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اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
قائمة القضايا والمسائل المتصلة بالتقرير الدوري الرابع لموريتانيا*
سحب التحفظات والتصديق على البروتوكول االختياري
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يرجى تقديم معلومات مسـ ـ ـ ــتاملد بي التدادير المحددة التا اتدوتةا الدولد ال را لسـ ـ ـ ــح

ما تدقى

مي تحفظاتةا بلى المادتيي ( 13أ) و  16مي االتفاقيد .ويرجى دياي أي تقدم محرز فيما يتعلق دالتص ـ ـ ـ ـ ــديق
بلى الدروتواول االدتياري لالتفاقيد وقدول تعديل المادة  )1( 20مي االتفاقيد دشأي مدة اجتمابات اللجند.
التعريف باالتفاقية وبروتوكولها االختياري
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يرجى تقديم معلومات مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتاملد بي التدادير المتدوة لتوبيد النس ـ ـ ـ ـ ـ ــا دحقوقةي دموج

االتفاقيد

دما فا ولك الفئات المحرومد والمةمشـد مي النسـا والنسـا الالتا يعشـي فا المنا ق الريفيد والنائيد .ويرجى
تقـديم معلومـات بي الـدورات المحـددة فا مجـال التـدريـ

األاـاديما والمةنا للمحـاميي والقع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة والمـدبيي

العـاميي وييرمم مي الموظفيي المالفيي دـفنفـاو القوانيي دشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأي ت ديق االتفـاقيـد فا اي ـار القـانونا الو نا

وايفيـد تط يـد مـول الـدورات التـدري ديـد لالتفـاقيـد والتوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـات العـامـد للجنـد واجتةـاداتةـا القعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائيـد دموجـ
الدروتواول االدتيــاري وديــاي النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدــد المئويــد للمحــاميي والموظفيي القع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائييي الــويي تلقوا مــوا التــدريـ

( CEDAW/C/MRT/4الفقرة .)1()11

حقوق الم رأة والمساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالجائحة وجهود التعافي منها
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تمشـ ـ ـ ـ ــيا ما الموارة ايرشـ ـ ـ ـ ــاديد للجند دشـ ـ ـ ـ ــأي التزامات الدول األ راا فا االتفاقيد وجائحد مر

فيروس اورونا (اوفيد )19-الصــادرة فا  22نيســايبأدريل  2020يرجى دياي التدادير التا نفوتةا موريتانيا

مي أجل القيام دما يلا :معالجد أوجه بدم المس ـ ـ ــاواة القائمد منو أمد دعيد ديي النس ـ ـ ــا والرجال خواب ا زدم
جديد لتنفيو المســاواة ديي الجنســيي دوعــا المرأة فا صــميم بمليد التعافا دابتدارما أولويد اســتراتيجيد للتطيير

__________

* ابتمدما الفريق العامل لما قدل الدورة فا  5آواربمارس .2021
( )1تشير أرقام الفقرات إلى التقرير الدوري الرادا للدولد ال را ما لم ُيشر إلى دالا ولك.
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المسـ ــتدام تمشـ ــيا ما أمداا التنميد المسـ ــتدامدي وتلديد احتياجات النسـ ــا والفتيات دمي فيةي المنتميات إلى

الفئات المحرومد والمةمشــد والنســا الالئا يعشــي فا حاالت الن از أو ييرما مي حاالت ال وارن اينســانيد

ودبم حقوقةيي وافالد بدم حصـر النسـا والفتيات فا أدوار جنسـانيد قائمد بلى التصـور النم ا فا سـياق
التعــافا دعــد األزمــد .ويرجى ديــاي التــدادير التا

تــدادير اييالق سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا اــانــت جزئيــد أو اليــد وفا د
اُتُّ ِد َوت لافالد دول جميا جةود التصـ ـ ــدي ألزمد اوفيد 19-والتعافا منةا بلى نحو :يعالج العنا الجنسـ ـ ــانا
عــد النســا والفتيات دفعاليد ويرما إلى منعهي ويعــمي مشــاراد النســا والفتيات بلى قدم المســاواة فا الحياة

