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 منهجية إعداد التقرير  - أوالً  

نـساين  أُعد هذا التقرير نتيجة لتعاون وثيق بني مفوضية حقوق اإلنسان والعمل اإل             -١
والعالقات مع اجملتمع املدين وجمموع اإلدارات الوزارية املعنية، املنظمة يف إطار جلنـة تقنيـة             

  .مشتركة بني الوزارات
وعلى إثر إنشاء هذه اللجنة التقنية املشتركة بني الوزارات، بدأت مشاورات وطنية              -٢

رفيت الربملان، وقـضاة،  ممثلون عن غ(يف إطار حلقة عمل شاركت فيها مجيع األطراف املعنية   
وعلماء، واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، ونقابات، ومنظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان،           

وتؤكد هذه اخلطوة، عند احلاجة، التزام موريتانيـا بـاحلوار       ). وفريق األمم املتحدة القطري   
  . آلية االستعراض الدوري الشاملتتوخامهاوالتشاور، اللذين 

على رغبة السلطات العامة املوريتانية يف اإلبالغ عن واقع حالة حقـوق      وتدل أيضاً     -٣
اإلنسان يف البلد مراعية يف الوقت نفسه التقدم احملرز والقيود والعوائق ونواحي القصور الـيت     

  .تعرقل يف بعض األحيان التمتع الكامل ببعض احلقوق
زارات معينة هلذا الغـرض،      هذا التقرير، الذي أقرته جلنة مشتركة بني الو        وقد أُعد   -٤

 الصادر عن جملس حقوق اإلنسان بشأن املبادئ التوجيهية لتقدمي          ٥/١وفقاً لتوصيات القرار    
  .التقارير الوطنية يف إطار االستعراض الدوري الشامل

  اإلطار العام واإلطار القانوين واملؤسسي  - ثانياً  

  اإلطار العام  - ألف  
 درجة مشـاالً    ٢٧ درجة و  ١٥مية بني خطي العرض     تقع مجهورية موريتانيا اإلسال     -٥

.  كيلومتر مربـع   ١ ٠٣٠ ٧٠٠ درجة غرباً وتبلغ مساحتها      ١٩ درجات و  ٦وخطي الطول   
وحيدها احمليط األطلسي غرباً، والسنغال جنوباً، ومايل جنوباً وشرقاً، واجلزائـر يف الـشمال        

 مهـزة وقع اجلغرايف من موريتانيا     وجيعل هذا امل  . الشرقي، والصحراء الغربية يف الشمال الغريب     
 فإن موريتانيـا أرض     ،ومن مث . وصل بني أفريقيا الشمالية وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى       

  . احلضارات تتميز بتراث اجتماعي وثقايف غيناللتقاء
 يف  يعيش عدد كـبري منـهم      نسمة   ٣ ٣٤٠ ٦٢٧    ب سكان موريتانيا     عدد وُيقدر  -٦

  . عاصمته االقتصادية، ونواديبو، للبلد العاصمة اإلدارية،نواكشوط
ومعظم سكانه عرب تعيش بينهم أقليات      . وموريتانيا بلد متعدد اإلثنيات والثقافات      -٧

  .من البوالر والسونينكي والولوف
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ويوجدون أساساً يف نواكشوط    .  يف املائة من السكان    ٢,٢وميثل األجانب ما يناهز       -٨
  .ة والبناء واخلدمات والتعاون الثنائي واملتعدد األطرافونواديبو ويعملون يف جماالت الصناع

   نسمة٣ ٣٤٠ ٦٢٧  جمموع السكان
  يف املائة ٣٨,١  سكان احلضر
  يف املائة يف السنة ٢,٤  النمو السكاين

   عاما٢٠ً يف املائة يقل سنهم عن ٥٦  الشباب
   يف املائة٥٧   من قوة العملنيالسكان العاملنسبة 

   يف املائة٥٧  دارساملب نسبة االلتحاق
   يف املائة من املسلمني١٠٠  الديانة
  .املكتب الوطين لإلحصاء  :املصدر

  اإلطار القانوين واملؤسسي  - باء  
 املعدل واملعاد تكريـسه مبوجـب       ١٩٩١يوليه  / متوز ٢٠ من دستور    ١تنص املادة     -٩

يتانيـا  ، علـى أن مور    ٢٠٠٦يوليه  / متوز ١٢ املؤرخ   ٠١٤-٢٠٠٦القانون الدستوري رقم    
لكافـة املـوطنني    "وتضمن اجلمهورية   ". مجهورية إسالمية ال تتجزأ دميقراطية واجتماعية     "

  ".املساواة أمام القانون دون متييز يف األصل والعرق واجلنس واملكانة االجتماعية
السيادة الوطنية ملـك للـشعب      : " من الدستور مبدأ الدميقراطية    ٣وتكرس املادة     -١٠

  ".ارسها عن طريق ممثليه املنتخبني بواسطة االستفتاءاملوريتاين الذي مي
ويتسم الـشكل اجلمهـوري للدولـة بفـصل واضـح للـسلطات التنفيذيـة                 -١١

  .والقضائية والتشريعية
وُينتخب رئيس اجلمهورية باالقتراع العام املباشر لوالية مدهتا مخسة أعـوام قابلـة               -١٢

  .د، اليت تنفذها احلكومة، بقيادة رئيس للوزراءوحيدد الرئيس سياسة البل. للتجديد مرة واحدة
. وميارس السلطة التشريعية الربملان الذي يصوت على القوانني ويراقب عمل احلكومة       -١٣

  .والربملان مكون من غرفة دنيا ُتسمى اجلمعية الوطنية وغرفة عليا تسمى جملس الشيوخ
التراب  ويتألف تنظيم . بتوزيع السلطات  و ةالمركزييتسم بال وتتبع موريتانيا تنظيماً إدارياً       -١٤

 ).٢١٦(والبلـديات   ) ٥٤(واملقاطعات  ) ١٣(الوطين من عدة مستويات إدارية هي الواليات        
 توزيع الصالحيات بني املستويات اإلدارية املختلفة حبيث تتعـاون اجلماعـات            وُتنظم عملية 

  .ماعياحمللية واإلدارة معاً على النمو السياسي واالقتصادي واالجت
 ٧ املؤرخ   ٢٧-٢٠٠١القانون   ، مبوجب وقد مسح منح صالحيات جديدة للبلديات       -١٥

بتعزيز قدرات املنتخبني احملليني فيما خيص تسوية املـشاكل املتعلقـة            ،٢٠٠١فرباير  /شباط
  .بالتنمية احمللية وختفيف عجز احلوكمة احمللية
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حمـاكم الدرجـة    (على درجتني   ويقوم النظام القضائي املوريتاين على مبدأ القضاء          -١٦
ثالث حماكم اسـتئناف يف     (األوىل على صعيد املقاطعات والواليات وحماكم الدرجة الثانية         

  ).نواكشوط ونواديبو وكيفا وحمكمة عليا
العدالة باقتراهبا من املتقاضـني،     أداء   كبرية من أجل حتسني      اً احلكومة جهود  وبذلت  -١٧

رئيس اجلمهورية وأعـضاء    (كمة أعلى سلطات الدولة     وإنشاء حمكمة عدل عليا مكلفة مبحا     
، وحتسني ظروف حياة وعمل القضاة وتنمية اهلياكل األساسية اليت تأوي احملـاكم             )احلكومة
وأدت هذه اجلهود أيضاً إىل عدة تدابري عفو رئاسي وختفيف عقوبات لفائدة املئات             . الوطنية

  .حتسني ظروف معيشة السجناءمن احملتجزين وكذلك اختاذ عدة إجراءات ترمي إىل 
ووفاء بالتزاماهتا الدولية، جتعل موريتانيا من التمسك بالقيم اإلنسانية وسيلة حلماية             -١٨

  .وتعزيز حقوق اإلنسان
 موريتانيا يف تدوين معايري القانون الدويل حلقوق اإلنـسان          سامهتومنذ استقالهلا،     -١٩

ني اخلاصني بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية        باملشاركة بوجه خاص يف وضع امليثاقني الدولي      
وباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والـشعوب،          
واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وكذلك اتفاقية محاية            

  .وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف
التفاقيات واملعاهدات الدولية املصدق عليها حسب األصـول مفعوهلـا          وإلعطاء ا   -٢٠

  . من الدستور غلبتها على القانون الوطين٨٠الكامل، تكرس املادة 
وقد صدقت موريتانيا على الصكوك الرئيسية حلماية وتعزيـز حقـوق اإلنـسان               -٢١

  :للجدول التايلوالربوتوكوالت اإلضافية أو االختيارية امللحقة هبذه الصكوك، وفقاً 
  تاريخ التصديق  تاريخ االعتمادالصكوك القانونية الرئيسية حلماية حقوق اإلنسان

 بـشأن   ٢٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم       
  اجلربي العمل

٢٠/٦/١٩٦١  ١٩٣٠  

  ٤/٥/١٩٧٦  ١٩٥٣  اتفاقية احلقوق السياسية للمرأة
االتفاقية اخلاصة بالرق املعدلة مبوجب الربوتوكول      

