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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة التاسعة
  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٢-١جنيف، 

ملفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً         أعدته ا  للمعلوماتجتميع      
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥ للفقرة

  موريتانيا    

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات واإلجـراءات              
وثائق اخلاصة مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذلك من               

وال يتضمـن التقريـر أيـة آراء أو وجهـات نظـر            . األمم املتحدة الرمسية ذات الصلـة    
اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان غري تلك الواردة يف التقارير العلنية              أو

وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقـوق           . الصادرة عن املفوضية  
بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجـع املعلومـات الـواردة يف              وذُكرت. اناإلنس
. وقد روعي يف إعداد التقرير أن وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات             . التقرير

ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحـة إن    
وملا كـان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف الوثائق           . ـةتزال صاحل  كانت ال 

الرمسية لألمم املتحدة، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى            
أو املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مـع اآلليـات   /إىل عدم التصديق على معاهدة ما و 

  .نسان اإلالدولية حلقوق
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

 )٢(املعاهدات العاملية حلقوق اإلنسان
  االنضمام تاريخ التصديق أو

 التحفظـات/اإلعالنـات أو اخلالفة
  احملددة  االعتراف باالختصاصات

 هليئات املعاهدات

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع      
 شكال التمييز العنصري أ

 ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد  ال يوجد  ١٩٨٨كانون األول ديسمرب /١٣

العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق       
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 - ال يوجد ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١٧

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     
 والسياسية

 والفقرة  ١٨املادة  : التحفظات ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١٧
 نعم: ٢٣ من املادة ٤

 ال): ٤١املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول 

اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال       
  التمييز ضد املرأة 

 - نعم): عام(التحفظ  ٢٠٠١مايو / أيار١٠

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن      
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية      

  إنسانية أو املهينةالال أو

 من املـادة    ١الفقرة  : التحفظ  ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١٧
  نعم: ٣٠

  ال): ٢١املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول 
  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 

  ال): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 
 - نعم: )٣()عام( التحفظ ١٩٩١مايو / أيار١٦ اتفاقية حقوق الطفل 

وتوكول االختيـاري التفاقيـة     الرب
حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال      
وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف     

  املواد اإلباحية

  -  ال يوجد  ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٣

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع     
 أسرهم  العمال املهاجرين وأفراد

  ال): ٧٦املادة (ة بني الدول الشكاوى املتبادل  ال يوجد ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٢٢
  ال): ٧٧املادة (شكاوى األفراد 

، والربوتوكول االختياري األول للعهد)٤( الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         :املعاهدات اليت مل تنضم إليها موريتانيا      
ة، والربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء علـىالدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسي    

 املهينة، والربوتوكـولمجيع أشكال التمييز ضد املرأة، و الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو                    
 والربوتوكول االختيـاري التفاقيـة حقـوقاتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    ، و راك األطفال يف الرتاعات املسلحة    شإاالختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ب     

  .األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري
  

 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  ية رئيسية أخرى ذات صلةصكوك دول

  ال اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها 
 ال  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

 نعم )٥(بروتوكول بالريمو

 اص عدميي اجلنسية بشأن األشخ١٩٦١ و١٩٥٤نعم، باستثناء اتفاقييت  )٦(الالجئون وعدميو اجلنسية

ــة   ــف املؤرخ ــات جني ــسطس / آب١٢اتفاقي  ١٩٤٩أغ
 )٧(والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا

 نعم، باستثناء الربوتوكول اإلضايف الثالث

 نعم )٨(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

 ال  اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم



A/HRC/WG.6/9/MRT/2 

3 GE.10-15386 

وصت جلنة حقوق الطفل موريتانيا بالنظر يف التصديق على اتفاقية          ، أ ٢٠٠٩يف عام     -١
 بشأن وضع   ١٩٥٤ وعلى اتفاقية    )٩(هلا االختياري وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوك    

كما أوصت اللجنة موريتانيا بالتصديق علـى الربوتوكـول         . )١٠(األشخاص عدميي اجلنسية  
نظـام  اك األطفال يف الرتاعات املسلحة وعلى       االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشر     

  .)١١(روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
، شجعت اللجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد     ٢٠٠٧ويف عام     - ٢

 تعـديل   قبـول ، وعلى   لالتفاقيةعلى التصديق على الربوتوكول االختياري      املرأة موريتانيا   
وأعربت اللجنة أيضا عن قلقهـا      . )١٢(وعد اجتماع اللجنة  مب املتعلقةية،   من االتفاق  ٢٠ املادة

ألن صيغـة التحفظ على االتفاقية فضفاضـة بدرجـة أصبح معها التحفظ متعارضــا            
ـ ـأن تعلـى  الطرف الدولة  اللجنة   وحثت   وضوع االتفاقية وغرضها  مـع م  م عمليـة  ـت

  .)١٣(سحب حتفظها العام
 موريتانيا علـى  العامل املعين باالحتجاز التعسفييق ، شجع الفر٢٠٠٨ويف عام     - ٣

مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة      االنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية      
  .)١٤(أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

، أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري موريتانيا بالتصديق ٢٠٠٤ويف عام   - ٤
 مـن   ١٤ وبالنظر يف إصدار اإلعالن الذي تنص عليه املـادة           )١٥(٨ تعديل املادة    على

  .)١٦(االتفاقية فيما يتعلق بالشكاوى الفردية

  اإلطار الدستوري والتشريعي  - باء  
، أعرب األمني العام عن أسفه الـشديد إزاء اإلطاحـة           ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٦يف    -٥

وأشار إىل أن احلكومة .  يف نفس هذا التاريخ هللاسيدي حممد ولد الشيخ عبد ا     حبكومة الرئيس   
  ودعـا إىل احتـرام     ٢٠٠٧يونيه  /قراطية متعددة األحزاب يف حزيران    انتخبت يف انتخابات دمي   

، ٢٠٠٩ يونيه/ حزيران ٤ويف  . )١٧(سيادة القانون وإعادة إقرار النظام الدستوري على حنو فوري        
راف املوريتانية، معتربا إيـاه أساسـا متينـا         رحب األمني العام بالتوقيع على اتفاق بني األط       
  .)١٨(الستعادة النظام الدستوري وتوطيد الدميقراطية

أعـرب  العامل املعين باالحتجاز التعسفي عن زيارته ملوريتانيـا،         الفريق  ويف تقرير     -٦
قراطي، مع االحترام الكامـل     لد قريبا إىل عملية التحول الدمي     الفريق عن أمله يف أن يعود الب      

  .)١٩(لحقوق املدنية والسياسيةل
وأشارت منظمة اليونيسيف إىل أن موريتانيا أحرزت تقدما يف حتقيق املواءمة بـني               -٧

تشريعاهتا الوطنية واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان، من خالل سن قوانني من شأهنا حتـسني              
  .)٢٠(ية واإلقليميةحالة حقوق اإلنسان يف البلد، والتصديق على العديد من املعاهدات الدول
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العامل املعين باالحتجاز التعسفي بأن النظـام القـانوين والقـضائي           وأفاد الفريق     - ٨
 ومنظمـة  )٢١( وأدلت جلنة حقوق الطفل.ملوريتانيا يقوم رمسيا على قواعد ومعايري الشريعة     

