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الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل
الدورة الثالثة والعشرون
 13-2تشرين الثاين/نوفمرب 2015

مووووعد ه دف و و مفو و ووية اامو ووة المتقووودة السو ووامية لققو وووق اإلنسو ووان و قو ووا
للفقرة (15ج) من مر ق قرار مجلس حقوق اإلنسان  1/5والفقورة  5مون
مر ق قرار المجلس 21/16
موريتانيا*
ه ــلا الت ري ــر ه ــو م ــودم لمم موم ــا امل دمـ ـ م ــن  20دهـ ـ ة ــاة م ــمح ( )1إىل عمميـ ـ
االست راض الدوري الشـام .وهـو يتع ـي هياـ .امل ـاتو التوديهيـ ال امـ الـا اعتمـدها مـ ة ـو
اإلنسـ ــا م ـ ــرر  119/17وال يتضـ ــمن الت ريـ ــر وي ـ ـ ظراأ وو ودهـ ــا ن ـ ــر وو ا اةـ ــا مـ ــن
دان ــو مةوا ــي األم ــم املتح ــدة الس ــامي ــو اإلنس ــا (املةوا ــي الس ــامي ــو اإلنس ــا )
ــورة م ه يـ ةوا ـ اي ـ
وال وي ةاــم وو ـرار فيمــا يت ــ .اتعــاأا ذــدتة و ــد هجيــر
ال ـ م مرادــي امل مومــا ال ـوارتة الت ريــر يمــا ا ــدر اإلماــا اإل ــاأ عم ـ ال ــو األةــمي
م ــن تو تغي ــع وعمـ ـ ا ـ ـرار ا مـ ـ  21/16جُي ــم ةس ــو م تضـ ـ ا ــا ف ــر مس ــت .
إلسهاما املؤسس الوط ي ـو اإلنسـا التا ـ لمدولـ مواـو االسـت راض وامل تمـدة ـاأا عمـ
الت يُّ ــد الاام ــ .ر ــاتو ــاري وتجت ــال عمـ ـ املو ــي الشـ ـ ا لممةوا ــي الس ــامي ــو اإلنس ــا
إعــدات هــلا الت ريــر توري ـ
ال ــو الاامم ـ الــا تتضــمن يــي امل مومــا ال ـوارتة و ــد روع ـ
االست راض والتطورا الا ةدثت تمك الة ة
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هوال -المعلوم ووال المقدم ووة م وون المنسسووة الوإلني ووة لققوووق اإلنس ووان للدول ووة قي وود
االستعراض ،المعتمدة و قا لمبادئ باريس
هلف -المعلومال ااساسية واإلإلار
 -1ووةت الم
مل م ال م .الدولي

()2

الوط ي املوريتاني

و اإلنسا موريتانيا الت ديق عم االتةا ي ر م 189

 -2وهي ــر الم ـ ـ ــا موريتاني ــا ط ــرل تس ــي اتةا ي ــا توليـ ـ ــو اإلنس ــا و ث ثـ ـ
روتويـوال إاــافي وو ــار إىل اــرورة ت ميــم تمــك االتةا يــا ومراد ـ ال ــو الوط يـ ملواأمتهــا
()3
مي االلتماما الدولي
 -3و ي ــت الم ـ ــا م ـ اــرورة ممح ـ ملراد ـ ال ــانو اغ ــائ لتضــمي ت رية ـا ل ت ــا
()4
ووعما ال ف املرتا اد ال ساأ
 -4وووة ــت الم ـ ـ ــاترا وةا ــا اتةا ي ـ ال ض ــاأ عمـ ـ ي ــي و ــاا التميي ــم ا ــد املـ ـروة
()5
التشري ا ومن مث ت يم مح لمتوعي انو األةوا الشخ ي
 -5وتعت الم
()6
اهل رة والم وأ

إىل إةدار مشرو انو س ق و وجعد

عـا  2008لتحسـ إتارة مسـائ.

 -6ونات الم اةـ ل ال ـانو ال ـاري مشـعة إىل و التشـري ا
()7
ت م .عم توطيد الوةدة الوط ي وت ميم متاسك ال سيج االدتماع

هـلا امليـدا نـو و

 -7و الت الم إ االس اتي ي الوط ي املواوع إلاةاأ الطا ي املؤسس عم املسائ .اغ سـاني
وإع ــدات وت ةي ــل عطـ ـ ال م ــ .الوط ي ـ ملاافحـ ـ ال ــف ال ــائم عمـ ـ ن ــو اغـ ـ ()2018-2015
()8
ةديثتا لمغاي حبيث ال ميان ياس و هما
 -8و ي ــت الم ـ و إنشــاأ ويال ـ التضــامن ملاافح ـ امةــا االس ـ ا وماافح ـ الة ــر واعتمــات
ع ــا  2014ت ــد عا ا ي ــا الت ــدير( )9ورو
عارطـ ـ الطري ــق ملاافحـ ـ امة ــا االسـ ـ ا
الم فض ا عن هلـك و م حهـا هـ وم مـا ا تمـي املـدين إماانيـ رفـي تعـاوة لممطال ـ ـا ق
()10
املدين من ان و ي مز عم السمطا ال ام عم واي ةد هلل املمارس

باء -التعاون مع آليال حقوق اإلنسان
-9
اإلنسا
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()11

مطال تهــا تودي ـ تع ـوا إىل امل ــررين اقاة ـ التــا

م ـ ة ــو
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عية -فنفيذ االلتدامال الدولية المتعلقة بققوق اإلنسان
 -10ووةت الم

السمطا

 -11ورة ت الم

اختاه تدا ع متان يي األسر من إعطاأ هوي مدني لألطةا

اعتمات رنامج وطين لم ضاأ عم تشوي األعضاأ الت اسمي لإلناث

()12
()13

 -12ووعر ت الم عن وسةها أل و ي امل رر الوزاري املت مق ال م .امل ـم تضـرر سـ و ان ـدا
()14
التواة .واملتا والت ئ االدتماعي
ـ س ـ وا عم ـ
 -13ووعم ــت الم ـ و ويثــر مــن ث ث ـ ةال ـ اس ـ ا عراــت ع ـ
ال ضـاأ وو مـرتاذ هـل األف ــا ال ـوا ع ـا م لا هــا واــافت و االدتهـات ال ضــائ ال يـما تو
()15
ما توعا انو عا 2007
 -14ووعر ت الم
امل روا عم ال ضاأ

عن وسةها ل درة ضايا الموا امل ار وو ال سري الا ةدر فيها وةاا وو

()16

 -15ووعم ــت الم ـ ـ و م ــن الض ــروري توا ــيري إدـ ـراأا وم ــايع الت ـ ـريري ت ــيم امل ــاهرا
()17
ويللك اة ا ا ريا ال ام وومن املواط من ود .ت ميم ةري الت ع
 -16والة ت الم ون عم الر م من اخنةاض م دال ال طال وُتسن ال اتج احملم اإل ـا
فا سو ال م .ال يما م درا لتحديا هيامي ي عة ةيـث ال يـما ال طـا ـع الرسـ يسـتخد
()18
نس تميد عم  86املائ من ال مال ال شط ال طا اقا ع المراع
 -17و ي ــت الم ـ و مــن الضــروري ت ميــم السياس ـ ال ام ـ اقاة ـ األ ــخا
()19
وعاة عم مستوة ال م .وا و عم اقدما االدتماعي األساسي

