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معلومات عامة
ألف -اخلصائص الدميغرافية واالجتماعية  -االقتصادية
البياانت الدميغرافية
موريتانيا بلد متعدد األعدراق والققافدات ،غالبيدة سدكان مدن العدرب .وهدو يضدم أقليدات لبوال
-1
ﻭ لسونينكي ﻭ لولوﻑ .ويبلد ددد عد دددد سد ددكان  4 173 080نسد ددمة ،من د ددا  1 237 217نسد ددمة تعد ددي
العاةمة نواكشوط(.)1
اجلدول
توزيع السكان حسب العمر ونوع اجلنس
1

2013

أنقى

اجملموع

ذكر

أنقى

اجملموع

316 217

298 475

614 692

301 690

289 482

591 172

263 263

256 839

520 102

297 643

282 606

580 249

212 838

216 667

429 505

279 819

270 019

549 838

176 116

185 288

361 404

228 510

229 679

458 189

144 478

157 962

302 440

185 832

194 502

380 334

121 586

135 767

257 353

152 352

165 539

317 891

99 834

113 691

213 525

126 692

141 574

268 266

83 578

95 379

178 957

104 916

119 378

224 294

72 108

79 228

151 336

86 196

99 313

185 509

60 297

64 516

124 813

72 829

82 354

155 183

50 739

51 751

102 490

60 651

66 772

127 423

41 075

40 645

81 720

49 530

52 755

102 285

31 660

30 459

62 119

39 227

40 412

79 639

24 120

23 055

47 175

28 755

28 981

57 736

18 167

17 129

35 296

19 746

19 724

39 470

26 998

27 443

54 441

27 517

28 085

55 602

1 743 074

1 794 294

3 537 368

2 061 905

2 111 175

4 173 080

الفئة العمرية ذكر

04-00
09-05
14-10
19-15
4-20

25-29
34-30
39-35
44-40
49-45
54-50
59-55
60-64
65-69
74-70

 75أو أكقر
اجملموع

2020

البياانت االجتماعية واالقتصادية
وض ددعحل احلكوم ددة إس دلاتي ية النم ددو املتس ددار والرف دداه املشد لك ( )SCAPP 2016-2030ال دديت
-2
تنقسم إىل ثالثة مرتكزات اسدلاتي ية أال وهدي ‘1‘ :الن دوض بنمدو قدوي ومسدتدام و؛دامل ‘ ‘2تطدوير
رأس املال البشري واحلصول على اخلدمات االجتماعية األساسية ‘ ‘3وتعزيز احلوكمة بكل أبعادها.
__________

( )1
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وجتس ددد حص دديلة األداء االقتص ددادي لع ددام  2018ة ددورة أكق ددر إ ابي ددة م ددن ال د م  ،وال س دديما
-3
بفضل االنتعاش غدت املتوقدع قطدا التعددين وعدودة النشداط االقتصدادي ادارس قطدا اسد تلراس املدوارد
الطبيعيددة .وأدذ ذلد إىل حتقيد معدددل حددو إلددات حقيقددي للنددات احمللددي اإللددات بنسددبة  3,6املائددة
علددى الددرغم مددن توقددف اإلنتدداس حقددل ؛ددنقيط النفطددي .وبلددد النمددو ،اددارس قطددا اسددتلراس امل دوارد
الطبيعية 6,3 ،املائة .ومع ذل  ،تفاقم ع ز ميزان احلساب اجلاري وبلغحل نسبت  18,4املائة من
النات احمللي اإللات ،ولكن جرذ متويل عن طري زايدة االستقمارات األجنبية املبا؛رة بنسبة تناهز 48
املائة ،بفضل التنقيب عن ال غاز والتدفقات املالية قطاعات استلراس املوارد الطبيعية .وهكدذا بلدد
إلات االحتياطيات  919مليون دوالر ،أي ما يعادل  5أ؛ ر من قيمة الواردات .وعلى الصعيد املات،
أدذ انتع دداش اإلي درادات احلكومي ددة الن دداجم ع ددن إق ددال النش دداط االقتص ددادي وض ددبط اإلنف دداق إىل حتقي د
فائض امليزانيدة ،ادارس اهلبدات ،قددره  3املائدة مدن الندات احمللدي اإللدات ،ابسدتقناء قطدا اسدتلراس
املوارد الطبيعية ،وضبط معدل التضلم عند نسبة  3,1املائة ،ضوء السياسة النقدية احلصيفة(.)2
وعلددى ةددعيد املاليددة العامددة ،نفددذت إةددالحات أدت إىل حتسددن كبددت أداء إدارة الض درائب
-4
وتر؛دديد اإلنفدداق العددام .واعتمدددت اس دلاتي ية ملكافحددة الفسدداد ،أاتا تنفيددذها ،علددى وج د اخلصددو ،
تغيت العقليات فيما يتعل ابملال العام .يضاف إىل ذل  ،اإلةالا الشامل لنظام احلالة املدنية واعتماد
نظام البيا ت البيوملية من االل إنشاء الوكالة الوطنية لس ل السكان والواثئ املؤمنة.
16,6

ويت لى من حتليل نتائ املسح الدائم حول الظروف املعيشية لألسدر لعدام  2014وجدود
-5
املائددة مددن سددكان البلددد يعيشددون حتددحل اددط الفقددر املدددقع الددذي ح ددد عددام  2014عند د 126 035
أوقيددة .وبينددحل هددذه النتددائ أيضددا أن التفدداوت بددم مندداط السددكن ال ي دزال مسددتمرا ،إذ تبلددد النسددبة
الوسط الريفي  25,1املائة مقابل  7,5املائة الوسط احلضري .ويظ ر من حالة األسدر املعيشدية
أن االجتدداه نفس د هددو السددائد إذ تبلددد النسددبة  17,6املائددة الوسددط الريفددي مقابددل  4,0املائددة
الوسط احلضري.
وعل ددى ال ددرغم م ددن التق دددم احمل ددرز الس ددنوات األا ددتة  ،ددال احلص ددول عل ددى التعل دديم ،ال ت دزال
-6
نوعية التعليم تشكل حتداي ،وتتلذ السلطات املعنية إجراءات عديدة ملواج ة هذا التحدي.
و إطار السعي إىل ضمان التعليم األساسي ملدة  9سدنوات علدى األقدل ،مبدا ذلد التعلديم
-7
املوسع واجليد مرحلة مدا قبدل املدرسدة ،تركدز اسدلاتي ية التعلديم مدا قبدل املدرسدي علدى أهدداف توسديع
فددر احلصددول عليد  ،وااةددة الوسددط الريفددي ولفائدددة األطفددال الددذين يعيشددون األوسدداط الفقددتة،
وعلى تدريب املعلمم على ال ام واألدوات التعليمية.
وفيم ددا يتعل د ابلتعل دديم االبت دددائي ،انص ددب االهتمد ام اإلج دراءات املتل ددذة ا ددالل ع ددام
-8
علددى إاتحددة إمكانيددة احلصددول علددى هددذه اخلدمددة مددن اددالل التوسددع تددوفت اهلياكددل األساسددية واملدوارد
البشدرية ،وعلدى جدودة التددريس مدن ادالل ملهيدل املدو فم وحتفيدزهم ،ومدن ادالل إعدداد ونشدر الكتدب
املدرسية وتعزيز اإل؛راف على التعليم احمللي.
2018

وفيما يتعل بزايدة فر االلتحاق ابملدارس القانوية ورفع جودة التعليم في ا ،انصب االهتمام
-9
على بناء مدارس اثنوية جديدة وقاعات دراسية جديدة ،بينمدا دري إنشداء سدبع كليدات وأربدع مددارس
اثنوية جديدة وتوسيع نظام مدارس االمتياز من االل افتتاا اثنويتم من اثنوايت االمتياز مقاطعيت
__________

( )2
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روةددو وكايدددي .ولسددد الددنقص املدوارد البشدرية ،جددرذ تعيددم عدددد كبددت مددن األسدداتذة ( 195أسددتاذا)
اب؛روا اخلدمة بعد التلرس من املدرسة العليا للتعليم.
 -10و ،ال حتسم فر احلصول على التعليم العات وجودت ومدذ مالءمت  ،أنشئ العديد من
البىن التحتية للتعليم العات ،ونفذت إةالحات أساسية.
 -11وفيما يتعل بتطوير التدريب التقين وامل ين ،ركزت اإلجنازات على حتديث اسلاتي ية التدريب
التقين وامل ين ،وتنقيح اإلطار القانوين هلذا القطا  ،وعلى تنظيم دورات التدريب التأهيلية .وفيمدا يتعلد
ابلتعليم األةلي ،افتتح العديد من احملا ر النموذجية.
 -12وفيمدا يتعلد ادددمات قطددا الصددحة وإمكانيددة احلصدول علي ددا ،سد لحل حتسددينات كبددتة مت ددد
للوةدول إىل التغطيدة الصددحية الشداملة .وعلدى هددذا الصدعيد ،أفضدحل اجل ددود املبذولدة إىل حتسدن كبددت
تددوفت ادددمات الصددحة اإلجنابيد ة ومسددتوذ ةددحة املدرأة والطفددل ،وال سدديما مددن اددالل محددالت التطعدديم
والتكفل حباالت سوء التغذية احلاد .وأحرز تقدم أيضا ،ال الوقاية من األمراض ومكافحت ا ،فضال
عن إدارة حاالت الطوارئ ،ال الصدحة العموميدة ،مبدا ذلد تدوفت األدويدة والتددريب علدى الرةدد
ال ددوابئي .وج ددرذ العم ددل ابس ددتمرار عل ددى تط ددوير امل دوارد البش درية و طيط ددا ،وال س دديما م ددن ا ددالل حتوي ددل
املدرسة الوطنية للصحة العمومية نواكشوط إىل مدرسة عليدا .وسدعيا إىل حتسدم اخلددمات الصدحية،
ضخ االستقمار البىن التحتية واملعدات.
 -13وعلى ةعيد الن وض بقطا التشغيل ،أعدت اسلاتي ية وطنية للتشغيل لعام  .2030ويتمقل
التحدي الرئيسي نقدص فدر العمدل السدتيعاب  443 000؛دلص عدام  ،2017وهدو ع دز يدؤثر
أكقر على الفئات السكانية من الشباب واإل ث ،وذل علدى الدرغم مدن تدداالت وج دود املؤسسدات
املعنية بتو يف وإدماس الشباب.
 -14وخيضددع تطددوير قطددا الشددباب والرايضددة لالسد لاتي ية القطاعيددة ،متا؛دديا مددع اس دلاتي ية النمددو
املتسار والرفاه املشلك .ويفرض الطدابع املتعددد القطاعدات هلدذه املسدألة التعداون مدع قتلدف القطاعدات
األارذ لتحقي أهداف ا ،ال محاية الشباب ومتكين م.
 -15و ،االت احلماية االجتماعية ،واملساواة بم اجلنسدم ،والطفولدة واألسدرة ،ا دذت إجدراءات
قتلفة لضمان احلماية االجتماعية للفئات الضعيفة وزايدة قدرهتا على الصمود.
 -16و ،د ددال األمد ددن الغد ددذائي ،أدذ رةد ددد احلالد ددة الغذائيد ددة وتنفيد ددذ بد درام ااةد ددة إىل زايدة قد دددرة
الفئات الضعيفة على الصمود ومواج ة الصدمات املنااية.
 -17وقددد أدذ تنفيددذ بددر م ؛ددبكات األمددان االجتمدداعي وبددر م التكافددل الددوطين إىل تس د يل
حتس ددن كب ددت الق دددرة عل ددى الص ددمود أوس دداط الفئ ددات الض ددعيفة كق ددت م ددن أ دداء البل ددد .و ه ددذا
السياق ،استفادت  30 512أسرة فقتة أي  205 911فدردا مدن التحدويالت النقديدة الفصدلية ،ممدا سداهم
حتسم رفاه األم ات واألطفال داال هذه األسر(.)3
 -18وتتمقدل أهدم اإلجندازات الدديت حتققدحل ،داالت املسداواة بددم اجلنسدم ورعايدة الطفولدة واألسددرة
متكم املرأة ،وزايدة الوعي وتعبئة اجملتمعات احمللية من أجل نبذ العنف اجلنساين ،مبا ذل تشوي
األعضاء التناسلية لدإل ث ،وتغيدت السدلوك لصداني متكدم املدرأة .يضداف إىل ذلد تقلدد نسدبة كبدتة مدن
النساء للمناةب املنتلبة ومواقع ةنع القرار.
__________