  .  بتعليقات مماثلة)٢٢(اليونيسيف
جاز فيما يتعلق باالمتثـال للمبـادئ       ولوحظ بعض أوجه القصور يف اإلطار القانوين لالحت       

  .)٢٣(واملعايري الدولية، ال سيما فيما خيص إثبات وجود متييز قائم على نوع اجلنس وحظره
الدولة بتـضمني تـشريعاهتا     وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة           -٩

  .)٢٤(تعريفا للتمييز ضد املرأة مبا يتوافق مع االتفاقية
املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز       وصي  أ،  ٢٠٠٨عام  ويف    - ١٠

بأن تدرج يف القانون اجلنائي     موريتانيا   العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب       
 ملكافحـة مجيـع      شامال ا تشريع  وبأن تعتمد  التمييز العنصري والعرقي  حمددة بشأن    اأحكام

 مع االتفاقية الدوليـة للقـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز       ، مبا يتوافق أشكال التمييز 
  .)٢٦(وقدمت جلنة القضاء على التمييز العنصري توصية مماثلة. )٢٥(العنصري

 واملقـرر اخلـاص     )٢٧(املقررة اخلاصة املعنية بأشكال الرق املعاصرة       كال من  وأشاد  - ١١
 ٢٠٠٧ارسات الشبيهة بالرق يف عام      واملمجترمي العبودية    باعتماد قانون    )٢٨(املعين بالعنصرية 

وأفاد املقرر اخلاص املعين بالعنصرية بأن ممثلي اجملتمع .  تنفيذهمبا أعلنته السلطات من رغبة يفو
القضاء علـى العبوديـة      أوجه قصور يف القانون حتول دون       املدين أعربوا له عن قلقهم إزاء       

إقامة دعاوى مدنيـة، مبـا      ضحايا   ومن بني أوجه القصور هذه عدم إمكان ال        .بصورة فعالة 
عـدم تطـرق القـانون      ، و يشمل إقامة دعاوى السترداد احلقوق أو تلقي تعويض عنـها         

  .)٢٩( بالرقالشبيهةللممارسات 
اعتماد قـانون شـامل بـشأن    وأوصت جلنة حقوق الطفل موريتانيا بالنظر يف     - ١٢

  .)٣٠(االتفاقيةاألطفال يتضمن أحكام 
، لكنها أعربت   عاما ١٨د األدىن للسن القانونية للتجنيد هو       والحظت اللجنة أن احل     -١٣

  .)٣١( حبسب تقديرهاعاما ١٦ألنه جيوز لوزارة الدفاع ختفيض سن التجنيد إىل عن أسفها 

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  -  جيم  
 ومحايـة   منحت جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز      ،  ٢٠٠٩يف عام     - ١٤

  . للجنة املوريتانية حلقوق اإلنسان"املركز باء ")٣٢(حقوق اإلنسان
أجرت مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان والرابطة       ،  ٢٠٠٨يونيه  /ويف حزيران   - ١٥

الفرانكوفونية للجان الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان تقييما مشتركا الحتياجات اللجنة           
  .)٣٣(توصيات لتعزيز قدرات اللجنة واقترح التقييم .اناملوريتانية حلقوق اإلنس
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يف اللجنـة الوطنيـة     نشاء جلنة مستقلة    وأوصى املقرر اخلاص املعين بالعنصرية بإ       - ١٦
  .)٣٤( يف اجملتمع املوريتاين التمييزأشكال عن ورقةتسند إليها مهمة إعداد حلقوق اإلنسان 

ز ضد املرأة الدولـة بتقويـة آلياهتــا         وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التميي       - ١٧
املؤسسية للنهوض باملرأة وذلك بأن حتـدد واليات ومسؤوليات هذه اآلليـات وأن تزودها            

  .)٣٥(باملوارد الكافية
وأقرت منظمة اليونيسيف بأن إنشاء وزارة لشؤون الطفـل واملـرأة واألسـرة يف                -١٨
  .)٣٦(ة يقوض جهود التنسيقلكن ضعف قدرات هذه الوزار.  كان إجيابيا٢٠٠٧ عام

  تدابري السياسة العامة  - دال  
أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة موريتانيا         ،  ٢٠٠٧يف عام     - ١٩

 صياغة خطة تنفيذية شاملة لتعزيز املساواة بني اجلنسني والنهوض باملرأة، تتـضمن             مبواصلة
  .)٣٧( رصدأهدافا وجداول زمنية واضحة وتشمل أيضا آليات

، لكنها أعربت   باخلطة الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان    ورحبت جلنة حقوق الطفل       - ٢٠
، رحبـت   ٢٠٠٧ويف عام   . )٣٨(لعدم اعتماد خطة عمل شاملة بشأن األطفال      عن أسفها   

لنـساء يف   ا جـرى من ختصيص نسبـة ل     مباللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة        
  .)٣٩( يف املائة٢٠ قدرها ابات البلدية والربملانيةقوائم املرشحني لالنتخ

 ورقـة اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر         وأشارت منظمة اليونيـسيف إىل أن         - ٢١
تويل أولوية واضحة للسياسات والربامج الـصحية، لكنـها         ) ٢٠١٠- ٢٠٠٦  للفترة(

 الحظت أن املخصصات املوجهة إىل اخلدمات االجتماعية األساسية مازالت غري كافية          
  .)٤٠(إىل حد كبري وال حتترم االلتزامات الدولية

   اإلنسان ومحايتها على أرض الواقعحقوقتعزيز   -ثانياً   

  اإلنسانالتعاون مع آليات حقوق   -ألف   

   هيئات املعاهداتمعالتعاون   -١  

  )٤١(هيئة املعاهدة
قُدم  آخـر تقرير

 حالة اإلبالغ رد املتابعة آخر مالحظات ختامية وُنظر فيه

جلنة القضاء على التمييز    
 العنصري

تأخر تقدمي التقارير الثامن والتاسع والعاشـر  - ٢٠٠٤أغسطس /آب ٢٠٠٣
 ٢٠٠٨منذ عام 

اللجنة املعنية بـاحلقوق    
 واالجتماعية  ةـاالقتصادي
 والثقافية

 ٢٠٠٩قدم التقرير األويل يف عام  - -  -
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  )٤١(هيئة املعاهدة
قُدم  آخـر تقرير

 حالة اإلبالغ رد املتابعة آخر مالحظات ختامية وُنظر فيه

اللجنة املعنيـة حبقـوق     
 اإلنسان

 ٢٠٠٦رير األويل منذ عام تأخر تقدمي التق - -  -

اللجنة املعنية بالقـضاء    
 على التمييز ضد املرأة

من املقرر تقدمي التقريرين الثاين والثالث يف - ٢٠٠٧مايو /أيار  ٢٠٠٥
 ٢٠١٠عام 

 ٢٠٠٥التقرير األويل منذ عام تأخر تقدمي  - -  - جلنة مناهضة التعذيب 

 املقرر تقدمي التقرير اجلـامع للتقـاريرمن - ٢٠٠٩يونيه /حزيران  ٢٠٠٧ جلنة حقوق الطفل
 ٢٠١٣الثالث والرابع واخلامس يف عام 

