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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة السابعة والثالثون

 2021كانون الثاين/يناير   18-29

مووو و ورتوواع املعلومووواع املقدمووة موووة املصوواع شووواح ة امل وول ة بشووو ن   
 *موريتانيا

 حلقوق اإلنسانالسامية تقرير مفوضية األمم املت دة   

 معلوماع أساسية -     أوال   

، مددددا مراعددددا   و يدددد  16/21و 5/1                                             أ عددددا ادددديا الالًريددددر علددددو  اًددددرا     دددد   ًددددو  ا ن ددددان  -1
وهد  مد  ااهدال بدا     29االسالعراض الداو   الادام و وادو مدوور لو ادال ااع ومدال ااًامد  مد  

                                                                             إىل االسالعراض الاو   الاام ، وير   يف شك   موور تًي اا  ابحلا األاصى لعا  الك لالو (1)ااص ح 

 املعلوماع املقدمة مة أش اب امل ل ة -      اثنيا   

(2)نطاق االلتواماع الدولية والتعاون مع اآللياع واهليئاع الدولية حلقوق اإلنسان -ألف 
 

                                                                                   أوبى مركر العل  ألو  عاَل   ال اال   فيد  مو يالانيدا ابلالصدايل العاود  ع دى ات اايد  مندا ور د   -2
ع يهدا والالصدايل ع دى الووتوكدوث الثداين ل عهدا الداواب اوداا ابحلًدو  ااانيد  ا اب   االاعي  وااعاا د  

 و(3)وال ياسي  الرامي إىل إلغاء عًوا  ا عاام

وأشددددا ل االعيدددد  ااو يالانيدددد  لصددددح  األم والن دددد  إىل أن مو يالانيددددا َل تصددددا  اعددددا ع ددددى الصددددكو    -3
ًددددو  الن ددددد  ااددددان اشدددددعا  األ  دددداث يف النراعدددددال  الووتوكدددددوث االياليددددا   الت اايددددد     ‘ 1’   الاوليدددد  الالاليدددد     

نظدام  ومدا    ‘ 3’ الووتوكوث االياليا   الت ااي   ًو  الن   ااالع ل إبوراء تًامي ال وغدال؛ و   ‘ 2’ اا  ح ؛ و 
 و ( 4) ات ااي  اليون كو ااان مكافح  الالليير يف  اث الالع يم  ‘ 4’ األساسي ل لحكل  اانائي  الاولي ؛ و 

__________ 

ر   ايه الوثيً  ا   إ ساهلا إىل  وائر العمج  الالحريري  يف األمم ااالحا و *                                                                        َل ُت 
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اادان وعدا األشد اا  1954أبن تنضدم مو يالانيدا إىل ات اايد  عدام  8وأوبت الو اد  ااادعك   -4
 و(5)ااان ي ض  االل انعاام اان ي  1961عا ي اان ي  وات ااي  عام 

ابلالصدددايل ع دددى ات اايددد  منظلددد  العلددد  الاوليددد   وأوبدددت االعيددد  ااو يالانيددد  حلًدددو  ا ن دددان -5
 و(6)نرلينيااان العلاث اا (189  ام)

وأشا  ااركر األو ويب ل ًانون والعاال  إىل أن مو يالانيا ادا بداات ع دى العهدا الداواب اوداا  -6
الددت تددنى ع ددى  ريددد  الدداي  وال كددر، و كدددر أن  18ابحلًددو  ااانيدد  وال ياسددي  مدددا ُت دد  ع ددى اادددا   

ااالع ً  حبري  ال كر والضلري والاي ،   18تً   األ كام الوا    يف ااا     وإن كانت  "احلكوم  ااو يالاني ،
 و(7)تع   أن تن يًها ال ين غي أن    ابلاريع  ا سومي "

وأوبت الراان  ااو يالاني  لصح  األم والن   االعرير النااا الالاا كي  عداا  الالًدا ير إبشدرا   -7
الًددا ير الددت تصددا  يف إ ددا   ليدد   بددا تن يددي ات اايدد   ًدددو  مجيددا أبددحاص ااصدد ح  ااعنيددني وناددر ال

 و(8)الن   ع ى ننا  واسا، وكيا الالوبيال وااو ظال اوالامي  ل جن 

االوويدد   عدددو  م الو دد  و ائلددد  إىل ا وددراءال اوابددد  و فددا مجيدددا  9وأوبددت الو ادد  ااادددعك   -8
افعني ع   ًو  ا ن ان الراغ ني يف الالعاون ما الًيو  واالمالناع ع  اختا  تاااري انالًامي  ت الهاف ااا

 و(9) ليال األمم ااالحا  حللاي   ًو  ا ن ان

 Planète Réfugiés-Droits de) ‘ ًددددو  ا ن ددددان - وأوبددددت منظلدددد  ’كوكدددد  الوو ددددني -9

l’Homme)   االووي   عو   مسي  إىل مًر   األمم ااالحا  اوابد  ااعنيد  حبًدو  األشد اا  و  ا عااد
 و(10) ىت تاللك  م  زاي   ال  ا

(11)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -ابء 
 

                                                          إىل عدام مواءمد  الًدوانني  ائلدا  مدا ااعااداال الاوليد  الدت بداات  4أشا ل الو اد  ااادعك   -10
ااالع ل حبًو  اارأ  غري مالدوائم مدا  2002ع يها مو يالانياو فع ى س ي  ااثاث، ال يراث اانون الالليير لعام 

الليير ات ااي  الًضاء ع ى مجيا أشكاث الالليير عا اارأ  واالت ااي  الاولي  ل ًضاء ع ى مجيا أشكاث ال
 و(12)العنصر و ويعرف اانون األ واث الا صي  اااك   ن  ها

وأوبدددت ال جنددد  الو نيددد  حلًدددو  ا ن دددان يف مو يالانيدددا االح دددني شدددرو  عضدددويالها مددد  أوددد   -11
علان  با  ال   ًو  ا ن ان،  ىت يف أواال األزمالو وأوبت االوسديا نندا  علد  ال جند  مد  

 و(13)الالع يم االاالاائي والثانو  وااامعييوث إاام  شراكال ما مؤس ال 

تنفيووا االلتواموواع الدوليووة ح جموواإل حقوووق اإلنسووانا مووع مرادوواة القووانون الوودو   - يم 
 اإلنساين املنط ق

 املسائل الشاملة -1 

(14)اا اوا  وعام الالليير  
 

                                                        أن  ددددائ ت احلددددرا ني والرنددددوع األفا ادددد  تالعرعددددان ل اللييددددر يوميددددا ،  4ال ظددددت الو ادددد  اااددددعك   -12
سددددديلا يف الوبدددددوث إىل الالع ددددديم، والعلددددد ، وال دددددك ، والرعايددددد  الصدددددحي ، واودددددامال االواللاعيددددد ،  وال