  ١٩٥٣ديسمرب / كانون األول٧ؤرخ امل
٦/٦/١٩٨٦  ١٩٢٦  

االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وجتارة الرقيـق       
  بالرق واألعراف واملمارسات الشبيهة

٦/٦/١٩٨٦  ١٩٥٦  

  .١٩٨٦يونيه / حزيران٢٦  ١٩٨١  فريقي حلقوق اإلنسان والشعوبألامليثاق ا
وهي مدجمة يف ديباجة الدسـتور

١٩٩١يوليـه  / متـوز  ٢٠املؤرخ  
املعدل واملعاد تكريسه مبوجـب

-٢٠٠٦ القانون الدستوري رقم  
٢٠٠٦يوليه / متوز١٢ املؤرخ ١٤



A/HRC/WG.6/9/MRT/1 

7 GE.10-15539 

  تاريخ التصديق  تاريخ االعتمادالصكوك القانونية الرئيسية حلماية حقوق اإلنسان
  ٥/٥/١٩٨٧  ١٩٥١   االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني  
  ٥/٥/١٩٨٧ ٣١/١٢/١٩٦٧  الربوتوكول اخلاص بوضع الالجئني  

اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز         
 العنصري

١٣/١٢/١٩٨٨  ١٩٦٥  

  ٨/٤/١٩٩١ ٢٠/١٢/١٩٨٩  اتفاقية حقوق الطفل
 بـشأن   ١٠٥اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      

  إلغاء العمل اجلربي
٣/٤/١٩٩٧  ١٩٥٧  

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال        
  التمييز ضد املرأة

٢٠٠٠  ١٩٧٩  

 بشأن احلق يف التنظيم النقايب      ٩٨االتفاقية رقم   
  واملفاوضة اجلماعية

٣/١٢/٢٠٠١  ١٩٤٩  

 بشأن املساواة يف األجـور      ١٠٠االتفاقية رقم   
  )الزراعة(

٣/١٢/٢٠٠١  ١٩٥١  

 بشأن أسوأ أشكال عمـل      ١٨٢االتفاقية رقم   
  األطفال

٣/١٢/٢٠٠١  ١٩٩٩  

الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقـوق      
 بيع األطفـال وبغـاء األطفـال        املتعلقالطفل  

  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

١٢/٦/٢٠٠٢  ٢٥/٦/٢٠٠٠  

 ختياري التفاقية حقوق الطفـل    االربوتوكول  ال
  املسلحة إشراك األطفال يف الرتاعاتب املتعلق

١٢/٦/٢٠٠٢  ٢٥/٥/٢٠٠٠  

  ٢٠٠٤ُصدق عليه يف عام   ١٩٦٦  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية        

  فيةواالجتماعية والثقا
١٤/٧/٢٠٠٤ ١٦/١٢/١٩٧٨  

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب          
الالإنـسانية   املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو      

   املهينة أو

١٤/٧/٢٠٠٤  ١٩٨٤  

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال     
 املهاجرين وأفراد أسرهم

٢٠٠٤  ١٩٩٠  

  ٢١/٩/٢٠٠٥  ١٩٩٠  فريقي بشأن حقوق الطفل ورفاههألامليثاق ا

  .مفوضية حقوق اإلنسان والعمل اإلنساين والعالقات مع اجملتمع املدين/مديرية حقوق اإلنسان  :املصدر

  البعد الدستوري حلقوق اإلنسان  - جيم  
  .يكرس النظام الدستوري املوريتاين قيم حقوق اإلنسان يف ديباجة الدستور ومتنه  -٢٢
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مببـادئ الدميقراطيـة    "باجته متسك موريتانيا    ويف هذا الصدد، يؤكد الدستور يف دي        -٢٣
 / كـانون األول   ١٠الوارد حتديدها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الـصادر بتـاريخ            

 / حزيـران  ٢٨ وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب الصادر بتاريخ         ١٩٤٨ ديسمرب
  ". ويف االتفاقيات الدولية اليت وافقت عليها موريتانيا١٩٨١يونيه 

  احلماية القضائية حلقوق اإلنسان  - دال  
  .يتعلق األمر أساساً باجمللس الدستوري واهليئات القضائية الوطنية  -٢٤
وحددت اجلمعية التأسيسية املوريتانية طريقة لرفع القضايا إىل اجمللـس الدسـتوري              -٢٥

 عشر أعضاء  الدستور رئيس اجلمهورية، أوخيولوهكذا، . الغرض منها محاية حقوق اإلنسان
دف إعـالن أن  هب إىل اجمللس الدستوري تقدمي طعناجلمعية الوطنية، أو جملس الشيوخ سلطة      

  .قانوناً ما غري دستوري
وفيما خيص ضمانات احلق يف حماكمة عادلـة، يتمتـع األشـخاص املالحقـون                -٢٦

  :التالية باحلقوق
  افتراض الرباءة؛  )أ(
  ؛ال جرمية وال عقوبة إال بنصمبدأ   )ب(
  ضمان احترام حقوق الدفاع؛  )ج(
  .حضور حمامٍ منذ احلبس االحتياطي واحلق يف االتصال باألسرة  )د(

وتنص على . ام احلبس االحتياطي من قانون اإلجراءات اجلنائية نظ   ١٣٨وتنظم املادة     -٢٧
  :ال يأمر به سوى قاضي التحقيق وعندما يكون مربراً مبا يليهذا اإلجراء  أن

  خطورة الوقائع؛ •
  ضرورة منع اختفاء األدلة املتعلقة باجلرمية؛ •
  .هروب املتهم أو ارتكابه جرائم أخرى •
وهو . وفيما خيص احلبس االحتياطي، يتعني على قاضي التحقيق تعجيل سري التحقيق            -٢٨

، عن أي إمهال يتسبب بال فائدة يف تأخري التحقيق ومتديد  التبعات ميلهَعمسؤول، حتت طائل    
  .احلبس االحتياطي

  .وحتتل حقوق اإلنسان مكانة هامة يف الدستور وكذلك يف اجلهاز املؤسسي  -٢٩
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  البعد املؤسسي حلقوق اإلنسان  - هاء  
أدى االهتمام الذي توليه موريتانيا لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان إىل عملية توطيـد               -٣٠

  .مؤسسي متيزت بإنشاء عدة إدارات وزارية ومؤسسات وطنية

  نسان والعمل اإلنساين والعالقات مع اجملتمع املدينمفوضية حقوق اإل  -١  
مفوضية حقوق اإلنسان والعمل اإلنساين والعالقات مع اجملتمع املدين هـي اإلدارة              -٣١

  .الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسان
 الذي حيدد صالحياهتا، فإن املفوضية مكلفة يف        ٢٠٠٨-٢٤٧ووفقاً للمرسوم رقم      -٣٢

  :ا يليجمال حقوق اإلنسان مب
  وضع وتنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان والدفاع عنها ومحايتها؛  )أ(
  تنسيق السياسة الوطنية حلقوق اإلنسان؛  )ب(
   والتوعية يف جمال حقوق اإلنسان؛التثقيف  )ج(
إعداد تقارير دورية مبوجب الصكوك الدولية واإلقليمية املصدق عليهـا يف             )د(

  جمال حقوق اإلنسان؛
مواءمة التشريعات الوطنية مع نصوص االتفاقيات الدولية واإلقليمية املتصلة           ) ه(

  حبقوق اإلنسان املصدق عليها؛
وضع وترمجة خطط العمل والربامج لفائدة الفئات االجتماعية الـضعيفة،            )و(

  .وذلك من أجل تعزيز ومحاية حقوقهم على أفضل وجه

  ألسرةوزارة الشؤون االجتماعية والطفولة وا  -٢  
، تتمثل مهـام وزارة الـشؤون االجتماعيـة         ٢٠٠٨-١٨٩مبوجب املرسوم رقم      -٣٣

  :والطفولة واألسرة يف ما يلي
 املرأة ضمان النهوض باألسرة، وإدماج      الرامية إىل اقتراح املشاريع والربامج      )أ(

  ؛تهاحقوق املعوقني ومحاي  وتعزيز،يف عملية التنمية
  امج واملشاريع على وضع املرأة واألسرة والطفل؛املشاركة يف تقييم أثر الرب  )ب(
اإلسهام يف وضع ومتابعة تنفيذ الـسياسات واالسـتراتيجيات والـربامج             )ج(

  الوطنية، وكذلك املشاريع اإلمنائية اليت ميكن أن يكون هلا أثر على املرأة واألسرة والطفل؛
مع من أجـل ضـمان      تعزيز التدابري الرامية إىل احترام حقوق املرأة يف اجملت          )د(

  تكافؤ الفرص يف اجملال السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقايف؛



A/HRC/WG.6/9/MRT/1 

GE.10-15539 10 

  توعية اجملتمع حبقوق املرأة والطفل واألسرة؛  ) ه(
  .متابعة تطبيق االتفاقيات الدولية املصدق عليها، يف جمال حقوق املرأة والطفل  )و(

  وسيط اجلمهورية  -٣  
 املؤرخ ٢٧-٩٣قلة أُنشئت مبوجب القانون رقم  وسيط اجلمهورية سلطة إدارية مست      -٣٤
  .١٩٩٣يوليه / متوز٢٧
، ُتعرض علـى    ١٩٩٣ التقليدية اليت ينص عليها قانون عام        صالحياتهوباإلضافة إىل     -٣٥