 -ة حقوق الطفل    ـجلن
 ل االختياري ـوالربوتوك

املتعلق ببيـع األطفـال     
وبغاء األطفال واستغالل   
ــواد   ــال يف امل األطف

  اإلباحية

 ٢٠٠٩من املقرر تقدمي التقرير األويل يف عام   -  -  -

 جلنة محاية حقوق مجيع   
العمال املهاجرين وأفراد   

  أسرهم

  ٢٠٠٨تأخر تقدمي التقرير األويل منذ عام   -  -  -

ألن التوصيات املتعلقة باإلصالح االنـوين،      أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها         - ٢٢
وخطة العمل الوطنية، وختصيص املوارد، وتسجيل املواليد، واملمارسات التقليدية الـضارة،           

  .)٤٢(حداث، مل حتظ بالقدر الكايف من املتابعةوعمل األطفال، وقضاء األ
تقدمي وثيقة أساسية حمدَّثة وفقاً للمبادئ التوجيهيـة        ودعت اللجنة موريتانيا إىل       - ٢٣

  .)٤٣(٢٠٠٦املنسقة اليت وافقت عليها هيئات املعاهدات يف عام 
ئي لتقـدمي   التقيد باملوعد النها  ودعت جلنة القضاء على التمييز العنصري الدولة إىل           -٢٤

  . )٤٤(تقاريرها املقبلة

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
 ال وجهت دعوة دائمة

املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانـب آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
الفريـق ؛)٤٥()٢٠٠٨ ينـاير / كانون الثاين  ٢٤-٢٠ (وما يتصل بذلك من تعصب    

؛)٤٦()٢٠٠٨مـارس   / آذار ٣ -فرباير  / شباط ١٩(العامل املعين باالحتجاز التعسفي     
 تشرين٢٤(املقررة اخلاصة املعنية بأشكال الرق املعاصرة، مبا يف ذلك أسبابه وعواقبه            

 .)٤٧()٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٤ -أكتوبر /األول

املقرر اخلاص املعـين حبقـوق اإلنـسان؛  حبرية الدين أو املعتقد   املقرر اخلاص املعين     أالزيارات املتفق عليها من حيث املبد
 .للمهاجرين

 - الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يتفق عليها بعد
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)٤٩( والفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي     )٤٨(أعرب املقرر اخلاص املعين بالعنصرية      التعاون أثناء البعثات/التيسري

 شكرهم حلكومة موريتانيا على دعوهتا هلم وعلى التسهيالت اليت أتاحتـها هلـمعن
 .أثناء الزيارات

 - متابعة الزيارات

،)٢٠١٠يوليـه   /متوز - ٢٠٠٦يناير  /كانون الثاين (أرسل يف الفترة قيد االستعراض       الردود على رسائل االدعاءات، والنداءات العاجلة
 .ومة على مثاين رساالتردت احلك.  رساالت١٠ما جمموعه 

 استبياناً أرسلها مكلفون بواليات يف٢٣ردت موريتانيا على استبيان واحد من أصل         )٥٠(الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية
 .إطار اإلجراءات اخلاصة خالل املهل احملددة

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣  
، وقعت مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان اتفاقـا  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول ٢٢يف    -٢٥

وقد بدأت التحضريات إلنـشاء  . مع حكومة موريتانيا جييز إنشاء مكتب قطري يف موريتانيا       
  .)٥١(هذا املكتب

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
إزاء هيمنة أيديولوجية   القضاء على التمييز ضد املرأة القلق       عنية ب اللجنة امل ساور    - ٢٦

ثقافيـة  معايـيـر وعادات وتقاليـد  استمرار ذكوريـة تقتـرن بقوالب منطيـة راسخة و 
سلبية عميقة اجلذور من بينها اإلكراه على الزواج، والـزواج يف سـن مبكـرة، وتعـدد                 

 متيــيزا   يـشكـل  التغذية باإلكراه، ممـا   الزوجات، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث، و     
 لألمور يف القضاء على     اوحثت اللجنة الدولة على أن تكون أكثر استباق       . )٥٢(املرأة ضد

 وأوصتها باستخدام التدابري اخلاصة املؤقتة لتحقيق املساواة يف الواقع )٥٣(تلك املمارسات
  .)٥٤(اجلنسني  بني
بعـض  حيتـوي علـى      الشخصية ألحوالاقانون  وأعربت اللجنة عن قلقها ألن        - ٢٧

 املمتلكـات   بـإدارة ز ضد النساء املتزوجات، وخاصة فيما يتعلق         متيّ أن اليت ميكن    األحكام
  .)٥٥( تعدد الزوجات والطالقةواحملافظة على شرعي

 املـرأة  ضد   املوريتاين ال تزال متّيز    اجلنسيةبعض أحكام قانون    والحظت اللجنة أن      - ٢٨
  .)٥٦( تعديله ودعت إىلاملوريتانية

والحظت منظمة اليونيسيف التقدم احملرز على مدى العقد املاضي يف املؤسـسات              -٢٩
فقد زاد عدد مؤسسات اجملتمع الوطين واملدين الـيت تـوفر           . والقضاء حلماية املرأة والطفل   

  .)٥٧(الرعاية واحلماية للمرأة والطفل، لكن ال يزال يتعني عمل الكثري
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موريتانيا وإن كانت ال تشهد مظـاهر       بالعنصرية إىل أن    اص املعين   املقرر اخل وأشار    - ٣٠
 يف  امتـأثر ما زال    الدولة، فإن اجملتمع املوريتاين      معتمدة من عنصرية على الصعيد القانوين أو      

ـ   مارسات متييزية ذات طبيعة عرقية وعنصرية متجذرة يف التقاليـد           مبعمقه   رق مثـل دور ال
دولـة واالسـتغالل   مؤسسات الموذج العنصري والعرقي يف لنوانظام الطبقي، والالتقليدي،  

  .)٥٨(السياسي للعامل العرقي
خريطة التـهميش     يف اجملتمع املوريتاين بني      تداخلوجود  على   املقرر اخلاص    شددو  - ٣١

 يف  للسود املتزايدفالتركز  .  العرقية  واجلماعات  الفئات هتميشاالجتماعي االقتصادي وخريطة    
يف موريتانيـا مثـاالن واضـحان    عددهم يف السجن الرئيسي كثرة  للغاية و  األحياء احملرومة  

  .)٥٩(التداخل هلذا
ـ   تشعر باإلحباط    جمتمعات السود والحظ أيضا املقرر اخلاص أن        - ٣٢  ابسبب غياهب

وتزداد حدة  .الكلي عن هياكل السلطة السياسية وجهاز األمن، وعن جمايل األعمال واإلعالم   
 دولة عربية   اموريتانيا على أهن  الذين يظهرون    األمازيغ   - العرب   نيؤول املس بسببهذا الغياب   