                                                                                         واأل اعدددي واادددوا   الن يعيددد و وادددا اعاللدددال مو يالانيدددا ادددانو   ندددرم الاللييدددر وال شددد ، لكددد  اددديا الًدددانون 
انونيدد  كافيدد و فالعريددي الاللييددر ال ياللاشددى مددا ااعددايري الاوليدد ، وال يددوفر سدد ي  انالصدداف يددوفر يايدد  ا ال
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ل ضحااي، وت الًر عا  أ كام م  ايا الًانون إىل الوعوح الًانوينو ويالعا ض العايا م  أ كام         فعاال  
 و(15) ن انل لاافعني ع   ًو  ا    اا  ايا الًانون ما م ا ئ  ري  الالع ري والرأ  والاي ، وتاك  هتاي

إندد  ع ددى الددرغم مدد  الالًددام انددرز يف الًددانون، ال يرالددون احلرا ددون  13وأشددا ل الو ادد  اااددعك   -13
                                                                                  مهلاني وممث ني متثيو   اصا  يف ااؤس ال العام  وال ياسي  مث  اجمل   الاسالو   واجمل   ا سومي 

را ددون م ددال عاون مدد  موااددا ال ددد ن  يف األع ددى واجمل دد  األع ددى ل ًضدداء وغرفدد  الالجدددا   الو نيدد و واحل
مًاعدددا مددد  مًاعدددا االعيددد  الو نيددد  ال دددال   5اجملاللدددا ااو يالددداينو ويف الواادددا، ال يادددغ  احلرا دددون سدددو  

وعوو  ع دى  و56، وال يناللي إليهم إال عضو وا ا م  أعضاء     الايوخ ال ال  عا ام 95عا اا 
د ، وسدو  ثوثد   كدام مد  13                                                            ل ، لي  انا  سو   اكلني  م  احلرا ني مد  ادني  كدام األاداليم الد

53احلرا ني م   كام انافظال ال ال  عا ام 
 و(16)

ًددو  ا ن ددان‘   -  وأشدا ل منظلدد  ’كوكدد  الوو ددني  -14 ًددانون ااو يالدداين  اددم    إىل     043-2006أن ال
الضددددحااي مدددد  ع ددددى أسددددا، ا عاادددد ، واددددي م ددددال  أساسددددي  لضددددلان وبددددوث  ف م ددددال  الاللييددددر      يعددددر    َل
إىل العاال  يف  ال  مواوه  متييدرو ويف غيداص تعريدي ادانوين، ال  كد  ال ع ي ألش اا  و  ا عاا  ا

مد  أود  يكيدا           اانونيدا                                                                   لألش اا  و  ا عاا  وحماميهم اسال اام الالليير ع دى أسدا، ا عااد  سد يو  
ع دى م داأ اا داوا  أمدام الًدانون  043-2006 ًهمو وعوو  ع ى  ل ، ال ينى الًانون ااو يالاين  ادم 

واحلددل يف يايددد  الًددانون والاللالدددا  ددا ع دددى ادددام اا دداوا  مدددا انيددري و كلدددا الالددرم الًدددانون الصدددلت إزاء 
 و(17)عرو   احللاي  الًانوني  م  الالليير

 ‘’اودددأل األمدددامي  ااؤس ددد  الاوليددد  حللايددد  ااددداافعني عددد   ًدددو  ا ن دددانوأشدددا ل منظلددد   -15
إىل أندددد  ال توودددا اددددوانني ُتلددددي ااث يددددال وااث يدددني ومر ووددددي اايدددد  اان ددددي  (منظلددد  ’اوددددأل األمددددامي‘)

ومغاير  اهلويد  اان داني  و دام ي بد ال اان دني مد  الاللييدرو وشوود  الادريع ، كلدا ادي من ًد  يف 
ا  ع ى الناا  اان ي ااث ي ابلعاعي اني الرواث اب عاام إ ا شها ع ي  أ اع  أش اا،             ال  ا، ي عا

                                                                                    ويعاادد  ع دددى اددديا النادددا  ادددني الن ددداء اعًواددد  تددعاوح ادددني ثوثددد  أشدددهر وسدددنالني    دددا واغرامددد ، وفًدددا  
 و(18)م  الًانون اانائي 308و 306ل لا تني 

(19)ا ن انالالنلي  وال ي   واألعلاث الالجا ي  و ًو    
 

تًامي عا  الاركال  ‘1’  أوبت ال جن  األفريًي  حلًو  ا ن ان والاعوص مو يالانيا شا ي ي -16
 بدددا ومواك ددد  االسدددالغوث ااعددداين  ‘2’العام دد  يف  ددداث الصدددناعال االسدددال راوي  و ددداالل نادددا ها؛ و

وعددا  ‘3’احلددريف يف ال  ددا مدد  يددوث اددرامت أو سياسددال ترمددي إىل  بددا ادديه االا سدد  أو تنظيلهددا؛ و
سياسدد   كوميدد  ل الوعيدد  شعددايري ال ددوم ، مددا مراعددا  األينددا  الددت هتددا  ال ي دد  وبددح  علدداث ااندداوم 

يري ال ي يددددد  أو  يثلدددددا تدددددؤ   أنادددددن  الصدددددناعال اختدددددا  تددددداااري اادددددان انالهاكدددددال ااعدددددا ‘4’احلدددددرفيني؛ و
 و (20)االسال راوي  إىل تااو  ال ي  

ع ددى أن مو يالانيددا معرعدد   (Just Atonement Inc-JAI) ‘وشددا ل ’منظلدد  الالعددويض العددا ث -17
ل الاثر االغري ااناخ ما منواا ال كاين الك ري والالحداايل ااالكدر   ااالصد   ابلالدااو  ال ي دي وال ًدر وانعداام 
االسدددالًرا  ال ياسدددديو واسددددالعاا اا لالح ددددني اددددا هتا ع دددى الصددددلو  مددددن  ض وددددااو وأوبددددت ’منظلدددد  

ننًالهدا لالعريدر الًددا   ع دى الصددلو  أمدام تغددري الالعدويض العدا ث‘ مو يالانيددا ابلعلد  مددا ا داان أيددر  يف م
ال  ا عالي و ون  ع ى مو يالانيا، عنا معااالها هليه اا ال ، أن ت عى إىل ياي  ال  ال حااناخ ومكاف

 و(21)الت تالاثر ااك  غري مالناس  االغري ااناخ، مث  الن اء واأل  اث
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(22) ًو  ا ن ان ومكافح  ا  ااص  
 

