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مجلس حقوق اإلنسان

الدورة الحادية والثالثون
البند  6من جدول األعمال
االستعراض الدوري الشامل

تقرير الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري

الشامل*

موريتانيا
إضافة

آراء بشأن االستنتاجات و/أو التوصيات ،وااللتزاماات الوويياة والاردود
المقدمة من الدولة موضع االستعراض

__________
* مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الرتمجة باألمم املتحدة.
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 -1جتدد حكومة اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية تأكيد التزامها بالعملل ملآ يليلة اعسلتعراض
الللدورل اللللاملق اننالقللا مللن قناعتهللا بالللدور الهع للال الللذل ت عب ل هللذه ا ليللة يف ترقيللة وةاي للة
حق للوإل اإلن ،للا ق وح للا يتيحه للا حل لوار البن للات وامل ،للتهيف ال للذل ت للوةره م للن ة للر إلع للادة التقي لليم
املوضوعي لواقآ حقوإل اإلن،ا قو من تبادل ألةضل املمارسات يف هذا اجملال.
 -2إ قبلول موريتانيللا ملع للم التو ليات يعكللا إرادسللا الراسلقة يف املضللي قللدما يف تكلريا
حق ل للوإل اإلن ،ل للا ق ةض ل للال ع ل للن كونل ل ل يتن ل للزل يف س ل للياإل اعلت ل لزا حقتض ل لليات الدس ل للتور املوريت ل للا
والتل لريعات الوينيللة املعمللول للاقو التزامللات موريتانيللا يف هللذا اجملللال .مللآ الع للم العديللد مللن
التو لليات املوجه للة إىل بالدن للا ق للد تنهي للذها بالهع للل و ه للي قي للد التنهي للذ م ال للا تنهي للذه
ةعللال:التو للية املتع قللة بللدمر التعريللر ا للا ير للة التعللذيو يف القللانو الللوي  :ةالقللانو اجملللر
ل تعلذيو  2015.033بتلاري 10سلبتم  )2015يضلم ةعلال تعريهلا منابقلا ل تعريلر اللوارد يف
اعتهاقية الدولية ملناهضة التعذيوق م ال ا هو قيد التنهيذ:حماربة الزواج املبكر :قيم بالعديد من
احلمالت التح،ي،يةق ويوجد ملروع مدونة ل نهل يف مرح ة متقدمةق يتضلمن ح لر هلذا النلوع
من الزواج).
 -3ما التو يات اليت مل حتظ بتأييد موريتانيا ةهي ت ك اليت ع ن،لتنيآ اعلتلزا لا ب،لبو
تعارضها مآ نص الدستور و ت ك اليت ع كن اعلتزا ا يف هذه املرح ة.
 -4ومن بني التو يات اليت مل حتظ بتأييد موريتانيا تو يات تتضمن جلزتا ع ككلن املواةقلة
ع ي و اعلتزا بتنهيذه ب،بو عوامل دستورية و قانونية .وبعلف هلذه التو ليات لرل بالهعلل
تنهيذ جزات مهمة منها .ونورد يف هذا النص مناذج من هذه التو يات.