البـوالر   وأشار املقـرر اخلـاص إىل أن فئـات           . األفريقية هامن دون اإلشارة إىل جذور    
 وأعربت جلنة القضاء    .)٦٠( تعاين من التمييز ومن التهميش االجتماعي      احلراطني و والسونينكي

  .)٦١(اثلة يف هذا الصددعلى التمييز العنصري عن خماوف مم
نه على الرغم من االعتراف القانوين مببـدأ عـدم          أوأشارت منظمة اليونيسيف إىل       -٣٣

التمييز، فإن العديد من األطفال ما زالوا يعانون من التمييز واإليذاء فيمـا يتعلـق باهلويـة                 
طفال الـذين مت    املواليد اجلدد واأل  (واحلصول على اخلدمات االجتماعية واحلماية االجتماعية       

التخلي عنهم وأطفال الشوارع والفتيات العامالت يف املنازل واألطفال املتسولون واألطفال           
  .)٦٣(وأعربت جلنة حقوق الطفل عن خماوف مماثلة. )٦٢()قونواملع
بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة مـن أجـل         وأوصت جلنة حقوق الطفل موريتانيا        -٣٤

  .)٦٤(طفال املعوقني، بغية تغيري التحيز املنتشر ضدهممواصلة التوعية بقضايا األ

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمانه على شخصه  -٢  
، رحب أمني عام األمم املتحدة بالتقارير اليت        ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢١يف    -٣٥

خـرى   وبرفع القيود األالرئيس سيدي حممد ولد الشيخ عبد اهللا تفيد برفع اإلقامة اجلربية عن      
  .)٦٥(اليت كانت مفروضة عليه منذ أن متت اإلطاحة به

العامل املعين باالحتجـاز التعـسفي إىل أن عـدد          ، أشار الفريق    ٢٠٠٨ويف عام     -٣٦
ورحب باملعلومات الـيت    . األشخاص احملرومني من حريتهم ليس مرتفعا للغاية يف موريتانيا        

 مبوجـب ة واستخدامها للتصدي للجرائم     تلقاها واليت تفيد بوجود بعض اآلليات غري التأديبي       
  .)٦٦(القانون اجلنائي
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بنقل اإلشراف على اإلصالحيات إىل وزارة العدل، لكنه        العامل  كما رحب الفريق      -٣٧
  .)٦٧( وزارة الداخليةسلطةاعترب ذلك غري كاف ألن اإلدارة اليومية مازالت حتت 

ه األعضاء التناسلية لإلنـاث     وأشارت منظمة اليونيسيف إىل أن ممارسة عملية تشوي         -٣٨
، اعتمدت استراتيجية وخطـة عمـل       ٢٠٠٧ويف عام   . متفشية وعميقة اجلذور يف موريتانيا    

لكن مل يطرأ تغيري يذكر خـالل      . وطنية للتخلي عن ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث       
 ٧٢يبلـغ حنـو     السنوات القليلة املاضية على املعدل اإلمجايل هلذه املمارسة الذي مـا زال             

 تـشري إىل حـدوث    غري أن دراسة استقصائية أجريـت يف املنـاطق املـستهدفة            . املائة يف
 من األشـخاص املـشمولني بالدراسـة والبـالغ           يف املائة  ٧٧,٣إجيايب، فقد أعرب     تطور

. )٦٨(تخلي عن هـذه املمارسـة     موافقة على ال   عن استعدادهم لل   اشخص ٨٤ ٠٣٨ عددهم
  .)٦٩(مالحظات مماثلةوأبدت جلنة حقوق الطفل 

استمرار تعرض الفتيـات لإلطعـام      وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء          - ٣٩
فعالة ملنع املمارسـات    شاملة و بوضع استراتيجية   وأوصت اللجنة   . )٧٠()التسمني(اإلجباري  

التـسمني،  والتقليدية الضارة، ومنها تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، والـزواج املبكـر،            
 )٧٢(القضاء على التمييز ضد املـرأة اللجنة املعنية بوأبدت . )٧١(تشاور مع اجملتمع املدين  بال

القضاء اللجنة املعنية بوحثت .  مالحظات مماثلة)٧٣(وجلنة القضاء على التمييز العنصري    
إعطاء أولوية قصوى لتنفيذ هنج شامل ملعاجلـة مجيـع          على التمييز ضد املرأة الدولة على       

تصميم برامج إلجياد مصادر بديلة للدخل لألشخاص الـذين          و )٧٤( ضد املرأة  أشكال العنف 
  .)٧٥(ميارسون تشويه األعضاء التناسلية لإلناث كمورد رزق

 رحب بأن العقوبة البدنيـة الـيت   العامل املعين باالحتجاز التعسفي   ورغم أن الفريق      -٤٠
 االستعاضـة عنـها بعقوبـات       ، فإنه أكد على ضرورة    ارسجييزها القانون اجلنائي مل تعد مت     
وأوصى الفريق احلكومة بتعديل التـشريع ذي الـصلة         . )٧٦(بالسجن تكون حمددة بوضوح   

لضمان احترام حظر التمييز ضد املرأة ولضمان أال تتهم النساء الاليت يقعن ضحايا ألعمـال               
  .)٧٧(، لو تقدمن بشكاوى ضد اجلناةناعنف بالز

 جرمية االغتصاب يف التشريعات احملليـة     عريف  تعدم  الحظت جلنة حقوق الطفل     و  -٤١
بـأن  وأوصت اللجنة الدولة    . )٧٨( مبوجب الشريعة  الضحايا من اإلناث  ، وجترمي   بشكل حمدد 

 وأوصتها تكفل إدراج تعريف واضح للجرائم اجلنسية يف التشريعات الوطنية، مبا فيها الشريعة        
وث انتهاكات بطريقة تراعي مشاعر     على التحقيق يف الشكاوى املتعلقة حبد     بتدريب املهنيني   

الطفل وتتجنب وصم الضحايا وبتنفيذ سياسة شاملة من أجل توفري سبل الوقايـة والتعـايف               
  .)٧٩(وإعادة االندماج االجتماعي لألطفال الضحايا

يف هناية زيارهتا إىل موريتانيا     املعاصرة   املقررة اخلاصة املعنية بأشكال الرق    والحظت    -٤٢
أن ) ٢٠٠٩نـوفمرب  / تشرين الثاين٤أكتوبر إىل   / تشرين األول  ٢٤يف الفترة من    اليت أجرهتا   (

احلكومة ومنظمات اجملتمع املدين اختذت خطوات مهمة ملكافحة الرق، لكن من الـضروري             
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اتباع هنج أكثر مشوال للتصدي لكافة أشكال التمييز وللفقر على حد سـواء، علـى مجيـع      
لتصدي للرق يف مجيع صوره قد يشكل عقبة يف طريق          وأضافت أن عدم ا   . مستويات اجملتمع 
وأوصت بأن يقوم كافة أصحاب املصلحة املعنيني بوضع استراتيجية وطنية       . مستقبل موريتانيا 
  .)٨٠(فيما يتعلق بالرق

عدم تطبيق القانون الذي جيـرِّم الـرق        وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء          -٤٣
تشري إىل استمرار وجود الرق القـائم علـى          التقارير اليت     وسلطت الضوء على   تطبيقاً فعاالً 

