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اإلجراءات الوطنية لتنفيذ التوصيات الصادرة 

عن لجنة المرأة في دورتها الثامنة



مواصلة دعم اللجنة الفرعية المعنية بقضايا المساواة بين 

الجنسين وأهداف التنمية المستدامة، التي أنشئت بناًء على 

توصيات لجنة المرأة في دورتها السابعة، من خالل المشاركة 

الفاعلة في أنشطتها، ونقل الخبرات المتداولة في تنفيذ الهدف 

،وإدماج بعد 2030الخامس من خطة التنمية المستدامة لعام 

المساواة بين الجنسين في أهداف التنمية المستدامة المختلفة على

؛المستوى الوطني، وتوسيع العضوية لتشمل كافة الدول العربية

:التوصية أ



هل تشاركون في أنشطة اللجنة الفرعية المعنية بقضايا المساواة بين -1

الجنسين وأهداف التنمية المستدامة؟ 

:لنا مشاركة في بعض أنشطة هذه اللجنة الفرعية:نعم

2019/ومصر القاهرة2018/من خالل ورشتي عمل في المغرب طنجة -

حول مؤشرات الهدف الخامس من خطة التنمية المستدامة وخاصة الجوانب 

؛المتعلقة بالعنف الموجه للمرأة

اعي في تصوير وتنفيذ مسوح العنف الموجه للمرأة المبني على النوع االجتم-

.2019مصر 

نرجو ذكر مثال على نقل الخبرات في تنفيذ الهدف الخامس من خالل -2

أنشطة اللجنة الفرعية

اواة الورشة لتي نظمت  لصالح أعضاء اللجنة الفرعية لالسكوا للمس: مثال

كنولوجيا بين الجنسين لبلوغ الهدف الخامس لتنمية المستدامة  حول استخدام ت

.2019/ اكتوبر/المعلومات واالتصاالت  واإلعالم بيروت



ات تكثيف الجهود لتوثيق التعاون بين مّوفري اإلحصاء

الخاصة بالمرأة والمستفيدين منها، بمن فيهم اآلليات 

الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، خاصة فيما يتعلق 

بالمؤشرات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة وال 

؛سيما الهدف الخامس

:التوصية ب



هل هناك تعاون فاعل مع موفري اإلحصاءات المتعلقة بالمؤشرات أهداف التنمية المستدامة . 3

بما فيها الهدف الخامس؟

هناك تعاون فاعل مع موفري اإلحصاءات وذلك بالتنسيق مع المكتب الوطني لإلحصاء : نعم

.والدوائر الحكومية المعنية من أجل إعطاء جميع المعلومات المتعلقة ببعد النوع

في قياس التقدم المحرز نحو تحقيق غايات الهدف تم تطوير نظم خاصة تساعد / هل تتوفر. 4

الخامس للتنمية المستدامة؟ 

هناك تطوير نظم خاصة:نعم

تقرير حول  وضعية المرأة في 2017أعدت موريتانيا(IDISA)حول مؤشر التنمية وعدم المساواة بين الجنسين في إفريقيا :مثال

.(CEA)مؤشرات التنمية وعدم المساواة بين الجنسين بموريتانيا بالتعاون مع اللجنة االقتصادية لألمم المتحدة القريقيا 

:وهناك مؤشرين

مصانع صنع -التمكين االقتصادي-الصحة القاعدية-التعليم(يعني الخدمات القاعدية األساسية(ICF)مؤشر مرتبط بوضعية المرأة

).....الخ-الخدمات االجتماعية-القرار

(يعنى بمدى تطبيق المعاهدات واالتفاقيات الدولية حول حقوق المرأة )(IPDF)مؤشر اللوحة القاعدية لترقية حقوق المرأة