                                                           ع ددى أن اااددال   فدديهم اب  ادداص وااددرائم اارت ندد  ادد  معرعددون كثددريا   4شددا ل الو ادد  اااددعك   -18
                                                                                         ونر الالعيي  أو سوء ااعام  و وإعاف  إىل  لد ، يًدا  م الًضدا  الًدانون ااالع دل اب  اداص ع دى ادانون 

"األعلاث ا  اااي " حما   ااك  غامض وفضد اض يف ادانون العًدوابلو واندا   منااض  الالعيي و فد
يف     را  تًا ير موثوا  ت يا إبمكاني  إلًاء الً ض ع ى ماال   يف تدو  هم يف ا  اداص وا الجدازام سد        أيضا  

 و(23)أماك  ا الجاز غري اانوني  وسري  وإيضاعهم ل العيي   و ا ام ع ى االععاف جبرائلهم

ل ’منظل  الالعويض العا ث‘ إىل أن مو يالانيا ورء م  مننً  ال ا   الت لايها  او  وأشا   -19
ي ه  ايعااهدا وإىل أن ا  اداايني يعل دون عدو احلداو  ا دهول و واالاعدال ا  ااايد  ادي الالهايداال 

و غم أن الرئي ي  ل وم  النا،، وياب  ال ياح والعام ني يف  اث اا اعاال ا ن اني  والصحافينيو 
ال  نال ااو يالاني  اختيل اعض ا وراءال األمني ، إال أهنا َل تك  كافي  ل ال  يي م   ا  الالهايا 
وحللاي  ال كان مد  ا  اداصو وأوبدت أبن تن دي مو يالانيدا تداااري أكثدر فعاليد  اكافحد  ا  اداص ع دى 

 و(24)الصعيا الو ين وأن تريا الالعاون الاواب يف  اث مكافح  ا  ااص

 احلقوق املدنية والسياسية -2 

(25)احلل يف احليا  واحلري  واألم  الا صي  
 

                                                                               أوبى مركر العل  ألو  عداَل   ال االد   فيد  مو يالانيدا أبن تعداث  سدالو اا مد  أود  ا عدوء مد   -20
 و(26)شان احليا ، و عا اًو  إىل ا لغاء ال و   لعًوا  ا عاام

لالن يي أ كدام ا عداام         فع يا                                         إىل أن مو يالانيا، وإن كانت ت الرم وا ا   6وأشا ل الو ا  اااعك   -21
                                                                              ، فإن الغرف اانائيد  ااو يالانيد  ال تدراث تصدا  أ كامدا  اب عداام اصدو   منالظلد و فهندا  1987مني عام 

  "أينددددر ااددددرائم"و يف مو يالانيددددا وددددرائم عايددددا  يعاادددد  ع يهددددا اب عدددداام، وإن كانددددت ال تدددداي  يف ف دددد 
ُتدددعم فدددروف ا الجددداز انالجدددري  ومعدددام الهم، وال سددديلا انكدددوم ع ددديهم اب عددداام، ااعدددايري الاوليددد و  وال

وعددوو  ع ددى  لدد ، يددع  الواددي ال ع ددي لالن يددي األ كددام انكددوم ع دديهم اب عدداام يف  الدد  مدد  انعدداام 
 و(27) اليًني، واو ما ياك  معام   ااسي  أو ال إن اني  أو مهين

                                                           أن مو يالانيددا أاددال يف ال ددنوال األيددري  اسددالعاا اا ل لضددي ادداما  يف    11وال ظددت الو ادد  اااددعك    -22
وغددريه مدد  عددروص ااعام دد  أو  منددا الالعدديي  االوايعهددا ع ددى الووتوكددوث االياليددا   الت اايدد  منااضدد  الالعدديي   

ًدو  ا ن دان،    ، واالعاي ها ل اسالو ، العًوا  الًاسي  أو الوإن اني  أو ااهين   وتعريراا سد ن  ال جند  الو نيد  حل
ًدانون  ادم  ااالع دل    2015/ 033 وتًا ها الالًريدر األواب إىل اند  األمدم ااالحدا  انااضد  الالعديي ، وابعاللا ادا ال

ًدددانون  ادددم    الالعددديي  شكافحددد    اانادددآل لةليددد  الو نيددد  ل واايددد  مددد  الالعددديي و وأوبدددت الو اددد     2015/ 034وال
 و ( 28) إب كاء الوعي الو ين ع   ريل إوراء  وا  و ين ااان  ظر الالعيي    11اااعك  

اً ددل إىل سددوء معام دد  األشدد اا انددرومني مدد   ددريالهم، شددا يف  لدد     4وأشددا ل الو ادد  اااددعك    -23
                                     يومدددا  مالالاليددد ، وكددديا ال جدددوء إىل تًييدددا    60أو    15سددداع  يف اليدددوم ل دددع  مددد     23فدددرض احلددد   االن دددرا   ادددا   

بوث إىل ااياه والدراي ال األسدري  كعًواد  ي ي يد  مجاعيد و وكاندت اندا  ا عداءال اوادوع وفيدال يف فدروف  الو 
وا عداءال    - مث  اضي  حملا ولا إاراايم معن  ، الي  تويف أبزم  ا  ي  عً  اعالًاث الار   لد    -ما وا   

 و ( 29)   اء الارعيني يف الاول  ت يا أبن تاريح ااث  ال يالم يف  ال  الوفا   ا  احلجر ا    نًى األ 
، م  تنظيم زاي ال  2016وأشا ل انلي  الو ني  انا الالعيي  إىل أهنا متكنت، مني إناائها عام   -24

ًدانون، وإىل معظدم مراكدر   إىل مجيا ال جون وااراكر الو ني  السالً اث وإعا   إ مداع األ  داث اا دال ني ل 
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                                                        ين وفًا  لواليالها الواائي  لو وع ع ى فروف ا الجداز ال دجناء  الار   وكالائ  الا   ع ى اا الو  الو  
 وانالجري  والواوف ع ى  ال  خمال ي ال جون وغرياا م  أماك  احلرمان م  احلري و 

وأ اعدني سداع                                                                       وأوبت انلي  الو ني  انا الالعيي  أبال تالجاوز ما  اال الجاز الًصو  مثانيا   -25
وأبن ُتال د  فيهدا عند  هنايد  األسد وع والعند  الرمسيد ، والعلد  ع دى ااا   ل الجايا ادر  وا دا  فًدأل، 

 و(30)أن يكون لةلي  الو ني  انا الالعيي  ما يك ي م  ااوا   ل وفاء اواليالها ابلكام 

(31)إاام  العاث، شا يف  ل  ا فول م  العًاص وسيا   الًانون  
 

أن ا دددعام الضدددلا ل وتددداااري احللايددد  الًضدددائي  الدددانيا يف إ دددا   6ال ظدددت الو اددد  ااادددعك   -26
الدددداعو  اانائيدددد  ي ًددددي اظددددوث مدددد  الادددد  ع ددددى اسددددالًوث الًضدددداء، وال سدددديلا ا ددددعام م دددداأ اناكلدددد  

