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 مقدمة 

 
يعتبر الميثاق اإلفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته أداة قانونية إفريقية تشكل مرجعا في مجال حماية   .1

وحكومات   لرؤساء  والعشرين  السادس  المؤتمر  خالل  عليه  المصادقة  تمت  وقد  الطفل.  حقوق 

  29. ودخل حيز التنفيذ في  1990الدول األعضاء في منظمة الوحدة اإلفريقية المنعقد في يوليو  

. وقد صادقت موريتانيا على هذا الميثاق  47دولة، طبقا لمادته    15بعدما أقرته    1999نوفمبر  

في   عليه  لالتحاد  2005سبتمبر    21ووقعت  العامة  األمانة  لدى  تصديقها  أدوات  إيداع  وتم   .

د تقرير أّولي وفقا للمادة  . وتتضمن هذه المصادقة التزاما بإعدا2005ديسمبر    14اإلفريقي في  

من الميثاق التي تنص في فقرتها األولى على أن "كل دولة طرف في هذا الميثاق تلتزم بأن    43

ترفع إلى اللجنة عن طريق األمانة العامة لالتحاد اإلفريقي تقارير عن اإلجراءات التي تتخذها  

ا حقوق  ممارسة  في  المحرز  التقدم  وعن  الميثاق  ترتيبات  اآلجال  لتطبيق  حسب  وذلك  لطفل، 

 التالية: 

 في ظرف السنتْين المواليتين لدخول الميثاق حيز التطبيق؛ (أ

 في غضون كل ثالث سنوات بعد ذلك".  (ب 

 في فقرتها الثانية على أن "كل تقرير يتم إعداده بموجب هذه المادة يجب أن:  43كما تنص المادة 

 المعني؛  يتضمن معلومات كافية حول تطبيق هذا الميثاق في البلد  (أ

د بها بمقتضى هذا الميثاق".  (ب   يبيّن العوامل والعراقيل التي تعوق احترام االلتزامات المتعهَّ

بالتزامات الحكومة الموريتانية التي صادقت على الميثاق، يبرز هذا التقرير التدابير التي   .2 وفاء 

نموه ومشاركته.    اتخذتها في سبيل الحفاظ على حياة الطفل الموريتاني، وضمان حمايته، وتحقيق 

بْيد أن موريتانيا التي سبق أن رفعت تقريرها األّولي وتقريرها الدوري وأحالت التقارير الثالث،  

الحالي   التقرير  في  الطفل، ستعتمد  لحقوق  المتحدة  األمم  لجنة  إلى  والخامس، مجتمعة  والرابع، 

الحالي يركز على الحقوق    على بعض العناصر الواردة في تلك التقارير السابقة. على أن التقرير

تلبية ألي   اتخذتها موريتانيا  التي  إلى اإلجراءات  يشير  اإلفريقي. كما  الميثاق  ينص عليها  التي 

 توصية صادرة عن لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل. 

س الجزء األول من التقرير لتقديم موريتانيا، جغرافيا، وديمغرافيا، وسياسيا، واقتصاديا. كما   .3 يكرَّ

التقرير،  يتن من  الثاني  الجزء  وفي  موريتانيا.  في  الطفل  لحماية  العام  القانوني  اإلطار  اول 

المحرز   الميثاق، وللتقدم  المتخذة في إطار تطبيق  التحليل لوضعية األطفال، وللتدابير  سيتطّرق 

وضمان   الموريتاني،  الطفل  حياة  على  الحفاظ  مجاالت  في  المحقق  للتقدم  وكذا  الشأن،  بهذا 

كتعريف  حمايت  العامة  المسائل  من  جملة  كذلك  التقرير  ويتناول  ومشاركته.  نموه  وتحقيق  ه، 

تحليل   على  أيضا  التقرير  ويعّرج  المدنية.  والحقوق  والحريات،  والجنسية،  والبلوغ،  الطفل، 

الحياة والبقاء والنمو   للطفل، وبحقه في  العليا  التمييز، وبالمصلحة  بعدم  المتعلقة  العامة  المبادئ 

شاركة. ويخصص التقرير حيّزا هاما لدراسة الوسط العائلي للطفل مع التركيز على الحماية  والم

في   الموجودين  كاألطفال  استعجالية  أوضاع  في  األطفال  بحماية  الخاصة  واإلجراءات  البديلة 

نزاع مع القانون أو المنحدرين من مجموعات األقليات. ويظهر تحليُل الجهود المبذولة في سبيل  
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لطفل ورفاهيته من خالل العالجات والضمان الصحي والعيش الالئق، التقدَم المحقق في  صحة ا

هذا المجال. ويتم اعتماد المقاربة ذاتها بالنسبة لألطفال المعاقين، من جهة، وفي تبيان الحق في  

 التربية والتوجيه المهني وإتاحة االستفادة من الترفيه واألنشطة الثقافية، من جهة أخرى. 

 زء األول: تقديم موريتانياالج

إفريقيا   .4 بين  بمثابة همزة وصل  العربي. وهي جمهورية  جنوب الصحراء  تعد موريتانيا  والعالم 

 إسالمية تعتمد خيار الديمقراطية ودولة القانون. 

 أوال: السياق الجغرافي 

العرض   .5 خطي  بين  ما  موريتانيا  الطول    29و  15تقع  وخطي  وتغطي    19و  6شماال  غربا، 

. ويحدها من الغرب المحيط األطلسي، ومن الجنوب السنغال،  2كلم  1.030.700قدرها  مساحة  

الجنوب   الصحراء  وومن  الغربي  الشمال  ومن  الجزائر،  الشرقي  الشمال  ومن  مالي،  الشرق 

وبلدان   اإلفريقي  الشمال  بلدان  بين  ما  تالق  منطقة  موريتانيا  من  الموقع  هذا  ويجعل  الغربية. 

 لتالقح الحضارات، مما نشأ عنه  تراث اجتماعي وثقافي ثري. وتضم  جنوب الصحراء، ومجاال

نسمة غالبيتها من  627 .3.340 موريتانيا المتعددة األعراق والثقافات ساكنة يصل تعدادها إلى  

في   السكان  معظم  ويعيش  والولوف.  والسونينكي،  البوالر،  من  أقليات  إلى  إضافة  العرب 

 واذيبو العاصمة االقتصادية. نواكشوط العاصمة اإلدارية وفي ن

% يعيشون أساسا في نواكشوط ونواذيبو وينشطون في  2.2وتقدر نسبة المقيمين األجانب بزهاء  

 مجاالت الصناعة، والبناء، والخدمات، والتعاون الثنائي والمتعدد األطراف. 

 ثانيا: اإلطار المعياري والمؤسسي لحقوق اإلنسان

لمتسمة بتفشي الظواهر المزمنة كاإلرهاب، والجريمة المنظمة  على الرغم من الظرفية الدولية ا .6

العالمية، حرصت   والمالية  االقتصادية  األزمة  واستمرار  الموارد  في ظل شح  للحدود،  العابرة 

لتعزيز دولة القانون وحقوق    2009موريتانيا على االحتفاظ باألنموذج الذي اختطته لنفسها منذ  

الم الحكومة  أقرت  وقد  بأن    –وريتانية  اإلنسان.  منها  وإيمانا  السياسية  التزاماتها  على  اعتمادا 

االستقرار وسيادة القانون وحماية حرية األفراد تشكل ركائز ال غنى عنها في أي تنمية مستدامة  

إطارا معياريا ومؤسسيا لترقية وتعزيز حماية حقوق اإلنسان بما يمكن من ممارسة الحقوق    –

عم كما  والسياسية.  واالقتصادية،  المدنية  السياسية،  الحقوق  ممارسة  تشجيع  على  الحكومة  لت 

واالجتماعية، والثقافية، بالتركيز على دمج األطفال في حياة البلد سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا،  

 وثقافيا. 

دستور   .7 األولى من  للمادة  لسنتي    1991يوليو    20طبقا  الدستوريين  بالقانونْين  والمعّدل  المثـبّت 

ديمقراطية  2012و  2006 للتجزئة،  قابلة  غير  إسالمية،  "جمهورية  بأنها  موريتانيا  توصف   ،

واجتماعية". وتضمن الجمهورية "لجميع المواطنين المساواة أمام القانون دون تمييز على أساس  

المبدأ   الثالثة من الدستور  المادة  س  المنزلة االجتماعية". وتكّرِّ أو  الجنس،  اللون، أو  أو  العرق، 

أو  الدست منتخبيه  طريق  عن  يمارسها  وهو  للشعب،  "السيادة  التالي:  النحو  على  للسيادة  وري 
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التشريعية،   للسلطات  واضح  بفصل  للدولة  الجمهوري  الشكل  ويتميز  االستفتاء".  بواسطة 

والقضائية، والتنفيذية. ويحدد رئيس الجمهورية المنتخب باالقتراع العام لعهدة من خمس سنوات  

م للتجديد  السلطة  قابلة  ويتولى  أول.  وزير  يقودها  حكومة  تنفذها  التي  األمة  سياسة  واحدة،  رة 

تسمى   دنيا  البرلمان من غرفة  ويتألف  الحكومة.  القوانين ويراقب عمل  يسن  برلماٌن  التشريعية 

يعتمد   الجمعية الوطنية، ومن غرفة عليا تسمى مجلس الشيوخ. والتنظيم اإلداري في موريتانيا 

الالمركزية   الواليات  على  هرمية:  مستويات  عدة  من  الترابي  التنظيم  ويتألف  التمركز.  وعدم 

(13( المقاطعات   ،)56( البلديات  المراتب 218(،  مختلف  بين  الصالحيات  توزيع  ويراعي   .)

التنظيمية ضرورة صهر جهود اإلدارة والمجموعات المحلية في سبيل تحقيق المرامي التنموية  

واجتماع واقتصاديا،  القانون  سياسيا،  بموجب  للبلديات  الصالحيات  من  مزيد  منح  أدى  وقد  يا. 

إلى تمكين المنتخبين المحليين من التصدي لحل المشاكل    2001فبراير    07بتاريخ    2001-27

التنموية المطروحة وسّد الفراغ التسييري على الصعيد المحلي. ويقوم النظام القضائي على مبدأ  

ابتدائي  محاكم  المزدوج:  ) التقاضي  الثانية  الدرجة  من  ومحاكم  والواليات،  المقاطعات  في    3ة 

محاكم استئناف في نواكشوط، ونواذيبو، وكيفة(. وتعتبر المحكمة العليا أعلى سلطة قضائية في  

البالد. وقد بذلت الحكومة جهودا ملموسة للرفع من أداء القضاء وتقريبه من المتقاضين؛ وتجسد  

لمقا  سامية  محكمة  إنشاء  في  الخيانة  ذلك  ارتكاب  حالة  في  والوزراء  الجمهورية  رئيس  ضاة 

للمحاكم. وترافقت هذه   التحتية  البنى  القضاة، وتطوير  العظمى، وتحسين ظروف عمل ومعيشة 

 الجهود مع أعمال ملحوظة لتحسين ظروف الحبس في السجون. 

ية الداعية إلى حماية  على التشبث بالقيم الكون   -وفاء منها بالتزاماتها الدولية    -حرصت موريتانيا   .8

بحقوق   الخاص  الدولي  القانون  صياغة  في  شاركت  استقاللها  ومنذ  اإلنسان.  حقوق  وترقية 

باإلسهام   الخصوص    –اإلنسان  وجه  والسياسية،    –على  المدنية  الحقوق  ميثاقي  إعداد  في 

والشعوب،  والحقوق االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، وفي الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان  

وفي االتفاقية الدولية لحقوق العمال المهاجرين وأسرهم، وفي اتفاقية حماية وترقية تنوع التعابير  

من الدستور الموريتاني    80الثقافية. وإلبراز مكانة االتفاقيات والمواثيق الدولية صرحت المادة  

وات الدولية لحماية وترقية  بأنها تعلو على القوانين الوطنية. وقد صادقت موريتانيا على أهم األد 

 حقوق اإلنسان وعلى ملحقاتها سواء أكان االلتزام بها طْوعيا  أم اختيارايا، وباألخص:

 المتعلقة بالعمل اإلجباري؛  1930لعام  29اتفاقية المنظمة الدولية للشغل رقم  ▪

 ؛1953اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة لعام  ▪

 ؛1953ديسمبر  7عدلة بالبروتوكول الصادر بتاريخ االتفاقية المتعلقة باالسترقاق والم ▪

النخاسة   ▪ على  وبالقضاء  بالعبيد،  واالتجار  الرق،  بإلغاء  المتعلقة  اإلضافية  االتفاقية 

 ؛1956 –المنظمة والممارسات الشبيهة 

 ؛1981الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب لعام   ▪

 ؛1951 -االتفاقية المتعلقة بالوضع القانوني لالجئين  ▪

 ؛1967 –البروتوكول المتعلق بأوضاع الالجئين  ▪

 ؛1965 –االتفاقية حول القضاء على كل أشكال الميز العنصري   ▪

 ؛1989 –االتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل  ▪
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 ؛1957 -المتعلقة بإلغاء العمل اإلجباري  105اتفاقية المنظمة الدولية للشغل رقم  ▪

 ؛1979 –اء على جميع أشكال التمييز ضد النساء  االتفاقية الدولية حول القض ▪

 ؛  1949 –المتعلقة بالحق في التنظيم والتفاوض   98االتفاقية رقم  ▪

 ؛1951 –حول المساواة في الحد األدنى من األجور )الزراعة(  100االتفاقية رقم  ▪

 ؛ 1999 –حول أسوأ أشكال عمل األطفال  182االتفاقية رقم  ▪

الم  ▪ االختياري  والمتعلق  البروتوكول  الطفل  حقوق  حول  الدولية  باالتفاقية  بيع  ب لحق 

 ؛ 2000 –األطفال، وإكراههم على البغاء، وتصويرهم في األفالم اإلباحية 

بتوريط   ▪ والمتعلق  الطفل  حقوق  حول  الدولية  باالتفاقية  الملحق  االختياري  البروتوكول 

 ؛2000 –األطفال في النزاعات المسلحة 

 ؛1966 –لق بالحقوق المدنية والسياسية  البروتوكول الدولي المتع ▪

 ؛1966 –البروتوكول الدولي المتعلق بالحقوق االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية  ▪

االتفاقية المناهضة للتعذيب وغيره من العقوبات القاسية والمعاملة الالإنسانية أو المهينة   ▪

 ؛1984 –

 ؛2004 –هاجرين وأسرهم االتفاقية الدولية حول حماية حقوق جميع العمال الم ▪

 ؛ 1990 –الميثاق اإلفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته  ▪

 ؛2006 –االتفاقية من أجل حماية جميع األشخاص ضد االختفاء القْسري  ▪

 ؛ 2002  –البروتوكول اإلضافي الملحق باالتفاقية ضد التعذيب   ▪

 ؛2006 –االتفاقية المتعلقة بحقوق األشخاص المعاقين   ▪

 بالميثاق اإلفريقي حول حقوق اإلنسان والشعوب؛ البروتوكول الملحق   ▪

البروتوكول اإلضافي الملحق باتفاقية األمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود   ▪

 ؛2005 -بهدف الوقاية من االتجار بالبشر، وخاصة النساء واألطفال، ودْرئه ومعاقبته 

 ؛2004نوفمبر   17 –ة  المتعلق بالحقوق المدنية والسياسي الدولي البروتوكول  ▪

 ( المتعلقة بالسن الدنيا للولوج إلى العمل؛1973) 138اتفاقية المنظمة الدولية للشغل رقم  ▪

رقم   ▪ للشغل  الدولية  المنظمة  عمالة  1999)  182اتفاقية  أشكال  أسوأ  بحظر  المتعلقة   )

 األطفال والعمل فورا من أجل القضاء عليها؛ 

قي لحقوق اإلنسان والشعوب القاضي بإنشاء محكمة  البروتوكول المتعلق بالميثاق اإلفري ▪

 . 2005مايو  19 –إفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب 

موريتانيا   .9 واإلقليمية    –ُعرفت  الدولية  التزاماتها  من  هيئات    –انطالقا  في  النشطة  بمشاركتها 

فيها موريتانيا   التي شغلت  اإلنسان  لحقوق  المتحدة  األمم  لجنة  اإلنسان، وخاصة  منصب  حقوق 

 نائب للرئيس ممثلة للمجموعة اإلفريقية. 

 ثالثا: البعد الدستوري لحقوق اإلنسان

تضع المنظومة الدستورية الموريتانية قيم حقوق اإلنسان في مقام الصدارة على مستوى توطئة   .10

الدستور وفي ثنايا صلب النص. ففي التوطئة تأكيد على تبني موريتانيا "لمبادئ الديمقراطية كما  
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والميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان    1948ديسمبر    10ا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في  حدده

 ، وغيرهما من االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا".  1981يونيو   28والشعوب في 

 رابعا: الحماية القضائية لحقوق اإلنسان 

الق .11 الحماية  الوطنية  والمحاكم  الدستوري  المجلس  حدد يضمن  وقد  اإلنسان.  لحقوق  ضائية 

واضعو الدستور طريقة الترافع إلى المجلس الدستوري من أجل حماية حقوق اإلنسان. وهكذا،  

وأي   الشيوخ،  مجلس  أو  الوطنية  الجمعية  أعضاء  وُعشـْر  الجمهورية،  رئيس  الدستور  يخول 

يث ضمانات الحق  مواطن، أن يعترضوا أمام المجلس الدستوري على دستورية القوانين. ومن ح

 في المحاكمة العادلة، يتمتع األشخاص المتابعون قضائيا بالحقوق التالية: 

 قرينة البراءة )المتهم بريء حتى تثبت إدانته(؛  -

 مبدأ قانونية العقوبة والجزاء )ال عقوبة إال بنص(؛  -

 مراعاة حقوق الدفاع؛  -

 . أسرتهالتصال ب حضور المحامي فور الوضع تحت الحراسة النظرية وحق المتهم في ا -

من مدونة اإلجراءات الجنائية نظام الحبس االحتياطي الذي ال يجوز أن يقع    138وتحدد المادة  

 إال بأمر من قاضي التحقيق بالنظر إلى األمور التالية: 

 فداحة الوقائع؛ -

 خشية إخفاء أدلة إثبات المخالفة؛ -

 احتمال فرار المتهم أو ارتكابه لمخالفات جديدة.     -

قا .12 تبعات أي  يلزم  المساءلة،  يتحمل، تحت طائلة  البحث. وهو  بتسريع إجراءات  التحقيق  ضي 

إهمال يؤخر مسار التحقيق ويؤدي إلى تمديد الحبس االحتياطي للمتهم. وقد أسهمت ترقية حقوق  

اإلنسان، عبر المسابقة الدولية للمرافعات، في تحسيس الرأي العام بالمحاكمة العادلة. وتم تنظيم  

. واشترك  2014ابقة دولية للمرافعات في حقوق اإلنسان بموريتانيا خالل شهر إبريل  ثاني مس

موريتانيا،   من  محامين  ستة  العدل  لوزير  السامية  الرعاية  تحت  جرت  التي  المسابقة  هذه  في 

وسوريا، ولبنان، وفرنسا، تناول كل منهم حالة واقعية وحديثة من حاالت انتهاك حقوق اإلنسان.  

المنا  وتمثلت  وبهذه  اإلنسان.  وحقوق  الحريات  ترقية  خدمة  في  الخطابية  موهبتهم  وضعوا  سبة 

 األهداف المتوخاة من النسخة الثانية من المسابقة في: 

العادلة، والتذكير بأن احترام   - الكبرى وضمانات المحاكمة  بالمبادئ  العام  الرأي   تحسيس 

 حقوق الدفاع يشكل الدعامة األساسية لدولة القانون، 

 كيد على تشبث حماة الحقوق بالطابع الكوني للحقوق المدافع عنها، التأ -

تثمين حقوق الدفاع وإبراز دور المحامي بواسطة فن اإلقناع بالقضية التي اختارها سلفا   -

 كل مترشح، 

 التعريف والتنديد بحاالت من االنتهاكات غير مقبولة ومنافية لحقوق اإلنسان.  -

لع  .13 العلني  العرض  المسابقة من  انتباه  مكنت  أثار  الساعة، مما  بأهم ملفات  تتعلق  قانونية  ناصر 

الجمهور ودفعه إلى التفكير في القضايا المطروحة. كما كانت هذه المناسبة فرصة للحكومة لكي  

 تعرب عن تعلقها بالقيم العالمية لحقوق اإلنسان. 
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 خامسا: البعد المؤسسي لحقوق اإلنسان 

موريتانيا   .14 توليه  الذي  االهتمام  عدة  تجلى  وإنشاء  تعزيز  في  اإلنسان  حقوق  وحماية  لترقية 

 قطاعات وزارية وهيئات وطنية: 

 والعالقات مع المجتمع المدني  مفوضية حقوق اإلنسان، والعمل اإلنساني  -

اإلنساني   .15 والعمل  اإلنسان  حقوق  مفوضية  المدني  تعتبر  المجتمع  مع  القطاع  والعالقات  هي 

 مهام هذه المفوضية في:  تتمثل والوزاري المكلف بحقوق اإلنسان.  

 إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان، وترقيتها وحمايتها؛ •

 تنسيق السياسة الوطنية في مجال حقوق اإلنسان؛ •

 القيام بالتهذيب والتحسيس في مجال حقوق اإلنسان؛ •

حقوق اإلنسان التي  إعداد تقارير دورية بمراعاة األدوات الدولية واإلقليمية في مجال   •

 تمت المصادقة عليها تبعا للمراجعة العالمية الدورية؛

مواءمة التشريعات الوطنية مع االتفاقيات الدولية واإلقليمية المصادق عليها والمتعلقة    •

 بحقوق اإلنسان؛ 

وحماية   • ترقية  قْصد  هشاشة  األكثر  الفئات  لفائدة  وبرامج  عمل  خطط  وترجمة  إعداد 

 ا. الحقوق الخاصة به 

 وزارة الشؤون االجتماعية، والطفولة، واألسرة  -

الشؤون االجتماعية، والطفولة، واألسرة المهام  وزير ، توكل إلى 2008-189بموجب المرسوم  .16

 التالية: 

التنموية،   • العملية  في  المرأة  ودمج  األسرة،  ترقية  إلى  تهدف  برامج  مشاريع  اقتراح 

 وترقية وحماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ 

 شاركة في تقييم انعكاس البرامج والمشاريع على وضعية المرأة، واألسرة، والطفل؛الم •

وتنفيذ   • إعداد  في  البرامج  ومتابعة  المساهمة  وكذا  الوطنية،  واالستراتيجيات  السياسات 

 والمشاريع التي من شأنها أن يكون لها انعكاس على المرأة، واألسرة، والطفل؛ 

اح  • إلى  الهادفة  اإلجراءات  تكافؤ  ترقية  لها  يُكفل  بحيث  المجتمع  في  المرأة  حقوق  ترام 

 الفرص في الميادين السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية؛

 التحسيس بحقوق المرأة، والطفل، واألسرة؛  •

والطفل،   • المرأة،  حقوق  مجال  في  عليها  المصادق  الدولية  االتفاقيات  تطبيق  متابعة 

 واألشخاص ذوي اإلعاقة. 

   لجمهورية وسيط ا -

  27الصادر بتاريخ  27-93وسيط الجمهورية سلطة إدارية مستقلة أنشئت بمقتضى القانون رقم  .17

قانون  1993يوليو   يخولها  التي  التقليدية  الصالحيات  وفضال عن  الجمهورية،    1993.  لوسيط 

لرئيس   يمكن  كما  المنتخبين،  طريق  عن  تظلماتهم  إليه  يرفعوا  أن  الخصوصيين  بمقدور  فإن 

مهورية أن يحيل إليه بعض القضايا. وهو يضطلع بدور أساسي في التوسط ما بين اإلدارة  الج

 والمواطنين الذين يرون أنهم يتعرضون لحْيف ينال من حقوقهم أو مصالحهم.   

 اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان -
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اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان سنة   .18 للقانون  2006أنشئت  -2010. وهي تخضع في تسييرها 

بتاريخ    031 مراجعة  2010يوليو    20الصادر  إثر  دستورية  مؤسسة  اللجنة  أصبحت  وقد   .

 . وهي هيئة مستقلة تتولى المهام التالية: 2012الدستور عام 

بشأن   • ذاتية،  بمبادرة  أو  البرلمان،  من  أو  الحكومة  من  طلب  على  بناء  المشورة  إْسداء 

رقية وحماية حقوق اإلنسان، وباحترام  المسائل ذات الطابع العام أو الخاص، والمتعلقة بت

 الحريات الفردية والجماعية؛ 

دراسة وصياغة آراء استشارية حول التشريعات الوطنية في مجال حقوق اإلنسان، وحول   •

 مشاريع النصوص ذات الصلة؛

 المساهمة بشتى السبل المناسبة في نشر وتجذير ثقافة حقوق اإلنسان؛  •

والتعلي • والتربية،  البحث،  التكوينية  ترقية  المراحل  كافة  اإلنسان ضمن  في مجال حقوق  م 

 وفي األوساط المهنية واالجتماعية؛

اإلنسانية،   • بالكرامة  والمساس  التمييز  أشكال  جميع  ومكافحة  اإلنسان  بحقوق  التعريف 

طريق   عن  المرأة،  ضد  والتمييز  االسترقاق،  وممارسات  العنصرية،  التفرقة  وخاصة 

بواسطة العام  الرأي  واالتصال  تحسيس  الهيئات  والتعليم  اإلعالم  كافة  مع  وبالتعاون   ،

 الصحفية؛ 

 ترقية التطبيق الفعلي للتشريعات الوطنية ومواءمتها مع األدوات الدولية المصادق عليها.  •

 سادسا: التعاون والتبادل مع الهيئات واآلليات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان  

ر، وتشاور مع كافة الفاعلين  في مجال حقوق اإلنسان.  تعتمد موريتانيا سياسة انفتاح، وحوا  .19

بانتظام   تقارير إلى الهيئات المختصة في منظمة    –طبقا اللتزاماتها الدولية    –وترفع موريتانيا 

التمييز   أشكال  جميع  على  القضاء  لجنة  أمام  تقارير  التوالي  على  قدمت  فقد  المتحدة:  األمم 

الطفل، ولجنة م  التعذيب،  العنصري، ولجنة حقوق  النساء، ولجنة مناهضة  التمييز ضد  ناهضة 

سائر   غرار  وعلى  اإلنسان.  حقوق  ولجنة  والثقافية،  واالجتماعية،  االقتصادية،  الحقوق  ولجنة 

نوفمبر   المتحدة، خضعت موريتانيا في  األمم  لحقوق    2010الدول األعضاء في  الشامل  للتقييم 

وقبلت  اإلنسان  لجنة حقوق  تجريه  الذي  وهي    اإلنسان  التقييم،  هذا  المنبثقة عن  التوصيات  جل 

اآلن عاكفة على التقـيّد بها. كما تجسد هذا االنفتاح على آليات المراقبة في قبول طلبات الزيارة  

التي قدمها المقررون الخاصون للجان األمم المتحدة وللمنظمات الدولية غير الحكومية. وهكذا،  

 ين للجنة حقوق اإلنسان: زار موريتانيا عدة مقررين خاصين تابع

وكره   • العنصري،  والتمييز  للعنصرية،  المعاصرة  باألشكال  المعني  الخاص  المقرر 

 ؛ 2014و   2008األجانب، وعدم التسامح المرتبط بذلك، سنتي 

 ؛ 2009مجموعة العمل حول االعتقال التعسفي، سنة  •

ونتائجه،  • وأسبابه،  للرق،  المعاصرة  باألشكال  المعنية  الخاصة  ، 2011،  2009  المقررة 

2014. 

منذ   .20 باإليجاب  قوبلت  فقد  الحكومية،  غير  الدولية  بالمنظمات  يتعلق  فيما  طلبات    2009أما 

لحقوق   الدولية  الرابطات  واتحادية  الدولية،  العفو  منظمة  بعثات  ذلك  على  تشهد  كما  الزيارة، 
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فرنس في  السوداء  للمنظمات  االستشاري  )كالمجلس  المنظمات  من  وغيرها  إلخ.(.  اإلنسان،  ا، 

سنة   أفضى  اتفاق  توقيع  في  اإلنسان  حقوق  وحماية  بترقية  البلد  سلطات  أعلى  التزام  ويتجلى 

إلى فتح مكتب للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، أعقبته زيارة غير    2010

 مسبوقة للسيدة نيفي بيلي المفوضة السامية لألمم المتحدة المكلفة بحقوق اإلنسان. 

 الجزء الثاني: اإلجراءات المتخذة في إطار الميثاق اإلفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته 

الطفل   .21 لحقوق  اإلفريقي  الميثاق  ترتيبات  مع  والسياسة  التشريع  لمواءمة  المتخذة  اإلجراءات 

 ورفاهيته 

 أوال: إجراءات تطبيقية عامة 

 قضائية الدارية، واإلتشريعية، والجراءات اإل (1

نة القانونية الدولية المتعلقة بحماية حقوق الطفل، أقرت موريتانيا جملة من  عالوة على الترسا  .22

النصوص المتفاوتة األهمية لتحسين وضعية الطفل طبقا لترتيبات الميثاق اإلفريقي لحقوق الطفل  

الختامية     ورفاهيته. في مالحظاتها  نّوهت  الطفل  لحقوق  الدولية  اللجنة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

ر الدوري الثاني عن تطبيق موريتانيا التفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل بالمصادقة  على التقري

والقاضي بتجريم الرق، واألمر    2007سبتمبر    3الصادر بتاريخ    042-2007على القانون رقم  

والمتضمن الحماية الجنائية للطفل،    2005ديسمبر    5الصادر بتاريخ    015-2005القانوني رقم  

 والقاضي بمعاقبة االتجار بالبشر.    2003يوليو  17الصادر بتاريخ  025-2003 والقانون رقم 

أشكال   .23 جميع  ومن  االنتهاكات  من  األطفال  لحماية  صلبة  قاعدة  يمثل  التشريعي  اإلطار  إن 

االستغالل. ذلك أن الدستور واألمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل يمثالن سندا قويا  

فضال عن تصديق موريتانيا على الميثاق اإلفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته الذي  في هذا الصدد. و

أعطى دفعا إلنجاز برامج تصب في مصلحة الطفل، تبنت موريتانيا العديد من النصوص الدولية  

الحكومة   وتعمل  االتجاه.  هذا  في  قدما  المضي  على  تصميمها  عن  ينّم  مما  األخرى،  واإلقليمية 

في   ما  تلك  الموريتانية  فحوى  لتطبيق  اليونيسيف،  وباألخص  شركائها،  مع  بالتعاون  وسعها 

األدوات الدولية واإلقليمية، مع السعي إلى ترسيخ الوعي بها وتغيير العقليات التي تفضل البنين  

الترسانة   هذه  إلى  يضاف  أن  ويجدر  المساواة.  قدم  على  الجنسان  يُعامل  حتى  البنات  على 

د مشروع مدونة للطفل تجمع شتات الترتيبات المتعلقة به والمتناثرة في  القانونية: )أ( عملية إعدا

شتى المدونات )المدونة الجنائية، المدونة المدنية، مدونة الشغل، مدونة التأمين الصحي ...( وفي  

المتعلقة   النصوص  الجديدة شتى  المدونة  التنظيمية. وبهذا تجمع  أو  اإلدارية  الوثائق  غيرها من 

ل استغاللها من قبل جميع الفاعلين وضمان تطبيقها بصورة فعلية، )ب( إنشاء لجنة  بالطفل لتسهي

ورفاهيته،   الطفل  لحقوق  اإلفريقي  والميثاق  الطفل،  حقوق  باتفاقية  المتعلقة  التقارير  لمتابعة 

واتفاقية مناهضة التمييز ضد النساء، تكون مهمتها األساسية متابعة تطبيق اتفاقية حقوق الطفل،  

ت ذات  )ج(  والدولية  الوطنية  بالنصوص  تدريجيا  والسجون  القضائية  األسالك  موظفي  عريف 

الصلة بحقوق الطفل. وتعمل السلطات العمومية وشركاؤها على تحسين ظروف السجناء بشكل  

عام، والنساء واألطفال منهم على وجه الخصوص. وتتمثل أهم محاور التدخل في )أ( التوعية  
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ى السجون والدوائر القضائية، )ب( حماية األطفال الجانحين وأطفال  بحقوق اإلنسان على مستو 

الشوارع، )ج( إعادة تأهيل األطفال، )د( المساهمة في تحسين ظروف اعتقال القّصر )النظافة،  

 التغذية، العالج(، )هـ( المناصرة من أجل تعويض حبس األطفال بأعمال ذات نفع عام. 

ت عمل الحكومة الموريتانية، تواصلت ترقية أوضاع الطفل  انسجاما مع روح الرعاية التي ميّز .24

أكتوبر   من  السادس  في  قانون  القانون    2011بإصدار  أحكام  بعض  ويكمل    016-61يلغي 

بتاريخ   هذا    1961يناير    30الصادر  ويضع  التقاعد.  في صندوق  المدنية   للمعاشات  والمحدد 

ق في رجوع المعاش على الزوج واألطفال  القانون حدا للتمييز ضد النساء واألطفال بإعطاء الح

  3بتاريخ    042-2007الباقين على قيد الحياة. كما أن الهاجس نفسه كان وراء إصدار القانون  

فإن    2007سبتمبر   وبالفعل،  انتشاره.  ومراقبة  بمرضاه،  والتكفل  السيدا،  من  بالوقاية  المتعلق 

والتكفل   بالكتمان،  وإحاطته  بالكشف،  المتصلة  األسرية،  المسائل  والواجبات  الطبي،  بالعالج 

الذي   القانون  هذا  الحسبان  في  أخذها  التي  األمور  بين  من  الصحي،  والتأمين  المهني،  والنشاط 

يولي عناية فائقة لحماية الطفل وتراعي أحكامه الهادفة إلى الحد من انتشار المرض بُْعَد الطفولة  

وهكذا الدينية.  وتعاليمه  المجتمع  قيم  احترام  المادتان  مع  تعاقب  إهمال    26و  25،  التوالي  على 

 األطفال بسبب السيدا، والتخلي عن القيام بواجبات األسرة بسبب السيدا.  

المقرر رقم   .25 ذاته، صدر  الذي يلغي ويحل محل    2011أغسطس    18بتاريخ    797في السياق 

بالمقرر  1953أغسطس    25بتاريخ    362المقرر   المعّدل    1965يونيو    2بتاريخ    10.289، 

المنازل ويجّرم أشكال االستخدام   لينظم استخدام عمال  المنزلي،  للعمل  العامة  للشروط  والمحدد 

التي صادقت عليها موريتانيا،   للشغل، وخاصة مختلف االتفاقيات  المنظمة  القوانين  تنتهك  التي 

التز المذكور  المقرر  النوع من األعمال. ويفرض  الشغل، ويحمي األطفال ضد هذا  اما  ومدونة 

مين   المستخدِّ تصرف  تحت  الشغل  مفتشية  وتضع  معلوم.  أجر  لقاء  محدد  عمل  بأداء  فرديا 

والمستخَدمين شكليات نموذجية لعقود العمل أعدتها الوزارة المكلفة بالشغل، بحيث يلزم توقيعها  

وتسجيلها لتكون عالقة العمل المنزلي شرعية ومعترفا بها. ويتحتم على رب العمل أن يجري،  

اكتتابه. ويجب أن تكون أجرة مختلف فئات عمال  على   المنزلي قبل  للعامل  نفقته، فحصا طبيا 

ويشكل   بينهما.  فيما  باالتفاق  الطرفان  يحددها  أن  على  لألجور  األدنى  الحد  من  أعلى  المنازل 

يتم   وعندما  المستخَدم.  على  وال  م  المستخدِّ على  ال  إجبارية  غير  عينية  مزايا  والغذاء  السكن 

العامل  منحهما   اكتتاب  حالة  ذلك. وفي  الطرفان على  ويتفق  األجرة.  يمكن خصمهما من  عينيا 

المنزلي في غير محل سكنه أو نقله عنه أثناء فترة العقد، يكون على رب العمل أن يعوض له  

اليوم األخير من الشهر.  بتكاليف السفر. وتصرف للعامل المنزلي أجرته شهريا في وقت محدد  

الممك أن من  لهذا  غير  العامل. ويسلم  بناء على طلب  يوما  تسدد األجرة كل خمسة عشر  أن  ن 

األخير كشف للراتب يبيّن تفاصيل األجرة وفقا لشكلية تعدها مفتشية الشغل. ويلزم الشباَب ابتداء  

بالعمل من مفتشية الشغل بناء على لياقتهم البدنية   من سن الرابعة عشرة أن يحصلوا على إذن 

لتأكد من موافقة أوليائهم مع التقيد بالواجبات األخرى المفروضة عليهم قانونيا.  والصحية وبعد ا

والقاضي بتحديد    2010نوفمبر    8الصادر بتاريخ    247.2010وعالوة على ذلك، جاء المرسوم  

على   العقوبة  ليشددا  له،  المطبّق  المقرر  إلى  إضافة  ومقرها،  القصر  محكمة  اختصاص  دائرة 

 لشرعية. عمالة األطفال غير ا
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سنة   .26 األئمة  من  فتوى  اجتماعية    2011أّدى صدور  دراسة  أعقاب  في  البنات،  خفاض  تحرم 

وأنتربولوجية حول المسألة، إلى انحسار هذه الظاهرة. وقد أصدر هذه الفتوى المحرمة للخفاض  

. وعللت الفتوى هذه الحرمة بالضرر الذي أثبت  2010يناير    12شخصية دينية مرجعية في    12

ء أن الخفاض يتسبب فيه، مشيرة إلى أنه ال أصل له في الشريعة خالفا لما يعتقده بعض  الخبرا

األسر. وذهب العلماء واألئمة أبعد من ذلك عندما اعتبروا أن هذه الممارسة مخالفة للشريعة التي  

تغيير   في  تأثير حاسم  الفتوى  لهذه  يكون  أن  المنتظر  ومن  اإلنسان.  ما يضر بصحة  تحّرم كل 

وتأتي  العقل اإلنسانية.  بحق  عنه حياء جريمة  المسكوت  كان من  الذي  الخفاض  فقد أصبح  يات. 

من األمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية لألطفال والتي تعاقب    12هذه الفتوى لتعزز المادة  

إذا   فيما  للنظر  دراسة  أئمة موريتانيا، من جهتها،  الخفاض. وقد أعدت شبكة  ترتيباتها ممارسة 

القرآن    كان في  له  مستند  ال  العنف  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت  الجسدية.  العقوبة  يبيح  اإلسالم 

الكريم. ودعت الشبكة إلى نبذ هذه العادة السيئة. وصرح المشتغلون في المجال الصحي بدورهم  

أن زواج القاصرات مضر بصحتهن، وأن من الالزم التخلي عنه. وتجسدت   2013يناير  31في 

كلها في دليل أعدته رابطة األئمة والعلماء لتبيان حقوق الطفل في اإلسالم والتذكير    هذه المواقف

 بأن الحنيفية السمحة تحض على حماية الطفل ورعايته. 

عن   .27 تكشف  تدابير  العمومية  السلطات  اتخذت  األطفال،  لها  يتعرض  التي  للمشاكل  للتصّدي 

ومن   المجتمع.  من  الفئة  هذه  بحماية  البالغ  مدونة  اهتمامها  في  ورد  ما  االهتمام  هذا  تجليات 

( الشخصية  لألطفال2001األحوال  الجنائية  الحماية  المتضمن  القانوني  واألمر   ،)  (2005)  ،

  126.2009(، والمرسوم رقم  2009والمرسوم المتضمن اإلجراءات البديلة عن حبس األطفال )

بتاريخ   لألطفال،    2009ابريل    19الصادر  برلمان  بإنشاء  وجود  والقاضي  إلى  باإلضافة 

مؤسسات خاصة بحماية األطفال ذوي األوضاع الهشة. ويبرهن إسراع موريتانيا في المصادقة  

، وتبنيها للعديد من األدوات  الطفل ورفاهيتهعلى اتفاقية حقوق الطفل والميثاق اإلفريقي لحقوق  

ال واالجتماعية  السياسية  الثقافة  في  الطفل  أهمية  على  الحقوقية،  أن  الدولية  شك  وال  موريتانية. 

مالحظات اللجنة الدولية لحقوق الطفل كانت دافعا إلطالق هذه الديناميكية. وقد بادرت السلطات  

بناء على   واحدة  مدونة  في  الطفل  بحماية  المتعلقة  النصوص  تجميع  في  الشروع  إلى  العمومية 

وإنما تعتمد مقاربة  توصية من هذه اللجنة. وال تقتصر هذه المدونة على مجرد تكديس النصوص 

تكاملية تبرز أوجه التقاطع والتالقي ما بين الترتيبات الساري مفعولها في موريتانيا بشأن حماية  

لحقوق   اإلفريقي  والميثاق  الطفل  لحقوق  الدولية  االتفاقية  وبين  . وستأخذ  الطفل ورفاهيته الطفل 

المذكور   الميثاق  في  الواردة  المبادئ  الحسبان  في  المدونة  منه  هذه  تستقي  مرجعا  لتكون 

وأطلقت   المرجعية  صيغه  إعداد  تم  األساس  هذا  وعلى  الطفل.  لحماية  المرسومة  السياسيات 

الدعوة إلبداء الرغبة في إنجازه. وسيتجسد إعداده في جرد كافة الجوانب المتعلقة بحماية الطفل  

مواءمة القوانين الداخلية مع  )الجوانب القانونية، والمدنية، والجنائية، واإلدارية، واالجتماعية( و

األدوات الدولية واإلقليمية المتضمنة حماية الطفل والتي صادقت عليها موريتانيا. وبعد ذلك ستتم  

 تزكية مضمون المدونة قبل عرضها على الحكومة والبرلمان للمصادقة عليها. 

المعيارية. ويتعلق األمر على وجبإن إجراءات حماية الطفل قد عززت   .28 ه الخصوص  الجهود 

فبراير   شهر  خالل  للتعليم  العامة  المنتديات  التربوية    2013بتنظيم  المنظومة  إصالح  قصد 

لمواءمتها   المالحظة  النواقص  وسد  المستويات،  ولوجها على جميع  وتسهيل  نوعيتها،  وتحسين 
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قه  مع السياق الذي يكتنفها. وهكذا يوشك الهدف الثاني من أهداف األلفية اإلنمائية أن يجد طري

األطفال   أن جميع  ذلك  االبتدائي.  الطور  في  لألطفال  الشامل  التمدرس  الكامل عبر  التحقق  إلى 

. ويمكن اعتبار  2015ذكورا وإناثا سيحظون بفرصة إكمال المرحلة االبتدائية من التعليم في أفق 

الهدف   في حين سيشهد  بالفعل،  تحقق  قد  الهدف  الجنالثالث  هذا  ترقية مساواة  في  سْين  المتمثل 

وتمكين النساء بالقضاء على التفاوت ما بين الجنسْين في المرحلتْين االبتدائية واإلعدادية، تقدما  

 . 2015ملحوظا في سنة 

وقد تجسدت مكافحة العنف الممارس ضد النساء والبنات في إجراء دراسة كّمية ونوعية مكنت   .29

عل للقضاء  المناسبة  الحلول  واقتراح  الظاهرة  حجم  استقصاء  بالمسح  من  األمر  ويتعلق  يها. 

وفيما يتعلق بطبيعة العنف    .2011الوطني حول العنف الممارس ضد النساء في موريتانيا لسنة  

التالية: )أ( العنف الجسدي، )ب( العنف  الخمسة  الممارس على المرأة والبنت، تم رصد األنماط  

االقتصادي،   العنف  )د(  النفسي،  العنف  )ج(  ا)هـ(  الجنسي،  في  األنماط  التقصير  عن  لناجمة 

تطبيق القانون. وفضال عن ذلك، سجلت الدراسة خمسة أنواع من األماكن التي يجري فيها هذا  

العنف هي: )أ( عش الزوجية )بما في ذلك العنف الزوجي خارج البيت(، )ب( الوسط العائلي،  

المو النمط  ويعد  المدرسي.  الوسط  )هـ(  العمل،  محل  )د(  العمومي،  المجال  صوف  )ج( 

بـ"النفسي" الشكل األكثر انتشارا. وبالمقابل، تمثل أنواع العنف األربعة األخرى نسبة أقل. وال  

المختصة   السلطات  إلى  الالئي رفعن شكوى  العمومية  األماكن  في  العنف  نسبة ضحايا  تتجاوز 

6.1( العمل  محل  في  العنف  النساء ضحايا  من  الساحقة  والغالبية  أي  %95.8.  يرفعن  لم   )%

سوى  شك بشكوى  تتقدم  ولم  المختصة.  السلطات  لدى  )منهن  4.2وى  الوسط  %5.3  في   %

مقابل   سوى  1.7الحضري  توجد  ال  العائلي،  السياق  وفي  الريفي(.  الوسط  في  من  %3.4   %

و المختصة.  السلطات  إلى  شكوى  رفعن  الالئي  العنف  العنف  4.6ضحايا  ضحايا  من  فقط   %

% في الوسط الريفي(. وعلى العموم،  3.6ري و% في الوسط الحض5.8الزوجي رفعن شكوى )

ال يجري في الغالب اللجوء إلى السلطات اإلدارية في حالة العنف الجنسي، إذ ال تتجاوز نسبة  

% في  5% )4.9الشكاوي الموجهة إلى السلطات المختصة من قبل ضحايا هذا النمط من العنف  

و الحضري  التن4.8الوسط  تعزز  وقد  الريفي(.  الوسط  في  األطفال  %  لفائدة  والمناصرة  سيق 

بتحسين أداء هيئات تأطير األطفال، والتشاور مع السلطات القضائية، وإعداد األدوات القانونية  

 للتعامل مع قضايا القّصر. 

المحاكم،   .30 )رؤساء  القضائية  السلطات  لفائدة  والتشاور  المناصرة  ملتقيات  من  العديد  تنظيم  تم 

الدرك، الشرطة،  المدونة    المحامين، ضباط  تطور  الشرطة( إلطالعهم  على  مفوضي ووكالء 

التكوينية مدونات   الدورات  الطفل. وشملت هذه  أقرتها موريتانيا في إطار حماية  التي  القانونية 

نين أصبحت لديهم مهمة قاّرة.   حقوق اإلنسان ومكنت من إقامة سلك للمكّوِّ

من تطبيق ترتيبات الميثاق اإلفريقي  وتندرج النشاطات المقام بها في إطار تغيير المسلكيات ض

ورفاهيته  لحقوق   العنف  الطفل  مكافحة  تكثيف  تم  فقد  الطفل.  لحقوق  الدولية  اللجنة  وتوصيات 

الخفاض في   التخلي عن  لتشجيع  إستراتيجية وطنية  تنفيذ  النوع عبر: )أ(  واليات    7القائم على 

إمام مسجد، )ب( إجراء    700لفائدة  تنتشر فيها هذه العادة، والقيام بحملة تحسيس حول الخفاض  

مسح وطني حول العنف القائم على النوع، )ج( انخراط موريتانيا في الحملة التي يقودها األمين  

العام لألمم المتحدة من أجل مناهضة هذا النمط من العنف، )د( إنجاز برنامج للتخلي الطوعي  
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من الحد من انتشارها، )هـ( تخليد    واليات تنتشر فيها هذه العادة، مما مكن   7عن الخفاض في  

اليوم الوطني للرفض المطلق للخفاض على امتداد التراب الوطني في السادس من فبراير، )و(  

القيام بحملة لترسيخ هذا الرفض في الواليات التي تعتبر األكثر تأثرا بهذه الظاهرة، )ز( إقامة  

ضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، توصيات لجنة اتفاقية األمم المتحدة للق للجنة متابعة  

الحقوق   التمييز وترقية  المرأة والبنت من كافة أنواع  المتخذة لحماية  وهو ما عضد اإلجراءات 

 التي كرستها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التمييز ضد النساء. 

الموثوق بها عن    تتطلب متابعة وضعية األطفال، بادئ ذي بدء، جمع أكبر قدر من المعلومات  .31

اإلفريقي   الميثاق  لترتيبات  وتطبيقا  الطفل  لحقوق  الدولية  اللجنة  لتوصيات  واستجابة  القطاع. 

، جمعت المصالح اإلدارية لوزارة الشؤون االجتماعية والطفولة واألسرة  الطفل ورفاهيتهلحقوق  

ال قبل  ما  التعليم  مؤشرات  بشأن  المنتظم  االستعالم  من  تمكن  التي  والمعالجة  الوسائل  مدرسي 

الحضانة واالنتقال ما  هياكل  الكاملة للمعلومات المحّصلة حول التكفل باألطفال الصغار، وسير  

على    2010بين طور التعليم ما قبل المدرسي والتعليم القاعدي. ذلك أن مديرية الطفل تتوفر منذ  

م فريق  وعلى  معلوماتية،  وحدات  وعلى  المعطيات،  لمعالجة  معلوماتي  جمع  نظام  في  كون 

المعلومات ومعالجتها. ويتمثل االنعكاس اإليجابي لهذا النظام في: )أ( جمع معلومات موثوق بها  

التي تستقبلهم؛ )ب( تنشر مديرية الطفل    والهياكل ومتناسقة ومتشاور عليها فيما يتعلق باألطفال  

استعالمها  المطلوب  المقترحة والمؤشرات  المخرجات  يتضمن جميع  دليال  . توجد بحوزة  سنويا 

الصغرى، )ب(   الطفولة  بيانات وظيفية عن  قاعدة  )أ(  التالية:  واألنشطة  الوثائق  الطفل  مديرية 

صيانتها منتظمة على الشبكة المحلية للمديرية، )ج( تضطلع خلية على مستوى المديرية بمهمة  

مات المتعلقة  تحديث المعطيات ومعالجتها ونشرها، )د( تم تكوين أطر الخلية على تسيير المعلو 

البيانات، )هـ( يتم استخراج مقتطفْين كاملين كل ستة أشهر من   بالطفولة وعلى استغالل قاعدة 

الشؤون   وزارة  أعدت  النظام،  هذا  إلى  وباإلضافة  لنشرهما.  مدمج  قرص  على  البيانات  قاعدة 

قاعدة بيانات  االقتصادية والتنمية نظاما لمتابعة وضعية النساء واألطفال. وطّورت وزارة العدل  

حول األطفال المخالفين للقانون. كما وضعت وزارة التهذيب الوطني نظاما يبيّن أعداد األطفال  

 المتمدرسين والوسائل المتاحة لهم وتطورها.  

إلضفاء أقصى قدر من األهمية على حماية وترقية حقوق الطفل وفقا للميثاق اإلفريقي لحقوق   .32

ورفاهيته االطفل  السلطات  أصدرت  رقم  ،  المرسوم  أكتوبر    19بتاريخ    2008-189لعمومية 

المحدد لصالحيات وزير الشؤون االجتماعية والطفولة واألسرة ولتنظيم اإلدارة المركزية   2008

لقطاعه. وتتحدد مهمة وزارة الشؤون االجتماعية والطفولة واألسرة في تحقيق التضامن الوطني  

لحفاظ على األسرة وعلى رفاهية الطفل، وكذا ترقية  والحماية االجتماعية للمجموعات الهشة، وا

المرأة وإشراكها الكامل في عملية اتخاذ القرار وفي العملية التنموية اقتصاديا واجتماعيا، طبقا  

لتعاليم اإلسالم وللقيم الثقافية والحضارية للبلد، مع مراعاة مقتضيات الحياة الحديثة. ويقود هذه  

كلفْين بمهمة وأربعة مستشارين فنيين. ويتولى المكلفان بمهمة القيام  الوزارة وزير يضم ديوانه م

دراسة  بأي إصالح   الدراسات،  أو  الفنيون  المستشارون  ويعّد  إليهما.  الوزير  بها  يعهد  أو مهمة 

أحد   إلى  وتوكل  إليهم.  الوزير  يكلها  التي  الملفات  بشأن  واالقتراحات  المشورة  ومذكرات 

القانو القضايا  االجتماعية،  المستشارين  الشؤون  )أ(  في:  اآلخرون  الثالثة  يتخصص  بينما  نية، 

وزارة   لوصاية  ويخضع  االتصال.  )ج(  النسوية،  والترقية  النوع  )ب(  واألسرة،  والطفولة، 



.    18 

 

الشؤون االجتماعية والطفولة واألسرة: مركز التكوين من أجل الترقية النسوية، ومركز التكوين  

الصغرى، ومركز حماي الطفولة  لكل  على  بالنسبة  األمر  وكذا  المجتمع،  في  ودمجهم  األطفال  ة 

هيئة تنشأ أو يعهد بها لهذه الوزارة بموجب قرار تشريعي أو تنظيمي بحيث تعنى بحماية وترقية  

حقوق الطفل. وقد تطورت ميزانيات المديرية المكلفة بالطفولة، ومركز حماية األطفال ودمجهم  

 طفولة الصغرى، على النحو التالي: في المجتمع، ومركز التكوين على ال

 2009سنة 

الطفولة   المديرية المكلفة بالطفولة  المؤسسة التكوين على  مركز 

 الصغرى 

األطفال   حماية  مركز 

 ماليين 4 مليونا 12 مليون 9.4 التسيير  ودمجهم في المجتمع

 مليونا 19 مليونا 83 مليون  00 االستثمار 

 2010سنة 

مركز التكوين على الطفولة   بالطفولة  المديرية المكلفة المؤسسة

 الصغرى 

مركز حماية األطفال 

 ماليين 34 مليون  79.8 مليون 5.5 التسيير  ودمجهم في المجتمع

 مليون  00 مليون  10 مليون  34 االستثمار 

 2011سنة 

الطفولة   المديرية المكلفة بالطفولة  المؤسسة التكوين على  مركز 

 الصغرى 

األطفال   حماية  مركز 

 مليونا 60 مليون  79.8 ماليين 4 التسيير  هم في المجتمعودمج

 مليونا 15 مليون  10 مليون  10 االستثمار 

 2012سنة 

الطفولة   المديرية المكلفة بالطفولة  المؤسسة التكوين على  مركز 

 الصغرى 

األطفال   حماية  مركز 

 مليونا 65 مليونا 90 ماليين 4 التسيير  ودمجهم في المجتمع

 مليونا 30 ماليين 10 ماليين 10 االستثمار 

 2013سنة 

الطفولة   المديرية المكلفة بالطفولة  المؤسسة التكوين على  مركز 

 الصغرى 

األطفال   حماية  مركز 

 مليونا 70 مليون  100 ماليين 4 التسيير  ودمجهم في المجتمع

 مليونا  35 مليونا 15 ماليين 10 االستثمار 

 

وخطة عمل    استراتيجية وطنية   2009فولة واألسرة سنة  والط   االجتماعية . أعدت وزارة الشؤون  33

األطفال   )ب(  المعاقين،  األطفال  )أ(  بـ:  األطفال  لحماية  العمل  خطة  وتتعلق  األطفال.  لحماية 

المستغلين في العمل أو ضحايا المتاجرة، )ج( األطفال المحرومين جزئيا أو كليا من الرعاية  

اللقط األطفال  اليتامى،  الشارع،  النزاعات  )أطفال  ضحايا  األطفال  المتسولين،  األطفال  اء، 

العائلية(، )د( البنات ضحايا الممارسات الثقافية الضارة )الخفاض، التسمين، الزواج المبكر(،  

)هـ( األطفال اليتامى وغيرهم من األطفال المتضررين من آثار السيدا ومخلفاته، )و( األطفال  

مصلحة لحماية    32ألطفال الجانحين. وقد تمت إقامة  ضحايا العنف واالستغالل الجنسي، )ز( ا

األطفال بالتعاون مع األهالي في تسع من واليات الوطن. وتقوم خطة حماية األطفال على إطار  

قانوني يتضمن الترتيبات التي تحمي األطفال في التشريعات الوطنية والدولية. وكانت المسائل  

في صلب  الهشة  المجموعات  بحماية  مرحلته    المتعلقة  في  الفقر  لمكافحة  االستراتيجي  اإلطار 

مختلف   وصياغة  الطفولة  بترقية  المكلف  للقطاع  المؤسسي  الدعم  في  تجسد  مما  األولى، 

األفقي   التقاطع  الثانية  مرحلته  في  االستراتيجي  اإلطار  ذلك  راعى  وقد  القطاعية.  السياسات 
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تدعى: )أ( إنشاء هيئة مكلفة بمركزة  لمسألة الطفولة )نظرا العتناء عدة قطاعات بها(، مما اس

جميع المسائل المتعلقة بالطفل، )ب( وضع منهج الستكناه احتياجات الطفولة، وخاصة الطفولة  

وناجعة،   فعالة  بصورة  احتياجاتها  بتلبية  كفيلة  استراتيجيات  ورسم  مصاعب،  من  تعاني  التي 

العاملين في القضاء الخاص    )ج( الرفع من مستوى تأهيل األشخاص القانونيين واالجتماعيين 

 بالقّصر، )د( تسريع عملية مواءمة التشريعات الوطنية مع المدونة الدولية. 

بالمجتمع  34 المؤسسية لحماية الطفل مكونة عمومية وشبه عمومية ومكونة متعلقة  . تتضمن اآللية 

هيئات   بينها  من  باألطفال،  تهتم  عمومية  وشبه  عمومية  هيئات  عدة  وهناك  تتدخل  المدني. 

مباشرة لحماية األطفال هي: )أ( وزارة الشؤون االجتماعية والطفولة واألسرة التي أنشئت سنة  

بُ   2008 الترقية  لتضم أو تعيد تنظيم  إدارة  الطفولة،  نى/إدارات كانت موجودة من قبل )إدارة 

مركز  النسوية والنوع، إدارة العمل االجتماعي والتضامن الوطني، إدارة األشخاص المعاقين،  

المجتمع،   في  ودمجهم  األطفال  وضعية  حماية  في  الموجودين  األطفال  وترقية  تكوين  مركز 

البكم  إعاقة  إلى  والصم  إضافة  النسوية،  ،  للترقية  التكوين  لمركز  التكوين  لطفولة  ومركز 

الجهوية للوزارة، برلمان األطفال الموريتانيين، المجالس البلدية لألطفال،    المنسقيات الصغرى،  

وزارة  الح )ب(  األطفال(،  حقوق  لحماية  الجهوية  الطاوالت  الحقوق،  لترقية  الجهوية  ركات 

العدل عبر إدارة الحماية القضائية لألطفال ومركز إيواء األطفال الجانحين وإعادة دمجهم في  

الشباب   بالقّصر، )د( وزارة  المكلفة  الخاصة  الفرقة  الداخلية عن طريق  المجتمع، )ج( وزارة 

بأدوار  والرياضة   متخصصة  أو  قطاعية  هيئات  تضطلع  كما  الشباب.  ترقية  إدارة  خالل  من 

هامة في الحماية االجتماعية بمفهومها العام، بما في ذلك حماية األطفال، مثل: مفوضية األمن  

الغذائي، الوكالة الوطنية لدعم ودمج الالجئين )تضامن(، الوزارتْين المكلفتين بالصحة والتعليم،  

الو الوطني  المكتب  الصندوق  وباألخص  االجتماعي،  التأمين  هيئات  البلديات،  لألوقاف،  طني 

للضمان االجتماعي، أو التأمين الصحي وخاصة الصندوق الوطني للتأمين الصحي. وقد أطلقت  

لصالح   بنشاطاتها  التعريف  إلى  ترمي  مبادرات  االجتماعية والطفولة واألسرة  الشؤون  وزارة 

ع اإلذاعات الريفية مدى الخطة الوطنية لترقية    األطفال مستخدمة في ذلك اللغات الوطنية. وتوّسِّ

وحماية الطفل عبر برامج تبث باللغات الوطنية كذلك. وهكذا، عكف جميع الفاعلين في مجال  

".   وهذا ما تجسد  عالم جدير باألطفال حماية الطفل على إنجاز خطة العمل الموسومة بشعار "

ية القانونية للطفل، وتوفير العيش الكريم لألطفال، وتحسين التعليم،  في أنشطة ترمي إلى الحما 

الحالي   التقرير  ويستعرض  واستغاللهم.  األطفال  لعمل  والتصّدي  المعاملة،  سوء  ومكافحة 

 النشاطات المنجزة لتحقيق عالم جدير باألطفال. 

، التهابات الجهاز  . أنجزت وزارة الصحة برامج مخصوصة لمكافحة األمراض الشائعة )المالريا35

)الكوليرا،   الوبائي  الطابع  ذات  واألمراض  المعوية(،  الطفيليات  اإلسهال،  الحادة،  التنفسي 

والتهاب   الفيروسي،  الكبد  والتهاب  كالسل،  األخرى  واألمراض  الصفراء(  الحمى  الحصباء، 

قاية  السحايا. وتم توجيه جانب كبير من العمل الصحي إلى صحة األم والطفل عن طريق الو

الثنائي )األم المندمج ألمراض  التكوين األّولي والمستمر لمختلف  -والتكفل  الطفل(، فضال عن 

فئات الكادر الصحي من أجل تلبية االحتياجات الناجمة عن افتتاح تشكيالت صحية جديدة. وقد  

ّدت  ، كما أعِّ ممول على ميزانية الدولة   تم إطالق برنامج لتطعيم األطفال ضد األمراض الوبائية

وحدة تكوينية على السيدا في الوسط المدرسي لفائدة المعلمين واألساتذة وتم تجريبها في بعض  
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المدارس، باإلضافة إلى إجراء نوبات للتفقد الصحي للمدارس. هذا، ويسهم إنشاء مستشفى لألم  

المجتمع قوام صحة  صحته  تعتبر  الذي  الثنائي  هذا  لفائدة  العالج  نوعية  تحسين  في    والطفل 

 برمته. 

مخصصة للتعليم النظامي؛    2014% من ميزانية  19يشكل التعليم أولوية للسلطات العمومية ).  36

الخدمات    510.000 من  واالستفادة  االجتماعية،  الترقية  مجاالت  في  الدراسة(  يزاولون  تلميذ 

اإل العدد  ويصل  إجباريا.  األساسي  التعليم  ويعتبر  البشرية.  الموارد  وتنمية  جمالي  القاعدية، 

إلى   و  100.000منهم    510.000للتالميذ  الثانوية،  المرحلة  العالي،    14.000في  التعليم  في 

مدرسة، والمؤسسات الثانوية    3768والبقية في التعليم األساسي. ويبلغ عدد المدارس االبتدائية  

وهناك  231 األساسي    3،  التعليم  في  س  ويدّرِّ التعليم    15.000جامعات عمومية.  وفي  معلم، 

العالي    5.000الثانوي   التعليم  وفي  إلى    300أستاذ،  باإلضافة  للتعليم    210أستاذ،  مفتش 

الوطني   "البرنامج  تسمية  تطلق عليه  برنامج عشري  التعليمية ضمن  السياسة  األساسي. وتنفذ 

لتنمية النظام التربوي" الذي يغطي مجمل مكونات القطاع )الطفولة الصغرى، التعليم األصلي  

األم  العالي(.  ومحو  التعليم  والمهني،  الفني  التكوين  والثانوي،  األساسي  التعليم  ويعكس  ية، 

البرنامج الوطني لتنمية النظام التربوي المبادئ الدولية للتعليم للجميع فضال عن أهداف األلفية  

الشركاء  يضم  الذي  "البرنامج"  مقاربة  العمومية  السلطات  اعتمدت  وقد  ،  الرئيسيين  اإلنمائية. 

اإلفريقي  وخاص  والبنك  للتنمية،  اإلسالمي  والبنك  للتنمية،  الفرنسية  والوكالة  الدولي،  البنك  ة 

للتنمية، ومنظومة األمم المتحدة، والشركاء الثنائيين، والمنظمات غير الحكومية، للتشاور حول  

التغطية مع تحسين جودة الخدمات  النظام بزيادة  ذاته توسعة  أولويات وطنية تضمن في اآلن 

%، بينما تظهر مؤشرات التعليم  9مقدمة. وتصل نسبة الولوج في التعليم ما قبل المدرسي إلى  ال

إلى   تصل  خام  تمدرس  نسبة  )أ(  الطور  99األساسي  هذا  في  البنات  نسبة  تبلغ  )ب(   ،%

االستبقاء  50.4 النجاح في دخول اإلعدادية  61%، )ج( ونسبة  نسبة  %، )د( في حين تصل 

 %.  33إلى 

ء فرقة الشرطة الخاصة بالقصر من التحقيق في استغالل األطفال جنسيا، والمتاجرة  مكـّن إنشا  .37

لهذه   التصدي  مجال  في  القدرات  تحسين  إلى  أّدى  مما  حقوقهم،  انتهاك  من  ذلك  وغير  بهم، 

الجرائم. ومنذ إنشاء هذه الفرقة تزايدت حاالت االنتهاك التي تم اكتشافها وإحالتها إلى القضاء.  

زارة الشؤون االجتماعية والطفولة واألسرة حمالت تحسيس واسعة عبر مختلف  وقد باشرت و

وسائل االتصال من مسرح، وملصقات، وإذاعة، وتلفزيون. وتحظر العقوبات الجسدية وغيرها  

حماية   في  تنشط  حكومية  غير  منظمات  وتوجد  البيت.  وفي  المدرسة  في  العنف  أشكال  من 

وليين. وهي تقدم خدمة عمومية لألطفال المعوزين. وهناك  األطفال بدعم مالي من المانحين الد 

من   والرفع  تمكينهما،  على  والعمل  والبنت  المرأة  بحقوق  تتعلق  برامج  تنجز  شتى  وكاالت 

العنف   حاالت  عن  باإلبالغ  تهتم  وهي  إليهما.  الموجه  العنف  وتفادي  االجتماعية،  مكانتهما 

للسجينات،  المعونة  وتقدم  المرأة،  على  المبكر    الممارس  الزواج  حول  تحسيسية  أنشطة  وتنظم 

وغيره من العادات الضارة. وهناك هيئات أخرى تنفذ برامج للتدخل السريع، وتقدم المساعدات،  

لفائدة ضحايا االغتصاب. وتوجد مراكز مفتوحة الستقبالهن والتكفل   التأهيل والعالج  وخدمات 

المس إلعداد  برنامجا  الوزارة  أنجزت  وقد  الطبية  بمساندتهن.  والطواقم  االجتماعيين  اعدين 

الصحية   المراكز  ولبعض  لهن.  النفسي  الدعم  وتقديم  الصدمات  هذه  ضحايا  مع  للتعامل 
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والمستشفيات والمنظمات غير الحكومية جهود محمودة في تسجيل حاالت االغتصاب وغيرها  

 من االنتهاكات الجنسية والتكفل بعالجها. 

بتأثير الخالفات األسرية على مصير الطفل، وتعمل على تفادي  تعنى مصلحة النزاعات العائلية   .38

تفكك الروابط الزوجية لحماية الطفل من تبعات الطالق. وتتمثل مهام مصلحة النزاعات العائلية  

والوساطة االجتماعية في: )أ( الدفاع عن مصالح أعضاء األسرة في حالة حدوث نزاع عائلي؛  

ا  للعنف  المعالجة االجتماعية  القانونية والقضائية لألزواج وللنساء  )ب(  المؤازرة  ألسري؛ )ج( 

وللرجال وفق مدونة األحوال الشخصية؛ )د( مساعدة النساء واألطفال في الحصول على النفقة؛  

)هـ) باألسرة؛  المتعلقة  واالتفاقيات  النصوص  ومتابعة  إعداد  في  المساهمة  قاعدة  و(  تسيير   )

هذه المهام ما بين قسم المساعدة القانونية والقضائية، وقسم  البيانات الخاصة باألسرة. وتتوزع  

 قاعدة البيانات. 

 تطور النزاعات التي عالجتها وزارة الشؤون االجتماعية، والطفولة، واألسرة 

 المجموع  حاالت أخرى  تعدد الزوجات  تغيّب الزوج  الحضانة  العنف  طلب الطالق النفقة  السنة  

1999 49 00 07 00 00 00 00 56 

2000 64 0 20 0 0 0 0 84 

2001 100 0 26 0 0 0 0 126 

2002 241 0 55 0 0 0 0 296 

2004 337 30 60 20 15 18 6 486 

2005 300 20 68 10 10 03 00 411 

2006 225 15 50 08 07 03 00 308 

2007 295 30 63 20 15 06 00 429 

2008 338 25 71 25 10 07 03 479 

2010 684 99 144 42 65 28 06 1088 

2011 671 109 144 25 63 39 00 1051 

2012 575 107 136 20 30 16 07 891 

2013 631 124 153 22 66 68 10 1088 

 7954 42 225 340 228 1138 639 5342 المجموع 

% 67,16 8,03 14,31 2,87 4,27 2,83 0,53 100 

 

غالبا.   .39 التنمية  وكاالت  من  بدعم  الطفل  حقوق  وحماية  ترقية  في  كذلك  المدني  المجتمع  يتدخل 

يوجد   األطفال،  لحماية  الوطنية  االسترتيجية  إعداد  إطار  في  جرى  الذي  اإلحصاء  وبحسب 

هيئة عاملة في مجال الطفولة. وتتوزع هذه الهيئات على امتداد التراب الوطني،    123حوالي  

التي أصبحت   الهيئات  لدى هذه  التجارب  تراكمت  أغلبها على مستوى نواكشوط. وقد  ويتركز 

في   التجربة  هذه  على  حاليا  االعتماد  ويتم  الطفل.  حماية  مجال  في  للحكومة  مفضال  شريكا 

عمل الحكومي وغير الحكومي على الصعيد المركزي وفي كل والية  طاوالت التشاور حول ال

تحظى   كما  حكومية.  غير  أو  حكومية  أخرى  عمومية  مؤسسة  مع  للوزارة  المشتركة  بالقيادة 

د فيزيون، وكاريتاس،  رالبرامج المكرسة للطفل بدعم من منظمات دولية غير حكومية مثل وو

)إسبانية(،   تشيلدرن  الرجال  وسيف  العالمي  )إيطوأرض  اللوثيري  واالتحاد  وسويسرية(،  الية 
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)سويسرا(، وتوستان إنترناسيونال. وتسند اليونيسيف السلطات العمومية وشركاءها في تخطيط  

النشاطات والبرامج الرامية إلى حماية الطفل، وفي تنفيذها ومتابعتها وتقييمها، وتساعد كذلك في  

فاهيته )كالصحة، والتغذية، والماء، والصرف  ميادين أخرى لها صلة مباشرة بحقوق الطفل ور

المتحدة األمم  صندوق  ويساعد  االجتماعية(.  والسياسات  والتعليم،  بين  للسكان  الصحي،  من   ،

أمور أخرى، في النشاطات الهادفة إلى تحقيق الترقية النسوية، وفي مكافحة الخفاض، في حين  

ضمن   النوع  مقاربة  تعزيز  على  األلماني  التعاون  وترسيخا  يعمل  الرشيدة.  الحكامة  برنامج 

للمكتسبات، تؤكد خطة العمل الوطنية التوجهات والخيارات المعتمدة لجعل الطفل قطب الرحى  

من   مباشرة  يستفيد  بحيث  التنموية  االستراتيجيات  في  القصيد  وبيت  الوطنية  األولويات  في 

 الحماية والرعاية. 

تم إقراره بموجب   2015و 2001فقر للفترة ما بين  أعدت موريتانيا إطارا استراتيجيا لمكافحة ال .40

الفقر تحت رقم   لمكافحة  انبنى هذا  2001يوليو    25بتاريخ    050/2001قانون توجيهي  . وقد 

االقتصادية   السياسات  في رسم  حاليا مرجعية  يشكل  وهو  موّسع،  تشاوري  مسار  على  اإلطار 

ْين المتوسط والطويل حيث يهدف البعد  واالجتماعية، كما يشكل المخطط التنموي للبلد على المدي

أي   في  األولويات  مصاف  إلى  رفعه  يتم  وطني  كمطلب  الفقر  على  القضاء  إلى  االستراتيجي 

تقدما    2008سياسة وطنية لصالح الطفل. وقد أبرزت نتائج المسح الدائم للظروف المعيشية لعام 

%. وهي نسبة أقل  42الفقر بلغ  فيما يتعلق بترقية وحماية حقوق الطفل. فقد أظهرت أن انعكاس  

عام   سائدا  كان  الفترة  46.7)  2004مما  في  تسارعت  قد  الفقر  انخفاض  وتيرة  أن  كما   .)%

استقرت نسبة    2010وحتى    2006بأكثر من نقطة واحدة سنويا. وفي الفترة من    2004-2008

متوسط   في  االقتصادي  وفي  3.7النمو  النفط،  ما  4% خارج  النفط، أي  إدخال  عند  يعادل  % 

بنسبة   نمو  في  المقدرة  التوقعات  في  9.4نصف  خاصة  كبيرة  أعمال  مؤخرا  أنجزت  وقد   .%

مجال البنى التحتية والخدمات األساسية لصالح السكان األكثر فقرا. وفي الميادين االجتماعية،  

إلى الخدمات األساسية أولوية للحكومة في  الفقراء  نفاذ  البشرية وشمولية  الموارد  تنمية    شكلت 

من   اإلطار  2010إلى    2006الفترة  من  الثانية  المرحلة  حصيلة  تبرز  اإلطار،  هذا  وفي   .