السـياسـيد والعامد وصـنا القرار والتمايي االقتصـادي وتقديم الددمات وال سـيما بند تصـميم درامج التعافا
وتنفيوماي ويافل تصــميمةا د ريقد تعــمي للنســا والفتيات االســتفادة بلى قدم المســاواة مي حزم التحفيز التا
تةـدا إلى التدفيا مي األرر االجتمـابا واالقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي للجـائحـد دمـا يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـل تقـديم دبم مـالا لةي نظير

اع البةي دأدوار الربايد يير المدفوبد األجر .ويرجى توعيح ال ريقد التا تافل دةا موريتانيا َّ
أي التدادير
التا اُتُّ ِدـ َوت الحتوا الجـائحـد مرـل تقييـد حريـد التنقـل أو التدـابـد الدـدنا ال تحـد مي إماـانيـد لجو النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
والفتيات دمي فيةي أولئك الالئا ينتميي إلى فئات محرومد ومةمشـ ــد إلى القعـ ــا وحصـ ــولةي بلى المأو

والتعليم والعمل والربايد الصحيد دما فيةا ددمات الصحد الجنسيد واينجاديد.
اإلطار التشريعي والمؤسسي
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فا ع ـ ـ ـ ـ ـ ــو المالحظات الدتاميد الس ـ ـ ـ ـ ـ ــادقد للجند ( CEDAW/C/MRT/CO/2-3الفقرة )15

يرجى تقديم المشــورة دشــأي الد وات المتدوة الســتع ار

التشـريعات خوالطا جميا األحاام التمييزيد وال ســيما

فا قانوي الجنس ــيد وقانوي األحوال الش ــدص ــيد .ويرجى أيع ــا تقديم معلومات بي أي حاالت احتج فيةا أفراد

داالتفاقيد أو ُدِّقَت فيةا االتفاقيد أو أُحيل إليةا مداشرة فا إج ار ات المحاام فا موريتانيا.
الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة
-5

يرجى تقديم معلومات بي ن اق مســلوليات المرصــد الو نا لحقوق المرأة والفتاة وبي الموارد الدشـريد

والتقنيد والماليد المدصـ ـ ـصـ ـ ــد لدبم أدائه لمةامه .ويرجى تقديم المشـ ـ ــورة دشـ ـ ــأي دور المرصـ ـ ــد الو نا فا تنفيو

التشـ ـ ـريعات وات الصـ ـ ــلد التا ابتمدتةا موريتانيا .ويرجى وصـ ـ ــا د و أسـ ـ ــاس االسـ ـ ــتراتيجيد الو نيد لتعميم
المنظور الجنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانا وأمــدافةــا واألرر المترتـ

بلى تنفيــومــا (الفقرة  )20وديــاي مــا إوا اــانــت الميزنــد المرابيــد

للمنظور الجنسانا إلزاميد دالنسدد لجميا ايدارات الحاوميد وما إوا اانت قد ُحددت معايير داصد للميزانيد.
إمكانية اللجوء إلى القضاء
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يرجى تقديم معلومات بي التدادير المتدوة لتوبيد النسـ ـ ــا دحقوقةي وسـ ـ ــدل الم الدد دةا وتشـ ـ ــجيا

النسـا بلى تقديم شـااو ددالم مي ادتيار الوسـا د وال سـيما فا المنا ق الريفيد والنائيد .ويرجى أيعـام دياي

مد توافر المسابدة القانونيد المجانيد للنسا فا موريتانيا وبدد المستفيدات مي مول المسابدة وأي بوامل

تعوق حصــولةي بلى المســابدة دما فا ولك وصــم النســا الالتا يســعيي إلى رفا شــااو جنائيد ودداصــد

عد زوج أو قري

2/6

وال سيما فا حاالت العنا الجنسانا.
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التدابير الخاصة المؤقتة
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يرجى دياي ما إوا اانت موريتانيا قد ابتمدت تماشـ ـ ـ ـ ـ ــيام ما المادة  )1( 4مي االتفاقيد والتوصـ ـ ـ ـ ـ ــيد

الحصـ

 -لزيادة المشـاراد السـياسـيد للمرأة والترايز بلى وعـا المرأة فا اسـتراتيجيد الحد مي الفقر دةدا

العـامد للجنـد رقم  )2004( 25دشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأي التـدادير الدـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الملقتـد تدادير داصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ملقتـد  -تتجـاوز نظـام
التعجيل دتحقيق المسـ ـ ـ ـ ــاواة الفعليد ديي المرأة والرجل فا جميا المجاالت التا تشـ ـ ـ ـ ــملةا االتفاقيد وال سـ ـ ـ ـ ــيما

