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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 ة والعشرونالدورة الثالث
      2015تشرين الثاين/نوفمرب  2-13

اإلنسوان  تجميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم المتحدة السامية لحقووق  
 5/1اإلنسوووووان  قووووورار مجلوووووس حقووووووق)ب( موووووق مرفوووووق 15وفقووووواق للفقووووورة 

 16/21مق مرفق قرار المجلس  5 والفقرة
 

   موريتانيا  
هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقـارير هياـات املعاهـدات جااءـرااات ا،ا ـ     
تقــارير مضو ــ  األمــم املتحــدة  يف ذلــا املظاتــات جالتعليقــات الــواردة مــن الدجلـ  املع يــ   جيف مبـا

 غــذ ذلــا مــن جألــاامل األمــم املتحــدة الرةيــ  ذات ال ــل   جالتقريــر الســامي  وقــون اانســا   جيف
مقــد يف يف لـــجز مــوءا تقي ـــداص  اوــد األل ـــ  لعــدد الجلمـــات  جلظ ــظ   لـــ  الــ   الجامـــز  

الرتااـات مـن  جءهـات نتـر ةج يتضـمن التقريـر ةيـ  ءراا ةج يرء  العودة إىل الوألاامل املرءعيـ   جا
 يـ  يـرد م هـا يف التقـارير جالنيانـات العل مضو ي  األمم املتحدة السامي  وقون اانسا  خبـظ  مـا

ال ــادرة  ــن املضو ــي   جهــو يت نــع هيجــز املنــادع التوءيهيــ  العامــ  الــ  ا تمــدها  لــ  اقــون 
  جلـــد ذت ـــرت  لـــ  يفـــو م هاـــا يف اوالـــا  ايـــ  الـــ   مراءـــع 17/119اانســـا  يف مقـــرر  

املعلومات الواردة يف التقرير  جرج يت يف إ داد التقرير دجري  ااستعراض جالتطـورات الـ  اـدألت 
 تلا الضرتة يف 
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 المعلومات األساسية واإلطار -أوالق  
 

 (1)نطاق االلتزامات الدولية -ألف 
 

 (2)المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان  

 اوال  يف ةأل اا اجلول  السا ق  
ااءرااات املتخذة  عد 

 مل يت دن  ليها/مل تتقنز ااستعراض 
اانضـــمايف  الت ـــديمل ةج

 ا،ظف  ةج
ــــــع ااتضاليــــــ   الدجليــــــ  للقضــــــاا  لــــــ   ي

 (1988ةلجال التمييا الع  ري )
العهـــــــــــــد الــــــــــــــدج  ا،ـــــــــــــا   ــــــــــــــاوقون 
ـــــــــــــ  جالثقافيـــــــــــــ   االت ـــــــــــــادي  جااءتما ي

(2004) 
العهـــــد الـــــدج  ا،ـــــا   ـــــاوقون املدنيـــــ  

   (2004جالسياسي  )
ـــــــع ةلـــــــجال  ـــــــ  القضـــــــاا  لـــــــ   ي اتضالي

 (2001التمييا  د املرةة )
مــــــن  اتضاليــــــ  م اهضــــــ  التعــــــذي  جغــــــذ 

 العقو ــــــــ  القاســــــــي  ةج  ــــــــرجة املعاملــــــــ 
 (2004املهي   ) ةج الظإنساني  ةج

 (1991اتضالي  اقون الطضز )
اتضاليـــــ  اقـــــون الربجتو ـــــول اايتيـــــاري 

الطضـــــز  شـــــف   يـــــع األ ضـــــال جاســـــت ظل 
املــــــواد اا اايــــــ  يف الن ــــــاا جيف األ ضــــــال 

(2007) 
ااتضاليـــــ  الدجليـــــ  ومايـــــ  اقـــــون  يـــــع 

املهــــــــــــاءرين جةفــــــــــــراد ةســــــــــــرهم العمــــــــــــال 
(2007) 

الربجتو ــــــــــــــول اايتيــــــــــــــاري 
اتضاليــ  م اهضــ  التعــذي  
جغــذ  مــن  ــرجة املعاملــ  
ةج العقو ــــــــــــــ  القاســــــــــــــي  ةج 
الظإنســــــــــــــــاني  ةج املهي ــــــــــــــــ  

(2012) 
اتضاليــ  اقــون األلــخا  

 (2012ذجي اا ال  )
ــــــ   ــــــ  وماي ــــــ  الدجلي ااتضالي
 يــــــــــع األلــــــــــخا  مــــــــــن 
  اايتضـــــــــــــــــــــاا القســـــــــــــــــــــري

(2012) 
 

الربجتو ـــــــول اايتيـــــــاري الثـــــــاين 
امللحـــمل  العهـــد الـــدج  ا،ـــا  
 ـــــــــاوقون املدنيـــــــــ  جالسياســـــــــي  
ـــــــــــ   جاهلـــــــــــاد  إىل إل ـــــــــــاا  قو 

 اا دايف 
الربجتو ـــول اايتيـــاري اتضاليـــ  
اقــــون الطضــــز  شــــف  الـــــرتا  
  األ ضال يف امل از ات املسلح 

التحضتات ج/ةج 
 اا ظنات

 العهـــــد الـــــدج  ا،ـــــا   ـــــاوقون املدنيـــــ 
 18حتضـــــ   لـــــ  املـــــادت   جالسياســـــي  )

   (2004(  4)23ج
ـــــــع ةلـــــــجال  ـــــــ  القضـــــــاا  لـــــــ   ي اتضالي

 (2001حتض   ايف  التمييا  د املرةة )
اتضاليــــــ  م اهضــــــ  التعــــــذي  جغــــــذ  مــــــن 

 العقو ــــــــ  القاســــــــي  ةج  ــــــــرجة املعاملــــــــ 
) حتضـــــ   لـــــ   املهي ـــــ  ةج الظإنســـــاني  ةج

 (2004( 1)30ج 24املادت  
الطضــــــز  )حتضــــــ   ــــــايف  اتضاليــــــ  اقــــــون 

1990) 

اتضاليــــ  القضــــاا  لــــ   يــــع 
ةلــــجال التمييــــا  ــــد املــــرةة 
)ســـــــح  ءااـــــــا للـــــــتحض  
العــــــــايف الــــــــذي ةت ــــــــدي  عــــــــد 
اانضـــــــمايف جايـــــــاال ي طنـــــــمل 

  16)ة( ج13 لــ  املــادت  
2014) 
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 اوال  يف ةأل اا اجلول  السا ق  
ااءرااات املتخذة  عد 

 مل يت دن  ليها/مل تتقنز ااستعراض 
إءــــــــــرااات الشــــــــــجاج  
جالتحقيــــمل جااءــــرااات 

 (3)العاءل 

الربجتو ــــــــــــــول اايتيــــــــــــــاري  
ن اتضاليـــــــــــــــــــــــــــــ  اقـــــــــــــــــــــــــــــو 

ذجي اا الـــ   األلـــخا  
 (2012)6املادة 

ااتضاليـــ  الدجليـــ  للقضـــاا  لـــ  
 يــــــــــــــــــع ةلــــــــــــــــــجال التمييــــــــــــــــــا 

 14الع  ري  املادة 
الربجتو ــــول اايتيـــــاري امللحـــــمل 
 العهد الـدج  ا،ـا   ـاوقون 
ــــــــــــــــــ   االت ــــــــــــــــــادي  جااءتما ي

 جالثقافي  
العهــد الــدج  ا،ــا   ـــاوقون 

 41املدني  جالسياسي   املادة 
الربجتو ـــــــــول اايتيـــــــــاري األجل 
امللحـــمل  العهـــد الـــدج  ا،ـــا  

  اوقون املدني  جالسياسي  
الربجتو ـــول اايتيـــاري اتضاليـــ  
القضــــــاا  لــــــ   يــــــع ةلــــــجال 

 التمييا  د املرةة 
ـــــــــ  م اهضـــــــــ  التعـــــــــذي    اتضالي

 22إىل  20املواد من 
الربجتو ـــول اايتيـــاري اتضاليـــ  
اقــــون الطضــــز املتعلــــمل  ــــ ءراا 

 تقدمي النظغات 
ااتضالي  الدجلي  ومايـ  اقـون 
 يـــع العمـــال املهـــاءرين جةفـــراد 

 77- 76  املواد ةسرهم
ااتضاليـــ  الدجليـــ  ومايـــ   يـــع 
األلـــــــــــخا  مـــــــــــن اايتضـــــــــــاا 

 32- 31  املواد القسري
   
الربجتو ــــــول   د ــــــت جل ــــــ  م اهضــــــ  التعــــــذي  موريتانيــــــا إىل الت ــــــديمل  لــــــ  2013يف  ــــــايف  -1

جالربجتو ــول اايتيــاري  (4)اايتيــاري األجل امللحــمل  العهــد الــدج  ا،ــا   ــاوقون املدنيــ  جالسياســي 
 (5)دايفجاهلـاد  إىل إل ــاا  قو ــ  اا ــامللحــمل  العهــد الــدج  ا،ـا   ــاوقون املدنيــ  جالسياســي   الثـاين

 (6)جالربجتو ــول اايتيــاري امللحــمل  العهــد الــدج  ا،ــا   ــاوقون االت ــادي  جااءتما يــ  جالثقافيــ 
جالربجتو ـــــول  (7)جالربجتو ـــــول اايتيـــــاري اتضاليـــــ  القضـــــاا  لـــــ   يـــــع ةلـــــجال التمييـــــا  ـــــد املـــــرةة

 اايتياري اتضالي  اقون الطضز  شف  الرتا  األ ضال يف امل از ات املسلح  
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  لــاعت اللا ــ  املع يــ  إلقــون اانســا  موريتانيــا  لــ  ســح  حتضتا ــا 2013جيف  ــايف  -2
  (8)( من العهد الدج  ا،ا   اوقون املدني  جالسياسي 4)23ج 18 ل  املادت  