الحضرية،   والتنمية  والمياه،  التعليم،  قطاعات  في  التقدم  بعض  الفقر  لمكافحة  االستراتيجي 

النفاذ الشامل إلى الخدمات. وقد شهدت الحكامة تحّسنا ملحوظا فيما   وإنصاف النوع، وكذا في 

)أ( تعزيز دولة القانون، )ب( الفصل بين السلطات التنفيذية، والتشريعية، والقضائية،    يتعلق بـ: 

)ج(احترام الحريات األساسية الفردية والجماعية. وفضال عن ذلك، سجلت ترقية حقوق اإلنسان  

بعض التقدم من خالل تسوية قضايا إنسانية يسهم حلها في استدامة اللحمة الوطنية، وخصوصا:  

الع )د(  )أ(  االسترقاق،  ممارسات  تجريم  )ب(  حقوقهم،  بكامل  وتمتعهم  للمبعدين  المنظمة  ودة 

بالوقائع وتعويض المتضررين. وأخيرا، تم تسجيل  الرسمي  تسوية اإلرث اإلنساني باالعتراف  

وأهداف   محاور  مع  القطاعية  واالستراتيجيات  السياسات  انسجام  )أ(  حيث:  من  إيجابي  تطور 

لمكافحة الفقر، مع إعداد خطط عمل ثالثية؛ )ب(إعداد إطار النفقات على    اإلطار االستراتيجي 

االستراتيجي   باإلطار  الميزانية  ربط  من  تمكن  برمجة  أداة  بوصفه  إجماال  المتوسط  المدى 

مقاربة   انتهاج  )د(  باريس؛  إعالن  وفق  للتنمية  العمومية  المساعدة  تنسيق  )ج(  الفقر؛  لمكافحة 

 ة إعداد اإلطار االستراتيجي لمكافحة الفقر ومتابعة تنفيذه. تشاركية ومتكررة في عملي
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الرؤية التي ترنو إليها موريتانيا هي رؤية بلد حديث إداريا واقتصاديا، مسيّر بشفافية وال مركزية،    .41

مستقر سياسيا، ومندمج تماما في المنتظم الدولي. وفي ظل احترام مبادئ التنمية المستدامة، يتحتم  

ال هذا  األمن  على  )أ(  من:  يستفيد  أن  أخص  بوجه  طفل  ولكل  عموما،  مواطن  لكل  يتيح  أن  بلد 

القانون، والمسؤولية، والمشاركة، والفاعلية، والشفافية؛   المرتبط بتطبيق سيادة  الفردي والسياسي 

)ب( التعليم، والتكوين المهني، والتشغيل بأجر ُمْجز؛ )ج( الرعاية الصحية الجيدة وقائيا وعالجيا؛  

د( تغذية قاعدية بما في ذلك الماء الشروب؛ )هـ(  وسط طبيعي نقي. وتقدر الكلفة اإلجمالية لخطة  )

 212,84 549 2العمل المندرجة ضمن المرحلة الثالثة لإلطار االستراتيجي لمكافحة الفقر بمبلغ  

تابعة  دوالر أمريكي. وهذه الخطة يصاحبها نظام ممليون    242,98 9أوقية، أي ما يعادل  مليون  

 وتقييم مالئم ومستند على المكاسب المحرزة. 

إن موريتانيا مصممة على تنفيذ سياسة شاملة للتنمية االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية، والثقافية   .  42

القائمة على ترسيخ الديمقراطية، وترقية العدالة االجتماعية، ومكافحة الفساد، وتشجيع المبادرات  

استفاد  إلى  والتالحم  الرامية  الوطنية  الوحدة  وتعزيز  االقتصادي،  النمو  عائدات  من  الفقراء  ة 

االجتماعي، ويعد كل ذلك ضمانة لرفاهية الطفل. وعلى صعيد الحقوق االجتماعية، واالقتصادية،  

، وهي السنة التي عرضت فيها تقريرها على  2009والثقافية، سجلت موريتانيا تقدما ملحوظا منذ  

ل الدولية  إلى  اللجنة  الفقر  لتقليص  نفقاتها  وصلت  وهكذا  الطفل.  سنة    107.9حقوق  أوقية  مليار 

% من الناتج الداخلي الخام   10.3، مما مكن من بلوغ الهدف اإلرشادي المحدد في إنفاق   2011

%  99لصالح الفقراء. وفي المجال التعليمي وصل معدل التمدرس الخام في التعليم األساسي إلى  

يل زيادة في أعداد التالميذ، والمدارس، وارتفاع في نسبة االستبقاء ومشاركة  ، مع تسج2011سنة  

شعاع   في  التغطية  نسبة  بلغت  الصحي  المجال  وفي  سنة  79كيلومترات    5البنات.   %2011  .

وعلى صعيد قانون الشغل، صادقت موريتانيا على أغلب اتفاقيات المنظمة الدولية للشغل الحامية  

تقاري وقدمت  المستوى  لألطفال،  على  االتفاقيات  هذه  تطبيق  عن  للشغل  الدولي  للمكتب  دورية  ر 

قانونية تضمن الحق في العمل وتصون   الوطني. وفضال عن ذلك، تتوفر موريتانيا على ترسانة 

الصادرة عام   الشغل  مدونة  إلى  باألساس  ترجع  النصوص  وهذه  النقابية،  والتي    2005الحريات 

الوطنية في    اإلستراتيجية  يل، تمثلت األهداف المرسومة ضمن  تحمي األطفال. وفي مجال التشغ

المهني   والتأهيل  وللتكوين  الميزانية،  برمجة  عند  العمل"  فرص  "خلق  لمسألة  األولوية  إعطاء 

للباحثين عن العمل، ولترقية التشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص، والبتكار مقاربات ومبادرات  

ت في السنوات األخيرة ترقية حماية حقوق النساء واألطفال ذوي  إبداعية. كما أن موريتانيا عزز

-2006اإلعاقة  باالنتساب إلى االتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن وبإصدار األمر القانوني رقم  

القاضي بحماية وترقية األشخاص ذوي اإلعاقة. كما أصدرت مرسومْين أحدهما يحدد مفهوم    43

بإ  يقضي  واآلخر  الحقوق  اإلعاقة  مستوى  وعلى  اإلعاقة.  ذوي  بشؤون  تعنى  وزارية  لجنة  نشاء 

تحمي   التي  النصوص  من  العديد  الدولة  أصدرت  وقد  الثقافي.  التنوع  الدستور  يضمن  الثقافية، 

الشباب   اتفاقية  بين أمور أخرى، في المصادقة على  الثقافية للجميع، مما تجسد، من  الخصوصية 

في   ذلك  2010اإلفريقي  ويتجلى  وإصدار  .  والترفيه  والرياضة  للشباب  سياسة  رسم  في 

يوليو    اإلستراتيجية   في  لها  وادان،  2011المطبقة  )شنقيط،  القديمة  المدن  صيانة  إلى  إضافة   ،

التزامها   على  الموريتانية  الدولة  برهنت  وقد  اإلنساني.  التراث  ضمن  المصنفة  والته(  تيشيت، 
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ية من خالل: )أ( إقامة برنامج يهدف إلى تشجيع البنات  بالحقوق االقتصادية، واالجتماعية، والثقاف 

التعليم   حتى  االبتدائية  المرحلة  )من  جوائز  منح  عبر  العلمية  الشعب  في  الدراسة   اختيار  على 

العالي(، وتخصيص منح للمتفوقات، إلخ.؛ )ب( تعزيز برنامج التكوين المهني، وخاصة في مركز  

لطفولة الصغرى الذي يكّون المربيات في حدائق  التكوين لز  التكوين من أجل الترقية النسوية ومرك

جديدة   شعب  بافتتاح  العمل  سوق  متطلبات  مع  المهني  التكوين  محتوى  مواءمة  )ج(  األطفال؛ 

 )الصيانة المعلوماتية، البرمجة ...(. 

ش43 على  .  الدولة  حرص  يعكس  تزايدا  األطفال  منها  يستفيد  التي  للبرامج  المالية  المخصصات  هدت 

الشؤون   وزارة  لتسيير  المخصص  المالي  الغالف  وصل  فقد  الصدد.  هذا  في  بالتزاماتها  الوفاء 

إلى   واألسرة  والطفولة  االستثمار    2.215.534.063االجتماعية  ميزانية  وبلغت  أوقية. 

وتحسين    335.000.000 جديدة،  مؤسسات  إنشاء  في  أساسا  الميزانية  هذه  استخدام  وتم  أوقية. 

اقتناء تجهيزات لإلنعاش التربوي، وللترفيه، ولترقية وترشيد كفاءة المتدخلين في  البنى التحتية، و

بالتعليم إلى   أوقية، وبلغت    49.812.055.759مجال الطفولة. وارتفعت ميزانية الوزارة المكلفة 

. أما ميزانية وزارة الثقافة والشباب والرياضة فقد وصلت إلى  3.000.000.000ميزانية تسييرها  

و  1.810.686.875 للتسيير،  بالنسبة  إلى    745.220.000أوقية  ويضاف  لالستثمار.  بالنسبة 

% من اإليرادات الجمركية سنويا مخصصة لنشاطات هذا القطاع. وأما وزارة  1هاتْين الميزانيتْين  

إلى   تسييرها  ميزانية  فترتفع  إلى    12.529.296.688الصحة  استثمارها  وميزانية  أوقية، 

قدرها  أوق   4.800.000.000 تسيير  ميزانية  األصلي  والتعليم  اإلسالمية  الشؤون  ولوزارة  ية. 

أوقية. وتتدخل هذه القطاعات    110.000.000أوقية وميزانية استثمار بمقدار    3.587.771.179

كلها في ترقية وحماية حقوق الطفل وتخصص جزءا كبيرا من ميزانيتها لذلك، ومن العسير تمييز  

ص لغيرهم من السكان. وإضافة إلى ما سلف، تخصص الدولة في  ما يخصص لألطفال عما يخص

الضمان االجتماعي عالوة لكل طفل تحت سن البلوغ. وهذا الغالف المالي في تزايد مطرد. وقد  

بين   ما  تقريبا  مرتْين  االجتماعية  الحماية  لمؤسسات  المخصصة  الميزانية    2009تضاعفت 

الغ2013و هذا  من  المستفيدة  المؤسسات  ومن  في  .  ودمجه  الطفل  حماية  مركز  المالي  الف 

المجتمع، ومركز تكوين الطفولة الصغرى، ومركز التأهيل االجتماعي لألطفال الجانحين. وتحظى  

تنفيذ   في  العمومية  للسلطات  العون  يقدمون  الذين  التنمية  بدعم شركاء  للطفل  االجتماعية  الحماية 

 استراتيجياتها في هذا المجال. مختلف 

دقة على الميثاق اإلفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، أنجزت السلطات العمومية العديد من  منذ المصا  .44

النشاطات اإلعالمية للتعريف بترتيبات هذا النص األساسي في ترقية وحماية حقوق الطفل. وجرت  

وقد   الطفل.  حقوق  اتفاقية  وخاصة  أخرى،  دولية  بنصوص  التحسيس  مع  بالتزامن  النشاطات  هذه 

تلك   وسهل  مكنت  المستهدفة.  المجموعات  صفوف  في  الطفل  حقوق  ثقافة  إشاعة  من  النشاطات 

التي أسهمت في   القنوات واإلذاعات  العديد من  السمعي البصري هذا المسعى عبر  الفضاء  تحرير 

التعريف بالميثاق. وتعضد ذلك بإنشاء سلطة عليا للصحافة، ودعم مالي حظيت به وسائل اإلعالم  

الميثا مضامين  سنة  لبث  منذ  األطفال  يستفيد  جهة،  من  واسع.  نطاق  على  عوائد    2000ق  من 

؛ هذه المبادرة التي تم إطالقها إبان  20/20تمويالت الخدمات األساسية في موريتانيا ضمن مبادرة  
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سنة   كوبنهاغن  في  الملتئمة  االجتماعية  للتنمية  العالمية  مبادرة  1995القمة  وتقترح  أن    20/20. 

% من مساعدتها العمومية في مجال  20% من ميزانياتها، والدول المانحة  20ية  تكرس الدول النام 

التنمية للنهوض بالخدمات االجتماعية القاعدية؛ هذه الخدمات التي تتناول رعاية الطفولة الصغرى،  

ويشكل ضمان  والتعليم األساسي، والصحة، والنفاذ إلى الماء الشروب والصرف الصحي والتغذية.  

الهواجس  االستخدام   أحد  القطاعات  لهذه  الممنوحة  المالية  للموارد  وإنصافا  فعالية  واألكثر  األمثل 

 الكبرى بالنسبة لهذه المبادرة.  

واألسرة    .45 والطفولة  االجتماعية  الشؤون  وزير  مستشار  باالتصال  يدير  اإلعالم،  المكلف  خلية 

وا اإلدارات  مع  بالتعاون  الخلية،  هذه  وتتولى  واالتصال.  في  والتثقيف  المعنية  األخرى  لهيئات 

الوزارة،  مهمة تصور وتنسيق سياسة اإلعالم، والتثقيف واالتصال ضمن العمل المسند إلى القطاع.  

بعد الدراسة والتشاور مع الجهات    –وهذه الخلية مكلفة على وجه الخصوص بما يلي: )أ( التحديد  

الوزارة   في  للتحسيس   -المعنية  المناسبة  والقنوات  باإلعالم،    للمواضيع  يتعلق  فيما  والمناصرة 

اإلفريقي   الميثاق  إشاعة مضامين  الوزارة  على صعيد  إنجاح عمل  أجل  والتثقيف واالتصال، من 

أنشطة   عبر  البشري  المال  رأس  تثمين  في  اإلسهام  )ب(  بها؛  والتعريف  ورفاهيته  الطفل  لحقوق 

استراتيجيات   وتنسيق  )ج(إعداد  واالتصال.؛  والتثقيف  واتصال  اإلعالم،  وتثقيف  إعالم،  وسياسات 

الوزارة   برامج  لتنفيذ  المسّهلة  االجتماعية  التعبئة  نشاط  إسناد  )د(  الوزارة؛  بنشاطات  للتعريف 

تسيير العالقة بالصحافة والتعاطي مع اإلعالم فيما يتصل بشؤون الوزارة؛  )هـ(  وإظهارها للعيان؛  

)و) الوزارة؛  بعمل  صلة  لها  التي  الوثائق  توفير  داخل    ( ز (  وإعالم  ربط  نشرات  وإنتاج  تنسيق 

( االتصال. حالقطاع؛  تقنيات  باستخدام  البشري  المال  رأس  تثمين  في  اإلسهام  هذه  وقد    (  أسهمت 

الطفل   لحقوق  اإلفريقي  الميثاق  بترتيبات  التعريف  إلى  الرامية  األنشطة  من  العديد  في  الخلية 

ل ملتقيات  عدة  )أ(  المثال:  سبيل  على  منها  القضائية  ورفاهيته،  السلطات  لفائدة  والتشاور  لمناصرة 

)ب(   الشرطة(؛  ووكالء  مفوضي  الدرك،  رجال  الشرطة،  مفوضي  المحامين،  المحاكم،  )رؤساء 

تكوين مكونين ومكونات على استيعاب مضامين الميثاق؛ )ج( إعداد وإشاعة دليل حول اإلجراءات  

ه األعضاء التناسلية للبنت )الخفاض( إثر  القضائية المتعلقة بالميثاق؛ )د( إصدار فتوى تحرم تشوي

القيام بدراسة للجوانب المتعلقة باإلناسة )األنتروبولوجيا( والسوسيولوجيا )االجتماع البشري(؛ )هـ(  

إجرائية   مسطرة  وتطبيق  إعداد  )و(  بالجنس؛  العالقة  ذات  النمطية  الصور  حول  دراسة  إجراء 

في   العنف  لمكافحة  وإعداد   6نموذجية  القيام    واليات؛  )ز(  الخفاض؛  محاربة  حول  تكوينية  وحدة 

إمام مسجد؛ )ح( إجراء مسح وطني حول العنف    700بحملة تحسيسية حول الخفاض شملت قرابة  

القائم على النوع؛ )ط( تحضير انتساب موريتانيا للحملة التي يقودها األمين العام لألمم المتحدة ضد  

ف إنجاز  )ي(  األطفال؛  على  الممارس  برنامج  العنف  تنفيذ  )ك(  النوع؛  على  القائم  العنف  عن  يلم 

في   الخفاض  الطوعي عن  للرفض    7للتخلي  يوم وطني  تخليد  )ل(  العادة؛  هذه  فيها  تشيع  واليات 

  11المطلق للخفاض على امتداد تراب الجمهورية؛ )م( إطالق حملة الرفض المطلق للخفاض في  

ه فيها  تنتشر  التي  الثالث  الواليات  من  لعصابه،  مقاطعة  )وهي:  غيرها،  من  أكثر  الممارسة  ذه 

 والحوض الشرقي، وغيديماغه(. 

نظمت وزارة الشؤون االجتماعية، والطفولة واألسرة، وغيرها من القطاعات، العديد من الملتقيات    .46

التحسيسية لفائدة معلمي التعليم األساسي وأساتذة التعليم الثانوي، لتعريفهم بترتيبات الميثاق اإلفريقي  

والثانوية.   األساسية  المرحلتْين  مديريات  جميع  الملتقيات  هذه  وشملت  ورفاهيته.  الطفل  لحقوق 
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في   العاملون  والمهنيون  الموظفون  يحصل  لكي  كبير  جهد  بذل  تم  المدّرسين،  تحسيس  وبموازاة 

ن  الميادين المرتبطة بالطفولة، وأطر إدارة السجون، والقضاة، والمحامون، وقوات األمن، والعاملو 

الميثاق   ترتيبات  استيعاب  من  يمكنهم  مستمر  تكوين  على  االجتماعيون،  والمرشدون  الصحة،  في 

ومنذ   ورفاهيته.  الطفل  لحقوق  الشؤون  2010اإلفريقي  لوزارة  الجهويون  المندوبون  يجتمع   ،

الالزم   واإلجراءات  والسياسات  االتفاقية  لتدارس  سنويا  بنواكشوط  واألسرة  والطفولة  االجتماعية، 

المدرسة  ا أدرجت  وقد  األطفال.  مع  التعامل  مجال  في  بالتزاماتها  موريتانيا  وفاء  لضمان  تخاذها 

الضبط(،   )كتاب  العدالة  وأعوان  القضاة  تكوين  برامج  في  والقضاء،  والصحافة،  لإلدارة،  الوطنية 

والتطبيقي  النظري  التكوين  هذا  بوجه أخص. ويهدف  الطفل  اإلنسان عموما، وحقوق    تعليَم حقوق 

إلى تعميق معارف محّضري األحكام في مجال االتفاقيات والمواثيق الدولية؛ كما يرمي إلى تعزيز  

البعد اإلنساني في تعاملهم مع المتقاضين. ونظمت وزارة الصحة سلسلة من الملتقيات لفائدة عمالها  

الميثاق اإلفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته. وق لتعريفهم بترتيبات  د استفاد من هذه  والمتعاونين معها 

العاملون بالمجال الصحي في   والية، وأسهمت في ترقية حقوق الطفل على  عاصمة    13الملتقيات 

 مستوى قطاع الصحة.  

تخصص قرابة عشرين صحيفة أسبوعية عمودا أصبح ثابتا لتناول إشكاليات الطفولة حيث تتطرق    .47

طبيقها وما يعترض ذلك من صعوبات.  لمبادئ الميثاق اإلفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، ولكيفية ت

الميثاق   تطبيق  غالبا حصيلة  وتبرز  الشباب  عن  مقاالت  و"أوريزون"  "الشعب"  جريدتا  تنشر  كما 

التعريف   من  مزيد  إلى  اإللكترونية  المواقع  تكاثر  أّدى  وقد  بالطفولة.  المرتبطة  األحداث  بمناسبة 

المواقع للشباب العديَد من المقاالت الموثقة  بالميثاق والتوعية بالقضايا التي يطرحها. وتخصص هذه  

والمزينة بالرسوم والصور. وبالنظر إلى الحماس الذي تثيره شبكة اإلنترنت، لقي الميثاق اإلفريقي  

لحقوق الطفل ورفاهيته تجاوبا كبيرا من لدن مختلف أوساط الرأي العام فيما يتعلق بتطبيقه واحترام  

دافعين عن حقوق الطفل بتحسيس دائم حول الميثاق. وتبث عشر  بنوده. وتقوم شبكة الصحفيين الم

مواضيع   الميثاق  عن  الحديث  ويستطرد  للطفولة.  مكّرسة  برامج  الترددية  الموجات  على  إذاعات 

أخرى مرتبطة بالعنف تجاه األطفال، وتربيتهم، وعمالتهم، واستغاللهم. وتتيح سبع قنوات تلفزيونية  

الوس رحاب  إلى  الميثاق  والطفولة  إدخال  األسرة  لقضايا  أسبوعية،  حلقات  في  بتطرقها،  العائلي  ط 

 ودور اآلباء في تربية فلذات أكبادهم. 

الطفل خالل    .48 حقوق  ثقافة  إشاعة  في  بدور جوهري  الحكومية  وغير  الوطنية  الجمعيات  اضطلعت 

سية داخل  الفترة التي يغطيها التقرير الحالي. وقد نظمت كل منها، تبعا الختصاصها، حمالت تحسي

الميثاق اإلفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته. وتناولت هذه الحمالت مواضيع مثل   البلد حول ترتيبات 

الحالة المدنية، والصحة، والتربية، والتأهيل، والدمج، والتمكين، والمشاركة. وأغلب تلك الحمالت  

كاء الفنيين والماليين.  جرى بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية، والطفولة، واألسرة، ومع الشر

الوطنية التي تنفذها السلطات    اإلستراتيجية  وهذا ما يكسبها فاعلية أكبر ويجعلها تندرج في صميم  

العمومية بهدف إحداث تغيير تدريجي في عقليات المواطنين للتعاطي بإيجابية مع مقتضيات الميثاق.  

المسوح والدراسات التي قامت بها    كما أعطت المنظمات غير الحكومية مزيدا من الترويج بفضل 

التفاقية الدولية لحقوق الطفل. وكانت هذه فرصة للسلطات العمومية لكي  ل لرصد الممارسات المنافية 

حيّز   إلى  طريقها  ترتيباته  تجد  حتى  التحسيسي  المسار  في  الطفل  لحقوق  اإلفريقي  الميثاق  تدرج 

لطفولة، واألسرة عدة مسوح ميدانية مكنت من  التطبيق. وهكذا أجرت وزارة الشؤون االجتماعية، وا
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اكتشاف الممارسات المنافية للميثاق. وقد نددت المنظمات غير الحكومية التي تابعت عمل الوزارة  

المنظمات   إلى  وتسند  المستهدفة.  الفئات  تغيير عقليات  تعمل على  الممارسات وطفقت  بتلك  ميدانيا 

ي مخولة حق الترافع أمام المحاكم كطرف مدني في حالة  المذكورة مهمة مراقبة تطبيق الميثاق، وه

 اإلخالل بحقوق الطفل.  

تم تحرير هذا التقرير عبر سلسلة من النشاطات اإلعالمية، واالجتماعات الفنية، والمقابالت، وجمع    .49

المعلومات المستقاة من/بمعية مختلف الفاعلين في حقل الطفولة. وكان الهدف من هذه اللقاءات هو  

وصل إلى فهم مشترك لعملية إعداد التقرير. وانبثقت عن ذلك ديناميكية داخلية من تبادل األفكار  الت

والتجارب حول وضعية الطفولة. وأّدى التفاهم الجيد إثر هذا التباحث إلى خلق جو مؤات لصياغة  

الطفول ميدان  في  الفاعلين  لقاء  )ب(  الوثائق،  جمع  )أ(  مراحل:  بثالث  مرت  التي  )ج(  التقرير  ة، 

في   التقرير  تحرير  قبل  والتمحيص  للنقد  ورشة  في  ستعرض  التي  للتقرير  األولية  الصياغة  إعداد 

صياغته النهائية. واعتمدت المنهجية المتبعة أساسا على الحوار، والعمل المشترك، ومقاربة حقوق  

ال العملية  وهذه  للتعاون.  األنسب  االستراتيجيات  اختيار  من  يمكن  منهج  وفق  كما  الطفل  قامت  تي 

رأينا على تشاور ال يقصي أي طرف معني، هي التي أفضت إلى الحصول على هذا التقرير الذي  

التزامات موريتانيا برفاهية   المترتبة على  يركز على أهداف األلفية اإلنمائية وغيرها من األهداف 

 الطفل طبقا لمقررات المؤتمرات العالمية، واإلقليمية، والوطنية. 

المنهج المتبع في إعداد التقارير األولية والدورية لهيئات اتفاقيات األمم المتحدة، أنشأت  على غرار    .50

واألسرة والطفولة،  االجتماعية،  الشؤون  عن    ، وزارة  األّولي  التقرير  تحرير  على  القيّمة  بوصفها 

 التالي: تطبيق الميثاق اإلفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، لجنة متعددة القطاعات مؤلفة على النحو 

 ، رئيسا، وزارة الشؤون االجتماعية، والطفولة، واألسرةمكلف بمهمة ب  •

 ، عضوا،وزارة الشؤون االجتماعية، والطفولة، واألسرةالمستشار القانوني لـ •

 مدير الطفولة، عضوا،  •

 ممثل عن وزارة العدل، عضوا، •

 ممثل وزارة الشؤون اإلسالمية، والتعليم األصلي، عضوا، •

 وظيفة العمومية، والشغل، وعصرنة اإلدارة، عضوا، ممثل عن وزارة ال •

 ممثل عن وزارة الصحة، عضوا، •

 ممثل عن وزارة الثقافة، عضوا، •

 ممثل عن وزارة االتصال والعالقات مع البرلمان، عضوا، •

الثانوي،   • بالتعليم  المكلفة  الوطني  للتهذيب  الدولة  وزير  لدى  المنتدبة  الوزارة  ممثل عن 

 عضوا، 

بالتعليم األساسي،    ممثل عن الوزارة  • المنتدبة لدى وزير الدولة للتهذيب الوطني المكلفة 

 عضوا، 

 سيف، نيابة عن الشركاء، عضوا. يممثل عن اليون  •

 

 المكتسبات (2

والقاضي بإنشاء لجنة متعددة القطاعات إلعداد التقريرْين الدوريين    2013إن المقرر الصادر سنة     .51

ل موريتانيا  اتخذتها  التي  اإلجراءات  والميثاق  حول  الطفل  لحقوق  الدولية  االتفاقية  ترتيبات  تطبيق 
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اإلفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، ليعكس، من جهة، الحرص على تفعيل الميثاق، ويمكن، من جهة  

أخرى، اللجنة من احترام دورية التقارير والعناية بمضامينها وإرسالها في اآلجال المقررة. ويأتي  

التقريرْين إعداد  لجنة  ترتيبات    إنشاء  لتطبيق  موريتانيا  اتخذتها  التي  اإلجراءات  حول  الدوريين 

االتفاقية الدولية لحقوق الطفل والميثاق اإلفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لتحقيق األهداف التالية: )أ(  

لحقوق   اإلفريقي  والميثاق  الطفل  لحقوق  الدولية  االتفاقية  ترتيبات  بتطبيق  المتعلقة  المعلومات  جمع 

بالمعلومات    الطفل يتعلق  فيما  الشروح  وتقديم  الرأي  إبداء  )ج(  التقريرْين؛  تحرير  ورفاهيته؛ )ب( 

ممثلْين   )بواقع  لألطفال  برلمان وطني  إنشاء  فإن  المؤسسي،  الصعيد  التقريرْين. وعلى  في  الواردة 

  وإقامة مجالس بلدية   2009إبريل    19بتاريخ    2009-126اثنين عن كل مقاطعة( بموجب المرسوم  

الفرصة، عبر   لهم  الدولة، وأتاحا  أعمق لطريقة سير مؤسسات  فهم  قد مكنا األطفال من  لألطفال، 

المثال أنشئ مجلس بلدية عرفات سنة   الدفاع عن حقوقهم. فعلى سبيل  مناصرة مالئمة، من  أجل 

يضم    2013 البرلمان    25وهو  أما  والميناء.  ازويرات  مجلسي  على  ذاته  األمر  وينطبق  عضوا. 

الذين  فيعت واألطفال  الخاصة  االحتياجات  ذوي  لألطفال  ممثلين  ويضم  الجنسين،  بين  التناصف  مد 

عددهم   البالغ  البرلمان  أعضاء  يقوم  وهكذا  مصاعب.  من  متكررة    108يعانون  اتصال  بزيارات 

لقضايا   لمناصرة  وعرضها  البالد  طول  على  المدني،  والمجتمع  والمنتخبين،  العمومية،  للسلطات 

  2012لدفاع عنهم. وهم يشاركون بنشاط في طاوالت التشاور الثمانية التي أنشئت عام  األطفال وا

من أجل التنمية االجتماعية. وترمي كل من هذه الطاوالت إلى أن تشكل إطارا للتشاور في كل ما  

الخدمات   على  القائمين  واستنهاض  القبيل،  هذا  من  مشاريع  وتحقيق  االجتماعية،  التنمية  يخدم 

ية عموما، وما يتصل منها باألطفال بشكل أخص. وتتمثل مأمورية الطاولة في ريادة العمل  االجتماع

قادة   إقناع  )أ(  التالية:  باألدوار  االضطالع  عليها  يتعيّن  الهدف  هذا  ولبلوغ  بالوالية،  االجتماعي 

القرار   أصحاب  تحسيس  االجتماعي؛ )ب(  العمل  بأهمية  السكان  وعامة  القرار،  وأصحاب  الرأي، 

تعبئة  و )ج(  االجتماعية؛  التنمية  مجال  في  والجهوية  المحلية  باإلشكاليات  المتدخلين  من  غيرهم 

 الشركاء للتكفل بالتدخالت المحلية والجهوية؛ )د( إطالق ومساندة أعمال تخدم التنمية االجتماعية. 

والطفولة واألسرة  الوطنية لَمأَسَسة النوع التي أعدتها وزارة الشؤون االجتماعية    اإلستراتيجية  إن    .52

  اإلستراتيجية تساهم في ترشيد مشاركة المرأة والبنت في النهوض بالبالد. وتعتمد هذه    2011سنة  

على ترسانة قانونية وطنية )اإلسالم، الدستور، اإلطار االستراتيجي لمكافحة الفقر( تراعي التزامات  

ي للميز ضد المرأة والبنت. وترتكز هذه  موريتانيا الدولية في مجال التنمية المستدامة وترقية التصدّ 

والتقسيم    اإلستراتيجية   المواطنين  لجميع  والكرامة  الحقوق  في  المساواة  ترسخ  رؤية  تعزيز  على 

هذه   ستضمن  الزمن،  من  عقد  غضون  وفي  والرجال.  النساء  بين  والمسؤوليات  للثروات  العادل 

في كافة القطاعات التنموية لترقية العدالة    نجاح عملية دمج المسائل المرتبطة بالنوع  اإلستراتيجية  

اإلنماء   أهداف  بلوغ  إلى  ترمي  وهي  والبنت.  المرأة  ترقية  وتحقيق  الجنسْين  بين  واإلنصاف 

المستدامة   التنمية  العالمية أال وهي تحقيق  القمم  االجتماعي والبشري كما حددتها توصيات مختلف 

والعد  اإلنصاف  مبادئ  على  والقائمة  هدفْين  والمتوازنة  على  الرؤية  هذه  وتقوم  الجنسين.  بين  الة 

الفعلية   الصيانة  في  والمساهمة  الدولية  لالتفاقات  طبقا  المرأة  الميز ضد  مكافحة  هما:  استراتيجيين 

وتعتمد   والطفل.  المرأة  اإلجراءات    اإلستراتيجية  لحقوق  من  على صنفْين  النوع  لَمأَسَسة  الوطنية 

في السياسات، والمعايير، والبرامج التنموية، والميزانيات والهيئات،  الرامية، إلى تضمين بعد النوع  

بين   الفوارق  المتصاص  والبنات  النساء  لفائدة  مخصوصة  إيجابية  أنشطة  تنفيذ  وإلى  جهة،  من 
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على محورْين يتعلق أولهما    اإلستراتيجية  الرجال والنساء، من جهة أخرى. ولهذا الغرض ترتكز  

طري  عن  أفقيا  النوع  وتعميق  بدمج  والتنسيق،  القيادة  وتغيير  والديناميكيات  باإلصالحات  الدفع  ق 

أجل   من  الشراكات  وتدعيم  والتقييم،  والمتابعة  الحكومي  العمل  ورقابة  التحليل،  أدوات  استيعاب 

المواضيع  اإلستراتيجية  تطبيق   ببعض  للتكفل  يتمّحض  عموديا  شكال  الثاني  المحور  يتخذ  فيما  ؛ 

الم بتأهيل  المحور  المتعلقة  هذا  ويستهدف  بالنوع.  المتصلْين  والعنف  التمييز  ومكافحة  والبنت  رأة 

للنساء   المدنية  الحقوق  الوزارية عادة في االعتبار مثل ترقية  القطاعات  تأخذها  باألساس قضايا ال 

والتصّدي   بالنوع،  المرتبط  العنف  للمرأة، ومكافحة  العمومية  المشاركة  وتأهيلهن، وتعزيز  والبنات 

 ر النمطية المبخـّسة لمنزلة المرأة، وإشاعة ثقافة المساواة. للصو

الوطنية لَمأَسَسة النوع حول ثالث هيئات: )أ( المجلس الوطني    اإلستراتيجية  تتمحور آليات تطبيق   .53

المعنية،   المؤسسات  في  األوائل  المسؤولين  من  ويتألف  األول  الوزير  يترأسه  الذي  النوع  لَمأَسَسة 

جتمع المدني، وعن القطاع الخاص، ومن ممثلين عن الشركاء الفنيين والماليين،  ومن ممثلين عن الم

)ب(   نتائجها؛  وتقييم  وتوجيهها،  النوع،  مأسسة  لمناصرة  وطنية  هيئة  المجلس  هذا  يشكل  بحيث 

مجموعة متابعة النوع المكونة من مسؤولي خاليا النوع على مستوى القطاعات الوزارية المعنية،  

المج ممثلي  هذه  ومن  باعتبار  النوع،  بإشكالية  المهتمين  والماليين  الفنيين  والشركاء  المدني  تمع 

المجموعة عنصر تصور للسياسات المتعلقة بالنوع؛ )ج( الخاليا القطاعية للنوع التي تضم في كل  

وتنفيذ   رسم  في  النوع  بعد  مراعاة  على  وتسهر  المركزية،  اإلدارات  عن  ممثلين  وزاري  قطاع 

القط العنف  السياسات  لمكافحة  الوطنية  اللجنة  كذلك االعتماد على  وباإلمكان  )د(  الشأن؛  بهذا  اعية 

؛ )هـ( اللجان  2008القائم على النوع )بما في ذلك تشويه األعضاء التناسلية( الذي تم إنشاؤه عام  

العديد   ؛ )و( افتتاح 2007الجهوية والمقاطعية لمكافحة العنف القائم على النوع التي تمت إقامتها عام 

الرعاية الصحية والدعم النفسي للبنات ضحايا االغتصاب، وهي المراكز التي  االستماع ومن مراكز  

 تديرها جمعيات غير حكومية ويتكامل عملها مع عمل المؤسسات الرسمية. 

تعتبر الحماية االجتماعية مكونة أساسية من مكونات استراتيجيات تقليص الفقر. وهي تشكل حلقة    .54

مسلسل الجهود الرامية إلى التخفيف من حدة الهشاشة االقتصادية، واالجتماعية، والغذائية،  مهمة في  

إلى   بالنظر  الحماية ضرورية لألطفال  الصدمات واألزمات. وهذه  والوقاية ضد أشكال أخرى من 

غذية  هشاشتهم بالمقارنة مع البالغين وبالنظر كذلك إلى ما توفره لهم الحماية االجتماعية من حيث الت

وقد جعلت   الصحي(.  الصرف  الماء،  الصحة،  )التعليم،  القاعدية  الخدمات  من  واالستفادة  المناسبة 

في   بها  التعهد  تم  التي  االلتزامات  أساس  وعلى  أولوياتها.  إحدى  االجتماعية  الحماية  من  موريتانيا 

سنة   الموريتانية  العمومية  السلطات  أعدت  وياوندي،  لفينغستون  اتيجية وطنية  استر  2011مسارْي 

للحماية االجتماعية تشمل مجمل االستثمارات العمومية والمبادرات الخاصة التي من شأنها أن تْدَرأ  

المزمن. وتدخل   الهشاشة والفقر  للحماية االجتماعية إطارا تصوريا    اإلستراتيجية  مخاطر  الوطنية 

المقاربات أو التفكير بشأنها،    لهذه الحماية يركز على تعددية أبعادها، من جهة، وعلى تنوع مضامين 

هذه   وتعكس  أخرى.  جهة  من  كاألطفال،  هشاشة  األكثر  الفئات  بحماية  يتعلق  فيما  وخاصة 

األهمية التي توليها السلطات العمومية ومنظمات المجتمع المدني للحماية االجتماعية.    اإلستراتيجية  

ت وتكفل  الفقر،  لمكافحة  االستراتيجي  اإلطار  ضمن  تندرج  وفعالة،  وهي  منسجمة،  مساعدة  قديم 

-2006ومنصفة للسكان األكثر هشاشة. وجميع ذلك مقرر في اإلطار االستراتيجي لمكافحة الفقر )

الفقر  2010-2015 لمكافحة  للتدخل ومقاربة  ميدانا  االجتماعية بوصفها  الحماية  يتعامل مع  الذي   )
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ذلها مختلف القطاعات للتخفيف من  في آن معا، مما يحتم أخذها في الحسبان ضمن الجهود التي تب

هذه   تنفيذ  بدأ  وقد  وتنفيذ    اإلستراتيجية  الهشاشة.  األطفال  أوضاع  هشاشة  لمدى  تشخيص  بإجراء 

التصدي   برامج  ذلك  إلى  ينضاف  لألطفال.  االجتماعية  الحماية  صدارتها  مقام  في  تضع  مشاريع 

تعزيز  إلى  الرامية  التضامن  وكالة  ونشاطات  الغذائية،  حماية    لألزمات  استراتيجية  ودعم  التكافل 

وتثير   مؤخرا.  أقرت  التي  لحماية    اإلستراتيجية  األطفال  الهشاشة  الطفولة  الوطنية  إشكاالت 

انتهاك حقوقهم، ومن   العنف واالستغالل، ومن  بحماية األطفال من  يتعلق  فيما  االجتماعية ال سيما 

الق )أ(  أهمها:  جوانب  عدة  في  العراقيل  وتتمثل  نقص  إهمالهم.  )ب(  والبشرية،  المؤسسية  درات 

(  هـانعدام التحليل الواضح وغياب نظام للمعلومات، )ضعف اإلطار التشريعي؛ )د(  التنسيق، )ج(  

مقام الصدارة للطفل في تحليالتها واألنشطة المقررة فيها   اإلستراتيجية نقص الموارد المالية. وتولي 

ا الحماية والبرامج والعناصر  تْيسير دمج  رؤية    اإلستراتيجية  لخاصة بحقوق الطفل. وتقترح  قصد 

وآليات   المخصوصة  البرامج  سير  لطريقة  القطاعات  متعددة  ومقاربة  االجتماعية،  للحماية  مندمجة 

تقترح   الغرض  هذا  ولتحقيق  المعوزين.  األطفال  تربية  إمكانات  وتعزيز  التعليم  دور  لتأكيد  تنفيذها 

ا  اإلستراتيجية   من  أشكال  إلى  في  اللجوء  مترسخ  تشاركي  منهج  وفق  انفتاحا  أكثر  لشراكة 

التفاوت   اإلستراتيجية استراتيجية شمولية لمكافحة الفقر والقضاء على اإلقصاء االجتماعي. وترصد 

في الحصول على خدمات الماء والصرف الصحي باعتبارها عامال مؤثرا في هشاشة السكان. وهي  

الكلفة من الُمْرتفقين من منظور الحماية االجتماعية.    من ثم تدرس السياسات المعتمدة على تحصيل 

تحث   لذلك  على    اإلستراتيجية  وتبعا  الحصول  في  واإلنصاف  العدالة  تضمن  تدابير  اتخاذ  على 

من    5و  4الخدمة. وهي كذلك تبرز مبادرة رئيس الجمهورية الهادفة إلى اإلسراع في إنجاز الهدفين  

اله وهما  اإلنمائية،  األلفية  قطاع  أهداف  ويكتسي  االجتماعية.  الحماية  لتحقيق  الضروريان  دفان 

التشغيل أهمية قصوى في تحقيق الحماية االجتماعية بالنظر إلى تأثير معدالت البطالة المرتفعة في  

ربطت   لذا  المعيشية.  الظروف  وتدهور  الفقر  االجتماعية    اإلستراتيجية  تفشي  الحماية  بين  الصلة 

الجوانب المتعلقة بالحماية االجتماعية ضمن مختلف    اإلستراتيجية  ست  وتوفير فرص العمل. وقد در

الصحي،   الصرف  )الماء،  القاعدية  الخدمات  إلى  الشامل  النفاذ  لتوسيع  المعدَّة  الوطنية  البرامج 

)كالالجئين،   عوزا  األكثر  للسكان  القبيل  هذا  من  برامج  تخصيص  أجل  من  السكن(  الكهرباء، 

والمتأثرين   وتثمن  والمنكوبين،  اإلمكان.  قدر  الالمركزية  أسلوب  انتهاج  مع  االسترقاق(  برواسب 

جودة السياسات الوطنية في مجال الحماية االجتماعية على ضوء االعتمادات المالية    اإلستراتيجية  

المخصصة لهذه الحماية. وبذلك تدرس اتجاهات الميزانية الوطنية وتحلل الهامش الحقيقي المتروك  

خصوصية في مجال الحماية االجتماعية. وتأسيسا على ما سلف، وبناء على الجوانب  لالستثمارات ال

الوطنية للحماية االجتماعية نماذج مؤسسية من    اإلستراتيجية  المتعددة األبعاد والقطاعات، تعرض  

شأنها ترقية ما يتطلبه نجاحها من تنسيق بين القطاعات وصْهر لجهودها، مع التوصية بإنشاء مجلس  

 .  مشتركة أو لجنة وزارية وطني

خالل العقد األخير وجود ثالث موجات متعاقبة تتمثل في: )أ( الهجرة    ات الهجرتدفق  يبرز تحليل    .55

)ب(   ولغوية؛  ودينية  ثقافية  عالئق  بموريتانيا  تربطها  التي  المجاورة  البلدان  من  القادمة  التقليدية 

الماضي )ساحل العاج، ليبريا، سراليون  هجرة األشخاص الفارين من النزاعات في تسعينات القرن  

...(؛ )ج( الهجرة المتجهة إلى أوربا عبر شمال إفريقيا وجزر الكاناري والتي تستقر في موريتانيا  

الشمالية، مما يضيف إلى   المفروضة على الحدود  المواتية والرقابة  بفعل الظرفية االقتصادية غير 
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إفريقيا   بلدان  مجموعة  من  المهاجرين  كثفت  أعداد  وقد  شرعيين.  غير  آخرين  مهاجرين  الغربية 

للحدود  الكامل  شبه  اإليصاد  ويقود  الداخلة.  األفواج  لمراقبة  الحدودية  المراكز  إنشاء  موريتانيا 

إشكالية   التي ستشهدها  التحوالت  التساؤل عن  إلى  الدخول  الرقابة على  تكثيف  البحرية فضال عن 

ف  أصال  كانوا  الذين  فالمهاجرون  في  الهجرة.  أصبحوا  قد  نواذيبو،  في  وأغلبهم  عبور،  وضعية  ي 

المهاجرون   هؤالء  يعود  أن  المحتمل  غير  من  أن  ذلك  دائمة.  باألحرى  أو  مستمرة  إقامة  وضعية 

طوعا إلى بلدانهم األصلية. وهكذا فإن الرهان بالنسبة للسلطات الموريتانية يكمن أساسا في تسيير  

محصورا  يعد  ولم  األجنبية  الجالية  أقرت    هذه  وعليه،  الحدود.  مراقبة  الوطنية    اإلستراتيجية  في 

في   عليها  المصادق  الهجرة  والتنمية،    2011لتسيير  الهجرة  بين  المواءمة  باتجاه  التوازن  إعادة 

الالجئين   خاصة  هشاشة،  األكثر  المهاجرين  وحماية  الهجرة،  ظاهرة  وتأطير  المعارف،  وتحسين 

هذه   وتقوم  هذه    اإلستراتيجية  واألطفال.  أول  ملحوظ.  حضور  فيها  للطفل  محاور  أربعة  على 

وحقوقه   الطفل  وضعية  الحسبان  في  تأخذ  مشاريع  ويستعرض  الهجرة  بتسيير  يتعلق  المحاور 

إلى   الرامية  األنشطة  دعم  )ب(  وتقييمها،  ومتابعتها  الهجرة  لتسيير  آلية  وضع  )أ(  وخصوصياته: 

فيتعلق بالهجرة في عالقتها بالتنمية، ويعمل بشكل    تحسين معرفة الهجرة وقياسها. أما المحور الثاني 

ملموس على ضمان استفادة الطفل المهاجر أو الالجئ من الخدمات القاعدية إما بشكل مباشر وإما  

الخدمات   إلى  األجانب  نفاذ  تحسين  )أ(  التالية:  المواضيع  المحور  هذا  ويتناول  أبوْيه.  طريق  عن 

حق احترام  على  العمل  )ب(  تقدمها  القاعدية،  التي  الخدمات  تحسين  )ج(  المهاجرين،  العمال  وق 

السلطات العمومية للجاليات المهاجرة، )د( تثمين نشاط هذه الجاليات خدمة للتنمية. ويتعلق المحور  

لمغتربين، والمهاجرين، والالجئين، وطالبي  للعائدين إلى الوطن، وا الثالث باحترام الحقوق األساسية  

اريع تعنى بما يلي: )أ( تسيير اللجوء، )ب( تحسين االستعالمات المتعلقة  اللجوء. وهو يتضمن مش

باألطفال   المتاجرة  بظاهرة  والفاعلين  السكان  تحسيس  )ج(  الصحافة،  مع  بالتعاون  بالهجرة 

المهاجرين. وأخيرا، يتعلق المحور الرابع بالتحكم في موجات الهجرة ويدعو إلى القيام بأنشطة تكفل  

الطفو البعد  التي  أخذ  اإلنسان  لحقوق  الدولية  لالتفاقيات  طبقا  القرار  اتخاذ  عند  االعتبار  في  لي 

)أ( تحسين رقابة وتسيير   يلي:  بما  ويتعلق األمر  الموريتانية.  الجمهورية اإلسالمية  صادقت عليها 

شرعية   غير  وضعية  في  الموجودين  األجانب  إعالم  )ب(  منها،  والخروج  موريتانيا  إلى  الدخول 

 على تسوية أوضاعهم.   ومساعدتهم 

لقد جرى تحسين فاعلية نشاطات التنسيق والمناصرة لصالح حماية وترقية حقوق الطفل عن طريق:   .56

إنشاء   )ب(  العائلية،  النزاعات  وتسوية  معالجة  أجل  من  والتنسيق  للتعاون  جهوية  لجان  إقامة  )أ( 

ركز لحماية األطفال ودمجهم  الجهوي، )ج( افتتاح م  ى خاليا لتسوية النزاعات العائلية على المستو 

إقامة  بالقّصر، )هـ(    ةخاصمحاكم  لهذا المركز، )د( إقامة  جهوية  فروع  عدة  في المجتمع مع إقامة  

)و(   بالقصر؛  خاصة  )مفوضية  الجانحين،  باألحداث  خاص  مركز  وطنية  زإقامة  لجنة  إنشاء   )

( السيدا،  م حلمكافحة  السيدا  لمكافحة  وطنية  تنفيذية  أمانة  إنشاء  العالج  (  مراكز  من  العديد  فتح  ع 

المتنقلة حيث توزع أدوية السيدا مجانا على جميع المرضى بمن فيهم األطفال. وقد قامت هذه األمانة  

الشؤون   وزارة  مع  بالتنسيق  والبنات  النساء  لفائدة  المبكر  والكشف  للوقاية  حمالت  بعدة  التنفيذية 

باأل التكفل  ويتم  واألسرة.  والطفولة  اإليواء  االجتماعية  مراكز  في  التغذية  بسوء  المصابين  طفال 

والتثقيف الغذائي ومراكز التغذية األهلية التي فتحتها مفوضية األمن الغذائي في األحياء الفقيرة وفي  

 مراكز التغذية األهلية التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية، والطفولة، واألسرة. 
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الميدان    .57 في  الفاعلين  عمل  أدوات  تبسيط  وترقية  جرى  األطفال  حماية  تحسين  لضمان  القضائي 

العملية   دليل لإلجراءات  وإنجاز  القضائية،  للمساطر  دليل  إعداد ونشر  ما تجسد في  حقوقهم. وهذا 

األعضاء   تشويه  مكافحة  حول  تكوينية  وحدة  وإعداد  واليات،  ست  في  العنف  لمكافحة  النموذجية 

 التناسلية للبنت )الخفاض(. 

لى للجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في حماية وترقية حقوق اإلنسان في البلد بإشعار  تتمثل المهمة األو  .58

السلطات في الوقت المناسب بأي اختالل أو انزالق يستدعي اتخاذ قرار عاجل، إما على نحو وقائي  

وإما على شكل عالجي، في انتظار إجراءات بنيوية نابعة من تحليل معّمق. ولهذا تركزت نشاطات  

في    اللجنة الحقوقية  االهتمامات  ألخذ  اإلدارة  مع  والتبادل  التشاور  على  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

الحسبان قصد تسوية المشاكل المرتبطة بها. وتكرس محور آخر من نشاط هذه اللجنة في التعاون  

على   عالوة  اإلنسان،  لحقوق  المتحدة  األمم  مفوضية  وباألخص  والماليين،  الفنيين  الشركاء  مع 

سيق مع المنظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق اإلنسان، وإجراء تحريات واستطالعات داخل  التن

أ فئة  تصنيفها ضمن  بفضل  اللجنة،  تشارك  الخارجي،  الصعيد  وعلى  مايو    البلد.  في  2011منذ   ،

نا  لقاءات وأشغال شبكات المؤسسات العربية، واإلفريقية، والدولية التي تحتل اللجنة الموريتانية مكا 

وعلى مدى سنة من  ولدى هذه اللجنة لجنة فرعية مكلفة بحقوق الطفل.    مرموقا في هيئاتها القيادية. 

والحيادية،   االستقاللية،  ومعايير  الممارسة  حيث  من  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  عمل  تقييم 

للجنة  لجنة  الوالتعددية، والفعالية، أوصت   التابعة  للتأهيل  المتحد الفرعية  المؤسسات  األمم  لتنسيق  ة 

الموريتانية  2011الوطنية لحقوق اإلنسان، في اجتماعها بجنيف خالل شهر مايو   باعتماد اللجنة   ،

الموريتانية في   اللجنة  بذلتها  التي  للجهود  ارتياحها  المتحدة عن  األمم  لجنة  أ. وقد عبرت  الفئة  في 

لش دورتها  في  األممية  اللجنة  عن  الصادرة  للتوصيات  نوفمبر  االستجابة  فيما  2009هر  وخاصة   ،

لعام   القانوني  األمر  بإلغاء  عليه    2006يتعلق  صادق  بقانون  وتعويضه  الموريتانية  للجنة  المنشئ 

. وتحدد مبادئ باريس المصادق عليها بقرار من األمم المتحدة عام  2010البرلمان في يوليو سنة  

مستقلة لحقوق اإلنسان، وهي المبادئ  ، القواعد المشتركة إلنشاء وسير المؤسسات الوطنية ال1993

بحيث   اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجان  وفعالية  استقاللية  درجة  من خالله  تقاس  مرجعا  تعتبر  التي 

تصنف إلى ثالث مجموعات: )أ( الفئة ج وتضم المؤسسات التي ال تطبق مبادئ باريس، )ب( الفئة  

باري تطبق بشكل كامل مبادئ  التي ال  المؤسسات  التي كانت من ضمنها  ب وتضم  الفئة  س، وهي 

، )ج( الفئة أ وتحظى بها اللجان التي تطبق تماما مبادئ  2010حتى    2007اللجنة الموريتانية من  

باريس من حيث الممارسة والنصوص. وتنال اللجنة المنتمية للفئة أ عضوية اللجنة الدولية لتنسيق  

أن تتدخل لدى مختلف الهيئات واآلليات الدولية    المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ويحق لها بالتالي

لحقوق اإلنسان. وبهذا الوضع تدخل اللجنة الموريتانية التي أصبحت مؤسسة دستورية بعد صدور  

دستور    2012مارس    20بتاريخ    015-2012التنظيمي  القانون   بمراجعة  يوليو    20القاضي 

واإلفريقي 1991 العربية  للمؤسسات  الضيقة  الدائرة  في  جانب  ،  إلى  المخولة،  اإلنسان  لحقوق  ة 

المتحدة وفي   لألمم  التابع  اإلنسان  أعمال مجلس حقوق  في  المشاركة  أخرى، حق  دولية  مؤسسات 

أعمال الهيئات الدولية األخرى، بالتحدث فيها واإلدالء بآراء مكتوبة بشأن أي قضية تعرض عليها.  

ح عن  للدفاع  عاليا  موريتانيا  اللجنة صوت  ترفع  قد  وبهذا  تكون  هنا  ومن  وترقيتها.  اإلنسان  قوق 

 استجابت لتوصية اللجنة الدولية لحقوق الطفل. 
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  31-2010ويأتي الحصول على هذا الوضع الجديد نتيجة لبذل ثالثة جهود: )أ( إقرار القانون رقم  

لعام    2010يوليو    20بتاريخ   القانوني  األمر  ويحل محل  يلغي  الوطنية    2006الذي  للجنة  المنشئ 

دون  لح اإلنسان   حقوق  احترام  ومالحظة  تقييم  في  مستقل  بشكل  اللجنة  إسهام  )ب(  اإلنسان،  قوق 

من أية سلطة خاصة فيما يتعلق بمتابعة المسائل ذات الصلة بتجنب التعذيب وإساءة  أو إعاقة  تدخل  

اللجنة في سبيل ترقية حقوق اإلنس بذلته  الذي  الدؤوب  ان،  المعاملة وبوضعية السجون، )ج( الجهد 

وأعضاء   المتحدة،  لألمم  التابعة  اإلنسان  لحقوق  السامية  والمفوضية  الدولة،  ممثلي  مع  بالتعاون 

في   األمثل  الوجه  على  بدورها  تضطلع  )أ(  أن:  اللجنة  استطاعت  وبهذا  الحكومية.  غير  المنظمات 

المستوى    نظام الحماية الشاملة لحقوق اإلنسان، )ب( تتصرف كضامن لمتابعة القواعد الدولية على 

( تقيم عالقات  جالوطني عبر متابعة تطبيق اتفاقيات حقوق اإلنسان التي صادقت عليها موريتانيا، ) 

فعلية مع المنظمات الدولية، ومع الحكومة، والبرلمان، ووسائل اإلعالم، ومنظمات المجتمع المدني.  

 إلى رئيس الجمهورية.   وتنشر اللجنة تقريرا سنويا عن وضعية حقوق اإلنسان في موريتانيا ترفعه 

 

 حدود التصرف  (3

أن موريتانيا  الطفل ورفاهيته  يُستنتج من الدروس المستخلصة من تطبيق الميثاق اإلفريقي لحقوق    .58 

سجلت تقدما ملحوظا في هذا المضمار، لكنها لن يتسنى لها أن تبلغ المستوى المأمول إال بعد رفع  

مجال   )في  اقتصادية  )أ(  طبيعة  ذات  ومصادر  تحديات  التحتية،  والبنى  الخاص،  القطاع  تطوير 

الفقر   لمكافحة  االستراتيجي  اإلطار  في  باألولوية  تحظى  التي  باألوساط  ومرتبطة  )ب(  النمو(، 

)الوسط الريفي عبر نمو أكثر شموال، والوسط الحضري من خالل تحسين الظروف المعيشية(،  

التع الخدمات  إلى  )الولوج  اجتماعية  أبعاد  وذات  وإلى  )ج(  والصحية،  وليمية  الماء  التشغيل، 

الشروب، والصرف الصحي ...(، )د( ومرتبطة بالحكامة )تعزيز الوحدة والتالحم الوطني، الحكم  

أمنية،   )تهديدات  أمنية  طبيعة  وذات  )هـ(  الحراري(،  االحتباس  من  والحد  البيئة  حماية  الرشيد، 

 مخاطر مرتبطة بالهجرة(.     

 : تعريف الطفل اثاني

 اإلجراءات التشريعية واإلدارية والقانونية   (1

الميثاق اإلفريقي  من    الثانيةيتفق تعريف الطفل في القانون الموريتاني مع ما ورد في المادة   .59
وفي ما يخص الحقوق المتصلة بذلك بالنسبة للبنات والبنين.  وتستوي  ،  لحقوق الطفل ورفاهيته

 14إلى    6)أ( من    :وطني بين البنات والبنينالتشريع المختلف أصناف المسؤوليات، ال يميز  
)ب(   اإللزامي  للتعليم  بالنسبة  )ج(    16سنة  بالعمل؛  لاللتحاق  المتضمن  سنة    18سنة  للعمل 

لالنتخاب مخاطر الرشد  وسن  )د(  ،  الج  15؛  للمسؤولية  )هـ(  نسنة  الزواج.   18ائية  لسن  سنة 
رقم   القانون  الش  052/ 2001ويحدد  األحوال  مدونة  ب  المتضمن  الزواج  سن  سنة   18خصية 

برام أية عقدة زواج. وتسمح مدونة األحوال الشخصية للقاضي بحل عقدة  إل لزم بموافقة المرأة  وي  
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المادة   وتعاقب  المرأة.  موافقة  دون  إعالنه  تم  الذي  القانوني    41الزواج  األمر  القاضي  من 
ألف    200إلى  ألف    100من  ثالثة إلى ستة أشهر وبغرامة  بالسجن من    بالحماية الجنائية للطفل

السلطات  كذا  و   ،أوقية األولياء واألشخاص ذوي السلطة على الطفل ممن يطلبون تسجيل زواجه
.  البنت   موافقةالحصول على  دون احترام السن القانونية للزواج أو    ، التي تباشر عملية التسجيل

  تنجر عنها ية  دن بكما يتم تطبيق هذه العقوبة في حق أي شخص يمارس على الطفل ضغوطا  
قامت وزارة    ، عالوة على ذلك  آثار أو تشويهات أو عجز دائم، وذلك من أجل حمله على الزواج.

ممارسة  ضد  واألسر  الفتيات  بتوعية  المدني  والمجتمع  واألسرة  والطفولة  االجتماعية  الشؤون 
الم أو  المتزوجات  اليافعات  إلى  الحكومية  غير  المنظمات  بعض  وتقدم  المبكر.  هددات  الزواج 

تكوينات  يةوالنصائح في مجال الصحة اإلنجاب   الرعايةبالزواج   الفتيات من  تستفيد هؤالء  . كما 
مهن. ويتم دعم الفتيات الالئي يواجهن مخاطر والمهددات بالتسرب بعض ال ممارسة  لتمكن من  ل

الدراسي من تأطير ودعم من قبل المجتمع المدني، وذلك سعيا إلى ضمان مسار دراسي طبيعي  
في عمليات    -الذين ال يزال لديهم تأثير قوي على السكان    -لهن. ويجري إشراك رجال الدين  

 التحسيس من أجل القضاء على الزواج المبكر.

 
 المكتسبات   (2

أن الزواج    2013يناير    31و الصحة في اجتماعهم الملتئم في انواكشوط بتاريخ  اعتبر مهني   .60
ال االنقطاع عن  إلى  عامل يؤدي  وتترتب عليه مخاطر  المبكر  اإلنجابية،  الصحة  ويهدد  دراسة 

كبيرة بالنسبة لصحة األم والطفل. وقد ذكروا بأن اتفاقية حقوق الطفل ومعاهدة إلغاء كافة أشكال 
و  النساء،  اتجاه  العنف  على  القضاء  بشأن  المتحدة  االمم  وإعالن  المرأة  ضد  الميثاق التمييز 

ورفاهيته الطفل  لحقوق  و اإلفريقي  القاهرة  الم،  ومؤتمر  والشعوب،  اإلنسان  لحقوق  اإلفريقي  يثاق 
والتنمية السكان  بيجينغ  ،حول  الشأن النصوص  وجميع    ،وخطة عمل  هذا  الوجيهة في  األخرى 

أوصوا   ،للقيام بذلكو   لتخلي عن الزواج المبكر.لالقانوني الوطني واإلقليمي والدولي    ر اإلطار  توف  
وتحسيس على نطاق واسع لدى جميع الفاعلين حول التأثيرات    أ( القيام بمحلة مناصرة)بما يلي:  

ج( دمج محاربة الزواج المبكر )عمل خاصة وتقييمها؛    طب( إعداد خط)الضارة لهذه الممارسة؛  
الخفاض؛   الشخصية  )وعمليات  لمدونة األحوال  التطبيقية  والمقررات  المراسيم  إعداد وتطبيق  د( 

زواج سن  تحدد  التي  للجوانب  ب   بالنسبة  أئمة  )سنة؛    18الفتيات  من  الدين  رجال  دعوة  هـ( 
بشكل   الحملة  في  والمشاركة  الشأن  هذا  في  الطبية  والمستندات  الحجج  استيعاب  إلى  وعلماء 

 فعال.
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يبدأ احترام حقوق اإلنسان عبر الطريقة التي يعامل بها المجتمع أطفاله، فالمجتمع الذي يهتم   .61
رية والكرامة، عبر خلق الظروف التي تمكنهم من تنمية  باألطفال هو المجتمع الذي يمنحهم الح

قدراتهم، وتجعلهم مستعدين ليعيشوا حياة رشد مكتملة وكافية. وهذه القيم هي التي يتعين بالتأكيد 
الطفولة،  لصالح  األخيرة  السنوات  خالل  المتخذة  القانونية  اإلجراءات  من  العديد  بها  نربط  أن 

بينها على وجه الخصوص  القانون رقم  والتي من  )أ(  بتاريخ    2001.025:  يوليو    19الصادر 
 19الصادر بتاريخ    2001.054والمتضمن مدونة األحوال الشخصية؛ )ب( القانون رقم    2001
يوليو    17بتاريخ    2003.025والمتضمن إلزامية التعليم األساسي؛ )ج( القانون رقم    2001يوليو  
)د(  2003 باألشخاص؛  االتجار  معاقبة  رقم    المتضمن  يوليو    6بتاريخ    2004.017القانون 
والمتضمن لمدونة    2011يناير    12المتضمن مدونة الشغل؛ )هـ( القانون الصادر بتاريخ    2004

المتضمن تجريم العبودية    2007مبر  تسب  3بتاريخ    2007.048الحالة المدنية؛ )و( القانون رقم  
المتضمن    2005ديسمبر    5بتاريخ    2005.015وممارسات االسترقاق؛ )ز( األمر القانوني رقم  

القانوني رقم   األمر  للطفل؛ )ح(  الجزائية  المتعلق   2006يناير    26بتاريخ    2006.05للحماية 
المتعلق باإلجراءات   2009مارس    2بتاريخ    69.2009بالمساعدة القانونية؛ )ط( المرسوم رقم  

 061.2012( المرسوم رقم  البديلة لحجز األطفال الموجودين في وضعية نزاع مع القانون؛ )ي
لألطفال   2012فبراير    28بتاريخ   االجتماعي  الدمج  وإعادة  اإليواء  مركز  إنشاء  المتضمن 

بتاريخ   الصادر  المقرر  )ك(  القانون؛  مع  نزاع  وضعية  في   2011أغسطس    18الموجودين 
ل  المعد   1953سبتمبر    25الصادر بتاريخ    362المقرر رقم  والمتضمن تغيير وإلغاء وتعويض  

رقم   المنازل؛   1965يونيو    2بتاريخ    10.289بالمقرر  أعوان  لتشغيل  العامة  للشروط  المحدد 
بغية   القانوني  المجال  في  البلدان  تتخذه  أن  يمكن  ما  طليعة  في  موريتانيا  تضع  التدابير  فهذه 
إنها  الخصوص.  وجه  على  األسرة  وداخل  عام  بوجه  المجتمع  داخل  الطفل  بوضعية  النهوض 

اية ال تكشف فحسب عما تتحلى به الدولة الموريتانية من رأفة وإحساس إنساني تجاه  تدابير وعن 
وأنها   المجال،  هذا  في  تاريخيا  إحساسا  لديها  أن  وإنما  المستقبل، أطفالها،  شطر  وجهها  تولي 

 وتسعى إلى تحسين الوضعية اإلنسانية ألجيالها الصاعدة. 

 
   حدود التصرف ( 3

وعلى المعاهدة الدولية   الميثاق اإلفريقي لحقوق الطفل ورفاهيتهلى  بالتأكيد كانت المصادقة ع  .62
تم   التي  البرامج  لمجموع  دفع جديد  إعطاء  يتمثل في  انطالق مسار منظم  نقطة  الطفل  لحقوق 
والسياسات  التشريعات  بين  ما  تناغم  إلى  للوصول  وذلك  الطفولة،  لصالح  اآلن  حتى  تنفيذها 

ا والمبادئ  القواعد  وبين  من  الوطنية  الرغم  على  لكن،  الدوليتين.  االتفاقيتين  هاتين  في  لمحددة 
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أهمية وتنوع القوانين واآلليات التي تم إقرارها وتنفيذها، والتي تترجم عناية الدولة بالطفولة، فإنها  
ال تزال حتى اآلن مجهولة. بالفعل إن هذه المبادرات تمثل ترجمة ألفضل ما يمكن أن يقوم به  

ماية األجيال الصاعدة والنهوض بها، كما تعكس بعدا أخالقيا جديدا مؤداه المجتمع في مجال ح
مدين   والنفسي  البدني  ضعفه  بفعل  الطفل  األولياء  أن  فإن  وعليه،  بالحماية.  قاطبة  للمجتمع 

والخدمات  والتعليم  الصحة  لشبكات  والخاصة  العامة  والمؤسسات  والمجتمع  المدني،  والمجتمع 
جه عام مدعوة إلى تضافر الجهود حتى تكون فترة الطفولة بحق هي  االجتماعية والقضائية بو 

الفترة التي تمكن الطفل من أن يضع في اإلنسانية ثقته باستمرار. إن األمر يتعلق بالعديد من  
يتعين   مما  االقتضاء،  عند  المناسبة  التدخل  وأشكال  الوقائية،  واألنشطة  المتكاملة،  المسؤوليات 

تناغم، وفي الوقت المؤاتي ضمن احترام المصلحة العليا للطفل، وذلك  القيام به بشكل منسق وم
يعيشون ربما في   الذين  إلى حلول مناسبة لمشاكل عدد غير يسير من األطفال  الوصول  بغية 

 وضعيات صعبة تهدد أمنهم ونموهم. 

يز اآللية القانونية الجديدة للحماية ال يزال يتعين، بعد عدة سنوات من دخولها حال شك أن   .63
لنشر   وبرامج  بتدابير  مصحوبة  الدوام  على  تظل  أن  بتطبيقها،  المكلفة  األجهزة  ووضع  التنفيذ 
المبادئ والقيم التي تكرسها في صفوف السكان ولدى مجموع المتدخلين، حتى نضمن فاعليتها  
ذكرت  حيث  الطفل  حقوق  لجنة  قدمتها  التي  المالحظة  هي  تلك  الوظيفية.  ألغراضها  وأداءها 

وبالتزام الطفل  لحقوق  الدولية  المعاهدة  أحكام  بتوطين  المتعلقة  الدولية  موريتانيا  الميثاق   ات 
في المنظومة المعيارية والمؤسسية الوطنية. وخالل تقديم التقرير  اإلفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته

المنع الطفل  للجنة حقوق  الواحدة والخمسين  الدورة  إبان  الموريتانية  للدولة  الثاني  في قدة  الدوري 
في مالحظاتها النهائية بأن:    2009يونيو    12أوصت هذه اللجنة موريتانيا يوم    2009مايو    28

وتسرع   تكثف  المعاهدة )أ(  مع  كامل  بشكل  متناغمة  تشريعاتها  جعل  إلى  الرامية  اإلجراءات 
و الطفل  لحقوق  ورفاهيته الدولية  الطفل  لحقوق  اإلفريقي  في الميثاق  النظر  إعادة  عبر  وذلك   ، 

وتراعي  CDBE مجموع تشريعاتها وفي كيفية تنفيذها؛ )ب( تِعد مدونة عامة للطفولة ت دمج أحكام  
؛ )ج( تنظم عملية تعريف بالتشريعات الداخلية في هذا الميثاق اإلفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته 

ميع الشأن. وفي هذا المجال، يتمثل المعوق الرئيس في غياب مدونة للطفل بموريتانيا تغطي ج
في   المنصوصة  الحماية  ورفاهيتهمجاالت  الطفل  لحقوق  اإلفريقي  الدولية   الميثاق  والمعاهدة 

المتعلقة بحقوق الطفل، من خالل دمجها في نص واحد بغية تسهيل مالئمتها، والتعرف عليها،  
أن   المدونة  لهذه  ينبغي  المضمون،  شمولية  على  فعالوة  المواءمة  وتطبيقها.  بين  تضمن  ما 

أحكام  القانو  وبين  الطفل  بحماية  المتعلق  الوطني  ورفاهيته   ن  الطفل  لحقوق  اإلفريقي    الميثاق 
والتي   بالطفل  الخاصة  األخرى  الدولية  واألدوات  الطفل،  بحقوق  المتعلقة  الطولية  والمعاهدة 
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صادقت عليها موريتانيا. يجب أن ترسي هذه المدونة معايير أكثر حماية من المعاهدات الدولية، 
سد الثغرات وحاالت النسيان والقصور الموجودة في التشريع الوطني والدولي بالنسبة لحماية  وأن ت

أن   وعليها  الطفل.  لها  يتعرض  التي  المخاطر  تطور  إلى  بالنظر  االقتضاء  عند  وذلك  الطفل 
تجمع في قسم واحد جميع جوانب حماية الطفل التي يؤدي عدم امتثالها إلى التعرض لعقوبات. 

تبرز أن مستقبل المجتمع رهين إلى حد كبير بمدى تأطير األطفال وتكوينهم وتربيتهم    وعليها أن
على قيم اإلنسانية والتقدم والعصرنة. كما ينبغي أن تبرز مدى هشاشة الطفل وحاجة إلى الرعاية  
الخاصة اتجاه أفظع أشكال االستغالل وسوء المعاملة التي قد يتعرض لها. عليها أخيرا أن تجمع  

ضمن مدونة موحدة يسهل استغاللها من  لف المعايير المتعلقة بكافة جوانب حماية الطفل  مخت
. وهذه المدونة ينبغي أن تجسد إرادة الجمهورية اإلسالمية الموريتانية  قبل جميع الفاعلين المعنيين 

في حماية الطفل وأن تندرج ضمن التعهدات الدولية التي أقرتها الدولة في مجال حقوق الطفل  
 ضمن منظمة األمم المتحدة، والمنظمة الدولية للشغل أو االتحاد اإلفريقي. 