 و(32)اوصامي ، وااكان  احلًيًي  االنو   لالًييم الًضا  يف ارا ال الًضاء

و االا سدددال الادد يه  ابلددر  ال تدددراث م دداللر  يف مجيدددا أن الددر  أ 13و كددرل الو ادد  ااادددعك   -27
الجدرونو والنظدام الًضدائي مالحيدر إىل  دا ك دري وُيدوث  ون                                                                                           أحناء ال  ا، وما  ل  فإن اانا     ا  ما ُي 
الالصددا  اصددو   موئلدد  حلدداالل االسددالغوث اا  دد  عنهدداو فع ددى سدد ي  ااثدداث، تعرعددت حمكلدد  النعلدد  

الددددايريال النوي دددد  يف ال صدددد  يف الًضددددااي وا دددد   الالن يددددل غددددري ااناسدددد  )مننًدددد ( لونالًددددا  ا دددد   ال
سددنوال،  غددم أن احلكددم يف اار دد  اارتك دد  كدددان  5ل ًددانون؛ واددا اضددت يف إ ددا  الًضددااي ابل ددج  

 و(33)سنوال ع ى األا  10، او ال ج  2015ي عض أن يكون، شوو  اانون عام 

لًضددداء يواوددد  بدددعوابل عل يددد  يف تن يدددي ادددانون الدددر و إىل أن ا 13وأشدددا ل الو اددد  ااادددعك   -28
ً صدر، وعدام                                                                                       وتال  اديه الصدعوابل  نًدى اادوا   ااالا د  ل لحداكم، وا د  مرافدل اسدالً اث الضدحااي ال
ووددو   ريًدد  حل دداص تعددويض عددحااي الددر ، وعددام ووددو   كددم ااددان اا دداعا  الًانونيدد  ل ضددحااي، 

أن إبددوح النظددام الًضددائي  13 كددرل الو ادد  اااددعك  وبددعوا  فددروف نًدد  اا  ددال  ايدد  ا ا دديمو و 
 و(34)عرو   لالح ني االسالجاا  الًضائي  الساللرا  اسال اام الر 

                                                      أن سدج  الن داء ُيرسد   وداث وفًدا  لادها   أ ادا سدجينالو واد   4وأكال الو اد  ااادعك   -29
 دوال، مد  أودد  االسدال ا   مد  اعددض يدامال، ع دى ا ددوث العدرث واالغالصداص، واددو مدا ال ي ددالنع  

شدداا  وفالددا ن يف سدد   20نري دد ، مدد  ايددنه   29عندد  خمافدد  االنالًددامو وتووددا ا ددج  الن دداء انن   الال  يدد 
ا أوبت ان  منااض  الالعيي ، أن جتا عًوا  ااي   ل ج ا  ىت تاللك  اارااً و وع ى ال  نال، كل

 و(35)الن اء م  اضاء ما  عًوااله  وال ي ًني ُتت  ي  ع و غري مؤكا

(36)احلرايل األساسي  واحلل يف اااا ك  يف احليا  العام  وال ياسي   
 

ع ى تعاي   ،2018ني  بوتت، عام أشا  ااركر األو ويب ل ًانون والعاال  إىل أن االعي  الو  -30
اانون العًوابل حبيث ينى ع ى عًوا  ا عاام يف  االل الر   والالجداييو وي داو اا ا دل ابلد  ألن 
مثدد  إمكانيدد  ك ددري   سددداء  اسددال اام عًوادد  ا عددداام السددالهااف األاددرايء الددديي  ال يريدداون عدد  مما سددد  

احلكدددم ا لرامدددي اب عددداام ع دددى الدددر   والالجدددايي   ًهدددم ا ن ددداين األساسدددي يف احلريددد  الاينيددد و ويثدددري
الً ددل ويعيددل ااددك  ك ددري اددا   األا يددال الاينيدد ، شددا يف  لدد  اا دديحيون، ع ددى مما سدد  معالًددااهتا  ابلدد 

 الايني  حبري و

وأوبى ااركر األو ويب مو يالانيا أبن تث ت الالرامها حبلاي   ري  الاي ، لي  فًأل إبلغاء عًوا   -31
 و(37)                                            إبزال  الر   والالجايي م  اانوهنا اانائي متاما         أيضا  لرامي  ع ى الر   والالجايي، ا  ا عاام ا 



A/HRC/WG.6/37/MRT/3 

GE.20-14723 6 

اعًوا  ا عداام االهلد  الدر   أوايدر             مو يالانيا                                              وأشا ل ي   اليواي  إىل أن اناكم أ انت ماو    -32
ا    الالاوي  ااان الالليير الايينو واضى مخد  سدنوال يف ال دج  ا د  توئالد  مد  الدالهم  2014عام 

و م  يعالنًون اا يحي  ع ى إاًاء اناللائهم الايين  دي الكاللدان، ألهندم إن  و2019ااووه  إلي  عام                                                                      ون 
ون وندر                                                                            ا  ض ع يهم،  ك  أن يظ وا  ا  االعالًاث واال الجاز إىل أو  غري م لىو كلدا أهندم معرعد 

 رمان احلكوم  إايام م  اان ي  أو سح ها منهمو وأوبت ال جن  مو يالانيا ابلكي ع  مما سد  إلغداء 
ون ددي  ااالحددولني إىل اا دديحي ، وعددلان  ريدد  الالع ددري اليددا االاعددال الاينيدد ، وال سدديلا ت دد  الددت 

 و(38)ختالا  اوروع م  ا سوم

تك   احلل يف  ري  تكوي   1991م   سالو  عام  10اا    إىل أن ا  5وأشا ل الو ا  اااعك   -33
مد  العهدا الدداواب اوداا ابحلًدو  ااانيد  وال ياسددي ،  22االعيدالو وعدوو  ع دى  لد ، تك دد  اادا   

ومو يالانيدددا  ولددد   دددرف فيددد ،  ريددد  تكدددوي  االعيدددالو ومدددا  لددد ، وع دددى الدددرغم مددد  اددديه االلالرامدددال، 
ل اجملاللدا ااداين ع دى الالادك  والعلدد  حبريد ، وال سديلا ت د  الددت وابد ت احلكومد  تًييدا ادا   منظلددا

تعرز  ًو  ا ن ان وتعل  ع ى الًضااي احل اس ، و ل  ارفضها الالصريح هلا وابلالاي  يف عل ياهتاو 
وَل ُتص  منظلال عايا ، وال سيلا ت   الدت تعلد  ع دى إهنداء الدر ، وجتداار شنااضد  الاللييدر ا ثدين 