( )3
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 -19وفيمددا يتعلد ابإلمددداد ابمليدداه املأمونددة والوةددول إىل ادددمات الصددرف الصددحي ،بدذلحل ج ددود
كبددتة وأحددرزت نتددائ معت د ة .فسددمححل اإلجنددازات الدديت حتققددحل بددم عددامي  2015و 2018برفددع نسددبة
الوةددول علددى املسددتوذ الددوطين إىل  70املائددة ،حسددب تقددديرات املصدداني التابعددة لددوزارة امليدداه والصددرف
الصحي .وقد تواةلحل املشاريع الك ذ منطقيت ا ر وآفطوط الشرقي لتوفت املياه ،وهي تست دف
تزويددد الفئددات السددكانية الضددعيفة ابمليدداه املأمونددة ،وجددرذ توسدديع ا لتشددمل مندداط وقددرذ ريفيددة تقددع
مقلث األمل ووالية احلوض الشرقي .وإىل جانب هذه التوسعة ،در التنوي إبجناز أكقر من  54؛بكة
لتوزيع املياه تعمل ابلطاقة الشمسية لصاني السكان األ؛دد حرمدا والايت احلدوض الشدرقي واحلدوض
الغريب وال اكنة وكوركول.
 -20وفيم ددا يتعل د ابلوة ددول إىل إم دددادات الك درابء واإلم ددداد ابهلي دددروكاربو ت ،ف د ن نس ددبة األس ددر
املستفيدة من ادمات الك رابء بلغحل  42املائة عام  ،2018وفقا للبيا ت الصادرة عدن القطدا .
وهذه النسبة أك بكقدت املنداط احلضدرية ،حيدث تقددر بدد  76املائدة كمتوسد ط عدام سد ل عدام
 . 2018ولكددن نسددبة الوةددول املن دداط الريفيددة ،ال ت دزال ضددعيفة إذ تق ددف عنددد  6املائددة كمتوس ددط.
وعلى مستوذ اهلدف  2-7املتعل بتحقي بزايدة كبتة حصة الطاقة املت ددة مزي الطاقدة ،فد ن
االسددت الك الن ددائي للطاقددة يتددألف مددن الطاقددة املت ددددة بنسددبة  42املائددة( .)4و الوقددحل احلددات ،تبلددد
نسددبة السددكان املسددتفيدين مددن ادددمات الك درابء عددام  42 ،2018املائددة (املؤ؛ددر  1-1-7املتعلد
ابهلدف رقم .)1-7
 -21و قطاعددات البندداء واإلسددكان ،بدذلحل ج ددود السددنوات األاددتة ،وحتققددحل نتددائ هامددة
 ،ددال هتيئ ددة القط ددع األ رض ددية وحص ددول الس ددكان عل ددى مس دداكن أق ددل هشا؛ ددة والتمت ددع ابحلد د ام ددتالك
األراضي ،وإن كانحل نسبة املساكن اهلشة ال تزال تبعث على القل  ،وال سيما الوسط الريفي حيدث
تعددي  56,7املائددة م ددن األسددر مسدداكن هش ددة (الع درش واألك دوا واخلي ددام) .وتبلددد هددذه النس ددبة
الوسط احلضري  21,3املائة( .اإلحصاء العام للسكان واملساكن لعام  .)2013و الوسط احلضدري
يعي  21,3املائة من السكان أحياء الصفيح ومستوطنات غت رمسية ومساكن غت الئقة.
 -22وتش ددت بي ددا ت وزارة اإلس ددكان والعم دران واالستص ددالا ال دلايب إىل إجن دداز ب ددىن حتتي ددة هام ددة ا ددالل
العقد املاضي ساهم حتسم العرض ،ال اإلسكان االجتماعي ،ومن ضمن ا ما يلي ‘1‘ :بناء 600
مس ددكن اقتص ددادي ازوي درات ‘2‘ ،بن دداء  148مس ددكنا اجتماعي ددا منطق ددة اإلس ددكان امللصص ددة لألس ددر
املنكوبة حي كبة الورف ‘ ‘3بناء  50مسكنا مدينة الشامدي اجلديدة و‘ ‘4وقيام وكالة التضامن
ببناء  706مساكن اجتماعية لصاني  706أسر فقتة األحياء احملرومة مبدينة نواذيبو ( 4236؛لصا).
 -23وابإلض ددافة إىل ذل د  ،نف ددذت ب درام أا ددرذ تتف دداوت م ددن حي ددث احل ددم مم ددا حس ددن عل ددى ددو
ملمد ددوس فد ددر السد ددكان امد ددتالك األراضد ددي (اهلد دددف  .)1-11ويد ددذكر من د ددا مد ددا يلد ددي ‘1‘ :ب د ددر م
القض دداء عل ددى األحي دداء اهلش ددة (متكن ددحل بفض ددل  146 382أس ددرة م ددن ام ددتالك األراض ددي  ،ددا املن دداط
امل يددأة) ‘ ‘2بددر م توسدديع وعص درنة املدددن (أدذ إىل استصددالا وهتيئددة  31 586قطعددة أرض ألغ دراض
السددكن والت ددارة) ‘ ‘3أدذ مشددرو إعددادة ملهيددل وحتددديث مدينددة الطينطددان إىل إنشدداء مدينددة جديدددة
متام ددا اس ددتفاد س ددكااا م ددن احلص ددول عل ددى قط ددع أرض ددية م ي ددأة وم ددزودة ابخل دددمات ( 33بناي ددة وجت ي دزات
لاعيددة و؛ددبكة طددرق دااليددة معبدددة ابإلسددفلحل طوهلددا  14كيلددومل و؛ددبكة ملددد أ بيددب امليدداه وتوزيددع
الك رابء طوهلا  100كيلومل).
__________

( )4
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وفيما خيص احلوكمة السياسية واالنتلابية ،نشأ اإلطار القانوين أساسا عن األمر القانوين رقم 289-87

-24
املؤر  20تشرين األول/أكتوبر  ،1987الذي يدنص علدى إنشداء البلددايت ،واألمدر القدانوين  027-91املدؤر 7
تش درين األول/أكت ددوبر  1991واملتعل د ابنتل دداب رئ دديس اجلم وري ددة ،واألم ددر الق ددانوين  028-91امل ددؤر  7تش درين
األول/أكتوبر  ،1991واملتعل ابنتلاب النواب ،فضدال عدن النصدو املعدلدة والنصدو الالحقدة .واعتمددت
نصو تشريعية وتنظيمية أارذ بشأن حتسم ست العمليات االنتلابية (املرسدوم رقدم  090-2006املدؤر 18
آب/أغس د ددطس  ،2006ال د ددذي يقض د ددي ابس د ددتلدام بطاق د ددة تص د ددويحل وحي د دددة) ،وتعزي د ددز الدميقراطي د ددة (الق د ددانون
رق ددم  017-2009امل ددؤر  5آذار/م ددارس  ،2009ال ددذي يقض ددي إبنش دداء الل ند ة املس ددتقلة لالنتل دداابت) ،وتعزي ددز
التنددو (األمددر الق ددانوين رقددم  029-2006امل ددؤر  22آب/أغسددطس  2006ال ددذي يددنص عل ددى القددانون النظ ددامي
املتعلد د بتشد د يع وةد ددول املد درأة للمد ددأمورايت والو د ددائف االنتلابيد ددة) ومد ددا إىل ذلد د  .و السد ددنوات األاد ددتة،
أدالحل حتسينات كبتة على النظام االنتلايب .ويذكر من بم هذه التحسينات ما يلي:
•

التطبي املوسع لنظام التمقيل النسيب النتلاب النواب

•

إنشاء جلنة انتلابية مستقلة

•

تش يع وةول املرأة إىل املأمورايت والو ائف االنتلابية.

 -25وخيضد ددع عمد ددل األحد دزاب السياسد ددية ألحكد ددام األمد ددر القد ددانوين رقد ددم  ،24-91املد ددؤر  25متد ددوز/
يولي د  ،1991واملعدددل عددامي  2012و .2018ومبوجددب هددذا املرسددوم ،خيضددع تكددوين األح دزاب لنظددام
التص دريح .ولتكددوين األح دزاب ،يشددلط إيدددا ملددف التص دريح لدددذ وزارة الدااليددة واسددتالم وةددل يعت د
مبقابددة اع دلاف قد انوين .و ددب أال يقددل سددن األعضدداء املؤسسددم ،الددذين ال ينبغددي أن يقددل عددددهم عددن
عشرين ؛لصا ،عن  25عاما على األقل وأن يقيمدوا داادل اإلقلديم الدوطين .وتشددد املدادة  4مدن األمدر
القانوين على قدسية الدين وكذل على أن ال وز ألي حزب سياسي أن يستأثر بتمقيدل هدذا الددين:
متت نع األحزاب السياسة عن القيام أبية دعاية قالفة ملبادئ اإلسالم احلنيف  - .وال ميكن ألي حزب
سياسددي أن ينفددرد حبمددل ل دواء اإلسددالم ( . )...ومينددع علددى األح دزاب السياسددية كددل دعايددة تسددت دف
املساس ابحلوزة اإلقليمية للبالد أو وحدة األمة  .وينص األمدر القدانوين علدى أند ال يسدمح ألي حدزب
أو جتمع سياسي أبن يتكون على أساس عنصدري أو عرقدي أو ج دوي أو قبلدي أو جنسدي أو طدائفي .
ومينع أيضا علدى أي لاعدة سياسدية أن تتعداون أو تنسد مدع ج دة أجنبيدة علدى أسدس مناقضدة للقدوانم
والنظم املعمول هبا .ولت ندب تضدلم األحدزاب السياسدية ،تدنص الفقدرة األادتة مدن املدادة  20مدن ذلد
القانون على أن يتم بقوة القانون حل كل حزب سياسي قدم مر؛حم القلاعم بلديم اثنم وحصدل
على أقل من  1املائة من األةدوات املعد عن دا كدل اقدلا  ،أو مل يشدارك اقلاعدم بلدديم اثندم
متد دواليم  .ويالحد دل هد ددذا احلد ددل مبقد ددرر مد ددن الد ددوزير املكلد ددف ابلدااليد ددة .وعلد ددى ضد ددوء النتد ددائ الن ائيد ددة
لالنتلاابت البلدية لعام  ،2018حل  78حزاب مبوجب املقرر رقم  00113املؤر  5آذار/مارس .)5(2019
__________