إن هذه المدونة ستعتمد على رؤية شاملة لوضعية الطفل وستسعى إلى ضمان االنسجام بين   .64
)أ(   محورية:  عناصر  ثالثة  الطفل  مدونة  ستطبع  الصدد،  هذا  وفي  حمايته.  جوانب  مختلف 

االلتز  بين  ما  التناسق  إلى  والثقافي  السعي  االجتماعي  السياق  وبين  لموريتانيا  الدولية  امات 
االنتهاكات   ردع  على  المنهجي  العمل  )ب(  )ج( الوطني؛  للطفل؛  األساسية  بالحقوق  المتعلقة 

الالزمة   الهيئات  إقامة  والقانونية مع  االجتماعية  الطفل  تنتظم حماية  أن  لذلك على  تبعا  العمل 
ي المقام األول تدوين القضايا المتعلقة بالحماية العامة للطفل. ن يترجمه فأ لذلك؛ وذلك ما ينبغي 

للطفل،   العليا  )المصلحة  للحماية  األساسية  والمبادئ  األهداف  تحديد  عبر  العملية  هذه  وتمر 
وواجبات   واجباته  وتناول  األساسية  حقوقه  بيان   ،)... التمييز  عدم  لألسرة،  األولوية  إعطاء 

أن   ينبغي  ذلك،  بعد  يتعرض  أوليائه.  الذي  للطفل  الخاصة  الحماية  بالتفصيل  المدونة  تتناول 
للخطر. ومن أجل القيام بذلك، على المدونة أن تورد سردا بالوضعيات الصعبة التي تحتاج إلى  
وعلى   المترتبة عليها.  الردعية  بالتدابير  تصحب  أن  على  الطفل،  يواجهه  أن  يمكن  مما  تدخل 

تنظيم الحماية االجتماعية للطفل الذي يواجه مخاطر، وذلك المدونة أن تضع اآلليات المتعلقة ب
بتأطير وحماية الطفولة. كما من خالل االعتماد على الهيئات العمومية والخصوصية التي ت عنى  

ينبغي تناول الحماية القضائية للطفل الذي يواجه مخاطر سواء كان فاعال أو ضحية أو شاهدا. 
ة واألحكام المتعلقة بنظام السجن علما بأن الهدف األأسمى  كما يتعين تدوين المسطرة القضائي

 في هذا الشأن هو إعادة الدمج االجتماعي للطفل في أقرب وقت.  
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 المبادئ العامة  –ثالثا 

جرى   .65 كما  الوطنية،  القانونية  المدونة  إلى  الميثاق  يتضمنها  التي  العامة  المبادئ  نقل  تم  لقد 
 ئية الوطنية بغية النهوض ما أمكن بمصلحة الطفل. تطبيقها ضمن االستراتيجيات اإلنما

 ( 2)أ( عدم التمييز )المادة 

وتمكين   .66 التمييز،  محاربة  إلى  تهدف  أنشطة  بجملة  القيام  في  العمومية  السلطات  شرعت 
 األطفال ذكورا وإناثا من ممارسة حقوقهم، والقضاء على االسترقاق. 

 
   اإلجراءات التشريعية واإلدارية والقضائية( 1

 

وبإشعاعه   .67 الروحية  بقيمه  الفخور  الموريتاني،  الشعب  يصرح  الدستور،  ديباجة  ضمن 
العالمي  اإلعالن  عليها  نص  ما  نحو  على  الديمقراطية  ومبادئ  باإلسالم  بتمسكه  الحضاري، 

في   الصادر  اإلنسان  والشعوب    1948ديسمبر    10لحقوق  اإلنسان  لحقوق  اإلفريقي  والميثاق 
الدولية األخرى التي صادقت عليها موريتانيا؛ فهذه   1981يونيو    28الصادر في   والمعاهدات 

من    االنصوص التشريعية الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اإلسالمية الموريتانية تعتبر جزء
دستور   من  األولى  والمادة  اإليجابي.  سنتي    1991يوليو    20قانونها   2012و  2006المعدل 

ع تنص  إذ  المساواة  مبدأ  "تكرس  أن  في  لى  تمييز  دونما  المواطنين  لجميع  تضمن  الجمهورية 
األصل والعرق والجنس أو الظروف االجتماعية المساواة أمام القانون". كما يضمن الدستور في 

تشريعية    15المادة   نصوص  وتكرس  تمييز.  أي  دون  المواطنين  لجميع  واإلرث  التملك  حق 
و  منها على  التمييز،  عدم  مبدأ  الصادرة في سنة  وتنظيمية أخرى  الشغل  الخصوص مدونة  جه 

بصراحة على المساواة في الولوج إلى الشغل ومعارضة أي   395والتي تنص في المادة    2004
تمييز، أو تفريغ أو إقصاء أو تفضيل على أساس العرق أو القرابة أو اللون أو الجنس أو الدين  

ن الموريتاني، بما في ذلك الدستور في أو اآلراء السياسية أو المنشأ االجتماعي. ويحظر القانو 
مادته األولى، التحريض على أعمال التمييز العرقي أو اإلتني، كما تتضمن جملة أحكام تحرم  

أو تبث الضغينة أو تحض على التمييز العرقي، إضافة إلى نشر أية أفكار تعتمد التفوق العرقي  
جموعة أشخاص ذوي لون مغاير أو  جميع أعمال العنف أو اإلثارة الموجهة ضد أي عرق أو م

يوليو    25الصادر بتاريخ    91/023من األمر القانوني رقم    3منشأ إتني مغاير. وتحظر المادة  
وجميع    1991 المسبقة  والجهوية  اإلتنية  واألحكام  الضغينة  أشكال  الصحافة  بحرية  المتعلق 

نص األمر القانوني رقم  التصرفات الموصوفة بجرائم أو جنح في هذا الشأن. عالوة على ذلك، ي
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أن    1991يوليو    25بتاريخ    091/024 الرابعة، على  مادتها  السياسية، في  باألحزاب  المتعلق 
"األحزاب السياسية يتعين عليها، في أنظمتها األساسية وبرمجها وخطاباتها ونشاطها السياسي،  

يكون  دعاية  أية  إلى  والعنف، إضافة  التسامح،  عدم  على  تحريض  أي  تحرم  منها   أن  الغرض 
الموسوم  الفصل  في  الواردة  األحكام  وتسمح  األمة".  وحدة  أو  للوطن  الترابية  الوحدة  من  النيل 

الجنائية   المدونة  أية ممارسة عنصرية  ب"الجرائم والجنح ضد األشخاص" من  بمعاقبة  للقاضي 
 تبعا لمدى خطورتها.  

 

ي محاربة التمييز. وهذه اللجنة  على الصعيد المؤسسي تساهم اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان ف .68
اإلنسان حقوق  احترام  أجل  من  والوساطة  واإلنذار  والمالحظة  لالستشارة  مستقلة  وهي    .هيئة 

تتألف من شخصيات من المنظمات المهنية ومن المجتمع المدني، ومن هيئة المحامين، ومن  
ر سياسات للنهوض  وتطوي  عن وضعوهي مسؤولة    .اإلدارية  المؤسسات المركزيات النقابية ومن  

بالتعاون م ،  بحقوق اإلنسان وحمايتها ع هيئات أخرى ذات مسؤوليات محددة بشكل أكبر  وذلك 
مثل وزارة الشؤون االجتماعية والطفولة واألسرة. ولهذه الهيئة دور هام بالنظر إلى النقاشات التي  

األحداث  تتصدر  التي  اإلنسان  حقوق  قضايا  حول  اإلرث  وقضي  الرق ومكافحة    ،تنظمها  ة 
تعزيز  حول  و   ي،اإلنسان االجتماعي قضية  الوطنية.  الوئام  العمومية    والوحدة  السلطات  قامت 

، بما  وحمايتها  مختلف الفئات االجتماعية  تمكينجل ضمان  أكذلك بإرساء برامج وسياسات من  
الفقر.   لمكافحة  استراتيجي  وإطار  اإلنسان،  حقوق  وحماية  لتعزيز  وطنية  عمل  خطة  ذلك  في 

أ( منح موريتانيا إطارا  )ف خطة العمل الوطنية لحقوق اإلنسان من بين أمور أخرى إلى:  وتهد 
ب( تعزيز  )مرجعيا وتشاوريا يمكن من تنسيق البرامج الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق اإلنسان؛  

و  القانون  الاإلطار  دولة  اإلنسان؛  يي  ذ الدستوري  تكريس حقوق  القدرات )ساعد على  تعزيز  ج( 
اإلنسانالوطني حقوق  وحماية  تعزيز  إلى  سبيال  المدني  والمجتمع  الحكومة  بين  ما  والشراكة   . ة 

االستراتيجي   اإلطار  الفقر  ويمنح  داخل  عنلمكافحة  بالغة  هشاشة  تواجه  التي  للفئات  كبيرة  اية 
خالل:   من  الخصوص  وجه  على  وذلك  للتشغيل،  )المجتمع  فرص  خلق  النهوض  )أ(  ب( 

ج(  )منها الفقراء بشكل مباشر في المناطق التي يتواجدون فيها بكثافة؛  بالقطاعات التي يستفيد  
ويعد التركيز   د( تعزيز الحكم الرشيد. )تطوير نظام التربية والتكوين وتوفير العالجات األساسية؛  

الخاصة  المعاهدة  على  المصادقة  من  نابعة  العرقي  التمييز  لمكافحة  عمل  خطة  إعداد  على 
 يندرج ضمن مسعى حماية األطفال.بمحاربة التمييز مما 
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االست .69 ممارسات  مكافحة  ذلك رقاق  تشكل  ترجمت  وقد  العمومية،  السلطات  لعمل  أولوية 
قانون   على  يجرم    2007سبتمبر    3المصادقة  االسترقاقالذي  النص  ممارسات  هذا  ويهدف   .

يز ثقافة  ب( تعز )أ( القضاء على جميع المخلفات الموروثة من الماضي في هذا الشأن؛  )إلى:  
ج( تهيئة الظروف التي تشجع على التقدم والتحرر بالنسبة لجميع  )المساواة والتسامح والمواطنة؛  

اال الثانية  مادته  في  القانون  ويحدد  أو    سترقاقالموريتانيين.  التملك  سلطات  "ممارسة  بوصفه 
كان  "أي تمييز بأي شكل    3ر في المادة  ظ بعض أشكال التملك على شخص أو أكثر" وهو يح

ي شخص  كانضد  أنه  "مستر   فترض  قبل  من  المرتكبة  االستعباد  جريمة  معاقبة  وتتم  أي قا". 
شخص يستعبد آخر أو يحث على التعدي على حريته أو كرامته، أو على حرية وكرامة شخص  

سنوات    10إلى    5و وصايته من أجل استرقاقه". أما حد العقوبة فهو السجن من  أتحت سلطته  
أعدت المفوضية المكلفة  وقد    (.4ألف إلى مليون أوقية )المادة    500  ما بين  مع غرامة تتراوح  

بحقوق اإلنسان والعمل اإلنساني والعالقات مع المجتمع المدني برنامجا للقضاء على مخلفات  
الرق. وقد مكن هذا البرنامج من خلق أنشطة مدرة للدخل ومن النفاذ إلى الصحة والتعليم لألرقاء 

وقد  تمويل    السابقين.  البرنامج  لهذا  من    خصص  استفادت   4سنوي  وقد  أمريكي.  دوالر  مليون 
على   للقضاء  المخصصة  واالقتصادية  االجتماعية  المشاريع  من  البالد  واليات  من    آثار العديد 

الرق من خالل مشروع القضاء على مخلفات الرق. ويتعلق األمر على وجه الخصوص بمشاريع  
تحتية القاعدية واستصالح األراضي الزراعية، ومحاربة األمية وتمويل  ال  ىوتشييد البن  ، فك العزلة

لمحاربة  العمومية  السلطات  تمنحها  التي  العناية  المشاريع  هذه  وتترجم  للدخل.  المدرة  األنشطة 
الرق بوصفه أولوية وخيارا وطنيا. وفي هذا الشأن، يمثل إنشاء الوكالة الوطنية للتضامن خطوة 

ترجمتها تمت  إلى )عبر:    متقدمة  أدت  التي  األسباب  وشرح  للتحسيس  موسعة  وطنية  حملة  أ( 
التراب الوطني من استيعاب هذه الوكالة   عمومعلى    أسرةتمكن كل  ت إنشاء هذه الوكالة، حتى  

وأهدافها؛   و )ومهامها  تشخيص  وذلك  اب(  األولى،  التدخل  مناطق  لتحديد  والعبودية  الفقر  قع 
الفاعلين االجتماعيبإ   الرق لسياسيين الوطنيين والمجتمع المدني في مكافحة مخلفات  وا  ينشراك 

الفوارق االقتصادية؛  طوارئ  ج( وضع برامج  )والفقر؛   د( تعبئة قوية للموارد البشرية )للحد من 
والماء  والتشغيل  والسكن  والصحة  األمية  ومحو  التعليم  مجال  في  جاد  بشكل  للعمل  والمالية 

ا بعبارة أخرى من أجل  القاعدية؛  والكهرباء،  الخدمات  إلى كافة  تنظيم حملة إعالمية  )لنفاذ  هـ( 
التحديات؛   لرفع  وذلك  المستهدفة  السكانية  المجموعات  فيها  تشارك  برنامج  )واسعة  وضع  و( 

ما يؤدي تدريجيا لساكنتها إلى االندماج في  بآدوابه  أحياء  مل للقضاء في نهاية المطاف على  اش
 الحياة النشطة. 
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رقاق تتخذ نشاطا ذي أبعاد ثالثة. في المقام األول البعد القانوني والقضائي  إن مكافحة االست .70
من خالل سن القانون المجرم للعبودية والمحاكمات التي تجرى لممارسي االسترقاق والتي صدر 
إنشاء   خالل  من  االقتصادي  البعد  هناك  ثم  منها؛  عشر  قرابة  بشأن  اآلن  حتى  بالفعل  الحكم 

تطور مشاريع لدمج قدامى المستعبدين والالجئين العائدين إلى الوطن وفق وكالة التضامن التي  
نهج مماثل. وأخيرا هناك التدخل المباشر من خالل التحسيس وتعميم اإلطار القانوني والمؤسسي 
المكافح لالسترقاق. أما البنات واألطفال العاملون في خدمة المنازل فينظم نشاطهم المقرر رقم 

والذي يمنحهم حقوقا تؤطرها وزارة الشؤون االجتماعية  2011أغسطس  18يخ الصادر بتار  797
في هذا الشأن من الناحية  والطفولة واألسرة ومفتشيات الشغل والمنظمات غير الحكومية العاملة  

المنازل  العاملين في خدمة  والبنات  األطفال  كانت وضعية  وقد  والنفسية.  والقانونية  االقتصادية 
 2011ابريل    15م في مجلس الوزراء تم على إثره التوقيع على مقرر بتاريخ  موضوع تقرير قد 

ينظم الشروط الخاصة للمستخدمين في المنازل. وقد أنشئت لجنة وزارية مشتركة بتعليمات من  
الداخلية والعدل والوظيفة العمومية والشؤون  رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وهي تضم وزراء 

واألسرة. وهي تهدف إلى وضع تشريع ينظم الشروط العامة للعمل المنزلي.  االجتماعية والطفولة  
وقد درست هذه اللجنة وضعية البالد االجتماعية، واطلعت على المقرر التطبيقي لمدونة الشغل 

. وينظم هذا المقرر عالقة 1965والذي كان موضوع تعديالت في سنة    1953الصادر في سنة  
لمنازل وبين مشغليهم. وقد قرر مجلس الوزراء إخضاع هذا النص  الشغل ما بين العاملين في ا

التعديالت  وإدخال  تعميقه  أجل  من  الشغل  قانون  وخبراء  القانونيين  الخبراء  من  فنية  لجنة  إلى 
النساء الخادمات بالمنازل، المشتغلين  الالزمة إليه، السيما ما يتعلق بتطبيقه ليغطي فضال عن  

وا األطفال  وحاضنات  اآلخرين  بالطبخ  الفاعلين  جميع  إلى  إضافة  البدوي،  الوسط  في  لرعاة 
المشتغلين بأنشطة يمكن أن توصف بأنها منزلية. وقد تناول المقرر ضرورة وجود اتفاقية شغل  
اتفاقيات  لفترة محددة أو غير محددة مع اعتبار أن شكليات هذا الصنف من  الطرفين  بين  ما 

ل بالمراكز اإلدارية وفي المقاطعات. كما يتعين توفير  الشغل ستكون متوفرة لدى مفتشيات الشغ
اإلضافية،   والساعات  األساسي،  الراتب  مثل  بها  المتعلقة  البيانات  جميع  مع  راتب  كشوف 
الخدمة.  هذه  بتقديم  يلتزم  العمل  رب  كان  إذا  ما  حالة  في  االقتضاء  عند  والمعاشات  والسكن، 

سبوعية والسنوية وصيغ إنهاء التعاقد. وهكذا  ويتعين أن تحدد في كشف الراتب كذلك العطل األ
المجلس  إلى  تقديمها  سيتم  ومفصلة  محددة  شاملة،  )تعاقد(  باتفاقية  يتعلق  األمر  أن  يتضح 

 الوطني للشغل والتشغيل والرعاية االجتماعية إلقرارها. 
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الوزارات   .71 مختلف  قبل  من  لالسترقاق  اإلجرامي  الطابع  حول  للتحسيس  حمالت  تنظيم  ويتم 
الح األطر العاملين فيها، ومن قبل هيئات المجتمع المدني كذلك. كما يجري بشكل ممنهج  لص

تنفيذ خطة عمل لوزارة العدل إثر كل مزاعم تتعلق بممارسة االسترقاق. وهناك قانون إطار قيد  
بوصفه جريمة ضد اإلنسانية؛ فاالسترقاق يعني نفي الحرية والكرامة    االسترقاقاإلعداد لمعاقبة  

ومعاقبة  ض لكمال اإلنساني. وهذا يعني وا الضحايا  لحماية  حقيقية  عمل  خطة  إطالق  رورة 
بعبارة أخرى، يجب أن تتصرف العدالة بحزم ضد مرتكبي هذه الممارسة غير المقبولة.    الجناة.

والرابطات،  واالجتماعية  الطبية  المصالح  وكذا  وشرطة؛  عدالة  من  الجميع،  شان  الكفاح  وهذا 
ده المواطن، كل مواطن. إنها مسؤولية الجميع. على هذا النحو أعدت وزارة العدل وقبل ذلك وبع

سنة   منذ  عمل  على    2010خطة  العمل  )أ(  التالية:  األنشطة  على  ترتكز  االسترقاق  لمحاربة 
هذه   يتعاطون  من  ومعاقبة  مساءلة  )ب(  االسترقاق؛  ضحايا  واألطفال  والرجال  النساء  حماية 

النبيلة؛ غير  والوطني    الممارسة  واإلقليمي  الدولي  الصعيد  على  والوسائل  الجهود  تضفر  )ج( 
ضمان   )د(  الوطنية؛  الحدود  إطار  واسع  نطاق  على  يتجاوز  موضوع  االسترقاق  ألن  والمحلي 
مساعدة  يتطلب  مما  االسترقاق،  من  للخروج  الشجاعة  )هـ(  االسترقاق؛  لضحايا  عالية  حماية 

ة والنفاذ إلى االستقالل الذاتي؛ )و( القطيعة مع الجهل هؤالء الضحايا للخروج من تلك الوضعي
واالنعزال، ذلك أن معرفة اإلنسان أن لديه حقوقا هي المدخل إلى استرجاعه لكرامته؛ وبالتالي  
القانون   وخاصة  القانونية،  المعلومات  على  والحصول  الحق  إلى  النفاذ  تشجيع  الضروري  فمن 

أخضر )مجاني( لدى وزارة العدل لتمكين الضحايا من  وضع رقم  المجرم للعبودية؛ )ز( ضرورة  
في   دعم  االستفادة من  من  وتمكينهم  بحقوقهم،  وإشعارهم  السرية،  احترام  إليهم ضمن  االستماع 
مسعاهم للحصول على تلك الحقوق؛ )ح( تشجيع المنظمات لوضع مداومة قانونية ثابتة )لدى  

بمساعدة محامين أو طلبة في شعبة الحقوق؛ األحياء أو بالمفوضيات(، أو متنقلة )بالباصات(  
محاربة   مجال  في  الناشطة  والمنظمات  الرابطات  منح  عبر  للضحايا  إعانة  سياسة  وضع  )ط( 
االسترقاق الوسائل لمواصلة نشاطها؛ )ي( إقامة نقاط ولوج إلى القانون في المناطق النائية التي  

ك المناطق هي التي تحتاج أكثر من  يتواجد فيها أشخاص يعانون من عزلة شديدة؛ ذلك أن تل
من   وتمكينهم  بالضحايا  واجتماعيا،  الحقيقي، طبيا  التكفل  )ك(  القانون؛  إلى  الولوج  إلى  غيرها 
النفسي   والدعم  الطبية  والعالجات  السكن  توفير  يتطلب  ما  وهو  الئقة؛  عيش  ظروف  إيجاد 

لنسبة لألبناء؛ )ل( وضع آلية  والمساعدة في االندماج للحصول على شغل والنفاذ إلى التعليم با
إقامة هذه اآللية؛ )م( ضمان نظام قانوني حقيقي  استقبال تؤمن الضحايا، على أن تمول الدولة  

حمالت  عبر  وذلك  للعبودية  المجرم  القانوني  بالجهاز  أكثر  التعريف  )ن(  االسترقاق؛  لضحايا 
وح ورابطات حماية حقوق  يقوم بها القطاع بواسطة مصالحه في المقاطعات، وعبر خدمات المس
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( النظر في إمكانية توطين  ساإلنسان، ألن الجهاز الحالي رغم حمايته يجهله الضحايا أحيانا؛ )
الضحايا لدى سرايا الدرك أو بمفوضيات الشرطة أو بمكاتب المحامين تحاشيا لما قد يتعرضون  

جعل الضحية وجها لوجه  له من أعمال انتقامية؛ )ع( إجراء عمليات المواجهة عن بعد تفاديا ل
المناسبة   المعدات  المحاكم على  تتوفر  أن  الخصوص  يتطلب على وجه  ما  أمام مستغله، وهو 
لهذا الشأن؛ )ف( استفادة الضحايا من حقهم في مؤازرة محام، ألن لهم الحق في الدفاع، وهو 

( تمكن  ص ) ما يستدعي دعمهم لمساعدة قانونية وظيفية بوصفها ضمانة أساسية للدفاع عنهم؛  
من الحصول على التعويضات في أقرب اآلجال وأفضل الشروط طبقا ألحكام  ضحايا االسترقاق  

( الموجهة القانون؛  تلك  غرار  على  االسترقاق  بقضايا  مكلفة  تحقيق  غرفة  إنشاء  ضرورة  ق( 
هذه   بمكافحة  االهتمام  مدى  إلظهار  وذلك  االقتصادية،  والجريمة  والمخدرات  اإلرهاب  لمكافحة 

االسترقاق.  الم مكافحة  مفعول  أكثر  يعزز  مما  الضحايا  لدى  منتدب  قاض  إقامة  )ر(  مارسة؛ 
والنيابة   الضحايا  بين  ما  الصلة  بربط  وسيقوم  للضحايا،  مرجعية  بمثابة  القاضي  هذا  وسيكون 

الضحايا يعرفون إلى من يتجهون على سبيل  وقاضي تطبيق العقوبات؛ ذلك أنه يتعين أن يكون  
ي عندما  )ش(  المثال  إدانته؛  تمت  الذي  عليهم  المتعدي  جانب  من  تهديدات  موضوع  كونون 

ضرورة إقامة فريق عمل تشترك في قيادته وزارتا العدل والداخلية، وذلك بغرض وضع سياسة  
الحماية والتكفل بضحايا   الفريق على تعزيز إجراءات  حقيقية لمكافحة االسترقاق. وسيعمل هذا 

خط بإعداد  وسيقوم  األنشطة  االسترقاق،  لهذه  تكملة  )ت(  االسترقاق؛  لمكافحة  وطنية  عمل  ة 
الدولية  والوطنية، ينبغي العمل ميدانيا، وهذا ما يتطلب تعبئة جميع الفاعلين المحليين من حكام  
ومصالح   صحيين،  وفاعلين  ومعلمين  شرطة،  ومصالح  وقضاة  ومحامين  محليين  ومنتخبين 

الرعاية االجتماعية والمندوبين الجهويين لوزارة الشؤون  الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، ومصالح  
ممارسات  ومعاقبة  الالزم،  واإليقاظ  التحسيس  بنشاط  للقيام  وذلك  واألسرة  والطفولة  االجتماعية 

 االسترقاق عند االقتضاء. 

 مصفوفة أنشطة محاربة االسترقاق التي تتوالها وزارة العدل  
 ج المنتظرة النتائ الهيئات المسؤولة  األنشطة 

مسار  1 طيلة  الضحايا  حماية  ضمان   .
 اإلجراءات القضائية

 بروز نشاط القضاء   النيابة العامة  

هذه  2 متعاطي  ومعاقبة  مساءلة   .
 الممارسة غير النبيلة  

 القضاء على هذه الممارسة   النيابة العامة  

 فعالية الردع  السفارات  . التعاون الدولي  3
ماية ضحايا  . ضمان مستوى عال من ح4

 االسترقاق 
 اللجوء إلى القضاء  النيابة العامة  
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من 5 للخروج  الضحايا  مساعدة   .
 الوضعية والتمكين الذاتي 

حقوق  مفوضية  السفارات، 
اإلنساني  والعمل  اإلنسان 
 والعالقات مع المجتمع المدني  

حالة   في  المسترقين  قدامى  وضع 
 تحمل للمسؤولية 

الحقوق  6 إلى  النفاذ  تطوير  والحصول  . 
 على المعلومات القانونية  

على  السفارات والمجتمع المدني   القضائي  الطابع  إضفاء 
 محاربة االسترقاق 

بوزارة العدل  . وضع خط أخضر مجاني  7
 الضحايا  تحت تصرف 

 تشجيع اللجوء إلى القضاء  السفارات 

المجتمع   . إقامة مداومات قانونية 8 ومنظمات  السفارات 
 المدني 

 فضل ضد االسترقاق  وقاية أ

المجتمع   . إنشاء نقاط نفاذ إلى القانون  9 ومنظمات  السفارات 
 المدني

 تعميم القانون المجرم للعبودية

. ضمان تكفل طبي واجتماعي حقيقي 10
 بالضحايا 

حقوق  مفوضية  السفارات، 
اإلنساني  والعمل  اإلنسان 
 والعالقات مع المجتمع المدني  

 دمج ضحايا االسترقاق  

من   وزارتا العدل والداخلية   . وضع جهاز استقبال يؤمن الضحايا  11 التحرر  على  الضحايا  حفز 
 االسترقاق 

قانوني حقيقي لضحايا  12 . ضمان نظام 
 االسترقاق 

 تعويض الضحايا عن األضرار   السفارات 

. وضع سياسة لمساعدة الضحايا عبر  13
منح رابطات المجتمع المدني الناشطة في  

 سترقاق وسائل لمتابعة نشاطها محاربة اال

حقوق  مفوضية  السفارات، 
اإلنساني  والعمل  اإلنسان 
 والعالقات مع المجتمع المدني  

 حماية أفضل للضحايا 

المجرم 14 بالجهاز  أكثر  التعريف   .
المقاطعة  مصالح  خالل  من  لالسترقاق 
حماية  رابطات  ونشاط  المسوح  وخدمات 

 حقوق اإلنسان 

حق مفوضية  وق السفارات، 
اإلنساني  والعمل  اإلنسان 
 والعالقات مع المجتمع المدني  

 ردع أشد لممارسة االسترقاق  

. التوطين لدى فرقة الدرك أو مفوضية 15
 الشرطة أو مكتب محامي الضحايا 

عمليات  وزارتا العدل والداخلية   ضد  الضحايا  حماية 
 االنتقام المحتملة 

بين 16 القضائية  المواجهة  تنظيم   .
 ة والجاني المحتمل عن بعد  الضحي

لمسار  السفارات لمواصلة  الضحية  تشجيع 
 القضائي حتى النهاية  

خدمة  17 في  القانونية  المساعدة  جعل   .
 ضحايا االسترقاق 

تشكلها  السفارات  التي  المعوقات  من  الحد 
الضحايا  تقدم  سبيل  في  الوسائل 

 بالشكوى 
بقضايا  18 مكلفة  تحقيق  غرفة  إنشاء  بدور  السفارات .  الضحايا  ثقة  تعزيز 
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 المنظومة القضائية  ق االسترقا
على  السفارات  . إقامة قاض منتدب لدى الضحايا 19 الحصول  في  الضحايا  ثقة 

 مرجعية داخل المنظومة القضائية 
والتكفل   وزارتا العدل والداخلية   . إقامة فريق عمل حول االسترقاق 20 الحماية  جهاز  تعزيز 

 اق بضحايا االسترق
 التحسيس والمعاقبة وزارتا العدل والداخلية   . العمل الميداني  21
 

عبودية في مارس خارطة الطريق التي قدمتها مقررة األمم المتحدة حول التمت المصادقة على   .72
بتحقيق  تتميز  جعلها  ودولة القانون  التزامها القوي بتعزيز الديمقراطية  إن  ف. أما الحكومة  2014

أشكال من  باالستفادة    العديد  للمواطنين  سمح  مما  االتجاه  هذا  في  مجموع  التقدم    آليات من 
خارطة الطريق ترتيبات  في إعداد  متعلقة بحقوق اإلنسان. تبعا لذلك، كانت مشاركتها  الحماية ال

آثار  لمكافحة  المتعددة األبعاد  توافقي. وفي مقاربتها  وذلك وفق نهج  المتعلقة بمحاربة االسترقاق  
 اآلثار. في تراجع تلك قانونية واقتصادية واجتماعية أسهمت تدابير أقرت الحكومة االسترقاق، 

للعبودية   المجرم  القانون  إقرار  عن  عالية  فضال  هيئة  الحكومة  أنشأت  االسترقاق،  وممارسات 
بالدمج االجتماعي واالقتصادي في محاربة ممارسات االسترقاق، ع هد إليها  المستوى متخصصة  

في القضايا المتعلقة باالسترقاق. هذه الهيئة  بأن تكون طرفا مدنيا  لهيئة مخولة  للضحايا. وهذه ا
الدمج  أجل  ومن  االسترقاق،  مخلفات  على  القضاء  أجل  من  للتضامن  الوطنية  الوكالة  هي 

 ومحاربة الفقر. 

للتحسيس حول عدم شرعية االسترقاق   .73 المسار، نفذت الحكومة برامج  نفس  تعميم في  وحول 
رقم   وذلك  2007القانون  الدينية  ،  السلطات  من  المدني. بتشجيع  المجتمع  تنظيمات  وبمشاركة 

األنشطة   من  العديد  في  الحكومة  اشتركت  الوطنية  كما  اللجنة  قبل  من  الشأن  هذا  في  المنفذة 
 لحقوق اإلنسان وتنظيمات المجتمع المدني. 

ا تطبيق  مجال  في  ومتدخلين  قضاة  الحكومة  كونت  القضائي،  المستوى  المجرمة  وعلى  لقوانين 
 باالنتهاكات المتعلقة باالسترقاق.والمعاقبة لالسترقاق، كما أنشأت محكمة خاصة مكلفة 

المدني   المجتمع  مع  الشراكة  سمحت  من  وقد  راجعة  للحكومة  تغذية  على  لنشاطها  الحصول 
وقد    الخاصة بمكافحة االسترقاق.خارطة الطريق  المتعلق بمحاربة العبودية، واإلسهام في إعداد  

ما بين المجتمع المدني والقطاعات الوزارية  التي تم إعدادها بشكل تشاركي  خارطة  هذه الحظيت  
المقررة الخاصة  يين لموريتانيا من جهة، وموافقة  بترحيب الشركاء الفنيين والمالالعمومية المعنية  

أوصت  قانوني  وعلى المستوى اللألمم المتحدة حول األشكال المعاصرة للعبودية من جهة ثانية.  
القانون   بمراجعة  الخارطة  تدابير  لد هذه  الجديدة من االسترقاق، مع  التمييز. حول  مج األشكال 
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عقاري  وينبغي   إصالح  ذلك  يصاحب  الصعيد الولوج  يسهل  أن  وعلى  األرض.  ملكية  إلى 
ر  بضحاياه مع السه االقتصادي، ركزت الوثيقة على إنشاء هيئة عليا لمحاربة االسترقاق والتكفل  

بإشراك  ضمن خارطة الطريق  وقد جرت اإلشادة  في حال إدانة هؤالء.  على أن يعوضهم الجناة  
تنصيب لجنة للمتابعة.  في عملية محاربة آثار االسترقاق، ودعت إلى ضرورة  المجتمع المدني  

الطريق فاعلية   المصادقة على خارطة  فقد عززت  التي  وبالجملة،  محاربة ممارسات االسترقاق 
ا الضحايا  كما  لحكومة،  تنفذها  مالءمة  مكنت  أكثر  آليات  على  الحصول  حقوقهم  من  لحماية 

 المدني في هذه المعركة.يشركون المجتمع ألنهم 
 مصفوفة خارطة الطريق المتعلقة بمحاربة الممارسات االسترقاقية 

 الفاعلون الضالعون  مسؤول التنفيذ األجل األنشطة التي يتعين القيام بها وصيغ التنفيذ 
القانون   تعريف    048/    2007تعديل  إدراج  بغية 

معاهدة  العبودية   إلى  المتعلقة    1956بالرجوع 
إضافة   مع  أخرى  باالسترقاق،  من  أشكال 

مثل الوراثي  واالسترقاق االستعباد،    االسترقاق 
المديونية والزواج  نتيجة  الشاق،  والعمل  المبكر ، 

 )أو االقتصار على التعريف الوارد في القانون(. 
وبالتعويض إث بالتمييز  تتعلق  بأحكام  النص  راء 

 .المدني
يلزم   حكم  بتعويض  مرتكبي  إدخال  المخالفة 

 . الضحايا
المادة   االسترقاق   3مراجعة  أشكال  جميع  بإضافة 

 الحديثة. 
تتناول برامج إعادة   2007دمج أحكام في القانون  

 . الدمج
 . مساعدة الضحاياتضمين أحكام تنص على 

العدل شهرا 12 إدارتها   وزارة  عبر 
 للدراسات والتشريع والتعاون 

 

الملكية  إلى  متساو  لنفاذ  المالئمة  الظروف  خلق 
 .العقارية

الدولية،   الدولة  شهرا 24 المجموعة 
الدولة، المشرع، المجتمع 

 المدني
على   التشريعية  المساعدة  المدونة  المتعلقة تحسين 

نصوص   إقرار  عبر  وذلك  االسترقاق  بمحاربة 
 المجرم للعبودية.  048/  2007نون ترتبط بالقا

المجتمع  الدولة  شهرا 12 الحكومة، 
األمم   هيئة  المدني، 
االتحاد  المتحدة، 

 األوروبي
  وزارة العدل السهر على تنفيذ قرارات العدالة المتعلقة بتعويض  
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 الضحايا. 
ضمن الحلول المناسبة في الحسبان  أخذ بعد النوع  

هشاشة األكثر  فلألفراد  السيما  بعدم ،  يتعلق  يما 
 .تجاه المرأة والطفلالتمييز 

االجتماعية  شهرا 12 الشؤون  وزارة 
 والطفولة واألسرة

 

أو   مرصد  )وكالة،  عال  مستوى  ذات  هيئة  إقامة 
االسترقاق  لجنة( آثار  محاربة  في  ،  متخصصة 

واالقتصادي  االجتماعي  بالدمج  إليها  ي عهد 
من   للضحايا، والقيام بمسوح مستقلة، وذلك بتمويل

مؤهلة    ،الدولة تكون  أن  مدنيا على  طرفا  لتصبح 
 .في قضايا االسترقاق

الهيئة عموميين  وهذه  وكالء  من  ستتشكل  التي   ،
الناشطة في  من المنظمات غير الحكومية  وأعضاء  

،  ، وبعض الممثليات الجهويةمجال حقوق اإلنسان
للتحسيس   وطنية  استراتيجية  ولمحاربة ستعد 

 االسترقاق.

  ولة الد شهرا 12

األرقاء إنشاء   تعليم  هياكل  متابعة  وضمان 
 . القدامى
 .اشتغال ضحايا االسترقاق بالمقاولةتشجيع 
بالنسبة لألشخاص  إلى الحالة المدنية  النفاذ  تسهيل  
 بإلحاق عائلي.يتمتعون ال الذين 

والتكوين المهني لألطفال  التمدرس اإللزامي  تشجيع  
 . للراشدين

ال الدولة  شهرا 12 دولية،  المجموعة 
المجتمع  الحكومة، 

 المدني

النقابات،   شهرا 12 تشجيع التمييز اإليجابي في مجال التشغيل. الحكومة، 
 المجتمع المدني

في االتفاقيات التي تبرم ما بين الحكمة دمج بنود  
الدولية   اإلجباري  تحرم  والهيئات  وعمل العمل 

 األطفال.
على   تكون  السهر  مطابقة  أن  التشغيل  ظروف 

الدولية  للمع المنظمة  قبل  المحددة من  الدولية  ايير 
 للشغل. 

 .بإعداد مدونات سلوكيةإلزام الشركات 

  الدولة  

إنمائية   مشاريع  وتنفيذ  األرقاء  لصالح  إقامة 
 . القدامى

المدني  سنة واحدة  المجتمع  الدولة، 
مجال   في  المتخصص 
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 حقوق اإلنسان
االسترقاق   ضحايا  انطالق  دعم  مسار فور 

 .إصدار الحكموإلى غاية   المحاكمة
المدني   سنة واحدة  والمجتمع  الدولة 

مجال   في  المتخصص 
 حقوق اإلنسان

 

العبودية،  شرعية  عدم  حول  تحسيس  برامج  إقامة 
رقم   بالقانون  تنظمها  2007/048وللتعريف   ،

، وأسرة التعليم وشبكات المجتمع السلطات الروحية
 المدني.
عمليات إجراء  و النصوص المتعلقة بالعبودية  تعميم  

،  والشعارات،  والنقاشاتالملصقات  عبر  تحسيس  
 .البرامج اإلذاعية والتلفزيونية

في  تشجيع   القضاء  وأعوان  القضاة  تخصص 
 القانون.تطبيق 

 إعالن يوم لمحاربة االسترقاق. 

اإلدارات المحلية، العمد،   الدولة، المجتمع المدني  سنة واحدة 
نشر  بغية  المجتمع 
المتعلق  الخطاب 

في  بم االسترقاق  حاربة 
الثالث   البلد  واليات 

 عشرة

األنشطة  مراحل  كافة  في  المدني  المجتمع  إشراك 
 والبرامج المنفذة.

 وسائل عمل المنظمات غير الحكومية.تعزيز 

   على الفور 

المبرمجة   التدابير  كافة  لمتابعة  لجنة  إنشاء 
 واألنشطة المقترحة.

المدني  على الفور  المجتمع  الدولة، 
مجال  المت في  خصص 

 حقوق اإلنسان

 

للعمل المنفذ، وذلك إلى  ضرورة إجراء تقويم دوري  
 أن تتحقق األهداف المنشودة.

   

 
التوقيع على،  2009في سنة   .74 ابرنامج مشترك    تم  النزاعات بين  الوقاية من  ألمم  جديد حول 

مع  المتحدة   والعالقات  اإلنساني  والعمل  اإلنسان  بحقوق  المكلفة  المدني الوالمفوضية  .  مجتمع 
حصول نزاعات اجتماعية    دون إلى الحيلولة  الذي يمتد على ثالث سنوات  ويهدف هذا البرنامج  

بمخلفات الرق، وكذا تشجيع الوئام والتماسك االجتماعي. وتقوم وزارة الشؤون االجتماعية    ترتبط
و  واألسرة  الشاوزارة  والطفولة  أطفال  مشكل  لمعالجة  أنشطتهما  بتنسيق  بغية  الداخلية  وذلك  رع، 

وحدة   وهناك  االسترقاقية.  الممارسات  من  مأمن  في  الشرطة،  متخصصة  وضعهم    جرى من 
مركز الدمج والحماية    هقدميمن تكوين  كذلك  تكوينها للعمل مع األطفال. ويستفيد أطفال الشوارع  

ية للتأكد كما يستفيدون من المأوى واإلقامة. وتراقب الشرطة المدارس القرآن   .االجتماعية لألطفال
وقد تمت إعداد برنامج لمكافحة    هم.يمن أن األطفال ال يتم تشجيعهم للقيام بالتسول خدمة لمدرس
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اويجري  التسول   األطفال  وتكوين  لدمج  برنامج  مكن  كما  هذه  تنفيذه؛  محاربة  من  لمتسولين 
وقد   واألسرة    قامت الممارسة.  والطفولة  االجتماعية  الشؤون  الذ ابإعادة  وزارة  كانوا ألطفال  ين 

اإلمارات العربية المتحدة إلى أسرهم التي استفادت من تعويض ومن  بيخدمون في سباق الهجن  
وزير التشغيل والتكوين    وضعمنشآت تنموية في قراها، لتعزيز النفاذ إلى الخدمات القاعدية. وقد  

مدرة   صغيرةالمهني مشروعا يمنح القروض الخفيفة لألرقاء القدامى حتى يتمكنوا من خلق أعمال 
البرنامج لهؤالء المستفيدين. وقد لعب المجلس الوطني لحقوق   بإرشادات يقدمها للدخل، مصحوبة

االجتماعي   االندماج  وتعزيز  الرق،  على  للقضاء  دعوته  خالل  من  هاما  دورا  اإلنسان 
ي   بأن  مخول  وهو  المدنية.  بحقوقهم  والنهوض  السابقين،  لألرقاء  قانونيا واالقتصادي  ردا    صدر 

بتحريات   القيام  خالل  من  االسترقاق،  ذلك  في  بما  اإلنسان  حقوق  بانتهاك  تتعلق  مزاعم  على 
واتخذ هؤالء موقفا ال لبس    .محاربة الرق في  ت السلطات العمومية رجال الدين  كمستقلة. وقد أشر 

اإلسالم. وقد عملوا مع مجتمعاتهم  ب  حال من األحوالبأي    ربطه فيه ضد االسترقاق، رافضين  
باالسترقاقمكال الشبيهة  والممارسات  الرق  العمومية  وقد   .فحة  السلطات  إلى جنب   ،قامت  جنبا 

مع المجلس الوطني لحقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع المدني، بحملة وطنية للتحسيس الغرض  
من المنظمات غير    . وتقدم العديد  والقاضي بتجريم االسترقاق  2007منها التعريف بالقانون رقم  

مساعدتها إلى األشخاص الذين تحرروا من العبودية عن طريق تقديم المشورة القانونية    الحكومية
والمساعدة القضائية لهم حتى يتمكنوا من رفع الدعوى، إضافة إلى إيوائهم بشكل مؤقت وتقديم  

 أعمال صغيرة مدرة للدخل.ء حتى يتمكنوا من بد   حسب اإلمكانقروض صغيرة لهم 

تحظى بالرد بشكل  المتعلقة بممارسات االسترقاق  أصبحت الشكاوى    2007ومنذ إقرار القانون   .75
القضية   مسار  في  وتتحكم  جمع  منهجي.  القاضي  األدلة  عملية  باستقاللية  واقتناع  يتمتع  الذي 

تلقت الوزارة العمومية تعليمات مباشرة  تامة   تتبع لها  التي  من وزارة العدل  في اتخاذ قراره. وقد 
من  في المسطرة  آخر مرحلة  الالزمة حتى  األنشطة  تقوم بجميع  وذلك كي  مباشرة  لنيابة العامة  ا

بعض القضايا إلى توصيف  أفضت  وقد    .إلى إدانة المتهموالوصول  الضحية  حماية حقوق  أجل  
بإدانات  مغاير   أخرى  قضايا  توجت  بالمقابل،  ر(.  الق ص  )كاستغالل  ممارسات لالسترقاق  نتيجة 

العديد من المتهمين    2011نوفمبر    20لجنائية في انواكشوط في  استرقاقية؛ فقد أدانت المحكمة ا
سجن   بعقوبات  وذلك  قاصرين  على  االسترقاق  إلى  بممارسة  إضافة  التنفيذ  وقف  مع  أو  نافذ 

ب تغريم،   عدة  كما  قضايا  هناك  الراهن،  الوقت  وفي  هؤالء.  أحد  والية  عالقة  رأت  محاكم  أمام 
قد أدينا من قبل( ممن ال يمكن    2من بينهم   6)واترارزة  منهم أن أدينا(،    2سبق لـ  11انواكشوط )

نتيجة واجب وذلك  بشأنهم  النهاية المتوقعة  القطع مسبقا بالقرار الذي ينتظرهم، وال التعليق على  
 التحفظ. 
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 المكتسبات ( 2

يوليو   .76 دستور  الجنس.   1991يستند  إلى  إشارة  أية  دون  المواطنين  مبدأ مساواة جميع   على 
المب  ويصحب  القضاء  مبدأ    دأ  هذا  وأمام  القانون  أمام  يمكن    ،المساواة  ما  والبنت  وهو  من  الولد 

التقدم إلى المحاكم واالستفادة، عند االقتضاء من االستشارة القانونية المجانية أو من دعم أحد  
، للدفاع عن حقوقهم إذا لم العموميةالمحامين أو أعوان القضاء اآلخرين مما تتكفل به السلطات  

من مبدأ  الولد والبنت  ستفيد  ي  ،عالوة على المساواة أمام القانون و   .لديهم الوسائل للقيام بذلكتكن  
إلى القضاء   ذاتها،  السلطات العموميةبمساعدة  بالتوجه،    مااالختصاص المزدوج الذي يسمح له

نظام  التظلم قائما أم ال. ويتجسد هذا المبدأ من بين أمور أخرى عبر  كان  األعلى ليبين ما إذا  
المتقاضين من  القضاء  تقريب  إلى  يستند  يتضمن    ،قضائي  الذي  النظام  محاكم  هذا  ثالث 

الوطني   التراب  على  موزعة  تستعرض   لتلبية استئناف  مسألتهم  رؤية  في  المتقاضين  رغبة 
أكبر سنا  للمراجعة   األولى.  وفرأو أمام قضاة  الدرجة  الموجودين في  أؤلئك  فة  ضاباإل  خبرة من 

صلح الذي يوفر إطارا  اء القديم، طورت موريتانيا قضاء تصالحيا يمثل ذروته الم  إلى نظام القض 
النزاعات   لتسوية  قناة  اإلنسان  لحقوق  الوطني  المجلس  يشكل  كما  المالئمة.  المحلية  للعدالة 

، إذ يتكفل المجلس بتنبيه  من اللجوء إليه في حالة انتهاك حقوقه و عييستط لألطفال الذين  بالنسبة  
بالنسبة    أمرا ميسورا. وهذه المهمة تعتبر  مية مما يسهم في تعزيز حماية حقوقهملعمو السلطات ا

النساء   حقوق  ذلك  في  بما  القطاعية  بالحقوق  مكلفة  مصغرة  لجنة  يضم  الذي  المجلس  لهذا 
 واألطفال.

بحقوق    تتمثل.  76 المكلفة  المفوضية  المجتمع  اإلنسان  مهمة  مع  والعالقات  اإلنساني  وبالعمل 
اء سياسة لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان وفق مقاربة تشاركية  رسفي إ  ،، من بين أمور أخرى المدني

وإخضاع التقارير الدولية   ،تشاورية، ومراقبة تنفيذ تعهدات موريتانيا الدولية في مجال حقوق اإلنسان
اللبلد   المعنية  إلى  إنشاء  بلهيئات  وينبع  التعاقدي.  األول  الاإلطار  المقام  مالحظة من  مفوضية في 

االقتصادية  مدى   والحقوق  المدنية  والحقوق  السياسية  والحقوق  اإلنسان  حقوق  بين  ما  الترابط 
التقدم   فيه  يسير  للتنمية  نهج موحد  يؤكد على خيار  والثقافية. كما  إلى  السياسي  واالجتماعية  جنبا 

التقدم   مع  المعتمدةو االقتصادي.  جنب  االستراتيجيات  بين  عناي  ،من  إيالء  للمقاربات يتم  خاصة  ة 
و  الفعلية  ومشاركتهن  والبنات  النساء  إشراك  على  والمالية. اقدر لالكاملة  ة  تعبئالالقائمة  البشرية   تهن 

وتتمثل مهمة المفوضية في إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية في مجال حقوق اإلنسان، وذلك عبر اتخاذ 
وقيم حقوق  مبادئ  ونشر  ترقية  المناسبة لضمان  الوسائل  المتعلقة    جميع  تلك  ذلك  بما في  اإلنسان 

وتعزيز الحوار والتشاور مع الرابطات الوطنية المعنية بحقوق اإلنسان، السيما حقوق    ؛بالمرأة والبنت 
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بحقوق   المعنية  والدولية  اإلقليمية  والمعاهد  المنظمات  مع  والتبادل  الشراكة  وتطوير  والبنات؛  النساء 
 . بنت المرأة وال

الفقر .77 مكافحة  مجال  من ضمنها على  في  متكاملة  محاور  حول  المفوضية  تدخل  يتمحور   ،
للفقر واالجتماعية  االقتصادية  المعالجة  الخصوص  وتعزيز   ،وجه  الفقراء،  السكان  واستهداف 

قدرات الهيئات التي تساهم في ذلك. وتمس هذه المحاور النساء والبنات ألنهن أحيانا أكثر فقرا  
الذي تم تحيين    -اإلطار االستراتيجي لمكافحة الفقر   م فيت  ،وأكثر هشاشة. باإلضافة إلى ذلك

للفترة   االحتياجات  جديدة  مكونة    إدراج  -  2015-2011أهدافه  الحسبان  في  تأخذ  النوع  حول 
% من الساكنة النشطة. 28.4تشكل النساء نسبة  و   الخاصة للفتيات وللنساء في مجال التنمية.

% )الذهب والمجوهرات، المالبس  63.91مقابل  % 31.6وهن حاضرات في قطاع التجارة بنسبة 
  ، %(64.2% مقابل  35.8ويهيمن في زراعة الخضروات )  .والمالحف، والعطور والسلع الفاخرة(

الجلود والصوف. و في  و  التقليدية وتجارة  يالصناعة  التجارة  23.3نسبة    ينتولهن  % من قطاع 
و  التقليدية(.  الصناعة  ذلك  في  )بما  موريتانيا  في  في  العامة  الكبرى  األسواق  متاجر  نصف 

المدن األخرى تمسكهن النساء. وتتولى مجموعة من نساء األعمال تسيير  أكبر  انواكشوط وفي  
ظمن ضمن رابطة تدعى  انتأحد أكبر المراكز التجارية الكبرى في العاصمة )سوق شنقيط( وقد  

والتاجرات( المقاوالت  الموريتانيات  النساء  الريف  .)اتحاد  الوسط  تعاونيات    ،يوفي  النساء  أنشأت 
الخضروات  منتجات  والمحليةلو   ،لزراعة  التقليدية  مجال  او   ،لصناعات  وفي  الريفية.  لصيدليات 

النساء   تتولى إحدى  الغذائية،  المواد  الريادةصناعة  السوق مثل   مركز  العديد من قطاعات  في 
بينهااأللبان ومشتقاتها   بها    التي من  لبن اإلبل أشادت  وسائل اإلعالم والهيئات  أول جبنة من 

التجارية الدولية. وبالنظر إلى انفتاح البالد على المجال السياحي افتتحت بعض النساء العديد 
لتركيب  مصنعا  النساء  إحدى  شيدت  المعلوماتية  مجال  وفي  والفنادق.  الضيافة  مراكز  من 

بالد. ودخلت ألول  الكومبيوترات، وهي توفر خدمات معلوماتية وتمثل شركة ميكروسوفت داخل ال
النساء والفتيات كذلك من    ت استفاد و   مرة ثالث نسوة في مكتب منظمة أرباب العمل الموريتانيين.

بين   الفرص  تكافؤ  على  يشجع  ناشئا  اقتصاديا  حقال  بوصفه  واالتصال  اإلعالم  تقنيات  تطوير 
عل الجديدة  بالتقنيات  المكلفة  الدولة  كتابة  إدارة  تمت  وقد  واإلناث.  قبل  الذكور  من  التوالي  ى 

النساء بتسيير مقاهي انترنت أو يتولين تسيير شركات  بعض  سيدتين. وفي القطاع الخاص تقوم  
المجتمع   وفي  موريتانيا.  في  المصنعة  الكومبيوترات  وتركيب  صناعة  في  وينخرطن  خدمات، 

قنيات  نشط المرأة في العديد من المنظمات غير الحكومية التي تدعو إلى النهوض بتت  ،المدني
 اإلعالم واالتصال أو التي تناضل من أجل دخول موريتانيا في مجتمع المعلومات.
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والفتيات   .78 النساء  وخاصة  االنترنت  إلى  الجميع  لولوج  مجهزة  مشتركة  مجاالت  إقامة  تشكل 
عبر ترجمته  تمت  العمومية  للسلطات  المشترك )  :خيارا  المقهى  يدعى  للتبادل  مجال  خلق  أ( 

المد  المجتمع  المنتخب لصالح  الصحفيين،  الحكومية،  غير  )المنظمات  المحلييني  حضور  بن(  ي ن 
لمرأة. ويجري تعميم هذه الفكرة على مستوى بلديات الداخل، عبر "المقاهي البلدية" التي  الفت ل

ب( إنشاء مراكز النفاذ إلى االنترنت )تستهدف على وجه الخصوص التعاونيات النسوية الريفية؛  
واإلعد  الثانويات  إعداد في  ذلك  في  )بما  انواكشوط(؛    يةاديات  في  البنات  وثانوية  ج(  )البنات 

)ثانويات  إنشاء   للبنات  ولعيون لامتياز  ثانويات  امتياز  انواذيب  في  مركز )؛  (لبنات  إنشاء  د( 
جماعي للنساء المقاوالت في موريتانيا، وذلك للنهوض بالخدمات المكتسبة عن بعد. وفي مجال 

ت وذلك لمضاعفة  فتياتنفذ السلطات العمومية برامج للتدخل المبكر لصالح الالعلوم والتكنولوجيا  
عدد النساء في المهن المتعلقة بتقنيات اإلعالم واالتصال. وهي تعزز األنشطة التي توثر برامج  

بالنسبة للجميع  خارجها،  و   ةالمدرسداخل    ،تأخذ في االعتبار خصوصيات كل دارس في التعليم
و  النساء  يمكن  وسائل  مما  واستخدام  االتصال  مجال  في  قدراتهن  مستوى  من  الرفع  من  البنات 

عبر:   خاصة  من  )اإلعالم  التحفيز  وسائل  تطوير  الشعب أأ(  ولوج  إلى  البنات  تشجيع  جل 
ت  للمتفوقات  مالعلمية، حيث أن جائزة لالمتياز  العلمية الثالث  نح سنويا  الشعب  البنات في  من 

والثانب) األساسي  واو التعليم  مجال )لجامعي(؛  ي  في  المتخصصين  لتكوين  الممنوح  التحفيز  ب( 
ال من  السيما  واالتصال  نسبة  فتيات،  اإلعالم  تقديم  يتم  اإلعالم  20إذ  لتقنيات  المنح  من   %

ج( إقامة برنامج للتكوين وإعادة التوجيه والدمج خاص بالمهن المتعلقة بالمعلوماتية  )واالتصال؛  
ارة أنظمة الشبكات( موجه لحملة الشهادات العاطلين عن العمل،  )تطوير المواقع على الشبكة، إد 

ي تشكل  ذلمجتمع المدني والمن اد( تنفيذ برنامج تكويني للفئات المستهدفة  )ثلثاه من الفتيات؛  
تستقبل عددا إنشاء  ثانويات لالمتياز  يعزز هذه التدابير  و   %.60  تفوق نسبة  منه  النساء والفتيات  

إلى جودة نتائجهن الدراسية. كما أن مجال االتصال والمعلومات  ا بالنظر  هاما من الفتيات سنوي
للنساء   مالحظا  ولوجا  الخصوص يشهد  وجه  على  األمر  ويتعلق  والقيادة.  التصميم  مراكز  في 

باإلدارة العامة للتلفزة الوطنية التي تتوالها امرأة، وبالقناة التلفزيونية دافا التي تمتلكها امرأة أخرى،  
 قت الذي تحتل فيه ثالثة منصب المديرة العامة المساعدة إلذاعة موريتانيا. في الو 

الضالعة   .79 األطراف  جميع  مع  بالتعاون  الحكومة  سياس ب قامت  تقنيات اتصميم  مجال  في  ت 
المقاولة روح  تحفيز  شأنها  من  واالتصال  و و   ،اإلعالم  خاص االستثمار،  االبتكار  استهداف   مع 

والفتيات  عهي  و   .للنساء  في )لى:  تعتمد  والفتيات  النساء  تستهدف  جماعية  مجاالت  تشجيع  أ( 
بت النهوض  أجل  من  الحالي  واالتصال؛الوقت  اإلعالم  الشهادات  )  قنيات  بحملة  التكفل  ب( 

العمل عن  الفتيات )  العاطلين  من  الجماعي    (السيما  الولوج  ومراكز  االنترنت  مقاهي  لصالح 
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الصناع)لالنترنت؛   منتجات  لبيع  بوابة  وضع  والنساء  ج(  الفتيات  تصرف  تحت  التقليدية  ة 
في   العامالت  والفتيات  النساء  استفادت  وقد  في  مجال  المهتمات.  )الخرز(  التقليدية  الصناعة 

الواجهة؛   هذه  خدمات  من  الزرابي  مكتب  ونساء  ازويرات  اإلعالم  ) مدينة  بتقنيات  النهوض  د( 
الت تلك  والخفيفة، خاصة  المتوسطة  المقاوالت  النساء.واالتصال في  تديرها  ترجمة وقد    ي  تمت 

استخدام تقنيات اإلعالم واالتصال في قطاعات التعليم والطب لصالح النساء والفتيات من خالل 
  بواليات البالد الثالث مثل في وضع المستشفيات العمومية يت عد إرساء مشروع وطني للطب عن ب  

موحدة  عشرة   شبكة  اضمن  بغية  االنترنت  شبكة  على  ربطها  المحاضرات  عبر  ونشر  ستقبال 
المشاهدة عن بعد، ووضع شباك طبي على االنترنت. وتقوم جامعة انواكشوط بتطوير برنامج  
عن بعد بالتعاون مع جامعات افرنكوفونية بغية إعطاء خيارات دراسية أكثر للشباب بشكل عام  

معتبرا    وللفتيات على وجه الخصوص. وقد حظي تمدرس البنات بعناية خاصة، حيث أن قسما
للبنات سنويا   تمنحجائزة  113أكثر من من المنح الدراسية تخصص كل سنة للبنات عالوة على 

 التراب الوطني. عمومعلى   نته اتميزن في دراس يالالئي 

غير   .80 والثقافية  االجتماعية  المسلكيات  أنماط  تغيير  مساهمة    المواتيةاستفاد  من  والبنت  للمرأة 
،  "مشاكل من الحياة"،  "األسريةالنزاعات  " رامج التلفزة الوطنية )وسائل اإلعالم وذلك من خالل ب

األسرة" والتنمية"،  "مع  النساء  والية،    13،  "إذاعة  كل  في  واحدة  ريفية  جدا"إذاعة  "أفالم   ،"هام 
حول   المرأة وثائقية"  وضعية  النساء"  ،تطور  مشاكل  حول  الموسمية  النساء  "،  "النشرة  رابطة 

فهي تعالج باستمرار القضايا المرتبطة    ....("ت االتصال في موريتانيااتحاد وكيال"،  "الصحفيات 
  من خلق الظروف التي تمكن النساء والفتيات  العمل على  إضافة إلى    ،باألسرة واألمومة والطفولة

في   موريتانيا  المشاركة  والعناية  عصريةبناء  األطفال،  وتربية  كريمة،  حياة  ضمن  والعيش   ،
التربوية التي تقدم التشريع الموريتاني ومعايير    البرامج ترفيه. وهناك  ، والحصول على ال مبصحته

والبنت والشباب واألطفال وهي تبث عبر شبكة التلفزيون  والمرأة  القانون الدولي الخاص باألسرة  
ينعشها   متعددة  معلومات  برامج  ضمن  الخاصة  التلفزيونية  والشبكات  في  الوطني  متخصصون 

من خالل أناس يطرحون األسئلة ويناقشون حقوق المرأة والبنت. لطفل  المتعلق با  مجال القانون 
ضمن  وذلك  موريتانيا  في  والبنت  المرأة  ظروف  حول  توثيقية  مدونة  وتوزيع  تجميع  تم  وقد 

العمومية والخصوصية مسألة    ت ايونتعالج اإلذاعات والتلفز و   اجتماعات وندوات وملتقيات دولية.
ومساهمت والبنت  بالمرأة  ودورهم هالنهوض  التنمية  في  المجتمعما  في  الوسائط عد  وت    .ا  هذه 

وعلماء  بمشاركة الجامعيين والمسؤولين السياسيين    ت التعليقات والمقابالت والريبورتاجااإلعالمية  
وخبراء القضايا االجتماعية الذين يقومون انطالقا من أمثلة محددة بدراسة  االجتماع والمؤرخين  

عل والفتيات  النساء  البالد.  تأثير  في  والفكرية  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  الحياة  في و ى 
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ي   الذي  المرأة"  "زاوية  الطبية  برنامج  المهن  وأعضاء  النفس  علماء  يتدخل  الشهر  في  مرتين  بث 
ديد الحياة النشطة للنساء والفتيات وحماية المناخ النفسي  مالذين يتحدثون على سبيل المثال عن ت

األو  داخل  البرنامج    ويعرض سرة.  الصحي  المجتمع  لهذا  داخل  والفتيات  للنساء  التاريخي  لدور 
في  ظم بعض نساء األعمال والطالبات الالئي نجحن  تالموريتاني. وتقدم نشرات األخبار بشكل من

والتعليمي.   العملي  وهناك  مسارهن  والفتيات.  النساء  وأنشطة  حياة  تتناول  أخرى  برامج  وهناك 
للق مكرس  خاص  المشورة    يستضيفانون  برنامج  يقدمون  القانون  مجال  في  متخصصين 

من   سلسلة  بإعداد  لألنباء  الموريتانية  الوكالة  وتقوم  والبنت.  المرأة  حقوق  بشأن  للمستمعين 
بتنفيذ    ت الريبورتاجا تتعلق  قضايا  حول  والتعليقات  والمقابالت  الوطنية    اإلستراتيجية  والتقارير 

النسوية   للبنت  في موريتانيا و للترقية  المجتمع. ويتم تكريس صفحة خاصة  داخل  تحسين دورها 
رئيس   طرف  من  المتخذة  اإلجراءات  منتظم  بشكل  اإلعالم  وسائل  وتبث  واألسرة.  والمرأة 

المركزية والمحلية والهيئات االجتماعية التي تهتم  التنفيذية  الجمهورية والحكومة ومن قبل الهيئات  
 بقضايا المرأة والبنت. 

النفاي .81 بالتزاماتهن  عتبر  ذ إلى وسائل اإلعالم قناة مهمة لتعميم حقوق المرأة والطفل، والوعي 
اإلعالم   وسائل  في  والبنات  النساء  حضور  فإن  لذلك  تبعا  منسجم.  مجتمع  تطوير  أجل  من 
وخاصة العمومية يعتبر مزية ال يستهان بها من أجل ضمان أخذ قضايا النساء والبنات بشكل  

بوضعيته  والنهوض  الصدد   .واالجتماعية  ةاالقتصادي   ن أفضل  هذا  موريتانيا  تضم    ،وفي  إذاعة 
% من العاملين فيها هم من النساء، 60النصيب األعلى من حضور النساء، إذ أن ما يقارب  

التلفزيون   في  أما  هامة.  وظائف  يتولين  الحيوية  أكثر    هنحضور فوفيها  القطاعات  بعض  في 
القطاع المكلف بالشؤون  تعمل في  امرأة غالبيتهن    70تسيير هذه المؤسسة. فهي تضم  ب   المتعلقة

وج بإقامة السلطة العليا للسمعيات ير قطاع اإلعالم الذي ت  ر مع تحو اإلدارية. عالوة على ذلك،  
فإن فرص نفاذهن إلى مختلف الوظائف أصبحت    -  وهي سلطة تمثل فيها النساء  -البصرية  

يالحظ حضور متنام لبرامج    ، باإلضافة إلى ذلك  .أعلى، مما يمكنهن من التأثير في اتخاذ القرار
خاصة   تبث  ومناظرات  مناقشات  وهناك  والفتاة.  للمرأة  واالجتماعية  االقتصادية  بالتنمية  تتعلق 
على أمواج اإلذاعة أو تعرض على صفحات الجرائد إليجاد حلول أو لتحسيس الجمهور حول 

أصبحت   وقد  والبنت.  المرأة  بحقوق  المتعلقة  مقروئية  القضايا  وأعلى  تناغما  أكثر  الجهود  هذه 
قضية   جعل  إلى  ترمي  واالتصال  والتهذيب  اإلعالم  مجال  في  استراتيجية  إعداد  منذ  خاصة 

مع السهر على ضمان    ،النهوض بالمرأة والبنت في قلب اهتمامات أصحاب القرار والرأي العام
 تضافر جهود مختلف الفاعلين الضالعين في هذه العملية.
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ال .82 أنشطة  قامت  بتطوير  العمومية  مقاربة  تستهدف  سلطات  تطبيق  عبر  الفقر  على  القضاء 
والتمييز.   والعنصرية  الغير  وكراهية  التسامح  وعدم  الجوع  وإبعاد  المواطنين،  حقوق  على  ترتكز 
تترافق هذه التدابير مع اإلجراءات الالزمة والمناسبة لوضع حد لالسترقاق والممارسات الحديثة  

له.   تدابير لتصحيح  المماثلة  المعنية، وتطبيق  بين األطراف  بناء  وذلك ما مكن من بدء حوار 
السياق نفس  وفي  عنه.  الناجمة  واألضرار  المشكل  استراتيجية    ،هذا  العمومية  السلطات  أقرت 

الهجرة من شانها    وطنية الالجئين والمهاجرين عبر دمجهم في خطط ألتسيير  ن تحمي حقوق 
الذي قامت به السلطات العمومية جميع األشخاص بغض النظر عن    التنمية. وقد شمل التقييد 

على   المصادقة  على  وعالوة  وعليه،  وموثوقة.  سليمة  مدنية  حالة  منحهم  بغية  وذلك  أصلهم 
األدوات التشريعية لحقوق اإلنسان، سهلت السلطات العمومية النفاذ إلى الخدمات العامة بالنسبة  

بالد، ونظمت حمالت تحسيس لمحاربة التمييز ووضعت آليات لجميع األفراد الموجودين داخل ال
 لئك الذين من المحتمل أن يتعاطوه.و قانونية لمعاقبة وردع أ

 
 حدود التصرف ( 3

؛ فمن  بوضعية األطفال في الوسط الريفيفي مجال محاربة التمييز  المعوق الرئيسي    يرتبط .83
الحقوق   كافة  االستفادة من  تمكينهم من  بها  أجل  العمومية،  لألطفال  المعترف  السلطات  قامت 

الوطنية   االستراتيجيات  على  كافة  اإلنمائية  عالوة  تشمل  الموريتانيين  التي  خطة ألطفال    بتنفيذ 
الريفية   المرأة  النهوض لتطوير  عمل  خطة  وتتمحور  األرياف.  في  األطفال  كذلك  منها  يستفيد 

، وتطوير  مرأة من خالل: المناصرةالرفع من مستوى حقوق الأهداف: )أ(    6بالمرأة الريفية حول  
صحة المرأة في الوسط الريفي تحسين مستوى  ؛ )ب(  حقوق المرأة الريفيةوسائل االتصال وتعميم  

التي تتعرض لها المرأة في الريف، وتطوير النفاذ إلى  محاربة الممارسات الضارة بالصحة    :عبر
الريف، ومحاربة األمراض الوبائية، الصحة الجنسية واإلنجابية لنساء  ، وتحسين  الدوائر الصحية

من خالل: تعزيز نفاذ نساء الريف إلى التمدرس  ؛ )ج(  والجماعيةبالنظافة الشخصية  والنهوض  
في   األمية  ومحو  الريفية،  البنت  تمدرس  دعم  الريف،  في  التربوي  العرض  مستوى  من  الرفع 

ف حياة المرأة الريفية وذلك تحسين ظرو التي من شأنها  تطوير البنى التحتية  الوسط الريفي؛ )د(  
  برامج ومد  ،  مصادر المياهوإقامة  ، وتشييد السدود والحواجز الرملية،  النفاذ الجغرافيمن خالل:  

ترقية   )هـ(  البيئية؛  الظروف  وتحسين  القروية،  من  الكهرباء  الريفي  الوسط  في  النسوي  التشغيل 
إ والنفاذ  للدخل،  المدرة  واألنشطة  المهني،  التكوين  )و(  خالل:  المنتجات؛  وتسويق  القرض،  لى 
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أنشطة:   خالل  من  الريفية  بالمرأة  تتكفل  التي  الهياكل  قدرات  التسيير  هيئات  تعزيز  تعزيز 
 التنظيمات النسوية الريفية. وتقوية ودعم مؤسسات التأطير النسوي الجهوية؛ ، المركزية

يمكن من  تقويم  حتى اآلن لم تحصل على  لكنها    2009منذ سنة  لقد تم تطبيق خطة العمل   .84
دقيق  ضبط بشكل  الريف  نساء  على  المالحظ  لكن  .  آثارها  )أ(  أنمن  إلى :  النفاذ  مصاعب 

القاعدية   االجتماعية  )ب(  الخدمات  للنساء؛  بالنسبة  تقليصها  وسائل  تم  إلى  الريف  نساء  نفاذ 
الوقت،...(   التكوين،  القرض،  )األرض،  )ج(  اإلنتاج  تحسن؛  من  يستفدن  أصبحن  النساء  قد 

التوليد )عالجات التوليد، المساعدة في الوالدة، الخ(؛ )د( أخذن يشاركن في تنظيمات  دمات  خ
اتخاذ   دوائر  يمثلن في  القروية؛ كما  الرابطات  الزراعي بشكل جماعي من خالل  القرار اإلنتاج 

)هـ(   المختلطة؛  التنظيمات  الريف  بهذه  للمناصرة  أصبحن  نساء  بحقوقهنمتقبالت  ،  المتعلقة 
فيهان  ويبدي  بالمشاركة  من    .اهتماما  العديد  تحسين  وهناك  بغية  اتخاذها  تم  التي  اإلجراءات 

الريف المرأة في  الريف كذلك. ويتعلق األمر  ستفيد منها  ي، وهي إجراءات  وضعية  األطفال في 
إنشاء مراكز صحية؛ )ب(   بما يلي: )أ(    تمويل تقديم  ؛ )ج(  فتح مدارسعلى وجه الخصوص 

لل  300قدره   النساء  مليون  تكوين  )د(  النسوية؛  للدخل،  تعاونيات  المدرة  األنشطة  تسيير  على 
من شباب الريف؛ )و(   300تمويل أنشطة مدرة للدخل لصالح  والطبيخ، والسياحة، والتعليم؛ )هـ(  

لتثمين دور  منتديات  مارس؛ )ز( تنظيم مهرجانات ثقافية و   8ترقية المرأة في الريف بمناسبة عيد  
توفير ألواح شمسية )للتبريد، ؛ )ط(  ذات نفع اقتصادينسوية  )ح( إنشاء تجمعات    ؛المرأة الريفية

مليون أوقية    500؛ )ي( إنشاء صندوق خاص بقيمة  ( والتغذية، والطهي، ومعالجة العجالت...
التلقيح   حمالت  تنظيم  )ل(  الريفي؛  الوسط  في  أمل  متاجر  إقامة  )ك(  الريف؛  نساء  لصالح 

الريف   )ومضاعفة )م(  (يةاإلذاعات  )ن(  ؛  والتوعية؛  التحسيس  وتجهيز  حمالت  المراكز  توسيع 
 منصات متعددة الوظائف لصالح نساء الريف؛ )ع(الصحية في الوسط الريفي؛ )ص( تطوير  

 نشر المداجن في الوسط الريفي.
 

 )ب( المصلحة العليا للطفل

يكمل .85 لم  ألنه  هشاشة  أكثر  البشري  الكائن  فيها  يكون  مرحلة  الطفولة  الجسمي   فترة  نموه 
يتعين أن  والعقلي على حد سواء. ويستدعي الطفل عناية ورعاية خاصة. ومن أجل القيام بذلك  

 . الدائم في األنشطة اإلنمائيةتكون المصلحة العليا للطفل هي الثابت 
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للط .86 العليا  المصلحة  مبدأ  أن  العمومية  السلطات  األطفال.  توافق  حماية  بضرورة  يرتبط  فل 
باألطفال   المتعلقة  القرارات  جميع  )أ(  هامتان:  قاعدتان  المبدأ  هذا  على  اتخاذها  وتترتب  يجب 

من أجل ضمان رخائه المباشر والمستقبلي؛ )ب( جميع القرارات وجميع    لمصلحة الطفل الصرفة
حة العليا للطفل لضرورة  المصلوتخضع  اإلجراءات يجب أن تضمن بشكل إلزامي حقوق الطفل.  

حماية األطفال. وللقيام بذلك، ترتكز أنشطة السلطات العمومية على المصلحة العليا للطفل وهي 
األنشطة المقدمة في هذا التقرير إلى النهوض بجميع األطفال وتهدف  ترمي إلى تحقيق رخائه.  

