
 

 مجلس حقوق اإلنسان
 ٌات ـــتدى المعنً بقضاٌا األقلـالمن

 ضمان حقوق نساء األقلٌات
 الدورة الرابعة

 9322تشرٌن الثانً  03-92جنٌف 

 
 ل األعمال: نساء األقلٌات والمشاركة السٌاسٌة الفعالةومن جد 4البند:

  
 نواكشوط – مورٌتانٌا -مداخلة مقدمة من: محمد أعبٌدي ) منظمة انبعاث الحركة اإلنعتاقٌة(

 
 ،على السماح لنا بهذه الفرصة المنتدى )ة(رئٌسسٌادة شكرا 

ة المشاركة فً هذا و شكرا للمفوضٌة السامٌة لحقوق اإلنسان إللحاقنا ببرنامج الزمالة لألقلٌات والذي اتاح لنا فرص

 المنتدى القٌم

 تغٌٌر واقعها نسعى من خالل منظمتنا إلى، التً " الحراطٌن"ألقلٌة لنقدم من خاللها واقع المرأة المورٌتانٌة المنتمٌة  

ٌ  و ،الذي ٌعتبر اكبر عائق أمام تقدمها، القضاء على العبودٌة والرقب  تفاقٌاتإلارغم  على األرضعاٌش كواقع الذي 

 .ةٌفً الحٌاة السٌاس كما نسعى إلى تفعٌل مشاركتها أن صادقت علٌها مورٌتانٌا،والدولٌة التً سبق 

 تعدكونها مورس علٌها الرق فحسب، بل  الحراطٌن ال تكمن فًأقلٌة  إلىومعاناة المرأة المنتمٌة قضٌة الرئٌس: إن  ادةسٌ
 واغتصابها ن اجروكخادمة دتغٌٌبها عن المشاركة السٌاسٌة وتجهٌلها واستغاللها فً البٌوت  ابعد من ذلك، حٌث تم الواقع

 . المورٌتانًالقضاء  أمام وعدم إنصافها لم تعد تستحمل الصمت الذي وصل حد التواطؤ وتلك ظاهرة ،من طرف األسٌاد

 السلبٌة واالقتصادٌة وحتى الثقافٌة الممارسة السٌاسٌة مننبع تالمرأة "الحرطانٌة"  كلة التً تعانً منهاجوهر المش كما أن

بطرٌقة  إقصائهمالعمل على  الحراطٌن، كذلك سابقبلٌة وعرقٌة على ح شخصٌاتأدت إلى تقوٌة التً فً العقود الماضٌة 

 .ممنهجة من مراكز القرار

 

 توصٌات للحكومة المورٌتانٌة 

من خالل الحراطٌن حق المشاركة السٌاسة  إلىنوصً الحكومة المورٌتانٌة بوضع قانون ٌمنح المرأة المنتمٌة  -1
 مرحلٌا. ،نظام" الكوتا"

النساء و ،بشكل عامالمورٌتانٌات  عامالتحقوق ال كً تكفل" ازلالمنخادمات "ن قطاع عمل ٌعلى تقنالعمل   -2
 .القطاع ألنهن ٌشكلن األغلبٌة العاملة بهذا ،بشكل خاصالمنتمٌات للحراطٌن 

جتماعٌة إلوا بكامل حقوقهم السٌاسٌة  مراجعة الدستور المورٌتانً من أجل إدخال تعدٌالت تعترف للحراطٌن -3
 من األقلٌات فً مورٌتانٌا. غٌرهمما حصل مع  على غرار قتصادٌة والثقافٌةإلوا

   األقلٌات وخاصة حقوق  مجالفً العاملة والفنً للمنظمات الحقوقٌة لوجستً الالمادي وتقدٌم الدعم على الحكومة  -4
 مان التقدم فً مجال حقوق اإلنسان.لض" الحراطٌن" 



 

 شكرا لمتابعتكم وإلى غد مشرق للجمٌع