ى إىل ُتًيل العاال  يف انالهاكال  ًو  ا ن ان يف اااعي، ع ى أ  ترييى ابلعل ، والعراي، وت ع
 و(39)ع ى الرغم م  الالًام ان   ل حصوث ع ى وعا اانوين

مد  أود  ك الد  احلدل يف  1973لعدام  008-73االعداي  الًدانون  ادم  5وأوبت الو ا  ااادعك   -34
عدد  مجيدا انالجدني واادداافعني      ا   ريد  الالجلدا ال د لي ك الدد  كام د  وا فدراع مدد   ون ايدا أو شدر  وفدو 

 و(40)ع   ًو  ا ن ان والصحافيني انالجري  ا    مما سالهم حلًهم يف  ري  الالجلا ال  لي

دت  داالل عايدا  ال 10وت ًت الو ا  ااادعك   -35 سدال اام أوهدر  إن دا  الًدانون                            مع ومدال ووثً 
ال  نال عا عون                                                                        اا ر  ل ًو ، شا يف  ل  أثناء ي   الا ااظاارالو وي  الهاف اصو   ياب  م  ي

                                                                                      ع نددددا ، ومدددد  ينددددال ون ابالا سدددد  ال ع يدددد  حلًددددواهم ااانيدددد  وال ياسددددي  واالاالصددددا ي  واالواللاعيدددد ،  دددديا 
و يالاني  أثناء ااظاارال وكيا أثناء االعالًاالل والنً  االسال اام اا ر  ل ًو  م  وان  اوال األم  اا

إىل مراكددددددر الاددددددر   وفددددددع  احلراسدددددد  النظريدددددد و وانددددددا  مدددددد  اددددددني اا ددددددالهافني ع ددددددى وودددددد  اوصددددددوا  
اااافعون)ال( ع   ًو  ا ن ان، و ركال الا اص والنوص، وكيا ااوا نون األوان ، سواء كدانوا 

 و(41)مهاوري  أو  اليب اوء

إىل أن الددا الناددناء احلددرا ني واانااضددني ل ددر  واسددا االنالاددا و  13شددا ل الو ادد  اااددعك  وأ -36
وتدددر ا  عل يدددال االعالًددداث واال الجددداز الالع ددد ي  كلدددا أن الالعددديي  وسدددوء ااعام ددد  مالكدددر ان ومعالدددا انو 

لدددا اال الجاودددال العامددد  اصدددو   اعاليا يددد ، وي ضدددايل مددد  يال ندددون يندددا رعدددون ينالًدددا احلكومددد  ويالع   اب                                                                وتً 
ل لضددايًال والال ويددي )إ ا َل يددالم اعالًدداهلم وا الجددازام(و وال تددراث اانظلددال غددري احلكوميدد  اانااضدد  

 Initiative for the Resurgence ofمو يالانيدا ) - ل در ، شدا فيهدا م دا    االن عداق والًضداء ع دى الدر 

(IRA) in Mauritaniathe Abolitionist Movement )   ممنوعد  إمجداال مد  إمكانيد  تادكي  وت دجي
 و(42)يف مو يالانيا             اهتا  مسيا  

أن اااافعني ع   ًو  ا ن ان يواوهدون ابنالظدام إىل ل منظل  ’اوأل األمامي‘ اً ل أشا  و  -37
ويا وهدددا، و ظدددر ال ددد ر، وإ  اوهدددم يف الًائلددد  ال دددو اء ل حصدددوث ع دددى فدددرا  ااراا ددد  عدددو ا نعندددت

علدد ، واالعالددااءال ال  ظيدد ، والالاددهري، ويددول الالاددوي ، والالهايددا ابلًالدد ، واالسددال عا  االواللدداعي، 
  ممدد  هنددا تاددعر اً ددل ابلدد  إزاء منددأل األعلدداث االنالًاميدد أل  كددر والاللييددر، والضددغأل ع ددى أفددرا  األسددر و و 

  الًاعددي  2015اسداللرا  الاللييددر العنصدر  ومما سدال الددر ، ع دى الددرغم مد  اعاللدا  اددانون عدام يادج ون 
شعاا   ورائم االسعاا  يف مو يالانياو ويالعرض اااافعون ع   ًو  ا ن ان اليي  يعل دون اادان الدر  
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إليهم هتم الالحدريض ع دى العندي أو الكراايد  العنصدري  أو الالجدايي ا د     لو الجاز الالع  ي وتوو
 و(43)ايامهم اعل هم

وأوبت منظل  ’يأل الافاع‘ ابعاللا  اانون حللاي  اااافعني ع   ًو  ا ن ان يهاف إىل  -38
      امددا  تضددلني ادديا الًددانون أ كاك الدد  يايدد  اادداافعني عدد   ًددو  ا ن ددان يف مو يالانيددا يايدد  فعالدد ؛ و 

ين غددددي أن تكددددون أل  اددددانون م ددددالً  ي حللايدددد  كلددددا يابدددد  ااددددان اادددداافعال عدددد   ًددددو  ا ن ددددان؛  
 و(44) اا مؤس   و ني  وم الً  يااالوىل اااافعني ع   ًو  ا ن ان  لي  تن يي ت

(45) ظر مجيا أشكاث الر   
 

إىل أن منظلال مكافح  الر  العام   يف مو يالانيدا تًدا ، يف غيداص  2أشا ل الو ا  اااعك   -39
                                                             ألي ش ى يعيادون  اليدا  ُتدت ندري الدر و فنائ د  احلدرا ني )ع يدا سدااًون  100أ اام  مسي ، أن حنو 

يف ااائ  م  سكان مو يالانيا، اي اجمللوع  الرئي ي  عحي  االسالع ا و   40ل  يضان(، الت متث  أكثر م   
 و(46)يف ال  ا                                                           ت عيالها االاالصا ي  واسال عا اا ال ياسي إزاء ال يضان م اللرا   وال تراث

                                                           أبن مو يالانيدا أ درزل تًداما  ك دريا  يف  داث تادريعال مكافحد  الدر ،  2وأادرل الو اد  ااادعك   -40
الددي  نددرم مما سدد  الددر  ويناددآل حمدداكم يابدد  ل نظددر يف اضددااي الددر و ومددا  2015وال سدديلا اددانون عددام 

ع  أس ها ألن ايا الًانون َل نا اعدا  ريًد  إىل الالن يدي الكامد  وألن  2 ل ، أعرات الو ا  اااعك  
و وال يددراث اسددال اام األ وال الًانونيدد  الددت وعددعها ادديا الًددانون         ائلددا                       تددؤ   وفائ هددا  ًددا  اندداكم ال

، مما ياك  عً   أمام تن يي أ كام و وأعيا تصنيي عا  اضااي    عرعت ع ى ال  نال      واا          ا يو  
 و(47)                                                           اوب ها  االل نراع عل  أو اسالغوث اص ر أو متت ت ويالها و    اي  

