود والقـضايا المتعلقـة       إعداد استراتيجية وطنية لنشر وتع    العمل على   

بالمرأة وفي مقدمتها تنفيذ مدونة األحوال الشخصية ، والتعبئة حول مشاركة المرأة            

  . في مجال اتخاذ القرار

القيام بحملة تثقيفية بإشراك المجتمع المدني لما له من ميزة الوصول بسرعة إلـى              

  . كافة مكونات المجتمع

المبسطة لتوضيح الرسائل إلى الجمهـور المـستهدف        العمل على إنجاز الدعامات     

  : مثل

انجاز دليل مبسط عن مدونة األحوال الشخصية ، إنجاز المطاوي واألشرطة التي            

  .تحتوي على االسكتشات التي تتناول حقوق المرأة، والرسائل اإلعالمية األخرى

 بها لنشر وتعميم   التعاقد مع منظمات المجتمع األهلي بغية تنفيذ المشاريع التي يتقدم         

  . القضايا التي تهم المرأة 

  العمل على المزيد من التنسيق والتعاون مع كافة القطاعات المعنية بقضايا المرأة 

   :التكوين والتدريب -2

إن تمكين القائمين على تنفيذ على البرامج والسياسيات التي تهـدف إلـى             

 إليهم يتطلب مـن الجهـات       تطوير المرأة من اإلطالع بالمهام الجسيمة المعهودة      

الرسمية وغير الرسمية كهيئات المجتمع المدني والفاعلين السياسين واإلعالميـين          

وكذلك قادة الرأي القيام بجملة من الترتبات الهادفة إلى الرفع من مستوى هـؤالء              

بغية إستعاب كافـة    ية محلية   ناألطر، وذلك عن طريق إعداد برامج ودورات تكوي       
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ماعية التقليدية التي يمكن أن تكون سببا في إعاقة البرامج والخطط           المعوقات االجت 

  .المرسومة في هذا االتجاه 

في الخارج من أجل االستفادة أكثر       ومن جهة أخرى القيام بدورات تكوينية       

من تجارب األمم األخرى التي قطعت أشواطا مهمة على جميع األصعدة التي تهم             

  . ا المرأة ودورها في تنمية مجتمعه

ثة ينبغي أن يستهدف التكوين خلق قيادات نـسائية علـى المـستوى             الومن جهة ث  

السياسي داخل األطر الحزبية والنقابية بغية الرفع من تفعيل دور المـرأة وقيـادة              

  وتنظيم الحركة الجمعوية النسوية 

  :  الدعم المؤسسي -3
 إطـار   إن تنفيذ السياسات الوطنية في مجال ترقية المرأة يتطلـب خلـق           

دور تعزيـز  مؤسسي فاعل وداعم للجهد المطلوب الوصول إليه وذلك من خـالل     

صـنع  ترقية المرأة ومشاركتها الكاملة فـي       بهدف  القطاع المكلف بشؤون المرأة     

القرار والتنمية االقتصادية والحفاظ على األسرة وعلى حقوق الطفل ضمن المهام           

  : صوصالموكلة لهذا القطاع والمتمثلة على وجه الخ

في إعداد وتنفيذ متابعة السياسات المتعلقة بـالنوع والترقيـة النـسوية واإلسـرة              

  والطفولة 

االسهام في إعداد ومتابعة وتنفيذ السياسات واالسترتجيات والبرامج الوطنية وكذلك          

  .المشاريع اإلنمائية التي قد يكون لها تأثير على  المرأة واألسرة والطفلة 

  . المرأة بإشكاليةت التنسيق والتشاور المتعلقة اقتراح وتحريك هيئا

  . متابعة تطبيق المعاهدات التي تصادق عليها موريتانيا والمتعلقة بحقوق المرأة

كما أن ضرورة إشراك المجتمع األهلي وخاصـة المنظمـات األهليـة النـسائية              

 من  والمهتمة بقضية المرأة تتطلب تطوير القدرات المؤسسية لهذه المنظمات وذلك         

خالل الدعم  المادي المتمثل في التجهيزات المكتبية الضرورية وكذلك المعـدات            

  .الفنية الالزمة من أجل إطالع هذه الهيئات باألهداف المنوطة بها 
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  : القطاعات التي يجب أن تستهدف بالمشاريع
يتوخى من المشاريع المنفذة لصالح التمكين السياسي للمرأة أن تعزز من قـدراتها             

تمنح األدوات الالزمة ألداء دورها السياسي بكفاءة وفعالية ، ومن أجل تحقيـق             و

ذلك على الوجه المطلوب يجب أن تستهدف هذه المشاريع القطعات التـي تهـتم              

  : إهتماما مباشرا بقضية المرأة ومن أهم هذه القطاعات 

 بشؤون  مهتمة) قطاع وزاري ( وهي أعال هيئة حكومية       لشؤون المرأة  كتابة الدولة 

المرأة وتتكون من عدة إدارات والعديد من المصالح بهدف التدخل المباشر للرفـع             

 من المستوى االقتصادي واالجتماعي والسياسي للمرأة وذلك من خالل تنفيذ العديد          

 البرامج وإن كانت هذه األنشطة تـستهدف باألسـاس الجوانـب            من المشاريع و  

ض المشاريع بهدف الرفع مـن المـشاركة        االقتصادية واالجتماعية فإنها نفذت بع    

السياسية للمرأة وهي أقدر القطاعات على استهداف التكوينات النسائية من اتحادات           

ومنظمات أهلية عاملة في مجال المرأة لمالها من وصاية ولمـا تتمتـع بـه مـن         

  . امكانات بشرية ومادية وقانونية تمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه

ـ      ت المجتمع   كما أن هيئا   م الـصعوبات التـي     األهلي العاملة في مجال المرأة رغ

أال أنها تمثل أداة مهمة لتنفيذ المشاريع التي تستهدف المرأة لما تتمتع بـه              تواجهها  

 المباشـر   امن تنسيق مع المجموعات النسائية وقدرتها على تعبئتهم بفضل اتصاله         

  : بهم ومن أهم هذه الهيئات

 من تنظيم   قاوالت الموريتانيات لما يتمتع به    ثل اتحاد النساء الم   االتحادات النسائية م  

  . مؤسسي مكنه من التدخل في كثير من األنشطة التي تستهدف المرأة 

كما أن المنظمات األهلية النسائية األخرى والتي يرجع تاريخ إنشاء اغلبهـا إلـى              

ي الميداني  وإن    بداية عقد التسعينات قد أكتسبت خبرة مهمة من خالل العمل األهل          

كانت تعاني من نقص المتطوعين ومحدودية التمويل الذاتي إال أنها تمتاز بالقرب            

  . من الشرائح المستهدفة 
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