هوي اإلعا ـ

ثانيا -المعلومال المقدمة من الجهال ااخرى صاحبة المصلقة
هلف -المعلومال ااساسية واإلإلار
 -1نطاق االلتدامال الدولية

()20

 -18وفـات م مـ ال ةـو الدوليـ ـا مـن ـ توةـيا االسـت راض الـدوري الشـام .ال ــاترة
عــا  )21(2010ةــد ت ا اومـ عمـ الربوتويــو االعتيــاري التةا يـ م اهضـ الت ــليو واالتةا يـ
()22
الدولي ماي يي األ خا من االعتةاأ ال سري واتةا ي ة و األ خا هوي اإلعا
 -19وووةـ املرةـد املوريتـاين ـو اإلنسـا والدمي راطيـ موريتانيـا الت ـديق عمـ الربوتويـوال
االعتياري املمح ال هد الدو اقا ا و املدني والسياسي ( )23وال هد الدو اقا ا و
اال ت اتي واالدتماعي والث افي واتةا ي ال ضاأ عم يي و اا التمييم اد املـروة واتةا يـ ة ـو
()24
الطة .شا ا اك األطةا امل ازعا املسمح
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 -20وووة ـ االُت ــات ال ــدو لمدراس ــا اإلنس ــاني واألع ي ـ موريتاني ــا س ــحو ُتة ا ــا عمـ ـ
()25
اتةا ي ال ضاأ عم يي و اا التمييم اد املروة
 -21وووةـت م مـ ال ــا املةتــول الدوليـ موريتانيــا ســحو ُتة هــا عمـ ال هــد الــدو اقــا
()26
ا و املدني والسياسي واتةا ي م اهض الت ليو
 -2اإلإلار الدستوري والتشريعي
 -22و ـار مؤسسـ الارامـ إىل و ويـ مؤسسـ تسـتوري مل جاــدت عـ املهـ .المم يـ ال انونيـ
واس ـ ــتمر تادي ـ ــ .االنتخا ـ ــا الربملانيـ ـ ـ ال ـ ــا ي ـ ــا م ـ ــن املمم ـ ــي إدرا ه ـ ــا م ـ ــدئي ا تشـ ـ ـرين الث ـ ــاين/
نــوفمرب  )27(2011يم ــا تادمــت انتخا ــا م ـ الش ــيوز الــا ي ــا مــن املمم ــي إدرا ه ــا ظهار/
مارس  2015إىل ود .ع مسم ( )28وواـافت املؤسسـ و ذمـد ولـد ع ـد ال ميـم مـدت واليتـ
()29
ةميرا /يوني  2014د م اط واس ل نتخا ا من دانو األةما السياسي األعرة
 -23وو ــار مؤسس ـ الارام ـ إىل و الدســتور ــد جعــد عــا  )30(2012وو مــاتة دديــدة
وتعم ــت عمي ـ ــد مراد ت ـ ت ت ــرب ال ــر والت ــليو إلد ـرميت م ــن اغ ـرائم ا ــد اإلنس ــاني إل وووة ـت
موريتانيــا ــا تط ــق األةاــا الدســتوري اغديــدة انو ــا احملم ـ ( )31وو ت ــرل الت ــليو وارم ـ
()32
ال انو اغ ائ
 -24وووةــت الور ـ املش ـ ي  1موريتانيــا ــاترا ــانو ا ــر ُتديــدا التمييــم عم ـ وســاس ط ـ
()33
وو الر اإلثين ومساعدة احايا الر عم عيش ةياة مست م
 -25وهيــر م م ـ األمــم والش ـ و ــع املمثم ـ و الدســتور ي ـ م عم ـ املســاواة ـ اغ س ـ
()34
لا ال ي رل التمييم وال اغرائم الا تت رض هلا ال ساأ ُتديدا مث .اال ت ا

 -26وووةت الور املش ي  2موريتانيا ت ـر اال ت ـا ( )35وووةـتها الور ـ املشـ ي  3سـن
تشريي يرت مرتاذ اال ت ا والسمطا اإلتاري وسمطا الشـرط والسـمطا ال ضـائي املت اعسـ
()36
ةاال اال ت ا
 -27وو ـار الور ـ املشـ ي  4إىل و ال ـانو املـ م لمم تمـي املــدين مل يج تمـد ــد لـا يســه.
()37
انتهاك ا و ةري الت مي وةري تاوين اغم يا وةري الروي وةري الت اهر
 -28وووةــت اغم يـ املوريتانيـ لت ميــم ا ــو موريتانيــا اعتمــات مشــرو ال ــانو اقــا
()38
اللي نري إعدات الو ت الراهن

ــالم وأ

 -29وووةــت اغم ي ـ موريتانيــا اعتمــات املراســيم وامل ــررا الــا تط ــق األمــر ال ــانوين ال ــاتر
()39
عا  2006حبماي ة و األ خا هوي اإلعا
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 -3اإلإلار المنسسي والبنية ااساسية لققوق اإلنسان وفدابير السياسة العامة
 -30و ــار الور ـ املش ـ ي  2إىل و الم ـ الوط ي ـ املوريتاني ـ ــو اإلنســا ر ــم الت ـ يف
الـلي تتمتـي ـ الةئـ ولــف يانـت ويثــر اسـت داتا لمـدفا عــن موا ـف ا اومـ م ـ ملســاألتها عــن
اةـ ا ة ــو اإلنسـا ( )40وووةــت موريتانيـا اةـ ل واــي الم ـ الوط يـ ومتاي هـا مــن مســاعدة
األ ــخا املو ــوف وو امل روا ـ عم ـ التح يــق اعت ــارا مــن ـ اةت ــازهم الســا ق لممحايم ـ
()41
وتاييد است هلا عن السمط الت ةيلي
 -31وووةــت مؤسس ـ الارام ـ موريتانيــا رواأم ـ املؤسســا الوط ي ـ
()42
اري