إبن ددددا  تاددددريعال مكافحدددد  الددددر  اصددددرام  لضددددلان الالحًيددددل مددددا  2وأوبددددت الو ادددد  اااددددعك   -41
      أيضا   2اا ؤولني ع  الر  ومًاعاهتم وإيًاع عًوابل تالناس  ما اار    مو وأوبت الو ا  اااعك  

نون وَل ين ديوا                                                                             ابلالحًيل يف احلاالل الت يد رعم فيهدا أن الادر   وااداعني العدامني والًضدا  َل ُيعمدوا الًدا
األ كام اانائي  ال ا ي ، وأن تك  ، إ ا لرم األمر، أن تالاح نداكم الدر  اوابد  اادوا   اااليد  وال ادري  

 و(48)الوزم  ل عل  ا عالي 

وأوبددت ال جندد  الو نيدد  حلًددو  ا ن ددان مو يالانيددا اربددا تن يددي الًددوانني اانااضدد  الا سددال  -42
كم ااال صص  يف مكافح  االا سال االسالع ا ي ، وتعرير الالعداون ادني ال جند  الر ، وتعرير اا ال انا 

                                                                                      الو ني  حلًو  ا ن ان واناع العاال  م  أو  ُت ني  با م ال  الر و وأوبت ال جن  أيضا  إبشاع  
الًاعددي شعاا دد  وددرائم االسددالع ا  ومددنح اندداكم اوابدد  الوسددائ  والصددو يال  2015معرفدد  اددانون عددام 

 و(49)زم  اكافح   االل الر  ااً    ومعاا   اانا الو

 احلقوق االتت ادية واال تمادية والثقافية -3 

(50)                                      احلل يف العل  ويف فروف عل  عا ل  وم واتي   
 

أوبت منظل  ’ماعت ل  دوم والالنليد  و ًدو  ا ن دان‘ أبن تن دي مو يالانيدا ات اايد  الالاداو   -43
الثوثي  ااان معايري العل  الاولي  وات ااي  العلاث ااهاوري  )األ كام الالكلي ي (، الت باات ع يها 

ئي  الو نيددد  عددد                                           أن تصدددا  الن عددد  انا ثددد  مددد  الا اسددد  االسالًصدددا       أيضدددا  وين غدددي ل حكومددد   و2019عدددام 
 و(51)العلال  والًناع غري ااصني، شاا ك  واسع  م  منظلال اجملاللا اااين
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(52)احلل يف م الو  معياي الئل  
 

أن تعرير احلًو  االاالصا ي  واالواللاعي  والثًافي  ياعلد  إ دا  مناسد     3ال ظت الو ا  اااعك    -44
ًددر وإوددراءال ت ددالهاف ال  ددال الضددعي    مدد  ال ددكانو واددا   ددنت احلكومدد  األمدد  الغدديائي    اكافحدد  ال 

إىل    3ل  كان، وإمكاني   صوهلم ع ى مياه الارص، واوامال الالع يلي  والصحي و وأشا ل الو اد  ااادعك   
ال تدددراث غدددري كافيددد و وووهدددت    19-أن الالددداااري االواللاعيددد  ااال دددي  يف  ددداث مكافحددد  وائحددد  مدددرض كوفيدددا 

احلكوم  نااء م  أو  مادا ك   وداث األعلداث واانظلدال اا دالً   واجملاللدا ااداين والادركاء الالًنيدني وااداليني  
م  أو  ُت ني ما ي يث م  وهو  وما يًام مد   عدم لصدال ال دكان ااالضدر ي  مد  احلجدر، وال سديلا مد   

 و ( 53)   أ ا  عائم االاالصا  الو ين يعل ون يف الًناع غري الرمسي، الي  ياك 

(54)احلل يف الصح   
 

         ، نظامدددا  19-إىل أن مو يالانيدددا أنادددال، يف مواوهددد  وائحددد  كوفيدددا 3أشدددا ل الو اددد  ااادددعك   -45
                                                                                   ل الصا  ارض فريو، كو و و وابل ع  أغ ًت احلكوم ، م  احلاالل األوىل الت أ ا   عنها يف ال  داان 

                                                               هدددا ودددوا  وادددرا  وحبدددرا و كلدددا أغ ًدددت ااددداا ، واألسدددوا ، ووعدددعت ترسدددان  مددد  اجملددداو  ،  دددر  الوبدددوث إلي
احلددواور إىل ودداص سياسدد  لوسددالجاا  االواللاعيدد  مدد  أودد  احلددا مدد  األعددرا  والعواادد  النامجدد  عدد  

 و(55) احلجر الصحي ع ى ال كان العام ني، وال سيلا م  يعل ون يف الًناع غري الرمسي

يدددد  حلًددددو  ا ن ددددان والادددعوص اً ددددل إىل أن تًريددددر مو يالانيددددا َل يًددددام وأشدددا ل ال جندددد  األفريً -46
و (56)مع ومدددال عدددد  الالدددداااري ااال ددددي  ل  ددددلاح ل ن ددداء ابحلصددددوث ع ددددى ا وهدددداض ااددددامون يف مو يالانيددددا

                                                                    إىل أن اانون الصح  ا جنااي  اا اعاللا، لكن  لي  فعاال  ألند  و عدا وان دا و  4وأشا ل الو ا  اااعك  
                                                                            فاوددامال لي ددت  انيدد و وال ي  ددلح اب وهدداض إال يف  دداالل االغالصدداص، كلددا أن الًددانون يالضددل  
العايا م  الًيو و فو نوز ا وهاض إ ن إ ا كان اانني غري ااا  ل حيا ، كلا ال ندوز الًيدام اديل  

 و(57)أشهر 3ا اع

                                                                                وأشدددا ل الراانددد  ااو يالانيددد  ل نهدددوض ابألسدددر  إىل أن مو يالانيدددا أ دددرزل تًددداما  يف  ددداث تعريدددر  -47
الصح  ا جنااي ، ولك  ال تراث انا   االل يالعني تعريراا لضلان احلل يف الصح  اان دي  وا جناايد  

الصدح  ا جناايد  وتدوفري الداعم  ل جلياو وأوبت ع ى وو  اوصدوا االعريدر س  د   ا مداا  شنالجدال
                                                                                ااااب والالًين اع  نظدام الالوزيدا الدو ين فعداال  وجتند   داوق نًدى  ًيًدي أو مصدننا يف اا درو ل 