العمالد والتعليم وش ـ ـ ــلوي األسـ ـ ـ ـرة دما فا ولك ما يتعلق دالفئات المحرومد مي النس ـ ـ ــا  .ويرجى أيع ـ ـ ــا تقديم

معلومات بي أي إج ار ا ت إيجاديد اتدوت لمعالجد الصـ ـ ـ ــعودات الداصـ ـ ـ ــد التا تواجةةا أشـ ـ ـ ــد فئات النسـ ـ ـ ــا
حرمانا.

القوالب النمطية التمييزية والممارسات الضارة
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أبردـت اللجنــد فا مالحظــاتةــا الدتــاميــد الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادقــد ( CEDAW/C/MRT/CO/2-3الفقرة )22

بي قلقةا إ از اسـ ـ ـ ــتمرار القوال

النم يد المتجورة دايعـ ـ ـ ــافد إلى الممارسـ ـ ـ ــات العـ ـ ـ ــارة دالمرأة مرل تشـ ـ ـ ــويه

األبعـ ـ ـ ــا التناسـ ـ ـ ــليد لانار والتطويد دايارال وزواج األ فال والزواج دايارال والتحر الجنسـ ـ ـ ــا .فيرجى

إدالغ اللجند دالجةود المدوولد البتماد اسـ ـ ــتراتيجيد شـ ـ ــاملد للتوبيد دالقوال

النم يد الجنسـ ـ ــانيد والممارسـ ـ ــات

العـ ــارة عـ ــد المرأة والقعـ ــا بليةا وال سـ ــيما فا المنا ق الريفيد والنائيد .ويرجى تقديم إحصـ ــا ات وديانات

مسـ ــتاملد بي مد انتشـ ــار ممارسـ ــد تشـ ــويه األبعـ ــا التناسـ ــليد لانار فا موريتانيا وال سـ ــيما فا المنا ق

الريفيــد والنــائيــد وبــدد المحــاامــات وايدانــات والعقودــات المفروع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بلى الجنــاة (الفقرات  26إلى .)28

ودايشـ ـ ــارة إلى التوصـ ـ ــيد العامد المشـ ـ ــتراد رقم  31للجندبالتعليق العام رقم  18للجند حقوق ال فل ()2014
دشـ ـ ــأي الممارسـ ـ ــات العـ ـ ــارة يرجى إدالغ اللجند دما يلا :التدادير المتدوة لتوفير سـ ـ ــدل االنتصـ ـ ــاا للفتيات

الالتا تعرع ـ ــي لتش ـ ــويه أبع ـ ــائةي التناس ـ ــليد وللفتيات الالتا جر تزويجةي فا س ـ ــي ال فولد أو تزويجةي

دايارالي وددمات إبادة التأميل خواسـ ـ ـ ـ ــدا المشـ ـ ـ ـ ــورة المتاحد للفتياتي واحليد الموعـ ـ ـ ـ ــوبد لتتدا حاالت زواج

األ فال والزواج القسري .ويرجى ايفادة بي التدادير المتدوة لتعزيز الحوار الجاري ما الزبما الدينييي.
العنف الجنساني ضد المرأة
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فا عـ ــو التوصـ ــيد العامد رقم  )2017( 35للجند دشـ ــأي العنا الجنسـ ــانا عـ ــد المرأة الصـ ــادرة

تحديرا للتوصـيد العامد رقم  19يرجى تقديم معلومات مسـتاملد بي( :أ) الجةود الراميد إلى التعجيل دابتماد

الدرلماي لمشـ ـ ــرو القانوي المتعلق دماافحد العنا الجنسـ ـ ــانا عـ ـ ــد المرأة وال ريقد التا يتصـ ـ ــد دةا للعنا

الددنا والنفس ـ ـ ــا والجنس ـ ـ ــاي و ( ) الجةود الراميد إلى ع ـ ـ ــماي أي ياوي تعريا االيتص ـ ـ ــا

االيتصـ ـ ـ ــا

دما فا ولك

الزوجا ومي قدل المعارا أو فا إ ار الموابدة مسـ ـ ـ ــتندام إلى بدم الرعـ ـ ـ ــا وأي يرابا جميا