الطبقة االجتماعية، الذي له تأثري خاص على الفتيات العامالت يف اخلدمة املرتليـة وعلـى               
عـدم تـوفر    مالحظات عن   اللجنة  أبدت   و .على التسول " املرابطون"الفتيان الذين جيربهم    

عدم وجود  وعن  إعادة إدماجهم يف اجملتمع،     اخلدمات الالزمة لتحرير األطفال ضحايا الرق و      
 جلنة القضاء على    دلت وأ .)٨١(تدابري لتثقيف اجلمهور مبمارسات الرق التقليدية بصورة عامة       

  .)٨٢(٢٠٠٤التمييز العنصري ببيانات مماثلة يف عام 
القضاء على التمييز ضد املرأة استمرار االجتـار بالنـساء          اللجنة املعنية ب  والحظت    -٤٤
تشريعاهتا املتعلقـة   إنفاذ   تنفيذ و  يف أن تسرع ، وطلبت إىل الدولة     )٨٣(يات واستغالهلن والفت

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقهـا إزاء        . )٨٤(السخرة أعمال االجتار وحظر    ةمبكافح
 الستخدامهم يف سباقات اهلُُجن وبيع الفتيات الـصغريات         الصبيانالتقارير اليت تشري إىل بيع      

  .)٨٥(ن الشرق األوسطكزوجات يف بلدا
وساور جلنة حقوق الطفل القلق إزاء املعلومات اليت تشري إىل انتشار ظاهرة عمـل                -٤٥

وأعربت اللجنة عن أسفها إزاء الغمـوض الـذي         . األطفال، وال سيما يف القطاع الزراعي     
 وحثت اللجنة الدولة على ضـمان امتثـال         .)٨٦(مل يف الدولة  يكتنف احلد األدىن لسن الع    

 ١٨٢ ورقـم    ١٣٨شريعات الوطنية امتثاالً كامالً التفاقييت منظمة العمل الدولية رقـم           الت
وكررت توصيتها بأن يكون احلد األدىن لسن استكمال الدراسة اإللزامية ولـسن العمـل              

  .)٨٧( عاما١٦ً هو
حثت جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصـيات التابعـة          ،  ٢٠١٠ويف عام     -٤٦

 دون  استخدام األطفال موريتانيا على اختاذ التدابري الالزمة لضمان حظر         العمل الدولية    ملنظمة
 أو تشغيلهم أو عرضهم ملزاولة أنشطة غري مـشروعة، وال سـيما إنتـاج     سن الثامنة عشرة  

) ١٨٢رقم  (تفاقية منظمة العمل الدولية     طبقا ال املخدرات واالجتار هبا، والقضاء على ذلك،       
  .)٨٨(ال عمل األطفالبشأن أسوأ أشك

والحظت منظمة اليونيسيف أن العقوبة البدنية متارس على نطـاق واسـع يف        - ٤٧
ورغم أن احلكومة حاولت التصدي لظاهرة العنـف ضـد          . القطاعني العام واخلاص  

. زال دور اجملتمع املدين ضـعيفا      فما. األطفال، فإن ذلك مل يكن كافيا إىل حد كبري        
مع شبكة األئمة، دراسة دينية، وصدرت فتوى       باالشتراك   وأجرت منظمة اليونيسيف،  

  .)٨٩(باستخدام توصياهتا كأداة للدعوة إىل إلغاء العقوبة البدنية
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وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن قانون العقوبات ينص على توقيع العقوبة               - ٤٨
 مازالت متـارس علـى    وألن العقوبة البدنية،البدنية، مبا يف ذلك جلد األطفال وبتر أطرافهم      

  .)٩٠(نطاق واسع يف املدارس ويف األسرة
وأوصت اللجنة موريتانيا باختاذ كافة التدابري الالزمة ملنع إيذاء األطفال وإمهـاهلم،              -٤٩

وبإنشاء آليات فعالة للتحقيق يف التقارير املتعلقة بإيذاء األطفال، ومبالحقة اجلنـاة، بطريقـة       
فاظ على خصوصية الضحايا وبتوفري الدعم الالزم لألطفال        تراعي مشاعر الطفل وتكفل احل    

  .)٩١(الضحايا، وبتنظيم محالت تثقيفية عامة وباعتماد خطة عمل وطنية

  إقامة العدل وسيادة القانون  -٣  
 شهادات تفيد بـأن الـسلطة       االحتجاز التعسفي سألة  العامل املعين مب  تلقى الفريق     -٥٠

.  األصول اإلثنية أو االجتماعية أو اللغة أو نوع اجلنس         يثالقضائية ال متثل سكان البلد من ح      
 من مجيع فئات السكان ومن النـساء إىل         أفرادويبدو من الضروري بذل جهود إضافية لضم        

تعدد اللغـات يف    بل وأيضا   وأوصى الفريق احلكومة بدعم ثنائية اللغة،       . )٩٢(السلطة القضائية 
  .)٩٣(جمال القضاء اجلنائي

اجلنائية  نة حقوق الطفل عن قلقها إزاء االخنفاض الشديد يف سن املسؤولية          وأعربت جل   -٥١
بأن تنشئ  وأوصت اللجنة الدولة     .)٩٤(وإزاء نقص مرافق احتجاز األحداث    )  سنوات ٧(احملدد  

املـساعدة    عاماً، وبأن تقدم   ١٢نظاما لقضاء األحداث، وبأن ترفع سن املسؤولية اجلنائية إىل          
واحتجازهم يف   وبأن تضمن عدم اللجوء إىل حبس األطفال اجلاحنني        لألطفالالقانونية املالئمة   

  .)٩٥(البالغني املؤسسات إال كمالذ أخري وبأن تضمن بقاء األطفال مفصولني عن
من أن احملتجـزين    االحتجاز التعسفي عن قلقه     سألة  العامل املعين مب  وأعرب الفريق     -٥٢
االحتجاز االحتياطي وأنه ال تتاح هلم فرصة الطعن يف         ميثلون أمام النائب العام خالل مهلة        ال

وتلقى الفريق إدعاءات تفيد بأنه يشيع يف أماكن االحتجـاز سـوء            . مشروعية احتجازهم 
استغالل السلطة والتعذيب وسوء املعاملة وبأنه يتم يف الغالب إجبار احملتجزين على االعتراف             

  .)٩٦(بالتهم املنسوبة إليهم
إزالة العوائـق   إىل الدولة   لقضاء على التمييز ضد املرأة       املعنية با  اللجنةوطلبت    - ٥٣
والتأكد مـن إملـام مـوظفي الـسلك          قد تواجه املرأة يف سعيها للوصول إىل العدالة        اليت

  .)٩٧(تفاقيةاالب القضائي

  احلق يف الزواج واحلياة األسرية  -٤  
وعدم تـشجيع تعـدد     إلغاء تطليق الزوجة،    دعت جلنة حقوق الطفل الدولة إىل         - ٥٤