( )5
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وهناك أج زة قتلفة تتوىل مسؤولية إدارة االنتلاابت فيما يلي بيااا:

(أ) وزارة الداخلية
 -27مبوجب املرسوم  2019-357املؤر  1تشرين األول/أكتوبر  2019الذي حيدد ةالحيات وزير
الداالية والالمركزية وتنظيم اإلدارة املركزية لقطاع  ،تتوىل وزارة الدااليدة والالمركزيدة املسدؤولية عدن وضدع
ا مللف االنتلايب وتقدمي الدعم الفين لل نة الوطنية املستقلة لالنتلاابت.
(ب) اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخاابت
 -28إن الل نددة الوطنيددة املسددتقلة لالنتلدداابت ،املنشددأة مبوجددب القددانون النظددامي رقددم ،027-2012
املددؤر  12نيسددان/أبريل  ،2012هددي هيئددة مسددتقلة .وتتمتددع الل نددة االنتلابيددة إطددار م مت ددا ،بكامددل
السلطات امللولة هلا لتحضت وتنظيم ،مو العمليدة االنتلابيدة واإل؛دراف علي دا بددءا مبرحلدة التصددي
على امللف االنتلايب ولغاية اإلعالن املؤقحل عن النتائ وإحالت ا إىل اجمللس الدستوري بقصد اإلعدالن
الن ائي ،فيما يتعل ابالنتلاابت الرائسية واالستفتاء ،وحىت اإلعالن عن نتائ االنتلاابت األارذ.
-29
ما يلي:

وتعتد الل ندة االنتلابيدة مسدؤولة عدن ليد ع املراحدل األادرذ للمسدار االنتلدايب وبوجد ادا
•

التصدي على امللف االنتلايب

•

إعداد الالئحة االنتلابيدة علدى أسداس امللدف االنتلدايب املصددق وحتديدد عددد ومواقدع
مكاتب التصويحل

•

تسد يل الل؛ددحيات وتسددليم اإليصدداالت املؤقتددة والن ائيددة إلعددال ت الل؛ددح بعددد أن
تفح د د ددص اجل د د ددات امللتص د د ددة مقبولي د د ددة الل؛ د د دديحات ،وذل د د د ابس د د ددتقناء الل؛ د د ددحات
لالنتلاابت الرائسية

•

ااتي ددار املل؛ ددحم لألل دوان والش ددعارات والعالم ددات و/أو الرم ددوز االنتلابي ددة وتص ددميم
بطاقات الناابم وبطاقات التصويحل وطبع ا وتوزيع ا

•

مراقبة احلملة االنتلابية

•

زين املعددات االنتلابيدة األمداكن الديت تعدود لل ندة االنتلابيدة أو الديت تتكفدل حبراسدت ا
وإرساهلا الوقحل املناسب وعلى مسؤوليت ا ونفقت ا إىل مراكز ومكاتب التصويحل

•

تنظيم مكاتب التصويحل من حيث العدد والتشكيلة وتكوين األعضاء وحتديد أماكن
املس لم وعددهم كل مكتب من مكاتب التصويحل

•

تنظيم عمليات التصويحل والفرز وةياغة احملاضر وإرساهلا

•

جتمي ددع وإع ددالن النت ددائ املؤقت ددة وإحالت ددا إىل اجملل ددس الدس ددتوري ابلنس ددبة لالنتل دداابت
الرائسية واالستفتاء

•

جتميع وإعالن النتائ ابلنسبة لالنتلاابت األارذ.

(ج) السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية
 -30السددلطة العليددا للصددحافة والسددمعيات البص درية هددي هيئددة إداريددة مسددتقلة م مت ددا الس د ر علددى
د ددروف موضد ددوعية
تطبيد د التشد دريع والد ددنظم املتعلقد ددة ابلصد ددحافة واالتصد ددال السد ددمعي البصد ددري وذلد د
8
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و؛فافة وغدت متييزيدة .وفيمدا يتعلد ابالنتلداابت ،تتمقدل م ام دا السد ر علدى احدلام الوةدول العدادل
لألحزاب السياسية والنقاابت ومنظمات اجملتمع املدين املعلف هبا إىل وسائل اإلعالم العمومية حسدب
ضدمان وةدول املر؛دحم
الشروط اليت حتددها القوانم والنظم .وتتمقل م مت ا علدى وجد اخلصدو
على قدم املساواة إىل وسائط اإلعالم العمومية.
 -31و االنتلاابت ال ملانية اليت جرت عام  ، 2018؛اركحل ليع األحزاب السياسية املعلف
هبددا قددانو بقائمددة مر؛ددحم كاملددة علددى مسددتوذ ليددع الدددوائر االنتلابيددة .وقدددمحل ،كمددا هددو مبددم
اجلداول التالية 724 ،قائمة.
اجلدول رقم
نتائج االنتخاابت البلدية لعام 2018
2

املستشارين اجملالس البلدية

نو اجلنس

الرجال
النساء
اجملموع

2 446
1 385
3 831

العمد

 63,85املائة
 36,15املائة
 100يف املائة

214
4
219

 97,72املائة
 2,28املائة
 100يف املائة

اجلدول رقم
نتائج االنتخاابت اجلهوية
3

نو اجلنس

الرجال
النساء
اجملموع

املستشارين اجملالس اجل وية
186
99
285

 65,26املائة
 34,74املائة
 100يف املائة

رؤساء اجملالس اجل وية
12
1
13

 92,31املائة
 7,69املائة
 100يف املائة

اجلدول
نتائج االنتخاابت الربملانية
4

نو اجلنس

الرجال
النساء
اجملموع

النواب
123
30
153

 80,39املائة
 19,61املائة
 100يف املائة

 -32وعلى مستوذ الو يفة العمومية ،يشدت حتليدل املدوارد البشدرية حسدب ندو اجلدنس إىل أن نسدبة
النسدداء الفئددة ألددف (مددالك اإلدارة العليددا) ال تت دداوز  11,5املائددة .والنسدداء هددن أقددل عددددا فئددة
مالك اإلدارة الوسيطة أيضا ،حيدث تبلدد نسدبت ن  27,8املائدة مدن ،مدو القدوة العاملدة مقابدل 72,2
املائة مدن الرجدال .والفئدة الوحيددة الديت تسد ل في دا أعلدى نسدبة مدن النسداء هدي الفئدة جديم الديت متقدل
أقل من  19املائة من املو فم العموميم (حوات  60املائة من مو في هدذه الفئدة هدم مدن النسداء
مقابل  40,1املائة من الرجال)(.)6
__________

( )6
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ابء -اهلياكل الدستورية والقضائية
 -33نددص دسددتور  20متوز/يولي د  ،1991الددذي ع ددل  2006و 2012و ،2017علددى إنشدداء عدددة
مؤسسات دستورية ،مبا ذل اجمللس الدسدتوري ،واجمللدس االقتصدادي واالجتمداعي والبيئدي ،و كمدة
احلساابت ،واجمللس األعلى للفتوذ واملظامل ،والل نة الوطنية حلقوق اإلنسان.
 -34وت د ددنص امل د ددادة  1م د ددن الدس د ددتور عل د ددى أن موريتاني د ددا ل وري د ددة إس د ددالمية ال تت د دزأ ،دميقراطي د ددة
واجتماعيد ددة .وتضد ددمن اجلم وريد ددة لكافد ددة املد دواطنم املسد دداواة أمد ددام القد ددانون دون متييد ددز األةد ددل والعد ددرق
واجلنس واملكانة االجتماعية  .وتكرس املادة  3مبدأ الدميقراطية إذ تنص على أن السيادة الوطنية مل
للشعب الذي ميارس ا عن طري ممقلي املنتلبم وبواسطة االستفتاء .
 -35ويقوم الشكل اجلم وري للدولة علدى مبددأ الفصدل بدم السدلطات .وينتلدب رئديس اجلم وريدة
ابالق دلا العددام املبا؛ددر ملدددة ددس سددنوات قابلددة للت ديددد مددرة واح دددة .وهددو حيدددد سياسددة الدولددة ال دديت
تنفذها احلكومة ،بقيادة رئيس الوزراء.
 -36وميدارس ال ملدان السددلطة التشدريعية ،ويصددوت علدى القدوانم ويراقدب نشدداط احلكومدة .ويتشددكل
ال ملان من اجلمعية الوطنية.
 -37ويقوم التنظيم اإلداري على اإلدارة الالمركزية واإلدارة الالممركزة .ويتدألف التنظديم اإلقليمدي مدن
ع دددة مس ددتوايت إداري ددة ،وه ددي الوالي ددة ( ،)15واملقاطع ددة ( )58واملنطق ددة ( ،)13والبلدي ددة ( .)219وتس د م
قتلف مستوايت احلكم التنمية السياسية واالقتصادية واالجتماعية للبلد.
 -38ويق ددوم النظ ددام القض ددائي عل ددى مب دددأ ازدواس درج ددات التقاض ددي (ينظ ددر القض ددية أم ددام دداكم
الدرجة ا ألوىل و اكم الدرجة القانية) .ويتألف هذا النظام من اكم على مستوذ املقاطعات والوالايت
و دداكم اسد ددتئناف و كم ددة عليد ددا .وحت دداكم كمد ددة الع دددل السد ددامية الس ددلطات العليد ددا الدول ددة (رئد دديس
اجلم ورية وأعضاء احلكومة) .ويكفل اجمللس الدستوري العدالة الدستورية.
وتتمقل م مة اجمللس األعلى للفتوذ واملظامل إر؛اد املتقاضم لتبيم احلكم الشرعي القضااي.
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 -40وعززت احلكومة كفاءة العدالة من االل تقريب دا مدن املتقاضدم إبنشداء داكم تشدمل كمدة
استئناف ألي  ،و كمتم إقليميتم مشال وجنوب نواكشوط ،و كمة الشغل زويدرات ،فضدال
عدن ثدالث دداكم جنائيدة متلصصدة مكافحددة االسدلقاق .وابإلضدافة إىل ذلد  ،وضدعحل اسدلاتي ية
وطنية ملكافحة الفسداد ،وتنفدذ اإلدارات العموميدة اططدا قطاعيدة ملكافحدة الفسداد ابلتعداون مدع اجملتمدع
املدين الذي يس ر على احلام التشريعات الوطنية املتعلقة مبكافحة الفساد.