ــو اإلنســا مــي م ــاتو

 -32ووواــحت الور ـ املش ـ ي  2و مؤسس ـ وســيه اغمهوري ـ ذــدوتة األثــر ن ـرا ل ــد متاــن
الض ــحايا م ــن الم ــوأ إليه ــا والفت اره ــا إىل امل ـوارت ال ش ـري واملالي ـ وووة ــت موريتاني ــا اة ـ ل ه ــل
()43
املؤسس وزياتة موارتها
 -33وو ــار م م ـ ـ ال ة ــو الدولي ـ ـ إىل و عارط ـ ـ الطري ــق الرامي ـ ـ إىل استئ ــا ال ــر ُتت ــوي
عم  29توةي وعاة و انو عا  2007ملاافحـ الـر ي غـ ت ديمـ ليشـم .اتمـف و ـاا
الــر ( )44وووة ــت موريتاني ــا رواة ــم ت ةيــل الربن ــامج ال ــوطين لم ض ــاأ عم ـ ظث ــار ال ــر د وزي ــاتة وع ـ
()46
اغمهور حبم ماافح يي و اا الر ( )45وإلغاأ ال ا الط
 -34وو ار الور املشـ ي  4إىل و عارطـ الطريـق الراميـ إىل استئ ـا الـر ال تشـم .تـدا ع
ذدتة ماي الضحايا وال تسمري ألطرال ثالث رفي تعاوة وما ال ضاأ( )47وال تما تم ـ ـوأ
()48
اإلث ا عم عاتق الضحايا
 -35وووةت الور ـ املشـ ي  4موريتانيـا اتاةـ السـ  .ال زمـ لت ةيـل عارطـ الطريـق()49د وتمويـد
م مــا ة ــو اإلنســا الس ـ  .املاتي ـ وال ضــائي مــن ودــ .الم ــوأ إىل ال ضــاأ ةــاال الــر
()51
امل روف ( )50وتضم رامج التدريو ال اتي ألفرات الشرط تدري ا شا االاار األ خا
 -36وهير املرةد املوريتاين ـو اإلنسـا والدمي راطيـ و ويالـ التضـامن اختـل ـب التـدا ع
لا ــن ت ةي ــلها م ــر ن ل نتم ــاأ السياس ـ ( )52ل ــللك ووة ـ موريتاني ــا تي ــو وم ــاين ت ــدع .الويال ـ
()53
حبسو األولوي وعد االيتةاأ التوديها الا ي دمها ال جمد والسمطا احملمي
 -37وووة ــت الور ـ ـ املشـ ـ ي  2س ــن التشـ ـري ا م ــن ود ــ .م ــي عم ــ .األطة ــا ووا ــي ظليـ ـ
()54
لت ويضهم ا ت اتي ا
 -38ووةاطــت الور ـ املشـ ي  4عممـ ا ــا ت ةيــل عطـ عمــ .الويالـ الوط يـ لــدعم وإتمــا ال دئـ
()55
مل ي يم وو األ خا امل اتين إىل ووطا م ي مو م اهرا استمرار لش و وا هم اهلش
 -39وووةـت الور ـ املشـ ي  2موريتانيــا اعتمــات اسـ اتي ي وط يـ ملاافحـ االاــار األ ــخا
تو تــاعع والســمال لمم م ــا ــع ا اومي ـ ــالتح يق د ـرائم االا ــار األ ــخا وامل ا ـ
()56
عميها
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باء -التعاون مع آليال حقوق اإلنسان
 -1التعاون مع هيئال المعاهدال
 -40وف ــات م مـ ـ ال ة ــو الدوليـ ـ ــا ا اومـ ـ ــدمت ت ــارير ف ــا ووا ــا إىل الم ـ ـ امل يـ ـ
ال ضاأ عم التمييم اد املروة والم امل ي حب و اإلنسا وغ ـ م اهضـ الت ـليو والم ـ امل يـ
()57
ا و اال ت اتي واالدتماعي والث افي
()58

 -41وووةــت امل م ـ موريتانيــا ت ــد يــي الت ــارير الــا فــا ووا ــا إىل هيئــا امل اهــدا
وت ةيــل توةــيا الم ـ امل يـ حب ــو اإلنســا والم ـ امل يـ ال ضــاأ عمـ التمييــم اــد املـروة وغ ـ
م اهض ـ الت ــليو والم ـ امل ي ـ ــا و اال ت ــاتي واالدتماعي ـ والث افي ـ وامل ــررة اقاة ـ امل ي ـ
()59
ا اا الر امل اةرة ت ةيلا يام ا وف االا
 -42وو ــار الور ـ املشـ ي  4إىل و موريتانيــا ونشــا
الوزارا م ي اعدات الت ارير ومتا التوةيا
تائم مش ي

يــانو الثاين/ي ــاير  2015غ ـ ف ي ـ
()60

 -2التعاون مع اإلعراءال الخاصة
 -43ووة ـ التحــالف ال ــامل ملشــاري امل ـواط موريتانيــا تودي ـ تعــوة تائم ـ إىل املامة ـ واليــا
إطــار اإلدـراأا اقاةـ ( )61وال ســيما امل ــررين اقاةـ ( )62امل يـ املــداف عــن ة ــو اإلنســا
()64
وامل ي حبري الت ع وةري الت مي السمم وتاوين اغم يا
 -44وووةت الور املش ي  4موريتانيا تودي تعوة إىل امل رر اقا

امل ين ال دال االنت الي

()63

()65

 -3التعاون مع مفو ية اامة المتقدة السامية لققوق اإلنسان
 -45و ــار الور ـ ـ املشـ ـ ي  4إىل ون ـ ـ ع ــو زي ــارة امل ــرر اق ــا امل ــين األ ــاا امل اة ــرة
لم ـري والتمييــم ال ــري ويــر األدانــو ومــا يت ــ .ــللك مــن ت ــو ويمو /سـ تمرب 2013
وعد عط عم .شا هل املسـال الت ـاو مـي املةواـي السـامي ـو اإلنسـا لا هـا ال تـما
()66
مرةم التشاور

عية -فنفيذ االلتدامال الدولية المتعلقة بققوق اإلنسان
 -1المساواة و دم التمييد
 -46وعم ـ ــت اغم ي ـ ـ املوريتاني ـ ـ ـ ــو اإلنسـ ــا و التمييـ ــم ال
الدستور والتشريي ال يتضم ا وي ت ريف لمتمييم وو ع ا عمي

()67

ـ ــري ةـ ــارز

موريتانيـ ــا وو

 -47وو ــار اغم ي ـ إىل و موريتانيــا ورســت متيي ـما حباــم الوا ــي مهــا المغ ـ ال ر ي ـ ه ـ المغ ـ
()68
الرسي الوةيدة مست دة للك من وي تر ي املوريتاني اللين ت مموا المغ الةرنسي
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 -48وووةــت اغم ي ـ موريتانيــا اعتمــات ــانو اــد التمييــم
()70
لت ميم ا و ت ر التمييم ال ري وامل ا عمي