 
 ية أخرى ذات صلة صكوك دولية رئيس  

  

 اوال  يف ةأل اا اجلول  السا ق  
ااءرااات املتخذة  عد 

 مل يت دن  ليها ااستعراض 
اانضمايف  الت ديمل ةج

 ا،ظف  ةج
ا،ا ــــــ   و ــــــع  1951اتضاليــــــ   ــــــايف 

 1967الظءا  ج رجتو وهلا لعايف 
 (9) رجتو ول  الذمو

 12اتضاليــــــــــــــــات ء يـــــــــــــــــ  امل ريـــــــــــــــــ  
جالربجتو ـــــــوا   1949ءة/ةغســـــــط  

 (10)اا افيا  األجل جالثاين
ااتضاليـــــات األساســـــي  مل تمـــــ  العمـــــز 

 (11)الدجلي 

 

 شــــــف  ج ــــــع  1954اتضاليــــــ   ــــــايف  
 األلخا   دميا اجل سي 

 شــــف  يضــــ   1961اتضاليــــ   ــــايف 
 ااات انعدايف اجل سي 

الربجتو ــــــــــــــــول اا ــــــــــــــــايف الثالــــــــــــــــ  
 (12)1949 لعايف اتضاليات ء ي 

اا ـــادة اجلما يـــ   اتضاليـــ  م ـــع ءرميـــ 
 جاملعالن   ليها

نتـــــــايف رجمـــــــا األساســـــــا للمحجمـــــــ  
 اجل ااي  الدجلي 

اتضاليتـــا م تمـــ  العمــــز الدجليـــ  رلــــم 
 (13)189جرلم  169

اتضاليــــ  اليونســــجو ملجافحــــ  التمييــــا 
 يف  ال التعليم

   
  لــــاعت املقــــررة ا،ا ــــ  املع يــــ   فلــــجال الــــرن املعا ــــرة  مبــــا يف ذلــــا 2014  ــــايف يفج  -3

)املقــررة ا،ا ــ  املع يــ   فلــجال الــرن املعا ــرة(  جاللا ــ  املع يــ   القضــاا  لــ   (14)ةســنا ا ج والنهــا
( 189موريتانيــــا  لــــ  الت ــــديمل  لــــ  اتضاليــــ  م تمــــ  العمــــز الدجليــــ  )رلــــم  (15)التمييــــا  ــــد املــــرةة

املقـــرر ا،ـــا  املعـــ    اـــ  2014 شـــف  العمـــز الظاـــمل للعمـــال امل ـــالي   جيف  ـــايف  2011 ايفلعـــ
  (16) األلــجال املعا ــرة للع  ــري  جالتمييــا الع  ــري ج ــر  األءانــ  جمــا يت ــز  ــذلا مــن تع ــ 
 1954جمضو ــي  األمــم املتحــدة الســامي  لشــ ج  الظءاــ  موريتانيــا  لــ  اانضــمايف إىل اتضاليــ   ــايف 

 شـــــف  يضـــــ  اـــــاات انعـــــدايف  1961ف  ج ـــــع األلـــــخا   ـــــدميا اجل ســـــي  جاتضاليـــــ   ـــــايف  شـــــ
    (17)اجل سي 

جةج ــت م تمــ  األمــم املتحــدة للرت يــ  جالعلــم جالثقافــ  )اليونســجو( موريتانيــا  لــ  الت ــديمل  -4
  (18) ل  اتضالي  مجافح  التمييا يف  ال التعليم
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 اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء 
 
ــــــ    يف  -5 ــــــرن  ت ــــــرن املعا ــــــرة ة  ال ــــــ   فلــــــجال ال يف اــــــ  تظاــــــ  املقــــــررة ا،ا ــــــ  املع ي

  فقـــد لـــاعت جزارة العـــدل  لـــ  ااســـرا  (19) لـــ  ةنـــ  يشـــجز ءرميـــ   ـــد اانســـاني  2012  ـــايف
اجملـــر يف للعنوديـــ  الـــذي  يعالـــ   لـــ  املمارســـات ااســـتعنادي  )القـــانو   2007مبراءعـــ  لـــانو   ـــايف 

لتو ــيات املقــررة ا،ا ــ  جيار ــ  الطريــمل اص  ( ؛ جنالــدت اوجومــ  تعــديز القــانو  جفقــاجملــريف للعنوديــ
الســـــا ق  الـــــ  ج ـــــعتها؛ جةلـــــارت إىل  ـــــرجرة ة  يجـــــو  الـــــ ه  التشـــــريعا م ـــــحو اص  تـــــدا ذ فعالـــــ  

يف اجلريـــــدة  ؛ جة ـــــدت ة   لـــــ  اوجومـــــ  ة  ت شـــــر(20)لتعـــــوي   ـــــحايا التمييـــــا جإ ـــــادة تـــــفهيلهم
    (21)ةسر  جلت ممجن  اتضاليات مجافح  الرن ال   دلت  ليها موريتانياالرةي   يف 

يعـر  التمييـا اص جاث ت جل ـ  م اهضـ  التعـذي  موريتانيـا  لـ  تضـم  القـانو  اجل ـااا اجمـ -6
العرلا ةج ااألـ   مبـا يف ذلـا املمارسـات الشـنيه   ـالرن  جعر مـ   لـ  جءـ  التحديـد   ـرض تضـم  

يشـمز  يـع ةلـجال الـرن جتعديلـ  لتمجـ   ـحايا الـرن ةج املمارسـات اص للعنودي  تعريضالقانو  اجملريف 
  (22)املرتنط     من حتريا إءرااات ء ااي   ن  ريمل رفع د و  للمطالن   او ول  ل  تعوي 

الـــذي عـــريف  2013جرا نـــت اللا ـــ  املع يـــ   القضـــاا  لـــ  التمييـــا  ـــد املـــرةة  قـــانو   ـــايف  -7
  (23)عذي   و ضهما ءراام  د اانساني العنودي  جالت

الـــذي ميـــ    1993لـــانو  العضـــو لعـــايف  تعـــديزجةج ـــت جل ـــ  م اهضـــ  التعـــذي  موريتانيـــا   -8
جمجافحـــ  اافـــظت مـــن العقـــاة فيمـــا يتعلـــمل اص   امـــاص   ا ـــر القـــوات املســـلح  جلـــوات األمـــن  ضـــو 

    (24)تقايف جالرتهي  ف مال التعذي   ج ما  محاي  الضحايا جةلار م من ة مال اان
جاث ــــت اللا ــــ  ذا ــــا موريتانيــــا  لــــ   ــــما  ا ــــول  ــــحايا التعــــذي   لــــ  اان ــــا    -9

  (25)الق ا جتعديز القانو  اجل ااا ال اا  ز ما يشذ إىل  قو ات 
جاثــت اللا ــ  املع يــ  إلقــون اانســا  موريتانيــا  لــ   ــما  ةا حتــول االــارة إىل ااســظيف  -10

اص ر الدجلــ  الطــر  دج  تطنيــمل العهــد الــدج  ا،ــا   ــاوقون املدنيــ  جالسياســي  تطنيقــيف تو اــ  دســتو 
  (26)يف نتامها القانوين  جةا تربر  ديف ت ضيذ الدجل  الطر  التااما ا مبوء  العهداص تام
ــــا  لــــورة مشــــاريع  -11 ــــ  ي ن ــــا ملوريتاني ــــمل القطــــري( ةن جرة  فريــــمل األمــــم املتحــــدة القطــــري )الضري

القـوان  العالقـ   ةي لـانو  اجلمعيـات جلـانو  مجافحـ  الع ـ   ـد املـرةة جلـانو  اللاـوا  جا تمادهــا 
    (27)جاختاذ التدا ذ الظزم  لضما  ت ضيذها

جيف اــ  يظاــ  الضريـــمل القطــري اااتضـــاز  قــوان  ةييايـــ   ــد املـــرةة يف لــانو  العقو ـــات  -12
   فهــو يـــر  ةنــ  ي ن ـــا ملوريتانيــا تعـــديز ج/ةج إل ــاا هـــذ  جلــانو  اجل ســي  جلـــانو  األاــوال الشخ ـــي

  (28)القوان 
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جاثــت اللا ــ  املع يــ   القضــاا  لــ  التمييــا  ــد املــرةة موريتانيــا  لــ  ة  تعــر   ااغت ــاة  -13
    (29)يف لانو  العقو ات  ل  ةن  ءرمي  ء ااي 

ت شــر   ــورة م هايــ  يف ءريــد ا جاثـ ـت اللا ــ  املع يــ  إلقــون اانســا  موريتانيــا  لــ  ة   -14
الرةيــــ  لــــوان  الت ــــديمل  لــــ  معاهــــدات جاتضاليـــــات اقــــون اانســــا   جتو يــــ  القضــــاة جا ـــــام  
ــــ  جالسياســــي  لضــــما  مرا ــــاة ةاجامــــ  يف  ــــدج  ا،ــــا   ــــاوقون املدني جال ــــواة العــــام   العهــــد ال

  (30)ا ا م الو  ي 
  

 ة لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامةاإلطار المؤسسي والبنية األساسي -جيم 
 

 (31)مركز المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان  
  

 (32)اوال  ةأل اا  الدجرة الراه   ةأل اا الدجرة السا ق  اوال   امل سس  الو  ي  وقون اانسا 
 (2011)ةل   (2009 اا ) اللا   الو  ي  وقون اانسا 

   
التعـــذي   ارتيـــاف ت ـــ ي  اللا ـــ  الو  يـــ  وقـــون اانســـا   ـــمن ااتـــت جل ـــ  م اهضـــ   -15