 و(58)وت او ل اني ال ي ال احلضري  وش   احلضري  والري ي 

(59)احلل يف الالع يم  
 

أن األ  دداث ااولددو ي  يف فدد  الع و يدد  ي دداأون العلدد  لصددال أسدديا ام    2أكددال الو ادد  اااددعك    -48
و واألشد اا اانحدا ون مد   ايدل                                                          مني س  م كدر ، وابلالدااب ال ُيصد ون  دىت ع دى الالع ديم األساسدي وداا  

ممدد  َل يعددو وا ُتددت سددينر  سددياام ال تالدداح هلددم عددا   إال إمكانيدد  حمدداو   ل حصددوث ع ددى الالع دديم ا دد    
                                                                                     ت   ع ى ال ًر والالهليشو ونظرا  لعام  صوث الع يا ع دى الالع ديم، فدإهنم ال ي دالنيعون اكال داص  اناث  ااع 

 و ( 60) ااها ال الت متكنهم م  الًيام أبعلاث أير  غري ال  ر  اانرلي  أو تراي  ااواشي أو الر اع  
 اض معاث ا اام  وأعرات ال جن  األفريًي  حلًو  ا ن ان والاعوص ع  ا ًها إزاء اساللرا  ان  -49

ًدددراء  والكالااددد  ادددني الن ددداء وال اليدددال علومدددا، أ    يف ااائددد  ادددني الن ددداء الوئدددي تدددعاوح أعلدددا ا     46,3ابل
سدن و وأوبدت ال جند     49و   45يف ااائ  ادني الن داء الوئدي تدعاوح أعلدا ا  ادني    69,3سن  و  19و  15 اني 

ًددرا  ء  والكالاادد  لددا  الن دداء وال اليددال مدد  يددوث اددرامت  مو يالانيدا ابختددا  ينددوال لالح ددني معدداث ا اددام ابل
 و ( 61)                                                                       حمو أمي  الن اء ال الغال و عم ال اليال  ىت ال يعك  ااا س  يف وات م كر واا  
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                                حقوق أشخاص حمد دية أو فئاع حمد دة -4 

(62)الن اء  
 

العني اان ي أشا ل االعي  ااو يالاني  لصح  األم والن   اً ل إىل  اوق زاي    ا   يف  -50
، مصدحوا  ادنًى يف اسدعاتيجيال واعدح  19-عا الن اء واأل  اث يوث فع  ت اي وائح  كوفيا

م  وان  احلكوم  حللايد  الن داء واأل  داث مد  اديا العندي اان ديو وأشدا ل إىل أن عدحااي العندي 
و كلدا شدج  اان ي ياج ون عام ال عي أل  مو ً  اضائي  ارتكيب اديه األفعداث يدوث ااائحد 

مدد  اكالظدال ال ددجونو وأوبددت ابعاللدا  اددانون يدداا                                       الضدحااي ا فددراع عد  مددرتكيب االغالصدداص يوفدا  
                                                                                ابالعالددددااءال اان ددددي  ُيددددا  تعري ددددا  واعددددحا  وال لدددد   فيدددد  لوغالصدددداص، والعنابددددر ااكوندددد  ل جر دددد ، 

 و(63)والعًوابل اا روع  يف  ال  ا تكاص ايه اار  

اساللرا  مما س   ‘1’  األفريًي  حلًو  ا ن ان والاعوص ع  ا ًها إزاء ما ي يوأعرات ال جن    -51
اسددداللرا   ‘2تادددوي  األعضددداء الالناسددد ي   غدددم ااهدددو  الدددت ت ددديهلا الاولددد  ل ًضددداء ع دددى اددديه الظددداار ؛ و’

مما سدد  ت ددلني ال اليددالو وأوبددت ال جندد  مو يالانيددا االكثيددي وهو اددا اكافحدد  اسدداللرا  مما سدد  تاددوي  
                                                                                ضاء الالناس ي  لإل ق سرا ، وال سيلا م  يوث اعاللا  عًوابل ااسي  يف  ل مجيا ااالو  ني، ش  األع

 و(64)فيهم انابء وأفرا  األسر 

إزاء ان دداض عددا  الن دداء يف الًددوائم االنال اايدد  ويف منابدد         أيضددا  وأعددرص ال جندد  عدد  ا ًهددا  -52
تواب  الاولد  وهو ادا الراميد  إىل زاي   متثيد   بنا الًرا  ع ى الرغم م  احلصى ااًر  و وأوبت أبن

 و(65)يف ااائ  30اارأ  يف اهلي ال ال ياسي  واي ال بنا الًرا ، وال سيلا  فا  ص  متثي  اارأ  إىل 

وأوبددت الرااندد  ااو يالانيدد  ل نهددوض ابألسددر  ابختددا  تدداااري مدد  أودد  معاادد  األسدد اص ااي يدد   -53
عدد   ريددل تاددجيا احلددوا  مددا الرعلدداء الالً يددايني والدداينيني، وتغيددري ااوااددي لددرواع األ  دداث، وال سدديلا 

وتعريدر م ددؤوليال انابء واألوبددياء واجملاللعددال ان يدد  عد  يايدد  ال اليددال الضددعي ال، ومكافحدد  ال ًددر 
وإ مدداع الالثًيدددي يف  ددداث  ًدددو  ا ن دددان واا ددداوا  ادددني اان دددني يف اانددداات الا اسدددي  مددد  أوددد  مندددا 

 و(66) سال الضا  ، شا فيها زواع األ  اثاالا

وأوبددت الادد ك  الاوليدد  ل ًضدداء ع ددى اسددالغوث األ  دداث يف ال غدداء ويف إنالدداع ااددوا  ا اب يدد   -54
االعاي  أ كام اانون األ واث الا صي  ااالع ًد  ابلدرواع لضدلان عدام  (67)واالجتا   م ألغراض ون ي 

إمكاني  زواع األ  اث م   ون  عاام، و ل  االجن  سوء ت  ري م هوم عام األا ي  وشن  اعال ا  
 بلت ال الا   عا م  الًانونو

(68)األ  اث  
 

رمدي إىل عدلان شا ل مجعيد  مكافحد  ا  مدان ع دى أن مو يالانيدا أودرل إبدو ال اامد  ت -55
زاي   مواءم  الًانون ان دي مدا ات اايد  حلًدو  الن د و وادا وعدعت اسدعاتيجي  و نيد  حللايد  الن ولد ، 
ع ى م الو  وزا   الاؤون االواللاعي  والن ولد  واألسدر ، مد  يدوث مايريد  الن ولد ، وادي اسدعاتيجي  