تطوير نظم مؤسسية شاملة إلدارة حاالت العنف ضد 

المرأة، والعمل مع السلطة القضائية والنيابة العامة 

والمكلفين بإنفاذ القانون وكافة القطاعات التنفيذية 

المعنية، على مالحقة المعتدين ومحاسبتهم، واالهتمام 

بتأمين الرعاية لضحايا العنف وتأهيلهن وتمكينهن من 

العيش بكرامة،والمساهمة في تطوير نظم الرصد على 

المستوى اإلحصائي والمؤسسي، بما يسمح برصد 

حاالت العنف وآليات معالجتها وتصنيفها وتوثيقها؛

:التوصية ج



.لدينا هيئات وطنية معنية بالتكفل بالعنف المبني على النوع في مجال المتابعة

:مثال

رصد ,إدارة حاالت العنف ضد المرأة:هل هناك نظم مؤسسية تعنى بالتالي.5

تأمين الرعاية ,مالحقة المعتدين ومحاسبتهم,وتصنيف وتوثيق حاالت العنف

.والتأهيل والتمكين للناجيات

العنفإدارة األسرة بوزارة الشؤون االجتماعية والطفولة واألسرة وهي المسئول األول عن -

وزارة الصحة والمجتمع ,مفوضيات الشرطة, والتنسيق مع الجبهات األخرى كالقضاءالزوجي

؛المدني

؛الطاوالت الجهوية لتصدي للعنف ضد األطفال-

.المنصات الجهوية لمناهضة العنف المبني على النوع-



إجراء بحوث على المستوى الوطني لحساب الكلفة 

ات االقتصادية للعنف ضد المرأة، وتشجيع صانعي السياس

على اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتكثيف الجهود للوقاية 

وحماية المرأة من العنف؛

:التوصيةد



المرأة؟هل هناك بحوث تتعلق بحساب الكلفة االقتصادية للعنف ضد.6

 ( GIZ)لماني قطاع الشؤون االجتماعية والطفولة واألسرة بالتنسيق مع التعاون األ

.لمرأةبصدد إجراء دراسة ستأخذ من ضمن أمور أخرى التكلفة االقتصادية للعنف ضد ا

هل شاركتم في ورشات عمل التدريبية التي نظمتهااإلسكواحول .7

حساب التكلفةاالقتصادية للعنف ضدالمرأة؟

ماعي الورشة الوطنية حول مأسسة النوع االجت: في بعض الورش مثال:نعم

.2017المنظمة في موريتانيا 

هل أجريت دراسات وطنية تتعلق بالعنف  ضد المرأة خالل العامين . .8

الماضين؟ نرجو ذكر عنوانين هذه الدراسات والرابط االلكتروني ان وجد ؟

لسكان والمساكن2015أخر إحصاء لدينا 



مراجعة السياسات واالستراتيجيات الوطنية بحيث 

تشمل قضايا المرأة والسالم واألمن، وبناء قدرات 

المؤسسات الوطنية المعنية وتسهيل عملها حتى تكون 

قادرة على توفير الوقاية، والحماية، والمشاركة، 

واإلنعاش، واإلغاثة، وإعادة اإلعمار؛

:ـالتوصية ه



صياغة أو تنفيذ أو مراجعة سياسات لهل هناك جهود .9

هل :واستراتيجيات وطنية تتعلق بقضايا المرأة والسالم واألمن

هناك إستراتيجية أو خطة وطنية خاصة بالمرأة واألمن 

هل تم ضم قضايا المرأة واألمن والسالم ضمن سياسات ,والسالم

هل تم ضم قضايا المرأة واألمن والسالم ضمن ,النهوض بالمرأة

ايا سياسات التنمية للدولة هل يتم حالياً صياغة سياسة تتناول قض

:المرأة واألمن والسالم



نظرا للدور هناك جهود جدية في هذه المجاالت من أجل النهوض بالمرأة واألمن والسالم:نعم

والسلم الذي تلعبه المرأة عموما والمرأة الموريتانية خصوصا في إشاعة وترسيخ ثقافة الحوار

مع، وهي األهلي وذلك لكونها أول ضحية للمشاكل  األمنية وأول المسئولين عن التربية في المجت