ـــــا  ـــــد اللا ـــــ   ـــــاملوارد الظزمـــــ  ل شـــــر تو ـــــيا ا جتعاي ـــــت موريتانيـــــا  لـــــ  تاجي الضاـــــ  ةلـــــ  لج هـــــا اث
    (33)استقظليتها

جيف اــ  تشــذ املقــررة ا،ا ــ  املع يــ   فلــجال الــرن املعا ــرة إىل األريــ  اجلوهريــ  ملــا جتريــ   -16
مــن حتليــز جإلــو   شــف  الــرن   فقــد لــاعت موريتانيــا  لــ  ة  تضــمن  ــع  يانــات ج  يــ   اللا ــ 

مض  ل   شف   يع ةلجال الرن  جذلا  ل  يفو م هاا جم تتم
(34)  

يار ــــ   ريــــمل  ار ــــ   2014جةج ــــ  الضريــــمل القطــــري ة   لــــ  الــــوزراا ا تمــــد يف  ــــايف  -17
ا ـ  املع يـ   فلـجال الـرن املعا ـرة  جة  جل ـ  جزاريـ  خملضات الرن  اا تماد  ل  تو يات املقـررة ا،

  جااتـــت املقـــررة ا،ا ـــ  املع يـــ   فلـــجال (35)ا تمـــدت يطـــ   مـــز ج  يـــ  لت ضيـــذ يار ـــ  الطريـــمل
  جلــدمت (36)الــرن املعا ــرة ةنــ  ي ن ــا  ــذل املايــد مــن اجلهــود لتطنيــمل يار ــ  الطريــمل تطنيقــا  ــامظص 

تو ــــيات  (38)جاللا ــــ  املع يـــ  إلقــــون اانســـا  (37)يـــا  ــــد املـــرةةاللا ـــ  املع يــــ   القضـــاا  لــــ  التمي
 مماألل  
)التضــامن( ملجافحــ  خملضــات  2013جةلــار الضريــمل القطــري إىل إنشــاا ج الــ  ج  يــ  يف  ــايف  -18

حمار ـــ  الضقـــر  جةلـــار إىل ةتـــع هـــذ  الو الـــ    ـــظاي  ال يا ـــ   ـــن الضـــحايا يف رفـــع ج  إلدمـــا لالـــرن ج 
 ارتجـــا م ممارســـات لـــنيه   ـــالرن مـــن يـــظل ااد ـــاا  ـــاومل املـــدين  إا ة ـــا د ــو   ـــد املشـــتن  يف

    (39)تستخديف هذ  ال ظاي  سو  يف اال  جاادة م ذ إنشااها مل
جيف اـــ  تضيـــد جل ـــ  ا،ـــرباا املع يـــ   تطنيــــمل ااتضاليـــات جالتو ـــيات التا عـــ  مل تمـــ  العمــــز  -19

  فقــد اثــت اوجومــ   لــ   ضالــ  لــدرة  الظزمــ  للعمــز الدجليــ   ــف  ج الــ  التضــامن تعوزهــا األدجات
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 ــحايا الــرن  لــ  املطالنــ  إلقــولهم  جة ر ــت  ــن ةملهــا يف ااســرا    نشــاا ا جمــ  ا،ا ــ  املع يــ  
    (40) نح  املمارسات الشنيه   الرن

جيــــر  الضريـــــمل القطــــري ة  موريتانيـــــا ي ن ـــــا ة  تســــر   مليـــــ  ج ـــــع يطــــ  العمـــــز الو  يـــــ   -20
حـــ  التمييـــا الع  ـــري جة  تتخـــذ  ـــز التـــدا ذ الظزمـــ  لت ضيـــذ جا تمـــاد  ـــ  لـــاام  لـــ  اقـــون ملجاف

  (41)الضحايا
جةج ــ  املقــرر ا،ــا  املعــ   الع  ــري   فنــ  ي ن ــا تعايــز ت ضيــذ التعــديظت املديلــ   لــ   -21

ارســــات القــــانو  اجملــــريف للعنوديــــ  لتمجــــ  امل تمــــات غــــذ اوجوميــــ  مــــن ة  ت ــــوة  ــــن  ــــحايا املم
  (42)الشنيه   الرن جتوفر هلم اوماي  جالد م

جةفــادت املقــررة ا،ا ــ  املع يــ   فلــجال الــرن املعا ــرة  فنــ  ي ن ــا تجملــ  ءهــود التو يــ  مــن  -22
يـظل ت تـيم دجرات تدرينيـ  إلااميـ   شـف  لـوان  مجافحـ  العنوديـ  لضااـدة القضـاة جممثلـا الســلطات 

  جلـــديف الضريـــمل (43)الشـــر   ججســـاام اا ـــظيف جامل تمـــات غـــذ اوجوميـــ ا ليـــ  جرءـــال الـــدر  جةفـــراد 
جاللا ـــ  املع يـــ   ـــاوقون االت ـــادي  جااءتما يـــ   (45)جاللا ـــ  املع يـــ  إلقـــون اانســـا  (44)القطـــري
 تعليقات مماألل     (47)ججل   ا،رباا التا ع  مل تم  العمز الدجلي  (46)جالثقافي 

  
 ليات حقوق اإلنسانالتعاون مع آ -ثانياق  

 
 التعاون مع هيئات المعاهدات -ألف 

 
 حالة اإلبالغ -1 

  

 عاهدةامل هيا 

املظاتـــــــــــات ا،تاميـــــــــــ  
املدرءــــ  يف ااســـــتعراض 

 السا مل
ءيــر تقريـــر لـتـديف م ـــذ 
 ااستعراض السا مل

ءير مظاتات 
 اال  اا ظغ يتامي 

جل ــــ  القضــــاا  لــــ  التمييــــا 
 الع  ري

التقـــــارير مـــــن تـــــفير تقـــــدمي  - - 2004ءة/ةغسط  
 م ـــــــــذ الثـــــــــامن إىل العالـــــــــر

 2008  ايف
اللا ـــــــــ  املع يـــــــــ   ــــــــــاوقون 
االت ـــــــــادي  جااءتما يـــــــــ  

 جالثقافي 

) ــا  ي ن ــا  2009 -
تقدميــــــــ  ةجل مــــــــرة يف 

 (2007 ايف 

تشرين الثاين/نوفمرب 
2012 

حيـــــز مو ـــــد تقـــــدمي التقريـــــر 
 2017الثاين يف  ايف 

ــــــــــــ  إلقــــــــــــون  ــــــــــــ  املع ي اللا 
 اانسا 

) ــا  ي ن ــا  2012 -
تقدميــــــــ  ةجل مــــــــرة يف 

 (2006 ايف 

تشرين األجل/ة تو ر 
2013 

حيـــــز مو ـــــد تقـــــدمي التقريـــــر 
 2017الثاين يف  ايف 

اللا   املع ي   القضاا  لـ  
 التمييا  د املرةة

) ــا  ي ن ــا  2012 2007ةيار/مايو 
تقدميــــــــ  ةجل مــــــــرة يف 

 (2010 ايف 

حيـــــز مو ـــــد تقـــــدمي التقريـــــر  2014ةوز/يولي  
 2018الرا ع يف  ايف 
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 عاهدةامل هيا 

املظاتـــــــــــات ا،تاميـــــــــــ  
املدرءــــ  يف ااســـــتعراض 

 السا مل
ءيــر تقريـــر لـتـديف م ـــذ 
 ااستعراض السا مل

ءير مظاتات 
 اال  اا ظغ يتامي 

) ــا  ي ن ــا  2012 - جل   م اهض  التعذي 
تقدميــــــــ  ةجل مــــــــرة يف 

 (2005 ايف 

حيـــــز مو ـــــد تقـــــدمي التقريـــــر  2013ةيار/مايو 
 2017الثاين يف  ايف 

مـــــن رير اتقـــــدمي التقـــــ تـــــفير - - 2009اايرا /يوني   جل   اقون الطضز
ــــــ  إىل ا،ــــــام  م ــــــذ  الثال

؛ جتـــــــــــــــــفير 2013 ـــــــــــــــــايف 
األج  املتعلــمل  تقـدمي التقريــر

 ـــــــــــــالربجتو ول اايتيـــــــــــــاري 
اتضاليــــــــ  اقــــــــون الطضـــــــــز 
 شــــــــــــــف   يــــــــــــــع األ ضــــــــــــــال 
جاســـــــــــــت ظل األ ضـــــــــــــال يف 
 الن ـــــاا جيف املـــــواد اا اايـــــ 

 2009م ذ  ايف 
اللا ــــــــــــ  املع يـــــــــــــ  إلمايـــــــــــــ  
اقــــــــــــون  يــــــــــــع العمــــــــــــال 

 املهاءرين جةفراد ةسرهم

تــــفير تقــــدمي التقريــــر األج   - - -
 2008  ايف م ذ

ــــــــــــ   ــــــــــــ  إلقــــــــــــون اللا  املع ي
 األلخا  ذجي اا ال 

تــــفير تقــــدمي التقريــــر األج   - - -
 2014  ايف م ذ

اللا ـــــــ  املع يـــــــ   اايتضـــــــاا 
 القسري

تــــفير تقــــدمي التقريــــر األج   - - -
    2014  ايف م ذ

 الردود على طلبات المتابعة المحددة المقدمة مق هيئات المعاهدات -2 
 املظاتات ا،تامي   

  
 تاريخ التقدمي املو و  مو د التقدمي املعاهدةهيا  

تطنيـمل العهـد؛ التعـذي  جإسـااة املعاملـ ؛ الــرن؛  2014 اللا   املع ي  إلقون اانسا 
  (48)ظرج  اااتااز