الزوجات وذلك بتطبيق تدابري قانونية وإدارية وتنظيم محالت توعية، وتعزيز االقتصار علـى             
  .)٩٨(زوجة واحدة كخيار للزوجني
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 سنة، ١٨ورغم أن اللجنة الحظت أن احلد األدىن لسن الزواج وفقاً للتشريعات هو              - ٥٥
ل بلوغ هذا السن وفقاً للسلطة التقديرية       فإهنا أعربت عن قلقها إزاء إمكانية زواج الفتيات قب        

 وأوصت اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري لضمان أن يكون سن الزواج       .)٩٩(للقاضي
  .)١٠٠( سنة ومعاملة الفتيان والفتيات معاملة متساوية مبوجب القانون١٨الفعلي 
 منظمة األمـم    معباالشتراك  وأشارت منظمة اليونيسيف إىل أن موريتانيا نظمت،          -٥٦

غري أن هـذه    . املتحدة واجملتمع املدين، محالت لتسجيل املواليد استهدفت اجملتمعات الريفية        
احلمالت مل حتقق النتائج املرجوة منها، ويرجع ذلك أساسا إىل سوء اإلدارة وبعد اجملتمعات              

الـذي  (واليد  ومل يطرأ حتسن كبري على املعدل اإلمجايل لتسجيل امل        . املستهدفة ونقص الوعي  
وأوصت منظمة اليونيسيف موريتانيـا بإعـادة تنظـيم         ). ٢٠٠٧ يف عام     يف املائة  ٥٦بلغ  
وقـدمت جلنـة حقـوق الطفـل        . )١٠١(تسجيل املواليد يف إطار استراتيجية وطنيـة       نظام
  .)١٠٢(مماثلة توصية

العامـة  حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي واحلق يف املشاركة يف احليـاة               -٥  
  واحلياة السياسية

بعض املنظمات غـري    أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها ألن            - ٥٧
احلكومية حلقوق اإلنسان مل تنل اعترافاً رمسياً، رغم الطلبات اليت قدمتها للحصول على هذا              

  .)١٠٣(االعتراف، وأوصت الدولة بإزالة مجيع العوائق عن ممارسة حرية تكوين اجلمعيات
 اجملتمع املدين يف    منزيادة مشاركة األطراف الفاعلة     الحظت جلنة حقوق الطفل     و  - ٥٨

وشجعت . )١٠٤(املناقشات الدائرة حول االستراتيجيات املتعلقة باألطفال وختطيطها وتنفيذها       
  . )١٠٥(مواصلة التعاون مع اجملتمع املديناللجنة الدولة على 

إزاء التقارير اليت تفيد بأن     يز العنصري عن قلقها     وأعربت جلنة القضاء على التمي      - ٥٩
الذي حيظر على األحزاب السياسية حتديد نفـسها بعـرق     ) ١٩٩١(٠٢٤-٠٩١األمر رقم   

جمموعة إثنية أو منطقة أو قبيلة أو مجعية قـد أسـيء تطبيقـه أحيانـاً علـى بعـض                     أو
ري وتكوين اجلمعيات يف     الدولة بكفالة احترام حرية التعب      اللجنة السياسية، وأوصت  األحزاب

  .)١٠٦( االتفاقيةتنفيذ

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -٦  
 عدم تكافؤ   إزاءأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها             - ٦٠

. )١٠٧( زيادة متثيل النساء يف القطاع غري الرمسي       إىل أدى العمل، مما    على املرأة فرص حصول 
 للمرأة يف جمال    املتساوية احلقوق   حمددة لكفالة تدابري  باختاذ   القيامودعت اللجنة الدولة إىل     

  .)١٠٨( سن تشريع حيظر التحرش اجلنسيإىل اللجنة الدولة دعتكما . العمالة والعمل
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، طلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدوليـة إىل موريتانيـا تقـدمي             ٢٠١٠ويف عام     -٦١
 ١٦لتدابري املتخذة لكفالة أال جياز أداء الشباب الذين تتراوح أعمارهم بـني             معلومات عن ا  

تعليمهم مسبقا،  ومحايتهم  تكفل   عاما ألنواع العمل اخلطرة إال يف ظل شروط صارمة           ١٨و
 لـسن االسـتخدام   اتفاقية منظمة العمل الدولية بـشأن احلـد األدىن          مبا يتوافق مع أحكام     

  .)١٠٩()١٣٨ رقم(

   الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئقاحلق يف  -٧  
أكدت منظمة اليونيسيف أن األزمة السياسية أدت إىل تأخري التقدم حنـو حتقيـق                -٦٢

فقد أوقف معظم املاحنني مساعداهتم إىل موريتانيا عقب االنقالب         . األهداف اإلمنائية لأللفية  
  .)١١٠(القيود املفروضة آفاقا جديدة وفتح رفع .٢٠٠٩ وخالل عام ٢٠٠٨الذي وقع يف عام 

وذكرت وكاالت األمم املتحدة يف موريتانيا أن تكرار التصحر واجلفـاف، ومهـا               -٦٣
املعوقات البيئية اجلسيمة، أدى إىل عرقلـة التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة للبلـد                من

  .)١١١(كبري بشكل
 الذي شهدته البلد مـؤخرا أدى إىل        التوسع العمراين والحظت الوكاالت أيضا أن       -٦٤

 املدن الكبرية بشكل فوضوي وإىل ظهور العديد من األحياء العشوائية اليت تفتقـر إىل               توسع
املياه واملراكز الصحية واملدارس والطـرق      (البىن التحتية اجملتمعية الدنيا الالزمة لتحقيق الرفاه        

  .)١١٢()واألسواق واملساكن والكهرباء ومرافق الصرف الصحي
والحظت وكاالت األمم املتحدة يف موريتانيا أنه على الرغم من التراجع املـستمر               -٦٥

ـ             ١٩٩٠للفقر منذ عام      ا، فإنه مازال يطال حىت اليوم ما يزيد على نصف سـكان موريتاني
  .)١١٣() يف املائة٤٦,٧بنسبة (

لحة هلا آثار   وأشارت منظمة اليونيسيف إىل أن الفقر أصبح ظاهرة متفشية ومسألة م            -٦٦
وفقا للدراسـة االستقـصائية       يف املائة  ٤٢تبلغ نسبة األطفال املتأثرين     (ضارة على األطفال    

وذكرت منظمة اليونيسيف أن األطفال املتسولني يعانون مـن         ). ٢٠٠٨ لعام   لألسر املعيشية 
ليت  املشاكل اهليكلية ا   إحدى" طلبة" هؤالء األطفال املسمون     شكلوي.  حدة أشد مظاهر الفقر  

وأبـدت جلنـة   . )١١٤( السريع على مدى العشرين عاما املاضية    التوسع العمراين برزت خالل   
  .)١١٥(حقوق الطفل مالحظات مماثلة

 األغذية إىل أن آثار االرتفاع العاملي يف أسعار  ٢٠٠٨وأشار تقرير املنسق املقيم لعام        -٦٧
 ٧٠الواردات الغذائيـة    متثل  (ية  ردات الغذائ ا موريتانيا، اليت تعتمد على الو     يف ة شديد تكان
  .)١١٦() من الطلب الوطيناملائة يف
دراسة استقصائية جملموعة املؤشرات  طبقا لنتائج  إىل أنهوأشار برنامج األغذية العاملي  -٦٨