جيم -اإلطار العام لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
 -1القبول ابملعايري الدولية املتصلة حبقوق اإلنسان
اجلدول
الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان اليت صدقت عليها موريتانيا
5

الرقم الصكوك
1
2

10

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
اتفاقية األمدم املتحددة ملكافحدة
الفساد

اتريخ االعتماد اتريخ التصدي
1948
2003

ديباجة دسدتور 20
متوز/يولي 1991

التحفظات و/أو اإلعال ت

أدرس ديباجة دستور  20متوز/يولي

1991

2006
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الرقم الصكوك
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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االتفاقيددة الدوليددة للقضدداء علددى
ليع أ؛كال التمييز العنصري

اتفاقيد د ددة القضد د دداء علد د ددى ليد د ددع
أ؛كال التمييز ضد املرأة
االتفاقية الدولية حلماية حقوق
ليد ع العمددال امل دداجرين وأفدراد
أسرهم
اتفاقية حقوق الطفل
اتفاقيد د د ددة حقد د د ددوق األ؛د د د ددلا
ذوي اإلعاقة
االتفاقي د ددة الدوليد ددة حلماي د ددة لي د ددع
األ؛لا من االاتفاء القسري
الع دد الددوت اخلدا ابحلقددوق
املدنية والسياسية

الع د ددد الد دددوت اخلد ددا ابحلقد ددوق
االقتصادية واالجتماعية والققافية
ال وتوكد ددول االاتيد دداري التفاقيد ددة
مناهض د ددة التع د ددذيب وغ د ددته م د ددن
ض د د د ددروب املعامل د د د ددة أو العقوب د د د ددة
القاسية أو الالإنسانية أو امل ينة
ال وتوكد د ددول االاتيد د دداري التفاقيد د ددة
حقوق األ؛لا ذوي اإلعاقة
اتفاقيددة مناهضددة التعددذيب وغد ته
م ددن ض ددروب املعامل ددة أو العقوب ددة
القاسية أو الالإنسانية أو امل ينة

اتريخ االعتماد اتريخ التصدي
1965

1988

1979

2001

1990

2007

1989

1991

2006

2012

2006

2012

1966

2004

1966

2004

التحفظات و/أو اإلعال ت
حتفل
امل د ددادة  :14مل تص د دددر موريتاني د ددا اإلع د ددالن
املنصد د د د ددو علي د د د د د املد د د د ددادة  14م د د د د ددن
االتفاقي ددة لالعد دلاف اباتصد ددا الل ند ددة
استالم الشكاوذ الفردية
التحفظات:
الفقرة (أ) من الفقرة 13
املادة 16

التحفل
اعتمد دددت االتفاقيد ددة بكد ددل أجزائ د ددا الد دديت
ال تتعارض مع الشريعة اإلسالمية

التحفل
الفقدرات  2و 3و 4مدن املدادة  18والفقددرة 4
من املادة 23
تقول احلكومدة املوريتانيدة إادا سدتنفذ مدن
دون املساس ابلشريعة اإلسالمية

2012

2006

2012

1984

2004

 1و 2و 3و 4و 5

التحفظ ددات :الفقد درات
مد د ددن املد د ددادة  ،20املتعلقد د ددة ابالاتصد د ددا
املمنددوا لل نددة ،والفقددرة  1مددن املددادة 30
املتعلقة مبحكمة العدل الدولية
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 -2طبيعة التحفظات ونطاقها
(أ) نطاق التحفظات
-41

أبدت موريتانيا حتفظات ،إما عامة أو ددة ،على االتفاقيات

التالية:

•

اتفاقية القضاء على ليع أ؛كال التمييز ضد املرأة :تتعل التحفظات ابلفقرة (أ) من
املادة  ،13وابملادة 16

•

اتفاقيد ددة حقد ددوق الطفد ددل :أقد ددرت هد ددذه االتفاقيد ددة ضميد ددع أجزائ د ددا الد دديت ال تتعد ددارض مد ددع
الشريعة اإلسالمية

•

الع ددد الدددوت اخلددا ابحلقددوق املدنيددة والسياسددية :تتعلد التحفظددات ابلفقدرات
و 4من املادة  18والفقرة  4من املادة 23

 2و3

•

اتفاقية مناهضة التعذيب وغته من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسدية أو الالإنسدانية أو
امل يندة :تتعلد التحفظدات ابلفقدرات  1و 2و 3و 4و 5مدن املدادة  20بشدأن االاتصددا
املمنوا لل نة وابلفقرة  1من املادة  30املتعلقة ابحملكمة اجلنائية الدولية.

(ب) سبب التحفظات
 -42إن سددبب اعتبددار هددذه التحفظددات ضددرورية هددو أاددا تتعلد أبحكددام قالفددة للشدريعة اإلسددالمية
اليت هي املصدر الوحيد للقانون وفقا للدستور.
(ج) أثر التحفظات
 -43ال تطب األحكام اليت تتناوهلا التحفظات ،أمدا األحكدام األادرذ ،فتحدتفل ضميدع الاثر الديت
تلتب علي ا مبوجب املادة  80من الدستور.
(د) متابعة املسائل املتعلقة ابإلعالانت الصادرة عن املؤمترات
 -44دعم ددحل مش دداركة موريتاني ددا امل دؤمترات الدولي ددة حلق ددوق اإلنس ددان ،عل ددى ددو فع ددال اإلع ددال ت
والتوةيات الصادرة وااللتزامات اليت مت التع د هبا.
 -45وتطبيقد ددا لإلعد ددال ت والتوةد دديات الصد ددادرة عد ددن املد دؤمترات الدوليد ددة ،مبد ددا ذلد د مد دؤمتر فييند ددا
لعدام  ، 1993سدحبحل موريتانيدا حتفظ دا العدام علدى اتفاقيدة القضداء علدى ليدع أ؛دكال التمييدز ضدد املد رأة
واسددتبدلت راددر ،وهددي تعتددزم القيددام بددنفس اخلطددوة فيمددا خيددص الددتحفل العددام الددذي أبدتد بشددأن اتفاقيددة
حقوق الطفل.
(ه) االستثناءات من االلتزامات أو خفضها أو تقييدها
 -46فيما عدا التحفظات على الصكوك الدولية اليت ةدق علي ا البلد ،ال يوجدد أي اسدتقناء مدن
االلتزام بتطبي هذه الصكوك أو افض هذا االلتزام أو تقييده.
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اجلدول
االتفاقيات الرئيسية ملنظمة العمل الدولية اليت صدقت عليها موريتانيا
6

الرقم الصكوك
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

GE.20-13569

اتفاقيددة منظمددة العمددل الدوليددة رقددم
بشأن التمييز االستلدام وامل نة
اتفاقي ددة منظم ددة العم ددل الدولي ددة رق ددم 19
بش د ددأن املس د دداواة املعامل د ددة (التع د ددويض
عن حوادث العمل)
االتفاقي د ددة رق د ددم  100بش د ددأن املس د دداواة
األجور (الزراعة)
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  118بشأن
املساواة املعاملة (الضمان االجتماعي)
اتفاقيددة منظمددة العمددل الدوليددة رقددم 105
بشأن إلغاء العمل اجل ي
اتفاقي ددة منظم ددة العم ددل الدولي ددة رق ددم 29
بشأن العمل اجل ي
اتفاقي د ددة منظم د ددة العم د ددل الدولي د ددة رق د ددم 3
بشأن محاية األمومة
اتفاقي د ددة منظم د ددة العم د ددل الدولي د ددة رق د ددم 4
بشأن العمل ليال (املرأة)
اتفاقي د ددة منظم د ددة العم د ددل الدولي د ددة رق د ددم 4
بشأن العمل ليال (املرأة)
اتفاقي ددة منظم ددة العم ددل الدولي ددة رق ددم 89
بشأن العمل ليال (املرأة)
االتفاقي د د ددة  182بش د د ددأن أس د د دوأ أ؛ د د ددكال
عمل األطفال
االتفاقي د د ددة رق د د ددم  5بش د د ددأن احلد د د ددد األد
للسن (الصناعة)
االتفاقية رقم  6بشأن عمل األحداث ليال
االتفاقي د د ددة رق د د ددم  5بش د د ددأن احلد د د ددد األد
للسن (الوقادون ومساعدو الوقادين)
االتفاقي د د ددة رق د د ددم  5بش د د ددأن احلد د د ددد األد
للسن (األعمال غت الصناعية)
االتفاقيد د ددة رقد د ددم  58بشد د ددأن احلد د ددد األد
للسن (العمل البحري)
االتفاقية رقم  90بشأن عمل األحدداث
ليال (الصناعة)
االتفاقي د ددة رق د ددم 112بش د ددأن احل د ددد األد
للسن (ةيادو األمساك)
االتفاقي د ددة رق د ددم 138بش د ددأن احل د ددد األد
لسن االستلدام
االتفاقي د د ددة رقد د د ددم  52بشد د د ددأن اإلجد د د ددازات
مدفوعة األجر
111

اتريخ االعتماد اتريخ التصدي
1958

1963/11/08

1925

1963/11/08

1951

2001/12/03

1962

1968/07/15

1957

1997/04/03

1930

1961/06/20

1919

1963/11/08

1919

1961/06/20

1934

1961/06/20

1948

1963/11/08

1999

2001/12/03

1919

1961/06/20

1919

1961/06/20

1921

1963/11/08

1932

1961/06/20

1936

1963/11/08

1948

1963/11/08

1957

1963/11/08

1973

2001/12/03

1936

1963/11/08

التحفظات و/أو اإلعال ت

قبول الفرو (د) و(ه) و(و) (ز)
والفر (ط)

؛د د د د د بت اجلم وريد د د د ددة املوريتانيد د د د ددة
اإلسالمية 1965/08/02
؛ بحل ابلتصدي على االتفاقيدة
رقم 89

؛ بحل ابلتصدي على االتفاقيدة
رقم 138

احلد األد لسن
سنة

االستلدام14 :
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الرقم الصكوك
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