  ونمو ن الصحة الجيدة  وضمان رخائهم وذلك على أصعدة مختلفة: )أ( الرفاه البدني، عبر ضما 
نموه   يحقق  كي  للطفل  اإلمكانات  توفير  طريق  عن  المعنوي،  الرفاه  )ب(  جيد؛  بشكل  الطفل 

وطبقا  العقلي والروحي.  االجتماعي  التفتق  فرص  للطفل  توفر  أن  االجتماعي:  الرخاء  )ج(  ؛ 
باء  حماية الطفل في المقام األول من مسؤولية اآل   تعتبر،  1991يوليو    20لمقتضيات دستور  

العمومية.   السلطات  مسؤولية  من  ثم  بهم  تحيط  التي  األساس،والمجموعة  هذا  أرست    على 
وممارسات   وإجراءات  وسياسات  قوانين  تشمل  للطفل  فعالة  حماية  منظومة  العمومية  السلطات 
تستهدف الوقاية والمكافحة الفعالة لمختلف المشاكل المتعلقة بسوء المعاملة والعنف والتمييز التي  

المعايير الدولية الرئيسية لحماية حقوق الطفل، صادقت على  كن أن تضر برخاء الطفل. وقد  يم
الوطنية التشريعات  إلى  المناسب    .ونقلتها  التكفل  ضمنت  األطفال  بكما  أصناف  مختلف 

ذلك على  عالوة  لهم.  والمستدامة  المقبولة  الحلول  وتوفير  إلخ(  الالجئين،  حاربت   ،)المعاقين، 
العم التي  السلطات  التقليدية  الممارسات  اتجاه  ومية  المعاملة  وسوء  التمييز  تشجع   / تؤدي 

األساسية    .األطفال الخلية  تشكل  التي  األسرة  الدستور  يحمي  المجال،  هذا  المجتمع  في  في 
 المسلم.

وتكوينهم باستمرار على احترام مصلحة الطفل عن طريق    ءاألوليا  تقديم المعلومات إلىيتم   .87
الوالدي بمنحهم  التربية  مكلفة  فهي  واألسرة.  والطفولة  االجتماعية  الشؤون  وزارة  تنفذها  التي  ة 

والتعرف على    ،تمكنهم من حماية األطفال بشكل فعليالتي  الكفايات والمعارف والحوافز الالزمة  
أن  كما  هامة،  الحماية  هذه  وتعد  عليها.  والرد  المعاملة  وسوء  واإلهمال  التمييز  أشكال  بعض 

أمر األكثر    فاعليتها  وكونهم  جهة،  من  الكبيرة  هشاشتهم  إلى  بالنظر  األطفال،  لرخاء  حيوي 
 عرضة لمختلف مشاكل سوء المعاملة واالستغالل والتمييز والعنف.
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األحوال  .88 مدونة  في  خاصة  الوطنية،  القانونية  المدونة  في  للطفل  العليا  المصلحة  دمج  تم 
ة الطالق من سحب الحضانة من الشخص الذي يستحقها الشخصية التي تسمح للقاضي في حال

الطفل مصالح  لحماية  المثلى  بالشروط  يفي  كان ال  إذا  بالنسبة    .قانونيا  كذلك  الحال  هو  وهذا 
بالوصايةللقرارات   للطفل   ، المتعلقة  العليا  والمصلحة  المصلحة.  لهذه  تبعا  يقرر  القاضي  ألن 

النز  بتسوية  المتعلقة  القضاة  األحداث مدمجة في خطة  الزوجين. وفي مجال قضاء  بين   ، اعات 
يتمثل في إعداد بدائل جديدة    ،نزاع مع القانون   حالةفي    واقعيوجد نظام خاص لصالح الطفل ال

للطفل.   االجتماعي  الدمج  وإعادة  المعاقبة،  وعدم  للوساطة،  األولوية  تعطي  الجزائية  للمعالجة 
القانوني   األمر  الجنائي ويشجع  بالحماية  للطفلالقاضي  ال  ة  بالتدابير  المتعلق  ة  بديلوالمرسوم 

والتصحيح وعدم التمييز من خالل إشراك المصالح والهيئات المعنية بالطفولة   ،إجراءات الوساطة
لطفل. وفي حالة العالج، فإن العليا لمصلحة  نسب مع الالتدابير األتيار  واخ  ات في اتخاذ القرار 

فت  يستفيد خالل  الحرية  المحروم من  التدابير  الطفل  تنفيذ  دوري    الردعية أو    الوقائيةرة  إذن  من 
فإن   ،محدود يمنح له تبعا لمصلحته العليا. أما بالنسبة لمراجعة التدابير المتخذة في حق الطفل

قاضي األطفال يستطيع بالتنسيق مع مصالح إعادة التأهيل المعنية مراجعة مستوى تحمل الطفل 
الحال في  حقه.  في  المتخذة  أكثر  للتدابير  لجعلها  بمراجعتها  القيام  القاضي  يستطيع  المغايرة،  ة 

التي   واإلعالمية  التكوينية  الملتقيات  الممارسة  هذه  أمر  وتسهل  الطفل.  مصلحة  مع  مواءمة 
واألمر المعاهدة الدولية المتعلقة بحقوق الطفل  يتلقاها القضاة وأعوان القضاء سنويا حول أحكام  

 . ائية للطفلالقاضي بالحماية الجنالقانوني 

 
 حدود التصرف ( 3

المتع .89 الرئيسية  المعوقات  المن ضمن  بالتكفل  الطفل، يمكن أن نورد: )أ(  لقة  فعال بمصلحة 
الوسائل على  ونقص  محدودية برامج إعادة الدمج؛ )ج(  عدم كفاية المعطيات اإلحصائية؛ )ب(  

العناية  ضعف  )د(    في بعض القضايا المتعلقة بالطفولة؛باتساع المشكل  وجه الخصوص مقارنة  
تعبئة الشباب من  كون  على مستوى مجموع الساكنة؛ )هـ(    CADPEالواردة في  والمضامين  بالقيم  

يزال   ال  الميثاق  تطبيق  العمومية أجل  السلطات  اتخذت  السابقة،  التدابير  على  وعالوة  جنينيا. 
ي: )أ( تعزيز  من أجل تجاوز المعوقات. ويتعلق األمر على وجه الخصوص بما يلأنشطة فعالة  

حركة وطنية حقيقية  لتطوير  النهوض بحقوق الطفل، مع تقديم الدعم  حمالت المناصرة لصالح  
التمييز واالستغالل   أشكال  كافة  الطفل في موريتانيا؛ )ب( مكافحة  في  والتجاوز  تعمل لصالح 

  مخصوصة؛ لألطفال الذين يحتاجون إلى إجراءات حماية  حق األطفال؛ )ج( منح عناية خاصة  
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الوطنية)د(   السياسات والتشريعات  خاصة األطفال  لخلق مناخ مالئم لحماية األطفال، و   تعزيز 
 األكثر هشاشة.  

 ( 6الحق في الحياة والبقاء وفي النمو )المادة ج( 

المستوى   .90 على  البشر  لجميع  به  معترف  حق  الحياة  في  أساسي  اإلنسانيالحق  قانون  وهو   ،
الق األخرى  الحقوق  جميع  على  ال  يهيمن  األخرى  الحقوق  فإن  حياة،  هنالك  تكن  لم  فإذا  ائمة، 

 للحديث عنها. غمسو 
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ه إمكانية أن  يوأن تكون لد   تهالحق في الحياة هو فرصته في أن يعيش حيا   ،بالنسبة للطفل .91
ق في الحصول على حياة  يكبر وينمو وأن يصبح راشدا. ويشمل هذا الحق جانبين أساسيين: الح

الوالدة منذ  حياة    ،محمية  على  الحصول  في  الحق  هناك  سليم.  بشكل  والنمو  البقاء  في  والحق 
حق   الحياة  في  الحق  أن  ومعلوم  الوالدة.  منذ  شخص الزم  محمية  يعتبر    .لكل  الوالدة  ومنذ 

وهو ما يمر   اإلنسان كائنا حيا تجب حمايته. فالطبيعة البشرية تستدعي احترام كرامة الشخص، 
قبل كل شيء عبر حماية حقه في الحياة. وهذا يعني أن جميع األطفال منذ الوالدة لديهم الحق  

إنه    .حق الطفل في أن ال يقتلكذلك  والحق في الحياة يعني    .في أن يحصلوا على حياة محمية
حق   المنع البات للتسبب عمدا في موت شخص. وال تطبق السلطات العمومية عقوبة الموت في

وال يتساهل    .األطفال الجانحين وهي تحمي بشكل فعال حياتهم عبر محاربة وتجريم قتل األطفال 
  278أ( الوأد )المادة  )المشرع مع األفعال التي تتعلق بالتعدي على حرمة حياة الطفل، خاصة:  

الجزائية المدونة  )المادة  (من  اإلجهاض  )ب(  عن   293؛  التخلي  )ج(  الجزائية(؛  المدونة    من 
)المادة   الجزائية(  326الطفل  المدونة  المعتاد    ؛من  المعاملة  ا)د( سوء  )المادة في حق  ألطفال 

القانوني    10 األمر  للطفلمن  الجنائية  بالحماية  األطفال  و (؛  القاضي  على  الجنسي  االعتداء 
القانوني    25)المادة   بالحماية الجنائية للطفلمن األمر  ى  )هـ( االعتداء الجنسي عل   (؛القاضي 

من األمر    27األطفال من قبل األقارب أو األشخاص الذين لديهم سلطة معنوية عليهم )المادة  
( االستغالل الجنسي لألطفال وإخضاعهم للبغاء  و(؛ )القاضي بالحماية الجنائية للطفلالقانوني  
القانوني    25)المادة   األمر  للطفلمن  الجنائية  بالحماية  األطفال  ز)  ؛(القاضي  اغتصاب   )

القانوني    24مارسات العنف المؤدية إلى الوفاة )المادة  وم بالحماية الجنائية  من األمر  القاضي 
القاضي بالحماية الجنائية  من األمر القانوني    45وحجزهم )المادة  األطفال  اختطاف  (  ح)  ؛للطفل
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  در يج  ها،لى أسبابرف ع(. من جهة أخرى، من بين التدابير المتخذة لتسجيل الوفيات والتعللطفل
  ح من قبل الوكالة الوطنية للحالة المدنية على نظام التصري   2011المصادقة في سنة  التنبيه إلى  

 ن من تحليل جميع البيانات المتعلقة بالوفاة حسب السن والجنس.الذي يمك  

 
 المكتسبات  (2

 ه ونمو الطفل  تتعلق ببقاء  استراتيجية    2011في سنة  أعدت الجمهورية اإلسالمية الموريتانية   .92
بتنظيم اختصاص تحسيس  الحكومية، دعما لمجهودات الدولة،    . وتقوم المنظمات غيرتهوحماي
الضارة  حول   الممارسات  االنعكاسات  كما  لبعض  الطفل.  حياة  تهدد  المنظمات  التي  هذه  تقوم 

 لمحاربة سوء التغذية، ولترقية الرضاعة الطبيعية. بتنظيم حمالت غير الحكومية 
والت الشراكة  التي  وتستفيد  الطفل  عبئة  الفاعلين في مجال حماية  وضمان حقه في  تتناول جميع 

من دعم وكاالت هيئة األمم المتحدة. وقد تعهدت الحكومة الموريتانية بمنح عناية خاصة  الحياة  
لصحة األم والطفل. وقد صادقت البالد على التعهدات المتعلقة بتحقيق أهداف األلفية للتنمية في  

 . 7و  6و  5و  4ها األهداف خاصة من 2015أفق 
 

 حدود التصرف ( 3

وفيات األطفال واألحداث، ع لفالمرتمعدل  التتمثل المعوقات في هذا الشأن في ما يلي: )أ(   .93
بلدا ناميا يموت فيها األطفال بكثرة فيما دون سن الخامسة،    60ضمن  ذلك أن موريتانيا تعتبر  
باإلمكان   والسيطرةوألسباب كان  الحاد    الوقاية من جلها  التغذية  الذي  عليها؛ )ب( معدل سوء 

%؛ )د( 11%؛ )ج( اعتماد الرضاعة الطبيعية الصرف من قبل نسبة ال تبلغ  12يبلغ إجماال  
%؛ )هـ( 12و  5د الوالدة تتراوح ما بين  كون نسبة األطفال الذين يعانون من نقص في الوزن عن 
سري والتضامن الجماعي مما يسهم في الفقر المدقع الذي تعاني منه األسر، وتفكك النسيج األ 

 جنوح األطفال. 

 ( 12)د( احترام آراء الطفل )المادة 

 التشريعية واإلدارية والقضائية  اإلجراءات ( 1

المهنيين   .94 التعبير عن آرائهم، ولتوجيه  لتشجيع األطفال على  تدابير وترتيبات  اتخاذ عدة  تم 
عال في الحسبان في مسار اتخاذهم للقرارات. والمتدخلين كي يحترموا هذه اآلراء وأن يأخذوها ف

وفي مجال احترام وجهات نظر الطفل أمام المحاكم ومشاركته في أي أمر يخصه، فإن القضاة  
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يضمنون للطفل الحق في التعبير بشكل حر عن آرائه التي يتم أخذها في الحسبان طبقا لسنه  
يستمع إليه في كافة اإلجراءات  عن طريق منحه الفرصة للتعبير عن آرائه وأن    ،ومدى نضجه

القضائية والتدابير االجتماعية والتربوية المتعلقة بوضعيته، وذلك إما بشكل مباشر أو عن طريق  
يتم   التدابير  النفسية. هذه  الناحية  بأخصائيين اجتماعيين يستطيعون طمأنته وتهدئته من  دعمه 

األحكام وهذه  والجزائي.  االجتماعي  المجالين  في  مفعولها    تطبيقها  سريان  منذ  تشهد  القانونية 
أو   واألسرة  والطفولة  االجتماعية  الشؤون  وزارة  تدخل  مستوى  على  سواء  التطبيقات  من  العديد 

األسرة  قاضي  مستوى  القصر؛  على  محكمة  أو  األطفال  قاضي  القانوني    أو  األمر  أن  ذلك 
غ باالستماع إلى الطفل وإلى يلزم هذه السلطات في حالة اإلبال  القاضي بالحماية الجنائية للطفل

الحسبان. في  آرائه  األسرية  و   أخذ  الحياة  أوجه  جميع  في  الطفل  لمشاركة  فعلي  تشجيع  هناك 
واالجتماعية عبر الممارسة المستمرة لألطفال البرلمانيين في دورهم الجديد بوصفهم نوابا؛ وذلك  

التشريعات    داخل   اية الطفولةعبر مشاركتهم في مناقشة القضايا التي تتصل باهتماماتهم مثل حم
الوطنية وعلى مستوى القضاء، وبرامج الصحة الموجهة إلى األطفال واليافعين. وقد شجع هذا  
العمل انتخاب برلمانيين من مختلف مقاطعات البالد ومجالس بلدية بشكل تدريجي. عالوة على  

الثانوي   عززت ذلك،   التعليم  مؤسسات  في  المتواجدة  والرابطات  في   األندية  المشاركة  محبة 
مثل المجاالت  والدينية.  :مختلف  المدنية  والتربية  والمعلوماتية  والرياضة  والبيئة  تم    الثقافة  وقد 

في   وثيق  بشكل  األطفال  برلمان  بعد  المتعلقة  المشاورات  إشراك  ما  بغية    2015بأجندة  وذلك 
 في آفاق تنمية البالد. بعد الطفولة الكامل لدمج ال

 
 ( المكتسبات 2

بمناسبة تخليد يوم  و التي تكرس احترام رأي الطفل.  دقت موريتانيا على جميع المعاهدات  صا .95
في   اإلفريقي  يوجه    يونيو  16الطفل  سنة،  كل  السكان  خطابات  األطفال  من  تتم  إلى  عبرها 

 لطات السياسية بشأن حماية حقوقهم. مساءلة الس
ترام هذا الحق. من جهة أخرى،  إلى ضمان احوتسعى الرابطات والمنظمات غير الحكومية كذلك 

المتمدرسين  بإمكان   السلك  الموجودين  األطفال  نهاية  يختاروا  في  التي  التوجيه  أن  الشعبة  إلى 
متابعة   في  الغرض.  فيها،  دراستهم  يرغبون  لهذا  شكلية  تعبئة  عبر  برلمان  وتأتي  وذلك  إقامة 

الحق   لتعزز هذا  للطفل.  لألطفال  به  القوانين  على  موريتانيا  ة  أن مصادقيذكر كذلك  المعترف 
الطفل   المتعلقة بحماية  العالمية لصالح  قد  الدولية  الحركة  وتعبئة حول  األطفال،  أحدثت حراكا 

صالح  لوحملة "لنقل نعم لألطفال" وهو ما سهل دونما شك عملية المناصرة واإلعالم واالتصال  
احترام  وقد أصبح تشجيع    والعمل على مشاركته واحترام رأيه.النهوض بحقوق الطفل وحمايته،  
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إلى الدولة  قاطبة إحدى األولويات. وقد دفع اتساع هذه المهمة  على مستوى السكان  رأي الطفل  
قد منح الفرصة السانحة لخلق  عمليات شراكة صلبة. كما أن نشاط السلطات العمومية  تطوير  

مع   استراتيجية  الشركاء  تحالفات  المدني  الديناميكيين  بعض  المجتمع  وجه  وذ في  على  لك 
خ من  والفريق الخصوص  للطفولة،  البلدي  والمجلس  للطفولة،  الوطني  المجلس  إنشاء  الل 

إلى إطالق  البرلماني الموريتاني للطفولة، ورابطة الصحفيين المدافعين عن الطفل والمرأة، إضافة  
الوطالعمد  مبادرة   الحكومية  غير  المنظمات  أن  كما  الطفل.  عن  المدافعين  نية  الموريتانيين 

اهتمامها  والدولية   فأكثر  أكثر  كيزداد  ولئن  فيه.  ومشاركتها  تزال  باألمر  ال  الشباب  تعبئة  انت 
تنمو مع رابطة  محدودة، فإن تجارب جد مشجعة   الموريتانيين، وفي  أخذت  الكشافة والمرشدين 

 برنامج الشباب والحياة الجمعوية".سياق "
أمر أكيد ومالحظ، لكن قدراتها على التعبئة  المدني  جميع هذه الهيئات التابعة للمجتمع  إن التزام  
تزال   كافال  بشكل  مستغلة  وتعزيز  غير  مواصلة  أن  يعني  وهذا  بين  .  ما  والتنسيق  التعاون 

الوطنية   الحركة  وتطوير  لتشجيع  أساسية  مسألة  األخرى  والهيئات  اليونيسيف  ومنظمة  موريتانيا 
 لصالح األطفال. 

 
 حدود التصرف ( 3

تواجه  المعوقتتعلق   .96 التي  الطفل  ات  حق  التعبير  احترام  القائم  في  مختلف  بالتفاوت  بين  ما 
الواليات من خالل الذي يتمحور على جميع  من البرنامج اإلنمائي  واليات الوطن؛ فعلى الرغم  

االستراتيج  العاصمتين  اإلطار  أطفال  بأن  االعتراف  من  مناص  ال  فإنه  الفقر،  لمكافحة  ي 
لل  واالقتصادية  أهم  بالد  السياسية  بنسب  العصرية  االتصال  وسائل  إلى  نفاذ  من  من  يستفيدون 

األخرى.   الواليات  والمحاور  وستمكن  أطفال  عمل    اإلستراتيجية  التوجيهات   –  2014وخطة 
إلطار االستراتيجي  األربعة لمحاور الف هذه التحديات؛ فمن رفع مختلالسلطات العمومية  2015

سجمة بين مختلف واليات موريتانيا، وهو ما من  وازنة ومنستفضي إلى تنمية متلمكافحة الفقر  
بغض النظر عن مدى تواجده في هذه المنطقة الجغرافية أو  بشكل أكبر  رأي الطفل  مراعاة  شأنه  
البالد.  تلك   األول  أما  داخل  االقتصادي  فيالمحور  النمو  تسريع  يعتبر  تناول  أي  الذي  أساس 

االقتصاد تقليص   لتنافسية  وتحسين  المحور خضوعه  وتراجع  ،  للفقر،  وأما  الخارجية.  للعوامل 
للفقراء   االقتصادية  الدائرة  في  النمو  ترسيخ  إلى  فيهدف  تثمين  الثاني  خالل  النمو  من  طاقة 

النفاذ إلى  عند هؤالء. وأما المحور الثالث فيتجه صوب تطوير الموارد البشرية وتحسين  واإلنتاج  
على  تعتمد  التطوير والتنمية المؤسسية التي  يركز على  الخدمات القاعدية. وأما المحور الرابع ف 

 المعنيين بمكافحة الفقر. الفاعلين لجميع  التامةوعلى المشاركة الحكم الرشيد 
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 (12و   7و   4)المواد الفعلية  هوتشجيع مشاركت حصول الطفل على المعلومات )هـ( 

 اإلدارية والتشريعية والقضائية  اإلجراءات ( 1

شاركة الطفل في كافة جوانب الحياة األسرية واالجتماعية أمرا فعليا من  لقد أصبح تشجيع م .97
المتمثل في المشاركة  ودورهم النيابي الجديد  األطفال البرلمانيين،  لعمل  خالل الممارسة المستمرة  

القضايا   مناقشة  باهتمامهم،  في  الصلة  داخل ذات  الطفل  لحماية  بالنسبة  الحال  هو  كما 
الصحة الموجهة لألطفال واليافعين. ومما  قضايا العدالة والصحة، وبرامج  الوطنية، و التشريعات  

األمر  سهل   مقاطعهذا  مختلف  من  برلمانيين  وإقامة  انتخاب  الوطن،  بشكل  ات  بلدية  مجال 
من   أسهمت  تدريجي.  أخرى،  الثانوي  والرابطات  األندية  جهة  التعليم  مؤسسات  في  في  العاملة 

مالميول  تطوير   في  تشاركي  المجاالت  بشكل  والبيئة  ختلف  والمعلوماتية كالثقافة  والرياضة 
المتعلقة   المشاورات  في  األطفال  برلمان  إشراك  وثيق  بشكل  جرى  وقد  والدينية.  المدنية  والتربية 

بشكل كامل ضمن آفاق تنمية  وذلك لضمان أخذ بعد الطفولة في الحسبان   2015بأجندة ما بعد  
 البالد.

 ( المكتسبات 2

لمعلومات وتشجيع  في الحصول على احق الطفل  تدابير لضمان تطبيق  جملة    اتخذت الدولة .98
األمم  ويتعلق األمر على وجه الخصوص بما يلي: )أ( المصادقة على معاهدة  مشاركته الفعلية.  

المتحدة حول حقوق الطفل؛ )ب( المصادقة على الميثاق اإلفريقي لحقوق الطفل ورخائه؛ )ج(  
خاصة   قضائية  منظومة  بلدية  بالإقامة  مجالس  إنشاء  )هـ(  لألطفال؛  برلمان  إنشاء  )د(  ر؛  ق ص 

الطفل يوم  تخليد  على  المؤسسي  الطابع  إضفاء  )و(  المغاربي،   اإلفريقي،  لألطفال؛  والطفل 
 . الخوالبنت الصغرى، 

 
 حدود التصرف ( 3

.  المصاعب قائمةهذه الهيئات، ال تزال  وإقامة  ،  النصوص جميع هذه  توفر  على الرغم من   .99
والراشدين ويحترمه؛ أما  ألمر األبوين  المجتمع يعتبر الطفل كائنا يجب عليه أن يخضع ا يزال  مو 

 حتى في القضايا التي تعنيه.  وجهة نظره فال تؤخذ في الحسبان  
 

 والحريات العامة  الحقوق المدنية رابعا:

 ( 6)المادة االسم والجنسية، والهوية والتسجيل عند الوالدة )أ( 
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 بالحالة المدنية للطفل.  النهوض بالوالدة وتسجيلها وذلك بغية صريح  يتم تنظيم الت .100

 التشريعية واإلدارية والقضائية  اإلجراءات ( 1

ويشمل هذا اإلطار: )أ(    .تتوفر موريتانيا على إطار قانوني يضمن القيام بتسجيل الوالدات  .101
رقم   بتاريخ    2011/003القانون  )ب( األسماء  ب  المتعلق  2011ير  اين  12الصادر  العائلية؛ 
رقم   بتاريخ    96/020القانون  )ج(   1996يونيو    19الصادر  األسرية؛  األسماء  لنظام  المنشأ 
رقم   )د(   1961يونيو    12الصادر    61/112القانون  الموريتانية؛  الجنسية  لمدونة  المتضمن 
  يونيو   19الصادر بتاريخ    96/019الذي يلغي ويحل محل القانون رقم    2011/003القانون رقم  

الذي يلغي ويحل محل    2010/023المتضمن لمدونة الحالة المدنية؛ )هـ( القانون رقم    1996
رقم   القانون  أحكام  مدونة  المعدل    1961يونيو    12الصادر    61/112بعض  يتناول  الذي 

( الموريتانية؛  المرسوم رقم  والجنسية  للتقييد في    2011/110(  القانوني  المحدد لإلطار  أ  و   /
الوطني   )السجل  رقم  زللسكان؛  المرسوم  وسير  2010/150(  وتنظيم  إنشاء  المتضمن  و.أ.   /

المتضمن    ل/ و.د. 937عمل الوكالة الوطنية للسجل السكاني والوثائق المؤمنة؛ )ح( المقرر رقم  
للتقي المقاطعية  الهيئات  الواليد.  إنشاء وتنظيم وسير عمل  دة، يحق لكل شخص الحصول  فمنذ 

وبما  بفرديته  خل مجتمع معين، كما أنها اعتراف أكيد على وجوده داتعلى هوية. وهوية الشخص 
الهوية  يميزه   يعني أن امتالك  أقاربه. وهذا  إنساني أساسي يمكن كل شخص من أن  عن  حق 

والجنس والجنسية بالنسبة  يتمتع بمجموع هذه الحقوق. وتشمل الهوية االسم واللقب وتاريخ الميالد 
المعلومات   هذه  فبفضل  حقوقه  للشخص؛  على  الشخص  خاصة  يحصل  التزامات  عليه  وتكون 

الحق في أن لكل شخص  )امرأة، رجل، طفل، معاق، الجئ، الخ(. ومنذ الوالدة  نتيجة وضعيته  
يكون لديه اسم ولقب. ويجب على األبوين أن يصرحوا باالسم واللقب وتاريخ ازدياد الوليد لدى  

طفل، وترسم وضعيته  لسلطات العمومية بوجود الالسلطات المعنية. وبتسجيلها للوالدة، تعترف ا
بفضل هذا االسم وتسجيله لدى سجالت الحالة –اتجاه القانون. من جهة أخرى، يستطيع الطفل  

القانونية    -المدنية الترسانة  وتمكن  وأمه.  بأبيه  تربطه  التي  القرابة  صالت  أي  نسبه،  يثبت  أن 
 بر ضمانها هذا الحق.الموريتانية بيسر من المحافظة على هوية الطفل ع

منذ الوالدة يكون من حق الطفل كذلك الحصول على جنسية. ويمكن الحصول على الجنسية   .102
: يحصل الطفل على الجنسية الموريتانية إذا كان مولودا حق الدمعبر طريقتين مختلفتين: )أ(  
ا كان قد ولد : يحصل الطفل على الجنسية الموريتانية إذ حق التربةمن أبوْين موريتانيين؛ )ب(  

إبان   الجنسية  اكتساب  ويتم  أخرى.  جنسية  ألبويه  كانت  ولو  حتى  الموريتانية  األراضي  على 
التصريح بالوالدة. وهي جانب هام بالنسبة للطفل، ألنها سمة من سمات المواطنة. وتنص المادة 

الصادر في    10 القانون  ال  1960يونيو    21من  الطفل حديث  "يعتبر موريتانيا  أنه  والدة على 
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الذي يعثر عليه في موريتانيا من أبوين غير معروفين. لكن تتوقف صفة الموريتانية عنه إذا تم  
التعرف على أصله األجنبي وذلك قبل بلوغه سن الرشد، وإذا كان طبقا لقوانين المواطنة في ذلك  

حديثي لألطفال  الموريتانية  الجنسية  منح  يعني  وهذا  الجنسية".  تلك  على  يحصل  الوالدة    البلد 
الخدمات  من  االستفادة  من  طفل  أي  الهوية  تمكن  موريتانيا.  في  عليهم  العثور  يتم  الذين 
وهذا  القانونية.  الشخصية  يخوله  الجنسية  ومنحه  الطفل  والدة  وتسجيل  األساسية.  االجتماعية 
يعني أنه مثل أي شخص، سيكون معترفا به رسميا بوصفه عضوا في المجتمع، وأنه سيتمتع  

يحتاجها  بحقوق التي  الخدمات  مختلف  إلى  النفاذ  من  سيتمكن  األساس  هذا  وعلى  وواجباته.  ه 
لينمو ويبني حياته ومستقبله. سيكون بمقدوره على وجه الخصوص النفاذ إلى الخدمات الصحية  
المناسبة لعمره ولوضعه الصحي. سيكون بمقدور الطفل كذلك أن يذهب إلى المدرسة وأن يلتحق  

. كما تجلب الهوية الحماية القانونية المناسبة لكل طفل. تسمح هذه الهوية كذلك  بقسم من مستواه 
للطفل بأن يستفيد من الحماية القانونية عن طريق أبويه والدولة. وعلى هذا األساس يمكنه أن  
سوء   من  أشكال  أية  ضد  الخصوص  وجه  سيحميه على  الذي  القصر  حماية  نظام  من  يستفيد 

 المعاملة واالستغالل.

 ( المكتسبات 2

المجال   .103 هذا  في  الرئيس  المكسب  إنجاز  يتمثل  نظام  في  خالل  من  المدنية  الحالة  إصالح 
وقد جرى تنفيذ هذا اإلصالح إثر توصية  .  2011التقييد الذي أصبح ساري المفعول منذ سنة  

  . ته الميثاق اإلفريقي لحقوق الطفل ورفاهي فيها مع أحكام  تشترك  لحقوق الطفل  من اللجنة الدولية  
إسناد  تم  التقييد   وقد  ستتولى    نظام  التي  المؤمنة  والسجالت  السكان  لتقييد  الوطنية  الوكالة  إلى 

إقامة منظومة وطنية للحالة المدنية وإنتاج الوثائق المؤمنة. وتتمثل مهمة هذه الوكالة في إقامة  
المعنية،  ديث  وتح اإلدارات  مع  وبالتشاور  البيومتري.  السكاني  التقييد  الوكالة  منظومة  تضطلع 

المؤمنة   والملفات  السكان  لتقييد  هوية بالوطنية  ضبط  لمعلومات  والتحديث  التسجيل  ضمان 
نظام   بتطبيق  تقوم  الغرض،  لهذا  لها.  العابرين  أو  موريتانيا  في  المقيمين  واألجانب  المواطنين 

من مهامها  للمعلومات يضمن الوثوقية والسالمة واألمن لهذه المعلومات. كما تتولى الوكالة ض 
إدارات  احتياجات  بتلبية  فإنها مكلفة  اإلطار  هذا  وفي  المؤمنة.  الهوية  وثائق  وإنتاج  تخصيص 
الدولة في مجال الوثائق المؤمنة. وبحكم مهامها تكلف هذه الوكالة أيضا بما يلي: )أ( اإلشراف 

اإلحصاء وتنفيذ  إعداد  )ب(  المواطنين  استقبال  مراكز  لنشاط  والمتابعة  اإلدارية والتنسيق  ات 
مراكز  تزويد  )د(  المدنية؛  الحالة  أرشيف  ومسك  تنظيم  )ج(  المدنية؛  الحالة  ألغراض  للسكان 
عبر   المؤمنة  الوثائق  وإنتاج  تشخيص  )هـ(  عملها؛  لسير  الالزمة  بالوسائل  المواطنين  استقبال 

ا الوثائق  إنتاج  من  تمكن  تشغيلية  تحتية  بنية  إقامة  )و(  ومؤمن؛  موثوق  نظام  لمؤمنة  إقامة 
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وضمان سالمة البيانات، وسريتها وأصالتها؛ )ز( ضمان توفير وصيانة وتطوير النظم والشبكات 
المؤمنة الوثائق  وإنتاج  السكان  سجل  بتسيير  الكفيلة  الفنية    ؛الحاسوبية  المعايير  تحديد  )ح( 

ابع تشغيلها  ومراقبتها وتقييم تطبيقها، والمساهمة في تطويرها والسهر على ط   ،ناسبةوالتدابير الم
( المشترك؛  الوطني  طالوظيفي  السجل  بيانات  إلى  للنفاذ  الالزمة  والتجهيزات  المعدات  اقتناء   )

للسكان ووضعها تحت تصرف اإلدارات المهتمة، وتسيير ومراقبة مدى أصالة ووثوقية الوثائق  
( ك؛ )تها( تنفيذ أنشطة إعالم واتصال في المجال الخاص بأنشطيالمؤمنة وضمان صيانتها؛ )

( المؤمنة؛  الوثائق  مجال  في  الوطنية  والمهارات  واألنظمة  التكنولوجيا  الوثائق  لترقية  شراء   )
 ( تنظيم الدورات التكوينية ودورات تحسين الخبرة لطاقم الوكالة.مالمؤمنة لصالح إدارات الدولة؛ )

الدولة في م .104 التي رسمتها  العامة  التوجيهات  الوكالة مهمتها ضمن احترام  الحالة تؤدي  جال 
الوكالة  تجري  مهمتها،  وإلنجاز  الدولية.  المعاهدات  إطار  وفي  المؤمنة،  الوثائق  ومنح  المدنية 

ارية والقانونية والمالية الالزمة. ويمكن للحكومة أن تكلف الوكالة بإصدار  د الدراسات التقنية واإل
. ويمكن للوكالة المؤمنة  الوثائقو توصيات حول السياسة العامة للدولة في مجال الحالة المدنية  

طلب من الدولة ولصالحها أو للتجمعات  أية وظيفة أو عمل يتعلق بمهمتها استجابة ل أن تتولى  
المحلية أو المؤسسات العمومية أو للرابطات المهنية أو الشركات أو تنظيمات المجتمع المدني  

ين على عموم التراب  مركز استقبال للمواطن  58تتوفر الوكالة على  و   أو أي شريك آخر مهتم.
بلديات. كما فتحت مركز تقييد  المركزا في    167الوطني. وقد بدأت اإلجراءات المتعلقة بإقامة  

في امبره وباسكنو على مستوى مخيمات الالجئين الماليين، وذلك لتقييدهم بدعم تقني من منظمة  
 اليونيسيف والمفوضية السامية لالجئين. 

 
 حدود التصرف ( 3

الرابطات والمنظمات و حمالت التحسيس التي نفذتها مصالح الحالة المدنية    على الرغم من .105
النصوص وأهمية وثيقة الحالة المدنية. والدولة  غير الحكومية، فإن سكان الريف يجهلون وجود  

الوسائل تتوفر على  تقييد    ال  يطرح  للتحسيس. من جهة أخرى،  الوالدة  الكافية  األطفال حديثي 
النسب   أن  تمشكلة  فاقدي  ذلك  حلها؛  إلى  العمومية  السلطات  السلطة سعى  لدى  التصريح 

وال   هويته  تكون  ال  عليه  العثور  يتم  جديد  لمولود  والدة  أية  بشأن  المدنية  الحالة  عن  المسؤولة 
في شكل تصريح مكتوب موجه إلى وهو يتم    .نسبه معلومين، من اختصاص وكيل الجمهورية

الوطنية  للوكالة  االستقبال  مركز  اإلقليمية    رئيس  الدائرة  في  المؤمنة  والوثائق  السكان  لتقييد 
الشؤون   المختصة بوزارة  المصالح  بناء على طلب من  التصريح  يتم هذا  المختصة. ويجب أن 
االجتماعية والطفولة واألسرة )مركز الحماية والدمج االجتماعي لألطفال والمصالح غير المركزية  
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عند   وضعهمالتكفل والعناية باللقطاء، أو  و جتماعي للطفولة  تقديم الدعم اال المسؤولة عن  (للقطاع
تت  لدى االقتضاء   اجتماعية  هيئة  أو  أسرتها.   عهد شخص  أفراد  على  تسهر  كما  عليهم  بالسهر 

الهيئات   تدخل  يطلب  والذي  الوليد  على  العثور  الحظ  الذي  القضائية  الشرطة  ضابط  ويقوم 
وشهر وسنة ومكان العثور على اللقيط،    إعداد محضر يتضمن ساعة ويومب الصحية المختصة  

إضافة إلى    ،الدوائر الطبية ت ظهره  والظروف التي تم العثور فيها عليه وجنسه وسنه على نحو ما  
ويتم   هويته.  تحديد  في  تساهم  أن  يمكن  خصوصية  تأخير  أية  هذا دونما  من  نسخة  إرسال 

والط االجتماعية  الشؤون  بوزارة  المختصة  المصالح  إلى  الوطنية  المحضر  والوكالة  واألسرة  فولة 
وباستثناء ما إذا تم تحديد أحد والدي الرضيع خالل الستين يوما    لتقييد السكان والوثائق المؤمنة.

القانون فإن مصلحة وزارة الشؤون االجتماعية والطفولة واألسرة تتصل كتابيا   التي ينص عليها 
جميع المعلومات المتعلقة بالشخص أو الهيئة  بوكيل الجمهورية الواقع في نطاق واليتها وتبين له  

صحب تلك المراسلة بجميع العقود والوثائق المفيدة التي االجتماعية التي تم إيداع الطفل لديها، وت  
الشأن هذا  في  وكيل    .بحوزتها  وزارة    ،الجمهوريةويقوم  مصلحة  طلب  إلى  المرجعية  باإلحالة 

بالت واألسرة،  والطفولة  االجتماعية  الطفلالشؤون  بوالدة  التالية  صريح  يوما  الستين  .  خالل 
طبقا   مختارة  الوالدة،  بإعالن  المتعلقة  التفاصيل  جميع  إلزامي  بشكل  التصريح  ويتضمن 

المواد   المدنية  37و  36،  20،  19لمقتضيات  الحالة  القانون    4و  2والمادتين    ،من مدونة  من 
والمادة   العائلي  االسم  بنظام  الج  10المتعلقة  مدونة  الجمهورية.  من  وكيل  قبل  من  وذلك  نسية 

أ( تاريخ االزدياد الذي ال يمكن أن يكون الحقا  )ويتعلق األمر على وجه الخصوص بما يلي:  
على   العثور  تاريخ  الدائرة  )؛  الطفلعلى  مكان  مع  يتطابق  أن  ينبغي  الذي  االزدياد  مكان  ب( 

لمكان    اإلدارية البلدية  كان    العثورأو  إذا  إال  اللهم  الحقيقي تم  قد  عليه،  المكان  على  التعرف 
هـ( اللقب  )الطفل بناء على اقتراح من المصالح االجتماعية؛   لقب د( ) ج( جنس الطفل؛ )للوالدة؛ 

األب التي ال يمكنها أن تكون    إقامة   واسم األسرة، وتاريخ ومحل الميالد والجنسية والمهنة ومكان
لديه؛   الطفل  إيداع  تم  الذي  الشخص  الل)بيانات  الوالدة و(  ومحل  وتاريخ  األسري  واالسم  قب 

والجنسية والمهنة ومكان اإلقامة بالنسبة لألم والتي ال يمكن أن تكون بيانات الشخص الذي تم  
 إيداع الطفل لديه. 

استقبال   .106 مركز  إلى  المفيدة  الوثائق  بجميع  مرفقا  الوالدة  تصريح  الجمهورية  وكيل  يحيل 
ؤمن  عالن الميالد على أساس بيانات النظام المركزي ويالمواطنين الذي يتولى مباشرة تسجيل إ 

التوثيق المادي وااللكتروني للوثائق الثبوتية المتعلقة بذلك. ويتم تسليم عقد االزدياد مباشرة إلى  
إيداع   تم  الذي  الشخص  إلى  أو  واألسرة  والطفولة  االجتماعية  الشؤون  بوزارة  المختص  المسؤول 

إحالته إلى وكيل الجمهورية المصرح. ويمكن أن يستفيد من هذه عند االقتضاء    وأالطفل لديه،  



.    68 

 

والذي مماثلة  وضعية  في  يوجدون  الذين  األطفال  جميع  إحصاؤهم    نالطريقة  اليوم  هذا  حتى  تم 
والتكفل بهم من قبل مصالح وزارة الشؤون االجتماعية والطفولة واألسرة أو إيداعهم من قبل هذه  

مو  اجتماعية  هيئات  لدى  والدمج المصالح  الحماية  مركز  يقوم  األساس،  هذا  على  ريتانية. 
تم تجميعها لهذا  ي أو    وضوعية بحوزتهاالجتماعي لألطفال بإطالق المسار على أساس عناصر م

أ( اعتماد )تسجيل اللقطاء: عملية الغرض. وقد اقترحت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتحسين  
بين الوزارات المعنية ينص على الصيغ العملية لتطبيق    مشترك  (مرسوم أو مقرر)بإعالن إداري  

من مدونة الحالة المدنية التي يتعين تنفيذها من قبل مختلف المتدخلين، وذلك تطبيقا    37المادة  
المدنية؛    71للمادة   الحالة  ينبغي  )من مدونة  الذي  المقرر(  أو  )المرسوم  اإلداري  ب( اإلعالن 

  غرض " المشار إليه في مدونة الحالة المدنية، بحديث الوالدةفهوم "اتخاذه يتعين أن يقدم تعريفا لم
 .)ج( إقرار نظام وطني للوصاية يد الفئة العمرية التي يحيل عليها هذا المصطلح؛ د تح

 (7حرية التعبير )المادة  ب( ) 

 اإلدارية والتشريعية والقضائية  اإلجراءات ( 1

الرأي بالنسبة للطفل. وقد تم إحراز تقدم  حرية    1991يوليو    20من دستور    10تكرس المادة   .107
المجال. هذا  ضمانة  و   في  الطفولة  في  االستثمار  االضطالع  إل يشكل  على  قادر  جيل  عداد 

المدرسة األطفال للتعبير  تعد  أ(  ):  وعلى هذا األساسبمسؤولياته في الرفع من مستوى المجتمع.  
والتي تستهدف تمكينهم    هم داخل المحيط المدرسي من خالل حصص الحوارنظر عن وجهات  

عن   التعبير  التربآرائ من  البرامج  حول  المدرسيةو هم  بالحياة  صلتها  في  والتعليمية  ب(  )  ؛ية 
استخدام الطرائق التربوية التي تقوم على الحوار مما يعزز هذا الخيار. ويسهل برلمان األطفال  

( اإلنتاج اإلعالمي عبر  ج)ومجالس البلدية لألطفال التجسيد لحق تعبير األطفال عن آرائهم؛  
د(  )اإلذاعة والتلفزيون الموجه لألطفال قد زاد هو اآلخر بفضل تحرير الفضاء السمعي البصري؛ 

مشاركة األطفال في اإلنتاج تعززت من خالل إشراكهم في مختلف البرامج اإلذاعية والتلفزيونية  
النقال؛   الهاتف  خالل  والبدأت  هـ(  )من  األساسي  التعليم  تعبير    توفرثانوي  مؤسسات  وسيلة 

فيه   يشارك  مما  الدراسية،  السنة  ختام  في  الفني  والتمثيل  المسرح  تدريس  خالل  من  لألطفال 
ال التالميذ؛    تربوي التأطير  بحرية )وآباء  النهوض  الثقافية كذلك في  الرابطات  تطوير  يساهم  و( 

 . التعبير عند األطفال
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 ( المكتسبات 2

األطفال   .108 برلمان  تنصيب  لبناء  يترجم  األساسي  المرتكز  بوصفها  بالطفولة  النهوض  ضرورة 
ورفاهيتهموريتانيا طبقا ألحكام   الطفل  لحقوق  اإلفريقي  العمومية   الميثاق  السلطات  تسعى  التي 

وزارة الشؤون االجتماعية والطفولة واألسرة إلى    سعىإلى تنفيذها من خالل خططها التنموية. وت
ثقافة حقوقية في صفوف األطفا الثقافة في محيطهم األسري من خالل إل و خلق  لى نشر هذه 

أنشطة التحسيس المستمرة، وإنجاز البنى التحتية القادرة على تمكين المجتمع من فهم أن مشاركة 
األطفال تعني في المقام األول إعطائهم الفرصة للتعبير عن آرائهم بشأن مختلف القضايا التي 

تصر هذا البرلمان على األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما  تهمهم. إنها تكريس لحقوق الطفل. ويق 
األساسي    16و  11بين   التعليم  مؤسسات  في  والبنين  البنات  من  بالتساوي  يتشكل  وهو  سنة، 

البرلمان ضمانا لتمثيل جميع مقاطعات البالد مع مراعاة تمثيل   والثانوي. وقد تمت توسعة هذا 
هشاشة   األكثر  والفئات  المعاقين  إطار  األشخاص  على  البرلمان  هذا  ويتوفر  المجتمع.  داخل 

تشريعي يمكنه من طرح األسئلة على الوزراء ومناقشة جميع القضايا التي تهم األطفال. وتشكل  
تضمنه   أساسيا  حقا  األطفال  ورفاهيتهمشاركة  الطفل  لحقوق  اإلفريقي  حقوق  و   الميثاق  اتفاقية 

التي   بأن  الطفل  الت لزم موريتانيا  للطفل  التعبير بحرية عن  تضمن  الحق في  التمييز  قادر على 
آرائه حول أية قضية تهمه، على أن تؤخذ آراء الطفل في الحسبان تبعا لسنه ومستوى نضجه.  
بالتعبير عن وجهات نظرهم وأن يوصلوا أصواتهم إلى   وتشكل هذه الهيئة منبرا يسمح لألطفال 

 ى الطفولة بوجه عام.أصحاب القرار بغرض الدفاع عن حقوقهم والرفع من مستو 
 حدود التصرف ( 3

صعوبات   .109 التعبير  في  الطفل  حق  تنفيذ  يقدمه.  تتعلق  يطرح  ما  محصور  بتأويل  بفعل  فهو 
التقليدية   العقلية  تعتبر  نظام  لألسرة.  التي  ملك  الطفل  الوسط أن  في  كما  الريفي،  الوسط  وفي 

الحق  الحضري،   هذا  على  يعتبر  تحريض  علىبمثابة  والتمرد  في   العصيان  وتشكيك  األبوين، 
ال يمكنه  القيم االجتماعية التي تفرض الصمت على الطفل عندما يكون أمام الراشد. وعليه فإنه  

إال من خالل   التنبيه  التعبير  يجدر  أبواه. من جهة أخرى،  يقدمها  انتظا أفكار  وتيرة  إلى عدم  م 
 في عاصمة البالد.صري اجتماعات برلمان األطفال. كما أن هذه الهيئة تعقد جلساتها بشكل ح

 (3)ج( حرية التعبير، والتفكير والدين )المادة 

 اإلدارية والتشريعية والقضائية  اإلجراءات ( 1
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وحرية التفكير   .ينص الدستور في مادته الخامسة على أن اإلسالم هو دين الشعب والدولة .110
األجانب غير المسلمين    األطفال  . ويستفيد كذلك  من الدستور  10وبالتالي المعتقد تضمنها المادة  

في دليل وهناك جملة إصدارات تتمثل    من تقليد التسامح في اإلسالم وهم يمارسون دينهم بحرية.
التعليم األصلي   والمساجد وتشخيص لوضعية  واللمحاظر  الديني  للبالد، وكذا  ولإلشعاع  لثقافي 

 . طبقا للتشريعات المعمول بهاهذا الحق في ممارسة حمالت تحسيس، أسهمت 

 
 ( المكتسبات 2

قطاعا وزاريا مكلفا  السلطات العمومية  أنشأت  تقد والدين،  والمعلتشجيع ممارسة حرية التفكير   .111
بنشر رؤية اإلسالم السمحة، مع السهر  هذا القطاع  يقوم  و لشؤون اإلسالمية والتعليم األصلي.  با

التربية  على   تظل  م  لحقومتقبلة  متسامحة  الدينية  أن  في  المعلوم  شعائرهم  األجانب  مارسة 
 بموريتانيا. 

 
 حدود التصرف ( 3

هذا الحق وكذا الطابع  وترقية  لدى الهيئات المكلفة بتعميم  ما تزال محدودية الوسائل المتوفرة  .  113
 أمام ممارسة هذا الحق. المعوق الرئيس التقليدي لطرائق التدريس المستخدمة هي 

 ة تكوين الجمعيات والتجمع السلمي ( حريد) 

 (8اإلدارية والتشريعية والقضائية )المادة   اءات اإلجر( 1

من   10السلمية. فالمادة    االجتماعات تكرس المدونة التشريعية حرية تكوين الجمعيات وتنظيم   .114
  و الدستور تضمن حرية تكوين الجمعيات وتنظيم االجتماعات في إطار القانون. وهذا الحكم ذ 

ن على حد سواء. فلألطفال الحق في االجتماع  الطابع العام ينطبق على األطفال وعلى الراشدي
جديدة رابطات  تكوين  أو  رابطات  إلى  االنتساب  رقم    . وفي  القانون  الصادر    64/098ويحدد 

وسير   شكيلالمتعلق بالمنظمات والنصوص المعدلة له الطرق العملية لت  1964يونيو    9بتاريخ  
في  عمل الحرية  لديهم  األطفال  أن  يعني  وهذا  الهيئات.  داخل    هذه  االنخراط  وفي  االجتماع 

 روابط وحركات أو غيرها. رابطات وفي تشكيل أندية أو 

 
 المكتسبات ( 2
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المجال   .115 هذا  في  البارز  المكسب  أن  في  مرية  الشبابية.  انتشار  هو  ال  توجد الحركات  وهكذا 
الشبابية   والنشاطات  التنظيمات  من  الصيفية)العديد  المخيمات  وحتى  األندية    ،الكشافة، 

األتراب"(،"مجم مناسب   وعات  أطرا  تشكل  والشبان  ةوهي  األطفال  مستوى    .لتحرير  وعلى 
الثانوي  التعليم  ثقافية ورياضية    ،مؤسسات  إلى ضم وتوجيه    تسعى توجد رابطات  بشكل رئيس 

كشاف وطفل وشاب يتوزعون على سبعة    3000تضم الكشافة  و   مواهبهم.  لتفتقجهود التالميذ  
بينهم الكثير من المدرسين(. أقاليم إدارية. ويتم تأطير  هم من قبل "مفوضين" )الذين يوجد من 

والنشاط   التشجير  وإعادة  الصحة  مجاالت  في  الجماعية  التنموية  باألنشطة  الكشافة  ويهتم 
اليونيسي منظمة  مع  شراكة  وعبر  البيئة.  وحماية  بت  ف االجتماعي  الكشافة  ة  ق حدي"ر  سيي يقوم 

جما   "الماء تنموي  وقطب  انواكشوط  أنهم  في  كما  انواذيب.  في  نافورة  حول  يتمحور  عي 
حركات الكشافة في بلدان أخرى. ويترأس حركة الكشافة في الوقت  مع  منتظم  يتواصلون بشكل  

 وبرلمان ذي طابع وطني. تشكل في انواكشوط، الراهن مجلس بلدي لألطفال 

 
 حدود التصرف ( 3

يسمح لها  الذي  التأطير القوي  قر إلى  تفت   هالكنأن تنكر؛  أهمية كبيرة ال يمكن  لهذه الرابطات   .116
تنتشر   البالد،  بأن  أدائها  على عموم  البشري  ويحسن من  لالستثمار  أنشطة  في خدمة ضمن 
 تنمية البالد.

 (10( حماية الحياة الخاصة )المادة هـ)

 التشريعية واإلدارية والقضائية  اإلجراءات ( 1

أل  13المادة    نتضم .117 الخاصة  الحياة  حماية  الدستور  سنهمن  عن  النظر  بغض  مواطن    . ي 
معاقبته إال في الحاالت    وأال تجوز متابعة شخص وال توقيفه وال احتجازه  " فهي تنص على أنه  

التي يحددها القانون ووقف األشكال التي ينص عليها. وتضمن الدولة شرف المواطن وحياته  
الق  فإن  ذلك  ومع  بمراسالته"  أو  بسكنه  أو  بحرمته  المساس  وعدم  قيودا  الخاصة  يضبط  انون 

االستثنائية. وهكذا فإن المدونة الجزائية تعاقب الفرد الذي ينتهك    االت على هذا المبدأ في الح
أ   وقد  المراسالت.  سرية  حرمة  أو  منزل  بحرمة  القانونية  الترسانة  هذه  كملت  قانوني  المر  األ ُ 

من شهرين    بالسجنالمعاقبة  على    63مادته  في  نص  يي  ذ الو   القاضي بالحماية الجنائية للطفل
من    6إلى   وبتغريم  إلى    160أشهر  كلألف    300ألف  حق  يتعمد    في  حميمية من  انتهاك 

عن طريق التقاط وتسجيل أو نقل أصوات    -لحياة الخاصة للطفل بأية وسيلة كان ذلك: أوالا
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الطفل موافقة  دون  سري،  أو  خاص  بشكل  فيها  التحدث  ثانيا   يتم  الشرعي؛  ممثله  عبر    -أو 
و تسجيل أو نقل صورة الطفل الذي يوجد في مكان خاص وذلك دون موافقته أو موافقة تثبيت أ

أو مسمع    على مرأى وكيله الشرعي. عندما تكون التصرفات المذكورة في هذه المادة قد جرت  
الطفل أو من ولي   يعترض عليها  من  الشرعي، دون أن  أن أمره  بمقدوره فعل كان    هفي حين 

من نفس النص بسنة واحدة من السجن    64أمرا واقعا. وتعاقب المادة    تعتبرته  ذلك، فإن موافق
ألف النشر بأي وسيلة كانت والتركيب المقام على أصوات أو    120ألف إلى    60وبتغريم من  

بشكل  اصورة   يظهر  يكن  لم  إذا  أمره  ولي  وموافقة  موافقته  بدون  يتعلق  جلي  لطفل  األمر  أن 
الجنحة المنصوص عليها في  ارتكاب كل صريح. عندما يتم ذلك بش إثبات يب أو إذا لم يتم كبتر 

األحكام   فإن  البصرية،  السمعيات  طريق  عن  أو  المكتوبة  الصحافة  طريق  عن  السابقة  الفقرة 
 القوانين التي تحكم هذه المواد يتم تطبيقها فيما يتعلق بتحديد األشخاص المسؤولين. بالخاصة 

 
 ( المكتسبات 2

الوطني   .118 التشريع  غرار  الطف يحمي  على  تفعل  ل،  الطفل ما  بحقوق  المتعلقة  الدولية  المعاهدة 
أو في أسرته  وذلك ضد أي تدخل في حياته الخاصة    الميثاق اإلفريقي لحقوق الطفل ورفاهيتهو 

 ، وكذا كافة أشكال المساس غير المشروع بشرفه.أو في مراسالته أو في منزله 

 
 دود التصرف ح( 3

الحق   .119 هذا  احترام  الصعوبة  أن  دامن  ذلك  األسرة؛  حياة  يعتبرون  األولياء  خل  ال  الطفل  أن 
عليهم   يتعين  وأنه  له،  ساهرةأن  خصوصية  عيونهم  األطفال  دوما    تظل  ذلك  على  من ألن 

 مصلحة هؤالء.

 (16)المادة حماية األطفال ضد أشكال التجاوز وسوء المعاملة  )و( 

 اإلدارية والتشريعية والقضائية  اإلجراءات ( 1

اعتبار   .120 ال تم  بموجب  اإلنسانية  ضد  مخالفة  رقم    13مادة  التعذيب  الدستوري  القانون  من 
بتاريخ    2012/015 . 1991يوليو    20المتضمن مراجعة دستور    2012مارس    20الصادر 

  و أعلى المعاهدة المناهضة للتعذيب والعقوبات األخرى    2004في نوفمبر  كما أن المصادقة  
وا اإلنسانية  وغير  الفظيعة  ا  ،لمهينةالمعامالت  شهر    هابروتوكولوعلى  في  نوفمبر  االختياري 

األمر القانوني  ضمن  تمت ترجمته عبر دمج أحكام تحمي الطفل ضد هذه الممارسات    2012
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للطفل الجنائية  بالحماية  المادة    .القاضي  أنه    10وتنص  على  النص  هذا  المعاقبة  "من  تتم 
. وتنص المادة "ألعمال الهمجيةلو  إخضاع الطفل للتعذيب أبسبب  سنوات    6الجنائي    بالسجن 

تكون فيها العقوبة بخمسة عشر سنة    10المخالفة المنصوص عليها في المادة  "على أن    11
بشكل مألوف في حق طفل أو عندما تؤدي إلى آثار  يتم ارتكابها  من السجن الجنائي عندما  

العقوبة حبسا جنائيا مؤب  باقية دائمة. وتصبح  أو إعاقة  إلى تشوهات  إلى    تفضيدا عندما  أو 
 دون قصد القيام بذلك". ،موت الطفل

الحماية   .121 لصالح  الحكومة  التزام  تكريس  التعذيب  تم  موريتانيا    ته ومكافحمن  تقرير  تقديم  إبان 
أمام مجموعة العمل   2010في نوفمبر    ها، ومرور 2013أمام لجنة مكافحة التعذيب في سنة  

لم يتم رفض أية توصية تتعلق بالتعذيب.  ري شامل لهذا الشأن، حيث  التي تقوم باستعراض دو 
وهذا االلتزام تجسد من خالل تدابير هامة من بينها بشكل رئيسي المصادقة على البروتوكول 
القيام  خاصة  عليها،  المترتبة  واإلجراءات  التعذيب  بمناهضة  المتعلقة  للمعاهدة  االختياري 

ية ضد التعذيب وتبادل الرأي مع اللجنة الفرعية المكلفة بالوقاية  مستقبال بوضع آلية وطنية للوقا
في اتجاه التنفيذ الفعلي لاللتزامات التي تسير  التي  الكثيرة  وغيرها من األنشطة    ،ضد التعذيب 

وغير   الفظيعة  األخرى  التعامل  وأشكال  التعذيب  محاربة  مجال  في  موريتانيا  عليها  صادقت 
فة إلى ذلك فإن الموافقة على زيارة أماكن االحتجاز التي أبرمت مع اإلنسانية والمهينة. باإلضا

اللجنة الدولية للصليب األحمر لزيارة جميع أماكن االحتجاز من جهة، ووضع المجلس الوطني 
الحيلولة دون  لحقوق اإلنسان الذي يخوله حق الزيارة المفاجئة ألماكن االحتجاز مما يساهم في  

سلسلة من    2013قطاع العدالة قد نظم سنة    أننشير إلى    ،مسارالتعذيب. في نفس ال  حصول
وهو ما أسهم في    والشرطة،وحقوق اإلنسان لصالح القضاة    فالورشات التحسيسية حول التوقي

اإلنسان   لحقوق  الوطني  المجلس  قبل  من  التمرين  نفس  تنظيم  ويتم  التعذيب.  ضد  الوقاية 
 والمجتمع المدني لصالح الجمهور الواسع.

 
 المكتسبات  (2

الرئيس   .122 الشأن  المكسب  هذا  القانوني  وجود  هو  في  للطفلاألمر  الجنائية  بالحماية  ، القاضي 
المخالفات  والذي   كافة  األيعاقب  حق  في  جنحة  على  يعاقب    فهول.  ا فط المرتكبة  أو  جريمة 

الحياء   ب خدش  ال  أم  مصحوبة  كانت  العنف  سواء  يعاقب    القاصر.على  ارتكاب  على  كما 
من قبل الشخص الذي    تمثيل الطفلعدم  وعلى  استبداله،  أو  أو وأده  أو إخفائه  فل  اختطاف الط

حضانته،   الطفل  وكذا  يتولى  المعاق،  إهمال  الق  أو  اختطاف  النص  ر.  ص  أو  هذا  يجرم  كما 
 الخفاض كذلك. 
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 حدود التصرف ( 3

يعتبر   .123 لالضرب  البدنية  للحرمة  المدارس؛ لكن  طفل  لانتهاكا  المماوهو محرم في  ال  رسة  هذه 
 داخل األسر.موجودة تزال 

 الوسط األسري والرعاية البديلة  -خامسا

 ( 20)المادة  األولياء تأطير)أ(  

الم .124 المجتمع  األساسية في  الخلية  اتخاذ  تشكل األسرة  تم  األساس،  هذا  العديد وريتاني. وعلى 
 استراتيجيات تحمي الطفل والمرأة.  تعزيزها، وذلك عبرمن أجل من التدابير 

 
 اإلدارية والتشريعية والقضائية  اإلجراءات  (1

توجيه   .125 األبوين في مجال  وواجبات  احترام حقوق  إطار تشريعي يضمن  على  تتوفر موريتانيا 
له   المناسبة  النصائح  وتقديم  له  لالطفل  تقرها  التي  الحقوق  لحقوق ممارسة  اإلفريقي  الميثاق 

تتالطفل ورفاهيته التي ال  التشعارض  ، ضمن جوانبها  تكرسه  مع  بوصفه نصا  ريع اإلسالمي 
تبرز أهمية األسرة    1991المدونة التشريعية المعمول بها في البالد. وكهذا فإن ديباجة دستور  

أن األسرة هي الخلية األساسية للمجتمع.  ب للمجتمع. ويصرح الدستور  األساسية  بوصفها الخلية  
المعلومات الواردة  وتبين    سرة".ن "الدولة والمجتمع يحميان األأعلى    16كما ينص في المادة  

األحوال  فمدونة  الطفل.  لمصير  بالنسبة  األبوين  توجيه  أهمية  السابقة  موريتانيا  تقارير  في 
منها تنص على أن "األم ملزمة   120الشخصية تحدد مسؤولية األبوين تجاه األطفال. والمادة  

هذه األحكام الترتيبات الصادرة   لبإرضاع طفلها واألب بتقديم النفقة طيلة فترة الرضاعة". وتكم  
المادة   تنص على  123في  التي  األولى،  الفقرة  التزامات األب " ن  أ ،  الطفل جزء من  حضانة 

المادة   أن  حين  في  قائما"؛  الزواج  مادام  الفقرة  123واألم  على    ،3،  يتم  الذي  الترتيب  تحدد 
إ إلى  سناد  أساسه  الطفل  الموسعة. و أمهمة حضانة  أفراد األسرة  المادة  حد  ، 142أخيرا تنص 

لسمات المحددة في لالسكن  ستجيب  ين  أيتعين    ،لطفلانفقة  بالنسبة ل"  ما يلي:على    ،2الفقرة  
". وفي هذا اإلطار، تقوم الدولة من خالل وسائل اإلعالم العمومية  ...122من المادة    8الفقرة  

دور   حول  تتمحور  الوالدية  للتربية  برامج  األبوين  و بإعداد  وهناك  مسؤوليات  أطفالهم.  اتجاه 
 مصلحة في وزارة الشؤون االجتماعية والطفولة واألسرة مكلفة بالتربية الوالدية. 
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 ( المكتسبات 2

ترقية حقوق اإلنسان وحمايتها جميع جوانب  المصادق عليها حول  خطة العمل الوطنية  تراعي   .126
مان رفاهها. وقد تم في  حقوق اإلنسان بما في ذلك تلك المتعلقة بالتنمية السليمة للطفولة وض

األحوال  مدونة  تعميم  الخصوص  وجه  على  منها  األنشطة  من  مجموعة  تنفيذ  السياق  هذا 
آليات    ،الشخصية األسريةتسوية  ودعم  مكنت    ،النزاعات  وقد  الوالدية.  للتربية  برامج  وتنفيذ 

الطفل والنهوض من إنجاز حمالت للتعريف بمكانة المرأة و   نسويةية القالوطنية للتر   اإلستراتيجية
   بها.

 
 حدود التصرف ( 3

بمقدور   .127 األولياء  كان  تكون  أنشطة  فاعلية  أن  من  أكثر  استفادت  أنها  لو  للطفل  ومالءمة 
ؤون االجتماعية والطفولة لدى وزارة الشالتعليمات التي تقدمها المصلحة المكلفة بالتربية الوالدية  

رغم المصلحة  واألسرة؛  هذه  محدودة    أن  تزال  المزيد  الطواال  إلى  تفتقر  كما  المؤهلة،  من قم 
 لمهمتها.وسائل العمل المناسبة 

  (1الفقرة  20)ب( مسؤوليات األبوين )المادة 

 اإلدارية والتشريعية والقضائية  اإلجراءات ( 1

مسؤوليات   .128 التشريعات  ت    ، األولياءضمن  المجال    لزم  في  االلتزامات  من  بمجموعة  األبوين 
واجهة عقوبات  م، وكلها أمور تخدم الطفل، ويؤدي عدم امتثالها إلى  التربوي والصحي والغذائي

القانوني    تقييد للحرية بموجب مالية و  بالحماية الجنائية للطفلأحكام األمر  في قسمه   القاضي 
ب المعنون  يليـالثاني  بما  األمر  يتعلق  للخطر".  الطفل  المادة    : "تعريض  على    35)أ(  "عالوة 

الق في  المنصوصة  إلزامية  العقوبات  احترام  عدم  فإن  التعليم،  إلزامية  المتضمن    التعليم، انون 
مقبول،   بين  بدون سبب  ما  أعمارهم  تتراوح  الذين  أو    ،سنة  16و    6لألطفال  الوكيل  يعرض 

الشخص الذي يتكفل بالطفل، بعد إنذار موجه له من قبل المفتشية األكاديمية إلى غرامة مالية  
 200.000وقية. ويعاقب بالسجن سنة واحدة وبغرامة قدرها  أ  10.000و  5.000تتراوح ما بين  

أوقية اآلباء واألولياء واألشخاص الذين لديهم السلطة على الطفل والمسؤولين التربويين الذين  
ل السماح  ب  18دون سن  لبنت  يرفضون  تكرار  سنة  الحمل. وفي حالة  بسبب  دراستها  مواصلة 

و الوصي أو الشخص الذي يتكفل بالطفل بغرامة  نفس المخالفة، يمكن الحكم على الوالدين أ
النية في هذا الشأن من قبل  سوء  تواصل  ي وعندما    أوقية وبالسجن سبعة أيام.  20.000قدرها  
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الطفل المسؤولين عن  يمكن    ،األشخاص  المدنية النطق في حقهم  فإنه  الحقوق  بالحرمان من 
المادة  واألهلية لمدة سنة على األقل وألربع سنوات كحد أعلى"؛ ) األبوان أو    37ب(  "يعاقب 

الوكيل أو الشخص المتكفل بالطفل الذي ال يمتثل النظم المعمول بها في مجال التلقيح بغرامة  
ين إلى  يومالسحن  يعاقب ب  ،وفي حال تكرار المخالفةأوقية.    10.000و  5.000تتراوح ما بين  

لذين يمارسون سلطة أبوية أو  "يعاقب أي من اآلباء أو األشخاص ا  40؛ )ج( المادة  عشرة أيام
الذين لديهم السلطة على الطفل والذين يحرمونه من الطعام أو الرعاية إلى حد تعريض صحته  

سنة   من  بالسجن  بين  إللخطر  ما  تتراوح  وبغرامة  سنوات  ثالث   180.000و   100.000لى 
الجنائي  من السجن  ثمان سنوات  سابقة  وتكون العقوبة بشأن المخالفة الواردة في الفقرة ال  أوقية.

"يعاقب األب أو األم الذي يتخلى عن التزاماته    41عندما تتسبب في وفاة الطفل؛ )د( المادة  
ة وأمن وأخالق أو تربية طفله للخطر الفادح بالسجن من ستة  حالقانونية إلى حد تعريض ص

بالسجن    ويتم الحكم  .أوقية  120.000و   80.000أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة تتراوح ما بين  
أوقية في حق    200.000و  100.000ثالث سنوات إلى ست سنوات وبغرامة تتراوح ما بين  

وكذا السلطات   زواجهاألبوين واألشخاص الذين لديهم سلطة على الطفل والذين يطلبون تسجيل 
و  للزواج  القانونية  السن  احترام  دون  التسجيل  تباشر هذا  تطبيق  ة عليهموافقالالتي  يتم كذلك   .

آثار    هذه عليه  تترتب  بدنيا  إكراها  الطفل  على  يمارس  شخص  أي  حق  في  أالعقوبة  و  باقية 
 تشويه أو إعاقة دائمة، إذا كان ذلك من أجل دفعه إلى الموافقة على الزواج".

 
 ( المكتسبات 2

التزامها   .129 تترجم  واستراتيجيات  سياسات  العمومية  السلطات  الطفل بالنهوض  نفذت  بحقوق 
آليات وحمايته   مسؤولية    تترتب   ضمن  الخصوص  األبوين  عليها  وجه  على  األمر  ويتعلق 

والخطة الوطنية  ،  الوطنية للترقية النسوية  اإلستراتيجية  وبلمكافحة الفقر،  باإلطار االستراتيجي  
التربوي   القطاع  العشرية،  لتنمية  الصحة  وخطتها  لتطوير  الوطنية  ؛ 2020  –  2012والخطة 

وسياسة  الطفل؛  لبقاء  الوطنية    اإلستراتيجية  و  بالشباب؛  للنهوض  الوطنية  تطوير  والسياسة 
 . 2015 – 2012لمكافحة سوء التغذية  التغذية، والخطة الوزارية المشتركة 

 
 حدود التصرف ( 3

ذلك    .لصعوبة بمكان تطبيق هذا المبدأمن اوالدولة تجعل  بحوزة األسر  إن شح الوسائل التي   .130
وهو ما ينجر  تؤدي دورها بشكل مناسب؛  وال الدولة  هم  يؤدون دور أنه من المالحظ أن ال اآلباء  
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الشارع  عنه   أطفال  ظاهرة  اليوميتفاقم  قوتهم  لكسب  الصغيرة  المهن  يتعاطون  بدل    الذين 
 الجنوح. مصير آخرين يكون االلتحاق بالمدرسة؛ بينما 

 )ج( االنفصال عن الوالدين

 اإلدارية والتشريعية والقضائية  اإلجراءات ( 1

  123. وهذا المبدأ ينبع أوال من أحكام المادة  أسرتهون للطفل حق عدم الفصل عن  يكفل القان .131
من مدونة األحوال الشخصية التي تنص على أن "حضانة الطفل تمثل جزءا من الواجبات التي  

حضانة الطفل في   إسناد يتكفل بها األب واألم ما دام الزواج قائما. وفي حالة حل الزواج يتم  
إل األول  على المقام  الترتيب  حسب  تنص  المادة  نفس  فإن  ذلك  تعذر  حال  وفي  األم...".  ى 

(. وتحدد المادة  2، الفقرة  123األشخاص اآلخرين المؤهلين باالضطالع بهذه الحضانة )المادة  
حضانة    122 يتولى  الذي  الشخص  في  تتوفر  أن  يجب  التي  حالة االشروط  وفي  لطفل. 

المادة   تنص  "عن  136االنفصال.  أنه  أ  على  قد  الطفل  حضانة  تكون  أحد دما  إلى  سندت 
ته، كما  ن يحال بينه وبين زيارة الطفل واالطالع على حالأاألبوين، فإن الطرف الثاني ال يمكن 

بأ  بيته  أن باستطاعته ان يطالب  على األقل، لزيارة مرة في األسبوع  لن يأخذ معه الطفل إلى 
وهذه التشريعات يطبقها القضاة   ."لحة الطفلاللهم إال إذا حكم القاضي بخالف ذلك مراعاة لمص

مسار  حدوث  حالة  في  األطفال  مؤازرة  خالل  من  المدني  المجتمع  تنظيمات  عليها  وتسهر 
 طالق صاخب أو تهديد يمس مصلحة الطفل. 

أو الذي ال يستطيع  األكثر غنى  أحد األقارب  لدى أسرة  وضع الطفل  هناك ممارسة تتمثل في   .132
عندما  فصل الطفل عن والدته  ويمكن  للهيئات القضائية.  تخضع    ال وهي ممارسة  أن ينجب؛  

عند إحدى هيئات أو يوضع  قريب  دع الطفل لدى  يو وفي هذه الحالة  تكون صاحبة مخالفة.  
التكفل  التي تتولى  إدارة حماية الطفل    يتم إشراكحكومية،  وضعه بهيئة إيواء  وفي حالة  اإليواء.  
 بالطفل. 

 
 ( المكتسبات 2

التكفل    -بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية والطفولة واألسرة –لعديد من هيئات اإليواء  . تتولى ا132
غاية  باألطفال   إلى  وذلك  العائلي،  السند  إلى  يفتقرون  البلوغ  الذين  واإليداع  سن  لبعضهم،  بالنسبة 

 بالنسبة آلخرين. 
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 حدود التصرف ( 3

خارج    أساساالمعوقات    تتناول .133 ولدوا  الذين  والذين  الزواجإطار  األطفال  أم،  عنهم  هاتهم، تتخلى 
في  منتشرة  وهذه الحاالت  .  ، واألوالد الذين يعانون من اليتمعقلياأوالد األمهات المعوقات  وكذلك  

اللهم إال إذا   أسرهمدون أن يعرفوا  في مراكز إيواء  ويكبر هؤالء األطفال  .  بعض المراكز الحضرية
 . ديلةلدى أسرة بإيداع كانوا قد حصلوا على 

 

 بسبب نزاععن تنقالت داخلية )د( االنفصال الناجم 

 التشريعية واإلدارية والقضائية  اإلجراءات ( 1

إرث إنساني، وهذا عليها    ترتب مع السنغال    1989نزاعا داخليا، بيد أن أحداث  موريتانيا  لم تشهد  .  135
اإلنساني   يت اإلرث  طو كان  عودة  ذلك  ترجمت  وقد  الحكومة،  اهتمامات  ومنظمة  عية  صدر  الئقة 

على    24536لـ يتوزعون  وهم  السنغال،  إلى  الالجئين  الموريتانيين  واليات،    5في  موقع    118من 
 أسرة.  5817ويمثلون 

  12بتاريخ  إثر توقيع اتفاق ثالثي األطراف  تم تنظيم عودة الموريتانيين الذين لجأوا إلى السنغال   .136
المكلفة بشؤون الالجئين.  لألمم المتحدة  السامية  بين موريتانيا والسنغال والمفوضية    2007نوفمبر  

اإلنساني   القانون  مبادئ  على  االتفاق  هذا  الوطن  المتعلقة  ويرتكز  إلى  للعودة  الطوعي  بالطابع 
، . وبموجب هذا االتفاق الثالثيتحترم الكرامة البشريةضمن ظروف  والمحافظة على وحدة األسرة  

مع ضمان األمن والكرامة لهم وكذا إعادة دمجهم في  الوطن    العائدين إلى تتكفل موريتانيا باستقبال  
 النسيج االقتصادي واالجتماعي للبالد. 