 قضايا   رئيس اجلمهورية  وقد حييل له  الوسيط قضايا من األفراد العاديني عن طريق املنتخبني،         
ياً يف التوسط بني اإلدارة واملواطنني الذين يرون أهنم قـد           وهو يؤدي دوراً أساس   . للنظر فيها 

  .غُبنوا يف حقوقهم أو مصاحلهم

  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان  -٤  
، وينظمها حاليـاً القـانون      ٢٠٠٦أُنشئت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف عام          -٣٦
  .٢٠١٠يوليه / متوز٢٠ املؤرخ ٠٣١-٢٠١٠ رقم
  :ا يليُتعىن مبمستقلة  مؤسسة وهذه اللجنة  -٣٧

مببادرة من اللجنـة    ، بناء على طلب من احلكومة أو        تقدمي رأي استشاري    )أ(
، بشأن املسائل ذات الطابع العام أو اخلاص املتصلة بتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان،      نفسها

  واحترام احلقوق الفردية واجلماعية؛
 ومشاريع النـصوص    استعراض التشريعات الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان        )ب(

  يف هذا اجملال وتقدمي آراء استشارية بشأهنا؛
اإلسهام جبميع الوسـائل املناسـبة يف نـشر ثقافـة حقـوق اإلنـسان                 )ج(
  جذورها؛ وترسيخ

 والتعليم يف جمال حقوق اإلنسان يف مجيع الدورات         والتثقيفتعزيز البحث     )د(
  التدريبية ويف األوساط االجتماعية واملهنية؛

تعريف حبقوق اإلنسان ومكافحة مجيع أشكال التمييز واملساس بالكرامة         ال  ) ه(
اإلنسانية، خاصة التمييز العنصري، وممارسات االسترقاق، والتمييز ضد املرأة، وذلك بتوعية           

  الرأي العام عن طريق اإلعالم واالتصال والتعليم، وباالستعانة جبميع أجهزة الصحافة؛
 والسهر على مواءمتها مع الـصكوك القانونيـة         تعزيز التشريعات الوطنية    )و(

  .الدولية املصدق عليها
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  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  - ثالثاً  

  حرية الرأي والتعبري وحرية الصحافة  - ألف  
  : من الدستور احلريات العامة والفردية وعلى وجه اخلصوص ما يلي١٠تضمن املادة   -٣٨

  ب اجلمهورية؛حرية التنقل واإلقامة يف مجيع أجزاء ترا •
  حرية دخول التراب الوطين واخلروج منه؛ •
  حرية الرأي وحرية التفكري؛ •
  حرية التعبري؛ •
  حرية االجتماع؛ •
  حرية إنشاء اجلمعيات وحرية االخنراط يف أية منظمة سياسية ونقابية خيتاروهنا؛ •
  حرية التجارة والصناعة؛ •
  حرية اإلبداع الفكري والفين والعلمي؛ •
 عدة انتخابـات حـرة      ٢٠٠٥لسياسي، عرفت موريتانيا منذ عام      وعلى املستوى ا    -٣٩

  .وشفافة لقيت نتائجها ترحيباً من اجملتمع الدويل
ويف جمال احلرية، ال يوجد حىت اليوم أي سجني من سجناء الرأي على امتداد التراب    -٤٠

  حزباً سياسـياً   ٧٨وهناك  . الوطين وتشجع احلكومة على تشكيل تكتالت سياسية ومجعوية       
  . منظمة غري حكومية معترف هبا ومتارس أنشطتها حبرية٣ ٧٠٠وأكثر من 

ويرفـع  . ٢٠٠٦-٠١٧وختضع حرية الصحافة لتأطري قانوين ينص عليه األمر رقم            -٤١
: هذا األمر الطابع اإلجرامي عن جنح الصحافة، ويلغي الرقابة، ويكرس مبدأ اإلعالن التـايل        

ون ترخيص مسبق ودون تقدمي كفالـة، بعـد         ميكن نشر أي جريدة أو مكتوب دوري، د       "
  ). من األمر سالف الذكر٩املادة ..." ( ١١اإلعالن الذي تنص عليه املادة 

تتمثل مهمة السلطة العليـا للـصحافة والـسمعيات         فعلى املستوى املؤسسي،    أما    -٤٢
  :البصرية يف ما يلي

ـ            )أ( سمعي السهر على تطبيق التشريعات املتعلقة بالـصحافة واالتـصال ال
  البصري، يف ظروف موضوعية وشفافة وغري متييزية؛

  ضمان استقالل وحرية اإلعالم واالتصال؛  )ب(
 البـث اإلذاعـي والتلفزيـوين،     اختـصاصات هيئـات   ضمان احتـرام      )ج(

  ؛ةواخلاص ةالعام
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 اإلنصاف يف وصول األحزاب الـسياسية والنقابـات         ضمانالسهر على     )د(
 هبا إىل وسائط اإلعـالم العامـة، يف ظـروف حتـددها             ومنظمات اجملتمع املدين املعترف   

  واألنظمة؛ القوانني
تيسري وتعزيز املنافسة احلرة والرتيهة بني أجهزة الصحافة، العامة واخلاصة،            ) ه(

  .واملكتوبة والسمعية البصرية
وباملثل، فإن حرية تكوين اجلمعيات والتجمع والتظاهر مضمونة جلميـع اجلهـات              -٤٣

  .اسية، واملراكز النقابية، ومنظمات اجملتمع املدينالفاعلة السي
  .وليس هناك ما يعرقل ممارسة هذه احلرية  -٤٤
. ويشكل دور منظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان جزءاً من األولويـات الوطنيـة          -٤٥

ويف هذا اإلطار، تنفذ احلكومة، بالتعاون مع الشركاء يف التنمية، برامج طموحة الغرض منها              
برنامج دعـم  : وعلى سبيل اإليضاح، جتدر اإلشارة إىل ما يلي   . رات هذه املنظمات  تعزيز قد 

اجملتمع املدين املنفذ بدعم من االحتاد األورويب، وصندوق دعم مهنية املنظمات غري احلكومية             
نفذه مفوضـية   تالذي  وهو الربنامج   العدالة  من الوصول إىل    لفقراء  ا لتمكني اليابانية   واملنحة

  .ان والعمل اإلنساين والعالقات مع اجملتمع املدينحقوق اإلنس
وتتعاون هذه الربامج من خالل منح متويالت لفائدة مجعيات اجملتمع املـدين علـى                -٤٦

  .تنمية ثقافة حقوق اإلنسان

  االجتار باألشخاص  - باء  
  .يشكل الفقر وتفكك النسيج األسري أرضية خصبة الستغالل الفئات الضعيفة  -٤٧
  :وقمع االجتار بالنساء واألطفال، اختذت احلكومة التدابري الرئيسية التاليةوملنع   -٤٨

 بشأن احلماية   ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٥ املؤرخ   ٠١٥-٢٠٠٥اعتماد األمر    •
  اجلنائية لألطفال؛

  تعيني قضاة حتقيق وإنشاء غرف جنائية للقصر؛ •
  ؛٢٠٠٩، يف عام إقرار وتنفيذ االستراتيجية الوطنية حلماية الطفولة املبكرة •
  ؛٢٠٠٦إنشاء لواء شرطة خمصص لقمع اجلرائم املرتكبة ضد القصر، يف عام  •
   بشأن قمع االجتار باألشخاص؛٠٢٥-٢٠٠٣اعتماد القانون رقم  •
  . الذي جيرم الرق ويقمع املمارسات االسترقاقية٠٤٨-٢٠٠٧اعتماد القانون رقم  •
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  عقوبة اإلعدام  - جيم  
ـ  القانونورغم أن   . املواطنور مبدأ حرمة شخص      من الدست  ١٣تكرس املادة     -٤٩ نص ي

  .على عقوبة اإلعدام، فإن هذه العقوبة مل ُتنفذ منذ أكثر من عشرين عاماً

  التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  - دال  
  . من الدستور كل شكل من أشكال العنف املعنوي أو اجلسدي١٣حتظر املادة   -٥٠
ودفع متسك القانون األساسي بالكرامـة اإلنـسانية احلكومـة إىل التـصديق يف                -٥١
 على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية              ٢٠٠٤ عام
  .الالإنسانية أو املهينة أو
يـة  كذلك، متنع بعض النصوص القانونية الوطنية املساس بالسالمة البدنية أو املعنو            -٥٢
  .لشرطة الوطنيةل بالنظام األساسي مثل القانون اجلنائي والقانون املتعلق للفرد
 محايـة حقـوق     آليـات ومسح اإلصالح اجلديد لقانون اإلجراءات اجلنائية بتعزيز          -٥٣

األشخاص الذين يوجدون قيد احلبس االحتياطي من خالل إمكانية االتصال مبحام وبأسرهم،    
  . وحده مهمة متديده املدعي العام للجمهوريةيتوىلاطي الذي  مهلة احلبس االحتيوتقليص

  حقوق العمال املهاجرين  - هاء  
، إىل االتفاقية الدولية حلماية حقـوق       ٢٠٠٣يوليه  / متوز ١٧انضمت موريتانيا، يف      -٥٤

مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم ودافعت عن تصديق أكرب عدد ممكن من الدول علـى               
  .هذه االتفاقية

 كـانون   ١٥ املـؤرخ    ١٦٩-٦٤وحيكم نظام اهلجـرة يف موريتانيـا املرسـوم            -٥٥
 من املرسوم املذكور على أن املهاجرين األجانـب         ٢٥وتنص املادة   . ١٩٦٤ديسمرب  /األول

 ويشترط القـانون أيـضاً    . خيضعون لنظام الترخيص ملمارسة جتارة أو صناعة أو مهنة حرة         
  .على التراب الوطينقل عن سنتني تال األجنيب ملدة حضور 

 إقليم واسع، مما جيعل من املعقـد الـتحكم يف           لديهاواجلدير بالذكر أن موريتانيا       -٥٦
  .تدفقات اهلجرة ويسهم يف تطور اجلرمية العابرة للحدود

لهجرة غري القانونية، أساساً حنو أوروبا، تواجـه        بوابة ل وإن موريتانيا، إذ أصبحت       -٥٧
 املهاجرين غري القانونيني ومراقبـة   ات تدفق مبعاجلةت املرتبطة   منذ عدة سنوات بعض الصعوبا    

  .شبكات املهربني
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  حرية الوجدان والعبادة واحلقوق الثقافية  - واو  
إال أن موريتانيا   ". اإلسالم دين الشعب والدولة   " من الدستور على أن      ٥تنص املادة     -٥٨

  . ديانات غري اإلسالمتضم مع ذلك بعض أماكن العبادة اليت يتردد عليها أشخاص من
واإلسالم املمارس يف موريتانيا إسالم سين من املذهب املالكي يدعو إىل التـسامح               -٥٩

  . أشكال العنفمجيعوينبذ 
وأما احلقوق الثقافية فتحتل مكانة بارزة يف الدستور الذي ينص على حرية اإلبداع               -٦٠

  ).١٠املادة (الفكري والفين والعلمي 
نيا أيضاً تراثاً ثقافيا غنياً ومتنوعاً جزء منه مصنف كتـراث إنـساين             ومتتلك موريتا   -٦١

  ).مدن شنقيط وواالتا وتيشيت ووادان التارخيية(
 الثقافة بوصفها وسـيلة     موريتانيا اإلعالء من شأن   ومنذ نيلها االستقالل، اختارت       -٦٢

  .لتقارب الشعوب
. ة يف خدمة األخوة بني الشعوب     وعالوة على ذلك، تعترب موريتانيا الثقافة أداة قيم         -٦٣

ثقايف، مع بلدان صديقة تنتمـي      التعاون  اللذلك فإهنا تشجع التبادل الثقايف، يف إطار اتفاقات         
  .شديدة التنوعحلضارات وثقافات 

  الضمان االجتماعي  - زاي  
 الصندوق الوطين للضمان االجتمـاعي،      ميوله نظام الضمان االجتماعي، الذي      يقدم  -٦٤

، وحوادث العمـل، واألمـراض      )لذوي املتوىف  ( الشيخوخة، واإلعاقة، والوفاة   ىالتغطية عل 
  .املهنية ويعطي احلق يف االستحقاقات األسرية

وجيب على رب العمل، وفقاً لقانون العمل، أن يكفل خدمـة الرعايـة الـصحية                 -٦٥
الـة  ويتحمل رب العمل أيضاً دفع التعويـضات اليوميـة يف ح      .  وألفراد أسرهم  ملستخدميه

  . األسريةاالستحقاقاتأما التعويضات اليومية لألمومة فُتدفع يف إطار . املرض
 ٥٥ عامـاً للرجـال و     ٦٠وتصبح حقوق معاش الشيخوخة مستحقة ابتداء مـن           -٦٦
  .للنساء عاماً
وحىت ميكن ألي شخص أن يطالـب مبعـاش شـيخوخة، ال بـد أن يـستويف                   -٦٧

  :التاليني الشرطني
  ا ال يقل عن عشرين عاماً؛يكون مسجالً منذ مأن  •
يكون قد أهنى ما ال يقل عن ستني شهراً من التأمني خالل الـسنوات العـشر              أن   •

  .األخرية، وأن يكف عن أي نشاط مأجور
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احلق يف املعـاش    من   الذي يستويف الشرطني الالزمني لالستفادة        عليه وميكن للمؤّمن   -٦٨
 عاماً للرجال   ٥٥سن  عاش مبكر ابتداء من      قبل األوان، مب   البدين اإلهناكأن يطالب، يف حالة     

  . عاماً للنساء٥٠و
 لفائدة تعزيز حقوق األشـخاص      كبريةوعلى مستوى آخر، بذلت موريتانيا جهوداً         -٦٩

 على  ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين ويف هذا الصدد، جتدر اإلشارة إىل التصديق يف         . ذوي اإلعاقة 
  .قة وبروتوكوهلا االختيارياالتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعا

وأدى االهتمام الذي حظي به تعزيز ومحاية األشخاص ذوي اإلعاقة أيضاً، يف عـام        -٧٠
 بشأن تعزيز ومحاية األشـخاص ذوي اإلعاقـة،         ٠٤٣-٢٠٠٦، إىل اعتماد األمر     ٢٠٠٦

، وتعزيـز قـدرات     ٢٠٠٨وإنشاء مديرية مركزية مكلفة هبذه الشرحية من السكان يف عام           
  .ات الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقةاملنظم
وأنشأت احلكومة جملساً وطنياً متعدد القطاعات ملعاجلة التحديات املتعـددة الـيت              -٧١

  .يواجهها األشخاص املصابون بإعاقة
 يف جمال التعليم التخصصي وتنمية اهلياكل األساسـية لفائـدة           كبريةوُبذلت جهود     -٧٢

  .األشخاص ذوي اإلعاقة
   ن عـدد مـن املراكـز لألشـخاص ذوي اإلعاقـة خـالل فتـرة               وهكذا ُدشّ   -٧٣

  .٢٠١٠-٢٠٠٩ السنتني
ويف هذا اإلطار، أُعـدت دراسـة       . وقد سجلت السياسة االجتماعية نتائج مرضية       -٧٤

وهي تتمحور حول تنميـة اخلـدمات       .  استراتيجية عامة للضمان االجتماعي    بشأن اعتماد 
ة لألشخاص أو اجلماعات الذين يعيشون يف ظـروف         االجتماعية اخلريية أو اإلمنائية، املطلوب    

وسيشكل تنفيذ هذه االستراتيجية وسيلة هامة ملكافحة الفقر        . مؤقتة أو دائمة  بصورة  صعبة،  
 وزارة الشؤون االجتماعية    تتكفلويف جمال وصول السكان الفقراء إىل الرعاية،        . واالستبعاد

  .ميع املرضى املعوزينجبوالطفولة واألسرة 

  احلق يف الصحة  - حاء  
تنفـذ  فهـي   ويف هذا اإلطار،    . لرعاية الصحية األولية  ل احلكومة أمهية خاصة     تويل  -٧٥

  .مثل للهياكل الصحيةاألتوزيع السياسة الغرض منها ضمان 
 يف املائة من السكان الذين يعيـشون علـى          ٦٧ الصحية الوطنية    وتغطي اخلدمات   -٧٦

إال أن نوعية اخلدمات تعـاين مـن        . املع صحي   مرفق كيلومترات من    ٥مسافة تقل عن    
  .النقص يف املوظفني واملعدات



A/HRC/WG.6/9/MRT/1 

GE.10-15539 16 

.  يف املائة على الـصعيد الـوطين       ٧٤ نسبة   ٢٠٠٨وبلغت تغطية التحصني يف عام        -٧٧
 يف املائة، ويتراوح    ٨٠يف البلد على    مقاطعة   ٥٤ مقاطعة من أصل     ١٢ويزيد هذا املعدل يف     

.  يف املائـة   ٥٠عن   يف املقاطعات الثمانية املتبقية      ويقل منها،   ٣٤ يف املائة يف     ٥٠ و ٨٠بني  
  .٢٠١١ومن املتوقع إدخال التحصني ضد املكورة الرئوية يف عام 

ـ   اإلصابـة ومسحت أنشطة التحصني اإلضافية ضد احلصبة بتخفيض معدل         -٧٨ املرض ب
  .٢٠٠٧ حالة يف عام ٢٢ إىل ٢٠٠٤حالة يف عام  ٥ ٥٠٩ يف املائة من ٩٩بنسبة 
أمراض الطفل أحد النهج املنفذة للحـد مـن         ب املتكاملالتكفل  ل استراتيجية   وتشك  -٧٩

 اخلطـة    هذه وهناك حالياً ثالث مناطق يف البلد تشكل منطقة رائدة يف تنفيذ          . وفيات الرضع 
  . يف املائة يف هذه املناطق٥٠والتغطية . االستراتيجية الوطنية

 وفـاة   ٦٨٦(الـصحة العامـة      مشكلة رئيسية من مشاكل      ومةوتشكل وفيات األم    -٨٠
). التحقيق الدميغرايف الصحي يف موريتاين    : املصدر) (٢٠٠١ ألف والدة حية يف عام       ١٠٠ لكل