14

االتفاقي د د ددة رقد د د ددم  91بشد د د ددأن اإلجد د د ددازات
مدفوعة األجر للبحارة
االتفاقيد ددة رقد ددم  98بشد ددأن حد د التنظد دديم
واملفاوضة اجلماعية
االتفاقي د د ددة رق د د ددم 101بش د د ددأن اإلج د د ددازات
مدفوعة األجر (الزراعة)
االتفاقيد د د ددة رقد د د ددم  102بشد د د ددأن الضد د د ددمان
االجتماعي (املعايت الدنيا)
االتفاقيد د د ددة رقد د د ددم  13بشد د د ددأن اسد د د ددتعمال
الرةا األبيض (الطالء)
االتفاقيد د د د د ددة رقد د د د د ددم  14بشد د د د د ددأن الراحد د د د د ددة
األسبوعية (الصناعة)
االتفاقي ددة رق ددم  17بش ددأن التع ددويض ع ددن
حوادث العمل
االتفاقية رقم  18بشأن األمراض امل نية
االتفاقية رقم  22بشأن عقدود اسدتلدام
البحارة
االتفاقي ددة رق ددم  23بش ددأن إع ددادة البح ددارة
إىل وطن م
االتفاقي ددة رق ددم  26بش ددأن طرائد د حتديد ددد
املستوايت الدنيا لألجور
االتفاقية رقم  53بشأن ؛ ادات كفاءة
الضباط
االتفاقية  62بشأن أحكام السالمة (البناء)
االتفاقية رقم  81بشأن تفتي العمل
االتفاقي ددة رق ددم  87بش ددأن احلري ددة النقابي ددة
ومحاية ح التنظيم
االتفاقي ددة رق ددم  94بش ددأن ؛ ددروط العم ددل
(العقود العامة)
االتفاقية رقم  95بشأن محاية األجور
االتفاقيد د د د ددة رقد د د د ددم  96بشد د د د ددأن وكد د د د دداالت
ادمات التو يف أبجر
االتفاقي د د د د ددة رق د د د د ددم  114بش د د د د ددأن عق د د د د ددود
استلدام ةيادي األمساك
االتفاقيددة رقددم  116بشددأن مراجعددة امل دواد
اخلتامية
االتفاقية رقم  122بشأن سياسة العمالة
االتفاقي د د د ددة رق د د د ددم  143بش د د د ددأن العم د د د ددال
امل اجرين (أحكام تكميلية)
االتفاقيد د د ددة رقد د د ددم  144بشد د د ددأن املشد د د دداورات
القالثية لتعزيز تطبي معايت العمل الدولية

اتريخ االعتماد اتريخ التصدي
1949

1963/11/08

1949

2001/12/03

1952

1963/11/08

1952

1968/07/15

1921

1961/06/20

1921

1961/06/20

1925

1963/01/08

1925

1961/06/20

1926

1963/11/08

1926

1963/11/08

1928

1961/06/20

1936

1963/11/08

1937

1963/11/08

1947

التحفظات و/أو اإلعال ت

قبددول األج دزاء اخلددامس والسددادس
والسابع والتاسع والعا؛ر

1963/11/08

1948

1961/06/20

1949

1963/11/08

1949

1961/06/20

1949

1964/03/31

1959

1963/11/08

1961

1963/11/08

1964

1971/07/30

1975

2019/09/23

1976

2019/09/23

قبول أحكام اجلزء القاين
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اجلدول
التصديق على الصكوك املتعلقة ابلقانون الدويل اإلنساين والالجئني
7

الرقم الصكوك
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11

االتفاقية اخلاةة بوضع الالجئم
اتفاقيددة جنيددف لتحسددم حددال اجلرحددى واملرضد ى
ابلقوات املسلحة امليدان
اتفاقي د ددة جني د ددف لتحس د ددم ح د ددال جرح د ددى ومرض د ددى
وغرقى القوات املسلحة البحار
اتفاقية جنيف املتعلقة مبعاملة أسرذ احلرب
اتفاقية جنيف بشدأن محايدة األ؛دلا املددنيم
وقحل احلرب
ال وتوكول اإلضا إىل اتفاقيات جنيف املعقودة
 12آب/أغسد ددطس  1949واملتعلد د حبمايد ددة ضد ددحااي
املنازعات الدولية املسلحة (ال وتوكول األول)
ال وتوكددول اإلضددا التفاقيددات جنيددف املعقددودة
 12آب/أغسد ددطس  ،1949واملتعل د د حبماي د ددة
ضحااي املنازعات املسلحة غت الدولية
االتفاقية اخلاةة بوضع الالجئم
اتفاقي د ددة منظم د ددة الوح د دددة األفريقي د ددة ال د دديت حتك د ددم
املظاهر اخلاةة مبشكالت الالجئم أفريقيا
ال وتوكدول اخلا بوضع الالجئم
اتفاقيد ددة حظد ددر اسد ددتعمال و د دزين وإنتد دداس ونقد ددل
األلغام املضادة لألفراد ،وتدمت تل األلغام

اتريخ االعتماد اتريخ التصدي
1951

1987

1949

1962

1949

1962

1949

1962

1949

1962

1977

1980

1977

1980

1951

1987

1969

1972

1967

1987

1997

2000

التحفظات و/أو اإلعال ت

اجلدول
التصديق على الصكوك اإلقليمية املتعلقة حبقوق اإلنسان
8

الرقم الصكوك
1
2
3
4
5

6
7
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امليقاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب

امليقاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيت
ال وتوك د د ددول امللح د د د ابمليق د د دداق األفريق د د ددي حلق د د ددوق
اإلنسان والشعوب بشأن حقوق املرأة أفريقيا
امليقاق األفريقي بشأن الدميقراطيدة واالنتلداابت
واحلكم
ال وتوكول امللح ابمليقاق األفريقي حلقدوق اإلنسدان
والش ددعوب بش ددأن إنش دداء احملكم ددة األفريقي ددة حلق ددوق
اإلنسان والشعوب
اتفاقي د ددة منظم د ددة الوح د دددة األفريقي د ددة ال د دديت حتك د ددم
املظاهر اخلاةة مبشكالت الالجئم أفريقيا
امليقاق العريب حلقوق اإلنسان

اتريخ االعتماد اتريخ التصدي
1981

1986

1990

2005

2003

2005

2011

2008

1998

2005

1969

1972

2004

2019

التحفظات و/أو اإلعال ت

أدرس ديباج ددة دس ددتور
متوز /يولي 1991

20
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 -3اإلطار القانوين حلماية حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين
(أ) تكريس حقوق اإلنسان يف الدستور
 -47يك ددرس دس ددتور اجلم وري ددة اإلس ددالمية املوريتاني ددة حق ددوق اإلنس ددان ديباجت د ال دديت ت ددنص عل ددى
مد ددا يلد ددي :يعلد ددن الشد ددعب املوريتد دداين ،اعتبد ددارا مند د لقيمد د الروحيد ددة وإ؛د ددعاع احلضد دداري ،متسد ددك ابلد دددين
اإلس ددالمي احلني ددف ومبب ددادئ الدميقراطي ددة ال دوارد حتدي دددها اإلع ددالن الع دداملي حلق ددوق اإلنس ددان الص ددادر
بت دداريخ  10ديس ددم  1948وامليق دداق اإلفريق ددي حلق ددوق اإلنس ددان والش ددعوب الص ددادر بت دداريخ  28حزي دران/
يونيد  1981و االتفاقي ددات الدولي ددة ال دديت وافق ددحل علي ددا موريتاني ددا  .وي ددنص الدس ددتور عل ددى محاي ددة لي ددع
احلقوق واحلرايت املنصو علي ا الصكوك اليت انضمحل إلي ا موريتانيا.
(ب) إدماج املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان
 -48نظرا لسيادة النظام األحادي ،تدرس الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت ةددق علي دا البلدد
النظام القانوين احمللي وفقا للمادة  80من الدستور.
 -49وقد ةدقحل موريتانيا على ليع الصكوك القانونية الدولية واإلقليميدة حلقدوق اإلنسدان تقريبدا،
مبا ذل ةكوك األمم املتحدة ومنظمة العمل الدولية واالحتاد األفريقي ،ونفذت ،موعة من التدابت
الرامية إىل القضاء على االسلقاق وآاثره.
 -50وميكدن االستشد اد ابلنصددو
اإلطار القانوين الدوت:

الوطنيددة التاليددة ،ك ددزء مددن عمليددة مواءمددة تشدريعاهتا الوطنيددة مددع

•

1

دستور  20متوز/يوليد  1991املدنقح  2006و 2012و ،2017وهدو يدنص املدادة
مند د علد ددى أن موريتانيد ددا ل وريد ددة إسد ددالمية ال تت د دزأ ،دميقراطيد ددة واجتماعيد ددة .تضد ددمن
اجلم وريدة لكافدة املدواطنم املسداواة أمددام القدانون دون متييدز األةدل والعدرق واجلددنس
واملكانة االجتماعية

•

نص الفقرة  1من املادة ( 13جديدة) من الدستور اليت ذهبحل اطوة أبعدد ،فكرسد حل
() 7
اعتبار االسلقاق واملمارسات الشبي ة ابلرق جرائم ضد اإلنسانية

•

القد ددانون رقد ددم  025-2003الصد ددادر  17متوز/يوليد د  2003بشد ددأن مكافحد ددة االجتد ددار
ابأل؛ ددلا ال ددذي ترتكد ددز إليد د الدولد ددة مكافح ددة وقم ددع ليد ددع ممارس ددات اسد ددتغالل
اإلنسددان .ويصددنف هددذا القددانون ج درائم معينددة تتعل د ابالجتددار ابأل؛ددلا ضددمن فئددة
اجلرائم بينما تستوجب عقوابت جنحية فقط

•

تك دريس مب دددأ املس دداواة ب ددم امل دواطنم أم ددام الق ددانون ،املنص ددو علي د الدس ددتور،
ليع التشريعات (العمل ،الت ارة ،االستقمار ،ملكية األراضي ،االنتلاابت ،إخل)

•

القددانون رقددم  023-2018الصددادر  21حزيران/يوني د  2018امل درم للتمييددز ،والددذي
يقضي إبداال أحكام االتفاقية الدولية للقضداء علدى ليدع أ؛دكال التمييدز العنصدري
ضمن منظومة التشريع الوطين

__________

( )7

16

املددادة ( 13اجلدي دددة) :ال ددوز إاض ددا أي أحددد لالس ددلقاق أو ألي نددو م ددن أن دوا تس ددلت الكددائن البش ددري أو تعرض د
للتع ددذيب أو للمعد ددامالت األا ددرذ القاسد ددية أو الالإنس ددانية أو امل نيد ددة .وتشد ددكل ه ددذه املمارسد ددات جد درائم ضد ددد اإلنسد ددانية
ويعاقب ا القانون هبذه الصفة .
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 10أيلول/سبتم  ،2015املتضمن جترمي العبوديدة

•

القانون رقم  031-2015الصادر
ومعاقبة املمارسات االستعبادية

•

القانون رقم  ،024-2018الصادر  21حزيران/يوني  ،2018املتضمن املدونة العامة للطفولة

•

املقرر رقم  797الصادر  18آب/أغسطس  2011الذي يلغدي وحيدل دل املقدرر رقدم
 362الصد د ددادر  25آب/أغسد د ددطس  ،1953املعد د دددل مبوجد د ددب املقد د ددرر رقد د ددم 289-10
الصادر  2حزيران/يونيد  1965واحملددد للشدروط العامدة للعمالدة املنزليدة .ويدنظم هدذا
املقرر استلدام ادم املنازل من اجلنسم و رم أ؛كال االستلدام اليت تنت قوانم
العمددل ،مبددا ذلد قتلددف االتفاقيددات الدديت ةدددقحل علي ددا موريتانيددا ومدونددة الشددغل
()8
املوريتانية وحيمي األطفال من استلدام م هذا النو من العمل

•

إدراس الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان النظام القدانوين احمللدي وفقدا للمدادة  80مدن
الدس ددتور .واس ددتنادا إىل هد ددذه امل ددادة ،ميكد ددن االحت دداس ضميد ددع األحك ددام ذات الصد ددلة
حبقد ددوق اإلنسد ددان الد دديت وردت االتفاقيد ددات املصد دددق علي د ددا أمد ددام احملد دداكم ،ويكد ددون
القاضي ملزما بتطبيق ا.