()69

يمــا ووةــتها اغم ي ـ املوريتاني ـ

 -49وهيــر الور ـ املشـ ي  1ون ـ عمـ الــر م مــن التوةــيا ال ــاترة عـ دولـ االســت راض
الدوري الشام .السا ملوريتانيا ال ضاأ عم يي و اا التمييم( )71مل ت ـرض و ـدا ويـ ةالـ متييـم
()72
ع ري عم احملايم الوط ي
 -50وو ــار الور ـ ـ املشـ ـ ي  1إىل و األ ــخا ال ــلين ي ــانو م ــن ال ــر وو امل ح ــدرين م ــن
()73
وس ل عا وا ظ .الر مل تس مهم ا اوم رسي ا عم اإلط
 -51وحبسو اغم ي املوريتاني و اإلنسا ف ـد وسـةر عمميـ تسـ ي .السـاا اغاريـ م ـل
()74
عا  2011عن رفب م ري اغ سي لم ديد من املوريتاني
 -52وسمطت الور ـ املشـ ي  3الضـوأ عمـ التةـاو ـ الردـ .واملـروة فيمـا يت مـق ـ .اغ سـي
()76
التمتي ا و ي هما
إىل األزوا واألطةا ( )75وعم التةاو
 -53وو ار االُتات الدو لمدراسا اإلنساني واألع ي إىل و ع املسمم ارمـو مـن واـي
()77
املواط وو املسمم اللين يتحولو عن اإلس ية دو د سيتهم وة و هم املماي
 -54ووعم ــت اغم ي ـ املوريتاني ـ ــو اإلنســا و مــن وةــ .يــ .األ ــخا الــلين عــاتوا إىل
()78
موريتانيا ع و وةداث عا  1989مل ا  .سوة  6 000خم عم طا هويت
 -2حق الفرد ي القياة والقرية وهمن الشخصي
 -55و ار اغم ي املوريتانيـ ـو اإلنسـا إىل و ع و ـ اإلعـدا ال تـما ائمـ موريتانيـا
لاــن وو ــف ال مــ .ــا اعتياري ـا م ــل عــا  )79(1987وواــافت و احملــايم ال ت ـما ت ــدر وةايم ـا
()81
اإلع ــدا ( )80وظع ــر ال ض ــايا احملا ــو فيه ــا اإلع ــدا هـ ـ ض ــي الس ــيد اايط ــع امل ــتهم ــالرتة
ووواــحت مؤسس ـ وســائه اإلع ـ لغــر وفري يــا و الســيد اايطــع ةاــم عمي ـ اإلعــدا يــانو
موريتانيا والطري الا يةسـر ـا
األو /تيسمرب  2014س و نشر م ا ي ت د في ال ا الط
()82
املسممو الدين
 -56وووةت م م ال ةو الدولي موريتانيا اإلفرا فورا وتو

روط عن السيد اايطع

()83

 -57ووواحت م م املداف عن ة ـو اإلنسـا و ال ـانو املوريتـاين يـ م عمـ ا اـم اإلعـدا
()84
ب ا اال مث .ال ت .املشدت وال ت .واال ت ا والمنا والرتة ووف ا املثمي اغ سي
 -58وووةــت م م ـ املــداف ع ــن ة ــو اإلنس ــا موريتانيــا االست اا ـ عــن ع و ـ اإلع ــدا
و ُت م ايع ة و اإلنسا الدولي ( )85وإع و ف اعتياري ل و ـ اإلعـدا حباـم ال ـانو
()87
متهيدا إللغائها ائي ا( )86وووةتها ويض ا ت مي .عدت اغرائم الا يج ا و عميها اإلعدا
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 -59ووعم ـ ــت اغم ي ـ ـ املوريتاني ـ ـ ـ ــو اإلنس ـ ــا و احملت ـ ـمين احملا ـ ــو عم ـ ــيهم اإلع ـ ــدا س ـ ـ و
ال يــا انشــط إرها ي ـ الة ـ ة مــن عــا  2008إىل عــا  2011و ـوا اــحايا ل عتةــاأ ال ســري وو
()88
ب احملاو عميهم الس ن لة ة طويم ل وا ةتةهم الس ن تو توايري وس ا وفا م
يـي اتعـاأا االعتةـاأ ال سـري
 -60وووةت م م ال ةو الدولي موريتانيا ا تةتري ُت ي ا
()89
ووةاــا اإلعــدا امل ةــلة عــار نطــا ال ضــاأ وذايم ـ املســؤول عــن تمــك اغ ـرائم وووةــتها
مؤسسـ الارامـ واـي ةـد غميـي و ـاا االةت ـاز مـي م ـي االت ـا مـي تمويـد يـي األ ـخا
()90
املسمويب ا ري ا ماي رودو ال انو واما اة ا ةيا م وس متهم
 -61وهي ــر م م ـ ـ ال ة ــو الدولي ـ ـ ون ـ ـ عم ـ ـ ال ــر م م ــن ــو موريتاني ــا لمتوة ــي وا ــي ة ــد
()92
مــامن مــن الت ــليو و ــع مــن اــرو ســوأ امل امم ـ
لمت ــليو( )91ال ي ــدو و وي س ـ
()93
وو ــار إىل و ـوا األمــن تســتخد الت ــليو وســوأ امل اممـ النتـما إلاع افــا إل مــن احملت ـمين
()94
ومل ا تهم الس و
 -62وووةـ ــت اغم ي ـ ـ املوريتاني ـ ـ ـ ــو اإلنس ـ ــا موريتانيـ ــا ت مـ ــيم م ـ ــي الت ـ ــليود وت ـ ــدريو
الس ــمطا عمـ ـ تط ي ــق ال ــانو ( )95ورف ــي ا ــان ع ــن ـ ـوا الش ــرط وال ــدرك ة ــاال االتع ــاأ
الت ــليو( )96وووةــت مؤسس ـ الارام ـ موريتانيــا ــا تتخــل تــدا ع ممموس ـ لمتح يــق ة ــاال
()98
الت ليو وو تضمن م اااة مرتا يها( )97وت مز ظليا الشااوة والت ويب املتاة لمضحايا
 -63وهيـر مؤسسـ الارامـ ـا موريتانيــا واف ـت عـ دولـ االســت راض األوىل عمـ التوةــي
انشـ ــاأ ظلي ـ ـ مسـ ــت م لرةـ ــد مرافـ ــق االةت ـ ــاز( )99وووةـ ــت موريتانيـ ــا انشـ ــاأ ظلي ـ ـ و ائي ـ ـ وط ي ـ ـ
()101
مست م ( )100وووةت م م ال ةو الدولي ا متتث .هل اآللي لمم ايع الدولي
 -64وو ــار مؤسسـ ـ الارامـ ـ إىل و االةت ــاز الت س ــة ال يـ ـما لارسـ ـ اعتياتيـ ـ ( )102وو
()103
األ ــخا املربئـ ـ اةا ــا ض ــائي وو ال ــلين ضـ ـوا فـ ـ ة ع ـ ـو تهم السـ ـ ي ظمـ ـوا ي ــد االةت ــاز
()104
وووةت موريتانيا ا تضمن اة ا الضمانا املاةول ال انو الدو ةاال سمو ا ري

ــب

 -65وو ــار الور ـ ـ املشـ ـ ي  4إىل و ويـ ـا م ــن السـ ـ و املوريتانيـ ـ ال يس ــتو امل ــايع الدوليـ ـ
وسمطت الضوأ عم االيت اظ الا ع( )105وسوأ ال اف ال حي د وعـد يةايـ األ ليـ ( )106وع ـف
()107
ا راس
()108