، برنامج التكفل بـالوالدات   تعميم  (ومن مث، اتُّخذت إجراءات كبرية للحد من هذه الوفيات          
ـ           د، وتعـيني   وحتسني الرعاية الصحية حلاالت الوالدة الطارئة، ومعدات مستـشفيات التولي

ومن املتوقـع  ...).   البلد، وإنشاء مركز مرجعي لألم والطفل يف املناطق الداخلية من   أخصائيني  
  . لتحديد التقدم احملرز يف هذا اجملال٢٠١٠إجراء حتقيق وطين ذي مؤشرات متعددة يف عام 

قة لوفيات واملرض واإلعااألكثر شيوعاً لسباب األ تشكلوما زالت األمراض السارية   -٨١
أوضاعاً بائسة  والسكان األكثر عرضة هلذه األمراض هم أولئك الذين يعيشون          . يف موريتانيا 

، والوصول إىل املاء الـصاحل للـشرب، واألميـة،          واالكتظاظ الدخل، والسكن،    من حيث 
  . مرافق الصرف الصحيوعدم كفايةوأسلوب احلياة، وسوء النظافة الصحية، 

هي التهابات اجلهاز التنفـسي احلـادة، واإلسـهال،          اليت تنتشر بكثرة  واألمراض    -٨٢
السل، وفريوس نقـص    (واملالريا، باإلضافة إىل أمراض أخرى، من مجلتها األمراض الوبائية          

اإليدز، واألمراض اليت يستهدفها برنامج التحصني املوسـع، والبلهارسـيا،          /املناعة البشرية 
ستهدف كـل هـذه    وُت). فشي األوبئة اليت ميكن أن تتسبب يف ت     والتهاب الكبد، واألمراض    

  .األمراض برامج حمددة
األمراض املزمنة واألمراض   بتكفل  الومن ناحية أخرى، ُتتخذ إجراءات هامة يف إطار           -٨٣

إنشاء مراكز وطنية لطب القلب، ومباحث األورام السرطانية، وديلزة         (والوقاية منها   الناشئة  
  ).الدم، ومركز طيب لألم والطفل

  ق يف التعليماحل  - طاء  
ويف هذا السياق،   .  يف جمال التعليم   كبريةبذلت موريتانيا يف السنوات األخرية جهوداً         -٨٤

وحظي تنفيذ هذا اإلصالح    .  إصالحاً هيكلياً رئيسياً لنظامها التعليمي     ١٩٩٩ يف عام    أجرت
  .٢٠١٠ و٢٠٠٢بدعم برنامج وطين لتنمية النظام التعليمي ُنفذ يف الفترة ما بني 
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تطـوير  إلحـداث  واستهدفت السياسة الوطنية لنماء الطفولة املبكرة أساساً إنشاء إطار            -٨٥
  .العايل متناسق للتعليم يسمح بتغطية مجيع مكونات النظام، من مرحلة ما قبل املدرسة إىل التعليم

ومسح تنفيذ السياسة الوطنية لنماء الطفولة املبكرة بتحقيق تقدم مهم نسبياً من حيث               -٨٦
 فـإن ويف املناطق الريفية واحمليطة باملدن،      . انية الوصول إىل املدارس واإلنصاف يف ذلك      إمك

 ٩٢فهو يقـارب  . يف أفريقيالى املعدالت من بني أع هو  املدارس األساسية   االنتظام يف   معدل  
ومحالت للتوعيـة وتعمـيم     تطوير مدارس حملية    وُتتخذ حالياً إجراءات ترمي إىل      . يف املائة 

قانونية، ال سيما تلك املتعلقة بإلزامية التعليم، وذلك لضمان وصول اجلميـع إىل             النصوص ال 
  . وإهنائهم له النوعيالتعليم األساسي

وتطبيقاً اللتزاماهتا الدولية، أدجمت موريتانيا يف تشريعاهتا الطابع اإللزامي لاللتحـاق             -٨٧
ألطفـال بـني    جلميع ا ياً   الذي جيعل التعليم إلزام    ،٠٥٤-٢٠٠١ القانون   ويقضي. باملدرسة

ويـشهد هـذا    . آلباء الذين خيالفونه  على ا  عقوبات جنائية    ، أيضاً بفرض   عاماً ١٤ و ٦ سن
  .احلكم التشريعي على رغبة احلكومة يف محاية حقوق الطفل وتعزيز وصوله إىل التعليم

  حقوق الطفل  - ياء  
طفل وبدأت عدة    على اتفاقية حقوق ال    ١٩٩١أبريل  / نيسان ٨صدقت موريتانيا يف      -٨٨

ويف هذا الصدد، ُوضعت اسـتراتيجية وطنيـة        . برامج ومشاريع من أجل تعزيز رفاه الطفل      
للضمان االجتماعي لألطفال وسياسة وطنية لنماء الطفولة املبكرة، وأُنشئ جملـس وطـين             

  .للطفولة، وُعززت احلماية القانونية لألطفال
حبقوق الطفل، شكلت احلكومة، بالتآزر مع     وإلشراك اجملتمع املدين يف عملية التوعية         -٨٩

  : ذكر ما يليجيدرويف هذا الصدد، . حركات اجملتمع املدين، أفرقة مواضيعية متعددة
  الفريق الربملاين للطفولة؛ •
  جتمع األئمة والعلماء املدافعني عن حقوق الطفل؛ •
  رابطة الصحفيني املدافعني عن حقوق الطفل؛ •
اء التقليـديني، واألطبـاء، والـصحفيني لنمـاء         شبكة الزعماء الدينيني، والزعم    •

  وبقائه؛ الطفل
  . لتعزيز حقوق الطفلرؤساء البلدياتشبكة  •
 إىل حتسني اإلطار العام     ٢٠١٠-٢٠٠٦وتوجه اهتمام السلطات العامة خالل الفترة         -٩٠

ويف هـذا  . لنماء الطفولة املبكرة وحتديد توجهات استراتيجية حلماية وتعزيز حقوق الطفـل    
  إجراءات رئيسية بتحسني تغطية التعليم قبل املدرسي على مستوى خمتلف           اختاذ ار، مسح اإلط

  .٢٠٠٥  يف املائة يف عام٥ مقابل ٢٠٠٩ يف املائة يف عام ٧ اليت بلغت احلضانةأنواع التعليم و
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 باعتماد خطة وطنية لنماء الطفولة املبكـرة        ٢٠٠٦وأُكملت هذه السياسة يف عام        -٩١
  :يلي ما حورت علىمت

   ملركز التدريب اخلاص بالطفولة املبكرة؛مقربناء وجتهيز   )أ(
  استقدام وتدريب مدربني؛  )ب(
بناء وإعادة تأهيل وجتهيز مراكز إقليمية للموارد للطفولة املبكرة ووضـع             )ج(

  . يناسب سياق الطفل املوريتاينيبرنامج وطين للتعليم قبل املدرس
ة لتغيري السلوك التغذوي تتمحور حول االتـصال        ونفذت احلكومة أيضاً استراتيجي     -٩٢

 املتابعة وتغطي. اجملتمعي لفائدة األطفال دون سن اخلامسة والنساء احلوامل والنساء املرضعات
وهلذا الغـرض،   .  مركز تغذية اجتماعياً   ١٩٣ طفل يف الشهر على صعيد       ١٨ ٥٠٠التغذوية  

ة ملتابعة الطفل، جيري تنفيـذها       استراتيجية وطني  ٢٠٠٨وضعت احلكومة واعتمدت يف عام      
وُينفذ هذا العمل عن طريق عـدة       . البلديف   مقاطعة ٥٤ مقاطعة من أصل     ١٦على مستوى   

برامج تتمحور حول مكافحة سوء تغذية األطفال، والتحصني ضد األمـراض، ومكافحـة             
  .املالريا، وتعزيز الرضاعة الطبيعية والسلوكات التغذوية السليمة واملمارسات الصحية

 محاية األطفال الذين يوجدون يف حالة صعبة أو املعرضون لـسوء         وجرى تعزيز آلية    -٩٣
  .حلماية األطفال وإدماجهم اجتماعياً ٢٠٠٧يف عام املعاملة من خالل إنشاء مركز 

.  حالياً تأطري األطفال الذين يوجدون يف حالة صعبة والعناية هبم          املركزويضمن هذا     -٩٤
ال ال يتمتعون بتأطري أسري أو يعيشون انقطاعاً جزئياً أو كلياً مـع             وقد استطاع إدماج أطف   

  .وسطهم األسري
  . إقليمية للتشاور من أجل محاية حقوق الطفلحمافلويف هذا اإلطار، أُنشئت عدة   -٩٥
ويف إطار محاية األطفال، أنشأت احلكومة بالتعاون مع اإلمارات العربيـة املتحـدة               -٩٦

  .اهلجن سابقاًسباقات دماج أطفال واليونيسيف برناجماً إل
 /وعلى مستوى الصحة، سجل الربنامج الوطين ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية            -٩٧