الظروا القس ـ ـ ـ ـ ـ ـريد وأي ياوي متمش ـ ـ ـ ـ ـ ــيام ما المعايير الدوليد لحقوق اينس ـ ـ ـ ـ ـ ــايي و (ج) النتائج التا تحققت

مي دالل االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيد الو نيد لماافحد العنا ع ـ ـ ـ ـ ـ ــد المرأة (الفقرة )38ي و (د) الديانات المتعلقد دالعنا
الجنس ــانا ع ــد المرأة مص ــنفد حس ـ

الس ــي ونو الجنس وايباقد والموقا الجطرافا ونو العنا والعالقد ديي

الجانا والعـ ــحيد والديانات المتعلقد دعدد الحاالت المدله بنةا والتحقيقات والمالحقات القعـ ــائيد والعقودات

المفروعـد بلى الجناةي و ()) التدادير المتدوة لتعديل التشـريعات لعـماي بدم مقاعـاة أي امرأة مي عـحايا

االيتصا
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االتجار بالنساء واستغاللهن في البغاء
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تمشـ ــيا ما التوصـ ــيد العامد رقم  )2020( 38للجند دشـ ــأي االتجار دالنسـ ــا والفتيات فا سـ ــياق الةجرة

العالميد وفا عـ ـ ـ ــو التوصـ ـ ـ ــيات السـ ـ ـ ــادقد للجند ( CEDAW/C/MRT/CO/2-3الفقرة  )29يرجى إدالغ

اللجنـد دـالتـدادير المتدـوة لعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـاي التنفيـو الفعـال لقـانوي االتجـار دـالدش ـ ـ ـ ـ ـ ــر وديـاي أرر د ـد العمـل الو نيـد بلى

ماافحد االتجار داألشــدا

(الفقرة  .)51وفيما يتعلق داالتجار داألشــدا

يرجى تقديم ديانات مصــنفد حسـ

الس ـ ـ ـ ـ ـ ــي والموقا الجطرافا واالنتمـا العرقا بي بـدد الحـاالت المدله بنةـا والمالحقـات القعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائيـد وايدانـات

والعقودات المفروع ـ ــد بلى الجناة منو بام  .2015ويرجى تقديم معلومات بي نتائج الد ارس ـ ــد المتعلقد داالتجار

وتحديد ايج ار ات التا اتدوتةا موريتانيا للتصـدي لةول الظامرة (الفقرة  .)50ويرجى ايفادة بي التدادير المتدوة

لمعالجد األسـ ــدا الجوريد لالسـ ــتطالل الجنسـ ــا للنسـ ــا والفتيات وبي درامج إبادة التأميل خوابادة ايدماج التا
تسـتةدا النسـا والفتيات عـحايا االتجار واالسـتطالل الجنسـا وال سـيما النسـا والفتيات المنتميات إلى األقليات

العرقيد والنسا الالئا يعشي فا المنا ق الريفيد والمةاجرات و الدات اللجو والالجئات.
المشاركة في الحياة السياسية والعامة
- 11

يرجى تقديم ديانات مصـنفد حسـ

نو الجنس والسـي وايباقد والموقا الجطرافا فا المنا ق الريفيد

أو الحعـريد بي مشـاراد المرأة فا االنتدادات التشـريعيد والدلديد التا أجريت فا بام  .2018ويرجى إدالغ
اللجند دالتدادير المتدوة لزيادة مشـ ــاراد النسـ ــا بلى قدم المسـ ــاواة ما الرجال والتعجيل دةا وال سـ ــيما النسـ ــا

الالئا يعش ــي فا المنا ق الريفيد وولك بلى جميا مس ــتويات الحاومد دما فا ولك مجلس الوز ار والجةاز

القعائا واألوسا األااديميد والسلك الددلوماسا.
الجنسية
- 12

فا ع ـ ـ ـ ـ ـ ــو المالحظات الدتاميد الس ـ ـ ـ ـ ـ ــادقد للجند ( CEDAW/C/MRT/CO/2-3الفقرة )33

يرجى تقديم معلومات بي التدادير المتدوة لتعديل قانوي الجنسـ ــيد وتمايي المرأة الموريتانيد مي نقل جنسـ ــيتةا