التعهدات   هذه  احترام  أجل  تنظيم  ومن  لضمان  مناسبة  آلية  الدولة  الطوعية وضعت   العودة 
واجتماعياودمجهم  لالجئين   اإلطاراقتصاديا  هذا  في  الدولة  .  أنشأت  سنة  ،  الوكالة    2008في 

الالجئين  الو  ودمج  لدعم  في  طنية  مهمتها  تتمثل   الالجئين  قيادة  التي  هؤالء  استقبال  وتأمين 
 .ودمجهم

تطلب وضع هذه اآللية كذلك تعبئة اإلدارات المركزية واإلقليمية التي لعبت دورا أساسيا في نفاذ  .137
تسوية خالل  من  الزراعي  والنشاط  والسكن  العقارية  الملكية  إلى  الوطن  إلى  النزاعات    العائدين 

ضحايا  لجنة وطنية إلحصاء الوكالء والموظفين  أنشأت الحكومة  من  جهة  أخرى،    المتعلقة بهم.
الوطن وفي الخارج لجميع الموظفين    ى مستو   . وقد أجرت هذه اللجنة إحصاء على1989أحداث  
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العقدوي الدولة  الحياةن  يووكالء  في  دمجهم  بغية  الصعيد   المعنيين  هذا  وعلى  حصالنشطة.  ل ، 
الوطنية إلحصاء  طبقا للحلول المقترحة من قبل اللجنة  على حقوقهم  موظفا ووكيل دولة    1159

 التي نالت رضى ممثلي أصحاب الحقوق.ووكالء الدولة العقدويين، تلك الحقوق   الموظفين

مسار   فإن  اإلنساني  اإلرث  بتصفية  يتعلق  فيما  قد أما  سنة  انطلق    تشاور  بين    2008في  ما 
طبقا للقانون الموريتاني ومبادئ الشريعة  أفضى إلى تسوية  ومية وأصحاب الحقوق  السلطات العم

التسوية    اإلسالمية هذه  وتمثلت  الدولية.  واالتفاقيات  عبر والمعاهدات  الضرر  تعويض  حق  في 
الحق   ألصحاب  التذكر  التعويض  وواجب  يوم  والتسامح  )الدية(  أثناء  عنهما  التعبير  تم  اللذين 

)صالة الغائب على الضحايا    2009مارس    25يوم  المنظم في مدينة كيهيدي    المصالحة الوطنية
 وخطاب رئيس الجمهورية(.

 
 ( المكتسبات 2

آليات   .138 الدولة  العائد أقامت  الوطن في وسطهم االجتماعي. وعلى  من شأنها ضمان دمج  إلى  ين 
وبطاقة  المدنية    تكفل مصالح الحالةإلى التراب الوطني، و النفاذ  من  هذا األساس، استفاد هؤالء  

خدمات   من  استفادوا  كما  الوطنية.  أخرى  التعريف  وجه  منحخاصة  على  منها  الدولة،  تها 
 الخصوص:

 بتوابعها؛بقرة حلوب  7606منح  ▪

، عمليات حفر  6  إنجازوآلة تقشير، و طاحونة حبوب    103واقتناء  متجرا جماعيا،    101بناء   ▪
 معالجة مياه النهر؛م بست عمليات لآبار، والقيا 9الت، وحفر يتوص 10و

 حجرة دراسية؛  113بناء وتجهيز  ▪

 من المدرسين؛  104اكتتاب  ▪

 من األراضي الزراعية المروية؛هكتارا  116.6استصالح  ▪

 هتكارا من مزارع اديري؛  1120تسييج واستغالل  ▪

 هكتارا من المحميات الرعوية؛  2250تسييج  ▪

 حظيرة للتلقيح؛ 24استصالح  ▪

 ماعية. سقيفة ج 83مسجدا و 54تشييد  ▪

 تتكفل بها اليوم وكالة التضامن.ودمج الالجئين لدعم التي أطلقتها الوكالة الوطنية وهذه البرامج 

المؤمنة   .139 والوثائق  السكان  لسجل  الوطنية  الوكالة  قامت  السكان،  تقييد  إطار  خاصة  في  بأنشطة 
 لي:السنغال. ويتعلق األمر على وجه الخصوص بما يلصالح الموريتانيين العائدين من 

 المتعلق بالحالة المدنية؛اعتمادا على اإلحصاء اإلداري توفير عقد لالزدياد  ▪
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في واليات اترارزة وكوركول بوجه خاص للعائدين  مكرسين  الستقبال المواطنين  مراكز    10فتح   ▪
 ولبراكنه وكيدي ماغا ولعصابه؛ 

الوثيقة  قديمه  المادي وتحضوره  إمكانية التسجيل في أي مركز آخر يرغب فيه العائد شريطة   ▪
 المفوضية السامية لشؤون الالجئين. منحتها التي 

 وقد مكنت هذه اآللية مما يلي:

 عائدا إلى الوطن؛ 23995إنشاء قاعدة بيانات تضم  ▪

 عائدا؛ 21960تقديم وثائق الحالة المدنية لـ  ▪

 عائدا.  9081لـ التقييد على مستوى مراكز استقبال المواطنين  ▪

ضم ممثلين عن  تلجنة  للسجل السكاني والوثائق المؤمنة  وكالة الوطنية  عدة أشهر، أقامت المنذ   .140
واقتراح حلول بشأنها.  الملفات العالقة  غالبية    وقد قامت هذه اللجنة بدراسة  .العائدين إلى الوطن

تكفل   عملية  تنفيذ  الوطن  وجرى  إلى  مؤازرتهم  بالعائدين  خالل  دمجهم  من  على  عبر  والسهر 
 ودمج الالجئين.كالة الوطنية لدعم الو 

 
 حدود التصرف ( 3

إلى مناطقهم األصلية. إثر عودة هؤالء السكان  تتعلق المعوقات بإعادة الدمج االجتماعي والمهني   .141
استراتيجيات   تطوير  على  العمومية  السلطات  ولتعزيز  للوقاية  وتعمل  االجتماعية،  النزاعات  ضد 

السكان  الوئام االجتماعي تحاشيا   التركيز  العائدين  لمصاعب دمج  الوطن، وذلك عبر  على  إلى 
 احتياجات األطفال.

 ( 3ـ   18ب و  2ـ  25)المادة من الوسط األسري )هـ( لم شمل األسرة واألطفال المحرومون 

 التشريعية واإلدارية والقضائية  اإلجراءات ( 1

دستور   .142 سنة    1991يوليو    20يكرس  الصادر  في   1965والمرسوم  واإلقامة  بالدخول  المتعلق 
المادتان  موري تكرس  كما  التنقل.  حرية  مبدأ  والدخول    22و  10تانيا  اإلقامة  حرية  الدستور  من 

والخروج من التراب الوطني بالنسبة للجميع. يضاف إلى ذلك مصادقة موريتانيا على العديد من 
االتفاقيات الدولية والمتعلقة بحقوق اإلنسان )الالجئين والمهاجرين( وهي تكرس الحق في لم شمل 

تعزز  ا جهة أخرى،  من  بعضا.  بعضهم  يزور  بأن  أو  باالجتماع  وأبويه  للطفل  يسمح  بما  ألسرة 
وال األسرة  لم شمل  تشجع  التشريعي قرارات  الصعيد  المتخذة على  حافظة على عالقات مالتدابير 

سليمة فيما بين مختلف أفرادها. هذا هو الحال بالنسبة لحق الزيارة الذي تمنحه التشريعات لألب 
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إطار  أو   في  أو  للطفل  االعتيادي  اإلقامة  مكان  في  إما  الحضانة،  من  )ة(  المستفيد  غير  األم 
الممارسة في حق الزيارة العابرة للحدود والذي يسمح للطفل في أن يتنقل خالل العطل وأن يقضي  

 وقتا محددا سلفا مع الطرف الثاني. 

 
 ( المكتسبات 2

المدن والقرى بتطوير  تقوم  سرة. وهكذا فإن الدولة  ات في هذا المجال بلم شمل األالمكتسب تتعلق   .143
أجل   الريفية  من  الهجرة  من  المالحد  إلى  تحث  سواء  وهي  البالد.  خارج  إلى  أو  الحضرية  راكز 
التمهين  المزارعين   إطار  على  ينفذونها  الزراعة  في  تساهم  التي  كما  األسرة  سنويا.  شمل  لم  في 

 في إطار محاربة الفقر. نساء ال الدولة إلىالقروض الخفيفة التي تمنحها 

إجراءات الطالق. وهذا  عندما يبدأ مسار  المصالحة  بمرحلة  المرور  في المجال القضائي، يجب   .144
في  أن تراجع  حضانة الطفل يمكن  إسناد  تمنح للزوجين. كما أن مسألة  للتفكير  يعني وجود فترة  

لذي يتكفل الراشد بحضانته  على عدم تمثيل الطفل ابل وتعاقب  الجنائية  أي وقت. وتنص المدونة  
الذين لم  األطفال    أماأو المنزل.  هجر األسرة  في شأنه، يضاف إلى ذلك  ت العدالة قد بتت  إذا كان

ذويهم   على  تدابير  يعثر  موضوع  خاصة  فهم  بهم  وضع  وتتكفل  االستقبال.  دوائر  مختلف  في 
 أو هيئة االستقبال التي تتولى أمرهم. الدولة 

 
 حدود التصرف ( 3

قد اتخذت لها وكونها  استقبال األطفال  لهيئات  العدد المحدود  المعوقات في هذا الشأن في    تتمثل .145
وانواذيبو  مقرات   انواكشوط  الذي  في  الدور  أن  كما  به  يأساسا.  المدني  ضطلع  يزال  المجتمع  ال 

 سري.من الفضاء األالمحرومين باألطفال  في مجال لم الشمل األسري والتكفلمحدودا 

 ( 3ـ 18فقة الطفل )المادة ( تحصيل نو) 

 التشريعية واإلدارية والقضائية  اإلجراءات ( 1

إسناد مهمة حضانة الطفل لألم وعلى األب أن يسدد   انفصام عرى العالقة الزوجية، يتمفي حالة   .146
هتم مصلحة  تو وتحدد مدونة األحوال الشخصية مضمون النفقة وتضبط معايير تحديدها.  النفقة.  

األسرية النزاعات  النفقة  فض  تحصيل  بمتابعة  واألسرة  والطفولة  االجتماعية  الشؤون  وقد   .بوزارة 
  ين طورت آلية تمكن من التوافق بين الزوجين القديمين من تسديد هذا الدين لصالح الطفل. وتستع

التي  إدارة الميزانية  ب   بشكل أخص ،  السابقوالزوج  أرباب العمل  اإلدارة و بالمصلحة في هذه المهمة  
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النفقة أو سحبها من المصدر انطالقا من راتب المدين. وفي حالة تعذر مثل هذا    تسهل تسديد 
 النفقة.المتعلقة ب وق حقالقد تلجأ األم إلى القضاء للحصول على  ،االتفاق

 
 ( المكتسبات 2

القانوني   .147 اإلطار  على  تحصيل  عالوة  يحتل  وضعه،  تم  أساسية  الذي  مكانة  مشاغل  النفقة  في 
حمالت للتحسيس حول هذا الموضوع من قبل  جرى تنظيم لى هذا األساس السلطات العمومية. وع

 التنفيذ.لتسهيل بإصدار تعميمات على الدوام فتقوم  اإلدارة  أما  ،المجتمع المدني

 
 حدود التصرف ( 3

قد فإن ذلك  لدى المدين،  المطلوبة للطفل  لتحصيل النفقة  ال يجد الوسائل  إذا كان المنفذ العدلي   .148
يتطلب اللجو   إلىيؤدي   ما  البدني، وهو  اإلكراه  إلى  بتغذية    ء  السجن. الذي  المدين  التكفل  أودع 

بين   ما  العالقة  تسيء  ألنها  مستخدمة  غير  الطريقة  وأبنائها  وهذه  أبوهم؛  المرأة  هو  المدين  ألن 
لتنفيذ قرارات العدالة المتعلقة كما توجد مصاعب  ال ينظر إليه المجتمع بعين الرضى.  وذلك شيء  

الشخصية  باألحوا النفقة  خاصة  ل  للنفقة  للموظفين.  بالنسبة  أمر  صندوق  غياب  فإن  ال  وعليه 
 يسهل حصول الطفل على حقوقه في هذا الشأن. 

 ( 24 )المادةالتبني والتقييم الدوري لوضعية الطفل ( ز)

 التشريعية واإلدارية والقضائية  اإلجراءات ( 1

ت له قيمة تشريعية وال تترتب عليه أية آثار في وليس  ،في القانون الموريتاني  وجود لهالتبني ال   .149
ينص على شكل من التبني يعرف باسم الكفالة    ي. مع ذلك، فإن التشريع اإلسالم)البنوة(  النسب 

أي شخص يترشح للكفالة أن يفي بالمعايير التالية: )أ( يتعين على  . و اإليواء القانونيأو    القانونية
ن يكون لديه مصدر دخل  أيكون من جنسية موريتانية )ج( أن يكون متزوجا أو متزوجة؛ )ب( أن 

لثابت   يكون  مسؤولية    هوأن  يقبل  أن  )د(  مواهبه؛  وتفتق  الطفل  لتربية  مناسب  اجتماعي  وسط 
وت   كامل.  بشكل  بها  ويضطلع  من  الطفل  المحرومين  لألزواج  الشأن  هذا  في  األولوية  عطى 

هو في طور  ، و مشروع قانون حول الكفالةالسلطات العمومية    أعدت   ،األطفال. عالوة على ذلك
المشروعقراراإل هذا  يسعى  منح  .  لتوصيات    يهإل  يحتاجون الذين  األطفال    إلى  مطابقة  وضعية 

 اللجنة الدولية لحقوق الطفل.
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الدوري   .150 الفحص  الطفل  لوضعية  يعتبر  الشإيداع  وزارة  صالحيات  والطفولة  من  االجتماعية  ؤون 
إلى أسرة الطفل الجديدة بتنظيم زيارات متكررة  إثر إيداع الطفل  طاع  ويقوم خبراء هذا القواألسرة؛  
األسرة  خاللها  يقدمون   بالعالجات  مساعداتهم  لهذه  المساعدة  )التكفل  النفسية،  المراقبة  الطبية، 

 شروط اإليداع. في حالة عدم احترام وعند االقتضاء يسحبون الطفل ، (المالية، الخ

 
 ( المكتسبات 2

حضانة  )ة( الذي لم يحصل على  لألب أو األم المطلقإليداع الطفل، يمكن  م الدوري  بالنسبة للتقيي  .151
من حيث  الطفل  يتعرض لها  مخاطر  عندما يالحظ  إلسناد الكفالة  بطلب مراجعة  أن يتقدم  الطفل  

القاضي   ويقوم  صحته.  أو  تربيته  أو  اجتماعية  أخالقه  مصلحة  أو  مؤهلة،  شخصية  بتعيين  إما 
ها مهمة تقديم العون والمشورة إلى األسرة حتى تتغلب على الصعوبات المادية  يمنحتربوية معتمدة  

تواجهها.   التي  الطفل  والمعنوية  بحقوق  المتعلقة  الدولية  المعاهدة  ألحكام  طبقا  والميثاق،  لكن، 
إيداع  عملية  أو في نهاية  في منتصف المسار  على طلب إجراء تقييم دوري، إما  القاضي  يسهر  
 تجديده.كما يستطيع لإليداع أن يضع حدا لية التقييم هذه، بمقدوره ؛ وإثر عمالطفل

 
 حدود التصرف ( 3

المعوقات   .152 والثقافية  هنا  تتمثل  االجتماعية  الضغوط  اإلسالمية  وجهل  في  المتعلقة  النصوص 
على ذلك، فرص اإليواء. عالوة  عدد  تترتب على ذلك محدودية  من قبل غالبية السكان؛ و بالكفالة  

كما أن البعض  قريب بدل التكفل بطفل ال يعرفون ذويه.  أحد أطفال  استقبال  ألسر  تفضل بعض ا 
 إلعداد الملف. أن تلبى  بسبب الشروط التي يتعين ضاغطة جدا الكفالة مسطرة يعتبر 

 ( 27و   16تان )المادأو استغالله  هأو إهمال الطفل، سوء معاملة( ح) 

 التشريعية واإلدارية والقضائية  اإلجراءات ( 1

األطفال.  .153 ضد  العنف  لمكافحة  التدابير  واتخذت  القوانين  من  جملة  العمومية  السلطات    اعتمدت 
في الحسبان بعد النوع ومحاربة العنف ضد األطفال وذلك يأخذ  اإلطار االستراتيجي والسياسي  ف

( الفقر  لمكافحة  االستراتيجي  اإلطار  من  الثالثة  النسخة  )أ(  خالل:  )ب(  2015-2011من  (؛ 
الوطنية لمأسسة النوع    اإلستراتيجية  (؛ )ج(  2008-2005الوطنية للترقية النسوية )  اتيجية  اإلستر 

؛ )هـ( سياسة األسرة  (2007)الوطنية لتشجيع التخلي عن الخفاض    اإلستراتيجية  ؛ )د(  (2009)
)و(  (2006) األطفال    اإلستراتيجية  ؛  لحماية  للرعاية  (2009)الوطنية  الوطنية  واالستراتيجية   ،
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المرأة   .الجتماعيةا ضد  التمييز  أشكال  كافة  إلغاء  معاهدة  على  الرئيسية فإن    ، عالوة  النصوص 
في:   تتمثل  العنف  ضد  األطفال  تحمي  والتي  اليوم  بها  المعمول  الميثاق الرادعة  ابروتوكول 

اإلنسان بحقوق  المتعلق  والمواطن  اإلنسان  لحقوق  ورخاء    ، اإلفريقي  لحقوق  اإلفريقي  والميثاق 
الطفل    ،الطفل لحقوق  الدولية  قيمة  واالتفاقية  ذات  الداخلي)وكلها  القانون  من  والقانون    (،أعلى 

والقانون المجرم   ، القاضي بالحماية الجنائية للطفلالمتعلق بالمتاجرة باألشخاص، واألمر القانوني  
والوأد  تتضمن مواد تجرم اإلجهاض    نائية مدونة الجولئن كانت الللعبودية وممارسات االسترقاق.  

ر أو إهمالهم أو المتاجرة بهم، فإن القانون المتعلق بالمتاجرة باألشخاص هو الذي  واختطاف الق صَّ
األطفال.  العنف ضد  يتكبدها مرتكب  التي  العقوبة  التفاصيل األوضح من خالل مضاعفة   يقدم 

سنوات   3و  أشهر  6تدينهم بعقوبات تتراوح ما بين    311في مادتها    نائيةمدونة الجالفإذا كانت  
بين   ما  على  ينص  باألشخاص  باالتجار  المتعلق  القانون  فإن  السجن،  من   10و  5من  سنوات 

بين   ما  تتراوح  غرامة  إلى  باإلضافة  الشاقة  األمر    500.000األشغال  ويكرس  أوقية.  ومليون 
للطفل  يالقانون الجنائية  بالحماية  الممارس ل(  78-10مادة )   68  القاضي  العنف  مختلف أشكال 
 األطفال والعقوبات المترتبة عليها. ضد 

التدابير المتخذة في إطار الوقاية وإعادة دمج األطفال ضحايا العنف: )أ( منذ  .154 هناك العديد من 
القانون يألطفال الموجود اإعادة دمج    CARSECيضمن مركز    2009سنة    ، ن في حالة نزاع مع 

القصَّ  بين  الفصل  الراشدين في  مكرسا  وبين  االحتجازر  دمج هؤالء   اآفاق  وموفرا،  أماكن  إلعادة 
ل هذا الجهاز المحاكم الخاصة باألطفال، والمدعى العام الخاص بالقصر وقاضي األطفال. وتكم ِ 

ر؛ )ب( تحدد مدونة األحوال الشخصية سن الثامنة عشرة  إضافة إلى فريق أمن القصَّ   ،األحداث 
التدابير  تضمن  تللزواج. كما   وضعيات   منالرامية إلى الوقاية    سلسلة أخرى من اإلجراءات تلك 

التي  أيمكن   الشغل  مدونة  مراجعة  )ج(  للعنف؛  األطفال  تعرض  فيما    تحظرن  األطفال  تشغيل 
مواد جديدة تتعلق بمعاقبة مرتكبي استغالل    9سنة. من جهة أخرى تضم هذه المدونة    16دون  

)د(   العمل؛  في  الجتتضمن  األطفال  تحمي    نائيةالمدونة  تدابير  فالمواد  ذاتها  ،  525األطفال؛ 
تعالج على التوالي    334، و332،  331،  326،  323،  319،  312،  311،  310،  293،  276

تحريم استخدام األطفال في التسول، ومعاقبة الوأد، واإلجهاض، واالغتصاب، والقوادة، والدعارة، 
والعقود   االلتزامات  مدونة  تزال  ما  )هـ(  الوجهة؛  وتحريف  والخطف،  العام  واالحتجاز،  القانون 

وه بالتعويضات،  ذلك    ابنود   تتضمن  يالمتعلق  في  بما  االنتهاكات  لضحايا  التعويض  بشأن 
تعاقب  وأخرى  تحمي  تدابير  باألشخاص  باالتجار  المتعلق  القانون  أحكام  تشمل  )و(  األطفال؛ 

ر  األم   يضعلألطفال بغرض االستغالل؛ )ز(    ،وإيواء  ،وإسكان  ،ونقل  ،مرتكبي العنف، من تجنيد 
 فعال ضد العنف الممارس على األطفال.  ردع جهاز القاضي بالحماية الجنائية للطفلالقانوني 
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هكذا نجد أن حماية األطفال ضحايا العنف، وإصدار أحكام في حق مرتكبي العنف أمور تخضع   .155
الج عرض  نائيللقانون  تم  كلما  القوانين  هذه  بتطبيق  العادية  والمحاكم  القصر  قاضي  ويتكفل   .

أمامه  لةأمس النوع  هذا  عن امن  الدفاع  مجال  في  النشطة  الحقوقية  المنظمات  بعض  وتسهر   .
، بغية معاقبة الجناة، كما  أمام المحاكم  لى عرض جميع حاالت العنف التي تطلع عليهاعالقصر  

وإعادة  والتعويض  الوقاية  إطار  وفي  القانون.  مع  نزاع  حالة  في  الموجودين  لألطفال  الدعم  تقدم 
يحرم المقرر الذي  و   مت بعض المنظمات الحكومية بإعداد خطة عمل في هذا االتجاه.قا  ،الدمج

يتضمن النظام الداخلي للمؤسسات التعليمية كل تعذيب جسدي في الوسط المدرسي. وهذا النص  
بالمتاجرة باألشخاص العقوبة  القانون المتعلق  ما يزال ساري المفعول. من جهة أخرى يضاعف 

المتعلقة  فيه    الجزائية  الذي تعرض  المكان  تتم ممارستها على األطفال. وأيا يكن  بالدعارة عندما 
القانوني   األمر  يكون  للعنف،  للطفلالطفل  الجنائية  بالحماية  لتطبيق فور عرض  ا  وارد   القاضي 

القانوني   واألمر  المحاكم.  على  للطفلالمسألة  الجنائية  بالحماية  الحرمة   القاضي  انتهاك  يحرم 
للطف الجنائي  ل.  البدنية  القانون  مقصودا  على  معاقبة  الويتولى  كان  سواء  والضرب  و  أاالعتداء 

مقصود  والقسوة  ،غير  التعذيب  إلى  ومهما    البربرية  إضافة  والمهينة.  اإلنسانية  غير  والمعامالت 
يكن، فإن مدونة األحوال الشخصية تعطي الصدارة لمصلحة الطفل ويحق للقاضي، عندما يكون  

أح العنف  القاصرمرتكب  أبوي  للسهرأن    ،د  الطفل.  يتدخل  مصلحة  على  المحافظة  ال و   على 
ال باإلعدام في حق األطفال وال بالعقاب   ، القاضي بالحماية الجنائية للطفليسمح األمر القانوني  

أما   والسخرية.  النفسي  اإلزعاج  بشأن  صريحة  أحكاما  الجزائية  التشريعات  تتضمن  وال  البدني. 
ة الضارة، فلئن لم تكن مقننة بشكل صريح ضمن النصوص المعمول بها، فإنها  الممارسات التقليدي

مجال   ذلك  واسعمع  نطاق  على  األطفال،  محاربة  بحماية  المعنية  العمومية  الدوائر  قبل  من   ،
واألسرة والطفولة  االجتماعية  الشؤون  الناشطة    ،السيما وزارة  الحكومية  المنظمات غير  قبل  ومن 

)الخفاض على سبيل    ف الذي يستهدف األطفال. ومرتكبو هذه الممارسات في مجال مكافحة العن
أو   وتزداد العقوبة إذا كان المرتكب ينتمي إلى السلك الطبي  .عرضة للمتابعات الجزائيةالمثال(  

القاضي  . وأما جرائم الشرف فتتم معاقبتها ضمن القانون العام ويصنف األمر القانوني  شبه الطبي
الجنائية الجزائية    للطفل  بالحماية  الحماية  يوفر  وهو  المخالفات،  ضمن  الضارة  الممارسات  هذه 

القانون   فإن  ذلك  على  عالوة  الالجئين.  وأطفال  األجانب  أطفال  ذلك  في  بما  األطفال،  لجميع 
حدوث   عند  مفعوله  يسري  به  المعمول  الوطني    المخالفةالجنائي  التراب  من  معينة  منطقة  في 

النظر   القانوني  و  أ الجاني  عن  بغض  األمر  للطفل الضحية. ويكرس  الجنائية  بالحماية   القاضي 
الشأن. هذا  في  الخارجية  القضائية  الوالية  شجعت    مبدأ  العمومية  وقد  بين  الشراكة  السلطات  ما 

اليونيسيف وشبكة األئمة   الدين منظمة  الطفل، مما جعل هؤالء    ورجال  للتدخل في مجال حقوق 
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للتوصية األولى لدراسة األمين  د هذه الظاهرة؛ وهو ما يستجيب  ض  يعززون ردود فعلهمالفاعلين  
 تعلقة بالعنف الممارس ضد األطفال.المالعام لألمم المتحدة 

 ( المكتسبات 2

األئمة   .156 شبكة  الكريمدراسة  أجرت  اإلسالمي    للقرآن  كان  لتحديد  وللتشريع  إذا  يسمح  اإلسالم  ما 
الت أن  تبين  الدراسة  وهذه  البدنية.  اإلبالعقوبات  وقد  شريع  للطفل.  البدنية  الحرمة  يحمي  سالمي 

العنف   أن  إلى  األساس  أفضت  هذا  على  وكونت  اإلسالم،  في  له  مكان  للفتوى  ال  التي  قاعدة 
التصريح بهذه الفتوى، قامت منظمة والبدني داخل المنظومة التربوية. وإثر    اللفظيالعنف  تحظر  

عدد من وجرى تنظيم  نسخة من هذا القرار    2000أكثر من  بتوزيع  وشبكة رجال الدين  اليونيسيف  
 الورشات المتعلقة به على عموم التراب الوطني. 

وقد قام األئمة وشيوخ  اقتنعوا بصحة هذا الرأي الديني  المدرسين الذين شاركوا في الورشات  غالبية   .157
بأنالمحاظر   واعترفوا  الفتوى  جلهم    بقراءة  وافق  وقد  اإلسالم.  لتعليمات  مطابق  على  مضمونها 

البدنية   للعقوبات  حد  الفتوى.  التوصيات  واتباع  وضع  قدمتها  العديد  التي  التغيرات  وهناك  من 
أكثر أخذوا يستخدمون  رأي العين، فعدد التالميذ قد زاد، والمدرسون  مالحظة  غدت  التي  اإليجابية  

ترأسته  ل  وقد تمت اإلشادة بهذه الفتوى خالل حففي مجال التأديب.  غير العنيفة  الطرائق  فأكثر  
و  اليونيسيف.  وممثلة  واألسرة  والطفولة  االجتماعية  الشؤون  المناسبة  جرى  قد  وزيرة  تنظيم  بهذه 

ضرب، وذلك في مختلف واليات الوطن. وتنوي  الأكثر من ممارسة  دورات تحسيس بغرض الحد  
فل  مواصلة التنسيق من أجل حماية حقوق الطشبكة األئمة ومنظمة اليونيسيف والشركاء اآلخرون  

 في موريتانيا.

الصادر بتاريخ    25/2003القانون رقم    ضمن  رادعة  بيع األطفال واالتجار بهم تشريعات  تتناول   .158
  الجنائية تعاقب المدونة    ،باإلضافة إلى ذلكالمتضمن مكافحة االتجار بالبشر.    2003يوليو    17

القاضي بالحماية القانوني    الموريتانية االعتداء الجنسي بما في ذلك الدعارة والقوادة. ويقدم األمر
ن هذا العنف وتنص على فرض عقوبات أكثر صرامة ضد الجناة  أالتفاصيل بش   الجنائية للطفل

الثانية للتوصية  بشل  وفقا  المتحدة  لألمم  العام  األمين  األطفال. أدراسة  ضد  الممارس  العنف  ن 
إفريقيا حول حماية  ة  منطقوكانت قضية االستغالل الجنسي لألطفال موضوع المؤتمر اإلقليمي ل

الجنسي   االستغالل  ضد  السياحة.األطفال  توصياتها    ضمن  وطبقت  موريتانيا  فيها  شاركت  وقد 
الم  الكفيلة الثالثة    ة،ساعد بتقديم  للتوصية  بشلوفقا  العام  األمين  ضد أدراسة  الممارس  العنف  ن 

ت إحصائية تتناول  جمع بياناقامت منظمات غير حكومية ودوائر عمومية مختلفة ب األطفال. وقد  
والدع موريتانيااالغتصاب  في  والخفاض  القانوني  .  ارة  األمر  الجنائية  ويعاقب  بالحماية  القاضي 

هذا  كما يتضمن    .بثها على شبكة االنترنت كذا  و   ،ض األطفالأخذ صور إباحية تعرِ   على   للطفل
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واال  النص  األطفال  الجنسي على  االعتداء  بمكافحة  المتعلقة  األحكام  من  اإلباحي  عددا  ستغالل 
 .للطفل

جمع    تضم  .159 في  مهمتها  تتمثل  هامة  بشرية  موارد  واألسرة  والطفولة  االجتماعية  الشؤون  وزارة 
من    45األطفال. فالقطاع يتوفر على    علىالعنف    العينية التي يقع فيهاحاالت  الالمعلومات حول  

ل مهمتهم، من بين أمور  الذين تتمث  أعوان الرعاية االجتماعيةمن    49االجتماعيين والمساعدين  
وزارة    ،أخرى  وبحوزة  األطفال.  ضد  الممارسة  االنتهاكات  حول  المفصلة  المعلومات  تقديم  في 

الشؤون االجتماعية والطفولة واألسرة على سبيل المثال قائمة من الشكاوى المتعلقة بحاالت عنف  
الحاالت   هذه  جرد  تم  فقد  عنها.  اإلبالغ  قائمة  تم  متابعتهاضمن  اجتماعية    تتولى  مصلحة 

عدم التبليغ عن المخالفة تحت طائلة القانون العام الذي يساوى   ويقعبالتنسيق مع الدوائر المعنية.  
خطر  يواجه  شخص  مساعدة  عدم  وبين  القانوني    ا.بينه  األمر  الجنائية  وينص  بالحماية  القاضي 

األطفال،    للطفل ضد  مخالفة  بشأن  التبليغ  عدم  حق  في  محددة  عقوبات  األمر  على  ويتعلق 
يتعلق   فيما  الراشدين والقصر  بين  الجزائية  المسطرة  تميز مدونة  الغرامة. وال  إلى جانب  بالسجن 

التظل   التي  بسبل  تعويض    باللجوءلضحايا  ل  تسمحم  عن  بحثا  المحاكم  ا إلى  التي    ألضرارعن 
اتباعه من قبل  يمكن  كما    ،أطفالهم  للدفاع عن. وهذا اإلجراء في متناول اآلباء الراشدين  حصلت 

التي   وتلك  ،التي تتكفل باألطفال المتخلى عنهم أو الذين ال سند عائلي لهم معروف  المنظمات 
ومن بين التدابير التي تسهل تقديم شكاوى تتعلق بالعنف الممارس ضد تدافع عن حقوق الطفل.  

اء فريق أمني وإنش ،روتكوين القضاة حول قضايا القص   ،رإنشاء غرفة خاصة بالقص  نذكر: الطفل 
وتؤدي الشكاوى المطروحة بشان العنف الممارس ضد الطفل إلى تطبيق عقوبة    باألطفال.خاص  

ق الجاني، مصحوبة أحيانا بغرامة. وتظل إمكانية الدعوى للحصول على تعويضات  حالسجن في  
األطفال  الذي أنجزته منظمة حماية  قدم المسح    ،أمرا مفتوحا أمام المحاكم المدنية. من جهة أخرى 

(Save The Children  سنة والشبان    حول  2011(  األطفال  على  الممارس  الجنسي  العنف 
صورة   الموريتانية  اإلسالمية  الجمهورية  في  الظاهرة  شاملةوالنساء  هذه  انتشار  مدى  كما    .عن 

  على ن تحسن من ردة فعل المجتمع  أمقترح قانون من شأن المصادقة عليه  ذات المنظمة  أعدت  
الظا والطفل  هذه  األم  لصحة  الموريتانية  الرابطة  أنجزت  وقد  سنة  هرة.  حول    2008في  دراسة 

المعالجة القانونية والقضائية لالعتداءات الجنسية على النساء واألطفال، حيث أبرزت اإلجراءات 
 لهذه الظاهرة أكثر فاعلية.  الردعيةاإلدارية والقانونية واالجتماعية الضرورية لجعل التدابير 

ش  ورت ط .160 من  التي  والطرائق  األدوات  من  العديد  العمومية  ضد  أ السلطات  األطفال  حماية  نها 
العنف. ففي موريتانيا توجد دوائر عمومية وخصوصية تكرس جهودها لحماية األطفال ضد العنف  

ن  أ يمكن    ،والعديد من المنظمات غير الحكومية تكرس جهودها لهذه المهمة. وفي هذا المستوى 
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تقوم  و   العنف وطرق الوقاية منها وإمكانية التعويض للضحايا وإعادة دمجهم.  نضبط عدد حاالت 
مع جميع الدوائر الحكومية والمنظمات غير    بالتنسيقوزارة الشؤون االجتماعية والطفولة واألسرة،  

الخيري   ت الحكومية والهيئا الطابع  يتم االطالع عليها  ب  ،الدولية ذات  التي  العنف  معالجة قضايا 
إدارتيْ وذلك عن   الشؤون االجتماعية والطفولة واألسواألسرة  الطفولة  طريق  رة  . ومعلوم أن وزارة 

متابعة وتطبيق   المسؤولة عن  ورفاهيته هي  الطفل  لحقوق  اإلفريقي  بالتنسيق مع    الميثاق  وذلك 
)أ( وزارة العدل، )ب( وزارة التهذيب، )ج( وزارة الشباب،    :مختلف الهيئات العمومية والخصوصية

المفوضية المكلفة بحقوق اإلنسان والعمل اإلنساني والعالقات مع المجتمع المدني المسؤولة   (ج)
حقوق   وحماية  لترقية  الوطنية  الخطة  إطار  في  اإلنسان  بحقوق  المتعلقة  السياسة  تنفيذ  عن 

ن الناحية المؤسسية مقاربة النهوض بحقوق اإلنسان وبعدها االقتصادي ماإلنسان. وهذا ما يترجم  
الو  ووزارة  الوطني  التهذيب  ووزارة  العدل  وزارة  أما  مكلفة  شاالجتماعي.  مصلحة  منها  فلكل  باب 

عمومية   هيئات  وهناك  األطفال.  اتجاه  الممارس  العنف  بقضية  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 
( المجلس الوطني للطفولة وهو  د : )تمثل هي األخرى آليات في هذا الشأن، من ضمنهااستشارية  
نشاؤه لدى الوزارة األولى. وقد أعد المجلس الوطني للطفولة ثالثة تقارير لمتابعة وتنفيذ جهاز تم إ

العمل   خطة  إطار  في  المنفذة  لألنشطة  مفصلة  حصيلة  بوضع  سمحت  الطفل  حقوق  اتفاقية 
الوطنية؛ )هـ( الفريق البرلماني للطفولة الموجود داخل غرفة البرلمان؛ )و( رابطة العمد المدافعين 

. ويتم التنسيق بين مختلف هذه الهيئات على  تقريبا  لطفل، وهي تشمل جميع عمد البلديات عن ا
لة العنف الممارس ضد  أأساس تبادل دوري للمعلومات ولقاءات مختلفة ضمن ملتقيات تكرس لمس

 األطفال. 

تقدم يجب  .  160 القائم على أساس  أإلى جانب ما  العنف  للوقاية ضد  إقامة جهاز مؤسسي  ن نضيف 
الضارة  ا للممارسات  الوطنية  اللجنة  )أ(  المستويات:  جميع  على  المدني  المجتمع  بمشاركة  لنوع، 

التي تطورت إلى مجلس وطني لمكافحة العنف القائم على النوع؛ )ب( المجلس الوطني للطفولة  
لحقوق  2004) الوطني  المجلس  )د(  الخفاض؛  لمكافحة  والمقاطعية  الجهوية  اللجان  )ج(  (؛ 

هـ( لجنة متابعة توصيات المعاهدة المتعلقة بإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة؛ )و(  اإلنسان؛ )
( الجهوية  )  6اللجان  األسرية؛  النزاعات  وفض  لمعالجة  والتنسيق  للتعاون  الخاليا  زواليات(   )

( بحقوق    6الجهوية  للنهوض  المقاطعية  اللجان  )ح(  األسرية؛  النزاعات  وفض  لمعالجة  واليات( 
الجهوية اإلنسا  الفرق  )ي(  النوع؛  لمتابعة  الوطني  الفريق  )ط(  الشرقي(؛  الحوض  والية  )في  ن؛ 

النوع؛ )  لمتابعة  والبرلمانيات  الوزيرات  النساء  شبكة  باألنشطة    .( 2007)ك(  تدخلها  تميز  وقد 
)عدم التسامح الكلي مع ممارسة الخفاض، واليوم الخاص بالعنف  التالية: )أ( تخليد األيام الدولية  

؛ )ب( تنفيذ برنامج للتخلي عن الممارسات الضارة بما القائم على النوع( بدءا من تاريخ إنشائها
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سنة   منذ  الخفاض  ذلك  ومنظمة    ،2007في  واألسرة  والطفولة  االجتماعية  الشؤون  وزارة  نفذته 
بما في ذلك الخفاض  ؛ )ج( إنشاء لجنة وطنية لمكافحة العنف القائم على النوع  Tostanوستان  ت

؛ )د( إنشاء لجنة لمتابعة توصيات المعاهدة المتعلقة بإلغاء كافة أشكال التمييز  2008في سنة  
في حملة األمين العام لألمم المتحدة المتعلقة بمكافحة    2009ضد المرأة؛ )هـ( االنخراط منذ سنة  

لثالثة   المتواصل  الدعم  )و(  واألطفال،  النساء  اتجاه  يرها  ي ستتتولى  لالستقبال    مؤسسات العنف 
( تنفيذ مشروع لتشجيع  حمنظمات غير حكومية؛ )ز( إعداد خريطة طريق للتخلي عن الخفاض؛ )

( الضارة؛  الممارسات  عن  )  (طالتخلي  الخفاض؛  يجرم  قانون  مشروع  مسودة  إصدار  يإعداد   )
سنة   الخفاض في  عن  للتخلي  لدى    2010فتوى  نشرها  التي    720مع  الواليات  في  األئمة  من 

فيها   )تنتشر  واسع؛  نطاق  على  الظاهرة  تتعلق  كهذه  فتوى  إصدار  على    بتحديد (  التحفظات 
عاهدة المتعلقة بإلغاء كافة  مالمادتين المناهضتين للشريعة وذلك من أجل رفع التحفظ العام عن ال

( المرأة؛  ضد  التمييز  حول لأشكال  واالتصال  والتهذيب  اإلعالم  حمالت  من  العديد  تنظيم   )
المضرة   )الممارسات  والبنت؛  المرأة  سنة  مبصحة  منذ  القيام  تقليد   2010(    مؤسسي   بإصدار 

( األطفال؛  حماية  أجل  من  للتشاور  الجهوية  القائم  ن للدورات  العنف  لمحاربة  فنية  خلية  إنشاء   )
سنة   منذ  الخفاض  ذلك  في  بما  النوع،  ) 2008على  حول س؛  التحسيس  حمالت  من  سلسلة   )

ا على  القائم  )العنف  اإلنسان  األحوال حقوق  مدونة  للبنات،  الدراسي  التسرب  الخفاض،  لنوع، 
( اإلنجابية(؛  والصحة  المبكر  الزواج  والطفولة  عالشخصية،  االجتماعية  الشؤون  وزارة  إشراك   )

( اإلنجابية؛  الصحة  والتهذيب واالتصال في مجال  نظام  ف واألسرة في حمالت اإلعالم  إقامة   )
وهو قيد  )الستغالل والتمييز وسوء المعاملة واإلهمال  العنف واضد أشكال  وطني لحماية األطفال  

)(التنفيذ  ضد  ص ؛  التمييز  أشكال  كافة  بإلغاء  المتعلقة  المعاهدة  تعميم  حول  المكونين  تكوين   )
( اإلنجابية  والصحة  حكومية،    70النساء  غير  الشؤون    60منظمة  وزارة  في  وهيئة  إطارا 

)ا واألسرة(؛  والطفولة  دراقالجتماعية  إنجاز  وس(  انتروبولوجية  محددات  و سة  حول  سيولوجية 
)2010الخفاض في موريتانيا سنة   الجنسي، وهي  ر؛  العنف  أشكال  اإلنجاز؛  قيد  ( مسح حول 

( محور  ت ؛ )(2008،  الدولية  ( إنجاز فلم وثائقي حول االغتصاب )هيئة اإلذاعة البريطانية ش)
لوسطاء الجماعيين في مجال  ( دليل لتكوين اث ؛ )2010حول الخفاض في سنة    نسجمتكويني م

( أشرطة سمعية  ذ ( مقطع فيديو حول الصحة اإلنجابية وحقوق اإلنسان؛ )خالصحة اإلنجابية؛ )
( إعداد دليل حول  ض للغات الوطنية األربع حول معاهدة إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة؛ )با

 عنف.ن مكافحة أشكال الأ النظام العملي لإلجراءات المتعارف عليها بش
األطفال  تخصص  .161 ضد  العنف  لمحاربة  مالية  وسائل  العمومية  ورشات ،  السلطات  خالل  من 

في   موريتانيا  وتساهم  التحسيس.  عمليات  إطار  في  الوزارات  مختلف  قبل  من  تنظم  وملتقيات 
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األطفال   ضد  العنف  مكافحة  ضمن  مكافحة  إطار  في  وبخاصة  المجارة  البلدان  مع  التعاون 
وق باألطفال.  االتجار  االتجار  بمحاربة  يتعلق  فيما  اليونيسيف  منظمة  من  تهنئة  على  حصلت  د 

المتحدة. العربية  اإلمارات  دولة  نحو  االجتماعية  و   باألطفال  الشؤون  بوزارة  الطفولة  إدارة  تعالج 
إدارة األسرة  وتعالج    وتستقبل  .والطفولة واألسرة ووزارة العدل حاالت العنف الموجه ضد األطفال

الخصوص  البنات   ةالمتعلق  القضايا  على وجه  له، خاصة  األطفال ضحايا  يكون  الذي   ، بالعنف 
التوجه إلى المحاكم إذا كان ذلك ضروريا. أما الفريق البرلماني الذي وذلك كخطوة أولى قد يتلوها  

الخاصة   الحماية  بغرض  تكوين  ودورات  ورشات  فينظم سنويا  الطفل  وحماية حقوق  بتعزيز  يهتم 
 .لألطفال

المجت .162 لمحاربة  نفذ  المبادرات  من  سلسلة  المدني  األطفال.  العنف  مع  يستهدف  نظمت وقد  الذي 
العديد من الملتقيات حول العنف  بالتنسيق مع وزارة الصحة  الرابطة الموريتانية لصحة األم والطفل  

لص وذلك  الجمهور.  االجنسي  مكنت  لح  األطوقد  تحسيس  من  الملتقيات  هذه  حول    باءبعض 
ي. وبدعم من وكاالت هيئة األمم المتحدة، افتتحت المنظمة غير الحكومية  مشاكل العنف الجنس

االغتصاب  لضحايا  واالجتماعي  النفسي  للتكفل  وتكوين    ،مركزا  تحسيس  حمالت  ونظمت 
الوطني الرابطة  قامت  جانبها،  من  األطباء(.  المركز،  )طاقم  المعنية  المبادرة    ةللمجموعات  لدعم 

ئة بتنفيذ أنشطة تحسيس وتسجيل فرق لالستطالع بحثا عن األطفال  النسوية لحماية الطفولة والبي 
ضحايا العنف. أما رابطة األطفال والتنمية فقد أنجزت دراسة حول ضبط األشكال الرئيسية للعنف  
الممارس ضد أطفال الشارع. وتقوم رابطة الصحفيين المدافعين عن حقوق المرأة والطفل بنشاط  

تي تنشرها في الصحافة طبقا للتوصية الرابعة من دراسة األمين  تحسيسي من خالل المقاالت ال
األطفال.   يستهدف  الذي  العنف  حول  المتحدة  لألمم  تكتل  وقد  العام  غير  قام  المنظمات  من 

وتطوير   إنشاء  خالل  من  الجنسي  االستغالل  ضحايا  األطفال  لصالح  خاص  بنشاط  الحكومية 
ماية وإعادة الدمج االجتماعي. أما المنتدى الوطني  عادة التأهيل والحوأنشطة إل تماع  سمراكز لال

وألطفال  االغتصاب،  لضحايا  والقضائية  القانونية  المساعدة  فيقدم  والطفل  المرأة  حقوق  لترقية 
وهناك رابطة النساء ربات األسر ورابطة مكافحة اإلدمان، وكلتاهما  .  لمتسولين الطلبة االشارع من  

 العنف مع تقديم الدعم والتأطير الالزم لهؤالء األطفال. تمتلك مركزا إليواء األطفال ضحايا

الجنسي   .163 العنف  لضحايا  والطبي  واالجتماعي  النفسي  التكفل  العمومية  السلطات  تشجع 
ال للتوصية  طبقا  وذلك  العنف  دساس)االغتصاب(  حول  المتحدة  لألمم  العام  األمين  دراسة  من  ة 

جتماعية والطفولة واألسرة، بالتنسيق مع غالبية  الممارس ضد األطفال. وقد أعدت وزارة الشؤون اال
إشراك   تم  وقد  ضبطها.  تم  التي  المضرة  للممارسات  جردا  المعنية،  الحكومية  غير  المنظمات 
األطباء والعلماء وخبراء علم االجتماع وممثلي المجتمع المدني في إعداد هذه القائمة. وفي هذا  
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إ وقد    .لى توعية الجمهور وتثقيفه في هذا الشأناإلطار انطلق برنامج لمكافحة الخفاض يهدف 
األئمة  75تلقى   المنعشات    من  بعدهم  من  المهمة  هذه  تلقفت  كما  الحملة.  هذه  لتنفيذ  تكوينا 

تمدرس  نسب  فيها  تتدنى  والتي  تضررا،  األكثر  الواليات  الحملة  هذه  استهدفت  وقد  المحليات. 
ال تناولت الحملة قضايا كانت حتى ذلك  عنه في موريتانيا. وقد   من المسكوت وقت  البنات. وقد 

تكوين في هذا اإلطارالحقوقيات  النساء    ة رابط  ت استفاد  الريفية من  وهناك    .وصحفيو اإلذاعات 
بالنسبة   الحال  هو  كما  المدني،  المجتمع  منظمات  وبعض  الرسمية  الدوائر  بين  مشتركة  برامج 

الشارع"لبرنامج   بالتعاون    "أطفال  يتم  المنظمة  الذي  الحكومية  مع  انواكشوط   AEDMغير  في 
 وانواذيب. 

م .164 بيئة  توفير  اليونيسيف  ومنظمة  موريتانيا  بين  التعاون  برنامج  األطفال،  ت او يستهدف  لحماية  ية 
هذا   في  الوطنية  والتشريعات  السياسات  تطوير  دعم  خالل  من  هشاشة  األكثر  األطفال  وخاصة 

إطارا للتشاور    ،الفاعلين غير الحكوميين  ويشكل منتدى االنترنت للمجتمع المدني، ومنصة   .الشأن
مفوضية حقوق اإلنسان ومحاربة    بواسطة  ،والمناقشة ما بين المنظمات غير الحكومية والحكومة

اليونيسيف بدعم من منظمة  الصحفيين  العديد من  تكوين  تم  وقد  والدمج.    هم ويساهم نشر   ،الفقر 
في  المقاالت  لل أجل  تحسيسية  من  المبذولة  الجهود  العنفدعم  تتم    .محاربة  السياق،  هذا  وفي 

استفادة   إلى  خاص  بوجه  من    يصحفي اإلشارة  الريفية  األنشطة  في    تهم شاركومتكوين  الاإلذاعة 
التحسيس.ب   المتعلقة األفقي،  و   حمالت  المستوى  الذي على  العنف  محاربة  في  األطفال  يشارك 

طبقا للتوصية    كدي لألطفال، وذليعنيهم في المقام األول من خالل برلمان األطفال والمجلس البل
األطفال.   يستهدف  الذي  العنف  حول  المتحدة  لألمم  العام  األمين  دراسة  من  على  و السابعة 

ها بعض المدارس، حيث  ذ من خالل بعض البرامج التي تنف  تتم هذه المشاركة  ،المستوى العمودي
تش كما  ومقترحاتهم.  آراءهم  الحسبان  في  المنظمات  اتأخذ  الحك  رك  األطفال  غير  نشر    ومية  في 

ورفاهيتهوتعميم   الطفل  لحقوق  اإلفريقي  هذا  الميثاق  في  التحسيس  عملية  األطفال  ويمارس   .
المنشورة   والمعلومات  الخطابات  )أ(  خالل:  من  المكتوبة،    بمختلفالمجال  )الصحافة  القنوات 

 . اإلذاعة، التلفزة، المسرح، المدارس، الملصقات(

ون .165 العمومية  السلطات  وقد  أعدت  الطفل.  حقوق  اتفاقية  وتنفيذ  لمتابعة  وطنية  عمل  خطة  فذت 
سنوات، ومازالت مرجعية في مجال السياسة الشاملة المتعلقة بمحاربة    9امتدت هذه الخطة عبر  
األطفال.   اتجاه  ضد وتالعنف  بها  القيام  يتعين  التي  المحاربة  أشكال  جميع  الخطة  هذه  تضمن 

األطفا اتجاه  العنف  تجليات  والقانونية  مختلف  والنفسية،  الطبية  الرعاية  الحماية،  الوقاية،  ل: 
ويجري تنفيذ خطة    واالجتماعية لصالح الضحايا، إضافة إلى القوانين التي تعاقب مرتكبي العنف.

وقد    .دورته الخاصة حول األطفالفي    مؤتمر نيويوركانعقاد  عمل ثانية من قبل الدولة وذلك منذ  
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االج  استطاعت  الشؤون  لمكافحة  وزارة  االستراتيجي  اإلطار  في  دمجها  واألسرة  والطفولة  تماعية 
بغية جعل   الفقر.الفقر  إلى مكافحة  الرامية  المساعي  العمومية    تنسق و   لطفل في قلب  السلطات 

تكرس   التي  الحكومية  غير  المنظمات  مع  برامج    أنشطتهاعملها  عدة  وهناك  العنف.  لمحاربة 
وزارة الشؤون  تنص  الرسمية مع المنظمات غير الحكومية. و   الدوائرفيها نشاط    يلتئموخطط عمل  

التي    الهيئات شراكة مع العديد من  اللى  ع  ،االجتماعية والطفولة واألسرة، ضمن هيكلها التنظيمي
غير   المنظمات  بينها  البرامج امن  وهذه  العنف.  ضحايا  األطفال  عن  الدفاع  ورابطات  لحكومية 

ك بدنية  العنف،  أشكال  كافة  المواقع  تستهدف  مختلف  وفي  نفسية،  أو  في  )انت  أو  األسرة  في 
. وقد تم حتى اآلن تنفيذ عدة برامج من قبل  (المدرسة أو في مؤسسات الطفولة أو في مكان العمل

التحسيس مجال  في  السيما  الجنسي   ؛الدولة  واالستغالل  العنف  أشكال  مختلف  تغطي  وهي 
 ...البدنيوالممارسات التقليدية الضارة )الخفاض( والعنف 

ق من انعكاسات ما يقام به، وذلك عبر دراسات تمكن من الكشف عن البيانات تقوم اإلدارة بالتحق  
هذه الدراسات أحيانا منظمات غير حكومية تنسق مع وزارة  تتولى  المتعلقة بالعنف اتجاه األطفال.  

المثال سبيل  على  واألسرة.  والطفولة  االجتماعية  "الرابطة    الذيمسح  الهناك    ،الشؤون  أجرته 
إلى    2000حول حاالت االغتصاب التي تم إحصاؤها من سنة  الموريتانية لصحة األم والطفل"  

بهوالمسح    ؛2004 االستغالل    ANAIF-PIEرابطة    قامت  واالتجار    ،والحماية  ،لجنسياحول 
الجنسية  ،باألطفال والسياحة  لألطفال،  الجنسي  حول   ؛واالنترنت   ،واالستغالل  المسح    وهناك 

المبكر   الديمغرافي الصحي في موريتانيا    ضمنالخفاض والزواج  ومسح   ؛2001-2000المسح 
والدراسة التي أنجزتها الرابطة    ؛2011حول أشكال العنف الجنسي سنة    "حماية األطفال"منظمة  

من    . وقد مكنت هذه الدراسات والمسوح الحكومة  2008الموريتانية لصحة األم والطفل في سنة  
 األطفال.  الموجه ضد برامج مكافحة العنف  انعكاسالمتابعة والتحقق من مدى القيام ب

األطفال  .166 اتجاه  بالعنف  المتعلقة  والدولية  اإلقليمية  األنشطة  في  العدل  وزارة  في    ،تشارك  وتأخذ 
التعا أمر  تسهل  وهي  تطبيقها.  بغية  التوصيات  مستوى    الشرطةبين    ون الحسبان  على  والقضاء 

محا مجال  في  مباشرة  الحدود  الجمهورية  وكيل  يقوم  أخرى،  جهة  من  باألطفال.  االتجار  ربة 
على   إطالعه  فور  وذلك  األطفال  ضد  الممارس  بالعنف  المتعلقة  العمومية  الدعوى  بإطالق 

إلى و   األحداث عبر بالغ أو شكوى. الذي    في إطار مسعاها  النشاط    مجال قوم به في  تتحسين 
ت تحسيس حول التعامل مع العنف اوزارة العدل ورش  األطفال، تنظم  الموجه ضد محاربة العنف  

يستهدف   غير    والطفل.  المرأة الذي  ومنظمات  وقضاة  وشرطيين  أطباء  الورشات  هذه  وتجمع 
للتوصية   طبقا  وذلك  واألطفال،  النساء  يستهدف  الذي  العنف  مكافحة  مجال  في  عاملة  حكومية 

العنف   حول  المتحدة  لألمم  العام  األمين  لدراسة  هذه  الخامسة  عن  وتتمخض  األطفال.  ضد 



.    93 

 

  ،الورشات مجموعة من التوصيات تتلخص في الدعوة إلى مضاعفة مثل هذا النوع من اللقاءات 
وتكوين القضاة والشرطيين واألئمة وطاقم الصحة والمدرسين وطاقم المؤسسات التي يتواجد فيها  

 أمثل.  حول آثار هذه الظاهرة على الضحية وضرورة معالجتها بشكل ...ألطفالا

 
 حدود التصرف ( 3

ال توجد وسائل مرصودة خصيصا لمسألة العنف الذي يواجهه األطفال. بيد أن الوسائل الممنوحة   .167
للطفولة   عام  مطردا    –بشكل  نموا  تشهد  الذي    -والتي  العنف  لمكافحة  موجهة  اعتبارها  يمكن 

أن  األولياء  يرى  و قائمة؛  نية  بالعقوبات البد المتعلقة  الممارسات التقليدية    ال تزاليستهدف الطفل. و 
في هذا الشأن يعتبر بمثابة تدخل تربية؛ وكل إبالغ  الأن تتم  يمكن عبرها  هي التي  هذه الطريقة  

فاعلية   من  يحد  بالنصوص  الجهل  أن  كما  لألسرة.  الخاصة  الحياة  ضد  النشاط  في  المنفذ 
اآلباالتي  التجاوزات   يتردد بعض  األحيان،  األطفال. وفي بعض  الشكوى  تستهدف  بالنظر  ء في 

القضائية   المسطرة  بطء  طريق  إلى  عن  حال  آخرون  يفضل  حين  في  الملفات،  معالجة  في 
 التراضي. 

 لصحة والرخاء ا -سادسا

 (5بقاء ونمو الطفل )المادة )أ( 

 التشريعية واإلدارية والقضائية  اإلجراءات ( 1

األساسية في سياساتها اإلنمائية.    رأقرت موريتانيا أهداف األلفية للتنمية وجعلت منها أحد المحاو  .168
التزمت   التدابير الالزمة  وقد  المنشود    لقبلتحقيق األهداف  باتخاذ كافة  وهناك (.  2015)األجل 

أساسيان   موريتانيا  عنصران  انخراط  فإثر  االلتزام.  هذا  طبعا  أجل  قد  من  الدولية  الشراكة  في 
سنة  أعدت  الصحة،   تغط خطة    2011في  الصحة  لتنمية  الفترة  وطنية  . 2020  –  2012ي 

 5و  4أهداف األلفية للتنمية. وبما أن األهداف  تتناول  للقطاع الصحي  ويتعلق األمر بلوحة تحكم  
في  فقد قرر رئيس الجمهورية    2015  لن يكون باإلمكان تحقيقها في سنةالمتعلقة بالصحة    6و

في  األلفية للتنمية    الوصول إلى أهدافمن أجل تسريع  للتنسيق  خلية قطاعية  إنشاء    2012سنة  
 مجال الصحة. 

 
 ( المكتسبات 2

 الالجئين في امبره: . على مستوى مخيم 1
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 وظيفية؛ سبع دوائر صحية  ▪

 1450امرأة من بينهن    5500دونما تمييز إلى العالجات الصحية )توفير الخدمات لـ  النفاذ   ▪
 من الحوامل والمرضعات(؛ 

 8629الشلل، وسنوات ضد    5و    0ا بين  من األطفال الذين تتراوح أعمارهم م  11458تلقيح   ▪
ي إطار األسبوع اإلفريقي  امرأة في سن اإلنجاب ضد الكزاز ف  2154ضد الحصباء، وطفال  

 للتلقيح.
 . على المستوى الوطني: 2

)النعمة، سيلبابي، روصو( وذلك   2011أخرى للصحة العمومية في سنة  ثالثة مدارس  إنشاء   ▪
 لتكوين الطواقم الطبية؛ 

 صندوق الوطني للتأمين ضد األمراض. الة تغطي توسعة ▪

 الحد من وفيات األطفال فيما دون سن الخامسة بالثلثينأهداف األلفية للتنمية: الهدف الرابع من . 3
 التكفل المندمج بأمراض الطفولة؛من وكالء  158تكوين  ▪

 وحدة إنعاش لألطفال ولحديثي الوالدة؛ 12اقتناء  ▪

 الوطنية الجماعية في مجال الصحة؛  ة اإلستراتيجيتنصيب وتفعيل هيئات  ▪

 من وكالء الصحة الجماعية؛  109تكوين  ▪

طبية    69اقتناء   ▪ أوجفت علبة  في  الجماعية  الصحة  لوكالء  وأدوية(  عمل  معدات  )تتضمن 
 وسيلبابي والمجرية. 

 . الهدف الخامس من أهداف األلفية للتنمية: الرفع من مستوى صحة األم 4
الهدف األول من أهداف    2012ساعدة في سنة  قابلة م  230تكوين واكتتاب   ▪ األلفية  ضمن 

للتنمية )محاربة الفقر والجوع(، والهدف الثالث )التمكين المالي للنساء( وأهداف األلفية للتنمية  
 (؛ 6و   5و  4المتعلقة بالصحة )

)أهداف األلفية للتنمية أرقام    2012وذلك في سنة  من القابالت القديمات    270تحسين خبرة   ▪
 (؛6و  5و  4

مجال   ▪ في  اإليكوغرافيا  التكوين  بعد  المتنقلة  تقنية  سنة  عن  الصحة    2013في  في  لطواقم 
 عمليات الحمل؛بمما يساهم في تحسين التكفل الحوض الشرقي، 

مع  للمنتجات المتعلقة بالصحة اإلنجابية    2014في سنة  لدى ميزانية الدولة  فتح اعتماد مالي   ▪
 على موانع الحمل؛التركيز 

بأجنحة للعمليات، وخدمات األمومة وقاعات  مراكز استشفائية    5على مستوى  تجهيز الكامل  ال ▪
وخدمات المختبر. كما جرى تجهيز إنعاش لحديثي الوالدة  في مجال التوليد وخدمات  معاينة  
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تناء ثمان وحدات إلنعاش الراشدين لحاالت  مع اقببنوك للدم  هذه المراكز االستشفائية الخمسة  
 لمتعلقة بالتوليد؛ الطوارئ ا

 توليدية وإيكوغرافية؛ بقاعات معاينة مركزا صحيا  21 فيتجهيز أقسام األمومة  ▪

 مركزا للصحة بقاعات توليد متكاملة؛  162تجهيز  ▪

 ؛عابرة للصحاري دراجة نارية   162و سيارة إسعاف  18عبر اقتناء  والرفعتفعيل اإلحالة  ▪

مع حديثي  القاعدي  والتعامل  حة التوليد  وكالء صعبر الرفع من مستوى  الصالحيات  إحالة   ▪
 لوالدة عبر تكوين:ا

o 120  حديثي الوالدة؛ القاعدية لقضايا الوكيال في مجال صحة التوليد و 

o 30    استخدام  وكيال مجال  بالتوليد  اليدوي  السحب  في  الهوائية المتعلق  والمنفذات 
جات في جميع العالالتوليدية )وهما تقنيتان جيدتان تم إدخالهما من قبل في عرض  

 ؛ (بلدان شبه المنطقة

o 39  ؛ التوليديةالنسائية و من وكالء الخدمة في مجال اإليكوغرافيا 

o   ولكصر والترحيل في إطار تقديم تجهيزات إلى مراكز األمومة في دار النعيم والسبخة 
 دعم الدوائر الصحية في انواكشوط؛

o   معدات    200اقتناء القيصرية  رزمة  بالعمليات  األمومة جناح  لى  إموجهة  تتعلق 
 تسهيل التكفل بالنساء المعوزات.بالمركز االستشفائي لألم والطفل بغية 

السيدا،  5  / المكتسبة  المناعة  نقص  فيروس  محاربة  للتنمية:  األلفية  أهداف  من  السادس  الهدف   .
 والمالريا واألمراض األخرى 

 أ( بالنسبة للمالريا:
 ؛ للمالرياكشف تشخيصي سريع  190.000اقتناء  ▪

 على جميع المستويات؛ناموسية مشبعة  10.000اقتناء  ▪

 كشوف التشخيص السريع للمالريا.بالمالريا واستخدام من الوكالء على التكفل  60تكوين  ▪

 ب( بالنسبة لفيروس نقص المناعة المكتسبة / السيدا:
 إعداد خطة للقضاء على نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة من األم إلى الطفل.   ▪
 نسبة للسل: ج( بال
 حث النشط عن المختفين عن األنظار؛دعم الب ▪

 تكوين مخبريين في مجال تقنيات تشخيص السل.  ▪

 :بالنسبة اللتهاب السحايا( د
 إدخال لقاحات جديدة ضد التهاب السحايا.  ▪
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 . اآلفاق 6
 في مجال الصحة؛ المغلقة المفيدة للفئة مستوى االتصال عبر إقامة منظومة تحسين  ▪

 الفاعلين في مجال الصحة والسكان؛  بينال تنفيذ خطة اتص ▪

 في مجال اإليكوغرافيا؛ عن بعد التكوين  تجسيد ونشر  ▪

 بغية تعبئة التمويالت؛ طاولة مستديرة للمناصرة تنظيم  ▪

المالي  زيادة   ▪ المناطق  النفاذ  التوليدي  مجال  توسعة  عبر  الفقيرة  لسكان  الجزافي  وإقامة المبلغ 
 وداديات للصحة في الوسط الريفي؛

 الوطنية الجماعية في مجال الصحة؛  اإلستراتيجية تعميم إقامة  ▪

المنتخبين  وذلك بالتشاور مع  الذين يتم تكوينهم  برمجة تقييم التعويضات لوكالء الصحة الجماعية   ▪
 دارة؛وبالتنسيق مع اإلالمحليين 

منظومة ▪ مختلف  للمرضى  والرفع  لإلحالة    وظيفية  إقامة  بين  ما  إحالتهم  تتم  ائر الدو الذين 
 االستشفائية؛ 

 واإلحالة؛ والمراقبة لطريقة مراجعة وفيات األمومة إطار مؤسسي وضع  ▪

 تجهيز كل مستشفى جهوي ببنك للدم؛  ▪

األلفية    اإلستراتيجية  نشر   ▪ أهداف  جميع  منها  تستفيد  التي  الصحة  مجال  في  الجماعية  الوطنية 
 للتنمية المتعلقة بالصحة؛ 

 لدم؛ لجمع ابرمجة إقامة وحدتين متنقلتين  ▪

 ذات األولوية؛في المجاالت ونقل الصالحيات تفويض المهام تشجيع  ▪

 الدوائر الصحية القاعدية؛ مقدمي الخدمات، والعتبات الفنية، ومنشآت متابعة تعزيز قدرات  ▪

 الوالدات؛  بتباعد تفعيل وإعادة االهتمام  ▪

 .م إلى الطفلتفعيل هدف القضاء على انتقال فيروس نقص المناعة المكتسبة / السيدا من األ ▪

 
 حدود التصرف ( 3

والتغذية  ، ما تزال وضعية الطفل مقلقة في مجال الصحة  القائمةتنوع دوائر التكفل    منعلى الرغم   .169
 والنفاذ إلى الماء الشروب.  

 ( 13)ب( األطفال المعاقون )المادة 

 التشريعية واإلدارية والقضائية   اإلجراءات ( 1
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السلطات   لموجودين في وضعية إعاقةااألشخاص  حقوق  تشكل حماية وتعزيز   .170 أولوية في نشاط 
  2006نوفمبر    23الصادر بتاريخ    2006/043أقرت موريتانيا األمر القانوني رقم  . وقد  العمومية

المعاقين األشخاص  وحماية  بتعزيز  ال  ،المتعلق  له  موالمرسومين  التوالي و طبقين  على  المتعلقين 
ض باألشخاص المعاقين وتحديد اإلعاقة. كما صادقت  هو بالمجلس المتعدد األطراف المكلف بالن

العديد من الدوائر ت عني  و   .2012ابريل    3شخاص المعاقين في  موريتانيا على االتفاقية الدولية لأل
بأخرى   ،الحكومية أو  المعاقين  ،بطريقة  األشخاص  والطفولة    :بمشاكل  االجتماعية  الشؤون  وزارة 

لتر او   ،واألسرة الوطني  األ كلمركز  الوظيفييب  التأهيل  وإعادة  النفسي ومركز    ،عضاء    الطب 
ووزارة   ،باب والرياضةشوزارة الثقافة وال  ،وكذا وزارة العدل  ،ووزارة التهذيب الوطني ،والصحة العقلية

البرلمان مع  والعالقات  بوزارة  الو   ،االتصال  األالمكلفة  للسجل  صلي،  التعليم  الوطنية  والوكالة 
المؤمنة والوثائق  والو   ،السكاني  اإلنسان  حقوق  المجتمع  عمفوضية  مع  والعالقات  اإلنساني  مل 

و  االجتماعي.  للضمان  الوطني  والصندوق  الغذائي  األمن  ومفوضية  الشؤون  المدني،  بوزارة 
االجتماعية الطفولة واألسرة إدارة تهتم خصيصا بدمج األطفال المعاقين. من جهة أخرى، خارج  

اال الشؤون  لوزارة  المركزية  واألسرةاإلدارة  الطفولة  مسب  ،جتماعية  والية  األقل  ؤ كل  على  واحد  ول 
لديه المجال  بهذا  تكوينااجتماعي    مرشد مستوى    يهتم  العمومية.    تلقى  الوطنية للصحة  بالمدرسة 

أما الدوائر العمومية األخرى فهي تعد وتنفذ سياسات وبرامج لصالح الطفولة عموما. أما األطفال  
أ إعاقات  من  يعانون  دائمةالذين  عاهات  هذه    ،و  تقدمها  خدمات  إطار  في  بهم  التكفل  يتم  فإنه 

اآلخر   ؛الدوائر األطفال  يتلقاه  لما  تماما  مماثل  بشكل  ذلك  احتياجاتهم  و ويتم  تؤخذ  أن  دون  ن 
العديد من المنظمات غير الحكومية    تهتمو   (....الخاصة في الحسبان )الدوائر الصحية، المدارس

منظمة بوجه عام حسب نمط اإلعاقة. يتعلق األمر    هذه الهيئات بمصير األشخاص المعاقين. و 
الموريتانية   والرابطة  الجذام،  بسبب  بالمعاقين  للنهوض  الموريتانية  بالرابطة  الخصوص  على وجه 

الوطنية    عقليا،للمعاقين   بموريتانيا،  والرابطة  للمعاقين  للمكفوفين  الموريتانية    حركيا، والرابطة 
ل الموريتاني  الرابطات  واالتحاد  هذه  تهتم  الرياض.  في  للمعاقين  الوطني  واالتحاد  والبكم،  لصم 

باألشخاص المعاقين بصورة عامة وتنفذ في حدود إمكاناتها أنشطة لصالح األطفال المعاقين على  
أن   دون  المعاقين  األطفال  نشاطها  يمس  غير حكومية أخرى  وهناك منظمات  الخصوص.  وجه 

)العمل من أجل التنمية االجتماعية في موريتانيا، رابطة الصحة    يكون ذلك النشاط هدفها الوحيد 
 والتنمية للنساء واألطفال المعاقين...(.