ليتامى واألطفال الذين أضـعفهم فـريوس نقـص املناعـة           با يضم فرعاً يعىن  اإليدز، الذي   
  .اإليدز، نتائج مرضية لفائدة األطفال املستهدفني/البشرية
خر متاماً، وضعت الـسلطات العامـة واعتمـدت سياسـة وطنيـة             ويف سياق آ    -٩٨
الطفولة املبكرة اهلدف منها هو النمو قبل املدرسـي، ومحايـة األطفـال، وحتـسني                لنماء

  .األساسية اخلدمات
أن السياسة الوطنية لنماء الطفولة املبكرة أسفرت عـن نتـائج           وجتدر اإلشارة إىل      -٩٩

  .مرضية يف جمال اإلحلاق باملدرسة
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  "القضايا اجلنسانية"حقوق املرأة و  - كاف  
، منها على وجه    صدقت موريتانيا على معظم الصكوك الدولية املتصلة حبقوق املرأة          -١٠٠

 االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة والربوتوكـول              اخلصوص
  .قوق املرأة يف أفريقيااالختياري للميثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، املتعلق حب

 املـرأة،   وضع، على تعزيز    ٢٠١٠-٢٠٠٦وركزت جهود احلكومة، خالل الفترة        -١٠١
  :وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين، ومحاية األسرة من خالل ما يلي

  تعزيز املشاركة االقتصادية للمرأة؛  )أ(
  حتسني وصوهلا إىل اخلدمات االجتماعية األساسية؛  )ب(
  وقها يف املشاركة السياسية واالجتماعية؛تعزيز حق  )ج(
  . لتغيري السلوكوضع استراتيجيات  )د(

 أكثـر   جمتمعـي ة اهلدف منـها تـوفري إطـار         يصاحلمتوأنشأت موريتانيا عدالة      -١٠٢
  .للنساء مالءمة
ويف إطار النهوض باملرأة، ُوضعت عدة سياسات واسـتراتيجيات وخطـط هـي               -١٠٣
  :يلي كما

  ؛)٢٠٠٨-٢٠٠٦(ة للنهوض باملرأة االستراتيجية الوطني •
  ؛)٢٠٠٦(السياسة الوطنية لألسرة  •
االستراتيجية الوطنية للتخلي عن تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث املعتمـدة يف             •

  ؛٢٠٠٧ عام
لمرأة الريفيـة   لعمل  الاالستراتيجية الوطنية لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين وخطة         •

  .٢٠٠٨املعتمدتان يف عام 
  : املرأة، ال سيما يف اجملاالت التاليةوضعق تقدم كبري يف جمال تعزيز وُحق  -١٠٤

  املشاركة السياسية؛ •
  تعميم مراعاة املنظور اجلنساين؛ •
  محاية املرأة من أشكال العنف وتعزيز وصوهلن إىل التعليم؛ •
  .التدريب املهين •
، اعتمـدت   ولتيسري وصول النساء إىل الواليات االنتخابية واملناصـب االنتخابيـة           -١٠٥

ومسح تنفيـذ هـذا     .  للنساء  يف املائة  ٢٠ حصة   قضى بتحديد  ٠٢٩-٢٠٠٦موريتانيا األمر   
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 يف يف املائة من املقاعد على صـعيد اجملـالس البلديـة             ٣٠,٣٣األمر للنساء باحلصول على     
  . يف املائة من املقاعد يف اجلمعية الوطنية وجملس الشيوخ١٩االنتخابات احمللية األخرية و

  أنشطة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  - الم  
يف سياق األنشطة املضطلع هبا يف إطار مهمة تعزيز حقوق اإلنسان، نظمت اللجنة                -١٠٦

 يوم حقوق اإلنسان الذي يصادف العاشر من         مبناسبة ٢٠٠٨الوطنية حلقوق اإلنسان يف عام      
 يف مجيـع أحنـاء      ديسمرب أنشطة تذكارية امتدت على مدى مخسة عشر يوماً        /كانون األول 

واسُتهدف هبذه املناسبة األطفال واملوظفون املكلفون بإنفاذ القانون وعامة اجلمهـور           . البلد
  .ومنظمات اجملتمع املدين

مؤمتر حلقوق الطفل بالتعاون مع اليونيسيف بتوعية عامة        تنظيم  وهبذه املناسبة، مسح      -١٠٧
  .اجلمهور بآليات تعزيز ومحاية حقوق الطفل

، نظمت اللجنة دورات تدريبية لفائدة مـوظفي الـسجون          التظاهرةالل هذه   وخ  -١٠٨
، ودورة للتوعية باحلقوق االقتـصادية   "التعذيب وسوء املعاملة يف السجون    " موضوع   تناولت

محلة توعية حبقوق املرأة يف     وواالجتماعية والثقافية، ال سيما بشأن احلق يف التغذية والصحة،          
  .الوسط الريفي

 واملكلفون بواليات مبوجب  سياق الزيارات اليت أجراها املكلفون بواليات دولية        ويف    -١٠٩
اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان، أجرت اللجنة مقابالت مع هذه اآلليات املختلفة            

  .بشأن احلالة السائدة يف البلد
إلنسان  تقارير سنوية عن حالة حقوق ا      على إعداد منذ إنشائها،   قد دأبت اللجنة،    و  -١١٠

  .يف البلد

  توعية اجلمهور حبقوق اإلنسان  - ميم  
اضطلعت السلطات العامة واملنظمات الوطنية للدفاع عن حقوق اإلنـسان بعـدة              -١١١

  :أنشطة للتوعية حبقوق اإلنسان، منها ما يلي
 ملوريتانيا يف جمال    التعاقديةنطاق االلتزامات   "تنظيم حلقات دراسية للتوعية مبسألة       •

  ؛"سانحقوق اإلن
 من خالل تنظيم عدة أنشطة تذكاريـة         سنوياً إحياء اليوم العاملي حلقوق اإلنسان     •

  لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛
منع الرتاعات وتوطيـد التماسـك      "تنفيذ أنشطة التوعية املقررة يف إطار برنامج         •

  ؛"االجتماعي يف موريتانيا
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وق اإلنسان يف الـدعوى     احترام املبادئ األساسية حلق   "تنظيم حلقات عمل بشأن      •
  مبساعدة عدة شركاء خارجيني؛" اجلنائية يف موريتانيا

   حلرية الصحافة؛اليوم العامليإحياء  •
تعميم منظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان للمبادئ والقيم املتعلقة حبقوق اإلنسان            •

أثناء محالت اإلعالم والتعليم واالتصال بشأن املمارسات الضارة بصحة النـساء           
، والتسمني، ومـا إىل     رتشويه األعضاء التناسلية لإلناث، والزواج املبك     (طفال  واأل
وبشأن مواضيع أخرى تتصل باحترام حقوق اإلنسان مثل حقوق األشخاص   ) ذلك

  .ذوي اإلعاقة، وحقوق املهاجرين، واالجتار باألشخاص

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  - نون  
اماهتا الدولية، بعض تقاريرها أمام هيئات املعاهـدات        عرضت موريتانيا، وفقاً اللتز     -١١٢

ومـن  . التابعة لألمم املتحدة وتلقت زيارة عدة مكلفني بواليات تابعة جمللس حقوق اإلنسان        
 ١٩٩٩يف عـامي    ( تقاريرها أمام جلنة القضاء على التمييز العنـصري          هذا املنطلق، قدمت  

، واللجنة املعنية بالقضاء علـى      )٢٠٠٩ و ٢٠٠١يف عامي   (، وجلنة حقوق الطفل     )٢٠٠٤و
  ).٢٠٠٧يف عام (التمييز ضد املرأة 

  : يف إطار التبادل مع آليات جملس حقوق اإلنسانواستقبلت كذلك  -١١٣
املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكـره            )أ(

 / كانون الثـاين   ٢٤  إىل ٢٠ من   ،األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، السيد دودو ديني        
  ؛٢٠٠٨يناير 

 ،الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي، الذي تترأسه السيدة ليلى زروقي           )ب(
  ؛٢٠٠٨مارس / آذار٣فرباير إىل / شباط١٩من 

املقررة اخلاصة املعنية بأشكال الرق املعاصرة، مبا يف ذلك أسبابه وعواقبـه،              )ج(
  .٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٤أكتوبر إىل /ن األول تشري٢٤ من ،السيدة غولنارا شاهينيان

وفيما يتعلق بالتوصيات اليت قدمتها خمتلف هيئات املعاهدات املعنية، اختذت موريتانيا         -١١٤
  :ويتعلق األمر مبا يلي. عدة تدابري من أجل تنفيذها

  :تدابري هتدف إىل تنفيذ توصيات جلنة القضاء على التمييز العنصري  -١  
  ؛١٩٨٩وا إىل السنغال عقب أحداث عام أ املوريتانيني الذين جلعودة  )أ(
  جترمي الرق وقمع املمارسات االسترقاقية؛  )ب(
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 باملنظمات غري احلكومية املعنية بالـدفاع عـن         ٢٠٠٥االعتراف يف عام      )ج(
  حقوق اإلنسان اليت مل تكن تعترف هبا السلطات الوطنية فيما مضى؛

 حلقوق اإلنـسان وفقـاً ملبـادئ بـاريس يف           إنشاء جلنة وطنية مستقلة     )د(
  ؛٢٠٠٦ عام