إلى أ فالةا وزوجةا األجندا بلى قدم المساواة ما الرجل الموريتانا.
التعليم
- 13

يرجى تقديم ديانات بي معدالت ترك الد ارسـ ـ ـ ـ ــد مصـ ـ ـ ـ ــنفد حس ـ ـ ـ ـ ـ

نو الجنس والسـ ـ ـ ـ ــي والوعـ ـ ـ ـ ــا

االجتمـ ــابا واالقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي والموقا الجطرافا (المـ ــدي أو األريـ ــاا) .ويرجى ديـ ــاي التـ ــدادير المتدـ ــوة لتقييم

واسـتع ار

االسـتراتيجيد الو نيد للتعليم لعـماي دقا الفتيات فا المدارس ومنعةي مي ترك الد ارسـد وال سـيما

فا المنـا ق الريفيـد ولماـافحـد التحر الجنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فا المـدارس (الفقرة  .)65ويرجى إدالغ اللجنـد دـالد وات

المتدوة لتعزيز ما مو متاح مي دبم ومي مسـ ـ ـ ــابدة اقتصـ ـ ـ ــاديد للفتيات فا المنا ق الريفيد والنائيد لتيسـ ـ ـ ــير

وص ـ ـ ـ ــولةي إلى المدارس .ويرجى دياي التدادير المتدوة يددال الترديد الجنس ـ ـ ـ ــيد الش ـ ـ ـ ــاملد والمالئمد لال فئد

بمريــد فا جميا مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتويــات النظــام التعليما فا موريتــانيــا .ويرجى إدالغ اللجنــد دــالتــدادير المتدــوة لتعزيز

درنامج محو األميد لد الادار وال سـ ـ ـ ـ ــيما دالنسـ ـ ـ ـ ــدد للنسـ ـ ـ ـ ــا مي األقليات العرقيد والنسـ ـ ـ ـ ــا الالئا يعشـ ـ ـ ـ ــي

فا المنا ق الريفيد .ويرجى تقديم معلومات مفص ـ ـ ـ ـ ــلد بي الد وات المتدوة للقع ـ ـ ـ ـ ــا بلى القوال

النم يد

التقليديد والحواجز الةياليد التا قد ترنا الفتيات والنس ـ ـ ـ ــا بي ادتيار مجاالت الد ارس ـ ـ ـ ــد التا بادة ما يةيمي
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بليةا الواور .ويرجى تقديم معلومات بي التدادير المتدوة لعـ ـ ــماي حصـ ـ ــول النسـ ـ ــا والفتيات ووات ايباقد

بلى التعليم الشامل للجميا.
العمالة
- 14

يرجى تقديم معلومات بي النتائج التا تحققت فا إ ار االســتراتيجيد الو نيد للعمالد ودياي التدادير

التا اتُدوت لتعزيز فر
وال أرسـ ــا والتمييز ديي الجنسـ ــيي واح ار التقليديد التا تحول دوي حصـ ــول المرأة بلى فر
والتدري

اســتفادة النســا مي فر

العمل فا الق ا الرســما والقعــا بلى الفصــل األفقا
الت وير الوظيفا

المةنا (الفقرة  .)70ويرجى إدالغ اللجند دنتائج الد ارس ـ ـ ـ ــد الراميد إلى توس ـ ـ ـ ــيا ن اق تط يد الحمايد

العماليد واالجتمابيد ودياي التدادير المتدوة لتوس ـ ـ ـ ـ ــيا ن اق الحمايد االجتمابيد لتش ـ ـ ـ ـ ــمل النس ـ ـ ـ ـ ــا العامالت

فا االقتصـ ـ ــاد يير الرسـ ـ ــما وفا المةي الحرة وال سـ ـ ــيما النسـ ـ ــا الالئا يعشـ ـ ــي فا المنا ق الريفيد والنائيد

(الفقرة .)72
- 15

ويرجى إدالغ اللجند بي مد انتش ـ ــار التحر الجنس ـ ــا دالمرأة فا مااي العمل وبي النظم القائمد

لرصد موا التحر ومنعه ولتشجيا العحايا بلى تقديم شااو عد الجناة (الفقرة  .)73وتمشيا ما توصيات