 -5ت تللز موريتانيللا بللليالع الهري ل العامللل املعل باعسللتعراض الللدورل اللللامل للالل تقريللر
منتصر املدة ع ى وج التقد احملرز.
 -6ت قت اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية الل الدورة ال ال ة والعللرين ل هريل العاملل املعل
باعستعراض الدورل اللامل  200تو ية حب تها بعنايلةق قب لت منهلا 136تو لية حلا ةيهلا ت لك
ال لليت نه للذت بالهع للل و اجل للارل تنهيذهاقوتعه للدت بدراس للة  6تو للياتق يف ح للني مل حت للظ 58
تو ية بتأييدها.
 -7م للا بل للأ التو لليات ال ،للت ال لليت تعه للدت حكوم للة اجلمهوري للة اإلس للالمية املوريتاني للة
بدراسللتها وتقللدو املوقللر منهللا واللليت ت هللر حتللت الهقللرة  127مللن تقريللر الهري ل العامللل ا للا
حوريتانياقةقللد قامللت احلكوم للة املوريتانيللة بدراس للتها بتللأ وتل للاورت حوهلللا م للآ مجيللآ القناع للات
املقتصة وانتهت إىل الردود التالية:
1-127مقبولة
تعت احلكومة املوريتانيلة التصلدي ع لى اتهاقيلة مكاةحلة التمييلز يف تلال التع ليم ملن لأن
يدعم اجلهود املبذولة لتعزيز تكاةؤ الهر بني املواينو توييد التماسك اعجتماعي.
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2-127مقبولة
ع تللرحل احلكومللة املوريتانيللة مانع لا مللن التصللدي ع للى اتهاقيللة من مللة العمللل الدوليللة رقللم189ق
عسلليما روه هللذه اعتهاقيللة متضللمنة يف التللريعات الوينيللة مدونللة اللل ل) .وجتللدر اإل للارة
إىل حكومللة اجلمهوريللة اإلسللالمية املوريتانيللةق حر للا منهللا ع للى ضللما للرو عمللل مالئمللة
لكلل العلام ني يف األنللنة املهنيلةق ويف سلبيل ةايلة حقلوقهمق قلد لدرت مقلررا يتع ل بالعمالللة
املنزلي للة رق للم 797بت للاري  )2011/08/18للهرين ةق للا بع للد اعتم للاد امل للؤكر ال للدو ل عم للل
لالتهاقية املذكورة.
 3-127مقبولة
يكرس دسلتور اجلمهوريلة اإلسلالمية املوريتانيلة ل،لنة  1991املعلدل 2006و 2012مبلد ولو
اعتهاقيللات الدوليللة املصللادإل ع يهللا واملنلللورة ع للى النصللو التل لريعية الوينيللة .وت تللز احلكومللة
املوريتاني للةق بقب للول ك للل اعتهاقي للات واملعاه للدات الدولي للة ال لليت ع تتع للارض م للآ الدس للتور والتلل لريآ
الوي .
وقللد قللا امللللرع املوريتللا ب،للن ق لوانني هامللة ملواتمللة الرتسللانة القانونيللة مللآ مقتضلليات املعاهللدات
الدولية ذات الص ة حبقوإل اإلن،ا ك لل:


الق ل للانو رق ل للم 031-2015الص ل للادر بت ل للاري  10س ل للبتم  2015ا ل للر العبودي ل للة
ويعاقو ل ممارسات اعستعبادية



قانو مناهضة التعذيو 2015.033 :بتاري 10سبتم 2015



الق ل للانو املنل ل للن ل لي ل للة الويني ل للة ل وقاي ل للة م ل للن التع ل للذيو :الق ل للانو  2015.034بت ل للاري
10سبتم 2015



حبمايل للة القص للر اجل للا ني 2005-15:بت للاري 15دي،ل للم

الق للانو اجلن للائي ا للا
2015

و يف هذا اإليارق وألول ملرةق إ لدار علدد لا ملن اجلريلدة الرويلة يتضلمن هلم اعتهاقيلات
الدولية يف تال حقوإل اإلن،ا املصادإل ع يها من قبل موريتانيا.
كما ت تز احلكومة املوريتانيلة حواتملة تللريعاسا ملآ اعتهاقيلات واملعاهلدات الدوليلة ك ملا اقتضلت
احلاجة ذلك.
 4-127مقبولة
( انظر )3-127
 5-127لم تحظ بتأييد موريتانيا
قانو اجلن،ية احلا ع ي،مح ل مر ة

كنح جن،يتها ألبنائها بصورة ت قائية.
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 6-127لم تحظ بتأييد موريتانيا
ةع للى الللرنم مللن احلكومللة املوريتانيللة با للرت بالهعللل تنهيللذ  52تو للية مللن للل  55تو للية
للادرة عللن جلنللة القضللات ع للى مجيللآ للكال التمييللز ضللد املر ةقو نلللأت قناعللا وزاريللا مللن بللني
مهام ل ضللما ةايللة حقللوإل املللر ة و النهللل ا للة عنللدما يوجللدا يف وضللعيات للعبةق ةل للا
تتحهظ ع ى ثالث تو يات ب،بو خمالهتها ل تلريعات املوريتانية.
 -8حر لا ملن احلكومللة املوريتانيلة ع للى التعلايي اإل للات ملآ كللل التو ليات اللليت ملن للأ ا
تعزز اجلهود املبذولة لرتقية وةاية حقوإل اإلن،ا ق قامت حراجعة معمقة وحللاركة القناعلات
املعنيللةق لكللل التو لليات املندرجللة حتللت الهقللرة  128واللليت سللب و ع ل ت عللن عللد تأييللدها
للالل احل لوار التهللاع ي مللا الهري ل العامللل املع ل باعسللتعراض الللدورل اللللامل اجلولللة ال انيللة
ن للوةم )2015ق وتو ل ل ت إىل قب للول اثنت للني م للن التو لليات ال 58ال لليت مل حت للظ بالتأيي للد س للابقا
نوردها ةيما ي ي:
 24-128مقبولة
ان ر التو يتني )4-127/3-127
 26-128لم تحظ بتأييد موريتانيا
مآ الع م الدستور املوريتا يكرس امل،اواة بني املواينني ما القلانو والعداللة دو كييلز ع لى
سللاس اجلللنا .وقللد للدقت احلكومللة ع ىاتهاقيللات إق يميللة ودوليللة ساسللية متع قللة حبقللوإل املللر ة
والنهل كل لل:


اتهاقية القضات ع ى مجيآ كال التمييز ضد املر ة



اعتهاقية الدولية حلقوإل النهل



بروتوكول املي اإل اإلةريقي حلقوإل اإلن،ا واللعو باملتع حبقوإل املر ة بلةريقيا



اعتهاقية اإلةريقية حلقوإل النهل ورةاهيت

باإلضاةة إىل سن امللرع املوريتا العديد من التلريعات اليت تكرس ةايلة امللر ة والهتلاة والنهللق
نذكر منها ع ى سبيل امل ال:
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مدونة القانو اجلنائي



القانو املتع ححاربة اعجتار بالبلرق



األمر القانو املتع باحلماية اجلنائية ل نهلق



القانو اجملر ل عبودية واملعاقو ل ممارسات اعستعباديةق



مدونة األحوال اللقصيةق
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كمللا اعتمللدت احلكومللة مج للة مللن ال،ياسللات واعس لرتاتي يات اللليت تتكهللل ببعللد النللوع وححاربللة
العن للر ض للد الن ،للات م للل :اعس لرتاتي ية الويني للة ل رتقي للة الن ،للويةق اعس لرتاتي ية الويني للة ملأس ،للة
النللوعق اعس لرتاتي ية الوينيللة لرتقيللة التق للي عللن ا هللاضق سياسللة األسللرةق اعس لرتاتي ية الوينيللة
لرتقية النهولة.
ويف نهللا ال،للياإل االلذت احلكومللة تموعللة مللن اإلجلراتات العم يلة مللؤازرة املللر ة وضللما نهاذهللا
إىل العدالةقوككينها من اعستهادة من امل،اعدة القضائية لتي،ري حصوهلاع ى حقوقها.
إع

اجلزت املتع بت رو اعنتصاب الزوجي ع كن قبول ألن خيالر الدستور املوريتا .

 47-128مقبولة
كللل اعدع للاتات املتع ق للة حمارس للة التع للذيو اضللآ ل تحقي ل اإلدارل والقض للائيق يبق للا ل ق للانو
 2015.033بتللاري 10س للبتم  2015اجملللر ل تعللذيو والق للانو 2015.034بتللاري 10س للبتم
 2015املنل للن ل لي للة الويني للة ل وقاي للة م للن التع للذيو ال للذل ي ،للمح هلذها لي للة بالقي للا بك للل
التحري للات الض للروري ة للذا الص للدد .ويتض للمن الهق ل ل القض للائي املوريت للا ق ل لرارات ت للدين ارسل للي
ل تعذيوق و رحل ت ئ متهمني ب،بو ثبوت ضوعهم ل تعذيو عنتزاع اععرتاةات منهمق كما
االلذت اإلدارة العامللة لامللن الللوي ق يبقللا ل ن للا األساسللي ل لللريةق إجلراتات إداريللة ع للى إثللر
ادعاتات التعذيو.
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