 -66وووةت الور املش ي  4موريتانيا انشاأ ة دو ملواأم الس و مي امل ايع الدوليـ
وووةت اغم ي املوريتاني و اإلنسا ةتري و وا السـ و تو ويـ يـوت ومـا م مـا ا تمـي
املــدين( )109وووةــت اغم يـ املوريتانيـ لت ميــم ا ــو واــي ةــد ل ــم احملت ـمين وعاةـ الســمةي
()110
م هم
 -67وهيــر الور ـ املشـ ي  1ون ـ عمـ الــر م مــن التوةــيا ال ديــدة الــا ــدمت عـ
االست راض الـدوري الشـام .السـا ملوريتانيـا مـن ودـ .ماافحـ ال ـف ال ـائم عمـ نـو اغـ
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ال يـما ال ــف امل ــم مســتمرا ــان ــا االعتــداأ اغ س ـ ( )112وواــافت الور ـ و نســاأ ا ـراط
يت راــن قطــر ع ــف ويــرب احمليطـ ال ــا واقــا ( )113وط ـا لمور ـ املشـ ي  1فانـ عمـ الــر م
من ت هد ا اوم ت ر ال ـف املرتاـو اـد املـروة عـا  2012فـا هـلا الت هـد مل يـؤ وجيمـ
()114
د
 -68ووفات الور املش ي  2ون م ل عا  2007مل يج ل إال ال مي .من ال سـاأ الـ و و ـن
اــحايا ل ت ــا اعت ــارهن اــحايا وو إتان ـ م ـرتاذ تمــك األف ــا ومــر نــاتر وواــافت الور ـ
املشـ ي و ال يـ ضــاة ال ــمري ت ـ ف االعتــداأا اغ ســي اــمن فئـ ال ــا اغ ســي الطوعي ـ
()115
المودي (المنا) الا تدي ها الشري
عار إطار ال
 -69وووةــت الور ـ املش ـ ي  1موريتانيــا ضــما عــد ت ــرض اــحايا الــر مــن ال ســاأ ال ـ و
يجغت نب لتخويف يرتعهن عن إ ام تعاوة اد م ك ال يد قـوفهن مـن ا ـامهن المنـا( )116واختـاه
()117
تدا ع لت ةيل ال وان اد تشوي األعضاأ الت اسمي لإلناث
 -70وو ــار الور ـ ـ املش ـ ـ ي  1إىل و اعتم ــات اس ـ ـ اتي ي وط ي ـ ـ لت مي ــم التخم ـ ـ عـ ــن تشـ ــوي
األعض ــاأ الت اس ــمي لإلن ــاث ي ــد عط ــوة إنا يـ ـ ( )118وم ــي هل ــك وط ـ ـا ل ُت ــات ال ــدو لمدراس ــا
اإلنساني واألع ي ال تما يي الةئا اإلث ي متارس عمـ نطـا واسـي ظـاهرة تشـوي  /األعضـاأ
()119
الت اسمي لإلناث
 -71والةـ املرةــد املوريتــاين ــو اإلنســا والدمي راطيـ و تشــوي األعضــاأ الت اســمي لإلنــاث
والــموا امل اــر وال ســري وت ــدت المودــا والطـ والتســم يمهــا لارســا ــع ن اميـ وو ــار إىل
()120
ومهي ت يم مح توعي شا عطر هل املمارسا الشراي مي ا تمي املدين
 -72وهير الور املش ي  1ون عم الر م من ة ر الموا ال سري وُتديد سن الموا
()121
عاما انو األةوا الشخ ي فا الموا امل ار ال يما ميارس عم نطا واسي
 -73وووةـت الور ـ املشـ ي  3موريتانيــا تط يــق وةاــا ــانو األةـوا الشخ ــي
()123
سن الموا وهو  18عاما لمةتيا

()122

18
واةـ ا

 -74وو ــار امل ــاترة ال املي ـ إل ــاأ يــي و ــاا ال و ـ ال دني ـ املمارس ـ اــد األطةــا إىل و
ال و ال دنيـ املمارسـ اـد األطةـا ال تـما م ـل دولـ االسـت راض الـدوري الشـام .األوىل مشـروع
يــ .ال ــرول( )124وووةــت موريتانيــا حب ــر يــي و ــاا ال و ـ ال دني ـ املمارس ـ اــد األطةــا
()125
ة را وااحا ي .ال رول
 -75وهير م م األمم والش و ع املمثم و عـدتا ي ـعا مـن األطةـا متخـل ير يـق ويثـعا
مــا ياــو هلــك م ــل املولــد ويتو ــي م ـ هم و ي مم ـوا ويثــر مــن  14ســاع يومي ـا اقدم ـ امل ملي ـ
()126
والتسو والرع وال م .اليدوي
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 -76وووةت الور املش ي  3موريتانيا سد ال م ال ا ئ عن يا اسـ اتي ي وط يـ لمتاةـ.
األطةا اللين ي انو من وواا ة وم هم ط املدارس ال رظني الـلين تشـ ظـرول عممهـم
()127
وةيا م لارسا ال وتي
 -77وط ا ملؤ ر الر ال امل تس  .موريتانيا وعم نس ر ال امل( )128ووواـحت م مـ
األمم والش و ع املمثمـ و الر يـق ال يتـادر ـم ونـاترا مـا يشـ و وو ي ـاعو لاـن و مـ هم يـرث
()129
وا من وم و التا ي م .لألسر نةسها عم مدة وديا
 -78وووة ــت م م ـ ـ األم ــم والش ـ ـ و ـ ــع املمثم ـ ـ موريتانيـ ــا السـ ــمال ارس ــا ث ـ ـ مسـ ــت م
غم ــي ال يان ــا املة ــم ع ــن ط ي ـ ال ــر ونط ــا انتش ــار م ــن ود ــ .رة ــد اغه ــوت امل لولـ ـ لم ض ــاأ
()130
عم الر
 -79وووةـ االُتــات الــدو لمدراســا اإلنســاني واألع ي ـ موريتانيــا ال مــ .مــي ا تمــي الــدو
وا تمــي املــدين لت مــيم امل ــاترا الرامي ـ إىل ماافح ـ الــر وتــوفع التمويــ .واقــربة الت ي ـ لممســاعدة
()131
عم ماافح الر وإلموروث إل واما تارار مح التوعي الا تشارك فيها ال ياتا الدي ي
 -3إقامة العدل ،بما ي ذلك مسألة اإل الل من العقاب ،وسيادة القانون
 -80هيـ ــر الور ـ ـ املش ـ ـ ي  1ـ ــا ال ديـ ــد مـ ــن التوةـ ــيا ـ ــدمت إىل موريتانيـ ــا وث ـ ــاأ دول ـ ـ
االســت راض الــدوري الشــام .الســا لضــما ال ضــاأ عمـ الــر ضــاأا تامـا( )132و الــت إ الشــرط
واحملايم ال تاات تستخد انو ماافح الر ( )133وو ار الور ـ إىل ونـ فضـ ا عـن ان ـدا اإلراتة
ال ضائي وو السياسي إلنةاه ال انو ( )134فا ال انو نةس ي طوي عم عيو وساسـي م هـا عمـ
()135
س ي .املثا ون ال يسمري مل ما ة و اإلنسا ت د ااوة نيا عن احايا الر
ي الش و املهدتة و من الشائي و ي د املدع ال ا تعوة س و الـر
 -81وو ار
إطــار ا امــا وعــرة و ــ .عطــورة وو و ي ـ ل تســوي ال ضــي شــا .ــع رسـ وو ت ــ .الــدعاوة
م م ـ لشــهور وو س ـ تو تواــيري( )136وهيــر اغم ي ـ و الســمطا مل ت ةــل ــانو الــر ــ.
()137
يثعا ما تاو ه اك ذاوال ةثيث مل ي اإل غ عن ةاال الر
 -82والة ت م م ال ةـو الدوليـ و  15ضـي ـد رف ـت ومـا احملـايم عـا  2014شـا
اتعــاأا ــالر لا هــا ال ت ـما يــد التح يــق( )138وووةــت موريتانيــا ت ةيــل ــانو ماافح ـ الــر
()139
ل ا 2007
 -83وووةــت اغم ي ـ املوريتاني ـ لت ميــم ا ــو موريتانيــا رراد ـ ــانو اــر الــر ال ســيما مــن
ودــ .إتاة ـ الةرة ـ لمم تمــي املــدين رفــي تعــاوة تطالــو ــا ق املــدين ال ضــايا املت م ـ رمارس ـ
الر ()140د ولا تغم ال و ا املط عم األ ـخا املـدان ال يـا رمارسـا الـر ( )141وتميـد
()142
يم الت ويب املم ول لمضحايا
 -84وووة ــت م مـ ـ األم ــم والشـ ـ و ــع املمثمـ ـ ت ــدريو وفـ ـرات الش ــرط والس ــمطا اإلتاريـ ـ
()143
وال ضائي ةرةا عم اما متا ضايا الر ة الي
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 -85والة ــت الم ـ الوط ي ـ املوريتاني ـ ــو اإلنســا و ا ــق
()145
ال ضاة
م ط )144(.وووةت السمطا السياسي اة ا است