تنفيذ اإلجراءات اليت تستهدف السكان املتضررين باملمارسات التقليديـة           ) ه(
  .٢٠٠٩وآثار الرق، خاصة عن طريق برنامج القضاء على آثار الرق، الذي أُنشئ يف عام 

  :التمييز ضد املرأةتدابري هتدف إىل تنفيذ توصيات اللجنة املعنية بالقضاء على   -٢  
توعية املوظفني الساميني، والقـضاة واملـساعدين القـضائيني، واألئمـة             )أ(

  والفقهاء، والنساء، واجلمهور بأحكام االتفاقية؛
دارة الشؤون االجتماعية   إل تابعة ني اجلنس باملساواة بني إنشاء مديرية مكلفة      )ب(

  ؛اليت أنشئت حديثاًوالطفولة واألسرة 
وف وصول النساء الريفيات إىل الرعاية الصحية مـن خـالل           حتسني ظر   )ج(

توفري املعدات واهلياكل األساسية الالزمة لفائـدة       (اجلهود املبذولة حديثاً لفائدة هذا القطاع       
تنظيم األسرة، وفريوس   يف جمال   املستشفيات اإلقليمية، وسيارات اإلسعاف، ومحالت التوعية       

  ؛)من األمراضاإليدز وغريه /نقص املناعة البشرية
  .نشر توصيات اللجنة على نطاق واسع لدى مجيع اجلهات الفاعلة املعنية  )د(

  :تدابري هتدف إىل تنفيذ توصيات جلنة حقوق الطفل  -٣  
إصالح التشريعات املوريتانية جلعلها مطابقة ملبـادئ احلمايـة اجلنائيـة              )أ(
  القصر؛ لألطفال

 عـن تـشويهات األعـضاء       لـصاحل التخلـي   ) الفتوى(إعالن العلماء     )ب(
  لإلناث؛ التناسلية

والتكفل اإليدز  / املناعة البشرية  نقص فريوس   بالوقاية من اعتماد قانون يتعلق      )ج(
  .باملصابني ومكافحته

  :وُنفذت إجراءات أخرى، خاصة ما يلي  -١١٥
  إنشاء برملان لألطفال؛ •
اسلية لإلنـاث   تشويه األعضاء التن  ممارسة  وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية ملكافحة       •

  ؛)٢٠٠٧يناير /كانون الثاين(
  إنشاء جلنة وطنية ملكافحة أشكال العنف القائم على نوع اجلنس؛ •
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  تنظيم محالت لتعميم مدونة األحوال الشخصية يف إطار مكافحة الزواج املبكر؛ •
   عاماً؛١٤  بمراجعة قانون العمل الذي حيدد السن األدىن لعمل الطفل  •
  ومركز للحماية واإلدماج االجتماعي للطفولة؛إنشاء مديرية للطفولة  •
يف اختاذ تدابري بديلة الحتجاز األطفال املخالفني للقانون تكرس إيداع األطفـال             •

 اللجوء إىل االحتجـاز   عدم   و احملاكمة والتحقيق و  مؤسسات الرعاية قبل احملاكمة   
  .كمالذ أخري إال

تفقدوا بكل استقاللية، كـلٌ يف      بأن ي ومسحت الزيارات املختلفة للمكلفني بواليات        -١١٦
 للسلطات العامة املوريتانية بتحسني حالـة       جمال اختصاصه، األوضاع السائدة كما مسحت     

  .حقوق اإلنسان وفقاً لتوصياهتم
التدابري اليت اختذهتا احلكومة اسـتجابة      أن من بني     يف هذا اإلطار     واجلدير باملالحظة   -١١٧

  : ما يليهلذه التوصيات

  :دف إىل تنفيذ توصيات الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفيتدابري هت  -٤  
  حيدد نظام احلبس االحتياطي؛بات مراجعة قانون اإلجراءات اجلنائية الذي   )أ(
. تنظيم املراقبة واحلراسة يف أماكن االحتجاز خالل احلـبس االحتيـاطي            )ب(

ويف هـذا   .مـاكن املختلفـة  وجيري املدعون العامون للجمهورية زيارات مراقبة يف هذه األ       
 الذي يلغي وحيـل     ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢٠ املؤرخ   ٠٣١-٢٠١٠اإلطار، ينص القانون رقم     

 املتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، يف مادته الرابعة          ٠١٥-٢٠٠٦حمل األمر رقم    
مفوضـيات  (أماكن االحتجاز   إىل   هذه املؤسسة املستقلة زيارات مباغتة       إجراءعلى إمكانية   

  ؛)الشرطة ومراكز االحتجاز أو إعادة التأهيل
حتسني مستمر لظروف احلياة يف أماكن االحتجاز وحظر أي عمـل غـري               )ج(

  إنساين أو قاسٍ أو مهني جتاه شخص حمروم من احلرية؛
تعزيز قدرات القضاة واحملامني وغريهم من املساعدين القضائيني يف جمـال             )د(

  .واحملاكمة العادلةمعرفة املعايري الدولية 

تدابري هتدف إىل تنفيذ توصيات املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز              -٥  
  العنصري وكُره األجانب وما يتصل بذلك من تعصُّب

شراكة مع التنفيذ احلكومة لربنامج وطين ملنع الرتاعات وتعزيز التماسك االجتماعي ب         -١١٨
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وصندوق األمم املتحدة       (ة األمم املتحدة    نظومتابعة مل وكاالت  

لألنشطة السكانية، وبرنامج األغذية العاملي، ومكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات             
  .بتمويل من الصندوق األسباين لألهداف اإلمنائية لأللفية) واجلرمية
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الجتماعي من خـالل تطـوير ثقافـة        ويهدف هذا الربنامج إىل توطيد التماسك ا        -١١٩
عادل للموارد لفائدة السكان املنـتمني إىل فئـات ضـعيفة، ال سـيما              التوزيع  الاملواطنة، و 

  .املوريتانيون العائدون من السنغال والسكان املتضررون مبمارسات الرق التقليدية وآثارها
حلكوميـة الدوليـة،     موريتانيا مع املنظمات غـري ا      تقيمهاويف إطار العالقات اليت       -١٢٠

ومؤسسات وهيئات حقوق اإلنسان، استجابت احلكومة لطلبات الزيارة الواردة من منظمة           
العفو الدولية، ومنظمة مراسلون بال حدود، واللجنة األفريقية حلقوق اإلنـسان والـشعوب             
وعقدت اتفاقاً مع اللجنة الدولية للصليب األمحر يسمح هلذه املؤسسة بـإجراء زيـارات يف               

  .يع مراكز االحتجازمج
ومسحت الزيارات املختلفة اليت أجرهتا هذه اهليئات واملنظمات غري احلكومية الدولية             -١٢١
  . باالستعالم بكل استقاللية عن حالة حقوق اإلنسان يف البلداهليئات واملنظماتهلذه 
ور مـع   وتبني هذه احلالة األمهية اليت توليها أعلى سلطات الدولة للحوار والتـشا             -١٢٢

  .جمموع آليات تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

املبادرات، واألولويات، وااللتزامات الطوعية، والقيود والتحـديات،         - رابعاً  
  لمساعدةلحتياجات االو

  املبادرات  - ألف  
 التزاماهتا الواردة يف اإلعالن الذي قدمته دعماً لترشيحها       ، بناًء على  تعهدت موريتانيا   -١٢٣

إلنسان التابع لألمم املتحدة، بالعمل على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان علـى            جمللس حقوق ا  
ويف هذا اإلطار، اختذت موريتانيا جمموعة مـن        . الصعيد الدويل والعريب واألفريقي والوطين    

التدابري الرامية إىل تنفيذ التزاماهتا الدولية واملشاركة يف اجلهـود املبذولـة لتعزيـز ومحايـة                
  .اإلنسان حقوق
وهكذا، بدأت موريتانيا عملية لسحب التحفظ العام الذي كانت قد أبدته وقـت               -١٢٤

  .انضمامها إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
تقدميها إىل جلنة حقوق يتعني عليها  إعداد التقارير اليت وخطت خطوات متسارعة يف   -١٢٥

تمييز ضد املرأة، واللجنة املعنيـة حبمايـة حقـوق          اإلنسان، واللجنة املعنية بالقضاء على ال     
العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وجلنة القضاء علـى التمييـز العنـصري، وجلنـة               مجيع

  .التعذيب مناهضة
 يف املنتديات الدولية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان والشعوب على الصعيد       وشاركت  -١٢٦

  .ام الكرامة اإلنسانيةالدويل والعريب واألفريقي من أجل دعم احتر
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  األولويات  - باء  

  الوحدة الوطنية  -١  
 انتهاكات حقوق اإلنسان اليت أثرت، خـالل العقـد   مسألة التعامل معلقد كانت     -١٢٧

  .املاضي، يف وحدة البلد ومتاسكه يف صميم انشغاالت احلكومة
ـ              -١٢٨ وا إىل  أوقد أسفر ذلك عن عودة طوعية وكرمية ومنظمة للموريتانيني الـذين جل

 " اإلنـساين  العـبء "تسوية   املؤسفة واملؤملة وعن بدء عملية       ١٩٨٩السنغال عقب أحداث    
  .داخل القوات املسلحة واألمنية