زال  مـا ، ٢٠٠٧املتعددة أجرهتا وزارة الصحة ومنظمة اليونيسيف يف النصف الثاين من عام        
، يف املائة  ١٢,٦ عامفقد بلغ معدل سوء التغذية احلاد ال      .  مرتفعا مستوى سوء التغذية يف البلد    
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. )١١٧( يف بعض املناطق، مما يشري إىل وجود أزمات تغذية حملية           يف املائة  ١٥وتعدت مستوياته   
نـه  إزالت مرتفعة، حيـث      وأكدت جلنة حقوق الطفل أن معدالت سوء التغذية املزمن ما         

اهتمامـاً  وأوصت اللجنة الدولة بأن تويل      . )١١٨(ريتانيا من أطفال مو    يف املائة  ٣٥ حنويصيب  
خاصاً للفجوة بني الريف واحلضر، وبأن توجه املخصصات املالية للتصدي للتفاوت يف جمال             

  .)١١٩(احلصول على اخلدمات
حتسني تـوافر   ودعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة الدولة إىل             - ٦٩

.  ورعايـة التوليـد    ، مبا يف ذلك خدمات تنظيم األسـرة       ةجنابياإلو اجلنسيةخدمات الصحة   
ودعـت اللجنـة   . الرضعفيات للحد من الوفيات النفاسية ووبرنامج  وأوصت اللجنة بتنفيذ    

ملـن هـن يف مثـل هـذه          الطـيب محل املراهقات وتقدمي الدعم     مسألة  معاجلة  الدولة إىل   
  .)١٢١(اثلةوأبدت جلنة حقوق الطفل مالحظات مم. )١٢٠(احلاالت

ورة والحظت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية أنه طبقا للتقرير القطري املرحلي للد             -٧٠
/ االستثنائية للجمعية العامة لألمم املتحدة املتعلق مبوريتانيـا، والـصادر يف كـانون الثـاين     

طفال يتيمـا بـسبب فـريوس نقـص املناعـة            ٧ ٣٢٧يوجد يف البلد حنو     ،  ٢٠٠٨ يناير
اإليدز أو طفال دون سن السابعة عشرة معرضا لإلصابة بفـريوس نقـص املناعـة               /البشرية
وطلبت جلنـة   . اإليدز، وأن ما من أحد منهم استفاد من املساعدة اخلارجية اجملانية          /البشرية

اخلرباء إىل موريتانيا أن تقدم معلومات عن التدابري احملددة املتخذة حلماية األطفـال األيتـام               
  .)١٢٢(اإليدز من االخنراط يف أسوأ أشكال عمل األطفال/املناعة البشريةبسبب فريوس نقص 

باملعلومات اليت قدمتها الدولة بشأن اعتبار مكافحـة        ورحبت جلنة حقوق الطفل       - ٧١
اإليدز إحدى األولويات الصحية، لكنها أعربت عن قلقها إزاء         /فريوس نقص املناعة البشرية   

 القهقرية وخدمات الوقاية من انتقال العدوى من األم         عدم كفاية خدمات معاجلة الفريوسات    
  .)١٢٣(إىل الطفل؛ وكذلك إزاء عدم كفاية خدمات االختبار واملشورة

 تكفل متكني   أنعلى  الدولة  وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة           - ٧٢
، والكهربـاء،   نظيفـة الوامليـاه   ،   الصحية، والتعلـيم   الرعاية من احلصول على     الريفية املرأة

  .)١٢٤(ل ومن االحتكام إىل العدالة للدخاملّدرةواألراضي، واملشاريع 
االستراتيجية املعجلة لبقاء   وأشارت منظمة اليونيسيف إىل أن موريتانيا اعتمدت          - ٧٣

  . )١٢٥( تتعلق باألمهات واملواليد اجلدد واجملتمعتتناول مسائل اليت الطفل ومنائه

  يم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمعاحلق يف التعل  -٨  
املـدارس يف   ب االلتحـاق نسبة  ارتفاع   إىل أن    ٢٠٠٨أشار تقرير املنسق املقيم لعام        -٧٤

وأفادت منظمة اليونيسيف بـأن     . )١٢٦(بالفتيانموريتانيا وأهنا أعلى بالنسبة للفتيات مقارنة       
ومـا تـزال    . ما زال مع ذلك يشكل حتديا      األهداف اإلمنائية لأللفية  اهلدف الثاين من    حتقيق  

 نقاط  ٤ قدرها حتقيق زيادة معدالت إمتام الدراسة هي األكثر إثارة للقلق، رغم اإلشارة إىل           
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 بالنـسبة   يف املائة ٥٣,٢ بالنسبة للفتيات و    يف املائة  ٥٢,٨بنسبة   (٢٠٠٦/٢٠٠٧منذ الفترة   
ارس الثانويـة عـن املعـدالت       املدب االلتحاقمن جهة أخرى، تقل معدالت      . )١٢٧()للفتيان

  .)١٢٨(املستهدفة يف اخلطة الوطنية
عدم ضمان التعليم االبتدائي اجملاين جلميـع       وظلت جلنة حقوق الطفل قلقة إزاء         - ٧٥

ارتفاع معدالت األميـة وال سـيما بـني         كما أعربت اللجنة عن قلقها حيال       . األطفال
وأعربت أيضا اللجنة عن قلقها     . ى التعليم الفتيات، وإزاء التفاوت بني األقاليم يف احلصول عل       

إزاء اخنفاض معدالت االلتحاق باملدارس الثانوية، وارتفاع عدد التالميذ املتسربني من التعليم، 
واكتظاظ فصول الدراسة، وعدم كفاية عدد املدرسني املدربني، واملرافق املدرسية املتاحـة،            

  .)١٢٩(ورداءة مستوى التعليم
) مدارس حتفـيظ القـرآن    (اليونيسيف إىل أن التعليم غري الرمسي       وأشارت منظمة     -٧٦
وحاولت احلكومة، باالشتراك مـع منظمـة األمـم         . ضطلع بدور كبري يف تعليم األطفال     ي

املتحدة، إصالح مضمون وتنظيم هذا التعليم من خالل إدراج املهارات احلياتية والرياضيات            
وأوصت جلنة حقـوق    . )١٣٠(مسي والتعليم الرمسي  يف املناهج وبناء جسور بني التعليم غري الر       

اتباع مدارس حتفيظ القرآن مناهج مقارِبة ملناهج التعلـيم النظـامي           الطفل الدولة بأن تكفل     
  .)١٣١( وإدراج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسيةومتوافقة معها

إدراج اللغات البوالرية   ر يف   وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري الدولة بالنظ         -٧٧
بأن حتتـرم حريـة   وأوصت اللجنة الدولة . )١٣٢(والسوننكية والولفية القومية يف نظام التعليم   

اآلباء يف اختيار نوع التعليم الذي يرغبونه ألطفاهلم والذي يفـي بتوقعـاهتم مـن حيـث                 
  .)١٣٣(واللغة الثقافة