ذايم ـ عاتل ـ ــا

ـ

 -86وووةت اغم ي املوريتاني لت ميم ا و موريتانيا ت د تدريو توري عم ة ـو اإلنسـا
()146
إىل ضاة ال مري واملوظة ال ضائي واملسؤول عن مرايم االةت از ووفرات الدرك والشرط
 -87وهيــر الور ـ املش ـ ي  4و الضــحايا و يــا ة ــو اإلنســا ةــاولوا م ــل عــا 1991
ُتريــك تعــاوة ومــا ال ضــاأ اــد متهم ـ عســاري ي تــربو مســؤول عــن ارتاــا د ـرائم تت مــق
األة ــداث ال ــا و ــت الة ـ ة  1992-1986لا ــن احمل ــايم وعم ــت ع ــد اعت اة ــها س ـ و
()147
انو ال ةو ال ا اللاو ل ا 1993
 -88والة ت الور املش ي  4و ذاول تسوي ضايا اإلرث اإلنساين مل ُت توافق اآلراأ وو
اإلطــار ال ــانوين الــلي ي ـ م هــل التســوي ظــ .س ـريا( )148فاوةــت موريتانيــا تســوي ضــايا اإلرث
اإلنساين عـن طريـق ظليـا ال دالـ االنت اليـ د وإلغـاأ ـانو ال ةـو ال ـا ل ـا 1993د وإعـاتة ا ـو
()149
لمضحايا وإنشاأ غ ُت يق مست م لاشف موض هل املسال
 -89وهي ـ ــر الور ـ ـ املش ـ ـ ي  1و وي ـ ـ ض ـ ــايا مل ترف ـ ــي عم ـ ـ اإلط ـ ـ ا ـ ــد م ـ ـرتاذ د ـ ـرائم
ال ت .والسمو وال هو وال ةي .والت ليو اد السـاا املوريتـاني السـوت الةـ ة ـ عـا 1989
()150
وعا 1991
 -90وو ــار الور ـ املش ـ ي  4و م امم ـ ــدام مــوظة ووي ـ أ الدول ـ مــن اــحايا وةــداث
ع ــا  1989ليس ــت يافيـ ـ وو ال دي ــد م ــن ا ــحايا طاع ــا األنش ــط األع ــرة مل ا ــموا عمـ ـ
()151
وي ا .من و اا الت ويب
 -91وووةت اغم ي املوريتاني لت ميم ا ـو موريتانيـا تسـريي عمميـ تسـوي ضـايا اإلرث اإلنسـاين
ت ــويب املــوظة والــوي أ ال ــام مــن اــحايا وةــداث عــا  1989الــلين وا ـ ت ـوائم اســائهم
وتسوي ؤو م()152د وتسوي امل ازعا ان ـال وعاةـ امل ازعـا عمـ األرااـ ( )153وتة يـ .سـ .
()154
االنت ال وإتاة الوةو إليها لم اد ال سارين
 -92وو ار الور املش ي  2إىل و الةسات ي طـئ مسـعة الت ميـ اال ت ـاتي ويسـاهم عـد
االست رار السياس ويشا .عائ ا ي عا وما متتي الةئا املهمش حب و ها فاوةت موريتانيا اعتمـات
()155
مشاريي وان ار الةسات
 -4القق ي الخصوصية والدواج والقياة ااسرية
 -93ووةت اغم ي املوريتاني لت ميم ا و موريتانيا ت ميم التدا ع ال انوني والت يمي الـا ترمـ
()156
إىل اما اة ا ا ياة اقاة
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 -5حري ووة ال وودين هو المعتق وود وحري ووة التعبي وور وفا وووين الجمعي ووال والتجم ووع الس وولمي والق ووق ووي
المشاركة ي القياة العامة والقياة السياسية
 -94هيــر م م ـ ال ــا املةتــول الدولي ـ و ا اوم ـ ُتــد مــن ةري ـ الــدين حب ــر توزيــي امل ـوات
الدي ي ع اإلس مي ()157د وو الرتة ي ا و عميها انونـا اإلعـدا ( )158وو املسـمم الـلين ي ت ـو
()159
املسيحي يوادهو اغطا ادتماعيا ي عا ويج لو

 -95وووةت امل م موريتانيا ا تضي ةدا ملمارسا اةت از س اأ الروي ومـ هم احملت ـمو
س ـ و رت ــم املمعوم ـ وا ــامهم وإةــدار األةا ــا عمــيهم()160د وووةــتها اتاة ـ املميــد مــن ةري ـ
()162
الةار( )161وإتاة ةري يامم الدين وو امل ت د