المعاقين ضمن    مع .171 بحقوق األشخاص  الحسبان  أخذ حقيقي في  تقدم من خالل  إحراز  تم  ذلك، 
تدي  بالنسبة لألطفال،  الخطة،  فإن  وهكذا  اإلنسان.  وتعزيز حقوق  لحماية  الوطنية  ن على  الخطة 

نفاذ   بتعزيز  وتوصي  الدراسية  المؤسسات  من  المعاقين  األطفال  استفادة  نقص  الخصوص  وجه 
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المعاقين   الحركيةوخاصة  )األطفال  اإلعاقة  العمومية.    إلى(  أصحاب  التكوين  ومراكز  المدارس 
يستهدف مراعاة    امتخصص  اتربوي  اتنمية القطاع التربوي محور لالخطة الوطنية العشرية    وتتضمن

الوطنية للطفولة الصغرى تنص على العديد   اإلستراتيجية  تياجات األطفال المعاقين. كما أن  اح
ي   المعاقين.  األطفال  حماية  إلى  الرامية  األنشطة  األخير  ذكر  من  االفي  اإلطار  ستراتيجي  أن 

وضع  مل قد  الفقر  في   نأم  شبكات كافحة  الخصوص  وجه  على  والمتمثلة  حظوة  األقل  للفئات 
تنفيذ العديد من البرامج    تموقد    لذين يعانون وضعية صعبة، والمعاقين حركيا وعقليا"."األطفال ا
إما من قبل دوائر حكومية أو منظمات    لصالح األطفال المعاقين في مختلف المجاالت،  والمشاريع

الصحة مجال  ففي  المدني.  ببعض    يسجَّل:  ،للمجتمع  المرتبطة  اإلعاقة  مكافحة  تطور  )أ( 
الثابتة لتلقيح    اإلستراتيجية  بفضل األيام الوطنية للتلقيح و   وظحلتقلة، وذلك بشكل ماألمراض المن
سنوات. وعلى وجه الخصوص، فإن حاالت اإلعاقة المتعلقة بشلل األطفال    5إلى    0األطفال من  

قد انخفضت بشكل كبير بسبب حمالت متتالية جرى تنفيذها للقضاء على هذا المرض. من جهة  
نشطة المنفذة في إطار مكافحة الجذام والسل والحصباء ودودة غينيا من خفض  سمحت األ  ،خرى أ

إنشاء العديد من الدوائر المتخصصة التي تساهم في    م)ب( ت  ؛اإلعاقات المرتبطة بهذه األمراض 
الوظيفي    أهيلالرفع من مستوى حياة المعاقين. فهناك المركز الوطني لتركيب األعضاء وإعادة الت 

وبه مصالح تتولى خدمات   ؛يق من أخصائيي العالج الطبيعي وأطباء إعادة التأهيلوهو مزود بفر 
الطبي، والرقابة، تمكنه من القيام بإعادة التأهيل الوظيفي وتوفير األجهزة    والتدليكالعظام  جبير  ت

ي   وهو  بدنيا.  من  للمعاقين  أكثر  سنويا  كما    10.000جري  إعادة   4.000  ينفذ استشارة،  حصة 
وي قام   100نجز  تأهيل،  الخدمات،  تكاليف  تحمل  على  القدرة  تحسين  أجل  ومن  األجهزة.  من 

أسعار األجهزة و  بتخفيض  التأهيلرسوم  المركز  إعادة  لديه فر   ؛حصص  في كل والية   ع وأصبح 
في مجال إعادة التأهيل الوظيفي. وهناك مركز الطب النفسي    يةبإمكانه أن يقدم الخدمات التقليد 

يت وهو  انواكشوط  باألفي  توجيههم    نالذي  طفالكفل  وبعض  إليه  يتم  الصحية  الدوائر  قبل  من 
 . الرابطة الموريتانية للمعاقين عقلياالمنظمات غير الحكومية مثل 

تستطيع   .172 التكفل،  مجال  مصاريف  في  نفقات  تحمل  واألسرة  الطفولة  االجتماعية  الشؤون  وزارة 
لخارج لألطفال المعاقين المنحدرين من أسر  األجهزة، واإلحالة الطبية إلى اتوفير  الحجز الطبي، و 

ن لنظام التأمين االجتماعي الوطني فباستطاعتهم أن يستفيدوا من تسديد  و بعامعوزة. أما اآلباء الت
و  والحسابات  الميزانية  إدارة  لدى  المصاريف  لهذه  االجتماعي؛ جزئي  للضمان  الوطني   الصندوق 

بدعم من منظمة اإلعاقة الدولية   "وريتانيامعية في  التنمية االجتما من أجل  رابطة  "الافتتحت    )ج(
معمال بسيطا للدراجات الثالثية العجالت، والكراسي المتحركة. وتستفيد من ذلك النساء واألطفال  

)د(   دائمة؛  إعاقات حركية  يعيشون  بتو الذين  الحكومية كاريتاس  المنظمة غير  زيع كراسي  و تقوم 
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تتابع دراستهم وتوفر لهم الدعم الطبي؛    كما  ا،قين حركيمتحركة وأطراف صناعية لألطفال المعا
تتكفل المنظمة غير الحكومية "أرض الرجال" بطلب من اآلباء بنفقات العالج والنقل   ،)هـ( أخيرا

 لخارج لبعض األطفال المعاقين.االطبي إلى 

نذكر: )أ(   .173 المتخصص،  التعليم  إنشاؤ والمكفوفين  تعليم الصم  مدارسفي مجال  تم  هما منذ ، وقد 
، ويقعان تحت وصاية وزارة الشؤون االجتماعية الطفولة واألسرة، ويستفيدان من دعم  1985سنة  

طريق   عبر  انواكشوط  في  األمية  لمحو  برنامج  إطالق  تم  وقد  الوطني.  التهذيب  وزارة  من  فني 
  ور روضة  رأت الن  ،ي"، والحركية للمكفوفين الراشدين؛ )ب( في مجال التعليم ما قبل المدرسيار اب"

بمبادرة من منظمة غير حكومية هي "االتحاد الوطني   2000لألطفال المعاقين في انواكشوط سنة 
  عن )ج( في مجال التعليم العام والتعليم األصلي، ال توجد بيانات عامة    ؛للمعوقين في الرياض"

و  المتمدرسين.  المعاقين  األطفال  تعدد  األقد  بعض  المعاقين  مكن  ذو حركياطفال  من  ي  ، 
لتسجيلهم.    ءبااآلمن االندماج في المنظومة التربوية بفعل الجهود التي يبذلها    ،الخفيفة  الوضعيات 

الدراسة التكفل بمصاريف  التمدرس عبر  الشكل من  لهذا  الدعم  وبالنفقة    ،وتقدم منظمة كاريتاس 
المعاقين   لألطفال  الطبية  و يتم    ممن  حركياوالمتابعة  التعلضبطهم  مدارس  في  يم  تسجيلهم 

مركزا لتكوين  الموريتانية للمعاقين عقليا  رابطة  الافتتحت    ،األساسي؛ )د( في مجال مركز التكوين
للمعاقين   تربوي  طبي  مركز  إلى  المركز  هذا  تحويل  تم  وقد  عقليا.  المعاقين  واليافعين  األطفال 

 بعض البنات. ضمنهمشابا معاقا عقليا من   30وهو يستقبل زهاء ا، عقلي 

برنامج إع .174 الحياة االقتصادية  سمح  الجماعي والدمج في  القاعدي  التأهيل  يليادة  إعادة   :بما  )أ( 
في مدارس التعليم   اطفل معاق بدني  300معاقا؛ )ب( تسجيل    3080تأهيل وتركيب األعضاء ل  

المكفوفين في التعليم المتخصص؛ )د( عالوة على    وأطفال من الصم    58األساسي؛ )ج( تسجيل  
الدمج االقتصاديمعا  218ذلك استفاد   أنشطة إلعادة   1700و  ،قا من مشروع إعادة  معاقا من 

في   الجماعي  القاعدي  المعاقين    14التأهيل  للشبان  الصغرى  المهني  التكوين  وحدات  أما  بلدة. 
والتي تهتم بالخياطة والتطريز للبنات وبالنجارة للذكور، والتي كانت تتولى تسييرها إدارة الشؤون 

الت في  "الصحة  االجتماعية  الحكومية  غير  المنظمة  أرست  وقد  وظيفية.  تعد  لم  فإنها  سعينات 
المعاقين"   للنساء واألطفال  اإلنسان  والتنمية  الدمج في بدعم من مفوضية حقوق  برنامجا إلعادة 

 أفراد من    110ن من ضبط  وذلك إثر مسح حول التسول في صفوف المعاقين مك    ،الحياة النشطة
أط بينهم  من  الشريحة  مو  هذه  وقد  من  فال.  العديد  المشروع  هذا  من    25لصالح    العرائض ل 
كما قدم الدعم ألنشطة التكوين المهني للمكفوفين )تقنيات صناعة    ؛المعاقين من حملة الشهادات 

الكثير من األشخاص    قد حصلبديل لهم عن التسول. و   لتوفيروذلك    ، السياج، صناعة الطباشير(
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المقيمين   الجذام  بداء  انواكشوط  المصابين  مدينة  للدخل  في  بسيطة  مصادر  خالل  على  من 
 منظمة كاريتاس.  تدعمهامشاريع حراسة السيارات 

وزارة الشؤون االجتماعية الطفولة واألسرة تجسدت من خالل: نفذتها    ل هذه اإلجراءات أنشطة  تكم   .175
)ب(   المعاقين؛  لألشخاص  إدارة  إنشاء  باألش  تنصيب )أ(  بالنهوض  مكلفة  مشتركة  خاص  لجنة 

خالل   من  المعاقين  األشخاص  لصالح  العاملة  الوطنية  المنظمات  قدرات  تعزيز  )ج(  المعاقين؛ 
؛ )د( دعم النفاذ الوظيفي لألشخاص المعاقين من خالل توزيع رزمة هامة  الدولة منحة لهاتقديم  

( الفنية  المساعدات  م  500من  العص  200عكاز،    200حرك،  تكرسي  البيضاءمن  )هـ(  ي  ؛ 
وتقديم    500تمدرس   والمكفوفين  البكم  الصم  من  تعزيز    250طفل  )و(  الصم؛  لألطفال  جهاز 

من آباء األطفال الصم البكم والمكفوفين    100مدرسا في لغة اإلشارات وابراي وتأهيل    20قدرات  
األطفال   لصالح  سيلبابي  مدرسة  في  اندماجي  قسم  فتح  )ز(  وابراي؛  اإلشارات  لغة  مجال  في 

( سمعيا؛  )  (حالمعاقين  المعاقين  لألشخاص  التحتية  البنى  مجال    فتحتعزيز  في  للتكوين  مركز 
( توزيع قطع أرضية لغرض السكن لصالح األشخاص طالمكتبية المناسبة لألشخاص المعاقين(؛ )

 المعاقين. 

مالحظة   .176 مالئم  تمت  المعاقين  تقدم  في لألطفال  وذلك  بملفهم  المكلفة  المديرية  إنجازات  في 
 800و  كرسي متحرك    300منهم متمدرسون؛ )ب(    27من الصم،    337)أ(  المجاالت التالية:  

و    400  عكاز؛ )ج( بيضاء،  )د(  ط  55قصبة  بهم؛  التكفل  تم  اإلعاقة  متعدد  مشروعا   38فال 
 16مشروعا خفيفا )  18ألشخاص المعاقون من مختلف الفئات؛ )هـ(  ااستفاد منها  صغيرا  فرديا  

و   الفردي  المستوى  المستوى   2على  قبل  الجماعي(    على  من  إقامتها  لصالح منظمات  تمت 
شخصا    53قيد االكتتاب؛ )ز(  من حملة الشهادات  من األشخاص المعاقين    100أعضائها؛ )و(  

اإلعاقة –معاقا   فئات  مختلف  )ح(    -من  مالي؛  دعم  من  معدة   200يستفيدون  أرضية  قطعة 
األشخاص   على  توزيعها  تم  يعانون  للسكن  )الذين  السكن؛  مجال  األشخاص    103ط(  في  من 

في مجال  تكوينهم    من مسؤولي الرابطات تم  50في أالك وكيهيدي وكيفه والنعمه؛ )ي(  المعاقين  
المشاريع؛   وتسيير  رقم  إقامة  المرسوم  إقرار  بضبط  129/2013)ك(  المتعلق  أ.  و.  نوعية  / 

المعاقين   على  والمحدد  األشخاص  المصادقة  )ل(  اإلعاقة؛  من  الوقاية    ستراتيجية اإلإلجراءات 
)م(   المعاقين؛  األشخاص  وحماية  لترقية  على  الوطنية  رقم  المصادقة  الصادر    471/ 22المقرر 

القطاعات    2013ديسمبر    23بتاريخ   المتعدد  المجلس  أعضاء  يعين  بترقية  الذي  المكلف 
 األشخاص المعاقين.
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 ( المكتسبات 2

 تتمثل المكتسبات في هذا المجال في ما يلي:  .177

على ▪ المتعلقة    المصادقة  الدولية  االمعاهدة  األشخاص  وابروتوكولها بحقوق  لمعاقين، 
 ؛2010االختياري، في سنة 

 بترقية وحماية األشخاص المعاقين؛ المصادقة على األمر القانوني المتعلق  ▪

إعداد النصوص التطبيقية لألمر القانوني المتعلق بترقية وحماية األشخاص المعاقين، إضافة   ▪
 هذا المجال؛لتشريعات الدولية في مالءمته مع اإلى 

 لقطاعات لترقية األشخاص المعاقين؛إنشاء مجلس متعدد ا ▪

فنية   ▪ مساعدات  من  سنوية  اقتناء  أكثر  )توزيع  المعاقين  األشخاص  اعدة مس  5000لصالح 
 ؛(سمعية...فنية: كراسي متحركة، عكازات، عصي بيضاء، أجهزة 

 على مستوى الوظيفة العمومية؛لعمل العاطلين عن امن حملة الشهادات  100اكتتاب  ▪

 لصالح رابطات األشخاص المعاقين؛  2009مليون أوقية منذ  70تقديم منحة سنوية من  ▪

يعد   ▪ التي  المعاقين  اإلفريقية لألشخاص  للمنظمة  المالي  السيد محمد الدعم  الفخامة  صاحب 
 ولد عبد العزيز رئيسها الشرفي؛

 ؛ متعددي اإلعاقة إلى أسر األطفالالموارد الدعم المالي المنتظم عبر نقل  ▪

بنفقات   ▪ األجهزة  التكفل  المعاقين  تركيب  لتركيب لألشخاص  الوطني  المركز  مستوى  على 
 لوظيفي؛ األعضاء وإعادة التأهيل ا

المعاقين  قطعة أرضية    200منح وحدة من   ▪ لهم وذلك في  ألسر األشخاص  الذين ال سكن 
 إطار ترقية السكن االجتماعي؛

 الوطنية للرعاية االجتماعية؛  اإلستراتيجية على  مصادقة الحكومة ▪

 نهوض باألشخاص المعاقين وحمايتهم؛ إعداد وإقرار استراتيجية وطنية لل ▪

 قين في انواكشوط؛ قطع أرضية إليواء مقرات بعض رابطات األشخاص المعامنح  ▪

 الموجودين في حالة إعاقة.  األطفالترقية لتكوين و إنشاء مركز  ▪

 
 حدود التصرف ( 3

والثقافية  تش .178 االجتماعية  الضغوط  االنسداد  كل  الموارد  عامل  أن  كما  الحقوق.  هذه  تطبيق  أمام 
لكل فئة من فئات اإلعاقة؛  القليل من المنشآت المناسبة  غير كافية. وهناك  المالية والبشرية للدولة  

في الحصول على التشغيل. يضاف إلى  األشخاص الذين يعانون من إعاقة يواجهون مصاعب  و 
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المتخصصة    ذلك المؤسسات  المدارس  أن  كافية، وعدد  الطلب،  أقل مغير  فضال عن غياب  ن 
 فرص للتشغيل بعد التكوين. 

 ( 14( الصحة والخدمات الصحية )المادة ج) 

 التشريعية واإلدارية والقضائية  اإلجراءات ( 1

تنامي المخصصات المالية الممنوحة للصحة   .179 تي يستفيد الالبرامج والمشاريع الصحية  وتكاثر  إن 
مباشر   غير  أو  مباشر  بشكل  الطفل  تنفيذ  منها  في  أسهمت  لحقوق  أحكام  قد  اإلفريقي  الميثاق 

% من السكان  80.08في مجال التغطية الصحية، نسبة  المتعلقة بصحة الطفل. ف  الطفل ورفاهيته
نفاذ إلى دائرة صحية في شعاع   ه كلم مع توزيع غير متساو جغرافيا. وفي مواجهة هذ   5لديهم 

ليس    ،الوضعية الذين  السكان  نسبة  من  جوهري  بشكل  الحد  بغية  األنشطة  من  العديد  تنفيذ  تم 
وتيارت ة )أ( إعادة تأهيل مراكز الصحة في السبخ :من ذلك ؛لديهم نفاذ سهل إلى الدوائر الصحية

الحي  انواذيب،  في  الترحيل  انواكشوط،  في  )الترحيل  صحية  مراكز  أربعة  بناء  )ب(  والميناء؛ 
لوجيا؛ )د(  و نكألم والطفل والمركز الوطني لألل)ج( توسعة المركز االستشفائي    ؛وترمسه(  ،لساكنا

و   15تجهيز   صحيا  بناء  صنقطة    15مركزا  أشغال  إطالق  ذلك  إلي  يضاف  مراكز   10حية. 
وكيهيدي روصو  مستشفيات  وبناء  الوطني SAMUوبناء    ،صحية،  المركز  وتجهيز  وبناء   ،

 ألمراض القلب.

ال .180 ذلك،  على  من  الخدمات ترغم  لتطوير  فعالة  استراتيجية  بغياب  المرض  مكافحة  وضعية  تميز 
األمر   ،النوعية، الكفيلة بالتخفيف بسرعة من معاناة المرضى، وبخاصة األطفال والنساء الحوامل

فقد    ،ومع ذلك  .مراجعة لكل شخص في السنة(  0.6الذي أدى إلى العزوف عن الدوائر الصحية )
 40راءات هامة للتخفيف من هذا الوضع. ويتعلق األمر بما يلي: )أ( اقتناء وتوزيع  تم اتخاذ إج

)ب( تنظيم أكثر    ؛ألف ناموسية مشبعة لصالح األسر التي تعيش في واليات تستوطنها المالريا
على الشلل على المستوى الوطني؛ )ج( تنظيم حملة    ءمن خمسة دورات تطعيم للمراقبة والقضا

الح  لوباء  تتراوح أعمارهم ما بين  تعقب  الذين  سنة في ثالث    29و  5صباء تستهدف األشخاص 
ن والعصابة(؛ )د( تنظيم حملة وطنية لتتبع محاربة الحصباء تستهدف األطفال  يواليات )الحوض 

  لألشخاص المتعايشين مع   ARVفيما دون السن الخامسة على عموم التراب الوطني؛ )هـ( توفير  
 سبة / السيدا.فيروس نقص المناعة المكت 

)أ(    :التالية  ةفقد تم إنجاز األنشط   ،أما فيما يتعلق بتحسين مستوى توفر الطاقم الصحي المؤهل .181
من طواقم الصحة العمومية؛ )ج(   20قيد التنفيذ لمن طواقم الصحة؛ )ب( التكوين    296اكتتاب  
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درسا في مجال أستاذا م  25إنشاء ثالثة مدارس للصحة )النعمة، سيلبابي وروصو(؛ )د( تكوين  
في مجال  اثنين  طبيبا متخصصا والتكفل بتكوين أخصائيين    43الصحة؛ )هـ( تقديم الدعم لتكوين  

تمثلت األنشطة    ؛ممرضا. وعلى مستوى تحسين أداء القطاع  60العالج اإلشعاعي؛ )و( تكوين  
اد الحسابات ما يلي: )أ( إعداد ومراجعة النفقات العمومية للصحة؛ )ب( إعد   الرئيسية المنفذة في

للصحة السنة    ،المؤسسيالصعيد  وعلى    .الوطنية  العمومية    2011تميزت  للوقاية  إدارة  بإنشاء 
المرسوم رقم   بتاريخ    90/2011بموجب  تتمثل مهمتها األساسية    2011يونيو    9الصادر  والتي 

النظافة قواعد  ونشر  الوقاية،  مجال  في  الصحة  سياسة  وتنفيذ  إعداد  تطبيق  مراقبة  و وإعداد    ،في 
رقم  الن   القانون  خاصة  المجال،  هذا  في  بها  المعمول  بتاريخ    42/2010ظم  يوليو   21الصادر 

 التطبيقية.  االذي يتضمن مدونة النظافة / الوقاية ومختلف نصوصه 2010

 
 ( المكتسبات 2

مليار أوقية في    27.4إلى    2005مليار أوقية في سنة    10.8انتقلت نفقات الصحة العمومية من   .182
يبلغ    2010سنة   جدا  عال  سنوي  تغير  بمتوسط  الفترة20.5أي  هذه  خالل  أن    .%  يعني  وهذا 

منتقلة من    2010و  2005بالنسبة لكل ساكن تطورت بشكل إيجابي جدا ما بين  الصحية  نفقات  ال
إلى  %. وتبين هذه النتيجة التنامي الهام  10.7أي بمتوسط تغير سنوي يبلغ    6171إلى    3709

وأما حصة الصحة في نفقات الدولة فمتنامية    تي يستفيد منها قطاع الصحة.للموارد الحد كبير  
 . 2010سنة    ،%10.7وهي    ،% وبلغت أعلى نسبة7هي األخرى. وهي بصورة عامة تدور حول  

-2010ها الدولة لهذا القطاع. ومن المنتظر في الفترة ما بين  حوهذا ما يترجم األهمية التي تمن 
أكثر نجاعة: )أ( عن طريق نقل المنحة التي تقدمها الدولة إلى   أن تكون سياسة الدولة  2015

% من الميزانية خارج خدمات المديونية؛ )ب( عبر ضمان مستوى إجمالي للتمويل  15أكثر من  
جعل نسبة االستثمار إلى التسيير مناسبة المتصاص فعال  بأوقية لكل نسمة؛ )ج(    5200يفوق  

أقل من   بمستوى  وذلك  )0.6للموارد،  بين مستو عبر  د(  ؛  للموارد  فعال  توزيع  الهرم  يضمان  ات 
والمركزي   الثالثي  التمويل  على  وثانوية  ابتدائية  تمويل  نسبة  مع  )هـ(  1.8تفوق  الصحي  رفع ب؛ 

 %. 15نسبة تحصيل التكاليف في تمويل إجمالي القطاع إلى أكثر من 

األخيرة  ي تم إعدادها خالل السنوات  العامة والقطاعية الت  الرئيسية واالستراتيجيات    ت  تعتبر السياسا .183
والواقع    .وطنية  أولوية    الصحة   البالد.  تنمية  قلب  في  تضعها  والنشاط  أوهي  الصحة  سياسة  ن 

التي   للفترة    أعدتهااالجتماعي  العمومية  على  2015-2005السلطات  يعتبر    تؤكد  الذي  المبدأ 
أساسيا   بشريا  حقا  مواطن.الصحة  التحسين  وهي    لكل  إلى  السكان  تهدف  لصحة  المستدام 

 لفئات األقل حظا والسيما األطفال. على االفقر انعكاسات والتخفيف من 
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%  80.2من    انتقلت )أ( زيادة التغطية لفترة ما قبل الوالدة    :حيث أن  مؤشرات تخدم صحة الطفلال .184
سنة  87.4إلى    2004سنة   مقابل  82.9)  %2008  الريفي  الوسط  الوسط 93.3% في  % في 

%  60.2إلى    2004% سنة  56.5من    انتقل  ، ( معدل الوالدة تحت إشراف طبي)ب   ؛الحضري(
النسبة المائوية  )ج(    ؛(% في الوسط الحضري 92.5% في الوسط الريفي مقابل  38)  2008سنة  

فئة   من  التلقيحات    ممن  23-12لألشخاص  السكان  40.3)د(    ؛%68.8بلغت  أكملوا  من   %
في   الصحي  المركز  إلى  ودقي   الثالثينيصلون  للمعايير  تبعا  المطلوبة  السكان  67.3قة  من   %

 ي. حكلم من المركز الص  5شعاع على بعد يعيشون 

الوطنية .185 السياسة  المقام    ،تهدف  األم والطفلاألول،  في  االجتماعية  .صحة  الرعاية    ، وفي مجال 
لعالجات الصحية لغالبية األشخاص الذين يعيشون في فقر وتهميش  باتكفل  الضمان    إلى  تسعى
األطفال ثالثة نفاذ  ال   هامستوياتتسهل  منظومة صحية   من اختصاص اعي كبير. وهذه المهمة  اجتم

الصحة.   أو  المستوى  هناك  إلى  )المقاطعة(الوظيفي  الدوائر   ،الطرفي  من  شكالن  يوجد  حيث 
ودعما لهذا    .67و  530على التوالي  التي يبلغ عددها  الصحية    والمراكز  المستوصفات الصحية:  

إ تمت  من  المستوى  به  يستهان  ال  جزء  في  القاعدية  الصحية  الوحدات  من  عدة  مئات  قامة 
 . كلم(  10الصحية )أبعد من شعاع  مستوصفات والمراكز  عن الالبعيدة  التجمعات الصحية القروية  

الوسيط المستوى  أو    ،أما  الواليات  عواصم  مستوى  على  المستشفيات  من  أصناف  ثالثة  فيشمل 
قاطعات وهي ال تزال محدود وإن كان ينتظر أن تغطي المقاطعات  )أ( مستشفيات الم  :المقاطعات 

)آالك،   ستة  وعددها  الجهوية  المستشفيات  )ب(  المعزولة؛  وتلك  ساكنة   ،أطارتيجكجة،  األكثر 
)ج( المراكز االستشفائية الجهوية التي تم تحويلها إلى مؤسسات   ؛، وأكجوجت(أزويرات سيلبابي،  

وعددها   إداري  طابع  ذات  وانواذيب(  6عمومية  روصو  كيهيدي،  وكيفه،  لعيون،  أما    .)النعمة، 
العمومية  المؤسسات  من  أصناف  أربعة  ويشمل  أنواكشوط  في  أساس  فيتمركز  الثالث  المستوى 
المرجعية: المراكز االستشفائية العامة وعددها أربعة هي )المستشفى الوطني ومستشفى الشيخ زايد  

وهناك المراكز االستشفائية المتخصصة وعددها خمسة   .(والمستشفى العسكري   ومستشفى الصداقة
لوجيا، ومركز األم و ، والمركز الوطني لالنكب )مركز الطب النفسي، والمركز الوطني ألمراض القل

الوظيفي( التأهيل  وإعادة  األعضاء  لتركيب  الوطني  والمركز  المؤسسات   .والطفل،  وهناك 
ز الوطني لنقل الدم والمعهد الوطني للبحث في  المرك)، وهي:  ةالمتخصصة المرجعية وعددها ثالث

والمخت العمومية  الصحة  جبمجال  على  للرقابة  الوطني  التكوين    .األدوية(ودة  ر  مؤسسات  أما 
 ان وهي كلية الطب ومدرسة الصحة العمومية في كيفه. تثنافعددها 

اسا في إلى جانب المنظومة العمومية توجد منظومة خصوصية في مجال العالجات تتمركز أس .186
. ويتشكل القطاع الخاص  كبيراتناميا    تشهد وهي    .الحضرية الرئيسية )انواكشوط وانواذيب(  المراكز
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عيادة طبية لالستشارات   47)ب(    ؛عيادة طبية وجراحية أساسا في مدينة انواكشوط  15  : )أ(من
)د(    37)ج(    ؛الخارجية األسنان؛  لطب  عالجات   15عيادة  جانب    ،عيادة    صيدلية   118إلى 

مستودع صيدلي على عموم التراب الوطني. وهذا القطاع الذي يثير الطمع ال يزال معتمدا   280و
ووسائله،   خدماته  األحيان  بعض  وفي  المؤهل  طاقمه  يستخدم  يزال  ال  حيث  العام  القطاع  على 

وهناك   واالستنجاد.  اإلحالة  مجال  في  صح  545السيما  وكالء  يسيرها  قاعدية  صحية   ة وحدة 
تقدم عالوه  ة،عمومي النائين  ي  للسكان  أولية   الصحية. المستوصفات والمراكز  ن  ع جات صحية 

مزودة بوسائل مالية  خلية  وهذه اإلجراءات تم تعزيزها بمبادرة رئيس الجمهورية المتمثلة في إنشاء  
 المتعلقة بالصحة.من أهداف األلفية للتنمية  3و  2الهدفين لتسريع إنجاز وبشرية ومادية 

الخطة   .187 الصحة  تسعى  لتنمية  وضعي  2020  –  2012للفترة  الوطنية  تحديات  رفع  وطنية    ة إلى 
بما فيها  )طبعها: )أ( وفيات ومراضة ال تزال مرتفعة خاصة في صفوف الفئات األكثر هشاشة  ت

؛ )ب( تغطية غير كافية في مجال الخدمات الصحية األساسية؛ )ج( عرض صحي  (األم والطفل
 . ؛ )د( مناخ تطبعه عراقيل هامة ومعوقات تواجه تنمية القطاعيفتقر إلى الفعالية واإلنصاف 

( الحد من مخاطر نقل األمراض أمحاور: )  5الوطنية لمكافحة السيدا على    اإلستراتيجية  تقوم   .188
المكتسبة.   المناعة  نقص  فيروس  الجنس  عبر  المحو   ضمنالمنتقلة  تسعى    ،االستراتيجي  رهذا 

قل الدم، تعزيز مكافحة األمراض المنتقلة عبر الجنس،  األهداف المنشودة إلى: ضمان سالمة ن
المجاني    وتنفيذ   تشجيع الطوعي  والفحص  ب المشورة  المكتسبةالمتعلق  المناعة  نقص    ، فيروس 

تعزيز المسلكيات   ،في وسط الشغلضمان األمن والحماية ضد فيروس نقص المناعة المكتسبة  
، الحد من نقل فيروس نقص المناعة  مكتسبةفي نقل فيروس نقص المناعة الالجنسية األقل خطرا  

من   الطفل  األمالمكتسبة  األفراد  و   ،إلى  هشاشة  من  الحد  )ب(  الطبي؛  الواقي  استخدام  تشجيع 
واألسر والمجموعات لفيروس نقص المناعة المكتسبة / السيدا. ويتمثل الهدف الرئيس المعتمد في  

لوطنية ومراعاة البعد االقتصادي لمكافحة فيروس هذا اإلطار في تعزيز القيم االجتماعية والثقافية ا
الوباء و  لهذا  السيدا؛ )ج( معرفة أفضل  المكتسبة /  المناعة  بها نقص  المرتبطة  وفي   .لمسلكيات 

ومراقبة المسلكيات والبحث حول   ،يسعى الهدف المنشود إلى تعزيز المراقبة الوبائية  ،هذا المجال
ن الجنس / فيروس  المنتقلة عبر  نفاذ  األمراض  )د(  السيدا؛  المكتسبة /  المناعة  األشخاص قص 

إلى التكفل الشامل. وتسعى األهداف المعتمدة في المتعايشين مع فيروس نقص المناعة المكتسبة  
المحور   إهذا  والطبي  االستراتيجي  النفسي واالجتماعي  التكفل  تعزيز  المتعايشين  لى:  لألشخاص 

المكتسبة المناعة  نقص  فيروس  وتعزيز  مع  واألسر  ،  واألرامل  وباليتامى  بهؤالء  الجماعي  التكفل 
السيدا  / المكتسبة  المناعة  نقص  بفيروس  واالجتماعية    ،المصابة  االقتصادية  المساعدة  وتقديم 

لحامل الفيروس وإلى األيتام واألرامل واألسر المتضررة بفيروس نقص المناعة المكتسبة / السيدا؛  
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التسيير االستراتيجي لالستجاب  في هذا    .ة الوطنية لفيروس نقص المناعة المكتسبة / السيدا)هـ( 
لألمراض   ،المجال الوطنية  االستجابة  في  والفاعلية  التنسيق  تعزيز  إلى  المنشود  الهدف  يسعى 

 فيروس نقص المناعة المكتسبة / السيدا.  /المنتقلة عبر الجنس 

. وفيما يعني الحد من مخاطر في حماية الطفل ضد وباء السيدا  اإلستراتيجية  تساهم حصيلة هذه   .189
السلطات أقامت    ،نقل األمراض المنتقلة عبر الجنس فيروس نقص المناعة المكتسبة إلى الطفل

العمومية ثالثة عشر بنكا للدم على المستوى الجهوي، تضمن كشفا منهجيا للدم. وقد سهلت إقامة  
الجهوية   الدم  بنوك  ربط  الدم  لنقل  وطني  طاقمضمن  مركز  مع  تسيير  مكو    شبكة،  وأدوات  ن 

الدم   بغية زيادة جمع  أنشطة ترويج  االستهالكية، وتطوير  والمواد  الكواشف  وتموين منتظمة من 
أوفياء. أما بالنسبة لسالمة نقل الدم، فإن  متبرعين  إلى  تبرعين  بشكل نشط، وتحويل جزء من الم

التهاب  الكبد من نوعي )ب(   جميع الجيوب التي يتم أخذها ت جرى عليها اختبارات منهجية ضد 
إلغاء  الفور  على  يتم  إيجابية  عالمة  وبظهور  المكتسبة.  المناعة  نقص  وفيروس  والزهري  و)ج( 

الم استدعاء  ويتم  عالتبرع  الجيب.  دمه  على  ظهرت  المكتسبة  الذي  المناعة  نقص  فيروس  مات 
الدم    بغية  ثانيةمنه  أخذ  لإلرشاد    .مرة  حصة  من  يستفيد  النتيجة  من  التأكد  مستوى  وبعد  على 

إلى   ثم يحال  الدم  لنقل  الوطني  العالمركز  المتنقلالمركز  به. ومنذ سنة    ج  يتم   ،2007للتكفل 
خالل الدم الذين لم ينجحوا على المتبرعين باقتراح كشف لفيروس نقص المناعة المكتسبة والزهري 

بيرة من التهاب  عاينة ما قبل التبرع. ويعكس تحليل تطور انتشار هذه األمراض األربعة نسبة كم
العالي،   مستواها  من  الرغم  على  لكن  أخذه.  تم  الذي  الدم  إلغاء  حاالت  في  والزهري  )ب(  الكبد 

الم  وانتقاء  تثبيت  سياسة  يترجم  االنخفاض  إلى  اتجاه  إلى  تشير  بدأت  بالنسبة    .تبرعين فإنها  أما 
و المكتسبة  المناعة  نقص  منخفضا  HCVلفيروس  يزال  ال  تفشيهما  من    ،فإن  وهذا 1أقل   ،%

بالنسبة   التناقص  وفي  المكتسبة  المناعة  نقص  لفيروس  بالنسبة  االزدياد  في  عموما  آخذ  االتجاه 
عدد    .HCVل زيادة  إلى  التحسيس  حمالت  تأثير  أدى  وقد  وظرفيا.  أسريا  بالدم  التبرع  ويبقى 

متزايدة  ميول  مع  ،  2008سنة    10584إلى    2004سنة    6802انتقل من  حيث    ،المتبرعين بالدم
الحاجة.في   وتغطية  نقص  تميز    الوالء  فيروس  نقل  في  خطرا  األقل  الجنسية  المسلكيات  تعزيز 

  –)أ( قادة الرأي    :بأنشطة تحسيس تم تنفيذها من قبل مختلف الفاعلين  االمناعة المكتسبة / السيد 
  الذين تم تحسيسهم وهم يقدمون الدعم لمكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة   -من أئمة وعلماء 

ومتطلبات   ،ن هذا المرض أ السيدا داخل المساجد وإبان الحمالت الجماهيرية حول اإلعالم بش  /
منه وص  ،الوقاية  فيروس   موتحريم  حول  تربوي  تكويني  محور  يوجد  )ب(  بالمرض؛  المصابين 

السنة  إلى  األولى  السنة  من  الجنس  عبر  المنتقلة  واألمراض  السيدا   / المكتسبة  المناعة  نقص 
بدى الساكنة تقبال أفضل لنشاط مكافحة  ن خالل مواد رئيسية ودليل للمدرسين؛ )ج( ت  السادسة م
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طلب التكفل هاما قد أصبح  و وفي حق حاملي المرض؛  فيروس نقص المناعة المكتسبة / السيدا  
ذلك  يظهر  و مسلكيات الجماعية لصالح محاربة السيدا،  الوهو ما يترجم تغيرا إيجابيا في    ،وملحا

ع أبرز  وانواذيب.بشكل  انواكشوط  مدينتي  مستوى  خطة  وقد    لى  تنفيذ  للعازل   وتوزيع  تموينتم 
للتخزين والتوزيع المركزي وعشر منظمات غير    CAMECالوطني، باستخدام    الصعيد الطبي على  

لدى مجموعات الشباب والفئات األخرى األكثر هشاشة.    عن قرب حكومية وطنية ودولية للتوزيع  
زيع العازل الطبي على آلية تعتمد على الدوائر العمومية )األمانات التنفيذية  وترتكز استراتيجية تو 

ومنظمات   الصحي(  للعمل  الجهوية  اإلدارات  القطاعية،  المنسقيات  السيدا،  لمحاربة  الجهوية 
األشخاص المتعايشين مع  المجتمع المدني، خاصة المنظمات غير الحكومية ورابطات الشباب و 

القاعدية.  والتعاونيات  الفيروس   الجماعية  والتنظيمات  قبل  ويالنسوية  من  والتوزيع  التموين  تم 
للسكان   المتحدة  األمم  صندوق  بين  موقع  اتفاق  ابروتوكول  إطار  في  المدني  المجتمع  منظمات 

 واألمانة التنفيذية الوطنية لمكافحة السيدا.

تتوزع    15يقوم   .190 الطفل  إلى  األم  من  الفيروس  انتقال  ضد  للحماية  بالموقعا  البالد  تكفل  داخل 
ويتم اقتراح الكشف    .إلى الطفل  األمبالوقاية من نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة / السيدا من  

الحوامل. وقد تطورت ابروتوكوالت حماية نقل الفيروس من األم إلى الطفل خالل   األمهات على  
األخيرة مست  ،السنوات  على  التوليدي"  الجزافي  "المبلغ  آلية  توجد  المإذ  االستشفائية  راكز  وى 

وهي تتمثل في توفير متابعة الحمل وفحوصات ما قبل الوالدة للنساء الحوامل ضمن    ،الوسيطة
وتعميم هذه   ةأوقية. وتشكل إقام  5500مالية جزافية قدرها    ةرزمة خدمات منسجمة مقابل مساهم

صة لدمج الكشف عن فيروس  فر   -سية للتنميةنالوكالة الفر   اهوالتي تدعم  -  اآللية في عموم البالد 
تعميم أنشطة الحماية ضد نقل فيروس  لو   ، عمليات الحملبالتكفل    ضمننقص المناعة المكتسبة  

الوالدة  حديث  الطفل  بإرضاع  التكفل  مراعاة  وتتم  الطفل.  إلى  األم  من  المكتسبة  المناعة  نقص 
المكتسبة. المناعة  نقص  فيروس  أمه  تحمل  هشاشة    الذي  من  الحد  تكريس  واألسر يتم  األفراد 

السكانية   ب  لوالمجموعات  دمج  عبر  المكتسبة  المناعة  نقص  اإلطار فيروس  في  السيدا  عد 
نقص  فيروس  تفشي  معدل  "تثبيت  في  يتمثل  عام  هدف  خالل  من  الفقر  لمكافحة  االستراتيجي 

عند   السيدا   / المكتسبة  أفق  1المناعة  حتى  اإلطار  %2015  ويكرس  لمكافحة    االستراتيجي"؛ 
( مكانة أفقية لمحاربة فيروس نقص المناعة المكتسبة /  2010-2006ر في نسخته الثانية )الفق

ظهور   ومنذ  القطاعات    CSN/LCISالسيدا.  متعددة  مقاربة  على  تقوم  السيدا  مكافحة  أصبحت 
واإلقرار  لجان قطاعية،  تنصيب  القطاعات من خالل  التعددية في  هذه  تجسدت  وقد  والمركزية. 

على مستوى كل موازنة  بها  ميزانية خاصة    بنود عمل لكل قطاع، وتحديد    ةطوالمصادقة على خ
 .األمانة التنفيذية الوطنية لمحاربة السيداقطاعية، مع تنسيق هذه القطاعات على مستوى 
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لمعرفة   .191 الرئيس  اإلعالم  عنصر  الصحية  للمعلومات  الوطني  النظام  فيروس  وضعية  يشكل  وباء 
تانيا. ذلك أن مواقع الرصد الخمسة عشر تحيل سنويا البيانات  نقص المناعة المكتسبة في موري

الوالدة قبل  ما  استشارات  بغرض  الحوامل  النساء  لدى  جمعتها  حول    .التي  مسح  إنجاز  تم  كما 
األمانة التنفيذية الوطنية  مسلكيات الشباب ومسح آخر مصلي لدى مرضى السل وذلك من قبل  

السيدا.   الاللمحاربة  النساء  مسحيْ واستفادت  من  الدعارة  يتعاطين  المجال.  ئي  هذا  في  ما  كن 
المرض  استفادت   لمخاطر  المعرضة  العبور  أو  الفئات األخرى  واحد  فئات  تم   مشتركمن مسح 

المساهمة  في  إعداد استراتيجية وطنية للتكفل، يتمثل هدفها الرئيس  تم  . وقد  2007سنة    في إنجازه  
يشون مع  اعتسين نمط عيش األشخاص الذين ي بشكل فعال وسريع في المحافظة على حياة وتح

الذين تم إقرار محور تكويني للتكفل باألشخاص    ،فيروس نقص المناعة المكتسبة. في هذا اإلطار
المكتسبة المناعة  نقص  فيروس  مع  تكوين  يتعايشون  دورات  بعض  في  تستخدم  أداة  وأصبح   ،

نقل. وهناك مجانية للتكفل الطبي ج المتالمن قبل مركز الع   ARVب الطواقم. ويتم التكفل الطبي  
نتهازية. كما يتم بشكل وظيفي توزيع  والفحوص البيولوجية وأدوية االلتهابات اال   ARVبما في ذلك  

ن تتم متابعتهم في مدينة انواكشوط. يت الراهن إال المرضى الذ قاألطعمة. وهي ال تشمل في الو 
لذين يتعايشون مع فيروس نقص المناعة  األشخاص االسيما شبكة  ،ذكر أن دور المجتمع المدنيي  

هذا  المكتسبة   في  التكفل    ،الشأنهامة  ويتم  متوفرة.  االنتهازية  لاللتهابات  المكافحة  واألدوية 
باألشخاص   المكتسبةالغذائي  المناعة  نقص  فيروس  مع  يتعايشون  حصص   الذين  توزيع  عبر 

 غذائية ووجبات جماعية خالل مجموعات تبادل الرأي.

اإلط .192 يضمن  يترجم  مناخ  وتعزيز  بحماية  العمومية  السلطات  اهتمام  السيدا  لمكافحة  القانوني  ار 
حقوق األشخاص الذين يعشون مع فيروس نقص المناعة المكتسبة ضد أي تمييز أو إبعاد من  
وسط العمل، والسعي إلى أن يحصل األطفال واليافعون على تكوين، وتعليم وخدمات مناسبة في  

ذ  في  بما  الصحة  / مجال  المكتسبة  المناعة  نقص  فيروس  من  بالوقاية  المتعلقة  المعلومات  لك 
المتعلق بالوقاية والتكفل والسيطرة على فيروس نقص    2007/042القانون رقم    ذلك  يكفلالسيدا.  

إقرار   جرى  وقد  السيدا.   / المكتسبة  ضحايا    استراتيجية المناعة  واألطفال  باليتامى  للتكفل  وطنية 
استفاد  وقد  من    السيدا،  بيناتفاقية  توقيع  تنفيذها  الشأن  هذا  وقد و الدولة    في  شركائها.  بعض 

اتخذت عدة إجراءات إلنشاء شبكة للرعاية واإلرشاد من قبل منظمات غير حكومية جرى تكوينها  
في  و   ج المتنقلال مركز الععلى اإلرشاد. ويتم بشكل منتظم عقد مجموعات مناقشة على مستوى  

الذ  األشخاص  رابطات  يمقر  طبيب اع تين  من  وبدعم  المكتسبة  المناعة  نقص  فيروس  مع  يشون 
 نفساني. وقد تم تكوين أعضاء رابطات التكفل حول االستشارة ومؤازرة المرضى.
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يشون مع فيروس نقص المناعة  اع تالدعم االجتماعي واالقتصادي لألشخاص الذين ي  ن تقديم  يمك   .193
تحقيق  روس نقص المناعة المكتسبة / السيدا من  المكتسبة واليتامى واألرامل واألسر المصابة بفي

االجتماعي واالندماج  لهم  االنسجام  النحوالضروري  هذا  وعلى  حماية    CSN/LCISقررت    ،. 
لحق في الحصول على  اوتقديم الدعم االجتماعي طبقا لمبادئ اإلسالم، و   ،واحترام حقوق اإلنسان

اجتماعيةسأ رعاية  وعلى  عمل  وعلى  الحم  ،رة  إلى  من  إضافة  االقتصادي  والدعم  الجزائية  اية 
مع   المتعايشين  لألشخاص  الذاتي  التمكين  وتشجيع  للدخل  مدرة  وأنشطة  مادية  مساعدة  خالل 
أنفسهم عن   يتحدثوا هم  يتمثل في تأطيرهم من أجل أن  المكتسبة، والذي  المناعة  فيروس نقص 

احتياجاتهم. وهكذا بالوقاية    ،مشاكلهم وعن  المتعلق  القانون  فيروس  أصبح  والرقابة على  والتكفل 
المؤسسات العمومية والخصوصية وتلك التابعة للمجتمع   يحم لنقص المناعة المكتسبة / السيدا  

لوحظ  . وقد  االحماية والتكفل بالسكان التابعين لمجال نشاطهو ة عن أنشطة الوقاية  يمسؤولالالمدني  
ة المكتسبة، وتواتر ذلك الظهور  المزيد من ظهور األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناع

األشخاص   ورابطات  النشطة  الشبكات  من  العديد  أكثر    ،للفيروس  الحاملين مع  أمر  بروزا  وهو 
داللة   والمنتديات وأقوى  االجتماعات  إلى    .في  وتنسيق    هؤالءة  مشاركذلك  يضاف  تسيير  في 

 االستجابة الوطنية في هذا الشأن. 

ريتانيا في تركيز نشاطها على الفاعلين ضمن مسار موحد  نجحت مو   ،هذا الوباءتهديد  لمواجهة   .194
القطاعات ستمت ترجمته من خالل ما يلي: )أ( استجابة وطنية مو  تشرك مختلف   ،عة ومتعددة 

لصالح   سياسي  التزام  )ب(  الحكوميين؛  وغير  الحكوميين  ل محاربة  الفاعلين  نقص  فعالة  فيروس 
؛ )ج( مشاركة األولالوزير    ايرأسه  لمحاربة السيداأمانة وطنية  المناعة المكتسبة / السيدا، عبر  

)د( وجود   السيدا؛   / المكتسبة  المناعة  نقص  فيروس  الدين في مكافحة  فقية  اتو   استراتيجيةرجال 
سالمة الدم    :دولية؛ )هـ( توسيع بعض التدخالت األساسية مثلالوطنية و التوجيهات  العلى    تحيل  

، والكشف الطوعي والمجاني  (ي )المستشفيات الجهويةالتي تم الوصول بها حتى المستوى الجهو 
الذي أصبح على مستوى بعض المقاطعات وفي بعض المراكز الجماعية؛ والتكفل النفسي والطبي  

الواليات  بعض  وصل  ما  وذلك  المكتسبة  المناعة  نقص  فيروس  مع  المتعايشين  ؛ باألشخاص 
والنفاذ إلى العازل   ؛د شمل بعض الواليات والوقاية من نقل الفيروس من األم إلى الطفل، وهو ما ق 

الجماعية المراكز  وبعض  الواليات  بعض  إلى  وصل  الذي  تسيير    ؛الطبي،  ذلك  إلى  يضاف 
وضمن الصحة  المقترحة في إطار صحة األم والطفل  كما أن الخدمات  .  الحيوية  الفضالت الطبية

 استفاد منه األطفال.اإلنجابية قد شهدت تحسنا نوعيا وكميا 

انتشار  تتناول  ال   .195 مدى  خاصة  الدراسات دراسات  كافة  أن  بيد  اليافعين.  صحة  مشاكل  وطبيعة 
و  باألطفال.  خاصا  محورا  تتضمن  الصحة  مجال  في  إنجازها  يتم  التي  الجنسية  والمسوح  التربية 
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وت اإلنجابية.  الصحة  ضمن  خاص  برنامج  موضوع  لألطفال  اإلنجابية    غطيواإلنجابية  الصحة 
الفرد التي لها انعكاس مباشر أو غير مباشر على اإلنجاب. وقد تم اعتماد جميع مجاالت صحة  

الجهاز  التهابات  من  والعالج  الوقاية  )أ(  المستهدفة:  الفئات  جميع  بين  مشتركة  مكونات  عدة 
( والتناسلي  السيدا  األمراض البولي   / الجنس  عبر  بعمليات  (المنتقلة  والتكفل  والكشف  والعقم،   ،

تتضمن   التي  الجنسيالحمل  والعجز  واإلعالم    ،مخاطر،  األخرى،  النساء  أمراض  واضطرابات 
والتلقيح األسري،  والتخطيط  واالتصال  والحمل    ،والتهذيب  )الزواج  الضارة  الممارسات  ومحاربة 

ومعالجة    ،مرغوبةالالمبكر، الخفاض، التسمين، الوشم...(، والوقاية والتكفل بعمليات الحمل غير  
تسيير والتكوين واإلشراف والتقويم ألنشطة الصحة اإلنجابية. ولكن توجد تعقيدات اإلجهاض، وال

خاصة   الفئات بمكونات  بالنسبة    :بعض  واألمهات )أ(  مراقبة  للنساء  هي:  المغطاة  المجاالت   ،
إلى تشخيص   الوالدة، إضافة  بعد  ما  ومتابعة  الوالدة  الثدي واألعضاء  و الحمل،  معالجة سرطان 

بالنسبة   )ب(  هيالتناسلية؛  المغطاة  المحاور  والشباب:  الجنسية  :للمراهقين  والحياة    ،التربية 
األسرية، التكفل بالمسلكيات الخطرة )تعاطي المخدرات، النشاط الجنسي المبكر، تعدد الشركاء(،  

والوقاية    ،؛ )ج( المعلومات المتعلقة بتنظيم األسرة، والنصائح المتعلقة بالزواجوالمشورة قبل الزواج
  ، ( بالنسبة لألطفال د والمسؤولية المشتركة؛ )  ،ن األمراض المنتقلة عبر الجنس / السيداوالعالج م

بهمتشمل   المتعلقة  )الرضاعة    :األنشطة  ع  الر ضًّ تغذية  الوالدة،  حديثي  األطفال  ومتابعة  رعاية 
 .رسية(متابعة النمو، ورعاية الصغار )المرحلة ما قبل المدرسية والمرحلة المد  ،الطبيعية / الفطام(

و ل  اتعزيز  .196 اإلنجابية  الصحة  مجال  في  المقترحة  و للخدمات  بوجودها  متناول  جلتعريف  في  علها 
أعدت السلطات العمومية ونفذت استراتيجية    الطفل،المراهقين طبقا لتوصية اللجنة الدولية لحقوق  

اية في  للصحة اإلنجابية؛ ذلك أن الصحة اإلنجابية تضم مجموعة مكتملة من الخدمات: )أ( الرع
الفترة المحيطة بالوالدة لصالح األم والطفل، وذلك ضمانا ألمومة أقل مخاطر ممكنة؛ )ب( تنظيم  
األسرة؛ )ج( صحة الطفل؛ )د( محاربة الممارسات الضارة. كما تراعي كذلك احتياجات الرجال 

لعقم واألمراض  والمراهقين في مجال الوقاية والتكفل بااللتهابات واألمراض التناسلية بما في ذلك ا
المنتقلة عن طريق الجنس / فيروس نقص المناعة المكتسبة / السيدا، ومفهوم "النوع" لتمكين كل  

 حقائق االجتماعية والثقافية.لشخص من أن يعيش حياته اإلنجابية طبقا ل

اإل  الصحة  مجال  في  بها  المعمول  والنظم  التشريعات  المباد ترتكز  على  وضعها    ئنجابية  التي 
المؤتمر الدولي األول لحقوق    1968  سنة  الدولي في هذا المجال. فقد احتضنت طهران  المجتمع
لمبدأ القائل بأن "لآلباء الحق األساسي في أن يحددوا بحرية ومسؤولية حجم  اكرس    الذي   اإلنسان

األطفال" والدات  بين  ما  وتباعد  سنة    .األسرة  السكان أكد    ،1994وفي  حول  الدولي  المؤتمر 
اتخاذ القرارات المتعلقة باإلنجاب  "ي القاهرة المبادئ التالية: )أ( لكل شخص الحق في  ف  والتمنية
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أو  أدون   اإلكراه  أو  لتمييز،  يتعرض  ماعنف،  الن  نحو  المتعلقة    على  الوثائق  ذلك  عن  عبرت 
اإلنسان ال"بحقوق  تفترض  )ب(  يستطيع  ص؛  "الشخص  أن  اإلنجابية  جنسية  أحة  بحياة  يتمتع  ن 

كثرة أو قلة".   ،بأن بإمكانه اإلنجاب وحرية القيام بذلك كلما كان يرغب في ذلكمرضية بأمان و 
حول  المصادقةفي طور وقد أدى احترام هذه المبادئ بالسلطات العمومية إلى إعداد مسودة قانون 

 الصحة اإلنجابية. 

العمومية   .197 السلطات  اإلنجاب في  شرعت  الصحة  أساسية في مجال  لتوفير خدمات  ية  تنفيذ سياسة 
مثل  .لسكانل الخدمات  من  جملة  السياسة  تلك  توفير    :وتشمل  الكاملة    العالجات )أ(  األساسية 

ب بهالتوليد  المتعلقة  المرتبطة  الطوارئ  المؤهلوبحاالت  التوليد  طاقم  وجود  )ب(   استفادة)ج(    ؛؛ 
الحوامل   الصحية    منالنساء  )هلالرعاية  اإلجهاض؛  بمضاعفات  التكفل  )د(  الوالدة؛  قبل  ـ( ما 

حاالت  عن  الكشف  )ح(  الخفاض؛  مكافحة  )ز(  بالعقم؛  التكفل  )و(  الحمل؛  منع  مواد  توفير 
( الوقاية ضد نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة من األم  طسرطان عنق الرحم والتكفل بها؛ )

( الطفل؛  )ي إلى  الوالدة؛  بنواسير  التكفل  الوالدةك(  حديثي  باألطفال  التكفل  )ل(  (    أدمجت ؛ 
اإلنجابالجية  استراتي الصحية و ضمنها    ية صحة  للدوائر  المادية  القدرات  إلىتعزيز  مستوى    رفعها 

المعايير المطلوبة. وقد تمت ترجمة ذلك على النحو التالي: )أ( توفير المعدات الطبية والجراحية  
يواء  إل)غرفة عمليات ثانية في مركز صحة السبخة، مركز    للعديد من الدوائر الصحية في البالد 

العصابة،   بوالية  كرو  في  صحي  مركز  انواكشوط،  في  الوالدة  نواسير  من  يعانين  الالئي  النساء 
صحية   دوائر  كوركول(أخرى  وعدة  والية  االستشفائي  لو   ،في  المركز  زايد،  )الشيخ  لمستشفيات 

مما يسمح لها بتوفير خدمات الطوارئ    (الجهوي في كيفه، والمركز االستشفائي الجهوي بكيهيدي
للحجز  المكت وجناح  لألمومة،  مستقل  عمليات  جناح  بناء  تمويل  )ب(  التوليد؛  مجال  في  ملة 

بمستشفى الشيخ زائد؛ )ج( اقتناء معدات لجناح العمليات؛ )د( توفير سيارات إسعاف على مستوى  
)هـ( التكوين في مجال البحث    الدوائر الصحية )النفاذ إلى عالجات الطوارئ التوليدية المكتملة(؛

توفير موانع الحمل على مستوى الدوائر الصحية، مع  )و(    ؛)طواقم الصحة بالعصابة(  فيالوظي
)ز(   جديدة؛  طرائق  عبر  إدخال  المنتقلة  األمراض  من  الوقاية  إطار  في  الطبي  العازل  توفير 

السيدا  /الجنس   المكتسبة /  المناعة  المدني    ،فيروس نقص  المجتمع  من خالل إشراك منظمات 
 لحكومية الوطنية والدولية(.)المنظمات غير ا

أنشطة  .  199 اإلنجابية  للصحة  الوطني  البرنامج  عبر  موريتانيا  أنجزت  الطواقم،  تدريب  مجال  في 
تكوين في مجال تقنيات خدمات الصحة اإلنجابية منها على وجه الخصوص: )أ( رعاية التوليد  

النسا أمراض  أطباء  لصالح  الوالدة  لحديثي  بالنسبة  الطوارئ  األطفال، وحاالت  وأطباء  ء، 
والقابالت، وفنيي التخدير؛ )ب( العالجات التوليدية األساسية لصالح الممرضين رؤساء المراكز 
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نواسير الوالدة؛  ب والقابالت المساعدات؛ )ج( تنظيم األسرة والتقنيات الجديدة؛ )د( التكفل العالجي  
في مجال  و   يدي.للغ الجزافي التو )هـ( التكوين في مجال تسيير برامج الصحة اإلنجابية حول المب

صحاب  أالمناصرة اتجاه )أ(  :يتميز المشروع الوطني للصحة اإلنجابية باألنشطة التالية ،المناصرة
الرأي    ،القرار المحلي ي المنتخب)وقادة  السكانيةي ن  التجمعات  رؤساء  الدين  ،ن،  )ب(   (؛ورجال 

جل  أواإلعالم والتهذيب واالتصال من  المناصرة اتجاه الشركاء في مجال التنمية؛ )ج( التحسيس  
 تغيير المسلكيات وذلك لصالح السكان ومستخدمي خدمات الصحة اإلنجابية.

المعتبر .  201 النجاحات  اإل ل  ةتتمثل  الصحة  قبل    في  نجابيةسياسة  من  سياسي  التزام  )أ(  يلي:  ما 
األسبوع الوطني    علىالذي تم إضفاؤه  السلطات العمومية في هذا المجال؛ )ب( الطابع المؤسسي  

للصحة اإلنجابية تحت إشراف السيدة األولى في البالد؛ )ج( التزام الشركاء الفنيين والماليين؛ )د( 
-2003؛ و2002-1998إعداد وتنفيذ ثالث استراتيجيات وطنية في مجال الصحة اإلنجابية )

لمتعلقة بحديثي  عالجات الطوارئ التوليدية وا(؛ )هـ( توفير ابروتوكوالت  2013-2009و  ؛2007
)ز( فتح كلية   ؛؛ )و( تكوين وتحويل أخصائيين في مجال التوليد وفي مجال طب األطفالالوالدة

 المبلغ الجزافي التوليديخدمة  للطب؛ )ح( فتح مدرسة ثانية للتكوين في داخل البالد؛ )ط( توسعة  
سبة من األم إلى  الوقاية ضد نقل فيروس نقص المناعة المكت؛ )ي( توسعة  لتشمل مناطق جديدة

استراتيجية    الطفل؛ إعداد  )ل(  التوليدية؛  النواسير  لمكافحة  وطنية  استراتيجية  وتنفيذ  إعداد  )ك( 
األمهات   وفيات  من  الحد  لتسريع  عمل  خريطة  إعداد  )م(  واالتصال؛  والتهذيب  لإلعالم  وطنية 

 حديثي الوالدة. األطفال و 
 حدود التصرف ( 3

ا202 تنفيذ الحصول على الحق في الصحة. والدولة ال تتوفر    لتي تحد من. هناك العديد من العوامل 
الالزمة   المالية  الموارد  فعال  على  بشكل  األساسية  االحتياجات  المجاالت لمواجهة  في  السيما 

 التالية: 
 الطواقم؛اكتتاب  ▪

 المراكز الصحية بالتجهيزات والمعدات الطبية؛تزويد  ▪

 للعالج؛ جديدة إنشاء مراكز  ▪

الذي   ▪ األسر  الفقر  منه  االستشارات  تعاني  تكاليف  بمواجهة  لها  يسمح  ال  والحجز الطبية  والذي 
 المنتجات الصيدلية. الطبي والشراء 

شراء  األقل كلفة، أو يفضلون الطب التقليدي كما الوسط الحضري، يؤثر السكان في الوسط الريفي . 203
 أية وصفة طبية. التي تباع في السوق دون المنتجات 
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 ج( -، أ20)المادة قدرات الطفل إلى تفتق   والخدمات والتسهيالت الراميةن االجتماعي ( الضماد) 

 التشريعية واإلدارية والقضائية  اإلجراءات ( 1

المادة  .  204 الدستور    10تضمن  الصحة  من  على  الحصول  بوجه عام  حق  المواطنين  وللطفل  لجميع 
الحق في  على أن للطفل  لحقوق الطفل    من االتفاقية الدولية  26وتنص المادة  على وجه الخصوص.  

بالحقل بما في ذلك التأمينات االجتماعية. وهي تعترف لكل طفل  من الرعاية االجتماعية،  االستفادة  
على   الحصول  النمو  في  وعلى  كافية،  وأن  والروحي  والنفسي  البدني  حياة  واالجتماعي،  واألخالقي 

ذلك. ويعاقب األمر  على  أن تسهر  ثم على الدولة  على األبوين،  مسؤولية ذلك تقع في المقام األول  
في حالة الطالق النفقة  وعدم تسديد  أو البيت  إهمال األسرة  الجزائية للطفل  بالحماية  المتعلق  القانوني  

 أو أخالقه أو تربيته مهددة.سحب الطفل من وسطه األسري عندما تكون صحته ينص على كما 
وتصميم  ألطفال  ا عبر إعداد وإقرار استراتيجية وطنية لرعاية  إطار حماية حقوق الطفل  تم تعزيز  .  205

من  للتشاور  قواعد عمل جهوية  وإرساء  المجلس الوطني للطفولة  إصالح  تتمحور حول  منظومة حماية  
الجتماعية. وقد  إشكالية الطفولة الصغرى ضمن استراتيجية الرعاية اوإدخال  حقوق الطفل  أجل حماية  

فمعدل التسجيل في المرحلة ما قبل المدرسية يقدر بحوالي    ؛انتشارا هاماشهد قطاع الطفولة الصغرى  
الوطني 8 المستوى  والتربية األكثر استخداما في مجال الطفولة الصغرى  و   ؛% على  الحضانة  صيغ 

القرآنية ودور الحضانة والحضانات األ   :هي العمومية والخصوصية والمدارس  هلية.  رياض األطفال 
منذ عدة سنوات،   تشهد نموا مطردا ستقبل األطفال في مرحلة ما قبل المدرسية  وهذه الهياكل التي ت

تم تنظيم العديد   ،ضاعف عدد األطفال المسجلين في المرحلة ما قبل المدرسية. من جهة أخرى ما  م
لصالح   التكوين  دورات  وهناك    120من  والمنعشات؛  األطفال  رياض  مربيات    تلقت مربية    80من 

من   100تين في مركز تكوين الطفولة الصغرى. وقد تم تقديم الدعم ألكثر من  من سن   تكوينا أصليا
مدرسية   وطاوالت  تجهيزات  من  استفادت  حيث  األطفال  االجتماعية    قدمتهاروضات  الشؤون  وزارة 

خريجات   عدد  إجمالي  وصل  وقد  واألسرة.  الصغرى والطفولة  الطفولة  تكوين  من    614إلى    مركز 
 األطفال. رياض مربيات 

محاور  .  206 حول  التكوينية  الملتقيات  من  العديد  تنظيم  وذلك    الوطنية   اإلستراتيجية  تم  الوالدية  للتربية 
مستوى   على  الطفولة  أقسام  رؤساء  والطفولة  المنسقيات  لصالح  االجتماعية  الشؤون  لوزارة  الجهوية 

برنامج في  مميزة  مكانة  الطفولة  وتحتل  الصغرى.  الطفولة  شبكات  ورؤساء  الشؤون    واألسرة  وزارة 
اإلطار   تحسين  خالل  من  واألسرة  والطفولة  وتوسيع  التشريعي  االجتماعية  التحتية  البنى  وتعزيز 

قطاع  أولويات  إحدى  المدرسي  قبل  ما  بالتعليم  النهوض  ويشكل  القاعدية.  االجتماعية  الخدمات 
تفتق مواهب الطفل اتية لو الشؤون االجتماعية بالنظر إلى انعكاسه اإليجابي حيث يخلق الظروف الم
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وزارة الشؤون االجتماعية والطفولة واألسرة  شاركت وقد  .ته االجتماعية والوطنيةيالتحمل مسؤول هوإعداد 
بالتجهيزات والمعدات الضرورية عالوة على    في إنشاء العديد من رياض األطفال العمومية وزودتها 

واستفادت رياض   ين قدراتهن بشكل دائم.مربيات وتحسالإعداد األدوات التربوية وتكوين عدد كبير من  
استراتيجية تنمية الطفولة الصغرى من دعم    حظيت وقد    .األطفال الخصوصية كذلك من هذا الجهد 

اليونيسيفبرنامج   التربوي ما  ي تحستعمل على  وهي  الموريتانية.  الحكومة  و   التعاون ما بين  النظام  ن 
يع االلتحاق بالتعليم ما قبل المدرسي السيما في  قبل المدرسي من خالل تعزيز تكوين المربيات وتوس

فعالية   تعزز  أنها  كما  الريفي.  الصغرى.و الوسط  بالطفولة  للنهوض  المتخذة  اإلجراءات   مالءمة 
ضمن صالحياتها؛ )ب( فريق   ى تستفيد اليوم الطفولة الصغرى من )أ( إدارة تعتبر الطفولة الصغر و 

لتكوين مربيات رياض األطفال؛   خصائيين المكونين في مجال الطفولةاألمن   الصغرى؛ )ج( مركز 
منح   خالل  من  التشجيع  )و(  والطفل؛  لألمومة  مستشفى  )هـ(  لألطفال؛  وبرلمان  بلدية  مجالس  )د( 

األ األطفال  لحضانات  اعتراف  )زوصل  من    شبكات (  هلية؛  مقاطعات  تسع  في  الصغرى  للطفولة 
 . انواكشوط وفي انواذيب 

 
 ( المكتسبات 2

الم  صادقت .  208 معاهدة  على  الدولموريتانيا  رقم    ة ينظمة  المتعلقة    1952سنة    ة الصادر   102للشغل 
أنظمة  ةاالجتماعي  بالرعاية ثالثة  على  البلد  ويتوفر  االجتماعي    :ةاالجتماعي  للرعاية.  الضمان  )أ( 

الذي يتولى تسييره الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، لصالح العمال الذين يحصلون على أجر 
صندوق ضم يسيره  الذي  االجتماعي  الضمان  )ب(  التجارية؛  البحرية  ومدونة  الشغل  مدونة  ن 

الموظفينامعاشات   لصالح  يتولى  وأخيرا  )ج(    ،لدولة  الذي  الصحي  للتأمين  االجتماعي  الضمان 
الموظفون  منه  يستفيد  والذي  الصحي  للتأمين  الوطني  الصندوق  والبرلمانيون.  و   ،تسييره  العسكريون 

إ تم  القانوني رقم  وقد  إنشاء نظام    2005/006نشاء هذا الصنف األخير بموجب األمر  المتضمن 
المرض  ضد  المكتب  جميع  شمل  تل  دائرته  توسعت   قد و   .تأمين  كذلك  يوجد  العمومية.  المؤسسات 

القانون   يحكمه  والذي  الشغل  لطب  بتاريخ    2004/017الوطني  الذي   2004يوليو    6الصادر 
الشغل مدونة  مادته  ينص  وهو    .يتضمن  البدني على     255في  الرخاء  على  والمحافظة  التعزيز 

ويستفيد الطفل من الضمان االجتماعي عندما يكون متكفال به    .لاوالعقلي واالجتماعي لجميع العم
 تابع ألحد هذه األنظمة. اجتماعي  ن من قبل مؤم  

ن االجتماعي الذي يقع مقره  كان إنشاء الصندوق الوطني للضما . لضمان الرعاية االجتماعية للطفل  209
وله   انواكشوط  الطبية  ممثليات  في  العالجات  يتدخل في مجال  المقاطعات. وهو  ما  في  وعالجات 

والخدمات  ق الوالدة  أخرى األسريةبل  جهة  من  العمومية  .  السلطات  اتخذت  لمكافحة  ،  برامج  وأقرت 
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شغل  ولتشجيع  الفقر   وظائف  االجتماعي  خلق  الدمج  اوذ لألطفال  وإعادة  ضمن  إلطار  لك 
 االستراتيجي لمكافحة الفقر. 

 
   حدود التصرف ( 3

آباء يتقاضون أجورا. األطفال الذين لديهم  الرعاية االجتماعية  . بحسب نظامها األساسي، ال تغطي  210
أصحاب األجور مساهماتهم بشكل منتظم. وغالبية األطفال المنحدرين من  من جهة أخرى، ال يدفع  

آبأوساط ريفية   المصنف الأو من  القطاع غير  يعملون في  الرعاية االجتماعية.    اء  يستفيدون من 
الشأن   الوحيدة في هذا  المزية  العالجات  وتتمثل  إلى  النفاذ  الطبية  في  الوالدة واالستشارات  لما قبل 

للجميع.   نظام  بالنسبة  أن  االجتماعية  كما  الالعناية  أرساه  متناول  الذي  في  ليس  الخاص  قطاع 
في هذا  الحكومية    المؤسسات ات الحضانة ال تتوفر إال في المراكز الحضرية. كما أن  السكان. وخدم

ارتفاع تكاليفها  والنفاذ إليها محدود بفعل  فهي أكثر  أما المؤسسات الخصوصية  الشأن غير كافية.  
فها  ي تعبئة حاضنة لالهتمام باألطفال، ألن تكاليووسائلها. أما الممارسة المتبعة في الغالب فتتمثل ف

لألطفال   بالنسبة  أكثر  مخاطر  تتضمن  كانت  وإن  وفي  أقل  الخ(.  المعاملة،  سوء  التغذية،  )سواء 
يتم إيداع الطفل لدى أحد أفراد معدومة. وفي هذه الحالة  الوسط الريفي تكاد تكون خدمات الحضانة  

نصوص في  ين األم من القيام ببعض مهامها. ويطرح مستوى المعيشة المأو لدى جارة لتمكاألسرة  
تلك المرتبطة  العديد من المشاكل من بينها    الميثاق اإلفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته من    20المادة  

المساكن  بالسكن   نقص  في  الخصوص  وجه  على  األمر  ويتعلق  الحضرية.  المراكز  مقارنة  داخل 
ة ألصحاب المنح  ه بالنسبوصعوبة النفاذ إليللكراء  مدونة  وجود  بالطلب، وارتفاع كلفة اإليجار، وعدم  

المتوسطة، باستثناء بعض المساكن االجتماعية المحدودة التي شيدتها الدولة، وافتقار مجموع ذلك 
نظام   الصحي  إلى  المياه  يتعامل  للصرف  ذلك  مع فضالت  إلى  يضاف  المراحيض؛   مفعولومياه 

 والنظام البيئي. تهدم المساكن شيئا فشيئا أخذت التي مياه األمطار 
والحفر  إنجاز اآلبار  في مجال  والجهود المبذولة، السيما  لرغم من الوسائل التي عبأتها الدولة  . على ا211

بمضخات   البشرية  المجهزة  بالطاقة  التغطية  تعمل  معدل  الشروب  فإن  ضعيفا  بالماء  يزال  في  ما 
يفي وفي الوسط الحضري. وبشكل عام، فإن تدني مستوى دخل األسر قد أدى إلى تنامي  الوسط الر 

 تعاني منه على وجه الخصوص الفئات الهشة والتي من بينها األطفال. الذي داخل المجتمع و الفقر 

 التربية والترفيه واألنشطة الثقافية  -سابعا

 ( 11)أ( التربية بما في ذلك التكوين المهني والتأطير )المادة 
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 التشريعية واإلدارية والقضائية  اإلجراءات ( 1

م  طبقا.  212 السلسلة  لمكافحة  لهذه  االستراتيجي  اإلطار  في  العمومية  السلطات  أدرجت  التوصيات،  ن 
الفقر أنشطة ترمي إلى ضمان مجانية االستفادة من التعليم العمومي. وكان الهدف المرسوم لقطاع 
إنتاج رأس مال بشري قادر على االضطالع   يتمثل في  الثالثة من هذا اإلطار  التعليم في المرحلة 

االقتصا تنفيذ  بالتنمية  المذكور من خالل  الهدف  بلوغ  يتم  أن  المنتظر  للبلد. ومن  دية واالجتماعية 
استراتيجية تتمفصل حول المحاور التالية: )أ( تحسين العرض المدرسي بإعادة تنظيم ما يتوفر منه  
)في التعليمْين الخصوصي والعمومي( لرفع معدل االستبقاء في المرحلة األساسية وترقية اإلنصاف  

لطور اإلعدادي؛ )ب( تعزيز جودة التعليم؛ )ج( تحسين الفاعلية الداخلية والخارجية لتخريج يد  في ا
عاملة ماهرة قصد زيادة إنتاجية القطاع التقليدي، وتشجيع انتشاره، وتوفير عرض تشغيلي ذي كفاءة  

تس تدعيم  )د(  القادمة؛  العقود  في  تطويره  المنتظر  الحديث  القطاع  حاجات  لتلبية  النظام  عالية  يير 
الفقر    تميزوقد    وقيادته. لمكافحة  االستراتيجي  اإلطار  الثالثة  تنفيذ  نسخته  الجهود في  بمواصلة 

المبذولة في تشييد البنى التحتية المدرسية والتكوينية وترميمها، وفي اكتتاب وتكوين هيئات التدريس. 
تالالت على مستوى مختلف  وانصبت الجهود خالل هذه الفترة على تعزيز المكتسبات وتصحيح االخ

التعليمية. )القاعدي(، ا تز فقد    المراحل  األساسي  التعليم  مستوى  على  ملحوظ  بشكل  األعداد  يدت 
، أي  2010/2011تلميذ سنة    535  976إلى    2005/2006تلميذ سنة    465  887فارتفعت من  

مقابل    4  075% على مدى الفترة المذكورة. ووصل عدد المدارس إلى  13بمعدل زيادة يصل إلى  
% سنة  11إلى    2006% سنة  7في بداية الفترة نفسها. وارتفعت مساهمة التعليم الحر من    2  980

، 2011% سنة  99أصبح  ، و 2010% سنة  98.8. وكان معدل التمدرس الخام في حدود  2011
التعادل بين الجنسْين قليال لصالح  2015% المقرر بلوغها عام  100ليشارف نسبة   . وتميل نسبة 

جميع الواليات ما ب   2010سنة  تم بلوغ الهدف المرسوم للتمدرس الخام في  وقد  %(.  50.4نات )الب
شهد معدل التمدرس الخام في المرحلة وقد    %(.86.8%( والحوض الشرقي )90.09عدا غورغول )

من   ارتفع  حيث  تحسنا  سنة  26.6اإلعدادية  سنة  29.6إلى    %2006  هذا %2011  ويعكس   .
عدد  تزايد  اإلعدادية:   االرتفاع  المرحلة  إلى  االنتقال  نسبة  ضعف  رغم  األساسي  السلك  تالميذ 

سنة  50.2 سنة  56مقابل    %2011  الفترة %2006  خالل  شهد  فقد  الثانوي  الثاني  السلك  أما   .
إذ  نفسها   إلى نسبة  تراجعا  بنسبة  20.7وصل  السلك، مع تمدرس خام    % 13.6% من أعداد هذا 
ل17و  للذكور هذا.  لبنات %  اإلصالح    ويعود  عن  الناجم  الهيكلي  التغيير  إلى  األعداد  في  التراجع 

د سنوات الدراسة في اإلعدادية. تكرست الجهود لتنويع العرض، أما في التعليم العالي فقد    الذي مد 
وتوسيعه، وإضفاء الطابع المهني عليه. فقد تم فتح المزيد من الشعب في مؤسسات التعليم العالي،  
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الحي الجامعي )قيد  بناء  دراسية في مستوى الماستير. ومن المنتظر أن يساهم  وافتتحت عدة حلقات  
 االستكمال( في تحسين مردودية هذا النظام وفاعليته. 

