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ــرق  ــات ال ــتئصال مخلف ــج الس ــة وبرام ــذ سياس ــا بتنفي ــد قمن »لق

ي 
نســا�ن رث االإ وتعزيــز الوحــدة الوطنيــة، مــن خــال تســوية االإ

ــة،  . وســنعارض بقــوة أنصــار االأهــداف العنرصي ن ــ�ي وعــودة الاجئ

ي تهــدد تماســكنا االجتماعي 
والخصوصيــة، والقبليــة أوالطائفيــة الــ�ت

ــى  ــب ع ــح إىل التغل ــد يطم ــعب واح ــن ش ــة. نح ــا الوطني ووحدتن

ي 
ــاواة �ن ــة والمس ــن العدال ــع يضم ــاء مجتم ــع إىل بن ــر، ويتطل الفق

ــه الكفــاءة  ــه، مجتمــع تشــكل في ــع أبنائ ــات لجمي الحقــوق والواجب

ــدة ». ــة الوحي ــري القيم ــة معاي ــاز والمواطن واالمتي

فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز )خطاب 
التنصيب، يوم السبت 2 أغسطس 2014(
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رسالة المفوض

ــطة  ــر أنش ــذا التقري ــص ه يلخ
نســان  الإ حقــوق  مفوضيــة 
لســنة  ي 

نســا�ن الإ والعمــل 
ــذي  ــري ال ــدم الكب 2016 و التق
مجــالت  ي 

�ن بالدنــا  أحرزتــه 
رادة  ، وذلــك بفضــل الإ ي

نســا�ن نســان والعمــل الإ حقــوق الإ
السياســية لفخامــة رئيــس الجمهوريــة، الســيد محمــد 

ولــد عبــد العزيــز.

ي أنجــزت خالل عــام 2016 تحت 
إن الخطــوات الهامــة الــىت

 ، ن اف معــالي الوزيــر الأول، الســيد يحــىي ولــد حدمــ�ي إ�ش
ي عدد 

ن �ن اء موريتانيــ�ي تتعلــق بشــكل رئيــ�ي  بانتخــاب خــرب
ــاركة  ــدة والمش ــم المتح ــدات بالأم ــات المعاه ــن هيئ م
ي  القمــة العالميــة الأول للعمــل 

ة والنشــطة �ن ن المتمــري
ي إســطنبول وتنفيــذ خارطــة الطريــق حــول 

ي �ن
نســا�ن الإ

ي  يجــا�ب ــرق، والتفاعــل الإ اســتئصال الأشــكال المعــارصة ل
ــن  ــدوري الشــامل ومــع المقرري ــة الســتعراض ال مــع آلي
ــطة  ــن الأنش ــك ع ــدات، ناهي ــان المعاه ن ولج ــ�ي الخاص
ائــح الهشــة مــن  ي قــام بهــا القطــاع لصالــح ال�ش

الــىت
ــع. المجتم

عــالم والتحســيس والتوثيــق التابــع  يمثــل تفعيــل مركــز الإ
ــية  ــو الأداة الرئيس ــازات وه نج ــم الإ ــد اه ــة أح للمفوضي
ي 

ــان �ن نس ــوق الإ ــي لحق ــع الحقيق ــول الوض ــال ح لالتص
ي تعرضــت لحمــالت خاطئــة ول أســاس لهــا 

البــالد، والــىت
ــة  ــة المسيس ــري الحكومي ــات غ ــض المنظم ــل بع ــن قب م

ــالد. ــة للب والمعادي

ي تطويــر 
ستســاهم هــذه الهيئــة الجديــدة، بــدون شــك، �ن

ي مجــالت القانــون 
ة �ن ن الخــرب جهــود التكويــن وتحســ�ي

ي 
نســا�ن الــدولي الإ نســان والقانــون  الــدولي لحقــوق الإ

ن  والفاعلــ�ي الدولــة  ي خدمــة 
�ن أساســيا  يــكا  وتشــكل �ش

. ن ن وغــري العموميــ�ي العموميــ�ي

مجــال  ي 
�ن متواصــال  مجهــودا   2016 عــام  شــهد  كمــا 

ــات  ن حــول حقوقهــم، وخاصــة الفئ ــ�ي تحســيس المواطن
ــاء  ــا الفقه ــاهم فيه ــرق، س ــات ال ــن مخلف رة م ــرن المت
طــار جابــت عدة  ي هــذا الإ

. و�ن ي
ومنظمــات المجتمــع المــد�ن

ي لنقــل رســالة القانــون والمواطنــة 
اب الوطــىن قوافــل الــرت
ــاء. ــاواة والإخ والمس

تمثــل هــذه الفرصــة مناســبة للتذكــري بإنشــاء آليــة وطنيــة 
ي 

للوقايــة مــن التعذيــب، وهــي الثانيــة مــن نوعهــا �ن
ــري  ــع المعاي ــا�ش م ــة تتم ــي هيئ ــة، وه ــة العربي المنطق