 -51ويش ددكل القض دداء عل ددى آاثر ال ددرق وأ؛ ددكال املعاة ددرة أولوي ددة عم ددل احلكوم ددة .وحتقيق ددا هل ددذه
الغاية ،اعتمدت  6آذار/مارس  2014اارطة الطري الستئصال أ؛كال الرق املعاةرة وأنشأت جلنة
مشلكة بم الوزارات برائسة رئيس الوزراء لتنفيذ التوةيات املقدمة اارطة الطري  ،وجلندة فنيدة معنيدة
ابلرةد .وتتألف هذه الل نة من ممقلم عن الوزارات والل نة الوطنية حلقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع
املدين و؛ارك في ا بصفة مراقب ،مكتب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان موريتانيا.
 -52ومددن اهليئددات امللتصددة مبيدددان حقددوق اإلنسددان املقددام األول ،اجمللددس الدسددتوري ،واحملدداكم،
ومفوض ددية حق ددوق اإلنس ددان والعم ددل اإلنس دداين والعالق ددات م ددع اجملتم ددع امل دددين ،والل ن ددة الوطني د ة حلق ددوق
اإل نسان ،واإلدارات الوزارية املعنية ،واجمللس األعلى للفتوذ واملظامل واللية الوطنية ملندع التعدذيب .وهلدذه
املؤسسات ااتصا وطين القضااي املشمولة بصالحيات كل من ا.

__________

( )8
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يقضي هذا املقرر أبن يكون العمل مبوجب اتفاق فردي ورمسي .وتوفر مفتشية العمل للمو فم وأرابب العمل استمارات
تعاقديدة موحددة للعمدل املندزت تعددها وزارة العمدل ،ويكدون توقيع دا وتسد يل ا ؛درطا لصدحة عالقدة العمدل املندزت .ويكددون
ةدداحب العمددل ملزمددا أبن ددري ،علددى نفقتد اخلاةددة ،فحصددا طبيددا للعامددل املنددزت قبددل االتفدداق .وتعددادل األجددور الدددنيا
لفئات العمال املنزليم احلد األد لألجور أو أكقر ،وتدلك لطدر االتفداق حريدة حتديددها .ويعتد املسدكن واملأكدل مندافع
عينية غت إلزامية ابلنسبة لصاحب العمل والعامل على حد سواء .و وز حسم قيمت دا مدن األجدر حالدة تقددمي ا عيندا.
وحتدددد هددذه القيمددة وفقددا ملددا اتفد عليد الطرفددان .ومددن حد العامددل املنددزت ،الددذي يعددم مددن اددارس مكددان العمددل أو ينقلد
ةدداحب العمددل إىل مكددان آاددر أثندداء تنفيددذ العقددد ،أن تددؤدذ لد مصدداريف سددفره .ويتقاضددى العامددل املنددزت أجددره كددل
؛ د ر و اتريددخ دددد آاددر ي ددوم مددن الش د ر .ولكددن ميك ددن أن يتقاضددى العامددل أجرت د ك ددل أسددبوعم بندداء علددى طلب د .
ويسددلم ةدداحب العمددل قسدديمة أجددر توفرهددا مفتشددية العمددل ألةددحاب العمددل ،وتتضددمن البيددا ت ذات الصددلة .وتصدددر
مفتشد ددية العمد ددل للعمد ددال الشد ددبان ابتد ددداء مد ددن سد ددن  14سد ددنة تصد ددرحيا ابلعمد ددل ال بد ددد مند د السد ددتلدام م العمد ددل املند ددزت
مبا يتناسب مع قدراهتم اجلسمانية وحدالت م الصدحية بعدد احلصدول علدى موافقدة مسدبقة مدن األوةدياء علدي م والتحقد مدن
امتقاهلم لألحكام التنظيميدة املتعلقدة اباللتزامدات األادرذ الديت تفرضد ا التشدريعات واللدوائح السدارية .وابإلضدافة إىل ذلد ،
ةدددر املرسددوم رقددم  2010-247املددؤر  8تشدرين القدداين/نوفم  ،2010الددذي حيدددد مقددر ودائددرة ااتصددا احملدداكم اجلنائيددة
امللتصة بقضااي األطفال ودائرة ااتصاة ا ،والقدرار التنفيدذي هلدذا املرسدوم ،إطدار تعزيدز التشدريعات الديت تعاقدب علدى
عمل األطفال غت القانوين.
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(ج) االحتجاج أبحكام االتفاقيات أمام احملاكم
 -53ميكن االحت اس ضميع أحكام االتفاقيدات الديت ةددقحل علي دا موريتانيدا أمدام احملداكم ،ويكدون
القاضي ملزما بتطبيق ا.
(د) اللجوء إىل سبل االنتصاف
 -54إن سد د ددبل االنتصد د دداف اإلداريد د ددة والقضد د ددائية متاحد د ددة وميكد د ددن أن تسد د ددفر عد د ددن التعد د ددويض املد د دددين
و/أو تطبي عقوبة إدارية و/أو جنائية على اجلاين.
(ه) اآلليات الوطنية حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان
 -55تتوىل مفوضدية حقدوق اإلنسدان والعمدل اإلنسداين والعالقدات مدع اجملتمدع املددين مسدؤولية وضدع
وتنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايت ا.
 -56وتشدمل م ددام وزارة الشددؤون االجتماعيددة والطفولددة واألسددرة اقدلاا املشدداريع والد ام اهلادفددة إىل
ض ددمان الن ددوض ابملد رأة وإدماج ددا عملي ددة التنمي ددة ،وتعزي ددز ومحاي ددة حق ددوق الطف ددل واأل؛ ددلا ذوي
اإلعاقة وكبار السن.
 -57وتشمل م ام الل نة الوطنية حلقوق اإلنسدان ،وهدي مؤسسدة مسدتقلة ،مدا يلدي :تقددمي املشدورة
للحكومددة بشددأن قضددااي عامددة أو ددددة تتعلد بتعزيددز ومحايددة حقددوق اإلنسددان مددن أجددل احدلام احلدرايت
الفرديددة واجلماعيددة ،إمددا بندداء علددى طلددب احلكومددة أو مببددادرة مددن الل نددة نفس د ا .وتتددألف هددذه الل نددة
أساسا من ممقلدي منظمدات اجملتمدع املددين ،والتنظيمدات امل نيدة الديت تتمتدع حبد التصدويحل املدداوالت،
وتض ددم ممقل ددم ع ددن قتل ددف اإلدارات املعني ددة ال دديت هلد ا ة ددفة استش ددارية .ومت دول الل ن ددة م ددن ميزاني ددة الدول ددة
وخيصص هلا بند مستقل امليزانية.
 -58وتستعم السلطات العامة ومنظمات حقدوق اإلنسدان ابلصدحافة وحلقدات العمدل وغتهدا مدن
األدوات اللو ية لنشر قتلف الصكوك واالتفاقيات اليت انضمحل إلي ا موريتانيا ،وتتيح االطال علي ا
من االل ؛رح ا مبلتلف اللغات الوطنية إذا لزم األمر.
 -59ويقوم ال ملان ابلتشريع .ويس ر الفري ال ملاين املسؤول عن حقوق اإلنسان على تعزيز وتعميم
مبادئ حقوق اإلنسان وعلى محايت ا.
-60

وتكفل اللية الوطنية للوقاية من التعذيب االمتقال للتشريعات املعمول هبا

-61

،ال ااتصاة .

ويضطلع اجمللس األعلى للفتوذ واملظامل بنفس الدور

هذا اجملال.

 -62و ضددع اجلمعيددات ألحكددام القددانون رقددم  098-64الصددادر  9حزيران/يونيد  1964واملعدددل
مبوجب القانون رقم  007-73الصادر  23حزيران/يوني  ،1973والقانون رقم  157-73الصادر 2
متوز/يولي  .1973وهناك أكقر من  6 028منظمة غت حكوميدة وطنيدة و 57منظمدة دوليدة غدت حكوميدة
متارس نشداط ا البلدد .وقدد سد لحل زايدة ملموسدة عددد اجلمعيدات مندذ عدام  2008وكدان عدددها
آند ددذاك ال يت د دداوز  1 106لعيد ددات .وتنشد ددط هد ددذه اجلمعيد ددات ،د ددال حقد ددوق اإلنسد ددان ،واجملد دداالت
االجتماعيدة واإلحائيددة  ،والصددحية ،والبيئدة ،والققافيددة ،والرايضددية ،والفنيدة ،ومددا إىل ذلد  .و دوز هلددا ،عنددد
الطل ددب ،أن تس ددتفيد م ددن اإلعف دداءات الض دريبية عل ددى املع دددات امللصص ددة ملزاول ددة نش دداط ا .ويس ددري ه ددذا
اإلعفاء حبكم القانون عندما تعلن اجلمعية أاا ذات منفعة عامة.
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(و) االعرتاف ابختصاص حمكمة إقليمية حلقوق اإلنسان أو آبلية مماثلة
-63

احملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب.

وافقحل موريتانيا على قبول ااتصا

(ز) نشر صكوك حقوق اإلنسان
-64

نظمحل محالت إعالمية ومحالت للتوعية بشأن عدة اتفاقيات .ويذكر من ا ما يلي:

اتفاقية القضاء على ليع أ؛كال التمييز ضد املرأة
-65

جرذ تعميم هذه االتفاقية ابلطرق التالية:
•

ترلت ا إىل اللغات الوطنية األربع

•

تبسد دديط ا إبعد ددداد دليد ددل وتنظد دديم محد ددالت توعيد ددة واسد ددعة النطد دداق ،عد ددن طريد د وسد ددائط
اإلعالم العامة (اإلذاعة والتلفزيون)

•

محالت لية تنظم ا املنظمات غت احلكومية

•

بد درام أاد ددرذ تشد ددرف علي د ددا اخلليد ددة املكلفد ددة ابالتصد ددال
والطفولة واألسرة من االل تنسيقاهتا اإلقليمية.

