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 المقدمة.أوال 

 كما انها غير سياسية الهي منظمة غير حكومية ( AMSME)الجمعية الموريتانية لصحة األم والطفل 

 10/10/0111بتاريخ  1100يصا  رق  اإلبموجب الموريتانية معترف بها رسميًا من قبل الدولة ,ربحية 

 .يحدد صالحياتها وتنظي  إدارتها المركزيةالذي 

للفئات الضعيفة وتعزيز حقوق النساء واألطفا  ومشاركته  الكاملة في وتتمثل مهمتها في تقدي  الدع  

 .عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية

وكما تعمل ، من بين أمور أخرى ، في مجا  الحق في الصحة اإلنجابية ، ومكافحة العنف ضد النساء 

 .دى صانعي القرارواألطفا  ، ومكافحة الفقر ، وحقوق اإلنسان ، والدعوة الدائمة لذلك ل

اإلدارة الكاملة لالنتهاكات المتعلقة  حو األساسية  الجمعية الموريتانية لصحة األم والطفلمهمة  تتركز

 .في مجا  العنف والتهميش مشاكلبحقوق النساء واألطفا  المعرضين للخطر أو الذين يواجهون 

 مجاالت التدخل. ثانيًا

 الحق في التثقيف الصحي-

 حقوق االنسان-

 التواصل-

 إعادة اإلدماج/ التدريب -

 محو االمية-

 مكان التدخل: ثالثا

 هي منظمة غير حكومية وطنية الجمعية الموريتانية لصحة األم والطفل

 نواكشوط: المقر

 :ديها فروع في المدن الداخلية وهي على النحو التاليالمنظمة ل

 النعمه

 باسيكنو

 لعيون

 كيهيدي

 امبود

 أالك



3 
 

 انواذيبو

 ازويرات

 

 :ثالثة برامج اساسية  لدى الجمعية الموريتانية لصحة األم والطفل

 الحماية: البرنامج األول

 الحق في الصحة: البرنامج الثاني

 إعادة الدمج االجتماعي واالقتصادي: البرنامج الثالث

 

  0202 الجمعية لعام امجشركاء بر. رابعا

 اليونيسف

 االتحاد األوروبي

 كانتون جنيف

 منظمة انقذوا االطفا 

 "MDM"أطباء حو  العال  

 قطار االبتسامةمنظمة 

 التعاون االلماني 

 وحدة تنسيق شراكة واغادوغو

PAI-Hub GFF 

 الرؤية العالمية

 الجمعية الموريتانية للترقية النسويه

 رعاة من القطاع الخاص/ شركاء : خامسا

 موريتيل

 شنقيتل

 لمات
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 شركاء حكومييون :سادسا

 والطفولة واالسرة العمل االجتماعيوزارة 

 المجتمع المدنيمفوضية حقوق االنسان والعمل االنساني والعالقات مع 

 وزارة الصحة

 وزارة العد 

 ةشرطال

 الدرك

 العنف القائم على النوع سياق . سابعا

مشكل  يعد ، وهو انتشاراالعنف ضد المرأة  االعتداء الجنسي عموًما هو اكثر انواع  عتبري موريتانيا ، ي  ف

 .وذلك بشكل سريطبيعة المجتمع المحافظة والتي ادت الى تفاق  هذه الظواهر لمجتمعي بحت 

خر ، إال أن الدراسات والبحو  التي آلوقت  منعلى الرغ  من أن جميع النساء عرضة لالعتداء الجنسي 

صة الفتيات القاصرات وحتى بعض أجريت في مختلف المجاالت تتفق جميعًا على أن بعض النساء ، وخا

 .الفتيان القاصرين أيًضا ، أكثر عرضة بشكل عام لمثل هذه االعتداءات

ايا األطفا  والنساء ضح وضعيةال تزا  البيانات المتاحة عن العنف الجنسي مبعثرة ومقيدة إقليميا ، و

ظل الموضوع لفترة طويلة من المحرمات بسبب االحكام االجتماعية العنف غير موثقة بشكل كاف ، حيث 