.في النهاية رمز القيم والفاعل المحوري في أي تغيير حقيقي

لحقوق اإلنسان وتدخل في تلك الجهود التنسيق مع المفوضية السامية لالجئين والمفوضية السامية

ألمن إلخوتنا لالجئين الماليين الموجدون على الحدود ومنظمة دول الساحل حول قضايا المرأة وا

.والسالم

جندة هل هناك جهود لبناء قدرات المؤسسات الوطنية في المحاور الرئيسية أل.10

إعادة -اإلنعاش واإلغاثة-المشاركة-الحماية–المرأة واألمن والسالم الوقاية 

: االعتمار

هناك تكوينات داخل اإلدارة والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني وكذلك: نعم

لحدود تشكيل لجان قروية في المناطق التي تأوي إخوتنا أالجئين الماليين عند ا

.حول المرأة واألمن والسلم



العمل على وضع األطر التشريعية والتنفيذية الالزمة 

لقضايا المرأة والسالم واألمن، ومواصلة الجهود لوضع 

وتبني وتنفيذ استراتيجيات وخطط عمل في هذا المجال،

وإشراك الجميع فيها، وال سيما المجتمع المدني؛

:التوصية و



نرجو ذكر أمثلة للجهود على المستوى التشريعي . 11

:والتنفيذي والمالي حول المرأة واألمن والسالم

في 1325يوجد مشروع خطة وطنية في طور اإلعداد لتنفيذ القرار : مثال

مراحل إجراءات  المصادقة ؛

هل هناك آليات إلشراك مختلف األطراف في هذه الجهود، خاصة .12

؟المجتمع المدني

مع منظمة نساء دول الساحل وتضم في عضويتها مجموعة من نساء دول الساحل الخمس والمجت:مثال: نعم

.المدني عضو فعال فيها

:و من أدوارها مايلي

تعزيز دور المرأة لتصدي لتطرف والعنف في مجموعة الساحل؛-

وعة دول التركيز أساسا على أن بعد النوع يأخذ بعين االعتبار في االستراتيجيات والمكانزمات في مجم-

.الساحل



خطة "أخذ العلم بما تم إحرازه من تقدم في تكييف 

العمل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين 

"*المرأة [SWAP] على مستوى اآلليات الوطنية

الخاصة بالنهوض بأوضاع المرأة، والشروع في نقل 

هذه الخطة وتنفيذها على مستوى المؤسسات العامة؛

:التوصية ز



هل تم االطالع على إصدارات اإلسكوا المتعلقة بمواءمة خطة العمل المتعلقة .13

بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على مستوى اآلليات الوطنية الخاصة 

؟بالنهوض بالمرأة

وذلك عن طريق مشاركة بعض أطر وزارة الشؤون االجتماعية والطفولة :نعم

واألسرة في اللقاءات التي نظمتها ا االسكوا في هذه المجاالت خالل السنوات 

.األخيرة



هل هناك جهود تتعلق بنقل خطة دمج منظور المساواة في اآلليات. 14

الوطنية وتنفيذها على مستوى المؤسسات العامة؟

:أمثلة:نعم

:اإلستراتيجية الوطنية لمأسسة النوع وتتمحور حول الهيئات الثالثة.  1

ي يرأسها الوزير األول وعضوية الوزراء المعنيين وه: اللجنة الوزارية لمأسسة   النوع-

؛الهيئة الوطنية للتوجيه وتقييم مأسسة النوع

لى يرأسه مستشار الوزير األول يتكون من مسؤولي خاليا النوع ع: فريق متابعة النوع-

مية مستوى القطاعات الوزارية الرئيسية المعنية و ممثلي المجتمع المدني وشركاء التن

؛المهتمين مباشرة بإشكالية النوع

ات على مستوى القطاعات الوزارية تتكون على مستوى القطاع: الخاليا القطاعية للنوع-

ة في وتتمثل مهمة كل خلية قطاعي. الوزارية الرئيسية المعنية من ممثلي الهيئات المعنية