   (50)2015ج (49)2014

 القضـــــاا  لـــــ  اللا ـــــ  املع يـــــ  
   د املرةة التمييا

تشــــــوي  األ ضــــــاا الت اســــــلي  األنثويــــــ ؛ الضاــــــات  2016
  (51)ا رجم  من ال ساا

- 

 ـــول مـــدة اااتاـــاز لـــد  الشـــر  ؛ التـــرج   2014 جل   م اهض  التعذي 
  (52)يف الساو ؛ التعذي  جإسااة املعامل 

 عثــــــــــــــــت رســــــــــــــــال  تــــــــــــــــذ ذ يف 
 (53)2014  ايف
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ــــ     ــــداد التقــــارير  -23 ــــ  مع ي ــــ  جزاري ــــ  تق ي ــــمل القطــــري إىل ة  اوجومــــ  ةنشــــفت جل  ةلــــار الضري
ت ضيذ تو يات اآلليـات الدجليـ  وقـون اانسـا   جة ـا  ة  هـذ  اللا ـ  تعمـز  لـ  ج ـع  جمتا ع 

يط   مز ج  ي  لت ضيـذ هـذ  التو ـيات   ـد م تقـ  مـن مجتـ  املضو ـي  السـامي  وقـون اانسـا  
  جرة  الضريـــــــــمل القطـــــــــري ة  موريتانيـــــــــا ي ن ـــــــــا ة  تضـــــــــمن ج ـــــــــع هـــــــــذ  ا،طـــــــــ  (54)يف موريتانيـــــــــا
  (55)جمتا عتها

  
 (56)التعاون مع اإلجراءات الخاصة -باء 

  
 اوال  الراه   السا ق  الدجرةاوال  ةأل اا  

 ا ا د وة داام 
 (2008الع  ري  ) الايارات املضطلع  ا

الضريــــــمل العامــــــز املعــــــ   اااتاــــــاز التعســــــضا 
(2008) 

 (2009الرن )

 (2013الع  ري  )
 (2014الرن )

 اري  الدين ةج املعتقد اي  املندةالايارات املوافمل  ليها من 
 املهاءرج 

 اري  الدين ةج املعتقد
 التعذي 

فريـــمل ا،ـــرباا العامـــز املعـــ   امل حـــدرين مـــن 
 ة ز ةفريقا

 - - الايارات املطلوة إءراؤها
الردجد  ل  رسااز ااد اا جال دااات 

 العاءل 
 اوجوم   ل  األ   م ها يظل الضرتة ليد ااستعراض  ةترسلت تسع   ظغات  جرد ت 

 (58)؛ الرن ) عث ((57)الع  ري  ) عث ( متا ع  التقارير جالنعثات
   
القضــاة   اســتقظل  املع يــ  ا،ا ــ ةاثــت جل ــ  م اهضــ  التعــذي  موريتانيــا  لــ  د ــوة املقــرر  -24

  (59)جا ام  إىل زيارة الدجل  الطر 
  

 التعاون مع مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  -جيم 
 
ةلــار الضريــمل القطــري إىل ة  مجتــ  املضو ــي  الســامي  وقــون اانســا  يف موريتانيــا  الــذي  -25

ـــن يف    يقـــديف مســـا دة تق يـــ  إىل اوجومـــ  جاجملتمـــع املــــدين (60)2010 ـــانو  األجل/ديســـمرب   9دتل 
اانســا   ا ســيما مــن ةءــز  ــياغ  مشــاريع القــوان    مــا ا ــطلع املجتــ  جاللا ــ  الو  يــ  وقــون 

  جا ـــطلع املجتـــ   ـــفمور م هـــا (61) فنشـــط  لر ـــد انتها ـــات اقـــون اانســـا  جة ـــد تقـــارير حتليليـــ 
  (63)2014يف  ايف  (62)إ داد تقرير  ايف  شف  األادا  جاا تقاات ال  لهد ا مدي   رج و
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املتحـــدة الســــامي  وقـــون اانســـا  )املضو ــــي ( الـــد م إىل اللا ــــ  جلـــدمت مضو ـــي  األمــــم  -26
الوزاريــ  املشــرت   مــن ةءــز ج ــع يطــ   ملهــا  شــف   ــياغ  ألظألــ  تقــارير دجريــ  جتقــدميها إىل هياــات 

    (64)معاهدات اقون اانسا  ج ياغ  تقرير ج   جتقدمي  إىل ااستعراض الدجري الشامز
  2011وقــون اانســا   يــظل زيار ــا ملوريتانيــا يف نيســا /ة ريز جةألــارت املضو ــ  الســامي   -27

ـــ   جالعدالـــ    ااضـــ  جاســـع  مـــن الشـــواغز  شـــف  اقـــون املـــرةة  جالـــرن جخملضاتـــ   جالو ـــول إىل العدال
  (65)اانتقالي  فيما يتعلمل  اانتها ات السا ق   جاالتاامات القانوني  الدجلي  للنلد

  
ات الدوليوووة المتعلقوووة بحقووووق اإلنسوووان موووع مراعووواة القوووانون تنفيوووال االلتزامووو -ثالثاق  

 الدولي اإلنساني الواجب التطبيق
 

 المساواة وعدم التمييز -ألف 
ااــ  املقــرر ا،ــا  املعــ   الع  ــري  ة  العديــد مــن األفــراد ا يتمتعــو   تجــاف  الضــر  يف   -28

جةج ـــ   ـــف   (66)جا،ـــدمات اوجـــوما التعلـــيم ةج العمـــز ةج إنشـــاا املشـــاريع ةج الو ـــول إىل العدالـــ 
    (67)رةي ي   الدستور  ل  ا تنار النظري  جالسون جي  جالولضي  ل ات 

جةلـــارت مضو ـــي  األمـــم املتحـــدة لشـــ ج  الظءاـــ  إىل ة  لـــانو  اجل ســـي  ا يضـــمن لجـــز  -29
  (68) ضز اومل يف او ول  ل  ء سي 

إىل ةريـــ  ة  تعـــام اوجومـــ  املشـــا ز الـــ   شـــضتها جةلـــار املقـــرر ا،ـــا  املعـــ   الع  ـــري   -30
 مليــــــ  ااا ــــــاا اــــــن ا حيــــــريف األفــــــراد  جمــــــن   ة ضــــــاهلم   ــــــظ موءــــــ  مــــــن اقهــــــم يف اهلويــــــ  

  اثــــت اللا ــــ  املع يــــ   ــــاوقون االت ــــادي  جااءتما يــــ  جالثقافيــــ  2012جيف  ــــايف   (69)جاجل ســـي 
  (70)موريتانيا  ل  تيسذ تسايز املواليد

جاثـت اللا ـ  املع يـ  إلقـون اانسـا  موريتانيــا  لـ  مراءعـ  لانو ـا املتعلـمل  اجل سـي   ــد   -31
الســـماف للمـــرةة املوريتانيـــ    قـــز ء ســـيتها  لـــ  لـــديف املســـاجاة مـــع الرءـــز جمراءعـــ  مدجنـــ  األاـــوال 

 القضـــاا   جلـــدمت اللا ـــ  املع يـــ  (71)ال ـــاا األاجـــايف الـــ  ةيـــا  ـــد املـــرةة 2001الشخ ـــي  لعـــايف 
جمضو ــي   (73)جاللا ــ  املع يــ   ــاوقون االت ــادي  جااءتما يــ  جالثقافيــ  (72) لــ  التمييــا  ــد املــرةة

  (74)األمم املتحدة لش ج  الظءا  تو يات مماألل 
جة ر ـــــت اللا ـــــ  املع يـــــ  إلقـــــون اانســـــا   ـــــن للقهـــــا أل  الظءاـــــ  املوريتـــــاني  العااـــــدين  -32
    (75)جألاامل اهلوي  جاجل سي حي لوا  يعهم  ل   مل
جةج ــــت مضو ــــي  األمــــم املتحــــدة لشــــ ج  الظءاــــ   ــــف  تجضــــز موريتانيــــا إ ــــدار جألــــاامل  -33

اجل سي   جلميع العاادين من السـ  ال  مبـا يف ذلـا لـهادات الـوادة ل؛ ضـال؛ جمراءعـ  السياسـات 
التعـــاج  مـــع املضو ـــي   شـــف  ا،ا ـــ   العااـــدين فيمـــا يتعلـــمل  اادمـــا  ا لـــا جتـــوفذ ســـنز الـــرزن؛ ج 

  (77)  جلديف الضريمل القطري تو يات مماألل (76)موريتاين إ ايف   ورة  و ي  800  ودة
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جااـ  املقــرر ا،ـا  املعــ   الع  ـري  ةنــ   لـ  الــرغم مـن اــدج   عـ  التقــديف  فـ    فاــ   -34
ااـــ  مـــ هم مســـتعندج  يف امل 50اوـــرات  تعـــاين مـــن التمييـــا جالتهمـــي  جاال ـــاا  جااـــ  ة  اـــوا  

  جةألـــارت اللا ـــ  املع يـــ  (78)إلجـــم الوالـــع مـــن يـــظل ااســـرتلان امل ـــا  جالســـخرة ةج العمـــز القســـري
  (79) القضاا  ل  التمييا  د املرةة لواغز مماألل 

  
 حق الفرد في الحياة والحرية وأمنه الشخصي -باء 

 
ة  موريتانيـــــــا تقيـــــــدت م ـــــــذ  يف اـــــــ  تظاـــــــ  اللا ـــــــ  املع يـــــــ  إلقـــــــون اانســـــــا   تقـــــــدير -35
زال يــ    زالــت للقــ  أل  لــانو  العقو ــات مــا  ولــ  العمــز  عقو ــ  اا ــدايف  لج هــا مــا 2007  ــايف