 . المسبقة وقانون الصمت الراسخ الذي ينمو هؤالء الضحايا في ظله

ومع ذلك ، فمن المسل  به بشدة أن لالعتداء الجنسي عواقب وخيمة على الصحة العقلية والبدنية للضحايا ، 

 .ةيحساسفي غاية اله يشكل اليوم مشكلة صحية وبسبب هذه العواقب على وجه التحديد ، فإن

لمساعدة الضحايا ال  المساعي الرامية اال ان،  حو  خطورة الظاهرةعلى الرغ  من الرأي العام الموّحد 

 تباينعلى األراضي الوطنية وتؤخذ في االعتبار بشكل م كافئتزا  غير كافية ، وموجودة بشكل غير مت

 .مات المجتمع المدنيومنظ موميةمن قبل السلطات الع

 

للحركة العالمية الفرع الوطني ,الجمعية الموريتانية لصحة األم والطفل ) فإنبموجب القانون الموريتاني ، 

، ظلت (المجلس االقتصادي واالجتماعي لدى األم  المتحدة  عضويةوالتي تتمتع ب للدفاع عن األطفا  

من  وخاصة العنف الجنسي ضحايا العنف. ا  والنساءمع األطف ين من الزمنتنشط ألكثر من عقد والزالت

تمكنت من بفضل دع  مختلف الشركاء ، و،  المحافظة على المصلحة الفضلى لالطفا  والتكفل به أجل 

تكرار جميع انواع منع  السعي الى إجراءات تهدف إلى تعزيز حقوقه  وحمايتها ، فضالً عنالقيام بعدة 

 .لهااالنتهاكات التي قد يتعرضون 
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المنظمة بانتظام الدع  القي  الذي تقدمه للضحايا من خال   تعدهالذي  الداء الجمعيةأبرز التقيي  الدوري 

، حيث يتمتع الضحايا ، من خال  هذه األداة ، بحرية االتصا  لتلقي ( 01 01)خط المساعدة المجاني 

 . توجيه المناسبالمشورة الفنية السليمة وال

عن الطبيعة المقنعة بشكل خاص  الجمعية الموريتانية لصحة األم والطفلف تدخل وفي نفس الوقت ، كش 

في إطار االستراتيجيات الموضوعة  -وهو ركن آخر من أركان الجمعية  -للنهج الذي اتبعه مركز الوفاء 

 .لضحايا العنف بصفة عامة وضحايا العنف الجنسي بشكل خاص.رعاية مناسبة وشخصيةمن أجل 

بشأن رعاية ضحايا العنف  ،  0100تلخيص األنشطة التي ت  تنفيذها لعام  فقط ا التقرير هوالغرض من هذ

 .وخاصة العنف الجنسي

 0202عام ل الجمعية ملخص ألهم إنجازات. ثامنا

ضحايا العنف التكفل بلديها ثالثة مراكز  الجمعية الموريتانية لصحة األم والطفلتجدر اإلشارة إلى أن 

: واليات 6فروع أخرى في  7عيون باإلضافة إلى لفي نواكشوط ونواذيبو و خاصة  الجنسيوالعنف 

 .زمورالس يربراكنة ، نواديبو وتلحوض الغربي ، كوركو  ، الشرقي ، الحوض ال

 :مراكز الوفاءمن طرف  الخدمات المقدمة (0

   االستقبا  والدع 

  والوقاية من  اإليدز ،/ مكتسبفحص فيروس نقص المناعة ال: )المساعدة الصحية

، وإجراء اختبار الحمل  لهاإليدز بعد التعرض / مكتسبالتعرض لفيروس نقص المناعة ال

 (غير مرغوب فيه لمنع حدو  حمل محتملوذلك  منع الحملحبوب  تقدي و

  للضحايا يوجد في مركز الوفاء طبيب نفساني يتولى المتابعة النفسية: المساعدة النفسية .