.األخذ في الحسبان لبعد النوع إبان إعداد وتنفيذ السياسة القطاعية للقطاع

05تكوين الفاعلين في (منصات متعددة القطاعات لمناهضة العنف المبني على النوع. 2

) .منصات متعددة القطاعات تم إنشاؤها حديثًا لمحاربة العنف القائم على النوع



تعزيز المؤسسات القضائية الرسمية للحد من اللجوء

إلى أطر العدالة التقليدية غير المؤسسية بغية 

النهوض بالمرأة وتمكينها والحفاظ على حقوقها؛

:التوصية ح



للجوء ما إلجراءات التي تمت لتعزيز المؤسسات القضائية الرسمية للحد من ا. 15

والحفاظ إلى أطر العدالة التقليدية غير المؤسسية بغية النهوض بالمرأة وتمكينها

على حقوقها

:هناك جهود في هذا المجال مثال: نعم

؛يتضمن مدونة األحوال الشخصية2001يوليو 19بتاريخ 052/2001قانون رقم -

.المؤازرة القانونية لنساء ضحايا العنف والنزاعات األسرية-

من خالل إدارة األسرة على مستوى القطاع وخاليا النزاعات األسرية : نعم

.الموجودة في الواليات بالتعاون مع الهيئات القضائية

هل هناك تعاون مع المؤسسات القضائية الرسمية للحد من اللجوء إلى أطر. 16

على العدالة التقليدية غير المؤسسية بغية النهوض بالمرأة وتمكينها والحفاظ

حقوقها؟



ن أخذ العلم بالتقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الصادرة ع

إعالن مسقط "الدورة السابعة للجنة المرأة وفي تنفيذ 

، وباألولويات "بشأن تحقيق العدالة بين الجنسين

المطروحة في برنامج عمل اإلسكوا حول المرأة في الفترة 

، واالستمرار في التركيز على 2018-2019

العدالة : المحاورالرئيسية لعمل اإلسكوا في مجاالت

والمساواة بين الجنسين، والمرأة والسالم واألمن، 

والعنف ضد المرأة، ودعم الدول في تنفيذ أهداف التنمية 

المستدامة، لضمان تعظيم األثر؛

:التوصية ط



لنا أن نشكر الجهود الجبارة التي تقوم بها االسكوا 

وسوف نواكب التقدم المحرز في تنفيذ هذه التوصيات 

وخاصة في مجاالت العدالة والمساواة بين الجنسين 

والعنف ضد المرأة والسالم واألمن لضمان الرفاه 

.للجميع



أخذ العلم بالجهود المبذولة لتعزيز االتساق بين برنامج

عمل اإلسكوا وأنشطة التعاون الفني، بحيث تترجم 

التقارير والدراسات التي تنتجها اإلسكوا الى دعم فني 

مباشر للدول األعضاء، سواء من خالل خدمات 

.استشارية، أو ورش عمل او تدريب، او أدلة إرشادية

:التوصية ي



: نرجوا التكرم بوضع أمثلة حولة .17

:التعاون الفني الناجع

:أمثلة

2018ورشة حول الحماية االجتماعية المنظمة في الرباط ديسمبر -

ورشة عمل إقليمية حول المبادئ التوجيهية إلعداد االستعراضات الوطنية -

-15المتعلقة بتنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرين عاما بيروت

2019يناير 16

رأة ورشة عمل مع المجتمع المدني لمناقشة التقدم المحرز في مجال النهوض بالم-

2018ضمن محاور إعالن ومنهاج عمل بيجين بيروت ابريل 



:دراسات وتقارير متميزة

2019ابريل 25+ التقرير الوطني بيجين 

موريتانيا/انواكشوط

:نياالسترشاد بأدلة وتقارير اإلسكوا على المستوى الوط

وا في هذا ونحن نتطلع لالستفادة بشكل كبير من تجربة االسك

رب المجال وخاصة تبادل الخبرات ما بين الدول وإشراك التجا

.همالناجحة ما بين الدول األعضاء لالستفادة من الخبرة لدي

.وأشكركم لحسن إستماعكم