في: )أ( وضع دليل للمحاظر والمساجد    2001بخصوص التعليم األصلي، تمثلت اإلنجازات سنة  .  213
إلشعاع الديني والثقافي؛ )ج( القيام بعدة  في البلد؛ )ب( إجراء دراسة تشخيصية للتعليم األصلي ول

تحسيسية. اإلطار  و   حمالت  من  الثانية  المرحلة  أهداف  كانت  والمهني،  الفني  التكوين  مجال  في 
  على المستوى المؤسسيتمحور  االستراتيجي لمكافحة الفقر تتمثل في: )أ( إجراء إصالحات عميقة ت

( تفعيل هيئات التشاور ما بين الدولة وأرباب توحيد الوصاية؛ )ب( تحسين حكامة النظام؛ )ج  حول
العمل )المجلس الوطني للتكوين الفني والمهني(. وتجسدت اإلنجازات بهذا الصدد في: )أ( الرفع من 

؛ )ب( تحديث التجهيزات في العديد من الشعب المهنية؛ )ج(  التكوين  الطاقة االستيعابية لمؤسسات 
الت  المكونين وعمال  العشرات من  الفني والمهني؛  تكوين  التكوين  لتدعيم  أطير؛ )د( انطالق مشروع 

)هـ( تحديد االحتياجات في مجال التكوين المؤهِ ل بالنسبة لعدة قطاعات )الخدمات، الصيد، الزراعة، 
شاب على مدى الفترة    5100ممثليات مخصصة لتأهيل قرابة    6الصناعة، المعادن(؛ )و( إنشاء  

منهم  2012-2016 تكوي   1200،  سنة  تم  أهداف وف  .2012نهم  تمثلت  األمية،  بمحو  يتعلق  يما 
أو  الثالث  اإلطار االستراتيجي   الرابعة عشرة  تمكين جميع من هم في سن  الفقر في: )أ(  لمكافحة 

تزيد أعمارهم على ذلك من إتقان القراءة والحساب؛ )ب( تحسين االستبقاء في التعليم األساسي؛ )ج(  
لي بت  قوية مستوى ما بعد األمية وبدورات تكوينية مهنية تركز على األنشطة  تدعيم محو األمية األو 

المدرة للدخل؛ )د( خلق روح التعلم الذاتي. ولئن كان وضع محو األمية قد شهد تقدما ملحوظا، فإنه  
التعليم   مستوى  )على  األمية  منابع  تجفيف  مستوى  على  الجهد  من  مزيد  إلى  بحاجة  يزال  ما 

ها )على مستوى المزاولين للحياة النشطة( حتى يتم القضاء على هذا الداء  األساسي( ومعالجة آثار 
 الذي ما يزال ينخر في جزء هام من القوة العاملة في البلد. 

 
 ( المكتسبات 2

من اآلن  عهدا  قطعت السلطات العمومية على نفسها  للجميع،  إلى ضمان تعليم ابتدائي    هاسعيا من.  214
غاية   منح    2015وإلى  ذكور جميع  في  إلكمال  األطفال،  الوسائل  وإناثا،  ابتدائي  ا  تعليمي  سلك 

كما ،  2000% سنة  62مقابل    2013% سنة  75إلى  الصافي  مكتمل. وقد وصلت نسبة التمدرس  
يلتحقون بالسنة األولى ويصلون السنة األخيرة من التعليم االبتدائي قد بلغت الذين أن نسبة األطفال 

مقابل  72 سنة    %50  المنشودة  وك؛  2000في  المعدالت  المؤشرين  انت  لهذين  أفق بالنسبة  في 
التوالي    2015 على  و  85تبلغ  باإلمكان  %.  %81  كان  معتبر  االقتراب  ولئن  هذا  بشكل  من 

في السنة األولى  المتأخر لألطفال  بالدخول  المصاعب المتعلقة  يواجه  تحقيقه  فإن  الهدف المنشود  
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  24  –  15في فئة الرجال والنساء  ا معدالت محو األمية  ي. أمفي الوسط الريفمن التعليم األساسي  
حول  . وينص القانون التوجيهي  2010% عام  77.5إلى    2008% عام  57.6فقد انتقلت من  سنة  

موريتانيا   في  التعليم  التمدرس  أن  تصميمعلى  ويتم  وطنية.  العمومية    وتنظيم  أولوية  في الخدمة 
الحق الموريتانية. و االجتماعية والثقافية  والقيم  اف التنمية  أهد وبمراعاة  للدارسين  تبعا  مجال التعليم.  

واالنتساب إلى المؤسسات عبر االلتحاق بالتمدرس  في التعليم مضمون لكل مواطن. وهو يمارسه  
خلق  التعليمية   إطار  هي  والمدرسة  الخصوصية.  أو  وبنائها  المعارف  العمومية  وتطويرها. ونقلها 

والتأهيل للنساء والرجال والتنشئة االجتماعية  والتعليم  في التربية  ا  هذا األساس، تتمثل مهمتهوعلى  
الشروط مدنيا ومهنيا. والتعليم إلزامي ضمن  حياتهم الشخصية والجماعية  قيادة  من  بغية تمكينهم  

والتعليم   القانون.  في  وهو  مجاني.  العمومي  المحددة  به  فمعترف  )الحر(  الخصوصي  التعليم  أما 
 لشروط التي يحددها القانون.يمارس نشاطه ضمن ا

مستوى  بتحسين  . لقد سمحت الجهود المبذولة منذ بدأ تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية القطاع التربوي  215
قام قطاع  والمليء بالتحديات في آن معا  المشجع  هذا الحق غير القابل للتصرف. وفي هذا السياق  

إلالتربية   ترمي  القطاع  لتنمية  استراتيجية  توسيع  بإعداد  االلتحاق  ى  مستوى  مستوى  من  والرفع 
والخارجية  تحسين الفاعلية الداخلية  بغية  واللوجستية والمالية  وترشيد استخدام الموارد البشرية  الجودة  

المؤشرات لمختلف  ونوعي  للنظام التربوي. وقد مكنت هذه اإلنجازات المادية من تحقيق تطور كمي  
في التعليم األساسي  األعداد اإلجمالية  بنقل  ي؛ وهو ما سمح  على مستوى التعليم األساسي والثانو 

، أي بمعدل  2013/    2012في سنة    568.953إلى    2009/    2008تلميذا سنة    512.998من  
فقد شهد %. أما التعليم الثانوي  2الخمس، ومتوسط تنام سنوي قدره  % خالل السنوات  10نمو قدره  

نقل األعداد اإلجمالية من فترة الشيء الذي مكن من  في عرضه خالل نفس الهو اآلخر نموا هاما  
%  56أي بتنام قدره    2013/    2012سنة    171.265إلى    2009/    2008تلميذا في    104.682
في  الفترة. وفي مجال التعليم العالي، تم بذل جهود كبيرة  % خالل هذه  13و سنوي قدره  ومعدل نم

الشعب   تنويع  العر االستقبال  وتوسيع  إطار  مختلف وتمهين  في  جديدة  شعب  إنشاء  تم  وقد  ض. 
الماستر   دورات  من  معتبر  عدد  فتح  عن  فضال  العالي  التعليم  إقامة  مؤسسات  الحي  وستساهم 

شك   دونما  الجديد  مستوى  الجامعي  من  الرفع  النظام.في  وفاعلية  بالتعليم    أداء  يتعلق  فيما  أما 
اإلنجازات   فإن  )أ(األصلي،  تناولت:  )ب(  لمحاظلدليل  إعداد    قد  والمساجد؛  دراسة  ر  إجراء 

 تشخيصية للتعليم األصلي ولإلشعاع الديني والثقافي؛ )ج( القيام بعدة حمالت تحسيسية. 
على  في المؤشرات، إذ أن معدل التمدرس الخام بين  تحسن  من تحقيق  هذا التطور الكمي وقد مكن   

من   انتقل  األساسي  التعليم  عام  96مستوى  سنة  98.7إلى    %2009  معدل %2013  وانتقل  ؛ 
. وأما في التعليم الثانوي  2013% سنة  75إلى    2009% عام  59االستبقاء في نفس الطور من  
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وأما في مجال محو  . 2013% عام 33إلى  2009% سنة 26من معدل التمدرس الخام فقد انتقل 
في  تحكم  سنة فأكثر إلى ال  14من فئة  الساكنة  في: )أ( تمكين    األمية فقد أسهمت الجهود المبذولة

التعليم األساسي؛ )ج(   محو األمية  تعزيز  القراءة والحساب؛ )ب( الرفع من مستوى االستبقاء في 
روح  األنشطة المدرة للدخل؛ )د( تطوير  موجهة نحو  وبتكوينات مهنية  بما بعد محو األمية  األصلي  

 التكوين الذاتي. 
 من خالل إنجاز األنشطة التالية: تنفيذ استراتيجيته سيواصل قطاع التعليم من حيث اآلفاق . 216
 بشكل أفضل مع الطلب؛ في آفاق تكييفه العرض التربوي توسيع وإعادة هيكلة  ▪

وذلك من خالل إقامة وبالظروف االجتماعية واالقتصادية الحد من الفروق المتعلقة بوسط اإلقامة  ▪
المشروع الطموح   في مجال التمدرس. وهذاوالمناطق األقل حظوة  برامج موجهة تستهدف الواليات  

في مجال النوع  سد الفوارق  "مناطق التعليم ذات األولوية" يستهدف في المقام األول  الذي يدعى  
وبالتالي   واالقتصادية،  االجتماعية  أطفال  واألوساط  )آدوابه(  تمكين  حظوة  األقل  من  البيئات 

 لآلخرين في مجال التمدرس؛االستفادة من ظروف مماثلة 

واإلبقاء على الفتيات  ر االستراتيجيات تدابير خاصة بغية تشجيع التمدرس  ستطو في مجال النوع   ▪
 التي يواجهنها خالل مسارهن الدراسي. عبر الحد من المعوقات داخل النظام 

 ستركز هذه السياسة على: في هذا اإلطار . 217
والقيام   ▪ األساسي  التعليم  في  البنات  تمدرس  مجال  في  المكتسبات  خاصة  تعزيز  في  بإجراءات 

 تساو كامل ما بين البنات والبنين في هذا المجال؛ الواليات التي لم يحصل فيها 

 ؛ 2015على مستوى السلك األول من التعليم الثانوي في أفق في االلتحاق تحقيق المساواة  ▪

التعليم   ▪ من  األول  السلك  إلى  النفاذ  من  الفتيات  لتمكين  المستهدفين  من  قريبة  إعداديات  بناء 
 الثانوي؛ 

 سياسات تحفيزية بغرض مضاعفة مشاركة البنات في السلك الثاني من التعليم الثانوي.  وضع ▪

ستعزز  218 المدرسية،  الصحة  مجال  في  وقطاعات    اإلستراتيجية  .  التربوي  القطاع  بين  ما  الشراكة 
مسارهم الدراسي على القضايا  الصحة والبيئة بغية تعريف التالميذ بشكل أفضل في جميع مراحل  

وعلى محيطهم. وستتمحور  والمحافظة على صحتهم  باالندماج المدني واالجتماعي  المتعلقة    الكبرى 
 السياسة في هذا المستوى حول الجوانب التالية:

التربية حول  وحماية المتكييف وتعزيز البرامج الرامية إلى تحسين الصحة المدرسية   ▪ حيط وترقية 
 المواطنة؛

 في المؤسسات الدراسية؛  والتغذيةوالنظافة للصحة إقامة سياسة  ▪
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( والرفع  2015% في سنة  45من الكفاالت المدرسية )تحفيز الطلب عبر زيادة عدد المستفيدين   ▪
 من مستوى جودة الخدمات.

من جل ضمان الحصول على فرص كاملة للتشغيل، وإمكانية استفادة كل شخص، بما في ذلك  .  219
)أ( إجراء إصالحات  السلطات العمومية بما يلي:  العمل الالئق والمنتج، قامت  النساء والشباب من  

النظام؛ )ج(   تحسين حكامة  الوصاية؛ )ب(  توحيد  المؤسسي حول  المستوى  تتمحور على  عميقة 
والمهني(.  الفني  للتكوين  الوطني  )المجلس  العمل  وأرباب  الدولة  بين  ما  التشاور  هيئات  تفعيل 

ا من  الرفع  )أ(  في:  الصدد  بهذا  اإلنجازات  )ب( وتجسدت  التكوين؛  لمؤسسات  االستيعابية  لطاقة 
وعمال  المكونين  من  العشرات  تكوين  )ج(  المهنية؛  الشعب  من  العديد  في  التجهيزات  تحديث 
مجال   في  االحتياجات  تحديد  )هـ(  والمهني؛  الفني  التكوين  لتدعيم  مشروع  انطالق  )د(  التأطير؛ 

د، الزراعة، الصناعة، المعادن(؛ )و( إنشاء  التكوين المؤهِ ل بالنسبة لعدة قطاعات )الخدمات، الصي
تم    1200، منهم  2016-2012شاب على مدى الفترة    5100ممثليات مخصصة لتأهيل قرابة    6

سنة   مسح  .  2012تكوينهم  بيانات  أجراه  التشغيل  وحسب  سنة الذي  في  للشغل  الدولي  المكتب 
البطالة  ،  2012 بكثير من  10في حدود  فإن معدل  أدنى  المنشود سنة  المع% )وهو   ( 2015دل 

. وينبع  2008لسنة  % حسب المسح الدائم لظروف المعيشة  31كان في حدود  رغم أن هذا المعدل  
التحسن   لالستمرار  هذا  الحكومة  المرشح  اتخذتها  التي  األنشطة  وجه  من  على  منها  والتي 

 الخصوص:
 في مجال التكوين المهني: . 220
 يمية؛ تعل وأدوات تربوية ودعامات تطوير برامج  ▪

 اإلطار التشريعي؛ وتحيين تحسين  ▪

 الرفع من مستوى جودة وفاعلية التكوينات؛ ▪

 في أجهزة التكوين األصلي؛ طاقة االستقبال توسيع   ▪

 طواقم التدريس )التكوين المستمر(؛تعزيز مستوى تأهيل  ▪

 لدعم وترقية التكوين الفني والمهني؛ للمعهد الوطني تعزيز القدرات في مجال هندسة التكوين  ▪

 ؛ ()التكوين المؤهلللتعلم والتكوين والدمج آلية إقامة  ▪

 في أالك وتجهيزها وإعداد برامجها.إنشاء المدرسة الوطنية للمباني واألشغال العامة  ▪

 . في مجال التشغيل والدمج:221
 تنظيم سوق التشغيل؛  ▪

 النظم المتعلقة بتسيير اليد العاملة؛مراجعة  ▪

 ين عن العمل؛ للباحث قابلية التشغيل تحسين مستوى  ▪
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 ضبط وتنفيذ برامج للدمج؛ ▪

 تحديث وإقرار وتنفيذ استراتيجية وطنية للتمويالت الخفيفة؛ ▪

 في مجال التمويل الخفيف.تحسين عرض الخدمات  ▪

 
 حدود التصرف ( 3

مصاعب إلكمال السلك لتمدرس البنات قائمة. وهن يواجهن ال تزال األحكام المسبقة غير المناصرة . 222
وبعد المؤسسات التعليمية الثانوية..؛ ذلك أن تقاليد الزواج المبكر واألنشطة المنزلية    بسبب الثانوي  

الحضري المراكز  في  أكثر  تتركز  الثانوي  التعليم  والتنقالت    ةمؤسسات  الريفي،  الوسط  في  منها 
م  لم يت دراسة أطفالهم. كما أن السكان  مواصلة  الدائمة للسكان )المنمين( بحثا عن الكأل ال تسهل  

تجاه سوق  يسهم بشكل كاف على أهمية المدرسة. ثم إن فقر اآلباء يدفعهم إلى دفع أطفالهم  تحس
بالكتب   التالميذ  الحد من تزويد  المدرسة. كما أن  إلى  بدل إرسالهم  التربوية  الشغل  في والمعدات 

العمومية الداخلية    ،المدارس  األقسام  على  بالمسا  ،والكفاالت والقضاء  األهالي  في  ومطالبة  همة 
بالتمدرس،   المرتبطة  بالنفقات  إلى  التكفل  لبطالة  باإلضافة  العالي  حملة الشباب  المعدل  من 

العمومية،  نتيالشهادات   الوظيفة  اكتتاب  غياب  داخل  و جة  الهشة  والوقاية  الحياة  المدارس  ظروف 
 على التمتع بهذا الحق.غير مساعدة  كلها عوامل 

 ( 12)المادة ثقافية الية و الترفيهاأللعاب واألنشطة ( ب) 

 التشريعية واإلدارية والقضائية  اإلجراءات ( 1

الثقافة والشباب والرياضة، أهدافا تسهم في ترقية الشباب.  .  223 رسمت السلطات العمومية، في مجال 
ذات التالية  إلى بلوغ األهداف  خطة عمل وزارة الثقافة والشباب والرياضة  رمي  توفي هذا الصدد،  

الوطني؛ )ب( تطوير ونشر الثقافة المتجذرة في قيم المجتمع؛  الثقافي  تطوير التراث  األولوية: )أ(  
الثقافة   إشاعة  ترقية  )د(  واالجتماعية؛  االقتصادية  التنمية  في  كعامل  الثقافة  توظيف  )ج( 

التي تتربص بهم كالمخدرات، الحالية  الديمقراطية وقيم المواطنة؛ )هـ( تحصين الشباب من األدواء  
الشباب  واألمر  لتعبئة  سياسة  تنفيذ  )و(  السرية؛  والهجرة  والسيدا،  الجنس،  طريق  عن  المنتقلة  اض 

 ، ورياضية.وتربويةوتأطيرهم بواسطة نشاطات اجتماعية، 
: )أ( إنشاء صندوق للترميم والصيانة  التي تم إنجازهااألنشطة الثقافية    في مجال الثقافة، تناولت .  224

الم القديمة  للمدن  ومقاطعية،  المعمارية  جهوية  ثقافية  أسابيع  تنظيم  )ب(  إنسانيا؛  تراثا  صنفة 
القديمةمو  المدن  اليوم في نسخته الرابعة  هرجان  المهرجانات الذي أصبح  العديد من  تنظيم  ؛ )ج( 
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الثقافية، والشبابية، والرياضية داخل البالد؛ )د( تصنيف "اتهْيدين" كتراث ثقافي موسيقي غير مادي  
العا المستوى  نواكشوط على  مقاطعات  في  الثقافية  التحتية  والبنى  تيشيت  مسجد  ترميم  )هـ(  لمي؛ 

التسع؛ )و( إنشاء معهد موريتاني للموسيقى؛ )ز( إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تسمى 
الوطنية؛  المكتبة  تسمى  إداري  طابع  ذات  عمومية  مؤسسة  إنشاء  )ح(  للمتاحف؛  الوطني  المعهد 

الع اليوم  تخليد  إعداد  )ط(  )ك(  الشعر؛  لمهرجان  المؤسسي  الترسيم  )ي(  العربية؛  للغة  المي 
 للثقافة والشباب والرياضة. شاملة استراتيجية 

فيما يتعلق بالشباب، تركزت النشاطات على: )أ( ترميم المركب األولمبي، والمركز الوطني لتكوين  .  225
الثقافة؛ ودار  الجديدة،  الشباب  ودار  والرياضة،  الشباب  النعمة،   أطر  في  للشباب  دار  بناء  )ب( 

مكتبا جهويا للشباب؛ )د( المصادقة على سياسة    13وتدشين دار الشباب في تجكجة؛ )ج( إقامة  
إعداد  )هـ(  والرياضة؛  والترفيه،  للشباب،  لتوعية    وطنية  برامج  إنجاز  )و(  للشباب؛  استراتيجية 

 )ح( منتدى الشباب.ن الشباب؛ لقاء للتشاور بين رئيس الجمهورية وبي الشباب؛ )ز( تنظيم 
بناء  .  226 أشغال  انطالق  )أ(  التالية:  بالنشاطات  القيام  تم  الرياضة،  مجال  )كيفة،    3في  مالعب 

و النعمة(  المقطع    3ازويرات،  نواذيبو،  )أكجوجت،  للشباب  إكمال    18دور  )ب(  عرفات(؛  من 
إنجاز مل بناء ممر رياضي نحو شاطئ نواكشوط ومشروع  نواذيبو؛ )ج( دراسات مشروع  عب في 

القيام بحمالت تحسيس حول الصحة والرياضة؛ )د( إقامة صندوق دعم لتنمية الحركة التعاونية في  
مجالي الثقافة والرياضة؛ )هـ( برنامج لتكوين الموارد البشرية في قطاع الثقافة، والشباب، والرياضة 

و  العمومي  القطاع  )و(  الجمعوي لصالح  دورية  ؛  مسوح  الشباب  الستتنظيم  اهتمام  مواطن  جالء 
البرامج   إلدراجها في السياسات والبرامج التي تنفذها السلطات العمومية؛ )ز( إدخال الرياضة في 

البدنية خاصة في الوسط المدرسي؛ )ح(  و ة  يالرياض التربية  التعليمية للتوعية بالمنافع المترتبة على  
  10أساتذة للرياضة البدنية، و 10إطارا:  50 المنتديات العامة للرياضة؛ )ط( اكتتاب وتكوينتنظيم 

و للرياضة،  رئيسيين  ر   10مفتشين  ومفتشي  و  10ياضة،  للشباب،  رئيسيين  مفتشين    10مفتشين 
ال التنظيم  )ي(  المباريات للشباب؛  في  الدورية  المشاركة  )ك(  الواليات؛  بين  فيما  لمباريات  دوري 

)ل(   الميزانية  1نسبة  منح  الدولية؛  محاصيل  من  والرياضةل%  الثقافة  )م(تطوير  مراكز   ؛  إقامة 
للشباب   54ولالستماع،   مقاطعية  )ن(شبكة  على  لرياضة  ل  مفتشا  135اكتتاب    ...؛  وتحويلهم 

 . المستوى الجهوي 
 
 ( المكتسبات 2

الثقافية  .  227 الدولية، أصبحت الحقوق  للسلطات العمومية  أساسي  مصدر اهتمام  على غرار المنظومة 
للنهوض بها وحمايتها. وبتحفيز من منظمة  بالتكفل وإعداد إطار قانوني  كلفة هيئات موضعت  التي  
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عبر العالم. وقد أدمجت موريتانيا  للجميع  اهتمام  مصدر  تدريجيا  اليونيسكو أصبح نشر هذه الحقوق  
تقدير هذا التكفل  ضمن اهتماماتها. ويمكن  النهوض بالحقوق الثقافية  منذ حصولها على االستقالل  

وبالحقوق المرتبطة بها، ومن  والنهوض بها  الثقافة  إنشاء مؤسسات عمومية لتسيير  ر  عبمن جهة  
 رسم إطار معياري مندمج لها. و على هذه الحقوق جهة ثانية عبر المصادقة 

أحكاما  على المعاهدات الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق اإلنسان والتي تتضمن  . صادقت موريتانيا  228
ء على كافة أشكال التمييز العرقي،  لثقافية، السيما في المعاهدة الدولية للقضاتتناول الحقوق اهامة  

الثقافتنوع  وترقية  حماية  ومعاهدة   موريتانيا  التعابير  أنجزت  وقد  اإلصالحات  ية.  من  العديد 
والمؤسسية   الكبرى  والقانونية  الدستورية  التعديالت  مثل  األخيرة،  السنوات  أدخلت على خالل  التي 

للنهوض عدد من الهيئات  ، وإقرار مدونة لألسرة، وإنشاء  2012ي سنة  وف  2006في سنة  الدستور  
إدارة الكتاب والمطالعة  لموسيقى، وإدارة الثقافة والفنون، و المعهد الموريتاني لمثل  بالحقوق الثقافية  

 العمومية، وإدارة التراث الثقافي...
الرابعة    فقرتها  في  الدستور  ديباجة  ".وتنص  أن  بأن  على  ويصرح  يعترف  الموريتاني  الشعب   ..

المغايرة. واللغة    ورديفها الحق فيوالوئام االجتماعي،  تشكل مرتكزا للوحدة الوطنية  تعدديته الثقافية  
واللغات األخرى الوطنية من البوالرية والسوننكية والولفية تشكل كل العربية هي اللغة الرسمية للبالد  

وتطوره  أن تحافظ عليه  لجميع الموريتانيين يتعين على الدولة  مشتركا    منها في حد ذاتها تراثا وطنيا
". وتنص المادة  بين "التنوع الثقافي" وبين "الوحدة الوطنيةالترابط القائم    وقد تم إبرازباسم الجميع".  

الفقرة  10 المو   9،  لجميع  تضمن  "الدولة  أن  على  الدستور  هذا  العمومية من  الحريات  اطنين 
الثقافي والفني والعلمي. وتضمن    سيما ... حرية، الوالفردية الحق في الملكية،    15المادة  اإلبداع 

مثل حق الملكية الفكرية وهو حق بدونه يصبح من المستحيل ضمان بعض أنماط الحقوق الثقافية،  
الثقافة  إشراك  يقع  على سبيل المثال. واليوم   تنفيذ  أو استثناء  دونما تمييز  الفاعلين في مجال  في 

ذلك  ا على  األمثلة  ومن  الثقافية.  والشباب  الموسع  التشاور  لسياسات  الثقافة  وزارة  أجرته  الذي 
 الملكية األدبية والفنية.على قانون تمهيدا للمصادقة والمنتجين  والرياضة مع الفنانين 

استخدام و في كافة أبعاده  عمليات اإلبداع  من خالل  الحقوق الثقافية  ترقية  تشجع السلطات العمومية  .  229
بقى المحافظة على التراث الثقافي، المادي  وتدعامات االتصال الجماهيري مثل اإلذاعة والتلفزيون.  

بين مقاولين  إرساء شراكة  بالنسبة للسلطات العمومية في مجال الثقافة. وقد تم  والالمادي، أولوية  
ال خصوصيين   الثقافة. ومن أجل  بالحقوق  وفاعلين في مجال  أفضل  بشكل  تبقى  الثقافية،  نهوض 

تشجيعا على نطاق واسع. ويشمل التراث الثقافي المادي الثقافة شأن الجماهير، وهو ما يضمن لها  
تصنيفها تراثا عالميا لإلنسانية. وهناك جهود   تمومدنا قديمة  مواقع أثرية ومواقع تاريخية  الوطني  
التراث  لتوثيق   بهذا  تقليدا حيا في موريتانيا، و والنهوض  ذلك عن طريق إنشاء متاحف  ه بوصفه 
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وتنظيم   المجال،  هذا  في  تمكن  مهرجانات  ومبادرات  الوطني  التراب  عموم  على  ثقافية  وأسابيع 
إليها. ينضاف إلى ذلك الدعم المقدم إلى العديد من والولوج السكان من المشاركة في الحياة الثقافية 

 طتهم.مواصلة تطوير أنشالفاعلين في حقل الثقافة حتى يتمكنوا من 
مهرجانات وأسابيع ثقافية متنوعة، بوصفها  لتنظيم . بذلت وزارة الثقافة والشباب والرياضة جهودا كبيرة 230

للحوار   السكانية  فضاءات  المجموعات  تكون  أن  على  الدولة  وتسهر  المشترك.  والفنانون  الثقافي 
الرئيسيون  المحليون   المستفيدون  المههم  تنظيم  ويعد  التظاهرات.  هذه  للمدن من  السنوي  رجان 

في المحافظة على الحقوق الثقافية والنهوض تراك السلطات العمومية  ش اعلى مدى  القديمة مؤشرا  
 بها. 

 
 حدود التصرف ( 3

التأطير  231 وطواقم  المنشآت  بنقص  أساسا  المعوقات  هذه  ترتبط  المصاعب  .  وهذه  المالية.  والموارد 
أو على نطاق واسع  للعب  المخصصة  المجاالت  تقسيم  حيث تم  في المراكز الحضرية  تظهر أكثر  

أمر ال في المؤسسات الدراسية  أو تلفها  المنشآت الرياضية  تحويلها إلى مهام أخرى. كما أن انعدام  
 تخطئه العين كذلك. 

 خاصة الحماية الإجراءات  -ثامنا

 (2، الفقرة 23الالجئون، والعائدون إلى الوطن والمهجرون )المادة األطفال )أ( 

 التشريعية واإلدارية والقضائية  إلجراءات ا( 1

  12تم تنظيم عودة الموريتانيين الذين لجأوا إلى السنغال إثر توقيع اتفاق ثالثي األطراف بتاريخ  .  232
بين موريتانيا والسنغال والمفوضية السامية لألمم المتحدة المكلفة بشؤون الالجئين.   2007نوفمبر  

ب العملية  هذه  من  الهدف  لحالة  ويتمثل  حد  وضع  في  لموريتانيا  في  النسبة  الموريتانيين  الالجئين 
جئين. وقد التزم كل واحد من الالمن قبل هؤالء  إلى الوطن  طوعية  إعادة  السنغال من خالل عملية  

 : االتفاق الثالثيالمترتبة عليه بموجب أحكام هذا بالوفاء بالتعهدات هذه األطراف الثالثة 
على  يوافقون  تسهيل العودة الطوعية والدمج لجميع الالجئين الذين  بتنظيم و تتكفل موريتانيا   ▪

 العودة إلى الوطن؛ 

الجنسية   ▪ ومنح  الوطن  إلى  الرجوع  في  يرغبون  الذين  أولئك  عودة  بتسهيل  السنغال  وتلتزم 
 السنغالية لالجئين الذين لم يفضلوا العودة؛ 
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بتنسيق   ▪ العليا لشؤون الالجئين  إلى تعبئة  وبالدعوة  الوطن  إلى  هذه العودة  وتلتزم المفوضية 
 بهذه العملية.للقيام الموارد الالزمة 

بالتأطير  احترام  من  التمكن  ومن أجل  .  233 هياكل مكلفة  ولتنفيذ عمليات  التزاماتها، وضعت موريتانيا 
وتنصيب  رحلة الستقبال    106من تنظيم  هذا الجهاز  وقد مكن  ودمجهم.  إلى الوطن  لالجئين  عودة ا
من   5استصالحها في  تم  موقعا    118في  أسرة    5817يتوزعون ما بين  خصا  ش  24536ودمج  

واليات البالد )اترارزة، البراكنه، كوركول، كيدي ماغا، والعصابه(. وقد استفادت كل من هذه األسر  
باإلسمنت. من جهة أخرى،  لبناء مسكن  من: منح قطعة أرضية بغرض السكن، ومن دعم مالي  

نها ضمان دمج العائدين إلى الوطن في وسطهم االجتماعي. وفي هذا وضعت الدولة آليات من شأ 
وبطاقة التعريف الوطنية.  بالتراب الوطني من خدمات الحالة المدنية  استفادوا فور التحاقهم  الصدد  

 منحتها الدولة، منها على وجه الخصوص: كما استفادوا من خدمات أخرى خاصة 
 بقرة حلوب بتوابعها؛ 7606منح  ▪

عمليات حفر،   6طاحونة حبوب وآلة تقشير، وإنجاز    103متجرا جماعيا، واقتناء    101بناء   ▪
 آبار، والقيام بست عمليات لمعالجة مياه النهر؛ 9توصيالت، وحفر  10و

 حجرة دراسية؛  113بناء وتجهيز  ▪

 من المدرسين؛  104اكتتاب  ▪

 هكتارا من األراضي الزراعية المروية؛ 116.6استصالح واستثمار  ▪

 هتكارا من مزارع اديري؛  1120استغالل تسييج و  ▪

 هكتارا من المحميات الرعوية؛  2250تسييج  ▪

 حظيرة للتلقيح؛ 24استصالح  ▪

 سقيفة جماعية.  83مسجدا و 54تشييد  ▪

البرامج التي أطلقتها الوكالة الوطنية لدعم ودمج الالجئين تتكفل بها اليوم وكالة التضامن.  234 . وهذه 
قا السكان،  تقييد  بأنشطة خاصة  وفي إطار  المؤمنة  السكان والوثائق  الوطنية لسجل  الوكالة  مت 

 لصالح الموريتانيين العائدين من السنغال. ويتعلق األمر على وجه الخصوص بما يلي:

 توفير عقد لالزدياد اعتمادا على اإلحصاء اإلداري المتعلق بالحالة المدنية؛ ▪

للعائدين في واليات اترارزة وكوركول   مراكز الستقبال المواطنين مكرسين بوجه خاص   10فتح   ▪
 ولبراكنه وكيدي ماغا ولعصابه؛ 

إمكانية التسجيل في أي مركز آخر يرغب فيه العائد شريطة حضوره المادي وتقديمه الوثيقة   ▪
 التي منحتها المفوضية السامية لشؤون الالجئين. 

 وقد مكنت هذه اآللية مما يلي:
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 إلى الوطن؛عائدا  23995إنشاء قاعدة بيانات تضم  ▪

 عائدا؛ 21960تقديم وثائق الحالة المدنية لـ  ▪

 عائدا.  9081التقييد على مستوى مراكز استقبال المواطنين لـ  ▪

ومنذ عدة أشهر، أقامت الوكالة الوطنية للسجل السكاني والوثائق المؤمنة لجنة تضم ممثلين عن  
 فات العالقة واقتراح حلول بشأنها.  العائدين إلى الوطن. وقد قامت هذه اللجنة بدراسة غالبية المل

. وقعت موريتانيا اتفاقا مع دولة اإلمارات العربية المتحدة سمح بوضع حد للمتاجرة بأطفال الهجن. 235
كانوا يستخدمون في إطار سباق الهجن؛ )ب(   طفال  548وقد سمح هذا االتفاق بما يلي: )أ( عودة  

ق   في  تنموية  منشآت  تمويل  )ج(  ذويهم؛  تسوية  تعويض  إطار  في  أخرى  جهة  من  األصلية.  راهم 
السنغال   مع  األطراف  ثالثية  اتفاقية  موريتانيا  أبرمت  السنغال،  في  الموريتانيين  الالجئين  مسألة 
والمفوضية السامية لالجئين بغية إعادة جميع الموريتانيين إلى الوطن بما في ذلك األطفال الذين  

األحداث   إثر  السنغال  في  يوجدون  لسنة  كانوا  من  1988األليمة  االتفاقيتان  هاتان  مكنت  وقد   .
تسهيل عودة األطفال إلى بلدهم. ويشكل ذلك الخط المعتمد من طرف السلطات العمومية في حالة  

األطفال. وباسكنو    تنقل  امبره  مخيمات  في  الالجئون  يتلقى  أخرى،  جهة  الصحة من  خدمات 
أ كما  للتغذية.  يومية  توزيع  نقاط  مع  هذه ن  والتعليم،  ومختلف  تأمينهم.  يتولى  الوطني  الدرك 

المنظمات مدعومة  األنشطة   وتكمل  والماليين.  الفنيين  والشركاء  اإلنساني  العمل  منسقية  قبل  من 
التحسيس التي تقوم  هذا النشاط عبر تدخالتها المنتظمة في نفس المجال، وحمالت  غير الحكومية  

أما االعتداءات الموجهة ضد  وجه الخصوص.    والنساء علىحول حقوق الالجئين بوجه عام  بها  
وتعمل  الالجئات  النساء   العدالة.  إلى  مرتكبيها  يحيل  الدرك  ألن  قضائية  متابعة  موضوع  فهي 

لتنفيذ برامج تتعلق بالصحة واألنشطة المدرة للدخل والمتاجر في شراكة مع شركاء التنمية  الحكومة  
من وغيرها  الشروب  الماء  إلى  والنفاذ  النساء  الخدمات    الجماعية  إلى  خاصة  بمناطق  الموجهة 

 اإليواء.
 في موريتانيا في ما يلي:. تتمثل االستجابة اإلنسانية لوضعية الالجئين الماليين 236

 
 اإلحصائيات:

أسرة في    22390من الالجئين الماليين يتجمعون داخل    74108كان    2013شهر يوليو . في نهاية  237
ب من  بموريتانيا،  امبره  نسبة    40317ينهم  مخيم  أي  و54.40امرأة  نسبة    %33791،  أي  رجال، 

45.60.% 
 وتتمثل تشكيلة هذه الساكنة فيما يلي:  

 سنة؛  17و   0% من الالجئين تتراوح أعمارهم ما بين 57.81 ▪
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 سنة؛  59و  18% من الالجئين تتراوح أعمارهم ما بين 37.76 ▪

 سنة؛  60% من الالجئين تزيد أعمارهم على 4.43 ▪

o 54.4من الرجال. 45.6النساء و % من % 

 . التشكيلة اإلثنية للساكنة تتوزع على النحو التالي: 238
 %؛54.27العرب  ▪

 %؛45.16الطوارق  ▪

 %؛ 0.30الصونغاي  ▪

 %؛ 0.14البوالر والفوالن  ▪

 %؛0.12بمباره  ▪

 %. 0.01غيرهم  ▪

 الحماية:
بالهم بشكل جيد من قبل  يتم استق والالجئون  ترك الحدود مفتوحة  السلطات الموريتانية على    تسهر.  239

السكانية   ولم  المجموعات  السلطات.  قبل  ومن  استقبال  المحلية  أي  يرفض  يطرد  ولم  الجئ  أي 
في منطقة فصاله الحدودية. وقد تراجع  حضور دائم  لشؤون الالجئين وللمفوضية العليا  الجئ آخر.  
نتائج االنتخابات الرئاسية،    ر إلىربما بسبب االنتخابات المالية. وبالنظالعفوية  العودة  عدد حاالت  

 لعودة الالجئين إلى مالي. إقليمية استراتيجية لشؤون الالجئين أعدت المفوضية العليا 
 

 التسجيل:
فور الفردي لالجئين  بالتسجيل    ALPDتقوم المفوضية العليا لشؤون الالجئين وشريكها في التنفيذ  .  240

 قدومهم إلى مخيم امبره. 
قد تم  متواجدا في مخيم امبره  الجئا ماليا    74108% من  100ت نسبة  كان  2013يوليو    31وفي   

في إطار  الجئا قد تقييدهم    21696كان مجموع    2013بشكل فردي. وفي نهاية يوليو  تسجيلهم  
الموريتانية   السلطات  أطلقته  الذي  البيومتري  تم  2013ابريل    10في  التقييد  ذلك،  على  عالوة   .

لـ البيومترية  البيانات  بيانات  الجئا    12681تسجيل  قاعدة  لشؤون في  العليا  للمفوضية  ابروكريس 
الالجئين. بموازاة مع ذلك، تتابع المفوضية العليا لشؤون الالجئين عمليات تحققها في المخيم من  
الموريتانية   السلطات  البيومتري من قبل  التسجيل  بياناتها. ومنذ إطالق عملية  أجل تحديث قاعدة 

العليا لشؤون الالجئين  2013مع بداية شهر ابريل   %(  12شخصا )  6539، ضبطت المفوضية 
أي في المخيم، وال يحضرون للتسجيل البيومتري،  أصحاب غش، لم يعودوا مقيمين  يعتبرون بمثابة  

 يحضرون الستالم حصصهم من الغذاء.   والأنهم أصبحوا غير موجودين في مراكز اإليواء 
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 الخدمات الجماعية:
المفو 241 تواصل  و .  الالجئين  لشؤون  العليا  )انتيرسوس(  ضية  الجماعية  الخدمات  مجال  في  شريكها 

األشخاص  تسهيل  عمليات   التدابير  تقييد  تنفيذ  مع  الخاصة،  االحتياجات  لمعالجة  المناسبة  ذوي 
 عمليات توزيع المساعدة. إبان  بشكل أولوي احتياجات األشخاص األكثر هشاشة  

يوليو    شهر  المف2013وخالل  سجلت  وشريكها  ،  الالجئين  لشؤون  العليا  التنفيذ وضية  مجال  في 
ALPD  174    ذوي من  علشخصا  عالوة  الخاصة.  العليا    قامت ذلك،    ىاالحتياجات  المفوضية 

  413لصالح  الخاص  لشؤون الالجئين وشريكها انتيرسوس لتنفيذ الخدمات الجماعية بتقديم الدعم  
 يل حسب النوع هي كالتالي: زيارة منزلية. أما التفاص 755الجئا، مع إجراء 

 رجال؛ 42امرأة و 132المسجلون الجدد:  ▪

 رجال. 179امرأة و 234المساعدة الجديدة:  ▪

 % المجموع الرجال  النساء 2013يوليو  31في 
تم   6400 الخاصة  االحتياجات  ذوي  األشخاص  من 

لشؤون   العليا  المفوضية  بيانات  قاعدة  في  تسجيلهم 
 يما يلي:فوتتمثل التفاصيل الالجئين. 

    

 % 3.23 2393 0 2393 النساء الالئي يعانين من الهشاشة 
 % 2.72 021 866 1155 األشخاص المسنين الذين يعانون من الهشاشة 

 % 0.62 462 22 440 أحادية الزوج أو الزوجة  
 % 0.62 461 208 453 طفل ال سند له أو منفصل عن ذويه

 % 0.78 577 173 404 األطفال الذين يواجهون مخاطر  
 % 0.42 313 169 144 األشخاص الذين يعانون من االضطراب

SGBV 82 0 82 0.11 % 
 % 0.09 64 30 34 تردي الظروف الصحية 

 % 0.02 18 7 1 الحاجة إلى الحماية القانونية والبدنية
 

 العنف الجنسي:
من النساء    27ن ومن الالجئين رجال الدي  16لـ  SGBVتم تنظيم تشكيلة    2013. خالل شهر يوليو  242

الطفولة و  3و الجماعية لحماية  الشبكة  التشكيلة    7أعضاء من  وكالء جماعيين. وقد نظمت هذه 
اليونيسيف ووزارة الشؤون االجتماعية والطفولة واألسرة. وخالل توزيع الغذاء العام في شهر يوليو  

الوصول إلى جلسات تحسيس حول العنف الجنسي في جميع مراكز التوزيع بغرض  جرى تنظيم  
 أكبر عدد من الالجئين. 
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 العالقات مع مجموعات االستقبال: 
جئين والساكنة المستقبلة لهم. ويصرح  لم يسجل عن أي توتر أو شكل من أشكال النزاع ما بين الال.  243

أنهم يشعرون باألمن في موريتانيا. وتجدر المالحظة إلى أن لجانا مشتركة تتشكل من  الالجئون ب
ال من  تجتمع  المستضيفة  مجموعات  أعضاء  لالجئين  وتسوية  لتعزيز  بانتظام  وممثلين  التعايش 

 النزاعات المحتملة بشكل سلمي.
 

 : لالجئينتهيئة مخيم امبره 
العليا لشؤون الالجئين، ومركز تم تشييد مركز جماعي. أما  .  244 األنشطة األخرى لتسجيل المفوضية 

 ة، والمئاوي شبه الدائمة فوضعيتها مقبولة.لعليا لشؤون الالجئين، والصيدليالمفوضية ا
 

 الماء والصرف الصحي:
متر مكعب من الماء الشروب    1806طاقة تمكن من إيجاد  اآلبار عملية وتتوفر على  العديد من  .  245

اليوم   يوم(.    24)في  كل  في  شخص  لكل  يتم    1095لكن  لترا  الشروب  الماء  من  مكعب  متر 
امبره   مخيم  في  يوميا  شركاء    14.5)استهالكها  واصل  وقد  يوميا(.  شخص  لكل  "الصرف  لتر 

والحالص ضد "  الماء  ةفنظاب  ةيعناي  للوقاية  بالكلور  الماء  معالجة  واكسوفام  الدولي  والتضامن 
وهناك   للشرب.  الصالحة  غير  المياه  عن  تنجر  التي  و  1397األمراض  مياه  غرفة   1315دورة 

بناء  استحمام   مكن  وقد  امبره.  مخيم  في  الوضعية.    126وظيفية  تحسين  من  دائم  شبه  مرحاضا 
 في هذا المخيم. فضاء للغسيل العمومي وظيفية  85مطرحا و 37عالوة على ذلك يوجد 

 

 الصحة والتغذية: 
دوائر صحية وظيفية من ضمنها مركز صحي تابع لوزارة الصحة    7توجد  على مستوى مخيم امبره  .  246

لألمومة   متنقلة  ومصحة  األمموعيادة  للسكان    لصندوق  والمتحدة  صحي  صحية    3ومركز  نقاط 
معاينة    2237ما مجموعه  إلى هذه الدوائر الصحية  لمنظمة أطباء بال حدود. ويقدم الطاقم المحول  

معدل  طبية   يمثل  ما  وهو  اليوم    46أسبوعيا  في  مؤهل.  معاينة  طبيب  قبل  األمراض  أما  من 
االلتهابات   فهي  الالجئين  مخيم  في  المنتشرة  واألخفض:  12.7لمرتفعة:  ا)التنفسية  الرئيسية   ،%

وقد  .  %(0.67%( والمالريا ) 2.37%(، واإلسهال الدامي )10.19، واإلسهال البسيط )(18.28%
"الصرف فريقا  األعمال التي قام بها بشكل مشترك  لإلسهال الدامي نتيجة  تراجعت النسبة المئوية  

للتلقيح ضد الشلل. الدورة الثالثة  استكملت  يوليو    24والصحة. وفي  "  الماء  ةفنظاب   ةيعناي والحالص
بتاريخ  معداته  الجينات. وقد استقبل المركز الصحي في امبره  لجميع مضادات  وتالحظ ميول طيبة  
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للناموسيات من قبل منظمة أطباء بال حدود  2013يوليو    21 والمفوضية . كما جرى توزيع عام 
األمن الغذائي. وقد أطلقت عملية التوزيع يوم    في التنفيذ مفوضيةالعليا لشؤون الالجئين وشريكها  

لصالح    24 وشريكها    22255يوليو  الالجئين  لشؤون  العليا  المفوضية  نظمت  وقد    ALPDأسرة. 
مركزا   12  وبالمخيمعمة.  الرفع الطبي لعشرة مرض تمت إحالتهم إلى المستشفى الجهوي لمدينة الن

 1الغذائي المكثف )  التأهيلإلعادة    نها مركزشكل وظيفي، من ضمتعمل بالغذائي    التأهيلإلعادة  
و بال حدود(،  لمنظمة أطباء  تابع  اكريني  لحاالت  مراكز إلعادة    4مركز  الموجه  الغذائي  التأهيل 

تابعة لمنظمة أطباء    4مركز اكريناس تابع للسلطات، و  1الصعبة )سوء التغذية   مراكز اكريناس 
مراكز اكرينام تابعة   6المتوسط )لمواجهة سوء التغذية مراكز إلعادة التأهيل الغذائي  6بال حدود( و

تسيير   العالمي  الغذاء  وبرنامج  الصحة  وزارة  وتتولى  العالمي(.  الغذاء  الغذائي  لبرنامج  البرنامج 
بين   ما  أعمارهم  تتراوح  الذين  استفاد    24و    6لألطفال  وقد  التغذية    5200/    4960شهرا.  من 

ال الغذاء  برنامج  وعد  وقد  بتوزيع  العامة.  بدل    plumpy Supعالمي  سبتمبر  شهر  من  ابتداء 
CSB+  الصحة وزارة  وتعمل  لشؤون .  العليا  والمفوضية  اليونيسيف  منظمة  مع  الوثيق  بالتنسيق 

العالمي. وهناك منظمات غير حكومية أخرى قد شرعت  الالجئين   مع بداية شهر  وبرنامج الغذاء 
غذائي    2013سبتمبر   مسح  إنجاز  العليا  SMART / SENSفي  المفوضية  إشراك  جرى  وقد   .

 لشؤون الالجئين في منهجية هذا المسح وفي تنفيذه. 
 

 التكوين حول التغذية: 
بال  .  247 أطباء  ومنظمة  العالمي  الغذاء  وبرنامج  الالجئين  لشؤون  العليا  والمفوضية  اليونيسيف  نظمت 

ير الغذاء لصالح طواقم  في مجال تسي دورات تكوينية  والمديرية الجهوية للصحة    ADICORحدود و
 مراكز اكريني واكريناس واكرينام في مخيم امبره بغية تحسين جودة تسيير التغذية. 

 

 التعليم وحماية الطفل:
وقد تواصلت الدروس بالنسبة للبرامج المنتظمة  تعمل المدارس الست في مخيم امبره بشكل وظيفي  .  248

يذا في أربعة مدارس )من  تلم   2671صالح  ها ل(. وهناك دروس تقوية تم تنظيم6و  5في المدرسة )
شاركوا    1536ي الفضاءات الست الصديقة لألطفال،  تلميذا مسجال ف  2188(. ومن بين  4إلى    1

اذ األطفال  شبه دائم من تعزيز نف  مدرسة   13بنتا(. وقد مكن تشييد    819ولدا و  717)في دروس  
في المدرسة رقم   3، و3في المدرسة رقم    4:  إلى المدرسة. وهذه المدارس تتوزع كما يليالالجئين  

وشريكها "معا  منظمة اليونيسيف  وقد أطلقت  .  6رقم    في المدرسة  3، و6في المدرسة رقم    3، و5
أنشطة اجتماعية وثقافية في مخيم  من أجل التضامن والتنمية" والمفوضية العليا لشؤون الالجئين  

ان: ألعابا رياضية )كرة القدم والكرة الطائرة(،  هرجان للشباب. وشمل هذا المهرجضمن تنظيم مامبره 
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للموضة   الجنسي  ومسرحية  ومحاضرات  واستعراضا  العنف  حول  السكانية  المجموعة  لتحسيس 
بتوزيع   الالجئين  لشؤون  العليا  والمفوضية  انترسوس  قامت  وقد  البنات.    300على  أغطية  وتعليم 

جرى   كما  فقير.  توزيع  طفل  بعد  قبل  3700فيما  من  الالجئين    غطاء  لشؤون  العليا  المفوضية 
وبموازاة  وانترسوس   اليونيسيف.  يقدم  ومنظمة  دائم  دعم  هناك  ذلك،  األطفمع  أي  إلى  ضحايا  ال 

  حادث يتعلق بالحماية.
 

 التغذية:
فهناك  .  249 سليم.  بشكل  للغذاء  العام  التوزيع  )  73483يجري  /  97الجئا  تلقوا   %21918(  أسرة 

المفوضية العليا لشؤون الالجئين ومفوضية  وتوزعها  مج الغذاء العالمي  يقدمها برناحصصا غذائية  
ملتحقا جديدا تم التأكد من أمرهم من قبل    288شمل  الغذاء العام  توزيع  األمن الغذائي. يذكر أن  

في   اإلسالمية  "اإلغاثة  الحكومية  غير  المنظمة  قدمت  وقد  الالجئين.  لشؤون  العليا  المفوضية 
طنا من    6.8طنا من الزيوت النباتية و  6.760طنا من األرز و  21من الغذاء )طنا    24موريتانيا"  

لصالح   الغذائي  األمن  مفوضية  إلى  الغذائية(  الماليين  المعجونات  وقد الالجئين  امبره.  مخيم  في 
 هذه المساعدة.المفوضية العليا لشؤون الالجئين ومفوضية األمن الغذائي توزيع  برمجت 

 
 السلع المنزلية:

يوليو   22في واالتحادية اللوثرية العالمية. وقد واصلت  OIMأفران الطبخ التي قدمتها اكتمل توزيع . 250
لصالح األشخاص األكثر  ين واالتحادية اللوثرية العالمية هذا التوزيع  المفوضية العليا لشؤون الالجئ

الصابون  هشاشة.   توزيع  أكملت  حيث  وقد  الدولي"،  "التضامن  و  اكسوفام  توزيع  منظمة  جرى 
كانت   72113مستفيدا من أصل    69696غراما على    225من قطع الصابون من فئة    139392
كما تلقت  مستفيدا.    2417ل مستفيد قطعتي صابون خالل شهرين. وقد تغيب  وقد تلقى كمبرمجة.  
 ناموسية.  8563ما مجموعه  2013يوليو  28أسرة بتاريخ  5355

 
 المحافظة على المحيط:

للتعرف  المنمين  مع الالجئين  لمفوضية العليا لشؤون الالجئين ونداء الصحراء اجتماعات  نظمت ا.  251
في وانتجاع الماشية. كما شاركت منظمة نداء الصحراء  مناطق الرعي،  بشأن تقاسم  مشاغلهم  على  

انشغاالت    أنللتأكد من  فريق مناقشة  وأسهمت في إنشاء    "الماء  ةفنظاب   ةيعناي والح"الصرف الص
في مخيم  وقد جرى  مأخوذة في الحسبان.    -بما في ذلك نفاذ الماشية إلى الماء–ين الالجئين  المنم

المحيط  تنظيم  امبره   على  المحافظة  حول  تحسيس  قبل  جلسات  الصحراء.  منظمة  من  وقد  نداء 
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شرعت المفوضية العليا لشؤون الالجئين في إجراء مشاورات مع الشركاء العمليين في مخيم امبره  
البالستيك الفارغة في مخيم امبره. وقد قدمت المفوضية العليا  لجمع قنينات  اد استراتيجية  حول إعد 

في مخيم  لعمليات التحسيس حول النظافة والوقاية  لشؤون الالجئين ومنظمة نداء الصحراء دعمهما  
ت  نافقة. كما وزعت منظمة نداء الصحراء شجيرا جثث الحيوانات الامبره، إضافة إلى التكفل بطمر  

هة  من جشتلة(. وهناك استراتيجية تم وضعها لمساعدة الالجئين    7000)على الكثير من الالجئين  
يتوفر الحصول على مخيم جهة أخرى على رعاية تلك الشجيرات، علما بأن الهدف هو والسهر من 

آلية طهي    3000لبناء  معدات  توزيع  منظمة نداء الصحراء  وقد أكملت  المزيد من الخضرة.  على  
من الماشية وقدمت   1200أسرة. كما باشرت هذه المنظمة تلقيح    324بعد أن قدمت الخدمة لـبتة ثا

تتمثل في   ذلك، تمت معالجة    224معزاة و  242بقرة و  270حيوانات حلوب  نعجة. عالوة على 
 من الحيوانات ضد العديد من األمراض.  1040

 
 األنشطة المدرة للدخل / االكتفاء الذاتي:

مستفيدا    40صالح  يوما ل  15من  المفوضية العليا لشؤون الالجئين وانتيرسوس على تكوين  . أشرفت  252
نساء الالجئين. كما  لتكوين  بالكفاءات الالزمة  في مجال الخياطة. وقد زود هذا التكوين المستفيدين  

 50لصالح  أشرفت منظمة "معا من أجل التضامن والتنمية" على تكوين حول الكفايات الشخصية  
مربين. وأطلقت نفس المنظمة جلسات تربوية حول فيروس نقص المناعة المكتسبة / النظراء المن  

مع ذلك نظمت انتيرسوس تكوينا  فتاة. وبموازاة    176من الشباب من ضمنهم    312السيدا لصالح  
منعشا    31الصديقة لألطفال إضافة إلى التحفيز العاطفي. كما جرى تكوين  حول تسيير المدرسة  

امرأة. يضاف إلى ذلك تكوين انتيرسوس لنادي األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين    23م  من بينه
ولد، وتناول المواضيع التالية:    25بنتا و  17طفال من ضمنهم    42سنة. وقد استفاد منه    17و  10

 .تحديد الطفل، حقوق الطفل، تحديد دور األطفال
 

 التنسيق: 
بمباني وزارة الداخلية والالمركزية. ويترأس هذا عات في انواكشوط  اجتماع شهري متعدد القطا. ينعقد  253

الوطني   المنسق  مشترك  بشكل  لتنسيق  االجتماع  آلية  وتهدف  الالجئين.  لشؤون  العليا  والمفوضية 
وذلك تحاشيا  إلى عقلنة تسيير المساعدة اإلنسانية المقدمة لصالح الالجئين الماليين في امبره  هذه  

في  ومن أجل السهر على أن تكون االحتياجات ذات األولوية هي التي تغطى  لتكرار التدخالت،  
االجتماعات   هذه  وتسجل  األول.  عن  المقام  ممثلين  المتحدة  مشاركة  األمم  عن  هيئات  وممثلين 

ظومة الدبلوماسية.  المنالمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية إضافة إلى بعض الممثلين عن  
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موضوعاتية شهرية تتناول الحماية والتعليم  اجتماعات  ي انواكشوط تنظيم  يجري فعالوة على ذلك  
األو وذلك   ذات  التدخل  عمليات  وضبط  األنشطة  وهناك  لمتابعة  ميدانيا.  تنفيذها  يتعين  التي  لوية 

جميع الفاعلين  المفوضية العليا لشؤون الالجئين بمشاركة  اجتماعات تنسيق أسبوعية ينظمها فريق  
مجالمتدخلين   االستجابة  في  تنفيذ  وهناك    لوضعيةاإلنسانية  ال  موريتانيا.  في  الماليين  الالجئين 

والحماية  الصحة  " وقضايا  الماء  ةفنظاب   ةيعناي والح"الصرف الصفي مجاالت  اجتماعات أسبوعية  
 ة العليا لشؤون الالجئين بباسكنو. المفوضيفي مباني والتغذية يجري تنظيمها وتسيير المخيم 

 
 ت ( المكتسبا2

اإلعادة الطوعية لالجئين الموريتانيين في السنغال  عمليات  إثر االتفاق الثالثي األطراف، تم تنفيذ  .  254
للدخل   مدرة  أنشطة  من  العائدون  هؤالء  ويستفيد  وطنهم.  أوراق  إلى  ومن  ومن  المدنية  الحالة 

تدابير تسهل في النسيج االجتماعي. وقد استفاد الجئو مالي من  اندماجهم  تسهيالت أخرى تضمن  
 وتهيئ عودتهم الطوعية إلى مالي.داخل المخيمات لهم الحياة 

 حدود التصرف ( 3

مما ال  خارج الحدود  وبحركيتهم  الالجئين  المعوقات في هذا الشأن تتعلق أساسا بتنامي احتياجات  .  255
حمايتهم   لضمان  واالقتصادي  االجتماعي  تأطيرهم  يحتاجونه يسهل  لما  إلواالستجابة  يضاف  ى  . 

المواقع  ذلك   من  العديد  عبر  الوطن  إلى  العائدين  اختاروها  تشتت  من التي  الكثير  يتطلب  مما 
   بشكل الئق يجعلها قابلة للحياة.تلك المواقع إلعداد الوسائل 

 ( 23و   22)ب( األطفال في حالة الطوارئ )المادتان  

 التشريعية واإلدارية والقضائية  اإلجراءات ( 1

وبالتالي فال وجود ألطفال يستخدمون في هذا الشأن. وقد ،  في حالة حرب أو نزاع  موريتانيا  ليست .  256
، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف دراسة 2010في سنة  أنجزت وزارة الشؤون االجتماعية والطفولة واألسرة  

دة في  موجو أن بعض هذه األشكال الفظيعة  وعملهم. وقد بينت الدراسة  واالتجار باألطفال  االسترقاق  حول  
المقلقة  ريتاني مو  الوضعية  هذه  ولمواجهة  الصلةاستنادا  ا.  ذات  الدولية  المعاهدات  اقتراح    ،على  قائمة  تم 

األطفال   عمل  الحكومة  بأشكال  تقوم  سريع  بإلغائها  كي  عمل  على  هذه  والمصادقة  تفاقم  دون  للحيلولة 
الظواهر  حدة من  بكل واخاص  إنجاز مسح معمق و ولحماية األطفال الضحايا كما جرى اقتراح  الوضعية  

العمل   خطط  ضمن  الحكومة  التزمت  وهكذا  المدروسة.  االجتماعية  الثالثة  الشؤون  وزارة  تجمع  التي 
ب واألسرة  أشكال  لمكافحة  بالتدخل  اليونيسيف  منظمة  والطفولة  ذلك  أفظع  على  عالوة  األطفال.  تشغيل 
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بوصفه إحدى األولويات  تشغيل األطفال  داف  باستهقامت والية انواكشوط، في إطار أنظمة حماية الطفولة  
تتع  الدعم  التي  الحكومة  طلبت  وقد  الطفل.  حماية  مجال  في  مراعاتها  إلنجاز  ين  اليونيسيف  المسح  من 

تواجد األطفال  الميداني   دقة حول: )أ(  بيانات أكثر  في  التشغيل  أفظع أشكال  ضحايا  كي تحصل على 
حول الواصفات االجتماعية  تدقيق المعلومات المتوفرة  ة؛ )ج(  المعنيالمناطق المعنية؛ )ب( حجم الساكنة  

الء األطفال وظروف حياتهم وعملهم. ومن شأن هذا المسح الكمي والنوعي حول إشكالية  واالقتصادية لهؤ 
نشاط السلطات العمومية في هذا المجال. وتعزز هذا  من فاعلية  أن تحسن  أنماط تشغيل األطفال  أفظع  

 تشغيل األطفال. أفظع أشكال  تسعى إلى محاربة ظمات غير الحكومية التي  المنتدخالت النشاط 
 
 ( المكتسبات 2

على ترسانة قانونية تضمن االندماج االجتماعي لألطفال الذين يمارسون العمل أو  . تتوفر موريتانيا  257
وهكذا   يعيشون في الشارع. ويتعلق األمر هنا بإجراءات تشريعية، وتنظيمية، وقضائية، واجتماعية.

اتفاقية   )أ(  منها:  األطفال،  عمالة  بمحاربة  المتعلقة  االتفاقيات  من  العديد  على  موريتانيا  صادقت 
في   واستعمالهم  جنسيا،  واستغاللهم  األطفال،  لبيع  المجر مان  االختياريان  وملحقاها  الطفل  حقوق 

رقم   الشغل  مكتب  اتفاقية  )ب(  المسلحة،  العمل    105النزاعات  القضاء على  )ج(  حول  القْسري، 
 . للتشغيلحول السن الدنيا  138اتفاقية مكتب الشغل رقم 

هناك العديد من النصوص ذات الصبغة الداخلية تحظر عمل األطفال. ويتعلق األمر بالقانون رقم  و . 258
شرائح    2001/052 لجميع  االجتماعي  االنسجام  يشجع  الذي  الشخصية  األحوال  بمدونة  المتعلق 

ولألطفال  )ب(    المجتمع،  للعمل؛  ي ضطروا  ال  حتى  عليهم  بالنفقة  آبائهم  بإلزام  األول  المقام  في 
أربعة عشر عاما؛ ب المتعلق بمدونة الشغل التي تحدد السن الدنيا للعمل    2004/017القانون رقم  

رقم   القانون  باألطفال   2003/025)ج(  المتاجرة  كذلك  يجرم  والذي  باألشخاص  للمتاجرة  المجر م 
ل له  ويشكل وسيلة  أثر  وال  باطل  الضحية  أن رضى  على  القانون  وينص هذا  استغاللهم.  مكافحة 

رقم   القانون  )د(  األطفال؛  مثل  بالهشاشة  يتسمون  بأشخاص  األمر  يتعلق   2007/048عندما 
المجر م للعبودية والممارسات االسترقاقية والذي يرفع إلى مصاف الجريمة اختطاف  الطفل، وحرمانه  

أومن   الدراسة،  أصدرت  من  فقد  إجباري،  التعليم  أن  بما  )هـ(  العمل؛  على  إكراهه  وكذا  التركة، 
القاضي بإلزامية تعليم األطفال من سن السادسة حتى   2001/054السلطات العمومية القانون رقم  

الرابعة عشرة، وهذا ما يحول دون تشغيلهم قبل بلوغهم الرابعة عشرة من العمر؛ )و( األمر القانوني  
يعاقب استغالل والذي  القاضي بالحماية الجنائية للطفل    2005ديسمبر    5بتاريخ    2005/15رقم  

شدد العقوبة إذا تعلقت المخالفة بعدة أطفال، وهو يعاِقب كذلك العمل الذي يؤثر صحيا  يالطفل و 
المتعلق بالمساعدة القضائية   2005/05على الطفل أو يمنعه من الدراسة؛ )ز( األمر القانوني رقم  
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محاكم جهوية تضم أقساما لألطفال تعني بمساعدة األطفال ضحايا التشغيل، أو المتاجرة، أو   ينشئ
سن   قبل  العمل  بحظر  العاملين  األطفال  لصالح  الضمانات  الشغل  مدونة  تؤكد  )ح(  االستغالل؛ 

ما  يرخص فيه بموجب مقرر صادر عن وزير الشغل، وبتقييد العمل ليال،  باستثناء  الرابعة عشرة  
ضد  وبال للطفل  الحماية  من  مزيدا  للشغل  العامة  االتفاقية  توفر  )ي(  المنتظمة؛  الصحية  مراقبة 

 التشغيل الذي يعر ض للخطر حياته، أو صحته، أو تربيته.
أعطى وزير الشغل تعليماته لمفتشي الشغل من أجل مكافحة جميع أشكال عمالة األطفال المخالفة  .  259

العمومية السلطات  وقامت  الذي    للقانون.  االقتصادي  لالستغالل  حد  لوضع  تحسيسية  بحمالت 
بالتعاون    –. وأجرت وزارة الشؤون االجتماعية والطفولة واألسرة  ايمارسه بعض األسر على أطفاله

اليونيسيف   كمساعدين    –مع  أو  العربات،  على  العاملين  )األطفال  األطفال  عمل  حول  مسحْين 
لتحديد إمكانيات تعليم هؤالء العمال الصغار، وتكوينهم،   لفنيي السيارات، أو كعامالت في المنازل(

بتاريخ   الشغل  وزير  مقرر  ويوضح  المجتمع.  في  العامة   2011أغسطس    18ودمجهم  الشروط 
أي  من  وبحمايتهم  حقوقهم  جميع  على  للحصول  ضمانات  بإعطائهم  المنازل  عمال  لتشغيل 

يتعلق فيما  صارمة  إجراءات  المقرر  هذا  ويتضمن  المنازل.  تجاوزات.  في  األطفال  وقد   باستخدام 
استراتيجية وطنية لحماية الطفل ركزت بصورة خاصة على    2009أعدت السلطات العمومية سنة  

وإسناد   العمومية،  النشاطات  بين  فيما  التنسيق  بتحسين  لها  إيجاد حلول  الطفولة من أجل  مشاكل 
المجتمع   مستويات  مختلف  على  الفاعلين  جميع  إلى  األسرية،  المسؤوليات    اإلستراتيجية )األهلية، 

الجهوية التسع لحماية الطفل بعض والمنصات  وتشكل منظومة حماية الطفل    السياسية، المالية(.
 الشاملة لحماية األطفال.  اإلستراتيجية تدابير هذه 

ارع.  عتبر إنشاء مركز للدمج والحماية االجتماعية للطفل خطوة هامة في سبيل التكفل بأطفال الشي.  260
والنفسي، واالجتماعي   القانوني،  التأطير  األحداث، ويشارك في  الوقاية من جنوح  يساهم في  فهو 
المجتمع،   في  المتشردين  األطفال  دمج  على  ويعمل  مصاعب،  من  تعاني  التي  األطفال  لفئات 
 ويؤطر مساعي إعادة تأهيلهم تربويا، ويرصد المعطيات المتعلقة باألطفال الموجودين في وضعيات 

الشارع،   التالية من األطفال: )أ( أطفال  الفئات  المركز  المعطيات. ويستهدف  صعبة، ويحلل هذه 
ال   الذين  األطفال  )ج(  االقتصادي،  واالستغالل  التسول  ضحايا  األطفال  لهم  معيل  سند  )ب( 

األطفال   )د(  لإلهمال)كاللقطاء(،  البي ن  وللتسكع  المعرضين  اإلهمال  ضحايا  األطفال  )هـ(   ،
تمادي فيه من حيث تربيتهم وحمايتهم، )و( األطفال الموجهين من قبل القضاء، )ح( األطفال والم

ضحايا العنف وسوء المعاملة من طرف ذويهم، )ط( األطفال الذين كانوا في مراكز إعادة تأهيل  
األطفال نحو  ويتم توجيه    تربوي وعانوا من مشاكل في التأقلم مع أسرهم أو مع وسطهم االجتماعي.

الحقل  في  العاملين  أو  البلدية،  أو  المحلية  اإلدارية  السلطات  أو  القضاة،  قبل  من  المركز 
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االجتماعي، أو المصالح الصحية، أو مصالح الشرطة والدرك. وقد أعاد المركز حتى اآلن أكثر 
ذويهم بعد أن كانوا فاقدي التأطير األسري، أو على قطيعة تامة أو جزئية مع  إلى  طفل    2024من  

تم وضع  أس ذلك،  الوالدة في كفالة أسر حاضنة.    464رهم. عالوة على  وفي سنة  لقيطا حديثي 
مركز  2013 أنجز  االجتماعية  ا،  والحماية  المستهدفين:  لألطفال  لدمج  لصالح  التالية  األنشطة 

وإعادة تأهيل  التكفل    )ج(وضعيات صعبة؛  الذين يواجهون  من األطفال    305)أ(استقبال وتوجيه  
إعادة في الدوائر المهنية؛ )هـ(  طفال    73من أصحاب الوضعيات الصعبة؛ )د( دمج  طفال    242

طفال من أصحاب الوضعيات الصعبة    152الدمج االجتماعي لـ  طفال؛ )و(    52الدمج التربوي لـ  
استقبال؛ )ز(   أو في أسر  هامة  في أسرهم األصلية  الغذائية لصالح  توزيع كميات  المنتجات  من 

ب  130 تتكفل  الشارع  أسرة  األنشطة  أطفال  متابعة  )ح(  عائلي؛  سند  لديهم  ليس  الذين  واألطفال 
لصالح   للدخل  توزيع  ألموجها  مشروعا    50المدرة  )ط(  الصعبة؛  الوضعيات  ذوي  األطفال  سر 

المالبس ألكثر من   تنظيم    80كميات من  الفطر؛ )ي(  خروج ترفيهي  عملتي  طفال بمناسبة عيد 
يومين   مركزي طيلة  أطفال  )ك(    لصالح  والميناء؛  النعيم  السند طفال    27مؤازرة  دار  فاقدي  من 

يتم  شهادات ميالد؛ )ل( التوقيع على ابروتوكول تعاون مع شركة تازيازت  للحصول على  األسري  
)م(    133بـتكفلها  بموجبه   المركز؛  داخل  األطفال  دعم  من  مجال تقديم  في  اليونيسيف  قبل  من 
ت المركز على مستوى كيفه وانواذيبو، إضافة إلى أنشطة متابعة  )بعثة عمل لمتابعة ممثلياالمتابعة  

لمراكز اإليواء؛ )ص( فتح ممثلية  المتابعة والتقويم  عمل لجنة    مواصلة؛ )ن(  أخرى في انواكشوط(
 للمركز في مدينة روصو. 