  األقليات والشعوب األصلية  -٩  
 باجلماعـات  اخلاص املعين بالعنصرية بأن يعدل الدستور لالعتـراف          أوصى املقرر   -٧٨

وأوصت جلنة القضاء على التمييـز      . )١٣٤(الرئيسية العرقية أو فئات اجملتمع وبلغاهتا وثقافاهتا      
  .)١٣٥(العنصري الدولة باختاذ اخلطوات الالزمة للحفاظ على اللغة الرببرية

  ءاملهاجرون والالجئون وملتمسو اللجو  -١٠  
أعربت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني عن أسفها إزاء حـاالت اإلعـادة               -٧٩

 وإزاء عدم كفاية الضمانات الالزمة للحمايـة مـن هـذا    ٢٠٠٩القسرية اليت شهدها عام   
 ال يوفر احلمايـة     )١٣٦(احلايلالوطين  وأشارت أيضا إىل أن قانون األجانب       . اإلجراء إىل اآلن  

لجوء الذين يتم اخللط بينهم وبني املهاجرين غري الشرعيني يف كـثري مـن              الفعالة مللتمسي ال  
  . )١٣٧(قانون جديد بشأن األجانب واللجوء مناقشة مشروع كف الربملان علىويع .األحيان
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 سيل بأن موريتانيا وقعت اتفاقا لوقف       العامل املعين باالحتجاز التعسفي   وأفاد الفريق     -٨٠
ومبوجب .  إىل بلد ثالث وتأمني عودهتم إىل بلدهم األصلي        توجهنياملاملهاجرين غري الشرعيني    

هذا االتفاق، يتعني على السلطات أن جتري بشكل منتظم عمليـات توقيـف واحتجـاز               
العامـل  وأوصـى الفريـق     . )١٣٨(للمهاجرين احملتملني، دون االستناد إىل أي أسس قانونية       

 سـبل علـى   انون اهلجـرة    أي شخص مت احتجازه مبوجب ق     تكفل حصول   احلكومة بأن   
قانونية فعالة تتيح له الطعن يف قانونية القرارات اإلدارية املتعلقة باحتجازه وطـرده              إنصاف

  .)١٣٩(وإعادته القسرية
 يشكون يف الغالب الالجئنيوأشارت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني إىل أن      -٨١

ويشتكي . واعتداءات تعسفية ضدهم  من احلد من حرية تنقلهم ومن القيام بعمليات توقيف          
 من غري املسلمني على األخص من تعرضهم للترهيب واملضايقة وكذلك مـن       الالجئنيبعض  

  .)١٤٠(التمييز عند دخوهلم سوق العمل أو حصوهلم على خدمات أخرى
اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان محايـة       وحثت جلنة حقوق الطفل الدولة على         - ٨٢

  .)١٤١(ال سيما األطفال غري املصحوبنيوني، األطفال الالجئ
اعتماد استراتيجية شاملة وطويلة األجل إلعادة اإلدماج       وحثت اللجنة الدولة على       - ٨٣

لتيسري عودة الالجئني تضمن من مجلة أمور إدماج األطفال، مبن فيهم غري املتحدثني بالعربية،              
  .)١٤٢(يف نظام التعليم املوريتاين

  ن ومكافحة اإلرهابحقوق اإلنسا  -١١  
 ٣ أن تعريف اإلرهاب يف املادة     االحتجاز التعسفي سألة  العامل املعين مب  الحظ الفريق     -٨٤

ليس دقيقا، وأنه قد ينتهك مبـدأ     ) ٠٤٧-٢٠٠٥القانون رقم   (من قانون مكافحة اإلرهاب     
استخدامه الشرعية احملدد يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وأنه من املمكن             

  .)١٤٣(العتبار جمرد املعارضة السياسية عمال إجراميا

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  -ثالثاً   
إدماج اجلوانب املتعلقـة  فيما يتعلق بالحظت منظمة اليونيسيف اإلجنازات اليت متت        -٨٥

 الـشراكة   يف جمايل ات   وكذلك أفضل املمارس   ورقة استراتيجية احلد من الفقر،    بالطفولة يف   
 واحلـوار اجملتمعـي     ،)املنتدى الوطين لتعزيز حقوق الطفـل     (والدعوة بشأن حقوق الطفل     

برملـان  ( ومشاركة األطفال    ،) العاملة لصاحل حقوق الطفل    اجملتمعيةالشبكات والتحالفات   (
  على اجلوع   ومبادرة القضاء  ، إلهناء ممارسة العقوبة البدنية     الدينية  واستخدام الفتاوى  ،)الطفل

  .)١٤٤(ونقص التغذية لدى األطفال
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 وتطبيـق القـوانني     ،وأشارت منظمة اليونيسيف إىل أن مسائل احلماية االجتماعية         -٨٦
 مازالت تـشكل حتـديات      ، واحلوكمة وضعف القدرات املؤسسية    ،والتدابري املتعلقة بالطفل  

  .)١٤٥( هائلة بالنسبة ملوريتانيااوقيود

  ملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسيةاألولويات وا  -رابعاً   
  .يوجدال 

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
أوصت جلنة حقوق الطفل الدولة أن تطلب املساعدة التقنية من خمتلف وكـاالت               -٨٧

 وتنفيذ الربامج ذات الصلة املتعلقة بالقـضاء        ،)١٤٦(األمم املتحدة فيما يتعلق بتسجيل املواليد     
 وتشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث      ،)١٤٨(وإيذاء األطفال وإمهاهلم  ،  )١٤٧(عقوبة البدنية على ال 

 وتوصيات الدراسة اليت أجرهتا األمم املتحـدة بـشأن          ،)١٤٩()التسمني(واإلطعام اإلجباري   
 وحتسني إمكانية حصول ،)١٥١(اإليدز/ وفريوس نقص املناعة البشرية،)١٥٠(العنف ضد األطفال

 ووضع دراسة تقييمية شاملة وخطة عمل من أجل منـع عمـل             ،)١٥٢(ى التعليم الفتيات عل 
  .)١٥٤( ونظام قضاء األحداث،)١٥٣(األطفال ومكافحته

طلب املـساعدة   وشجعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة الدولة على             -٨٨
علـى الوصـول إىل   من اجملتمع الدويل من أجـل تنفيذ التدابري اليت ستدعم قـدرة املـرأة          

وشجعت اللجنة الدولة على السعي إىل احلصول على الدعم الفين من كيانـات              )١٥٥(العدالة
األمم املتحدة جلمع البيانات ولتدريب فريق وطين يكون مسؤوال عن وضع وتنفيذ خطة عمل              

  .)١٥٧( وكذلك فيما يتعلق مبسألة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث)١٥٦(النهوض باملرأةبشأن 
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CRC  Convention on the Rights of the Child; 
OP-CRC-AC  Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict; 
OP-CRC-SC  Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and 

child pornography; 
ICRMW  International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of Their Families; 
CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities; 
OP-CRPD Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities; 
CED International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance. 
3 Under reservation that provisions in contradiction with Sharia law will not be accepted: “by 

signing this important convention, the Islamic Republic of Mauritania formulates some 
reservations towards provisions susceptible to contradict the faith and values of Islam which 
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