وأسفر االندفاع التضامين وتعزيز التماسك االجتماعي أيضاً عن تنفيذ برامج هتدف إىل             -١٢٩
  .ن املتضررون بآثار الرقحتسني ظروف حياة الشرائح الضعيفة من اجملتمع، ال سيما السكا

  عودة الالجئني  -٢  
 مـن   ١٩٨٩وا إىل السنغال عقب أحداث      أحالة املوريتانيني الذين جل    ولقد ُسّويت   -١٣٠

 بني موريتانيا ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٢خالل تنفيذ االتفاق الثالثي األطراف املوقع يف       
  .ئنيوالسنغال ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالج

ويهدف هذا االتفاق فعالً إىل تيسري العودة املنظمة لالجئني املوريتانيني يف الـسنغال          -١٣١
، واإلعادة الطوعيـة  )١املادة  (وهو يقوم على مبادئ احلق يف العودة        . حتت إشراف املفوضية  

روف ، واإلعادة إىل الوطين يف ظ  )٣املادة  (، واحلفاظ على وحدة األسرة      )٢املادة  (إىل الوطن   
  ).٤املادة (كرمية وآمنة 

ومبوجب هذا االتفاق الثالثي األطراف، تقع على موريتانيـا مـسؤولية اسـتقبال               -١٣٢
العائدين مع ضمان أمنهم وكرامتهم وكفالة إعـادة إدمـاجهم يف النـسيج االقتـصادي               

  ).٩املادة (واالجتماعي للبلد 
املنظمة ولكفالة إعادة الالجئني الطوعية      ة مالئم آليةوللوفاء بالتزاماهتا، أقامت الدولة       -١٣٣

ويف هـذا   .  إىل مناطقهم األصلية   إىل الوطن وإدماجهم االقتصادي واالجتماعي فور عودهتم      
 أسندت إليها  الوكالة الوطنية لدعم وإدماج الالجئني،       ٢٠٠٨اإلطار، أنشأت الدولة يف عام      

  . اإلسهام يف استقبال وإدماج العائدينمهمة
 أدت دوراً   الـيت املركزية واإلقليميـة    يف تعبئة اإلدارات     أيضاً   ذه اآللية وسامهت ه   -١٣٤

 والنـشاط الزراعـي وتـسوية    السكن( العائدين إىل امللكية العقارية لتسهيل وصولأساسياً  
  ).الرتاعات اليت تنطوي عليهما

 موقعـاً يف    ١١٧ عائداً استقروا يف     ١٩ ٠٤٨وصل عدد العائدين إىل     ،  حينهوحىت    -١٣٥
  .ةسابعاطق ترارزا وبراكنا وغورغول وغيدمياغا ومن
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 عدد األشخاص العائدين  عدد األسر العائدة  عدد مواقع االستقبال  عدد القوافل
١٩ ٠٤٨  ٤ ٧٢٣  ١١٧  ٧٩  

 واملـوظفني  أعوان الدولـة ، أنشأت احلكومة جلنة وطنية لتعداد      وباإلضافة إىل ذلك    -١٣٦
  .١٩٨٩ضحايا أحداث عام العموميني 

رعت هذه اللجنة، على الصعيد الوطين ويف اخلارج، يف تعداد مجيـع املـوظفني             وش  -١٣٧
  .واألفراد املتعاقدين مع الدولة املعنيني بغية إعادة إدماجهم يف احلياة العملية

   اإلنساينالعبء  - جيم  
حتققت تسوية مسألة التجاوزات املرتكبة داخل القوات العسكرية واألمنية بفـضل             -١٣٨

أسفرت عن نوع   و بني السلطات العامة وأصحاب احلق       ٢٠٠٨ بدأت يف عام     يةتشاورعملية  
  .من االتفاق وفقاً للقانون املوريتاين، والقيم اإلسالمية، واالتفاقيات واملعاهدات الدولية

إعالن الدولـة  وإىل ) الدية(صحاب احلق أل ات تعويضتقدميوأدت هذه التسوية إىل      -١٣٩
والعفو مبناسبة يوم املصاحلة الوطنية املنظم يف كايـدي، يف   إحياء ذكرى الضحاياواجب  عن  
  ).صالة ترمحاً على أرواح الضحايا وخطاب رئيس اجلمهوريةال (٢٠٠٩مارس / آذار٢٥

  القضاء على آثار الرق  - دال  
، بدأت احلكومة برناجماً واسعاً للقضاء على آثار الرق يهـدف إىل            ٢٠٠٨منذ عام     -١٤٠

ت االجتماعي واالقتصادي من خالل حتسني سبل العيش وظروف حترير        احلد من أوجه التفاو   
  .السكان املتضررين من آثار الرق

وللحد من أوجه التفاوت االجتماعي واالقتصادي وحتسني ظروف حياة الـسكان             -١٤١
  :الذين تعرضوا آلثار الرق، ينفذ الربنامج مخسة حماور ذات أولوية هي كما يلي

  شاركة؛التخطيط القائم على امل •
  ؛)واملياهالتعليم والصحة (البىن التحتية األساسية  •
  تعزيز وسائل اإلنتاج للسكان املعنيني؛ •
  تعزيز القدرات املالية للسكان املستفيدين؛ •
  .تعزيز قدراهتم اإلدارية والتقنيةتوعية السكان املعنيني و •
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  )٢٠٠٩/٢٠١٠: السنة(جدول يتعلق حبالة برنامج القضاء على آثار الرق 
   أوقية موريتانية١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  امليزانية اإلمجالية للربنامج

   أعمال١ ١٠٥  املنفذةعدد األعمال 
   بلدة٢٨٢  عدد البلدات املستفيدة

  ٩٣ ٣٥٨  جمموع السكان املستفيدين

  .)٢٠١٠(برنامج القضاء على آثار الرق   :املصدر
آثار الرق مـن خـالل       األشخاص ضحايا    مساعدةويهدف هذا الربنامج أيضاً إىل        -١٤٢

  .نسانيةاإلقانونية والساعدة امل يكفل هلمصندوق للدعم 
 الذي جيرم الـرق ويقمـع املمارسـات         ٠٤٨-٢٠٠٧وفيما خيص تنفيذ القانون       -١٤٣

 تتمكن بعد مـن االسترقاقية، فرغم وجود حاالت معلقة أمام احملاكم الوطنية، فإن القضاة مل        
  .املعروضة عليهمرقاق ستاالمارسات مبالنظر يف االدعاءات 

  القيود والتحديات  - هاء  

  القيود  -١  
 عائقاً رئيسياً أمام    ستحكمم كبلد متخلف مطبوع بفقر مدقع       موريتانيا  حالة تشكل  -١٤٤

  .التمتع الكامل باحلقوق االقتصادية واالجتماعية
يف ذلك  ورغم الصعوبات اهلائلة اليت يواجهها البلد، فإن السلطات العامة، يساعدها             -١٤٥

الشركاء التقنيون واملاليون، تنفذ مشاريع طموحة ملكافحة الفقر من أجل حتقيق األهـداف             
  .اإلمنائية لأللفية

  التحديات  -٢  
التحديات الرئيسية اليت ما زالت تواجهها موريتانيا فيما خيص التمتع الكامل حبقوق              -١٤٦

  :اإلنسان هي كما يلي
  تفاقيات الدولية املصدق عليها؛قلة مواءمة تشريعاهتا مع أحكام اال •
 حمتوى النصوص القانونيـة املتـصلة        على عاتقها   اجلهات الفاعلة املعنية   أخذعدم   •

  حبقوق اإلنسان؛
  عدم كفاية املوارد البشرية واملالية ملنظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان؛ •
ـ  نقـص يؤدي إىل   مبا   ختصص القضاة    القصور يف  • قـضائية يف جمـال     السوابق  ال

  .نساناإل حقوق
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  لمساعدةلحتياجات اال  - واو  
األمم املتحدة الـسامية حلقـوق      عمالً باتفاق املقر املوقع يف نيويورك بني مفوضية           -١٤٧

سيفتتح قريباً يف موريتانيا مكتب قطري للمفوضـية لتقـدمي          واحلكومة املوريتانية،   اإلنسان  
سان والعمل اإلنساين والعالقات مفوضية حقوق اإلن(مساعدة تقنية إىل اهلياكل الوطنية املعنية      

 الوطنية حلقوق اإلنسان، ووسيط اجلمهورية، واهليئات القـضائية         اللجنةمع اجملتمع املدين، و   
  ).الوطنية، ومنظمات اجملتمع املدين

 الربامج الوطنية ذات األولوية الرامية      لدعموموريتانيا حباجة أيضاً إىل مساعدة مالية         -١٤٨
  . على بطالة الشباب، ووضع مبادرات للنمو االقتصادي تدرجيياًلقضاءإىل مكافحة الفقر، وا

وتشكر موريتانيا هبذه املناسبة مجيع البلدان الصديقة والشركاء التقنيني واملاليني على             -١٤٩
 التعاون يف سبيل تعزيـز ومحايـة        زيادة وتناشد اجملتمع الدويل     ها اإلمنائية إسهامهم يف جهود  

  .حقوق اإلنسان

        