زالـت تطنقهـا  مبـا يف ذلـا يف االـ  اجلـراام الـ  يرتجنهـا   ل   قو ـ  اا ـدايف جأل  ا ـا م ا ليـ  مـا
  (80) قو   اا دايفةادا   جاثت اللا   موريتانيا  ل  ال تر يف إل اا 

يف اــاات الــردة جة  اص جااــ  الضريــمل القطــري ة   قو ــ  اا ــدايف م  ــو   ليهــا ي و ــ -36
 تهمـــــ  الـــــردة جالاندلـــــ   رءـــــظص  2014ةدانـــــت يف  ـــــانو  األجل/ديســـــمرب ا جمــــ  اجل اايـــــ    واذينـــــو 
    (81)جاجمت  لي   اا دايف

لتلـــوا اص قهـــا إزاا التقـــارير الـــ  تضيـــد  ـــف  ةفـــرادجة ر ـــت اللا ـــ  املع يـــ  إلقـــون اانســـا   ـــن لل -37
اللا ـ  تتـاهرات ءـراا القمـع الـذي تعر ـوا لـ   لـ  ةيـدي لـوات األمـن  جاثـت العديد من اليظل 

    (82)موريتانيا  ل  التحقيمل يف هذ  اواات
ز جة ر ــت جل ــ  م اهضــ  التعــذي   ــن للقهــا إزاا التقــارير الــ  تضيــد  ــف  ســاي    لــ  األلــ -38
  ج ــف  الســلطات  انــت  طياــ  يف التحقيــمل يف (83) عــد ة  تعر ــوا للتعــذي  2009م ــذ  ــايف  تظلـتـ

يف نوا شــــــوي ج يهيــــــدي ججلــــــدي     2012ج 2011مــــــاا م ةفعــــــال التعــــــذي  املرتجنــــــ  يف  ــــــاما 
جاثــــت موريتانيــــا  لــــ  جلــــ  التعــــذي  ج ــــما  التحقيــــمل  ســــر   يف مــــاا م التعــــذي   لــــ  ةيــــدي 

مــع االتــاايف املقــديف يــظل ااســتعراض اص فيهــا جإدانــتهم ةشــي ن جمظاقــ  املتــور  الشــر   جلــوات األمــ
ـــــــدجري الشـــــــامز ـــــــمل القطـــــــري(85)2010يف  ـــــــايف  (84)ال جاللا ـــــــ  املع يـــــــ  إلقـــــــون  (86)  جلـــــــديف الضري

 تو يات مماألل   (87)اانسا 
إنشـــاا ءليـــ  جاثـــت جل ـــ  م اهضـــ  التعـــذي  جاللا ـــ  املع يـــ  إلقـــون اانســـا  موريتانيـــا  لـــ   -39

  (88)جلااي  ج  ي 
جة ر ــت جل ــ  م اهضــ  التعــذي   ــن للقهــا إزاا إيــدا  األفــراد يف اوــن  اانضــرادي جاثــت  -40

موريتانيــا  لــ   ــنم ســاز خميــع األلــخا  ا ــرجم  مــن اــريتهم يتضــمن معلومــات حمدألــ  جيتــاف 
ججل ــ  م اهضــ   (90)اانســا   جاثــت اللا ــ  املع يــ  إلقــون (89)جلميــع الســلطات القضــااي  املخت ــ 

  (92)موريتانيا  ل   ما  الو ول  شجز م تتم إىل  يع ةما ن اورما  من اوري  (91)التعذي 
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جرغــم اجلهــود املنذجلــ  ل ــيان   عــ  الســاو   ااــ  الضريــمل القطــري ة  ظــرج  اااتاــاز  -41
إىل ة  الســـلطات القضـــااي  ا تـــاال دج  املعـــايذ الـــدنيا  ج ـــظجة  لـــ  ذلـــا  ةلـــار الضريـــمل القطـــري 

  جةألــارت اللا ــ  املع يــ  إلقــون (93)تــاال تلاــف  لــ  يفــو مضــري إىل اااتاــاز الســا مل للمحا مــ  ا
 لواغز مماألل   (95)ججل   م اهض  التعذي  (94)اانسا 

 لــ  ة  يقت ـــر اااتاــاز الســـا مل اص جةج ــ  الضريــمل القطـــري موريتانيــا  ــف  حتـــر  ي و ــ -42
اوـــاات امل  ـــو   ليهـــا يف القـــانو   جت ضـــذ تو ـــيات هياـــات املعاهـــدات  شـــف  للمحا مـــ   لـــ  
    (96)ظرج  اااتااز

جة ر ـــت اللا ـــ  املع يـــ  إلقـــون اانســـا   ـــن للقهـــا إزاا ج ـــم ال ســـاا  ـــحايا ااغت ـــاة  -43
جااتمــــال  تعر ــــهن  للمظاقــــ  ء اايـــــ   جاثــــت موريتانيــــا  لــــ  مراءعـــــ  لــــري جءــــود لـــــاهد يف 

  (97) اةلجاج  ااغت
جةفـــادت املضو ـــي  ة  ـــرجرة تعايـــا إنضـــاذ القـــانو  جاســـتاا   القضـــاا   ـــد معاجلـــ  اـــاات  -44

    (98) اوماي  الجافي اص فعلياص الع   اجل سا القاام   ل  نو  اجل   لضما  ةتع ال اء  ةتع
املع يــ   القضــاا جااتــت اللا ــ  املع يــ   ــاوقون االت ــادي  جااءتما يــ  جالثقافيــ  جاللا ــ   -45

 لــ  التمييــا  ــد  املــرةة جاللا ــ  املع يــ  إلقــون اانســا   قلــمل ة  ممارســ  تشــوي  األ ضــاا الت اســلي  
  جاثـــت جل ـــ  م اهضـــ  التعـــذي  موريتانيـــا  لـــ  ا تمـــاد لـــانو  حيتـــر (99)زالـــت متضشـــي  األنثويـــ  مـــا

 (100)ل ااســتعراض الــدجري الشــامزمــع االتــاايف املقــديف يــظاص تشـوي  األ ضــاا الت اســلي  األنثويــ   ةشــي
  (101)2010لعايف 
جرة  الضريــــمل القطـــــري ةنــــ  ي ن ـــــا ملوريتانيــــا القضـــــاا  لــــ  الع ـــــ  اجل ســــا  جتقيـــــيم ت ضيـــــذ  -46

اســرتاتياي  تشــايع التخلــا  ــن ممارســات تشــوي  األ ضــاا الت اســلي  األنثويــ   جاوــر   لــ  ج ــول 
    (102)ساجاة مع الرءالال ساا  حايا الع   إىل العدال   ل  لديف امل

جاثـــت  (103)جااتـــت اللا ـــ  املع يـــ  إلقـــون اانســـا   قلـــمل اســـتمرار ظـــاهرة الـــاجا  املنجـــر -47
  (104)اللا   املع ي   اوقون االت ادي  جااءتما ي  جالثقافي  موريتانيا  ل  م عها

 ــن للقهـــا إزاا هشالـــ  جة ر ــت اللا ـــ  املع يــ   ـــاوقون االت ـــادي  جااءتما يــ  جالثقافيـــ   -48
ةج ــــا  ة ضــــال الشــــوار  جاأل ضــــال العمــــال  جةج ــــت موريتانيــــا  ــــف  ت ضــــذ لــــانو  مجافحــــ   مــــز 

جتســـــر   ا تمـــــاد مشـــــرج  لـــــانو  اتـــــر  مـــــز األ ضـــــال جمعاجلـــــ  ةســـــنا   اص  ـــــارماص األ ضـــــال ت ضيـــــذ
    (105)الرايسي 
قهـا إزاا اسـت ظل الضتيــات يف جة ر ـت اللا ـ  املع يـ   القضـاا  لـ  التمييــا  ـد املـرةة  ـن لل -49

 مــــز األ ضــــال يف ظــــرج  لــــنيه   ــــالرن  جةج ــــت موريتانيــــا  ــــف  تل ــــا ال تــــايف الطنقــــا اســــرتلان 
  (106)ال ساا يف العمز امل ا  إل اا تاماص 
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جاثــــت جل ــــ  م اهضــــ  التعــــذي  موريتانيــــا  لــــ  ج ــــع اســــرتاتياي  ج  يــــ  لــــامل  ملجافحــــ   -50
األلــــجال التقليديــــ  جاملعا ــــرة للعنوديــــ  جالتمييــــا  مبــــا يف ذلــــا الــــاجا  املنجــــر ج ــــاا را  جالعنوديــــ  

مــــع االتــــاايف املقــــديف يــــظل اص جســــخرة األ ضــــال جااجتــــار  النشــــر جاســــت ظل العمــــال امل ــــالي   ةشــــي
  (107)2010ستعراض الدجري الشامز لعايف اا
اص يا اــاص جةلــارت املقــررة ا،ا ــ  املع يــ   فلــجال الــرن املعا ــرة إىل ة  تضســذ الــدين تضســذ  -51

لتربيــر الــرن جاملمارســات الشــنيه   ــ  جســيل  لويــ  لإل قــاا  لــ  تنعيــ  العنيــد جاســتمرار جتليــات الــرن  
يسـر   التعــاج  مـع اجملتمــع املـدين   ليــايف القـادة الــدي ي   جلـاعت جزارة الشــ ج  ااسـظمي   لــ  ة  ت

  (108)   دار فتو  ت  د ة  ااسظيف مي ع  ز ةلجال الرن جاملمارسات الشنيه    
جةج ـــت املقـــررة ا،ا ـــ  اوجومـــ   ـــف  ت ـــدر ةجامـــر تلـــايف الشـــر   جالقضـــاة  ضـــما  إنضـــاذ  -52

يف ااد ــااات املتعلقــ   ــالرن جاملمارســات الشــنيه  اص القــانو  اجملــريف للعنوديــ  اــن ميجــن التحقيــمل فعليــ
  (109)   جمظاق  املتور   فيها