اللجند الس ـ ــادقد ( CEDAW/C/MRT/CO/2-3الفقرة  )37يرجى تزويد اللجند دآدر المس ـ ــتجدات دش ـ ــأي
التدادير المتدوة لتفايك النظام ال دقا الســتعداد النســا فا العمل المنزلا ولعــماي إماانيد وصــول العامالت
فا المنازل إلى إج ار ات فعالد لتقديم الشـ ـ ــااو واالنتصـ ـ ــاا .ويرجى دياي الد وات المتدوة للتصـ ـ ــديق بلى

اتفـاقيـد العمـل الالئق للعمـال المنزلييي لعـام ( 2011رقم  )189لمنظمـد العمـل الـدوليـد .ويرجى تقـديم معلومـات
بي بــدد بمليــات التفتي

المنزلا (الفقرة .)74

التا أجريــت فا ماــاي العمــل و ديعتةــا ونتــائجةــا دمــا فا ولــك فا مجــال العمــل

الصحة
- 16

يرجى إدالغ اللجند دالتدادير المتدوة لتنفيو قانوي الصـ ــحد اينجاديد واالسـ ــتراتيجيد الو نيد للصـ ــحد

اينجاديد تنفيوا فعاال والتدادير المتدوة لتحس ــيي مد توافر ونوبيد ددمات تقديم المش ــورة فا مجال الص ــحد
الجنس ــيد واينجاديد للنس ــا والفتيات وال س ــيما فا المنا ق الريفيد والنائيد .ويرجى تقديم معلومات بي معدل

حدور ايجةا

يير المأموي وأررل بلى ص ـ ـ ـ ـ ــحد المرأة دما فا ولك وفيات األمةات .ويرجى أيع ـ ـ ـ ـ ــا دياي

التدادير المتدوة لتشريا ايجةا

بلى األقل فا حاالت االيتصا

أو سفاح المحارم أو الد ر بلى حياة

المرأة الحامل أو صـ ـ ـ ـ ـ ــحتةا أو وجود تشـ ـ ـ ـ ـ ــومات دلقيد د يرة لد الجنيي خوالطا تجريمه فا جميا الحاالت
األدر  .ويرجى وص ـ ـ ــا ددمات الص ـ ـ ــحد النفس ـ ـ ــيد ونظم الدبم المتاحد للنس ـ ـ ــا والفتيات وتقديم تفاص ـ ـ ــيل

بي إماانيد حصول النسا والفتيات ووات ايباقد بلى الددمات الصحيد.
التمكين االقتصادي للمرأة
- 17

يرجى إدالغ اللجند دالتدادير المتدوة لمعالجد الدعد الجنسـ ــانا للفقر وتعميم مراباته فا السـ ــياسـ ــات

العامد وال س ـ ـ ـ ــيما الد

أو االس ـ ـ ـ ــتراتيجيات اينمائيد الو نيد لماافحد الفقر ودرامج التمايي االقتص ـ ـ ـ ــادي.

ويرجى تقديم ديانات بي بدد النسـ ـ ــا الالئا شـ ـ ــاراي فا الدرامج االقتصـ ـ ــاديد ودرامج التمويل الداله الصـ ـ ــطر

مصـ ـ ــنفد حس ـ ـ ـ

مدله القرو

ودبم تلك الد

.

والسـ ـ ــي واالنتما العرقا والموقا الجطرافا (المدي أو األرياا) .ويرجى تقديم

تقرير بي االسـ ـ ــتراتيجيات الراميد إلى وعـ ـ ــا د
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المرأة الريفية
- 18

تمش ـ ـ ـ ــيا ما توص ـ ـ ـ ــيات اللجند الس ـ ـ ـ ــادقد ( CEDAW/C/MRT/CO/2-3الفقرة  )43يرجى إدالغ

اللجنـد دالتـدادير المتدـوة لتعـديل أي أحاـام تمييزيد ومواجةـد أي حواجز رقـافيـد تحـد مي امتالك المرأة ل ارع ـ ـ ـ ـ ـ ــا

والتحام دةا واسـتطاللةا .ودايشـارة إلى التوصـيد العامد رقم  )2016( 34للجند دشـأي حقوق المرأة الريفيد يرجى
دياي التدادير المتدوة لتحسـ ــيي فر

حصـ ــول النسـ ــا والفتيات الريفيات بلى الددمات األسـ ــاسـ ــيد دما فا ولك

الربايد الصـ ــحيد وددمات تنظيم األس ـ ـرة والميال والتعليم والعمالد الرسـ ــميد والحمايد االجتمابيد واأل ارعـ ــا

واالئتماي .ويرجى وصـ ــا التدادير المتدوة أو المزما اتداوما لتوفير درامج تنظيم المشـ ــاريا للنسـ ــا فا المنا ق

الريفيد دمي فيةي نسا األقليات العرقيد وتوسيا فر

العمل المتاحد لةي فا الق ا يير الزرابا.