وزارة الشد ددؤون االجتماعيد ددة

اتفاقية حقوق الطفل
-66

نشرت هذه االتفاقية ابلطرق التالية:
•

إعداد دليل مبسط بشأن االتفاقية وتعميم ا

•

إنش دداء حرك ددات معني ددة حبق ددوق الطف ددل
مكلفة ابلن وض حبقوق الطفل

•

تنظيم محالت سنوية للتوعية حبقوق الطفل االل أايم الطفولة

•

اجملتمع املدين بشأن حقوق الطفل.

تدريب اجل ات الفاعلة

املن دداط تت ددألف أساس ددا م د ن ا ددالاي قطاعي ددة

االتفاقية الدولية للقضاء على ليع أ؛كال التمييز العنصري
-67

توعية القضاة واألطراف الفاعلة

اجملتمع املدين وتدريب م بشأن أحكام االتفاقية.

اتفاقية حقوق األ؛لا ذوي اإلعاقة
-68
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عممحل هذه االتفاقية ابلطرق التالية:
ليع والايت البلد

•

تنظيم محالت

•

إعداد دليل مبسط بشأن االتفاقية

•

تشكيل عدة منظمات معنية بشؤون األ؛لا

ذوي اإلعاقة.
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اتفاقية مناهضة ال تعذيب وغته من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل ينة
-69

نظمحل عدة أنشطة ترمي إىل تعميم هذه االتفاقية ،يذكر من ا ما يلي:
•

تنظيم حلقات دراسية لتدريب مو في إنفاذ القدانون وتدوعيت م بشدأن حظدر التعدذيب
وغته من ضروب املعاملة والعقوبة الالإنسانية أو القاسية أو امل ينة

•

تنظيم حلقات عمل للقضاة وضباط الشرطة القضائية بشأن االحت داز لددذ الشدرطة
ومكافحة التعذيب

•

إل دزام الس ددلطات اإلداري ددة والقض ددائية بف ددتح حتقيق ددات ابنتظ ددام كلم ددا ورد ادعد د اء يتعلد د
ابلتعذيب

•

العق د ددوابت ال د دديت تف د ددرض ،عن د ددد االقتض د دداء ،ه د ددي تل د د املنص د ددو علي د ددا
رقم  033-2015الصادر  10أيلول/سبتم  2015واملتعل مبنع التعذيب.

الق د ددانون

 -70وقد ددد نشد ددرت اجلريد دددة الرمسيد ددة ،ليد ددع الصد ددكوك الدوليد ددة الد دديت ضد ددع للرةد د د مد ددن هيئد ددات
املعاهدات اليت ةدقحل علي ا موريتانيا.
(ح) أنشطة توعية املوظفني العموميني وغريهم من املهنيني املعنيني حبقوق اإلنسان
 -71نفذت اطط عمل لتوعية املو فم بشأن احلام حقوق اإلنسان وتدريب م .ونظمحل كل مدن
وزارة العدل ومفوضية حقوق اإلنسان والعمل اإلنساين والل نة الوطنية حلقوق اإلنسان حلقات دراسية
لفائدددة مددو في إنفدداذ القددانون ،بدددعم تقددين مددن مفوضددية األمددم املتحدددة السددامية حلقددوق اإلنسددان ولعيددة
الوقاية من التعذيب.
‘ ‘1أنشطة التوعية عن طريق برامج التثقيف ونشر املعلومات بدعم من السلطات العامة
 -72تددرس حقدوق اإلنسددان إطدار املدواد ذات الصدلة ابلت دذيب املدددين والدديين .وهددي عبدارة عددن
وحدات سنوية إلزامية ضع لتقييمات وامتحا ت يتعم اجتيازها لالنتقال إىل الصف األعلى.
 -73واملدرسددة االبتدائيددة هددي املكددان املفضددل لتدددريب التلميددذ علددى قدديم املواطنددة .إاددا اددت مك ددان
لتلقم القيم األساسية ،وهي متاحة جلميع األطفال .وعلى املستوذ اجلامعي ،أدرجدحل وحددات حقدوق
اإلنسان املواد املقررة ؛عب ؛ىت (القانون  -االقتصاد  -الطب ،إخل.).
-74
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ويتم التققيف ،ال حقوق اإلنسان املدارس االبتدائية إطار بر م ينقسم إىل مرحلتم:
•

برام ملع اجلة هذا البعد (الت ذيب املدين ،الت ذيب الوطين  )...تددرس ابللغدة العربيدة
ابتداء من السنة اخلامسة من مرحلة التعليم االبتدائي

•

اد جت درييب يطب د حاليددا بعددض املدددارس االبتدائيددة ااددذ االعتبددار البعددد املتعل د
بد حقوق الطفل  ،وال سيما من االل نوادي النظافة والصحة والبيئة

•

برام التدريب األوت (مدرسة تكوين املعلمم ،واملدرسة العليا للتعليم)

•

برام التدريب املستمر (محالت التوعية والوحدات امللصصة).
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(ي) أنشطة التوعية حبقوق اإلنسان عن طريق وسائط اإلعالم
 -75يسددتعان بوسددائط اإلعددالم العامددة واخلاةددة للتعريددف وطنيددا ابألنشددطة الراميددة إىل تعزيددز حقددوق
اإلنسان ومحايت ا .وتعد برام إذاعية بصورة دورية لتناول املواضيع املتعلقة حبقوق اإلنسان.
(ك) دور اجملتمع املدين
-76

ينفذ اجملتمع املدين ،ابلتعاون مع السلطات ،برام لتوعية اجلم ور حبقوق اإلنسان.

(ل) اعتمادات امليزانية والتطورات املسجلة يف هذا اجملال
صد ددص اعتمد ددادات مد ددن امليزانيد ددة سد ددنواي لد ددإلدارات الوزاريد ددة واملؤسسد ددات وغتهد ددا مد ددن اهلياكد ددل
-77
أو املنظمات غت احلكومية اليت تعىن حبقوق اإلنسان.
(م) التعاون واملساعدة يف جمال التنمية
 -78تقدم املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وبر م األمدم املتحددة اإلحدائي واليونيسديف وةدندوق
األمم املتحدة للسكان وغتهم من الشركاء التقنيم املساعدة ،ال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايت ا.

دال -العوامل اليت تعوق تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان
-79

تتمقل التحدايت الرئيسية اليت يواج ا البلد فيما يتعل ابلتمتع الكامل حبقوق اإلنسان فيما يلي:
•
•

افتقار املؤسسات واملنظمات املعنية حبقوق اإلنسان إىل املوارد البشرية واملالية الكافية
ضعف مستوذ التلصص

،ال حقوق اإلنسان لدذ اجل ات الفاعلة.

هاء -عملية إعداد التقارير
اللجنة الفنية املكلفة إبعداد تقارير الدولة عن الصكوك القانونية الدولية يف جمال حقوق اإلنسان
 -80أنشدأت احلكومدة جلنددة فنيدة مكلفددة بصدياغة التقدارير ورةددد تنفيدذ توةدديات هيئدات املعاهدددات
والتوة دديات املنبقق ددة ع ددن االس ددتعراض ال دددوري الش ددامل .وتض ددم ه ددذه الل ن ددة ممقل ددم ع ددن لي ددع اإلدارات
الوزارية املعنية والل نة الوطنية حلقوق اإلنسان .ويشارك في دا مكتدب املفوضدية السدامية حلقدوق اإلنسدان
موريتانيا الل نة بصفة مراقب.
إحالة التقارير إىل اجلهات املعنية قبل تقدميها إىل هيئات املعاهدات
 -81حتال التقارير الوطنية إىل اهليئات ال ملانية ومنظمات اجملتمع املدين إلبداء مالحظاهتدا والتعليد
علي ا قبل تقدمي ا إىل هيئات املعاهدات و/أو األفرقة العاملة.
مشاركة الكياانت غري احلكومية أو اهليئات املستقلة
 -82تقر التقارير مع مراعاة التوةيات املنبققة عن حلقات العمل اليت تعقدد للتشداور وتبدادل الدرأي
مع اجملتمع املدين واهليئات ال ملانية.
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واو -متابعة املالحظات اخلتامية/استنتاجات اهليئاات املنشا ة جوجاب الصاكوك الدولياة
حلقوق اإلنسان
إطدار حلقدات العمدل الديت حتدال
 -83يتم االطال على قتلف املالحظات والتوةديات وتنداق
اسددتنتاجاهتا إىل السددلطات امللتصددة .وينطبد هددذا علددى التوةدديات اخلتاميددة الصددادرة عددن الل نددة املعنيددة
ابلقضدداء علددى التميي ددز ضددد امل درأة ،وجلن ددة القضدداء علددى التميي ددز العنصددري ،وجلنددة حق ددوق الطفددل ،وجلن ددة
مناهضددة التعددذيب ،وال ل نددة املعنيددة حبقددوق اإلنسددان ،والل نددة املعنيددة ابحلقددوق االقتصددادية واالجتماعيددة
والققافية .و دري تنفيدذ اطدط عمدل قطاعيدة لوضدع هدذه التوةديات موضدع التنفيدذ .وهنداك اطدة عمدل
وطني ددة قي ددد اإلع ددداد ابلتع دداون م ددع املفوض ددية الس ددامية حلق ددوق اإلنس ددان .وه ددي تش ددمل توة د يات هيئ ددات
املعاهدات والتوةيات املنبققة عن االستعراض الدوري الشامل.