جةلــارت املقــررة ا،ا ــ  إىل ةنــ  ي ن ــا للحجومــ  ة  تقــديف املســا دة القانونيــ   للعنيــد الــذين  -53
  فــرجا مــن ةســيادهم  لتمجيــ هم مــن تقــدمي لــجاج  جتــوفر هلــم املــفج  امل لــت جةــ حهم    لمــا ةمجــن 

  (110)  ر  انشاا مشاريع جتاري    ذةاص لرج 
جة ر ــت اللا ــ  املع يــ   القضــاا  لــ  التمييــا  ــد املــرةة  ــن للقهــا إزاا جتــرمي ال ســاا اللــوا   -54

ميارســن الن ـــاا جةج ــت موريتانيـــا  ــف  تضـــع تشـــريعات جسياســات لـــامل   ــد  إىل مجافحـــ   يـــع 
  (111)ةلجال ااجتار

  
 في ذلك اإلفالت مق العقاب، وسيادة القانون دل، بماإقامة الع -جيم 

 
ــــ  م اهضــــ  التعــــذي  -55 ــــ  إلقــــون اانســــا  (112)اثــــت جل  موريتانيــــا  لــــ   (113)جاللا ــــ  املع ي

  ما  جمحاي  استقظل القضاا 
إىل اص جة ر ت اللا   املع يـ  إلقـون اانسـا   ـن للقهـا أل  املسـا دة القانونيـ  ا تقـديف داامـ -56

جاثــت موريتانيــا  لــ  ة  تجضــز للمتهمــ   اص  ةغلنيــ  املتهمــ   جأل  اوقــون ااءراايــ  ا حتــرتيف داامــ
  (114)من العهد 14 ز اوقون امل  و   ليها يف املادة 

جة ر ـــت اللا ـــ  املع يـــ   القضـــاا  لـــ  التمييـــا  ـــد املـــرةة  ـــن للقهـــا إزاا  ـــديف مـــ   ال ســـاا  -57
رة ســنز انت ــا  لضــااي  فعالــ   جةج ــت اللا ــ  موريتانيــا  و ـــع  ــحايا الع ــ  جاملمارســات الضــا

    (115)سنز انت ا  سريع  جإتااتها لل ساا
ـــــ   -58 جااـــــ  املقـــــرر ا،ـــــا  املعـــــ   الع  ـــــري  ة  ا ـــــا م الو  يـــــ  مل تعـــــرض  ليهـــــا إىل غاي

لرن الــ  ةي االــ  ةييــا    ــري جة  اوــاات القليلــ  للممارســات الشــنيه   ــا 2014اايرا /يونيــ  
  جينــدج ة  (116) ر ـت  ليهـا مل تضــ  إىل مظاقـ  املــذنن  ةج معـالنتهم  ةج إىل إن ــا  الضـحايا
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ةمــــايف اص القضــــاة املعي ــــ  ي تمــــو   لــــ  جءــــ  ا، ــــو  إىل  نقــــ  ةج لنيلــــ  جااــــدة  مــــا يشــــجز  ااقــــ
  (117) الو ول إىل العدال  جيضضا إلجم الوالع إىل إل اا القضاة الذين ا يتجلمو  العر ي

مــــا يتطنــــمل جةنــــ  مــــن اص اجملــــريف للعنوديــــ  نــــادر  2007جااــــ  الضريــــمل القطــــري ة  لــــانو   ــــايف  -59
ال ـــع  او ـــول  لـــ  معلومـــات موألـــون  ـــا  شـــف   ـــدد اوـــاات الـــ  ةفضـــت إىل إءـــراا حتقيـــمل 

  (118)جإدان  األلخا  املشتن  يف ة م ميارسو  الرن
تانيــــا التحقيــــمل يف اد ـــــااات ممارســــ  الــــرن جمظاقـــــ  جرة  الضريــــمل القطــــري ةنــــ  ي ن ـــــا ملوري -60

  (119)املتور   فيها جمعالنتهم
جااـــــ  املقـــــرر ا،ـــــا  املعـــــ   الع  ـــــري  جءـــــود  ـــــعو ات يف تســـــايز  عـــــ  العااـــــدين  -61

جتعويضـــهم جءــــرب  ــــررهم  جاســــتمرار ال اا ــــات  شــــف  األرا ــــا  جغيــــاة املســــاال   ــــن انتها ــــات 
ـــــ  للتماســـــا 1989ايف اقـــــون اانســـــا  املرتجنـــــ  يف  ـــــ   جي ن ـــــا ة  تتضـــــمن ااســـــرتاتياي  الو  ي

ــــ   مبــــا يســــم   ــــ ءراا نقــــا   ــــايف  شــــف   ااءتمــــا ا اجلــــاري ال تــــر فيهــــا مجــــو،  العدالــــ  اانتقالي
جةفضــت إىل ترايـــز ءا  املـــوا    املوريتـــاني  جارمـــا م  1980األاــدا  الـــ  جلعـــت  ايـــ   ـــايف 
  (120)من ء سيتهم جلدر م االت ادي 

جااـــــ  الضريـــــمل القطـــــري  ـــــع  التـــــاايف اوجومـــــ  فيمـــــا يتعلـــــمل  التســـــوي  ال هاايـــــ  للقضـــــايا  -62
زالـــــــوا متمســـــــج   يف اـــــــ  ة  الضـــــــحايا مـــــــااص اانســـــــاني  العالقـــــــ  إذ ة ـــــــا ةغلقـــــــت امللـــــــ  رةيـــــــ

    (121)مبطالنهم
تــد و موريتانيــا  جلضـت الضريــمل القطــري اانتنـا  إىل تو ــي  اللا ــ  املع يـ  إلقــون اانســا  الـ  -63

إىل ج ــــع ةءليــــ  يا ــــ   تســــوي  القضــــايا اانســــاني ة  ج ــــظجة  لــــ  ذلــــا  ةج ــــ  الضريــــمل القطــــري 
موريتانيـــا  طلـــ  ااســـتضادة مـــن يـــربة م تومـــ  األمـــم املتحـــدة لتـــد يم ااـــرتايف جتعايـــا اوـــمل يف معرفـــ  

 طـــان وقـــون اوقيقـــ  ج ـــذا مجافحـــ  اافـــظت مـــن العقـــاة  لـــ  إألـــر ارتجـــاة انتها ـــات جاســـع  ال
  (122)1990ج 1980اانسا  يف الضرتة     اما 

جة ر ـــت اللا ـــ  املع يـــ   ـــاوقون االت ـــادي  جااءتما يـــ  جالثقافيـــ   ـــن للقهـــا أل  الضســـاد  -64
مي   يع القطا ات اوجومي  مبا فيها القضـاا  جد ـت موريتانيـا إىل ااسـرا    نشـاا املر ـد الـو   

  (123) لي  ملجافح  الضساد جالقضاا
  

 والزواج والحياة األسرية ةالحق في الخصوصي -دال 
 
ة ر ت اللا   املع ي   القضاا  لـ  التمييـا  ـد املـرةة  ـن للقهـا إزاا تعـدد الاجءـات جانضـراد  -65

  جة ر ــت اللا ــ  (124)الــاج   ســلط  تــد ذ الشــ ج  األســري  جءعــز الطــظن رهــن مشــيا  الــاج  فقــم
  جاثــــت اللا تــــا  موريتانيــــا  لــــ  تعــــديز لــــانو  (125)ا   ــــن لــــواغز مماأللــــ املع يــــ  إلقــــون اانســــ
    (126)األاوال الشخ ي 
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جيف ا  ااتت اللا   املع يـ  إلقـون اانسـا    قلـمل ا تنـار املثليـ  اجل سـي  ءرميـ  يعالـ   -66
الضـــرد جاقـــ  يف  ليهـــا  اا ـــدايف  فقـــد اثـــت موريتانيـــا  لـــ  م ـــع جتـــرمي املثليـــ  اجل ســـي  جمحايـــ  اريـــ  

    (127)ا، و ي 
  

حرية الديق أو المعتقد وحرية التعبير وتكويق الجمعيات والتجمع السولمي والحوق  -هاء 
 في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية

 
ة ر ـــت اللا ـــ  املع يـــ  إلقـــون اانســـا   ـــن للقهـــا أل  ت يـــذ املوريتـــاني  املســـلم  ديــــ هم  -67

موريتانيــا  لــ  إل ــاا ءرميــ  الــردة مــن اللا ــ  ردة  جيعالــ   ليــ   اا ــدايف  جاثــت  لــ  ةنــ   ي ــ   
  (128)تشريعا ا

ــــدر  يف  -68 جلــــاع مجتــــ  املضو ــــي  اوجومــــ   لــــ  فــــت  حتقيــــمل نايــــ  يف ســــلو  الشــــر   جال
ــــــاين/ 11ةفعاهلمــــــا املتعلقــــــ  إلضــــــ  األمــــــن جتضريــــــمل التامــــــع العــــــايف املعقــــــود يف   ســــــيان         تشــــــرين الث
  (129)2014نوفمرب 
ــــدج   -69 ــــواام تشــــريعا ا الو  يــــ  مــــع العهــــد ال ــــمل القطــــري ة  موريتانيــــا ي ن ــــا ة  ت جيــــر  الضري

  (130)ا،ا   اوقون املدني  جالسياسي  جت تر يف مسفل  اري  الدين
 جة ر ـــت اللا ـــ  املع يـــ  إلقـــون اانســـا   ـــن للقهـــا إزاا العقنـــات الـــ  تعـــون إنشـــاا  عـــ  -70