الفئات المحرومة من النساء
- 19

يرجى تقديم معلومات مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتاملد بي ايفيد إدماج المنظور الجنسـ ـ ـ ـ ـ ـ انا فا التدادير المتدوة لتنفيو

القانوي رقم  031-2015تنفيوام فعاالم ودري د ال ريق للقعــا بلى آرار الرق وأشــاال الرق الحديرد ود د
العمـل لتنفيـومـا (الفقرات  92إلى  .)95ويرجى إدالغ اللجنـد دـالتـدادير المتدـوة لتوفير درامج تةـدا إلى توفير
تعرع ـ ــي للرق س ـ ــادقام ود د
ا
الددل للنس ـ ــا مي جمابد
الحر يي والنس ـ ــا األفريقيات  -الموريتانيات الالتا َّ
داصد للعماي االجتمابا لافالد إبادة تأميلةي خوابادة إدماجةي فا المجتما.

- 20

وتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير الموارد الدـديلـد إلى أي النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا والفتيـات المنتميـات إلى األقليـات العرقيـد واـولـك ـالدـات

اللجو والالجئات والمةاجرات يواجةي بقدات فا الحصـول بلى الددمات األسـاسـيد وال سـيما التعليم ونظام
االمتحانات الرسـميد دسـد

بمليد التسـجيل المدنا بلى الصـعيد الو نا واالفتقار إلى ورائق الةويد .ويرجى

تقديم معلومات بي التدادير المحددة المتدوة لع ـ ـ ــماي حص ـ ـ ــول الفئات المحرومد مي النس ـ ـ ــا والفتيات مرل

النسـا المنتميات إلى أقليات برقيد والنسـا ووات ايباقد و الدات اللجو والالجئات والمةاجرات وال سـيما

المةـاجرات يير الحـامالت للورـائق الالزمـد بلى مـا يلا :التعليمي والربـايـد الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيـد دمـا فا ولـك ربـايـد

الصحد الجنسيد واينجاديدي والددمات األساسيدي وايساايي والطوا ي والعمالدي ود اقات الةويد.
تغير المناخ والكوارث الطبيعية
- 21

يرجى تقديم معلومات بي التدادير المتدوة يدراج الحد مي أد ار الاوارر ع ـ ــمي العمليات اينمائيد

وللتصـ ـ ــدي ل رر العـ ـ ــار لتطير المنان .ويرجى دياي ما إوا اانت موريتانيا تعتزم إدراج منظور جنسـ ـ ــانا خوادراج
المرأة فا االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيـات الو نيـد المتعلقـد دـفدارة الاوارر واييـارـد واينعـا

تمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـا ما التوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـد العـامـد

رقم  )2018( 37للجند دشأي األدعاد الجنسانيد للحد مي مدا ر الاوارر فا سياق تطير المنان.
ُسرية
الزواج والعالقات األ َ
- 22

يرجى إدالغ اللجند دالتدادير المتدوة للقعـ ـ ـ ـ ـ ــا بلى ممارسـ ـ ـ ـ ـ ــات زواج األ فال والزواج القسـ ـ ـ ـ ـ ــري

والتوبيد داألع ـرار التا تلحق دالنســا والفتيات مي ج ار زواج األ فال والزواج القســري تمشــيام ما التوصــيد
العامد المشـ ــتراد رقم  31للجندبالتعليق العام رقم  18للجند حقوق ال فل دشـ ــأي الممارسـ ــات العـ ــارة .ويرجى
تقديم معلومات بي التدادير المتدوة لتعديل قانوي األحوال الشدصيد دفلطا أحاامه التمييزيد المتعلقد دالزواج

وال الق والحعاند والوصايد القانونيد بلى األ فال وتعدد الزوجات وتقسيم الممتلاات والميرار.
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