حكومية  .  261 غير  وطنية  منظمات  هذه كذلك  تتدخل  وبعض  بهم.  والتكفل  الشارع  أطفال  حماية  في 
ظمات أنشأ مراكز إيواء ذات طابع عائلي لتعويد أطفال الشارع على الحياة في أسرة يقودها أحد المن

البالغين وتوجد بها طابخة، مما يخلق جوا عائليا. وتهدف مراكز اإليواء في نواكشوط ونواذيبو إلى  
األ الالشارع  من  طفال  سحب  و لالستجابة  والتغذية،  الحماية،  حيث  من  الملحة  التربية.  حتياجاتهم 

وأحيانا يكون من الضروري إبقاء األطفال في هذه المراكز لبعض الوقت تمهيدا لدمجهم أسريا أو  
للطفل  االجتماعية  والحماية  الدمج  لمركز  التابعون  االجتماعيون  المرشدون  ويعمل  اجتماعيا. 

مر  إلى  وتوجيههم  الشارع  أطفال  برصد  الميداني  الصعيد  على  األهلية  الجمعيات  اكز ولبعض 
المربون باألطفال  اإليواء ي عنى  يتباحثون معهم في حل مشاكلهم. كما  بهم مربون  يتكفل  ، وعندها 

"الطلبة" الذين يدفعهم الكبار إلى التسول. ويجري رصد البنات العامالت في المنازل وتوجيههن إلى  
نيا ليتمكن من  مراكز اإليواء المتخصصة من أجل التكفل بهن نفسيا، ومحو أميتهن أو تكوينهن مه 

 االندماج بشكل أفضل في المجتمع. 
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 حدود التصرف ( 3

السياسات التي  في ضرورة توفير الوسائل البشرية والمادية والمالية إلنجاز وتجسيد  تتمثل المعوقات  .  262
 في وضعية استثنائية.بتطويرها من أجل حل مشكلة األطفال الموجودين قامت الدولة 

 في وضعية نزاع مع القانون )ج( األطفال الموجودون  

 التشريعية واإلدارية والقضائية  اإلجراءات ( 1

ولألحكام األخرى الوجيهة   39و 40و 37للمواد القضاء المتعلق باألطفال مطابقة إن منظومة إدارة . 263
  والمبادئ التوجيهية ة المختلفة المطبقة في هذا الشأن، مثل قواعد بيجينغ  إضافة إلى المعايير الدولي

المتحدة  للرياض   األمم  القصر  وقواعد  المتعلقة  المحرومين  لحماية  افيينا  وتوجيهات  الحرية،  من 
بالحماية الجزائية للطفل  الخاص  العدالة الجزائية. وقد وضع األمر القانوني  ضمن نظام  باألطفال  
القضاء  منظومة   إدارة  تقدمها  التي  الحماية  على  تعتمد  القصر  لجنوح  الخاصة  لخاص  اللمعالجة 

 بالقصر الموجودين في وضعية نزاع مع القانون وكذا القواعد المطبقة بشأنها. 
يتضمن األمر القانوني المتعلق بالحماية الجنائية لألطفال العديد من الترتيبات التي تحمي الطفل  .  264

بما   المرتكب للمخالفات القانونية عند المعالجة القضائية لملفه. ويتعلق األمر على وجه الخصوص 
من   2يلي: )أ( إحداث قرينة غير قابلة للنقض يستفيد منها الطفل دون السابعة من العمر )المادة  

القضائية   الشرطة  أمام  مثول  ألول  االجتماعي  والمرشد  المحامي  حضور  )ب(  القانوني(؛  األمر 
مره عن  من األمر القانوني(؛ )ج( حظر الحراسة النظرية للطفل الذي يقل ع  103و  101)المادتان  

،  101من األمر القانوني(؛ )د( إقامة شرطة ومحاكم خاصة باألطفال )المواد    2سنة )المادة    15
من األمر القانوني(؛ )هـ( وجود محلفين في محاكم األطفال متخصصين في مجال    142، و112و

)المادة   قضاة محنكين  جانب  إلى  اإلجباري    142الطفولة،  اللجوء  )و(  القانوني(؛  األمر  في  من 
محاكم األطفال إلى التحقيق االجتماعي والنفسي الذي يلزم أن يحتوي آراء المتخصصين ومقترحات  

)المادة   واإلجراءات  القرارات  أنسب  التخاذ  المتعهدة  المحكمة  تنير  أن  شأنها  من  من    110بناءة 
خاصة )المادة من األمر القانوني( وحياته ال  21األمر القانوني(؛ )ز( احترام سالمة الطفل )المادة  

  3من األمر القانوني(؛ )ح( إمكانية تحويل جميع الجرائم إلى جنح ما عدا القتل العمد )المادة    63
مراحل  جميع  في  الجرائم،  حاالت  خارج  الوساطة،  إلى  اللجوء  إمكانية  )ط(  القانوني(؛  األمر  من 

يف أثر المتابعة الجنائية، وما يليها من األمر القانوني( بهدف توق  155المسطرة القضائية )المادة  
 من األمر القانوني(.  155والحكم، والتنفيذ )المادة 
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أن .  265 ذلك  العقوبة،  منطوق  مستوى  على  كذلك  محسوس  حضور  للقانون  المخالف  الطفل  لحماية 
أو  وكيله،  أو  أهله،  إلى  الطفل  تسليم  )أ(  بـ:  معلال  قرارا  تصدر  أن  بمقدورها  القضائية  السلطة 

يرعاه، أو أن تعهد به إلى شخص ثقة، )ب( وضع الطفل في مؤسسة عمومية أو  للشخص الذي  
تربوي   صحي  أو  صحي  مركز  في  الطفل  وضع  )ج(  مهنيا،  تكوينه  أو  تربيته  تتولى  خصوصية 

من األمر القانوني(. وباإلمكان    131مختص، )د( وضع الطفل في مركز للتأهيل التربوي )المادة  
 ل إذا تبي ن أن من الضروري إعادة تأهيله تربويا. إيقاع عقوبة جنائية على الطف

إصالح القضاء الخاص بالقصر، مما تمثل في: )أ( إعداد تشريع  بتنفيذ  قامت السلطات العمومية  .  266
يتناسب مع طبيعة قضاء القصر، )ب( وضع وحدات تكوينية متخصصة، )ج( تدعيم البنى التي  

مديرية الحماية القضائية للطفل، على مستوى وزارة   تم إنشاؤها في إطار اإلصالح المذكور، وهي:
لوزارة   التابعة  الوطني  لألمن  العامة  اإلدارة  مستوى  على  بالقصر  الخاصة  الشرطة  وفرقة  العدل، 
الداخلية والالمركزية، )د( التوفر على أشخاص مكونين في مجال قضاء القصر، )هـ( التعرف على  

وخالل الفترة نفسها، تميز   ات ويجري العمل على حمايتهم.فئات األطفال المحتمل تعرضهم للمخالف
  قضاء القصر بما يلي: )أ( تعاون ثابت ومستمر فيما بين السلطات العمومية ومنظمات المجتمع 

، )ب( حشد شبكات خدمية وتنظيمات قاعدية لدعم إقامة أنظمة أهلية لحماية األطفال، هي  المدني
تكمل تنفيذ األمر القانوني  دار مراسيم تطبيقية لألمر القانوني  اليوم قائمة وتعمل بانتظام، )ج( إص

الجنائية  الخاص   المتعدد  للطفلبالحماية  الطابع  ذات  التكوينية  الدورات  من  العديد  إجراء  )د(   ،
االختصاصات، وأخرى موجهة إلى كل فئة من الفاعلين على حدة )الشرطة، القضاة، العاملين في  

ن...( الستيعاب كافة عناصر األمر القانوني المشار إليه أعاله، )هـ(  الحقل االجتماعي، المحامي 
تكوين قاعدة بيانات داخل مديرية الحماية القضائية للطفل بهدف متابعة مستقصية للمعلومات قدر  
الخاصة   الشرطة  لفرقة  المستديم  التشكيل  )و(  القصر،  لقضاء  الالزمة  العناصر  وتوفير  اإلمكان، 

تفعيل )ز(  إنتاج    بالقصر،  )ح(  الطفل،  حقوق  بترقية  أو  القصر  بقضاء  الخاصة  التشاور  دوائر 
وثائق ودعامات للتكوين أو/و لإلعالم خاصة بالموضوع أو بالقطاعات المدعوة للتدخل في قضاء  
التكفل،   بمعايير  المعنيين  األطفال،  إيواء  مراكز  االجتماعي،  العمل  العدالة،  )الشرطة،  القصر 

طفال...(، )ي( نشاطات التحسيس بحقوق األطفال، بواسطة أنظمة الحماية  وبنشاطات حماية األ
المدنية،  الحالة  التعليم،  )الصحة،  المصالح  من  العديد  وإشراك  حشد  من  مكنت  التي  األهلية 
البلديات...( ومنظمات المجتمع المدني، )ك( أعمال دراسية أو تحليلية للوضعية )وباألخص حول 

المعام  سوء  ضحايا  من  القصر  الكثير  حاالت  معالجة  )ل(  المنازل(،  في  العمالة  ووضعية  لة، 
 األطفال سواء بوصفهم جناة، أو متهمين، أو/و ضحايا. 
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 ( المكتسبات 2

من .  267 العديد  في  الطفل  لحقوق  الدولية  اللجنة  توصيات  لتلبية  العمومية  السلطات  جهود  تجسدت 
تمث  البديلة  لإلجراءات  نظام  وضع  تم  )أ(  أحدهما  النشاطات:  يتناول  مرسومْين  إصدار  في  ل 

تدعيمهما   جرى  وقد  القضائية.  بالمساعدة  الثاني  ويتعلق  األطفال،  اعتقال  عن  البديلة  اإلجراءات 
مركز   مع  المركز  هذا  ويتعاون  للقانون،  المخالفين  القصر  ودمج  إليواء  نواكشوط  في  مركز  بفتح 

كل من: نائب الوكيل، وقاضي التحقيق،    حماية ودمج األطفال في المجتمع؛ )ب( تم ترسيم أدوار
والمحاكم الجنائية، والغرفة الخاصة بالقصر في نواكشوط. أما في نواذيبو وروصو فإن حجم الجنح  
التي يرتكبها القصر أقل بكثير، لذا يعالج القضاة في هاتْين المدينتين جميع الملفات بما فيها تلك 

فعليا هنا  يتم  ذلك،  ومع  بالقصر.  الجنائية    المتعلقة  بالحماية  المتعلق  القانوني  األمر  تطبيق 
من   القضاة  استفاد  )د(  لألطفال؛  جنائية  محاكم  بإنشاء  يقضي  مرسوم  إصدار  تم  )ج(  لألطفال؛ 
األساسي   للتكوين  دليل  إعداد  تم  )هـ(  أعاله؛  إليه  المشار  القانوني  األمر  على  تكوينية  دورات 

توجد   )و(  القصر؛  قضاء  مجال  في  األقل  للمهنيين  للقضاة    8على  المتاحة  البدائل  من  أنماط 
( األسرة،  1المتخصصين  إلى  اإلعادة  القضائية،  2.  المراقبة  العام،  3.  النفع  ذي  العمل   .4  .

. التوجيه إلى مركز 8. التوجيه إلى مركز إلعادة التأهيل،  7. التوبيخ،  6. التعويض،  5الوساطة،  
اإلجراءات   جميع  تطبيق  تم  )ز(  مختص(؛  )ح(  صحي  القانوني؛  األمر  في  عليها  المنصوص 

% من القضاة، وكتاب الضبط، والمحامين على نص األمر القانوني المتعلق بالحماية  80حصل  
 الجنائية لألطفال. 

268  .( االعتقال  رهن  القصر  من  قليل  عدد  شائع  34يوجد  أمر  البدائل  إلى  اللجوء  أن  ذلك  ويعني   .)
سنة    1  801) و2012حالة  و2011  سنة  1  862،  مجموعه  2010سنة    2  796،  ما  أي   ،

أصبحت األرقام أكثر مصداقية بفضل إقامة    2011خالل السنوات الثالث(. واعتبارا من    6.459
بين   فمن  للبيانات.  دمج    3.644قاعدة  إعادة  تم  لألطفال  القضائية  الحماية  مديرية  لدى  مسجل 

مخالفين للقانون ما بين المديرية اآلنف  %(. وقد تم إبرام عقد لتوجيه األطفال ال6)أي نسبة    218
بين   ما  فعلي  تنسيق  ويوجد  المدني.  المجتمع  ومنظمات  بالقصر،  الخاصة  الشرطة  وفرقة  ذكرها، 
المديرية وفرقة الشرطة. وتعكف وزارة الشؤون االجتماعية والطفولة واألسرة على تطبيق استراتيجية  

اهيم حقوق الطفل على نطاق واسع، وتجسدت وطنية لحماية األطفال سمحت حتى اآلن بتمرير مف
في: )أ( تكوين وتعبئة أعضاء الطاولة الجهوية لحماية الطفل التي أقيمت بمبادرة من الوزارة في  

تشكيل   )ب(  ونواذيبو؛  إطار    ابلدي  هيكال  32نواكشوط  في  الوطنية؛    اإلستراتيجية  للحماية 
في    4.382أسرة )  8.110؛ )د( تحسيس  )ج(تكوين شبكات من المنظمات األهلية لتحسيس األسر 

في نواذيبو( عن طريق المحادثات األهلية؛ )هـ( إعداد األدوات التي تمكن من    3.728نواكشوط، و
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لقاءات  تنظيم  )و(  للقصر؛  وتخصيص قضاة  للقانون،  المخالفين  القصر  اعتقال  بدائل عن  إيجاد 
ء القصر؛ )ز( تقييم قضاء القصر متعددة األطراف، مما مكن من إقامة شبكة للفاعلين في قضا

عبر النظر في مدى تطبيق األمر القانوني المتعلق بالحماية الجنائية لألطفال وطريقة سير مديرية  
الحماية القضائية لألطفال، بالتعاون مع اليونيسيف؛ )ح( البحث عن الوثائق المتعلقة باإلجراءات 

على المرسوم المتعلق باإلجراءات البديلة    2009يناير    22البديلة وتجميعها؛ )ط( المصادقة يوم  
عن اعتقال القصر، )ي( تكوين الفاعلين في قضاء القصر بواليات الجنوب حول المراسيم المتعلقة  
تنظيم   الفئة؛ )ك(  لهذه  القضائية  المساعدة  القصر والمبنية على  المطبقة على  البديلة  باإلجراءات 

نواكشوط للتذكير بالمبادئ الخاصة بمعالجة ملفات  قضاة محكمة    2011في فبراير    ت ضمات  لقاء
 القصر.

بنشاطات أخرى بمساعدة فنية وتعاون مع مجموعة التنسيق فيما بين المؤسسات في  كذلك  تم القيام  .  269
مجال قضاء القصر، وهي المجموعة التي تضم مكتب األمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، 

مية لحقوق اإلنسان، وبعض المنظمات غير الحكومية. ويتعلق األمر  واليونيسيف، والمفوضية السا 
النفع  ذي  وللعمل  االجتماعي  للتضامن  التقليدية  "األشكال  بعنوان  إحداهما  دراستْين  )أ(  يلي:  بما 
إيجاد   تسهيل  في  أثر  لهما  كان  التقليدي"،  الوسط  في  الطفولة  "مفهوم  عن  واألخرى  الجماعي"، 

ض القصر  حبس  عن  المنازل، البدائل  عمال  وضعية  تحليل  عن  فضال  الموريتاني،  السياق  من 
لتقديم   األحداث  تشاوريين في موضوع قضاء  يومْين  تنظيم  المعاملة؛ )ب(  واألطفال ضحايا سوء 
لألطفال،   الجنائية  بالحماية  المتعلق  القانوني  األمر  تطبيق  مدى  تقييم  عن  المنبثقة  التوصيات 

الق الحماية  مديرية  المديرية وحصيلة عمل  مع شركاء  تشاورية  ورشة  تنظيم  )ج(  لألطفال؛  ضائية 
اآلنفة الذكر حول حصيلة القضاء الخاص بالقصر وآفاقه المستقبلية؛ )د( تنظيم يوم إعالمي حول  
تفعيل  المعاملة"؛ )هـ(  للعنف وسوء  المنازل والمتعرضين  العاملين في  القصر  "حماية وإعادة دمج 

المتعل اإلصالح  قيادة  ودفع  لجنة  منتظمة  بصفة  وضعيته  تقدير  إلى  سعيا  القصر  بقضاء  ق 
 . المناصرة الرامية إلى تطبيق األمر القانوني

بوزارة الشؤون    ون مع اليونيسيف ومديرية الطفولةموريتانيا"، بالتعا   –قادت منظمة "أرض الرجال  .  270
واألسرة والطفولة  ماالجتماعية  على  الطفل  حماية  بمفهوم  للتحسيس  حملة  التنظيمات ،  ستوى 

األهلية. وارتبط هذا النشاط كذلك بحلقات نقاش جهوية للتشاور حول حماية الطفل، بموجب المقرر  
بتاريخ    30رقم   نواكشوط  والي  عن  وبموجب   2010إبريل    7الصادر  نواكشوط،  مستوى  على 

وحدات   4. وبذلك تم إنشاء  2010نوفمبر    2الصادر عن والي نواذيبو بتاريخ    0018المقرر رقم  
نواكشوط التسع )عرفات، السبخة، دار النعيم، الميناء(، كما بلديات اللحماية األهلية في أربع من  

وقد   بولنوار(.  وقرية  نواذيبو  )بمدينة  نواذيبو  داخلت  منطقة  في  األهلية  للحماية  وحدتان  أنشئت 
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الرجال   "أرض  تلك  –ساهمت منظمة  النقاش  تأطير حلقات  بكل نشط في  العمل   موريتانيا"  وفي 
لقاء ما    13التحسيسي تجاه األهالي. وعالوة على ذلك، عقدت هذه المنظمة العديد من اللقاءات )

القصر، ومع العاملين  قضايا    الفاعلين النشطين في مجال( مع  2011  وسبتمبر  2010بين مارس  
( االجتماعي  الحقل  ب  6في  يتعلق  فيما  ملموسة  نتائج  اللقاءات  هذه  وأثمرت  متابعة لقاءات(. 

يشمل   أيضا  المتوخى  الهدف  وكان  اختالل.  أي  مالحظة  عند  التنبيه  ناقوس  ودق  اإلجراءات 
التنسيق فيما بين الفاعلين. وتمخض ذلك عن إقناع الشركاء بتقديم الحد األدنى من الخدمات على  

ذه مستوى فرقة الشرطة الخاصة بالقصر لتتمكن من التكفل باألطفال بصورة مقبولة. كما سهلت ه
أخرى   خدمات  أو  مواضيع  حول  تشاورية  حلقات  إنشاء  )أ(  اليونيسيف،  مع  بالتعاون  المنظمة، 

مركز الحماية والدمج    –)المتاجرة، التهريب، عمل األطفال، التكفل بالطفولة التي تكابد المصاعب  
لألطفال ونشر االجتماعي  إلعداد  الوزارة  مع  التشاور  )ج(  وتجميعها،  النصوص  ترجمة  )ب(   ،)

 مدونة للطفل.
المرشدون .  271 قابل  وهكذا،  لألطفال.  القضائية  المساعدة  مجال  في  األنشطة  من  بالعديد  القيام  تم 

. ومن ثم استفاد  2012و  2010طفال )ذكورا وإناثا( ما بين سنتي    6.459االجتماعيون والمحامون  
  2010ى القضاء. ومنذ  هؤالء بشكل ما من أشكال الحماية، ولم يقابل المحامون سوى من أحيلوا إل

ليال(  العاشرة  وحتى  صباحا  الثامنة  )من  منتظمة  بصورة  يقابلون  االجتماعيون  المرشدون  أصبح 
لقاءاتهم عند االقتضاء مع   ينسقون  بالقصر. وهم  الخاصة  الشرطة  الموجودين لدى فرقة  األطفال 

بإجر  لألطفال  القضائية  الحماية  مديرية  عمال  قام  وقد  المحامين.  أسر  زمالئهم  عن  تحريات  اء 
الموقوفين ليتسنى تحريك المسطرة اإلجرائية وفق المعايير المناسبة. وتبدأ المساعدة القضائية فور  
القانوني ولقواعد حماية  بالقصر تطبيقا لألمر  الخاصة  الشرطة  إلى فرقة  الموقوف  الطفل  وصول 

قاعدة وضع  مع  الذكر  السالفة  اإلجراءات  وتترافق  حقوقه.  وصون  بقضاء   الطفل  خاصة  بيانات 
 القصر، إضافة إلى تكوين المشرفين على سير هذا القضاء.

تكوينية  الدورات  العديد من الموريتانيا"، تم تنظيم    –بفضل الدعم الذي تقدمه منظمة "أرض الرجال  .  272
متعددة االختصاصات لصالح العاملين في قضاء القصر. وجرت هذه الدورات على النحو التالي:  

فاعال في مجال قضاء القصر تناولت اإلجراءات البديلة عن    90رة مكرسة للموضوع لفائدة  )أ( دو 
فاعال في    68؛ )ب( تكوين  2009فبراير    4و  2حبس األطفال، وتم تنظيمها في نواكشوط ما بين  

بين   ما  نواذيبو،  القصر في  الطفولة، وتطبيق  2009مايو    14و  11مجال قضاء  مفاهيم  ، على 
القانون نفسها  األمر  المواضيع  في  دورة  )ج(  للقصر؛  القضائية  والمساعدة  البديلة،  واإلجراءات  ي، 

. وقد مكنت هذه 2009أكتوبر  7و 4فاعال في مجال قضاء القصر في روصو، ما بين  70لفائدة 
الدورات التكوينية من ربط الصلة ما بين مختلف الفاعلين )من شرطيين، ودركيين، وقضاة، وكتاب 
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ومحامي  االلكترونية.ضبط،  مواقعهم  بين  اتصال  شبكة  لخلق  اجتماعيين(  ومرشدين   13في  و   ن، 
، نظمت مديرية الحماية القضائية لألطفال، بالتعاون مع اليونيسيف ومنظمة  2009ديسمبر    14و

الرجال   بالحماية    –"أرض  المتعلق  القانوني  األمر  تطبيق  وآفاق  حصيلة  حول  ورشة  موريتانيا"، 
قاضيا، وشرطيا، ومرشدا اجتماعيا، ومحاميا، قادمين من أكجوجت،   50لفائدة    الجنائية لألطفال،

والتذكير   الوضعية  لتقييم  ونواكشوط،  وسيليبابي،  وأطار،  وروصو،  وأالك،  وكيهيدي،  وتجكجة، 
الرجال   "أرض  نظمت  كما  آنفا.  المذكور  القانوني  األمر  عليها  ينبني  التي  موريتانيا"    –باألسس 

في تكوينية  لصالح    دورات  االجتماعي  النفسي  مباشرة    18المجال  صلة  لهم  اجتماعيا  مرشدا 
للقانون، سعيا باألخص إلى حث هؤالء األطفال على المشاركة اإليجابية في   باألطفال المخالفين 

 18، ثم من  2008ديسمبر    23إلى    21الحياة االجتماعية. وجرى هذا النشاط على مرحلتْين: من  
وت2009يناير    20إلى   ديسمبر  .  في  الحماية    35تكوين    2008م  على  اجتماعيا  مرشدا 

تابع   كما  االجتماعي.  العمل  في  التكوين  معهد  بعناية  لألطفال  منظمة    5االجتماعية  من  مربين 
شهرا ابتداء من يناير    14موريتانيا" تكوينا مستمرا )في دروس مسائية( على مدى    –"أرض الرجال  

ساعدتهم على الحصول على "بكالوريوس مهنية في العمل . وكان المقصود من ذلك هو م2010
فبراير   وفي  مع  2010االجتماعي".  باالشتراك  لألطفال،  القضائية  الحماية  مديرية  وضعت   ،

موريتانيا"، خطة عمل لمواكبة المرشدين االجتماعيين، مراعاة    –اليونيسيف ومنظمة "أرض الرجال  
مرشدا اجتماعيا قصد تعويدهم   18ين تكميلي لفائدة  ، جرى تكو 2010للواقع الميداني. وفي مايو  

ينتمون   التكوين  المشاركون في هذا  المتصلة بحماية حقوق األطفال. وكان  القضايا  على معالجة 
( معنية كلها AFCF, AMSME, DPJE, DAPAP, TdH CARSECإلى عدة هيئات ومنظمات )

، نظمت "أرض الرجال  2010وفي يوليو  بالتكفل باألطفال الجانحين أو المتضررين من الجنايات.  
موريتانيا"، بالتعاون مع مديرية الحماية القضائية لألطفال،  تكوينا على تقنيات االستماع استفاد    –

إلى    24منه   باإلضافة  الذكر  سالفة  والمنظمات  للهيئات  تابعين  اجتماعيا  الحماية مرشد  مركز 
لألطفال  االجتماعي  بانتظا والدمج  تعقد  وأخيرا،  االجتماعيين  .  المرشدين  بين  تنسيقية  اجتماعات  م 

، تم القيام بعمل مستمر إلى 2011إلى يوليو    2010برعاية المديرية المذكورة آنفا. ومن نوفمبر  
التكفل   معايير  الحترام  المالئمة  واإلجراءات  للقواعد  دليل  إعداد  أجل  من  المذكور  المركز  جانب 

ة. وهكذا، تم عقد العديد من اللقاءات بهذا الشأن. وفي باألطفال الذين يحتاجون إلى حماية خاص
بين   ما  و  31الفترة  أنعش  2010نوفمبر    6أكتوبر  لصالح  ،  الخبراء  دورة  أحد  الرجال"،  "أرض 
 2011مارس    3فبراير و  27. وفي الفترة ما بين  من وكالء المركز المذكور آنفا  32تكوينية لفائدة  

 15موريتانيا" تكوينا لصالح    -اث لحساب "أرض الرجال  أنعش خبير آخر في مجال عدالة األحد 
المذكور  وكيال   المركز  أيام  من  الطفولة. وفي  إلى ممثل من مديرية  و  24باإلضافة    12مارس، 
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من أطر    3، اجتمع فريق تحرير الدليل المؤلف من  2011يونيو من سنة    7مايو، و  31إبريل، و
"أرض  من  وعنصر  اليونيسيف،  من  وعنصر  القواعد    المركز،  وثيقة  تحرير  الستكمال  الرجال، 

، تم تنظيم ورشة لمشاطرة الوثيقة مع جميع عمال المركز  2011يوليو    14و  13اإلجرائية. وفي  
  AFCFشخصا( قبل نشرها. وقد جرى عمل مماثل لوضع دليل للقواعد اإلجرائية لفائدة منظمة   30)

يوليو   من  في    2011ابتداء  منه  الفراغ  العمال  سبتمبر    17وتم  جميع  لمشاطرته  لقاء  عقد  مع 
( بالعمل    19المعنيين  الخاصة  األدوات  دعم  من  مجملها  في  األعمال  هذه  ومكنت  شخصا(. 

 االجتماعي الموجه لحماية األطفال الجانحين أو المتضررين من المخالفات القانونية.
أولوي.  273 الرجال"  "أرض  منظمة  بشريكتها  مدعومة  العمومية،  السلطات  الشرطيين أعطت  لتكوين    ة 

وكيل شرطة على إجراءات وقواعد    19ضباط و  3، مما تجلى في: )أ( تكوين  والدركيين والمحامين
يومي   األطفال،  حقوق  تكوين  2008ديسمبر    17و  16حماية  من  األولى  المرحلة  )ب(   ،10 

من   لمدرسة  المكونين  واألالوطنية  للقانون  المخالفين  بالقصر  التكفل  مسائل  على  طفال  لشرطة 
من   الفترة  في  القانونية،  المخالفات  من  2009فبراير    12حتى    8ضحايا  الثانية  المرحلة  )ج(   ،

ديسمبر    10تكوين   خالل  بالقصر،  التكفل  حول  مكونين  دليل 2009شرطيين  إعداد  تم  )د(  ؛ 
لألطفال،  القضائية  الحماية  مديرية  نظمت  )هـ(  الشرطة؛  مدرسة  لصالح  المتخصص،  للشرطي 

الرجال  ومديرية   القضائية، ومنظمة "أرض  لفائدة    –الشرطة  يوما تحسيسيا  مفوضا   31موريتانيا" 
بالحماية   المتعلق  القانوني  األمر  بتطبيق  العناية  من  مزيد  على  لتشجيعهم  نواكشوط  في  للشرطة 

الصادر عن مديرية الحماية القضائية لألطفال فيما يتعلق بتوجيه    822الجنائية لألطفال والتعميم  
  20شخصا في تحرير قائمة من    20طفال إلى فرقة الشرطة الخاصة بالقصر؛ )و( تم إشراك  األ

  30، تم تدريب  2011نقطة خدمية ينبغي توفيرها لكل قاصر يمر بهذه الهيئة؛ )ز( في أغسطس  
شرطيا منتمين إلى فرقة الشرطة الخاصة بالقصر على تطبيق النصوص المتعلقة بمعالجة ملفات 

وبهذه وفي سبتمبر    القصر.  المتخصص؛ )ح(  الشرطي  دليل  توزيع  تلقى 2011المناسبة جرى   ،
التكوين    24 هذا  إنعاش  وتولى  نفسه،  التكوين  نواذيبو،  مفوضيات  مختلف  في  يعملون  شرطيا 

العمومي،  واألمن  القضائية  الشرطة  بمديرية  القصر"  "قضاء  البؤرية  النقطة  يشغل  الذي  الشخص 
الرجال  "أرض  مع  موريتانيا  باالرتباط  شارك  ـ  الطفل،  لحقوق  الدولي  المكتب  من  بدعوة  )ط(  "؛ 

لي   األو  التكوين  أدوات  تناسق  على  العمل  يستهدف  إقليمي  لقاء  في  الشرطة  مصالح  من  إطاران 
إبريل   إفريقيا؛ )ي( في  تابع  2009للشرطيين والدركيين في غرب ووسط  محامين تكوينا في    9، 

حقوق الطفل، واألمر القانوني المتعلق بالحماية  معاهدة الدولية لالالمساعدة القضائية، بما يتصل ب
للقصر. وقد تشكل  القضائية  البديلة وللمساعدة  المتضمنة لإلجراءات  الجنائية لألطفال، والمراسيم 

الرجال"   "أرض  منظمة  وانتدبت  القصر.  حقوق  عن  للدفاع  المحامين  من  على    3تكتل  محامين 
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ال الشرطة  فرقة  لدى  منظمة  التوالي  وتضم  ونواذيبو.  نواكشوط  محكمتي  ولدى  بالقصر،  خاصة 
AFCF  .القانون بمخالفة  المتهمين  القصر  بملفات  مكلفا  الرجال    محاميا  "أرض  منظمة   –عملت 

إيطاليا" لتحسيس عمال التأطير في "مركز إيواء وإعادة دمج   –" باالرتباط مع "أرض الرجال  لوزان
التكفل بالقصر المخالفين للقانون. وقد أعدت هذه المنظمة غير    القصر المخالفين للقانون" من أجل

 10الحكومية وحدات تكوينية لفائدة الجامعات، ومدرسة الشرطة والدرك. كما ساهمت في تكوين  
مكونين من الشرطة. وقد أنتج الدعاماِت التربوية مكونون تابعون لفرق القصر في سويسرا وفرنسا. 

الرجال "أرض  للشرطة.   –  وترجمت منظمة  الوطنية  المدرسة  إلى  وأرسلتها  الوثائق  هذه  موريتانيا" 
وتصلح الدعامات ألي ضابط شرطة قضائية، سواء كان من الشرطة أو من الدرك. وقد أحيلت  
التكوين   دليل  القضائية واالجتماعية:  إلى المصالح  تكميليتان  المنظمة كذلك وحدتان  بواسطة هذه 

لي حول قضاء القصر وعل  بة األدوات المعينة على حماية الطفل. األو 
عليها في  .  274 المنصوص  الحماية  للقانون من  المخالفين  استفادة لألطفال  إلى ضمان  المعاهدة  سعيا 

ب  الميناء إليواء األطفال المخالفين  الدولية المتعلقة  حقوق الطفل، أنشأت السلطات العمومية مركز 
هي وهي  المجتمع.  في  دمجهم  وإعادة  األمر  للقانون  روح  من  مهمتها  تنبع  العدل  لوزارة  تابعة  ئة 

المتعلق بالحماية الجنائية لألطفال. وقد أنشئ     2005ديسمبر    5بتاريخ    2005.015القانوني رقم  
رقم   المقرر  بموجب  والقاضي   2010مارس    21بتاريخ    0692المركز  العدل  الصادر عن وزير 

توقيع االتفاقية إثر  الميناء على  الرجال    بإنشاء مركز  العدل ومنظمة "أرض  بين وزارة    –المبرمة 
  7الذي يسري مفعوله ما بين    8893والمتضمنة مشروع المساعدة    2008مارس    19إيطاليا" في  

ذات شخصية اعتبارية  عمومية  . ثم تم تحويله بعد ذلك إلى مؤسسة  2011يناير    6و  2009يناير  
رقم   المرسوم  بموجب  مالية  بإنشاء    2012فبراير    28اريخ  بت  061.2012واستقاللية  القاضي 

مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تسمى "مركز إيواء األطفال المخالفين للقانون وإعادة دمجهم في 
قبل أن يخصص شهر    2009ديسمبر    20المجتمع". وقام المركز بانتقاء عماله واستلم معداته في  

 .2010األطفال في الثامن من يونيو  لتكوين هؤالء العمال. واستقبل أول دفعة من  2010يناير 
يساهم هذا المركز في تنفيذ سياسات الدولة في المجال الجنائي وفي تسيير السجون، وهو يحمي  .  275

حقوق األطفال المخالفين للقانون ويواكب مسار إعادة اندماجهم في المجتمع. وهو يستقبل األطفال  
)سواء في وضعية اعتقال أم ال( بموجب أمر   من الجنسْين تحت أنظار العدالة  18و  13بين سن  

( محكوم عليهم أو في مرحلة أخرى من مراحل المسطرة  4باإليداع صادر عن أحد القضاة )المادة  
)المادة   المجتمع  في  دمجهم  إعادة  بهدف  اتخاذ  1الجنائية،  إمكانية  للقضاة  المركز  ويوفر   .)

يتعاون مع السلطات القضائية )مثل: مرافقة   إجراءات إصالحية بديلة عن االعتقال )التوطئة( وهو
يضطلع  و   (.8و  7المادتان    –الطفل عند مثوله أمام القاضي، االتصاالت ما بين القاضي والقصر  
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الطبية   الفحوص  لهم  ويوفر  حقوقهم،  على  ويطلعهم  للقانون  المخالفين  األطفال  بإيواء  المركز 
لهم المالبس وأدوات النظافة الشخصية، والسكن،   والعالجات، واالستماع واالستشارة النفسية، ويوفر

والدعم   باالستماع  والتكوين  التثقيف  يتولى  وهو  المكتبة(.  الفيديو،  )الرياضة،  والترفيه  والمطعم، 
المعلوماتية،   )الخياطة،  المهني  والتكوين  والتمدرس،  المدنية،  والتربية  األمية،  ومحو  التربوي، 

شكيلية، الرياضة(. ويجري االندماج االجتماعي باالشتراك مع األسر  الميكانيكا، النجارة، الفنون الت
والمتابعة   الفردية،  المشاريع  وتمويل  الدراسة،  وبواسطة  القضاء،  ومع  االجتماعيين  والمرشدين 
عامة،   تلخيصية  جذاذات  خالل  من  المركز  نشاطات  وتجري  للطفل.  الفنية  والمساعدة  التربوية، 

األطف صحة  متابعة  طريق  والتكوين،  وعن  والتربية  النفسية،  والمتابعة  االجتماعي،  والتحقيق  ال، 
هذا  في  ويساهم  المجتمع.  في  لالندماج  فردي  مشروع  خالل  من  االجتماعي  االندماج  وإعادة 
المسؤول، المدير/  )المنسقون،  المركز  مصالح  رؤساء  يعقده  الذي  األسبوعي  االجتماع     المسعى 

امة، المساعدة االجتماعية والصحية( واالجتماع  الشهري الذي يتم فيه  ، الرقابة الع ةالتعليميالمنسقة  
والمنعشين،  األمية،  محو  ومعلمي  والمكونين،  المصالح،  رؤساء  فريق  لدن  من  األطفال  تقييم 

مرقدا    40عنابر للنوم تبلغ سعتها اإلجمالية    3يتوفر المركز على )أ(  و   ومسؤولي الدعم النفسي.
ب   20للذكور، و للكرة  لإلناث،  القدم، ومساحة  لكرة  المراحيض، )ب( مطعم، وملعب  إلى  اإلضافة 

الطائرة، )ج( قاعة متعددة االستعماالت مجهزة بشاشة للعرض وبجهاز تلفزيون للمنعشين ومعلمي  
محو األمية بالعربية والفرنسية، )د( ورشات للتكوين المهني )الخياطة، الحالقة، الطبخ، الكهرباء،  

بناء/التبليط الميكانيكا، النجارة الخشبية والحديدية، السباكة(، مكتبة، )هـ( إدارة مجهزة  المعلوماتية، ال
أِسر ة،   الصحي،  للعزل  وغرف  األساسية،  باألدوية  مزودة  تمريض  قاعة  )و(  وطابعات،  بحواسب 
للحراسة   غرفة  )ز(  النفسي،  والبوح  لالستماع  قاعة  شهادة،  تحمل  ممرضة  خدمة  إلى  باإلضافة 

 سيارات.  3، )ح( واألمن
المركز  .  276 الطلب   48يعمل في  واستشاريا لألطفال، ويحصل عند  نفسانيا،  شخصا ويضم مستشارا 

ودفتر  بسهولة،  واألطفال  العمال  عليه  يطلع  داخلي  نظام  على  يتوفر  وهو  محامين.  دعم  على 
وا االستقبال  إلى  المركز،  في  للدخول  التحضير  مرحلة  من  األطفال  لتسيير  في إجراءات  إلقامة 

  المركز، وحتى المتابعة خارج المركز عند تنفيذ المشاريع الفردية الرامية إلى االندماج في المجتمع. 
الميناء  وقد   و  162طفال،    182استقبل مركز  ذكور  أغلبهم من مشاريع    15منهم  واستفاد  إناث، 

السكرتايفرد  في  والتكوين  الصغرى  المقاوالت  مجال  في  االجتماعي  لالندماج  والمعلوماتية،  ة  رية 
 والخياطة، والنقل، وميكانيكا السيارات، والنجارة الخشبية والحديدية.
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 حدود التصرف ( 3

 تتمثل المعوقات في: .277
 ؛ باستقبال األطفالالخاصة  المنصوصة نقص الهيئات الحكومية  ▪

 وسائل البشرية والمادية والمالية؛عدم كفاية ال ▪

 على أجنحة للقصر؛ كون غالبية دور التوقيف ال تتوفر ▪

 في المربين المتخصصين؛ النقص الكبير  ▪

 بالنصوص؛ الجهل  ▪

  لمنظومة القضائية لألطفال.ضعف استيعاب السكان  ▪

أو اإليداع داخل أو السجن )د( األطفال المحرومون من الحرية، بما في ذلك أي شكل من االحتجاز  
 اإلعدام في حق األطفالعقوبة التي تحظر  5هيئة حضانة، واحترام مقتضيات المادة 

 التشريعية واإلدارية والقضائية  اإلجراءات ( 1

المادة  .  278 األفراد    )جديدة(  13تحمي  الدستور  مبدأ  من  وتكرس  المشروع،  غير  التوقيف  البراءة  ضد 
على أن طفل  الدفاع. وينص األمر القانوني الخاص بالحماية الجزائية للطفل  الحصول على  والحق في  

على  ومرشد اجتماعي. كما ينص هذا األمر القانوني  بعة يجب االستماع إليه بحضور محام  موضوع المتا
المثال  العقو  سبيل  فعلى  الطفل.  بها  يدان  أن  يمكن  التي  كان  بات  هذه إذا  فإن  اإلعدام  عقوبة  يستحق 

كم  أن يحسنة؛ وال يمكن فيما بعد    12العقوبة ستتحول إلى سجن ال يمكن أن يتجاوز في حده األقصى  
في أشهر  3عليه بسجن مدى الحياة. أما آجال التوقيف الوقائي فيما يتعلق باألطفال فال يمكن أن تتجاوز 

في كل من انواذيبو وانواكشوط على جناح  أشهر في المجال الجنائي. ويتوفر السجن    6المجال التأديبي و
ر. من جهة أخرى،   نزاع مع القانون.موجودين في حالة مركز إيواء وإعادة دمج لألطفال ال بانواكشوطللق ص 

 
 ( المكتسبات 2

 المكتسبات في هذا المجال تتمثل في ما يلي: . 279
رقم   ▪ القانوني  األمر  على  الحماية    2005ديسمبر    05بتاريخ    2005/015المصادقة  المتضمن 

 الجنائية للطفل؛ 

 انواذيبو؛ الحجز ب انواكشوط ودارالحجز بفي دار إنشاء جناح خاص بالقصر   ▪

 في مركز انواكشوط؛إعادة الدمج نشطة أ ▪
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الشروط القانونية لالحتجاز، وتنفيذ  أنشطة اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان التي تسهر على احترام   ▪
 ؛ األشغال ذات النفع العام

إطار   ▪ مركز  في  إنشاء  المنتظر  من  القضائية،  لإلصالحات  الدعم  دمج  برنامج  وإلعادة  لإليواء 
 .2015لة نزاع مع القانون بانواذيبو وذلك في سنة األطفال الموجودين في حا

 
 حدود التصرف ( 3

 . تتمثل فيما يلي: 280
 المنصوصة للتطبيق؛بعض األحكام عدم قابلية  ▪

 النابعة من السكان؛ ندرة اإلشارات  ▪

 في األمر بإجراء متابعات؛ القضاة تردد  ▪

 نقص التحسيس؛  ▪

 نقص البنى التحتية والوسائل المادية واللوجستية؛  ▪

 متهالكة، وبعضها آئل إلى السقوط؛جل دور الحجز ون ك ▪

 سيئة؛ كون ظروف النظافة  ▪

 الموارد البشرية؛نقص  ▪

 من قضاة وكتاب ضبط وعمال اجتماعيين وشرطة ودرك؛نقص تكوين الفاعلين  ▪

 الهيئات التربوية.ومحدودية نقص أنشطة إعادة الدمج  ▪

 (17.3عي )المادة )هـ( اإلصالح وإعادة الدمج األسري والتأهيل االجتما  

 التشريعية واإلدارية والقضائية  اإلجراءات ( 1

التدابير التي تسهل إعادة .  281 بالحماية الجنائية للطفل على العديد من  القانوني المتعلق  ينص األمر 
 الدمج األسري والتأهيل االجتماعي للطفل. ويتعلق األمر على وجه الخصوص بما يلي:

 إلى وكيله أو إلى شخص آخر جدير بالثقة؛ تسليم الطفل إلى ذويه أو  ▪

وضعه في مركز إيواء أو مؤسسة أو هيئة تربوية أو هيئة للتكوين المهني أو للعالج تابعة للدولة  ▪
 أو إلدارة عمومية مؤهلة؛ 

 ة الطفولة أو في مؤسسة استشفائية؛ لرعايوضعه في مصلحة  ▪

 ية أو النفسية تتطلب ذلك.مراقبة معتمد إذا كانت حالته البدنوضعه المؤقت في مركز  ▪
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 ( المكتسبات 2

تعمل من أجل إعادة الدمج األسري والتأهيل  من المكاسب وجود منظمات غير حكومية ورابطات  .  282
في هذا الشأن. ويتم  والدمج االجتماعي لألطفال لديه مهمة  مركز الحماية  لألطفال. كما أن  االجتماعي  

لتعلم المهن )اللحامة، الخياطة، الميكانيكا، النجارة( على  حكومية  إيداع األحداث لدى منظمات غير  أحيانا  
 بمشاركة الشباب إثر تحريرهم.  هاأساس مشاريع يتم إعداد 

 
 حدود التصرف ( 3

األمر القانوني المتعلق بالحماية الجنائية للطفل. تطبيق  التي تواجه    ات صعوبالتتمثل المعوقات في  .  283
 وهي تتناول: 

 صوصة في القانون؛المن نقص الهياكل  ▪

 تردد اآلباء في التعاون بهذا الشأن؛ ▪

 جهل النصوص من قبل الفاعلين؛ ▪

 نقص عمليات التحسيس.  ▪

 )و( األطفال الذين لديهم أمهات في السجن 

 التشريعية واإلدارية والقضائية  اإلجراءات ( 1

نظامه الداخلي  والمرسوم المتعلق ب يتضمن المرسوم الخاص بتنظيم وسير عمل مؤسسات السجن  .  284
األحكام   وضعهن  مسجونأطفال  بأمهات  الخاصة  بعض  يتم  المسجونات  النساء  أن  ذلك  جناح  ات؛  في 

انواذيبو   في  أما  األخرى،  السجون  عن  مستقل  سجن  لديهن  انواكشوط،  وفي  الرجال.  جناح  عن  معزول 
في  فلديهن جناح خاص وهو الحوامل  النساء  أما  الرجال.  عند  تم وضعهن  مستقل بشكل كبير عن جناح 

الوالدة، يبقين فيه  ساكن المخصصة للمحتجزات األخريات. وبعد  بالميتصل  في مكان منفصل  نهاية الحمل  
 إلى أن يبلغ هؤالء سن الخامسة. شهرا واحدا، وحتى بعد الفطام يمكنهن أن يحتفظن بأطفالهن 

 
 ( المكتسبات 2

 . تتضمن المكتسبات: 285
ل ▪ اإلفريقي  الميثاق  على  بحقوق  المصادقة  المتعلقة  الدولية  المعاهدة  وعلى  ورخائه،  الطفل  حقوق 

 الطفل؛
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اإلنسان   ▪ لحقوق  الوطنية  تطبيق  اللجنة  مراقبة  أجل  من  للسجون  مفاجئة  زيارات  تجري  والتي 
 األحكام المتعلقة بالمحتجزات الحوامل أو المرضعات؛ 

 إطالق السراح ألسباب صحية؛ ▪

 أحداث ذات صبغة وطنية؛ هورية إبان من رئيس الجمنتيجة عفو تخفيض العقوبات  ▪

 على مستوى جناح النساء بدور الحجز؛وجود منظمات غير حكومية ورابطات تتدخل   ▪

 المحتجزات في مجال المعلوماتية والصباغة والخياطة.تكوين  ▪

 
 حدود التصرف ( 3

المدانات، واألمهات    للتدابير المتعلقة بالنساء الحواملفي انتفاء الطابع الفعلي  تتمثل هذه المعوقات  .  286
المحتجزة   باألم  المتعلقة  والقضائية  واإلدارية  التشريعية  التدابير  غياب  شبه  أو  كفاية  إلى  إضافة  وعدم 

ها في األسرة وتأهيلها االجتماعي. يضاف إلى ذلك نقص الوسائل الذي يؤدي إلى هشاشة وضعية  دمج
 أو األم المحتجزة.المرأة الحامل 

 ن في وضعية استغالل وتجاوز)ز( األطفال الموجودو 

 التشريعية واإلدارية والقضائية  اإلجراءات ( 1

في األعمال التي تتجاوز قدراتهم  شروط عمل الطفل وتحظر استغالل األطفال  تحدد مدونة الشغل  .  287
من شأنها أن تضر بصحتهم وبنموهم. وتضمن المعاهدة الدولية المتعلقة بحقوق الطفل   أو التي

 أو بنموه. حماية الطفل ضد أي عمل يمكن أن يضر بصحته أو بتربيته 32في مادتها 
التي   1978الصادرة في سنة  للمنظمة الدولية للشغل    138على المعاهدة رقم  صادقت موريتانيا  .  288

الدنيا   السن  رقم  تحدد  المعاهدة  وعلى  التشغيل  في  تشغيل    182للقبول  أشكال  بأفظع  الخاصة 
في   الصادرة  رقم  أقرت  و .  1999األطفال  للعبودية  2007القانون  الشغل   وعلى   ،المجرم  مدونة 

صادقت موريتانيا على مختلف المعاهدات التي   كمااإلطار القانوني لعمل األطفال.  حددت    التي
)المعاهدتان   االقتصادي  االستغالل  ضد  األطفال  للشغل(.    182و  138تحمي  الدولية  للمنظمة 

من أجل تجسيد خطة  دعما للجهود التي تبذلها الدولة األطفال وتقدم الرابطات المكافحة ضد عمل 
 لمكافحة تشغيل األطفال.وطنية 

القانون  .  289 بمكافحة    1990يتناول  المتعلقة  المخدرات  المتعلق  والتنازل  والمتاجرة  بالحجز  األحكام 
المنشطة  للمخدرات  واالستهالك   لها. وتحمي  والمواد  الممهدة  من    33رقم  المادة  األطفال  والمواد 

الطفل   بحقوق  المتعلقة  المخدرات  ضد  المعاهدة  منح  وهي  استهالك  مشمومات تحظر  القصر 
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تعويض عقوبة السجن.  مضرة تحت طائلة اإلدانة. كما تنص على تدابير العالج عبر  كيمياوية  
المصالح   وجد لجنة وطنية لمكافحة  تاألكثر خطورة. من جهة أخرى  بالحاالت  النفسانية  وتتكفل 

 خدرات، وفي كل سنة يتم حجز وحرق كميات هامة من المخدرات.الم
من الدستور أي فعل يتعلق بالتعذيب أو اإلكراه البدني أو التعامل المهين وغير    13. تحظر المادة  290

هذه المخالفة بوصفها جريمة ضد اإلنسانية. ويعاقب األمر    2012اإلنساني. ويصف القانون رقم  
ة الجنائية للطفل كافة أشكال التعدي على الحرمة البدنية والنفسية للطفل. القانوني الخاص بالحماي

تحمي المعاهدة الدولية األطفال من كافة أشكال   34والضرب محرم في المدارس. وفي مادتها رقم 
ويعتبر   للطفلالعنف.  الجنائية  بالحماية  الخاص  القانوني  من    األمر  الحرمان  المخالفات  ضمن 
عالج الذي من شأنه أن يهدد صحة الطفل. كما أن إهمال الطفل أو الشخص التغذية أو من ال

المعاق يعتبر مخالفة ينص األمر القانوني الخاص بالحماية الجنائية للطفل عليها ويبين العقوبات  
وجود  التجاوزات  محاربة  في  يساهم  ومما  ر.  القص  وجهة  تغيير  شأن  شأنها  عليها،  المترتبة 

تح ودولية  وطنية  ينفذها  نصوص  التي  التحسيسية  والحمالت  التصرفات،  هذه  ضد  األطفال  مي 
 المجتمع المدني في هذا الشأن.

يعرف ويعاقب األمر القانوني الخاص بالحماية الجنائية للطفل بعض التصرفات مثل أغلب أشكال  .  291
بأنه   يوصف  القاصر  على  الممارس  االغتصاب  أن  كما  القصر  على  الممارس  الجنسي  العنف 

وتحمي  جر  القصر.  واختطاف  الرذيلة  على  والتحريض  القوادة  بقسوة  كذلك  القانون  ويعاقب  يمة. 
رقم   مادتها  في  الطفل  بحقوق  المتعلقة  الدولية  الجنسية.   34المعاهدة  التجاوزات  القاصرين ضد 

وعلى العموم فإن التشريعات المتعلقة بالتعدي الجنسي على حرمة األطفال مما يعاقب عليه بشكل  
دع. أما ظاهرة االغتصاب الجماعي فقد دفعت بالسكان إلى التشهير بهذه التصرفات. ومن شان را

حدا   تضع  أن  الفقر  غير  أنماط  لبعض  محاربة  المنظمات  تكفل  أن  كما  الجنسي.  االستغالل 
والطبيخ   الخياطة  مثل  مجاالت  في  التكوين  عبر  وجهتهن  وتحويل  البغايا  بالشابات  الحكومية 

الشع المدني  وتقليعات  المجتمع  تكفل  أدى  الطبي،  الصعيد  وعلى  أيضا.  ذلك  في  يسهم  مما  ر 
 بالضحايا إلى التقدم في مجال محاربة هذه الظاهرة. 

القصر. 292 أبنائهم  تسول  من  يستفيدون  الذين  األولياء  وكذا  التسول  جنحة  الجنائية  المدونة  تجرم   .
للطف  الجنائية  بالحماية  الخاص  القانوني  األمر  صاحبه  ويعاقب  سواء  القصر  اختطاف  كذلك  ل 

الرابطات   أما  األطفال.  هؤالء  ورخائه  الطفل  لحماية  اإلفريقي  الميثاق  ويحمي  ال.  أم  عنف 
والمنظمات غير الحكومية فتنفذ عمليات تحسيس للتشهير بهذه الظاهرة. ويعاقب األمر القانوني  

دهم واستبدالهم وعدم تمثيلهم. ومنذ الخاص بالحماية الجنائية للطفل اختطاف األطفال وإخفائهم ووأ
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يعتبر االسترقاق مخالفة. كما أن المتاجرة باألطفال يعاقب عليها القانون الصادر في   2007سنة  
 . 2003سنة 

 
 ( المكتسبات 2

توجيه  .  293 مركز  يتم  إلى  االستغالل  من  يعانون  الذين  لألطفال  األطفال  االجتماعي  والدمج  الحماية 
الشؤ  لوزارة  اندماجهم  التابع  تسهل  خدمات  لهم  يوفر  فهو  واألسرة،  والطفولة  االجتماعية  ون 

أنشئ   وقد  رقم  االجتماعي.  المرسوم  بموجب  المركز  نوفمبر    2007-184هذا  فاتح  بتاريخ 
ظروف 2007 في  يعيشون  الذين  األطفال  وخاصة  الطفولة،  لصالح  المبذولة  للجهود  تتويجا   ،

ا ضحايا  األطفال  الشارع،  )أطفال  المعرضون صعبة  األطفال  االقتصادي،  واالستغالل  لتسول 
األطفال   األسري،  العنف  ضحايا  األطفال  والتشرد،  مع  للضياع  نزاع  وضعية  في  يوجدون  الذين 

)أ( اإلسهام في الحماية من جنوح األحداث   المهام التالية:(. وقد أسندت إلى هذا المركز  القانون 
التأط في  المشاركة  األطفال، )ب(  تشرد  األطفال  ومن  لفئات  والقانوني، واالجتماعي  النفسي،  ير 

االضطالع   )د(  االجتماعي،  النسيج  في  األطفال  هؤالء  دمج  على  السهر  )ج(  هشاشة،  األكثر 
بالتأطير التربوي وبإعادة تأهيل األطفال المعرضين لمخاطر االنحالل الخلقي، )هـ( وضع نظام  

هذه   بتطور  المتعلقة  المعطيات  وتحليل  متخصص،  و الظواهر.  لمراقبة  طاقم  على  المركز  يتوفر 
التربوي ألطفال)أنواذيب، كيفه، روصو( وهو يهتم بع  و فر ثالثة  تبع له  تو  التأهيل  ،  الشارع  إعادة 

 . واآلخر في الميناء إلعادة التأهيل المهني لألطفال المتسولين، وضحايا العنف األسري والجنوح
 
 حدود التصرف ( 3

 ا يلي: . تتمثل المعوقات فيم294
 معاناة األسر من الفقر؛  •

 و سوق الشغل؛توجيه األطفال نح  •

 استيعاب القطاع غير المصنف للغالبية العظمى من هؤالء؛ •

 صعوبة تطبيق النصوص؛  •

 نظرة المجتمع إلى مفهوم الشغل؛ •

 نظرة المجتمع إلى األطفال؛  •

 انتشار استخدام غاز المحروقات عبر الشم؛  •

 ة التي أخذت في االنتشار؛عدم اكتراث السكان بهذه الظاهر  •
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 عدم تقنين بيع الغراء؛ •

 استخدام بعض الحشائش البرية التي لها تأثيرات عقلية؛  •

 عدم وجود هيئات متخصصة في معالجة متعاطي السموم رغم أن النصوص تتوقع وجودها. •

شكل في . تقليديا، يمثل الضرب جزءا من وسائل التأديب المستخدمة مع األطفال. وهذا الضرب قد ي295
بعض األحيان ضررا بالغا وتكون له آثار على جسم الطفل تصعب إزالتها. وهناك تلكأ المجتمع  
في إبالغ السلطات عن هذه الممارسة، ألن األمر يعبر بمثابة تدخل في شؤون األسرة. يضاف  
النادر   من  يجعل  ما  وهذا  الممارسات.  لهذه  الضارة  اآلثار  بشأن  التحسيس  ضعف  ذلك  إلى 

 متابعات في هذا المجال ألن الحاالت التي يطلع عليها القضاة محدودة جدا.حصول 
على الرغم من وجود نصوص تعاقب على التجاوزات الجنسية في حق األطفال، فإن بعض اآلباء  .  296

ال زالوا يترددون في الشكوى ضد هذه الممارسات، ألن المجتمع ال ينظر إلى اإلبالغ عن هذه  
. وبالتالي فإن اآلباء يفضلون أحيانا إيجاد تفاهم مقابل مبلغ مالي في شكل األمور بعين الرضا

، وهذا لمواجهة المسار القضائي البطيءتعويض. وهناك آخرون يرون في عملية التبليغ مصدرا  
 ما يجعل العدالة آخر ملجأ. 

ا297 بالعوامل  متصلة  وهي  التسول  محاربة  من  تحد  التي  المعوقات  من  العديد  هناك  الجتماعية  . 
 والثقافية، ونذكر منها:

 انتشار الفقر في صفوف السكان؛  •

 عدم تطبيق النصوص ألسباب دينية؛  •

 تحريض األولياء أطفالهم لتعاطي التسول في الشارع؛  •

 بعض شيوخ المحاظر الذين يلزمون تالمذتهم بجلب مبلغ من النقود يوميا؛  •

 نبذ األسرة لضحايا الحمل المبكر؛  •

 ولد خارج اإلطار الشرعي للزواج يعتبر معرة بالنسبة لألسرة؛ كون الطفل الذي ي •

تفضيل البعض اإلجهاض السري حتى ولو عرض حياته للخطر، في حين يلجأ البعض إلى وأد   •
 المولود؛  

 انعدام هياكل للتكفل تابعة للدولة.  •

 )ح( األطفال ضحايا الممارسات االجتماعية والثقافية الضارة  

 ية واإلدارية والقضائية  التشريع اإلجراءات ( 1
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على  2001يوليو  19الصادر بتاريخ   2001/052. تتوفر موريتانيا منذ المصادقة على القانون رقم 298
الزواج  سن  محددا  المبكر،  الزواج  يحظر  النص  وهذا  الزواج.  تحكم  الشخصية  لألحوال  مدونة 

مادته    18باكتمال   فتحمي  الميثاق  أما  الممارسا  21سنة.  ضد  والثقافية  الطفل  االجتماعية  ت 
 الضارة. 

 
 ( المكتسبات 2

. يحظر الميثاق اإلفريقي لحقوق الطفل ورخائه هذه الممارسات. وتقوم الرابطات النسوية والمنظمات  299
احترام   بغرض  ونقاش  تكوين  وحصص  تحسيس  دورات  بتنظيم  الطفل  الناشطة في مجال حقوق 

الموري الدستور  ويضمن  أفضل.  بشكل  الحقوق  األمر  هذه  أن  كما  لإلنسان.  البدنية  الحرمة  تاني 
المادة   في  ينص  للطفل  الجنائية  بالحماية  الخاص  عليه.   12القانوني  ويعاقب  الخفاض  على 

المادة   سمحت   19وتحمي  وقد  السيئة.  المعامالت  ضد  الطفل  بحقوق  المتعلقة  المعاهدة  من 
جنائية   نصوص  بإعداد  المدني  المجتمع  ينفذها  التي  تحسيس  المناصرة  أن  كما  الخفاض.  حول 

في   يسهم  مما  للدخل  مدرة  أخرى  أنشطة  إلى  نشاطهن  وتحويل  الخفاض  يمارسن  الالئي  النساء 
 محاربة الخفاض.  

ب( موضوع تشريعات خاصة.    211. ليست أشكال الممارسات االجتماعية والثقافية الضارة )المادة  300
وظ غذائيا  عنه  بالمسكوت  المتعلقة  الممارسات  للفتيات  فهذه  القسري  التسمين  إلى  اهرة  تميل 

و  فأكثر.  أكثر  عنها  يتخلون  أصبحوا  الناس  ألن  بنفسها  واالندثار  الحضري التالشي  الوسط    في 
عمليات التحسيس حول النوع من التخفيف من أشكال التمييز الذي يصيب األطفال نتيجة  مكنت  

 جنسهم.  
 
 حدود التصرف ( 3

ذا.  301 المجال  هذا  تشكل المعوقات في  القسري  المبكرة والزواج  فالزيجات  وثقافي،  اجتماعي  ت طابع 
ال يتجزأ من التقاليد، ومختلف المعاهدات التي صادقت عليها موريتانيا ينظر إليها من قبل   اجزء

   المجتمع بوصفها انتهاكا للتقاليد؛ فالزواج شأن األسر وموافقة الزوجين ليست مهمة.
خة الجذور في التقاليد، وبالتالي فإن وجود نساء يتعاطين هذه المهنة  . يعتبر الخفاض ممارسة راس302

 وصعوبة تطبيق النصوص مما يحد من فاعلية األنشطة الرامية إلى القضاء عليها.  
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 (26)ط( األطفال المنحدرون من أقليات )المادة 

 التشريعية واإلدارية والقضائية   اإلجراءات ( 1

جميع أمام القانون دونما تمييز في الجنس أو المنشأ االجتماعي أو العرقي يكرس الدستور مساواة ال.  303
الموريتانيون  وهو يضمن لألجانب  أو اإلتني.   المواطنون  يتمتع بها  التي  الحقوق والحريات  نفس 

الطفل في مادتها رقم   الدولية لحقوق  المعاهدة  القانون. كما أن  تضمن    2ضمن شروط يحددها 
 هذا الحق.

 بات ( المكتس2

الصارم للقوانين    . إن وجود نصوص تعاقب على هذه الممارسات التمييزية مما يحث على االحترام  304
في هذا المجال كما يعزز احترام هذا القانون وجود لجنة وطنية لحقوق اإلنسان. وهناك العديد من 

رام حقوق  الرابطات التي تعمل في مجال حقوق اإلنسان والتي تنفذ أنشطة تحسيس من أجل احت
 جميع األطفال بغض النظر عن انتمائهم اإلتني.  

 
 حدود التصرف ( 3

طبقات  305 بوجود  ترتبط  وهي  وثقافي،  اجتماعي  طابع  ذات  عموما  تعتبر  هذه  التمييز  أشكال  إن   .
الممارسات   ةاجتماعي بعض  بقاء  إلى  التقليديون...( إضافة  الصناع  )المطربون،  المجتمع  داخل 

 السكان بالنصوص القانونية، وصعوبة تطبيق هذه النصوص. االسترقاقية، وجهل 

 مسؤولية الطفل –تاسعا 

 ( 31)أ( األبوان، األسرة، والمجموعة السكانية )المادة 

 التشريعية واإلدارية والقضائية   اإلجراءات ( 1

الط306 األساسية  "الخلية  تعتبر  فاألسرة  األبوين،  ودور  األسرة  على  اإلفريقي  الميثاق  يحض  بيعية  . 
للمجتمع"؛ وللطفل كذلك واجبات ومسؤوليات تجاه الدولة وتجاه أسرته. فكل طفل يتحمل مسؤوليات نحو  

أخرى   مجموعة  وكل  ودولته  ومجتمعه  المجموعة  أسرته  تجاه  مسؤوليات  وكذا  قانونيا،  بها  االعتراف  يتم 
حقوق الطفل التي ال تمنحه إال  الدولية. ويشكل إدخال مسؤولية الطفل تجديدا مقارنة بالمعاهدة الدولية ل

من الميثاق موافقة لألعراف اإلسالمية في موريتانيا، تلك األعراف التي تلزم الطفل    31حقوقا؛ والمادة رقم  
 بأن يبر والديه، ويحترم الكبار واألشخاص المسنين؛ فالطفل، يحسب سنه وقدراته، يجب عليه أن: 
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واح • أسرته  داخل  الوئام  تعزيز  أجل  من  كافة  يسعى  في  المسنين  واألشخاص  ورؤسائه  أبويه  ترام 
 الظروف، وأن يساعدهم عند الحاجة؛ 

 يخدم المجموعة الوطنية عبر وضع قدراته البدنية والعقلية تحت تصرفها؛  •

 المحافظة على التضامن داخل المجتمع واألمة وتعزيزه؛  •

المجتمع   • بأفراد  عالقاته  في  وتعزيزها  الثقافية  القيم  على  روح  المحافظة  ضمن  وذلك  اآلخرين، 
 يسودها التسامح والحوار والتشاور والمساهمة في الرخاء المعنوي للمجتمع؛ 

 المحافظة على االستقالل الوطني والحوزة الترابية للبالد وتعزيزها؛   •

النهوض  • في  المستويات  كافة  وعلى  الظروف  وفي جميع  طاقات  من  يملك  ما  بكامل  المساهمة 
 ها. بالوحدة الوطنية وتحقيق

تربية  307 في  المجموعة  تساهم  كما  األساسية.  المبادئ  هذه  على  األسرة  داخل  األطفال  تربية  ترتكز   .
االجتماعي   النسيج  عقد  انفراط  نتيجة  التقاليد  هذه  تالشت  الحضرية  المراكز  في  لكن  الطفل؛ 

 التقليدي.
 
 ( المكتسبات 2

ي ذ الاألصلي والديني   في النهوض بالتعليم   األخيرةالمكاسب خالل السنوات  ل  ث . في هذا المجال، تتم 308
الئم تطور البالد. وهذه المنظومة  يتعليم إسالمي متسامح وعصري    بتطويرتولى أمره قطاع وزاري مكلف  ي

النهوض التربوية األصيلة تعلم الطفل احترام واجباته تجاه ذويه وتجاه بلده. من جهة أخرى، يبرز الدستور  
 الخلية األساسية للمجتمع.  باألسرة وتنميتها بوصفها 

 
 حدود التصرف ( 3

بالقيم  310 الطفل  تربط  التي  الصالت  إضعاف  يعتبر  الفردي اإليجابية  .  المجتمع  وبريق  التقليدية، 
 االستهالكي الجديد مما يحد من فرص استفادة الطفل من القيم الجمعوية خدمة لذويه ولوطنه. 

 )ب( واجب خدمة المجموعة الوطنية  

 التشريعية واإلدارية والقضائية   اءات اإلجر( 1

، عرفت موريتانيا انتشارا للرابطات التي قدمت مساهماتها في  1990منذ إرساء التعددية في سنة  .  311
لديهم   بما  المواطنين  إشعار  للبلد عبر  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  وتحقيق  الديمقراطية  ترسيخ 

السيما تلك المدافعة عن حقوق اإلنسان في غرس ثقافة  من حقوق وحريات وتساهم بعض الروابط،  
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أسهمت   األساس  هذا  على  اإلطار.  هذا  في  الشباب  استخدام  أو  الشباب  تكوين  عبر  المواطنة 
 الرابطات الشبابية في: 

 النهوض بحقوق اإلنسان والثقافة بكافة أشكالها، مع محاربة األمية والفوارق االجتماعية؛ •

 النهوض بالتهذيب الصحي؛  •

 وترقية التربية حول المواطنة؛  تشجيع التنمية المستدامة والفعالة  •

 تشجيع أعمال إعادة التشجير؛ •

 إنجاز األنشطة المتعلقة بتنظيف المجال العمومي. •

 ( المكتسبات 2

 . المكسب الرئيس في هذا المجال يتعلق بوجود شباب واع يشارك في تنمية البالد. 312
 
 حدود التصرف ( 3

الرغ313 على  ما .  سرعان  الشباب  جهود  فإن  الوطنية،  المجموعة  لخدمة  عنها  المعبر  اإلرادة  من  م 
يختطفها رجال السياسة حيث يستخدمون نشاطهم ألغراض سياسوية؛ الشيء الذي يحد أحيانا من  

 حماس الشباب.  

 )ج( المحافظة على تضامن المجتمع واألمة وتعزيزه 

 ائية  التشريعية واإلدارية والقض اإلجراءات ( 1

رقم  .  314 بتاريخ    012-99القانون  التربوية    1999ابريل    26الصادر  المنظومة  بإصالح  المتعلق 
األسري   ومحيطه  ذويه  واحترام  األخالقي  الحس  الطفل  لدى  تطور  بأن  المدرسة  يلزم  الوطنية 
المجهود  واحترام  المبادرة  وروح  بالعمل  المرتبطة  القيم  يكتسب  أن  على  والعمل  واالجتماعي، 
الشخصي، مع اإلحساس بالمسؤولية الذاتية تجاه ذويه ومجموعته االجتماعية ومجتمعه، وذلك عبر 
الوسائل المناسبة، بالنظر إلى ضرورة مشاركته في كل ما يعنيه. وعلى المدرسة أن تنشئ الطفل 

وبالوفاء   وبالمواطنة  الوطنية  بالهوية  إلى مجمو على اإلحساس  باالنتماء  عة لوطنه، مع اإلحساس 
تمنح   المدرسة  أن  ذلك  والعالمي؛  واإلقليمي  والجهوي  الوطني  المستوى  على  إيجابية  حضارية  قيم 
التربوية   بثقافة إنسانية تتضمن االنفتاح على اآلخر طبقا لمتطلبات التوجيهات  الطفل تربية تزوده 

 العلمية العصرية. 
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 ( المكتسبات  2

خل المجتمع واألمة وكذا تعزيزها في مختلف مراحل  . يتم غرس مبادئ المحافظة على التضامن دا315
لجميع   قاعدية  تربية  تقديم  في  غايته  تتمثل  الذي  األساسي  التعليم  في  )أ(  التربوية:  المنظومة 
األطفال الذين بلغوا على األقل سن السادسة وذلك في مدارس ابتدائية خالل ست سنوات، على أن  

الدروس الدراسي بشهادة  المسار  هذا  المحافظة    يتوج  التعليمي على  الطور  هذا  ويعتمد  االبتدائية. 
على التضامن داخل األسرة واألمة وتعزيزه؛ )ب( في التعليم الثانوي العام المنظم عبر سلكين: سلك  
أول غايته تعزيز التربية القاعدية واإلعداد إما لمواصلة الدراسة في إحدى شعب السلك الثاني من  

أ العام  الثانوي  في  التعليم  يستقبل  وهو  واالقتصادية.  االجتماعية  الحياة  في  االندماج  وإما  الفني  و 
التعليم   من  السادسة  السنة  تالميذ  من  الناجحين  مسابقة،  أساس  على  العام،  التعليم  إعداديات 

يمتد   وهو  اإلصالح  األساسي.  لنظام  بالنسبة  سنوات  وأربع  االنتقالي  للنظام  بالنسبة  ثالث سنوات 
بشهادة   للتعليم  ويتوج  اإلعداد  فغايته  الثانوي  التعليم  من  الثاني  السلك  وأما  اإلعدادية.  الدروس 

العالي، وهو يستقبل في ثانويات التعليم العام، على أساس التوجيه وتبعا لطاقة االستقبال، التالميذ  
ويتم    .رياالذين أكملوا بنجاح دراساتهم في السلك األول. ويتوج هذا المسار الدراسي بشهادة الباكالو 

داخل   التضامن  لقيم  والترسيخ  المحافظة  يتناول  الذي  المحور  على  السلكين  هذين  في  التركيز 
المجتمع واألمة؛ )ج( في التكوين الفني والمهني، هذا الطور الذي يسعى إلى التحضير للتشغيل أو  

ني الذي يكتتب طلبته  إلى متابعة الدراسات العليا الفنية أو المهنية. وهو يشمل التعليم الفني والمه
الثانوي   التعليم  الثاني من  على أساس مسابقة من ضمن التالمذة المتخرجين من السلك األول أو 
الفني، وذلك ضمن مسار من سنتين إلى ثالث سنوات يتوج بشهادة الدروس  التعليم  العام أو من 

ة، أو شهادة الفني العالي )سنتين  اإلعدادية المهنية، أو شهادة اإلعدادية الفنية، أو الباكالوريا الفني 
داخل  التضامن  على  للمحافظة  دراسية  حصصا  يشمل  وهو  الفنية(؛  الباكالوريا  أو  الباكالوريا  بعد 
المجتمع واألمة وتعزيزه؛ )د( التعليم األصلي المقدم في مدارس تقليدية تعرف باسم المحاظر. وهي  

وعلى اآلداب وعلوم اللغة العربية. وهذا النمط تعطي تعليما يرتكز باألساس على القرآن والحديث؟،  
من المدارس منتشر عبر البالد وهو يحظى بالتقدير على نطاق واسع من قبل السكان، ويسهم في  

 نشر المعارف والمحافظة على تضامن المجتمع واألمة وتعزيزه. 
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 حدود التصرف ( 3

المجتمع  315 صفوف  في  للتضامن  والترسيخ  المحافظة  تشكل  واعد .  مجاال  لرجال  واألمة  بالنسبة  ا 
في   تسهم  التي  االقتصادية  األنشطة  صوب  أكثر  يتجه  شبابا  يهم  ال  الواقع  في  أنه  بيد  السياسة. 

 محاربة البطالة وفي تحسين مستوى التكوين.