  جلـــــــاعت اللا ـــــــ  املع يـــــــ   ـــــــاوقون (131)اجلمعيـــــــات ةج امل تمـــــــات غـــــــذ اوجوميـــــــ  جتســـــــايلها
االت ــادي  جااءتما يــ  جالثقافيــ  موريتانيــا  لــ  ة  تســم   تســايز امل تمــات غــذ اوجوميــ  إلريــ  

  (132)ي جتايز القيود املضرج    ل  ا طات ااذا ي  غذ الرإل
قون اانسا  موريتانيـا  لـ  ا تمـاد لـانو  ءديـد يـ تم ممارسـ  اريـ  جاثت اللا   املع ي  إل -71

  (133)تجوين اجلمعيات جيوفر اوماي  الظزم  للمدافع   ن اقون اانسا 
يف لـانو  اجلمعيـات جلـانو  ةجءـ  ل ـور جةفاد الضريمل القطري  ـف  املضو ـي  ااتـت جءـود  -72
موريتانيــا ة  جتعــز ممارســ  اــمل  لــ  ما  جرة  ة  املتعلــمل إلــمل التامــع العــايف الســل (134)1973 ــايف 

  (135)الدجلي  امع التااما  اص توافقم تجوين اجلمعيات جامل التامع 
جةج ــت اللا ــ  املع يــ   القضــاا  لــ  التمييــا  ــد املــرةة  ــف  تعتمــد موريتانيــا نتــايف ا ــ   -73

اللا ـــ  املع يـــ   ـــاوقون   جلـــدمت (136)مبـــن فـــيهن نســـاا األلليـــات ااأل يـــ   لتشـــايع توظيـــ  ال ســـاا
 تو يات مماألل    (138)جاللا   املع ي  إلقون اانسا  (137)االت ادي  جااءتما ي  جالثقافي 

ا،ــــا  املعــــ   الع  ــــري  جءــــود تقــــارير مضادهــــا ة  اوــــرات   ــــانوا يشــــ لو   جااــــ  املقــــرر -74
يف  لــ  اص مقعــد 56ن ة ــز مــاص جااــداص يف الربملــا  جمقعــداص مقعــد 95مخســ  مقا ــد فقــم مــن ة ــز 

  جي ن ــا ة  تشــاع اوجومــ  مشــار   اجلما ــات الــ  تعر ــت للتمييــا (139)2013الشــيويف يف  ــايف 
    (140) ل  مر التاريخ يف اوياة السياسي   ل  لديف املساجاة مع اجلما ات األير 
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 اتيةو عمل عادلة ومظروف  وفي الحق في العمل -واو 
 
 ــاوقون االت ــادي  جااءتما يــ  جالثقافيــ  موريتانيــا التف ــد مــن ة   نالــدت اللا ــ  املع يــ  -75

  (141)األءر األدىن الو    ا  لضما  مستو  معيش  اامل للعمال جةسرهم
جة ر ـــت جل ـــ  القضـــاا  لـــ  التمييـــا  ـــد املـــرةة  ـــن للقهـــا إزاا هشالـــ  ظـــرج  اســـتخدايف  -76

اا اوــرات  جاملوريتانيــات مــن ة ــز ةفريقــا  الــظ   نســ ا ســيماال ســاا العــامظت يف امل ــا مل الريضيــ   
مـــا يعملــــن مـــن دج  ةءــــر جيضتقـــر  إىل اومايـــ  ااءتما يــــ   جنالـــدت موريتانيــــا د ـــم نســــاا اص  ثـــذ 

    (142)األريا  يف  ال إنشاا املشاريع
ر ـد جة ر ت اللا   املع يـ   ـاوقون االت ـادي  جااءتما يـ  جالثقافيـ   ـن للقهـا إزاا  ـديف  -77

ظـــرج  العمـــز يف االت ـــاد غـــذ املـــ تم جاســـتمرار اســـتخدايف ةغلنيـــ  القـــوة العاملـــ  يف االت ـــاد غـــذ 
  (143)امل تم جةج ت  ف  ختض  موريتانيا مستو  العمال  غذ امل تم 

جة ر ــــت اللا ــــ  ذا ــــا  ــــن للقهــــا أل  إنشــــاا نقا ــــات العمــــال  ضــــع للرتيــــي  جاثــــت  -78
  (144)ن ال قا ي موريتانيا  ل  محاي  اوقو 

  
 مستوى معيشة الئق وفي الحق في الضمان االجتماعي -زاي 

 
ااتــت اللا ــ  املع يــ   ــاوقون االت ــادي  جااءتما يــ  جالثقافيــ   قلــمل ة  نســن   نــذة مــن  -79

زالــت تعــي  يف الضقــر  جةج ــت موريتانيــا  ــف  ةضــا يف اوــد مــن الضقــر جتقضــا  لــ   الســجا  مــا
 يظا اهتمـايف يـا  لل سـاا جالعنيـد العتقـاا جةاضـادهم جاألفـراد ج ا ـات األفـراد الـذين الضقر املدلع  

  (145)يتعر و  للحرما  جالتهمي 
جة ر ــــت اللا ــــ   ــــن للقهــــا أل  نتـــــايف الضــــما  ااءتمــــا ا يســــتهد  لــــرحي  الســـــجا   -80

لضـــما  ااءتمـــا ا  املتمتعـــ   ااســـتقرار الـــوظيضا  جأل  ةغلنيـــ  الســـجا  يضتقـــرج  إىل الت طيـــ    ا
    (146)جنالدت اللا   موريتانيا حتس  الت طي    تايف الضما  ااءتما ا

جيف اـ  ااتـت اللا ــ   قلـمل تـواتر األزمــات ال ذاايـ  جانعـدايف األمــن ال ـذااا املـامن  فقــد  -81
    (147)اثت اللا   موريتانيا  ل  تعايا ءليات األمن ال ذااا فيها

  لج هــــا نالــــدت موريتانيــــا (148) تقــــدير توســــع الن يــــ  األساســــي  العامــــ جااتــــت اللا ــــ   -82
  (149) ما  سظم  امليا  املتاا  للسجا  جحتس  الو ول إىل يدمات ال ر  ال حا املفمو 

جةلـــر الضريـــمل القطـــري  ـــف   ـــياغ  يطـــ  العمـــز املتجاملـــ  املتعلقـــ   الت ذيـــ  تشـــجز يطـــوة  -83
مــن جاءــ  موريتانيــا اا ــطظ   ــفمور م هــا  ــما  تــوفذ مطــا م مهمــ  إىل األمــايف  لج ــ  رة  ة  

  (150)مدرسي  يف  ز م سسات التعليم اا تدااا العام  جتعايا  رام  معاجل  سوا الت ذي  اواد
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جااتت اللا   املع ي   القضـاا  لـ  التمييـا  ـد املـرةة  قلـمل جءـود  قنـات تعـون ا ـول  -84
انيـا  ـف  تعـدل ةي ةاجـايف ةييايـ  تقيـد ملجيـ  األرا ـا جالـتحجم ال ساا  ل  األرا ا جةج ت موريت

فيهــــا جاســــتخدامها مــــن لنــــز ال ســــاا  جتعتمــــد سياســــ   امــــ  ترا ــــا النعــــد اجل ســــاين يف  ــــال  إدارة 
    (151)األرا ا

  
 الحق في الصحة -حاء 

 
يف اــــ  ااــــ  الضريــــمل القطــــري نقــــ  املــــوظض  املــــ هل  يف ال تــــايف ال ــــحا جحمدجديــــ     -85

  (152)إمجانيــ  الو ــول  إىل املرا ــا ال ــحي   ا ســيما يف امل ــا مل الريضيــ  ج ــوااا امل ــا مل اوضــري 
لضااــــدة  ا ســــيمافقــــد رة  ةنــــ  مــــن جاءــــ  موريتانيــــا زيــــادة املــــوارد املاليــــ  املتااــــ  لل تــــايف ال ــــحا  

  (153)ة ع  الضاات
جةج ـــت اللا ــــ  املع يــــ   ــــاوقون االت ــــادي  جااءتما يـــ  جالثقافيــــ   ــــف  توا ــــز موريتانيــــا  -86

  (154)تعايا موارد جةنشط  الر اي  ال حي   ل  ال عيد ا لا   ي  تعميم يدمات الر اي  ال حي 
ممارســـ  الطـــ  التقليـــدي جة ر ـــت اللا ـــ   ـــن للقهـــا إزاا  ـــديف جءـــود لـــوان  مظامـــ  تـــ تم  -87

  (155)جنالدت موريتانيا ت تيم هذا ال شاي
جيف اـــ  تظاـــ  اللا ـــ   قلـــمل اســـتمرار ارتضـــا  معـــدات جفيـــات األمهـــات جالر ـــع رغـــم  -88

التحســـي ات يف ا،ـــدمات ال ـــحي  ا،ا ـــ   األمهـــات  فقـــد نالـــدت موريتانيـــا توســـيع نطـــان تـــوفذ 
    (156)ددالر اي  التوليدي  جر اي  املواليد اجل

جااتــت اللا ــ  املع يــ   القضــاا  لــ  التمييــا  ــد املــرةة التــفيذ يف املوافقــ   لــ  مشــرج   -89
القــانو  املتعلــمل  ال ــح  ااوا يــ  جةج ــت موريتانيــا  ســن هــذا القــانو  جت ضيــذ  جمحايــ   ــح  ال ســاا 

  (157)اجل سي  جااوا ي 
ـــــ  ذا ـــــا  ـــــن القلـــــمل إزاا جتـــــرمي -90 ـــــت اللا  ـــــف  تعـــــدل   جة ر  ااءهـــــاض جةج ـــــت موريتانيـــــا  

تشــريعا ا مــن ةءـــز إزالــ   ــا ع اجلـــريف  ــن ااءهـــاض يف اــاات ااغت ــاة جســـضاف ا ــاريف جلـــد  
    (158)جءود يطر  ل  اياة األيف ج حتها ةج يطر لديد  ل  منو اجل  