ــال. ــذا المج ي ه
ــة �ن الدولي

وعــى صعيــد آخــر، فــإن موظفي القطــاع، الذيــن أهنئهم 
بهــذه المناســبة، قــد تلقــوا سلســلة مــن التكوينــات عــى 
ي إطــار توجــه جديــد يهدف 

ي والــدولي �ن
ن الوطــىن المســتوي�ي

يــة.  إل تعزيــز قــدرات المصــادر الب�ش

كائنــا  كمــا أنتهــز هــذه الفرصــة لتقديــم خالــص شــكرنا ل�ش
. ن عــى مواكبتهــم ودعمهــم المتواصلــ�ي

ــن  ــدة ميادي ي ع
ــدة، وتتجــىي �ن ــاق واع ــى الآف ا، تبق وأخــري

ي واســتئصال مخلفــات الرق 
هــي : تعزيــز التماســك الوطىن

ــانية،  نس ــالت الإ ــة والتدخ ــات الدولي ــع الآلي ــل م والتفاع
ــن  ــة ع ــات المدافع ــن المنظم ــص وتكوي ــز وتخص وتعزي
. ن ن الآخريــن المعنيــ�ي هــا مــن الفاعلــ�ي نســان وغري حقــوق الإ

ي
نسا�ن نسان والعمل االإ مفوض حقوق االإ

اد ولد عبد المالك الشيخ الرت
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5 نسان حقوق الإ

ي 
نســان �ن عــام 2016 ،قامــت مفوضيــة حقــوق االإ

إطــار  ي 
�ن أنشــطة  بعــدة  ي 

نســا�ن االإ والعمــل 
قيــة و حمــا يــة  مهمتهــا لتنفيــذ السياســة الوطنيــة لرت

ــان ... نس ــوق االإ حق

تولــت  نســان،  الإ حقــوق  وحمايــة  ترقيــة  مجــال  ي 
�ن

المفوضيــة هــذه الســنة تنســيق إعــداد التقاريــر الدوريــة 
و  نســان  الإ لحقــوق  الأفريقــي  الميثــاق  تنفيــذ  حــول 
ــو الخــاص بحقــوق المــرأة،  الشــعوب، وبروتوكــول مابوت
تفاقيــة الدوليــة حــول حقوق  واتفاقيــة حقــوق الطفــل والإ
العمــال المهاجريــن وأفــراد أ�هــم وتقريــر الجولــة 

ــامل. ــدوري الش ــتعراض ال ــن الس ــة م الثاني

ي إطــار اســتصال مخلفــات الــرق، وبالإضافة إل تشــكيل 
و�ن

ــكال  ــة الأش ــول محارب ــة ح ــات الصحفي ــبكات الجمعي ش
ــية  ــالت تحسيس ــدة حم ــم ع ــم تنظي ــرق، ت ــارصة ل المع
عــالم حــول  ي و وســائل الإ

لفائــدة قــادة المجتمــع المــد�ن
نفــس  ي 

و�ن الــرق.  لمخلفــات  المناهضــة  يعــات  الت�ش
امــج  للرب بإنعــاش وبــث واســع  أيضــا، قيــم  الســياق 
قاقية. ــرت ــات الس ــة الممارس عي ــدم �ش ــول ع ــة ح الحواري

وتوكول  ي مجــال الوقايــة مــن التعذيــب وطبقا لــروح الرب
و�ن

ي صادقــت 
ــىت ــب، ال ــة مناهضــة التعذي ــاري لتفاقي الختي

ي شــهر أكتوبــر 2012، تــم إنشــاء الآليــة 
عليهــا موريتانيــا �ن

ــوق  ــة حق ــب.  وإن مفوضي ــن التعذي ــة م ــة للوقاي الوطني
نشــاء  ــة لإ ي وفــرت الرعاي

، الــىت ي
نســا�ن نســان والعمــل الإ الإ

هــذه الهيئــة، قــد نظمــت دورة تكوينيــة لصالــح أعضائهــا 

بدعــم مــن جمعيــة الوقايــة مــن التعذيــب.

ي الــذي أنشــأ 
ــا�ن ي الث ــد العــر�ب ــا البل وبهــذا تكــون موريتاني

ــة مــن التعذيــب. ــة للوقاي ــة وطني آلي

ي جنيــف، أعلنــت اللجنــة الفرعيــة للوقايــة مــن التعذيــب 
�ن

ي 
عــن ســعادتها لمواكبــة وتشــجيع إنشــاء هــذه الآليــة والــىت

تعتــرب خطــوة هامــة و إيجابيــة للغايــة.