 -96وو ــار م م ـ ال ةــو الدولي ـ إىل ودــوت ماني ـ س ـ اأ روي الو ــت ال ـراهن موريتانيــا()163د
()164
وووةت موريتانيا اإلفرا ع هم ي ا فورا وتو روط
ي ـ الش ـ و املهــدتة ون ـ تش ـرين الثــاين/نوفمرب  2014ا إل ــاأ ال ـ ب عم ـ
 -97وهيــر
عا الدا ع يـد الةـائم ـائمة األمـم املتحـدة ـو اإلنسـا واملر ـري ل نتخا ـا الرئاسـي وإ ـراهيم
رم ـا وتديــذ ةـو وسـ ظعـرين مــن املــداف عـن ة ــو اإلنسـا وي تمـ السـيد ع يــد والســيد
رم ــا إىل م ــاترة ان ــاث ا ريـ ـ االن تا يـ ـ (إيـ ـرا)( )165وهـ ـ م مـ ـ ــع ةاوميـ ـ ملاافحـ ـ ال ــر
ووواحت م م األمم والش و ع املمثم و املـداف عـن ة ـو اإلنسـا الث ثـ يـانوا ي ومـو
و ــت إل ــاأ ال ـ ب عمــيهم ر ــاهرا ســممي وونشــط إلهيــاأ الــوع ( )166وهيــر التحــالف ال ــامل
ملشـاري املـواط و السـيد ع يـد والسـيد رم ــا والسـيد ةـو ةاـم عمـيهم عـا  2015السـ ن
()168
ملدة عام ( )167وووةت م م الدولي موريتانيا اإلفرا ع هم
 -98والة ــت م م ـ عــه الــدفا األمــام ودــوت ت ــارير عــن و ــب وعضــاأ إي ـرا املس ـ ون
يت راــو لمت ــليو( )169فاوةــت موريتانيــا ــالتح يق تمــك االتعــاأا واخت ـاه تــدا ع عادم ـ مل ــي
الت ليو( )170وهير م م ال ةو الدوليـ و املـداف عـن ة ـو اإلنسـا و ـعهم مـن ال ا ـط
يوادهـو مضــاي ا ووعمــا ختويــف تشــم .ديــدا ال تــ .وو الشــرط والســمطا ال ضــائي مل ت ــد
()171
مرتاذ تمك األعما إىل ال دال
 -99وووةت ي الش و املهدتة موريتانيا تط يق ال وان الدولي فيما يت مق حب و املـداف
عـن ة ـو اإلنسـا وراافحـ الـر ( )172وووةـتها الور ـ املشـ ي  1ـااللتما ت هـدا ا الـا ط تهــا
()173
إطار عارط الطريق لم ضاأ عم الر دعم ا تمي املدين مواده الر
 -100وهير التحالف ال امل ملشاري املـواط ونـ ي مـا ت ـو الدولـ و ـوا األمـن انتهـاك ة ـو
املداف عن ة و اإلنسا فا ال ياتا الدي ي دت هؤالأ املداف ويض ا و د ةرات األهـا
()174
ب امل اس ا عم مها تهم وإيلائهم
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 -101وهير مؤسسـ وسـائه اإلعـ لغـر وفري يـا و الشـرط و ـوا األمـن وسـاتت ال ا ـط
امل ـ ــاوئ لمـ ــر وةشـ ــي عـ ــن طريـ ــق اسـ ــتخدا ال ـ ــف تشـ ــتيت امل ـ ــاهرا د وتو يـ ــف املت ـ ــاهرين
()175
واةت ازهم ويللك مها ال حةي اللين يغطو ال ضايا املت م الر وتو يةهم
 -102وووة ــت م م ـ ال ة ــو الدوليـ ـ موريتاني ــا ض ــما متا ــن ال ــحةي وامل ــداف ع ــن ة ــو
اإلنسـ ــا و ـ ــعهم مـ ــن نا ـ ــط ا تمـ ــي املـ ــدين مـ ــن االاـ ــط انشـ ــطتهم املشـ ــروع تو ختويـ ــف
وو عرا ي .وو مضـاي ا وو اـغه( )176وووةـ التحـالف ال ـامل ملشـاري املـواط موريتانيـا ـاإلفرا
يـي التهديـدا املودهـ
عن يي نا ـط ا تمـي املـدين احملت ـمين ةاليـ ا السـ و د والتح يـق
إىل املداف عن ة و اإلنسا واما ت د موده تمك التهديـدا إىل ال دالـ د وإتانـ تعـوا
ال ياتا الدي ي إىل إيـلاأ املـداف عـن ة ـو اإلنسـا ( )177وووةـت م مـ عـه الـدفا األمـام
ـدأ ةـوار مــي ال يـاتا الدي يـ ــدل اـما سـحو الةتــاوة ال ـاترة شـا املــداف عـن ة ــو
اإلنسا ( )178وووةت مؤسس وسائه اإلع لغر وفري يـا موريتانيـا واـي وت ةيـل م ـاتو توديهيـ
()179
وط ي لمشرط و وا األمن ُت ر استخدا ال ف اد من ميارسو ة هم ةري الت ع
 -103وو ــار مؤسسـ وســائه اإلعـ لغــر وفري يــا إىل ونـ ي مــا يودــد ت ــو اآلراأ املختمة ـ
ـ ـ وس ــائ .اإلعـ ـ ( )180وو ــانو ةريـ ـ ال ــحاف ــد جع ــد ل ــم الط ــا ي اغرمـ ـ ع ــن ال ــلل
والتشهع( )181ف د مارس ال حةيو الر ا اللاتيـ تغطيـ ال ضـايا اق فيـ وو ا ساسـ وعاةـ
()182
ال ضايا املت م ا اوم واغيش والر والشري
 -104وووة ـ التح ــالف ال ــامل ملش ــاري امل ـواط موريتاني ــا ــالتح يق التهدي ــدا املوده ـ إىل
()183
ال حةي ولثم وسائه اإلع وإتان اهل و عم ال حةي والتهديدا املوده إليهم
 -105وو ــار م مـ عــه الــدفا األمــام إىل و لارسـ ا ــو الت مــي وتاــوين اغم يــا
ختضي ل يوت من ال اةي ال ممي ( )184ووواحت امل م و ال انو ي تض تس ي .امل ما لان
ــب ا ــاال ( )185ومل ُت ــ .امل م ــا ال ــا ووتع ــت
الت ــارير تةي ــد ــا التس ـ ي .ــد رف ــب
()186
س وا وم ها م م إيرا
طم ا التس ي .عم التس ي .د مض
 -106وووةــت اغم يـ املوريتانيـ لت ميــم ا ــو موريتانيــا ت ــدي .ــانو اغم يــا مــن ودــ .إلغــاأ
()187
رط ا و عم إه مس ق من السمطا لتاوين اغم يا
 -107ووفــات مؤسسـ وســائه اإلعـ لغــر وفري يــا ــا اغم يـ الوط يـ اعتمــد انونـا دديــدا
()188
لوسائه اإلع ارر األثع وية  .وسائه اإلع الا متماها الدول عن سيطرة ا اوم
 -108ورة ــت الور ـ املشـ ي  1تحديــد ة ـ سـ  20املائـ مــن ال ســاأ م اةــو اختــاه
اإلتارة ال ام ( )189وهير و ن ا ا م مل ية  .يئا ملواده التمييم اقا اللي
ال رارا
()190
تت رض ل نساأ ا راط
 -109وووة ــت الور ـ ـ املش ـ ـ ي  3موريتانيـ ــا ت م ــيم ن ــا ة ـ ــم ال س ــاأ وزياتت ـ ـ
()191
االنتخا ي وُتس س  .وةوهلن إىل توائر اختاه ال رارا األعرة
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 -6القق ي العمل و ي التمتع بشروط مل ادلة وموافية
 -110وواــحت م مـ األمــم والش ـ و ــع املمثمـ و الر يــق ي ومــو األعمــا امل مليـ وي ممــو
المراع ـ امل يش ــي وو الرعـ ـ وو ــار إىل و س ــات م ال ي ــدر وهم عم ـ مه ــارا وو مه ــا م ي ـ ـ
()192
وال ي مموهم لا ال ياو هلم س ي .لم اأ إها ةرروا
 -111وو ار الور املشـ ي  4إىل و ال سـاأ ت ـان مـن متييـم ـع م ا ـر ةـارز
()193
و امل اةو اإلتاري ال ميا

ـا ال مـ.