 لــ  مجافحــ   جلــاعت اللا ــ  املع يــ   ــاوقون االت ــادي  جااءتما يــ  جالثقافيــ  موريتانيــا -91
فـــــذج  نقـــــ  امل ا ـــــ  النشـــــري /اايدز جتـــــوفذ العـــــظ  مبضـــــادات ال ســـــخ العجســـــا  لـــــ  ال ـــــعيد 

    (159)ا لا
  

 الحق في التعليم  -طاء 
 
نالـــــدت اللا ـــــ  املع يـــــ   ـــــاوقون االت ـــــادي  جااءتما يـــــ  جالثقافيـــــ  موريتانيـــــا الت ـــــدي  -92

املســــافات إىل املــــدرا   جتجلضــــ  التعلــــيم جالعوامــــز  للعقنــــات الــــ  تعــــون التعلــــيم  مبــــا يف ذلــــا  تعــــد
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  جلــــدمت اللا ــــ  املع يــــ  (160)ااءتما يــــ  جالثقافيــــ  ذات ال ــــل   مثــــز جاءنــــات الضتيــــات يف امل ــــال
  (161) القضاا  ل  التمييا  د املرةة تو يات مماألل 

املع يـــ   ـــاوقون   ااتــت اللا ـــ  (162)جرغــم ارتضـــا  معـــدل التســايز يف التعلـــيم اا تـــدااا -93
زلــن ةميــات  جاثــت اللا ــ   االت ــادي  جااءتما يــ  جالثقافيــ   قلــمل ة  ة ثــر مــن ن ــ  اانــا  مــا

    (163)موريتانيا  ل   ما  ج ول الن ات التعليم الثانوي جالعا 
جظلت اللا   املع ي   القضاا  ل  التمييـا  ـد املـرةة للقـ  إزاا  مـي    ـات األريـا  جغـذ  -94
اص  يــات يف نتــايف التعلــيم  جةج ــت موريتانيــا  ــف  تعــاز  را هــا املتعلقــ  مبحــو ةميــ  الجنــار  ي و ــالعر 

يف االــــ  ال ســــاا غــــذ العر يــــات جاملوريتانيــــات مــــن ة ــــز ةفريقــــا جنســــاا امل ــــا مل الريضيــــ   جة  تيســــر 
  (164)ج وهلن إىل املدار 

  جاا تـداا اجل سـي   لـ  ةيـدي جة ر ت اللا   ذا ا  ن للقها إزاا يطـر التعـرض للتحـر  -95
يف املــــدار    جةج ــــت اللا ــــ  موريتانيــــا  ــــف  تعتمــــد اســــرتاتيايات جلاايــــ  جتجضــــز معالنــــ  لمــــ  املع

    (165)اجل اة
جة ر ـــت اللا ـــ  املع يـــ   ـــاوقون االت ـــادي  جالثقافيـــ  جااءتما يـــ   ـــن للقهـــا إزاا ارتضـــا   -96

يم  جنالـدت موريتانيـا إ ـادة إدمـا  األ ضـال املتسـر   يف معدل التسرة املدرسا جتـدين نو يـ  التعلـ
  (167)  جة ر ت اللا   املع ي   القضاا  ل  التمييا  د املرةة  ن لواغز مماألل (166)املدار 
جرة  الضريــمل القطــري ة   لــ  موريتانيــا ج ــع اســرتاتياي  لــدم  اقــون اانســا  يف ال تــايف  -97

الن ــات  جإ ــادة إدمــا   ا ســيماا قــاا  لــ  األ ضــال يف املدرســ   املدرســا جحتســ  نو يــ  التعلــيم جا
    (168)األ ضال املتسر  

  
 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -ياء 

 
 56 832 ةفـادت مضو ــي  األمـم املتحــدة لشـ ج  الظءاــ   ـف   ــدد الظءاـ  يف موريتانيــا  لــ  -98

    (169)2014يف  اي  تشرين الثاين/نوفمرب  لخ اص 
ذ ــرت املضو ـــي  ة  الو الــ  الو  يـــ  لســـاز الســجا  جالوألـــاامل امل م ــ  لـــر ت يف اســـتخدايف  -99

التســـــايز  ااســـــتدال اويـــــوي لظءاـــــ   يف امل ـــــا مل اوضـــــري    مـــــا يســـــم  هلـــــم  او ـــــول  لـــــ  
    (170) طالات جلوا جرلم هوي  ج  ي 

ع جا تمــاد مشــرج  لــانو  اللاــوا جج ــع جةج ــت املضو ــي  موريتانيــا  ــف  تــو  األجلويــ  لو ــ -100
  (171)1951لــواا  إداريــ  جسياســات جإءــرااات لضــما  الوفــاا التــايف  التااما ــا مبوءــ  اتضاليــ   ــايف 

تو ــي   (174)ججل ــ  م اهضــ  التعــذي  (173)جاللا ــ  املع يــ  إلقــون اانســا  (172)جلــديف الضريــمل القطــري
 مماألل  
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لظءاـــ  جملتمســـا اللاـــوا يواءهـــو   اســـتمرار  ـــعو ات جيف اـــ  ةفـــادت املضو ـــي   ـــف  ا -101
فيمـــا يتعلـــمل  تســــايز ة ضـــاهلم املولـــودين يف موريتانيــــا  فقـــد ةج ـــت  ــــف  تضـــمن موريتانيـــا تســــايز 

  جلــدمت اللا ــ  املع يــ  إلقــون اانســا  (175)هــ اا األ ضــال   ــد الــوادة جإزالــ  العقنــات القانونيــ 
    (176)تو ي  مماألل 

  
 في التنمية، والمسائل البيئية الحق -افك 

 
ااــ  الضريــمل القطــري ة  العديــد مــن  انتها ــات  اقــون اانســا  املرتنطــ   ــ دارة األرا ــا  -102

تعــا  إىل  ــديف تــوفر املعلومــات ذات ال ــل  جاألدجات الظزمــ  ادارة ايــازة األرا ــا  جاافتقــار إىل 
  (177)اداري  ج ديف تطنيمل القانو التوا ز مع اجلما ات الريضي  جةردها  ل  اهلياات ا

جرة  الضريـــــمل القطـــــري ة  موريتانيـــــا ي ن ـــــا ة  ترا ـــــا التو ـــــيات املقدمـــــ  مـــــن ااءـــــرااات  -103
ا،ا ـــــــ  ججل ـــــــ  القضـــــــاا  لـــــــ  التمييـــــــا  ـــــــد املـــــــرةة   ـــــــد ج ـــــــع السياســـــــات املتعلقـــــــ   األرا ـــــــا 

  (178)جت ضيذها
ءتما يـــ  جالثقافيـــ   ـــن للقهـــا إزاا اآلألــــار جة ر ـــت اللا ـــ  املع يـــ   ـــاوقون االت ـــادي  جاا -104

السلني  ل؛نشـط  ااسـتخراءي  جةنشـط  التعـدين  جد ـت موريتانيـا إىل ت ضيـذ املنـادرة ا،ا ـ   شـضافي  
 ـــ ا ات اســـتخظ  املعـــاد  ج ـــما  او ـــول  لـــ  املوافقـــ  اوـــرة جاملســـنق  جاملســـت ذة للســـجا  يف 

  (179)راءي  جمشاريع التعدين ال  ةسهم مليات   ع القرار  شف  املشاريع ااستخ

جة ر ت املقررة ا،ا   املع ي   فلجال الـرن املعا ـرة  ـن للقهـا املتوا ـز إزاا التـفألذ ا تمـز  -105
للمشــــاريع التااريـــــ  جااســــتثمارات األء نيـــــ  ج ـــــذا الشــــر ات املســـــتثمرة يف موريتانيــــا الـــــ  ا تتقيـــــد 

وا إىل  مـز األ ضـال جالعمـز اجلـربي  جلالـت إ   لـ   يـع الشـر ات  املعايذ الدجلي  ال  ة ـع اللاـ
  (180)ج ع سياسات تتعلمل  املس جلي  ااءتما ي  للشر ات

  
 حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب -الم 

 
 ــن للقهمـــا أل   (182)جاللا ــ  املع يــ  إلقـــون اانســا  (181)ة ر ــت جل ــ  م اهضــ  التعـــذي  -106
ملجافحـــ  اارهـــاة تعـــر  اارهـــاة  عنـــارات فضضا ـــ  جمنهمـــ    2010مـــن لـــانو   ـــايف  3املـــادة 

جاثتـــا موريتانيـــا  لـــ   ضالـــ  الضـــمانات القانونيـــ  األساســـي  للمحـــرجم  مـــن اـــريتهم جمواامـــ  فـــرتة 
 د اااتااز لد  الشر    مبا في  اااتااز  سن  اجلراام اارها ي   مع ةاجايف العه

جيف اـــ  ااـــ  الضريـــمل القطـــري لـــ  املعلومـــات املتااـــ   شـــف  ظـــرج  ااتاـــاز الســـا اا  -107
ـــــا مرا ـــــاة اقـــــون اانســـــا  يف ســـــيان مجافحـــــ  (183)الســـــلضي    فقـــــد رة  ة  مـــــن جاءـــــ  موريتاني

اارهـــاة جالتحقيـــمل يف جفيـــات الســـلضي  جظـــرج  ااتاـــازهم جتضـــم  جايـــ  اآلليـــ  الو  يـــ  املرتقنـــ  
تلـــــا الــــــ  يــــــود  فيهـــــا مرتجنــــــو اجلــــــراام  ا ســــــيمالتعــــــذي  زيــــــارة ةمـــــا ن اااتاــــــاز  ج ملجافحـــــ  ا
    (184)اارها ي 
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