 و(69)هتاف إىل ياي  األ  اث والنهوض  م

إىل أن األ  ددددداث يف مو يالانيدددددا ال يرالدددددون فري ددددد  ل  ًدددددر واادددددرض  1ااادددددعك  وأشدددددا ل الو اددددد   -56
                                                                                          واالسالغوث والعل  الً ر ، ش  فيهم  الف األ  اث "الن    "، وعلاث ال ناء، واايكانيكيون ااالا اون 
بغا  ال  ، و ا و ااياه ابحللري أو م   وهنا، واوا مدال، وودامعو الًلامد  الديي  ي حثدون يف مدااف  
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                               إىل أن علد  األ  داث يادك  انالهاكددا   1ل عد  ع دي ل لواشددي اانرليد و وأشدا ل الو اد  اااددعك  الن دااي
 و(70)ألا أل  ًواهم األساسي 

الاددد ك  الاوليددد  ل ًضددداء ع دددى اسدددالغوث األ  ددداث يف ال غددداء ويف إنالددداع اادددوا  ا اب يددد   وأوبدددت   -57
                                       ابحللاي  اانائي  ل ن   حبيدث يادل  تعري دا   ااالع ل    2005االعاي  اانون عام   واالجتا   م ألغراض ون ي  

ًدا  ل لدا تني   مد  الووتوكدوث    3و   2                                                                          شامو  لدد "اادوا  ا اب يد  الدت تعدرض األ  داث" و"الرسدائ " ا اب يد ، وف
االياليددا   ااالع ددل ا يددا األ  دداث واسددالغوث األ  دداث يف ال غدداء ويف ااددوا  ا اب يدد و وأوبددت االجددرمي مجيددا  

 و ( 71) اان ي لأل  اث، شا يف  ل  يف سيا  ال  ر وال يا   وا نعنت أشكاث االسالغوث  
وأشا ل اا ا    العااي   هناء مجيا أشكاث العًواد  ال انيد  لأل  داث اً دل إىل شدرعي  العًواد   -58

االسددالعراض وأن ال انيدد  لأل  دداث يف مو يالانيدداو وأعراددت عدد  أم هددا يف أن تثددري الدداوث ادديه اا ددال  أثندداء 
تًام توبي  حما   أبن تًوم مو يالانيا اصياغ  ماروع اانون وت ن  ع ى س ي  األولوي  مد  أود   ظدر 

 و(72)بريح ل عًاص ال اين لأل  اث يف مجيا ال يااال، شا يف  ل  اانرث وكعًوا  ع ى ور  

 األش اا  وو ا عاا   

ابعاللدددا  ادددانون وايدددا اادددان تعريدددر  ‘ ًدددو  ا ن دددان - منظلددد  ’كوكددد  الوو دددنيأوبدددت  -59
ويايدد   ًددو  األشدد اا  و  ا عاادد  مددا تعريددي لإلعاادد  وتعريددي  ايددل ا ددال  الاللييددر ع ددى أسددا، 
ا عاا  يالوافل ما الالعريي الاواب الوا   يف ات ااي   ًو  األش اا  و  ا عاا و وين غي أن يالضدل  

 كرامدددد  الادددد ى    ا عاادددد ، واا دددداوا  اددددني                                             الًددددانون أيضددددا  ا شددددا  ، عددددل  اا ددددا ئ األساسددددي ، إىل
                                                                            اان دني، وا دوث األشد اا  و  ا عااد  يف خمال دي  داالل احليدا  يف اجملاللداو وأوبدت أيضدا  اضدلان 
                                                                                        تعليم الًانون ااايا ع ى أوسا ننا  ممك ، ما مراعا  تنوع ا عااال، حبيث يكون مالا ا  وم هومدا  

 و(73)اليا ال كان

(74) ون و ال و ال جوءااهاورون والوو  
 

إىل أن مو يالانيا ت الضيي العايا م  ااهاوري  م  أفريًيا وندوص  12أشا ل الو ا  اااعك   -60
الودآل إىل ابسدكنو يف مننًد   40 000                                                       الصحراء وم  منا ل أيدر و كلدا تواود  تدافًا  ك دريا  ألكثدر مد  

 و (75)والي  احلوض الاراي احلاو ي 

أن ا الجداز  ‘1’  اا دائ  ااا يد  الالاليد  الدت ادا ت دالحل االااللدام 7ك  و ا ل الو ا  ااادع  -61
األشددد اا ع دددى أسدددا، أهندددم يعالرمدددون مغدددا    ال  دددا اصدددو   غدددري اانونيددد  ي الًدددر إىل أ  أسدددا، ادددانوين؛ 

عددددام  ‘3’أندددد  إ ا َل يكدددد  انددددا  تدددداايل، فددددإن عددددحااي االجتددددا  معرعددددون لو الجدددداز والع يدددد ؛ و ‘2’و
 الوعوح فيلا يالع ل ابحلال  الالاغي ي  ارفل ا الجاز نوا ي وو

                                                  اواددي ا الجدداز الوو ددني، والعلدد ، ادداال  مدد   لدد ، ع ددى عددلان  7وأوبددت الو ادد  اااددعك   -62
يايالهم ابعاللا  اانون ل جوء، واضلان عام  ر  أ  الوآل ااك  يناله  م اأ عام ا عا   الً ري ، 

 ، وإ  د  ال ربد  لغدري اادوا نني ل نعد  يف أوامدر الندر ، وت يدان الظددروف ووادي عل يدال الندر  الً در 
الجر فيها غري ااوا نني  و(76)                                 واارافل الت ُي 

 عا و اان ي   

إىل أن مو يالانيددا ال تددراث يف  ددو  إعددا   "ااو يالددانيني ال ددو " الدديي   8أشددا ل الو ادد  اااددعك   -63
إىل و ددنهمو ويف  لد  الواددت،  1989 دائ ي يف مو يالانيددا عدام  أبد حوا عدا ي اان ددي  يف أعًداص نددراع
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ألي "مو يالاين أسو "، مما وع هم عا ي ون ي ، ويف الوات  60نرعت احلكوم  اان ي  ع  أكثر م  
 و(77)ن     ر هتم م  ال و 

                                                            أيضدددا  إن ادددانون اان دددي  ااو يالددداين ُيدددرم اادددرأ  ااو يالانيددد  مددد   ًدددو   8واالدددت الو اددد  ااادددعك   -64
                                                                                      مال اوي  ما الرو  يف منح اان ي  لأل  داث واألزواع، ممدا ادا يدؤ   إىل انعداام اان دي  ويادك  أيضدا  

و وأوبدددت االعددداي  ادددوانني اان دددي  (78)                                                         ودددرءا  مددد  متييدددر أوسدددا نناادددا  وأوسدددا انالادددا ا  عدددا اادددرأ  يف ال  دددا
لان  ل ك      يف احلصوث ع ى ون دي ، شدا يف  لد  عد   ريدل اسدالحااق عدلان شدام  عدا لض

انعاام اان ي ،  يث اا يكون الوالاان ن  يهلا عا ي اان دي  أو غدري ادا  ي  ع دى نًد  ون ديالهلا 
 و(79)إىل الن  
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