، مجموعة  مقابلة فردية مع الناجيات)األسبوع يت  إجراء ثال  استشارات رئيسية في 

 (وعائالته  ومتابعة الناجيات حوارية مع الناجين

  دمج الضحية للوالدين حو  أهمية إعادة تقدي  نصائح )المساعدة االجتماعية واألسرية 

لناجية داخل أسرتها وإجراء في األسرة ، واستمرارية الدراسة أو العمل ومعرفة وضع ا

 .الحالة المدنية ثائقاالجتماعي والتأكد من أن الناجية لديها و بحثال

   دورات الدع  المدرسي ، والمتابعة على مستوى المدرسة )المساعدة المدرسية والتعليمية

ودورات محو األمية للناجين خارج بذلك  ةاالجتماعي مرشدةالتي يقوم بها اآلباء وإبالغ ال

 (المدرسة

   في جميع  المشورة القانونية والمساعدة القانونية والدفاع عن القضايا)المساعدة القانونية

 (مراحل التقاضي

   (مدره للدخل انشطة صغيرة التدريب المهني وإنشاء التكوين و)إعادة الدمج االقتصادي 
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 0202للجمعية الموريتانية لصحة األم والطفل لعام العامه  حصائياتاال (0

 

أو المعرضين له والعنف الجنسي خصوصا بلغ عدد حاالت النساء واألطفا  ضحايا العنف 

 :به  موزعين على النحو التاليالجمعية الموريتانية لصحة األم والطفل  حالة وقد تكفلت 1046

 

 امرأة بالغة 72و ( ولد 07فتاة و  000)قاصًرا  066من بينه   ضحية للعنف الجنسي 116( أ

 

وه  على  0101 خضرالخط االتمت مساعدته  من طرف لحماية حاجة لشخًصا في  505( ب

 :النحو التالي

  111  حاالت لطلب معلومات ونفقة ورعاية األطفا  األيتام ورعاية األطفا  الذين يعانون

 .إلخ... من الشفة االرنبية والحنك 

 001  في مرحلة  01ية ، و حصلوا على أوراقه  المدن 70)طفالً من دون اوراق مدنية

 (ت  توجيهه  إلى مسقط رأسه  50االعداد و 

  70  منزلي عنفضحية 

 06  ، 116ت  احصاءها ضمن "حالة اغتصاب  تمت احالتها إلى مراكز الوفاء للتكفل بها 

 "حالة اغتصاب المبينة اعاله

 11 فتيات ضحايا لزواج مبكر 

 10  مخالف للقانونطفل 

 10  لواطحالة 

  10  فتاة ضحية لختان اإلنا 

  10 حالة اجهاض 

 

 في تماس مع القانونطفالً  065( ج       

        

 :تفاصيل الحاالت التي تمت مساعدتها حسب المنطقة (3

من ضحايا  11، و  للختان تعرضت ضحية 10)من ضحايا العنف الجنسي  005 

 في نواكشوط( من ضحايا االغتصاب 000الزواج المبكر و 

 ضحية للعنف الجنسي في انواديبو 17 

 ضحية للعنف الجنسي في العيون 06 

 ديييهضحية للعنف الجنسي في ك 05 

 بودضحية للعنف الجنسي في م 01 

 كنوضحايا للعنف الجنسي في باسي 11 

 من ضحايا العنف الجنسي في تجكجة 10 

 00,كيهيديطفال في  02, طفالً في نواديبو  005)قانون التماس مع طفالً على  065 

 (.أطفا  في نواكشوط 01و  طفال في امبود
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وفي  10في امبود  2, في نواكشوط 60) ضحية من ضحايا العنف األسري  70 

 (كيهيدي

 إجهاض في نواكشوط حالة  10 

 مدن الداخلمن  0101مكالمة للخط األخضر  057 

 من نواكشوط 0101مكالمة على الخط األخضر  021 

 

 :طبيعة المعتدين (0

 

وقد شكلت وضعية جائحة كورونا ,االعتداءات المرصودة  هي في الغالب تت  من خال  الجيران 

وتتلخص طبيعة , وماصاحبها من اغالق ارضية خصبة النتشار هذا النوع من االعتداءات 

 :المعتدين من حيث العالقة بالضحية على النحو التالي

  02%نسبة  نولثمي (25)الجيران  

 05% ةبسن نولثمي (75) نيمرجملا 

 05% نولثمي (00 ) ةلئاعلا ءاقدصا 

 01 % ةبسن نولثمي (10) ةرسالا لخاد ءادتعالا / ةلئاعلا 

 