 -7القق ي الضمان االعتما ي و ي التمتع بمستوى معيشي الئق
 -112و ار املرةد املوريتاين و اإلنسا والدمي راطيـ إىل و ا اومـ يثةـت الـربامج الراميـ إىل
ال ضــاأ عم ـ الة ــر مــن ودــ .مــوغ األهــدال اإلمنائي ـ لأللةي ـ وو هــل ال ـربامج تشــم .عم ـ ود ـ
اق ــو تعــم اغم يــا الت اوني ـ ال ســائي وتيــاي األمــ.د وويال ـ التضــامن وتوزيــي امل ـوات الغلائي ـ
()194
األساسي ان ا
 -113وووةت الور املش ي  3تحس س  .ة و ال ساأ عمـ ـروض االئتمـا وتط يـق ن ـا
()195
اما ادتماع م ئم هلن
 -114وووةــت الور ـ املش ـ ي  4موريتانيــا ةــتري مرايــم ت مــيم وتــدريو لألطةــا الــلين يوادهــو
ة ـ و ا وإنش ــاأ ة ـ دو تض ــامن و ــك ــلاأ لألطة ــا هوي اإلعا ـ واألطة ــا ا ــحايا ال ــف
()196
اغ س
 -8القق ي التعلية
 -115و ار الور املش ي  4إىل و انو الت ميم اإللمام ال ي رف الساا ( )197وط ا لألر ا
الرسي ـ مــا إ ــا م ــد االلتحــا املــدارس اال تدائي ـ نس ـ  96املائ ـ عــا  2011وفــا
عدت الةتيا عدت الةتيا هل ال س ( )198لان الطال ا تشامن و مي ميم من الطـ الـلين
()199
يمتح و الت ميم ال ا
 -116وو ــار الور ـ إىل و مـ مدرسـ لألثريــاأ ومدرسـ لمة ـراأ وو الت مــيم يتو ــف عمـ ا تمــي
()200
احملم وي و المغ ال ر ي ت  .لم ر والمغ الةرنسي لمموريتاني السوت
 -117وووةــت الور ـ موريتانيــا
()201
لغا ت ميم وعم.

ــ .يــي المغــا الوط ي ـ لغــا رسي ـ واــما تر يته ـا اعت ارهــا

 -118ووواــري املرةــد املوريتــاين ــو اإلنســا والدمي راطي ـ و االلتحــا املــدارس ال ي ـما ُتــدي ا
()202
ائما وهلك عاة ألس ا ا ت اتي ووم ي ودغرافي وألس ا تت مق اةاأة امل مم
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 -119وووة ـ املرةــد موريتانيــا االســتمرار ــل اغهــوت لضــما الوةــو إىل الت مــيم مرةم ـ
الطةول ـ امل ا ــرة يام ــ .ال م ــد( )203وتش ــييد م ــدارس ي ــربة ي ــ .مديـ ـ د وت مي ــم األم ــن وت ــدريو
()205
امل مم ( )204وووةت الور املش ي  3ت ميم ت ميم ة و اإلنسا املدارس
 -120وووةت الور املش ي  1موريتانيا اعتمات سياسـا ترمـ إىل تيسـع وةـو امل حـدرين مـن
()206
وس ل عا وا ظ .الر إىل الت ميم وفر ال م .عم د املساواة مي اآلعرين
 -9ااقليال والشعوب ااصلية
 -121و ــار م مـ األمــم والشـ و ــع املمثم ـ إىل و ا ـراط يشــامو ويــرب ــرا إث ي ـ
()207
موريتانيا لا هم ال يمالو ويثر الةئا استض افا من ال اةيت اال ت اتي والسياسي
 -122وهير امل م و ا راط ي تمدو ا ت اتيا عم سات م ما ن  .من ُتريرهم ومرا ويثر
ةـ و يمــا و ــم يت راــو لمتمييــم( )208الت مــيم( )209وال مــ .وال ــروض امل ــرفي والرعايـ ال ــحي
وخت ــيم األرااـ ( )210وفضـ ا عــن هلــك فــا م ــع لثمـ عمـ ال حــو امل اســو هيئــا اختــاه
ال ـرارا ولــي هلــم ودــوت وســائه اإلع ـ وواــافت امل مـ و الر يــق ع ــدما إلاــررو إل عــاتة
()211
ما ال تتوافر لديهم املهارا وو امل ارل ال زم لمح و عم وظية
 -123وووةت الور املش ي  1موريتانيا ت ميم زياتة متثي .األ ميا

املؤسسا ال ام

()212

 -124وو ــار م مـ األمــم والشـ و ــع املمثمـ و ال ســاأ مــن ا ـراط الر يــق يت راــن لمــموا
ال سري وليست هلن وي سـيطرة عمـ ع ـو تهن يمـا ي ـان مـن االنتهايـا اغ سـي واال ت ـا
()213
واالستغ اغ س
 -125وط ـا مل مـ األمــم والشـ و ــع املمثمـ فــا ا ـراط ال ي ـ ل ــم يا ميـ وال مياـ هم
()214
ث افتها وتي ها ولغتها
التمتي ا و املاةول لأل ميا مث .ة و األ ميا
 -10المهاعرون والالعئون وملتمسو اللجوء
 -126و ــار الور ـ املشـ ي  4إىل و الســمطا رة ــت ــوتة  24 536خ ـا إىل الــوطن
الة ـ ة م ــا ـ ـ ع ــا  2008و 2012لا ه ــا وا ــافت و  26 000ــخم ال يمال ــو الدئـ ـ
()215
ال مدا ا اورة
 -11حقوق اإلنسان وماا قة اإلرهاب
 -127و ـ ــار مؤسس ـ ـ الارام ـ ـ إىل و
اإلرها يت ارض مي الدستور وهير و
مياــن و تشــم .و ــائي وو االةــا ال ع
امل اراو السياسيو واملداف و عن ة و
GE.15-13858

الربملـ ــا اعتمـ ــد عـ ــا  2010انون ـ ـا دديـ ــدا ملاافح ـ ـ
ت ريف األعما اإلرها ي الا
املاتة  3ال تتوع الد
ـ هلــا اإلرهــا واــر األنشــط املشــروع الــا ي ــو ــا
()216
اإلنسا
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 وو ار املؤسس إىل و م اإلرها عاتة ما تؤتي إىل انتهاك ة و اإلنسـا لـا يهيـئ إطـارا-128
 خ ـا14 ــاال التو يــف الت ســة وو االةت ــاز مــي م ــي االت ــا وو الت ــليو و ــللك ا إعةــاأ
)217(
2011 مايو/ إعةاأ سريا ويار2010 وتي وا ارتاا وعما إرها ي رودو انو عا
 ملاافح اإلرها ومواأمت مـي م ـاتو2010  انو عا. وووةت املؤسس موريتانيا ت دي-129
)218(
وامانا ال انو الدو
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