زاي -التاادابري املتخااذة لضاامان نشاار املالحظااات أو التوصاايات الاايت تعتماادها هيئااة ماان
هيئات املعاهدات ،على نطاق واسع بعد استعراض تقرير الدولة الطرف
 -84تطلد ددع الل ند ددة الفنيد ددة املكلفد ددة إبعد ددداد التقد ددارير أعضد د اء ال ملد ددان علد ددى هد ددذه التوةد دديات وعلد ددى
التوةيات اخلتامية الصادرة عن هيئدات املعاهددات واملنبققدة عدن االسدتعراض الددوري الشدامل .ويسدتعان
بوسائط اإلعالم أيضا لضمان نشرها.
 -1متابعة املؤمترات الدولية
 -85تت ددابع موريتاني ددا ابنتظ ددام اإلع ددال ت ال دديت تص دددر ع ددن قتل ددف امل دؤمترات العاملي ددة .ويش ددمل ذل د
دورات ،لددس حقددوق اإلنسددان ،والل نددة األفريقيددة حلقددوق اإلنسددان والشددعوب ،والل نددة العربيددة حلقددوق
اإلنس ددان ،ومنظم ددة التع دداون اإلس ددالمي ،وامل دؤمتر الع دداملي املنعق ددد فيين ددا ع ددام  ،1993وم دؤمتر دي درابن
لعام  ،2001ومدؤمتر بي دم لعدام  1995ومدؤمتر األمدم املتحددة العداملي املعدين ابملد رأة  ...وتنفدذ احلكومدة،
من االل قتلف اإلدارات واملؤسسات الوزارية ،االلتزامات اليت تع دت هبا إطار هذه املؤمترات.
 -2معلومات بش ن عدم التمييز واملساواة وسبل االنتصاف الفعالة
(أ) عدم التمييز واملساواة
 -86إن مبدددأ عدددم التمييددز هددو مبدددأ راسددخ الدسددتور .وهددو مدددرس القددانون ويت سددد عدددة
،د دداالت ،مبد ددا ذلد د املسد دداواة الضد دريبة ،وإمكانيد ددة الوةد ددول إىل العدالد ددة ،واملسد دداواة األجد ددر عد ددن
األعمال املتساوية القيمة ،واالستفادة من اخلدمات العامة ،وما إىل ذل .
 -87ويكفددل الدسددتور للم درأة احل د املشدداركة احليدداة السياسددية والعام ددة .ويعددلف أيضددا ضمي ددع
حقوق ا املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والققافية املنصو علي ا اإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان لعام  1948وامليقاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب لعام .1981
 -88وقد نصحل الفقدرة  2مدن املدادة  1مدن الدسدتور علدى مدا يلدي :تضدمن اجلم وريدة لكافدة املدواطنم
املساواة أمام القانون دون متييز األةل والعرق واجلنس واملكانة االجتماعيدة  .وتدنص املدادة  12علدى أند
حي لكافة املواطنم تقلد امل ام والو ائف العمومية دون ؛روط أارذ سوذ تل اليت حيددها القانون .
 -89ويتضددمن القددانون رقددم  023-2018املتعلد بت ددرمي التمييددز ،تعريفددا يشددمل ليددع أ؛ددكال التمييددز.
ومبوجب هذا القانون ،يعت فعل التمييز انت اكا للقدانون اجلندائي وتطبد عليد عقدوابت مناسدبة تراعدى في دا
22
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درجة اطورة هذا الفعل .وتتناول املادة  11من القانون التمييز بسبب األةل أو األةل أو االنتماء اإلثين
أو العر دق ي .ويعاقددب علددى هددذه األفعددال ابحلددبس مددن سددتة أ؛د ر إىل سددنة واحدددة وبغرامددة مددن سددم ألددف
( )50 000إىل مائة ألف ( )100 000أوقية .وعالوة على ذل  ،خيضع اجلاين لعقوبة إضافية حبرمان مؤقتا
أو منع من ممارسة كل أو بعض احلقوق الوطنية واملدنية والعائلية ملدة س سنوات.
 -90وق ددد طبق ددحل ت دددابت التميي ددز اإل ددايب والت دددابت املؤقت ددة اخلاة ددة  ،ددال امل ددأمورايت والو ددائف
االنتلابيددة .وس د لحل زايدة ملحو ددة احلصددة امللصصددة للنسدداء .و صددص حصددص للم درأة ليددع
عمليات التو يف.
 18سنة

•

حيدد قانون األحوال الشلصية لعام  2001سن الزواس

•

ينص قانون احلمايدة اجلنائيدة للطفدل لعدام  2005علدى حظدر تشدوي األعضداء التناسدلية
لإل ث ويعاقب علي (املادة )12

•

حيدد قانون إلزامية التعليم األساسي لعام  2001سن التعليم بم  6سنوات و 14سنة

•

يقضي األمر القانوين ،الذي ينص على القانون النظامي املتعل بتش يع وةول املرأة
للمأمورايت والو ائف االنتلابية ،مبنح املرأة حصة نسبت ا  20املائة

•

سن القانون املتعل ابملساعدة القضائية لفائدة املتقاضم املعوزين

•

األم ددر الق ددانوين املتعل د بلقي ددة ومحاي ددة األ؛ ددلا
يستفيد من ا أفراد هذه الفئة

•

مدونة الشغل والقانون احملدد لنظام املعا؛ات املدنية ةدندوق املعا؛دات التقاعديدة
اللذان يزان لذوي احلقوق االستفادة من معاش املو فة إسوة بزميل ا

•

ةرف معاش املو فة املتوفاة لذوي احلقوق

•

توحيددد سددن التقاعددد احملددددة
التفاقية الشغل اجلماعية.

املع دداقم ال ددذي ي ددنص عل ددى امتي ددازات

 60عامددا لصدداني املدرأة الدديت ضددع ؛ددروط اسددتلدام ا

 -91وقد وضعحل السلطات العامة إطارا مؤسسيا يكفل تعزيز حقوق املرأة ومراعداة البعدد اجلنسداين
السياسة العامة .ويشمل هذا اإلطار ما يلي:
•

وزارة الشد ددؤون االجتماعيد ددة والطفولد ددة واألسد ددرة ،وتتد ددوىل مسد ددؤولية تعزيد ددز حقد ددوق املد درأة
واألسرة والطفل ومحاية هذه احلقوق

•

الفري الوطين واألفرقة اإلقليمية ملتابعة النو

•

؛بكة النساء الوزيرات وال ملانيات

•

الل نة الوطنية ملناهضة العنف املبين على النو  ،مبا ذل تشوي األعضاء التناسلية لإل ث

•

الل ان اإلقليمية والقطاعية ملناهضة العنف املبين على النو

•

االاي معاجلة وحل النزاعات األسرية ،ومتابعة التوةيات املتعلقة ابتفاقية القضاء على
ليع أ؛كال التمييز ضد املرأة وبتعزيز حقوق اإلنسان.

(ب) التدابري املتخذة لتحسني مستوى مشاركة املرأة يف الش ن السياسي وصنع القرار
•
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•

اعتماد الئحة وطنية تضم  20مقعدا والئحة أارذ تضم  18مقعدا دائرة نواكشوط

•

زايدة عدد الدوائر االنتلابية ذات املقاعد القالثة اليت متأل وف نظام التمقيل النسيب

•

تقدمي حوافز مالية لألحزاب السياسية اليت تنتلب أك عدد من النساء

•

تنظدديم مسددابقة ااةددة مسحددحل بددداول  50امدرأة إضد افية إىل املدرسددة الوطنيددة لددإلدارة
والصحافة والقضاء
هيئة التدريس

•

إنشاء مثانية مناةب ؛غل

•

حتسم حصة الفتيات من املنح الدراسية.

اجلامعة

(ج) مبدأ عدم التمييز واملبادئ امللزمة العامة
 -92يددنص دسددتور عددام  ،1991املعدددل عددامي  2006و ،2012علددى أن احلريددة واملسدداواة وكرامددة
اإلنسددان ،يسددتحيل ضددمااا إال ددل ،تمددع يكددرس سدديادة القددانون  .ويكفددل الدسددتور أيضددا املبددادئ
األساسية لعدم التمييز.
(د) التدابري املتخذة ملنع ومكافحة التمييز جبميع أشكاله
 -93تساهم عدة مؤسسات منع التمييز ضميع أ؛كال ومكافحت  .وهي تشدمل علدى سدبيل املقدال
ال احلصر ،اإلدارات الوزارية املكلفة بقضااي حقوق اإلنسان ،والوكالة الوطنية حملاربة قلفات الرق ،وللدم
وملكافحة الفقر (التضامن) ،والل نة الوطنية حلقوق اإلنسان ،واجمللس األعلى للفتوذ واملظامل ،واحملاكم.
(ه) معلومات عامة عن حالة حقوق اإلنسان لألشخاص املنتمني إىل فئات ضعيفة حمددة من السكان
إطار سياسة مكافحة الفقر ،يوىل اهتمام اا

-94

ومستمر للفئات الضعيفة من السكان.

 -3تدابري حمددة للحد من التفاواتت
 -95مت التلط د دديط ال د دداذ ع د دددة ت د دددابت م د ددن أج د ددل احل د ددد م د ددن التف د دداوت اجمل د دداالت االقتص د ددادية
واالجتماعية واجل غرافية ،ومن ا على وج اخلصو  ،تدابت تست دف املرأة .وهي تشمل مدا يلي:
•

وضع وتنفيذ اطة عمل وطنية حول العنف املبين على النو ()2018-2015

•

تطبي إجراءات تشدغيل موحددة مدن أجدل حتسدم مسدتوذ االسدت ابة حلداالت العندف
القائم على نو اجلنس وتوفت رعاية ؛املة للناجيات

•

تنفيذ اطة عمل للتللي الطوعي عن اهرة اخلفاض (تشوي األعضاء التناسلية
لإل ث) الوالايت اليت تنتشر في ا هذه الظاهرة بكقرة

•

تعمد د يم فتد ددوذ ؛د ددرعية عد د وسد ددائط اإلعد ددالم العامد ددة واخلاةد ددة حتد ددرم اخلفد دداض (تشد ددوي
األعضاء التناسلية لإل ث).

تنظيم محالت ملكافحة زواس األطفال
 -96ا ذت اطوات لتققيف الرأي العام بشدأن القوالدب النمطيدة واملمارسدات الضدارة ابملدرأة وزايدة
الوعي هبذه القوالب .ويذكر من بم هذه اخلطوات ما يلي:
•
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•

تنفيذ بر م للتللي عن ممارسة تشوي األعضاء التناسلية لإل ث

•

إقرار مشرو قانون رم تشوي األعضاء التناسلية لإل ث

•

تنظ دديم ع دددة مح ددالت للتوعي ددة ابملمارس ددات الض ددارة األا ددرذ (الس ددمنة القس ددري وال ددزواس
ابإلكراه والزواس املبكر .)...

 -4املساواة أمام القانون واملساواة يف التمتع حبماية القانون
 -97أنشأت موريتانيا نظاما قضائيا يستند إىل مبدأ ازدواس درجات التقاضي ويسرت سبل الوةول
إىل العدالة من االل تقدمي املساعدة القضائية.

حاء -سبل االنتصاف الفعالة
 -98ي ددنص الق ددانون أيض ددا عل ددى س ددبل انتص دداف فعال ددة كافي ددة جلمي ددع ض ددحااي اجلرمي ددة .و املمارس ددة
العملية ،جتيز مدونة اإل جراءات اجلنائية لكل ؛لص تعرض جلرمية أو تضرر من ا تقدمي ؛كوذ والقيام
ابحلد د املد دددين أمد ددام ضد ددابط الشد ددرطة القضد ددائية أو قاضد ددي التحقيد د أو كمد ددة احلكد ددم .وتسد د ر السد ددلطة
القضائية على إعالم الضحااي حبقوق م وضمان محايت ا طيلة كافدة اإلجدراءات اجلنائيدة (املدادة التم يديدة
من املد ونة) .وإقامدة دعدوذ مدنيدة مدن أجدل تعدويض األضدرار الناجتدة عدن جرميدة هدي حد لكدل ؛دلص
أةدديب بضددرر مبا؛ددر ملتددب عددن اجلرميددة .ويكفددل القددانون للضددحية ،وفد الشددروط الدديت حتددددها مدونددة
اإلجراءات اجلنائية ،احل طلب مبا؛رة التحقي االبتدائي عن طري تقدمي ؛كوذ أو إبالغ ضدابط
الشرط ة القضائية أو وكيل اجلم ورية ،ويتيح ل هذه اإلمكانية.
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