 :نتائج المتابعة القانونية أمام محكمة الجنايات لضحايا العنف الجنسي (5

 

  020: مجموع الجناة المالحقين 

 00: إجمالي عدد حاالت سحب الشكوى 

 00: مجموع الملفات قيد التحقيق 

 65: مجموع الملفات المبرمجة أمام المحاك  المختلفة 

 10: فيهامجموع القضايا التي ت  الحك   

 

نتيجة للكثافة السكانية في العاصمة انواكشوط فقد شهد اكبر عدد في القضايا   :األحكامتفاصيل  (6

    حالة 01المحكوم عليها حيث بلغت 

 في نواكشوط ملف  01 

 ملفات في انواذيبو  16 

 ي يهيدملفات في ك 10 

 ملف في أطار  10 

 في تجكجةملف  10 

  

 سنة في السجن 01 و واحده  نةبين س تتراوح العقوبات 
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 عاما 01قضية حك  عليها بالسجن  10 

 سنوات 01قضيتان حك  عليهما بالسجن  10 

 سنوات 16قضية حك  عليها بالسجن  10 

 سنوات 5قضايا حك  عليها بالسجن  12 

 سنوات 11قضايا حك  عليها بالسجن  11 

 قضايا حك  عليها بالسجن لمدة عامين 16 

 دة عام واحدقضايا حك  عليها بالسجن لم 11 

  متهمين  تمت تبرئته  15 

 الحك ملفات بانتظار نطق  11 

 

 :عنف األسريلقانونية أمام المحكمة المدنية لضحايا النتائج المتابعة ا (7

 

 17: الحك  فيها مجموع القضايا التي ت  

 60: مجموع الدعاوى القضائية 

 تفاصيل األحكام

  اطفمع تعويض ودفع حقوق اال طالقحاالت  10 

 باالبوةاالعتراف ب فيها حالة حك   10 

 صلح مع مراعاة مصالح األبناء يتاقض 10 

 

 الناجيات من العنف الجنسي الالتي حملن( 7

 70: مجموع الناجيات الالتي حملن بعد االغتصاب

 

 حالة حمل في نواكشوط 52 

 من مدن الداخلحالة حمل  00 

 

  15: غتصابالذين قتلوا بعد اال والعنف الجنسي خصوصاضحايا العنف 

 :وفي مايلي تفاصيل الحالتين 10: ااالتي قتلنعدد الضحايا المغتصبات و 

 

  صاحب لالغتصاب والقتل على يد  تتعرضسنوات  17بلغ من العمر قاصر تفتاة

 في نواكشوط سيارة اجرة
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  غيديماغاعاًما تعرضت لالغتصاب والقتل من قبل أجنبي في  06فتاة تبلغ من العمر 

 

 11: عدد الضحايا الذين قتلوا على يد أزواجه  

 

 على يد أزواجه  في نواكشوط تاق تل يتانضح 

 ضحية قتلت على يد زوجها في أدرار 

 

 

 :التوصيات. التاسع

بصفة عامة والعنف الجنسي قانون يحمي النساء والفتيات وكذلك الفتيان من العنف على التصويت ( 0

  بشكل خاص

 وإنشاء خدمة الطب الشرعي قضايا االغتصاب  الحمض النووي إلثبات فحص وجودضرورة ( 0

 المجتمع المدنيالتابعة لمنظمات رعاية المراكز استقبا  الضحايا ودع  مراكز  زيادة( 1

 الشرطة والدرك على إدارة قضايا العنف الجنسي,المحامين ,األطباء ,قدرات القضاة   تعزيز( 0

من  العنف الجنسي العقليات التي تعتبر مجرد الحديث عن  المسلكيات وتغييرمعي لتطوير النهج المجت( 5

 .المحرمات

 

 موقع اإللكترونيالعلى لنشاطات الجمعية الموريتانية لصحة األم والطفل  المفصل تقريرالسيكون 

 .وذلك في القريب العاجل www.amsme.org  للجمعية

 

 