ــة  ــن لجن ــة م ــت بعث ــرة الأول قام ــار، وللم ط ــذا الإ ي ه
�ن

الفرعيــة للوقايــة مــن التعذيــب، برئاســة الســيدة كاثريــن 
ــن 24 إل 28  ة م ــرت ــالل الف ــا خ ــارة موريتاني ــت، بزي بولي
ــات  ، اجتماع ن ــبت�ي ي مناس

ــدت، �ن ــث عق ــر 2016 حي أكتوب
. ي

نســا�ن نســان والعمل الإ مــع مســؤولي مفوضيــة حقــوق الإ

ي العمــل، ســلط مفــوض حقــوق النســان 
وخــالل جلســىت

الأجــراءات  مختلــف  عــى  الضــوء  ي 
نســا�ن الإ والعمــل 

ي إطــار الوقايــة 
المتخــذة مــن قبــل الحكومــة الموريتانيــة �ن

مــن التعذيــب وأجــاب عــى التعليقــات والمالحظــات 
ــا. ي موريتاني

ــا �ن ــالل إقامته ــة خ ــا البعث ي أبدته
ــىت ال

كمــا التقــى وفــد اللجنــة الفرعيــة مــع الوزيــر الأول، 
ووزراء العــدل والدفــاع والداخليــة والالمركزيــة والشــؤون 
ــب رئيــس المحكمــة  ــة والأ�ة، و نائ ــة والطفول الجتماعي
العليــا، والمدعــي العــام لــدى المحكمــة العليــا، ونقيــب 
نســان  ، واللجنــة الوطنيــة لحقــوق الإ ن هيئــة المحامــ�ي
ي موريتانيــا.

ي وهيئــات الأمــم المتحــدة �ن
والمجتمــع المــد�ن

ي بيــان لهــا، رصحــت رئيســة وفــد اللجنــة الفرعيــة 
و�ن

نسان موريتانيا وحقوق االإ
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كاثريــن بوليــت قائلــة: »عقدنــا لقــاءات مثمــرة عاينــا 
ــة  ــة للوقاي ــة الوطني ــم الآلي ــة لدع ــا إرادة الحكوم خالله
ام مــن  ن ــرت ــب. وإن هــذه المشــاركة وهــذا الل مــن التعذي

قبــل جميــع الأطــراف المعنيــة مشــجعان جــدا.«  

ــا،  ي موريتاني
ــه �ن ــالل إقامت ــه خ ــارة إل أن ش ــدر الإ ــا تج كم

عقــد وفــد اللجنــة الفرعيــة عــدة جلســات عمــل مــع 
ي زيــارة 

الآليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب ورافقهــا �ن
ــوط، مبتهجــا برؤيتهــا تبــدأ  ي بنواكش

إل الســجن المــد�ن
ــطتها. أنش

التفاعل مع االآليات الدولية

ــت  ــان، كان نس ــوق الإ ــة لحق ــة الوطني ــن السياس ــا ع دفاع
ي 

ة �ن ــارصن ي ح
ــا�ن نس ــل الإ ــان والعم نس ــوق الإ ــة حق مفوضي

ــاءة  ــن خــالل المشــاركة بنشــاط وكف ــل، م ــع المحاف جمي
ن  ي الــدورة الواحــدة والثالثــ�ي

عــى وجــه الخصــوص �ن
نســان، واجتمــاع اللجنــة العربيــة  لمجلــس حقــوق الإ
كات  قليمــي للــ�ش نســان، والمنتــدى الإ الدائمــة لحقــوق الإ
نســان بالدوحــة )قطــر.( مــن 19 إل 20 أبريــل  وحقــوق الإ
2016، ومنتــدى بانجــول حــول العبوديــة وتجــارة الرقيــق 
ن  ن الثامنــة والخمســ�ي ن العاديتــ�ي والســتعمار والدورتــ�ي
نســان  ن للجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإ والتاســعة والخمســ�ي

ــعوب. والش

ن للجنــة  ي الــدورة العاديــة الثامنــة والخمســ�ي
ي خطابــه �ن

و�ن
ي 

ــدت �ن ي عق
ــىت ــعوب ال ــان والش نس ــوق الإ ــة لحق الأفريقي

ــان  نس ــوق الإ ــوض حق ــد مف ــول، أك ــر 2016 ببانج أكتوب

ن مــن للجنــة الأفريقيــة  ي بحضــور ممثلــ�ي
نســا�ن والعمــل الإ

اء الأفريقيــة  نســان والشــعوب، و لجنــة  الخــرب لحقــوق الإ
حــول حقــوق ورفاهيــة الطفــل والمحكمــة الأفريقيــة 
نســان والشــعوب، أن موريتانيــا صادقــت عــى  لحقــوق الإ
نســان وتواصــل  ــة لحقــوق الإ مجمــل النصــوص الأفريقي
ي 

القانــو�ن النظــام  ي 
�ن إدراجهــا  إل  الهادفــة  العمليــة 

ي 
، مذكــرا بــأن المــادة 80 مــن الدســتور الموريتــا�ن ي

الوطــىن
تفاقــات الدوليــة المصــادق عليهــا  تنــص عــى أســبقية الإ

هــا. عندمــا يتــم ن�ش

ــق بالتحفظــات المقدمــة حــول المعاهــدات  ــا يتعل وفيم
ي صادقــت عليهــا البــالد، أوضــح المفــوض أنهــا 

الــىت
تحفظــات خاصــة تتعلــق بأحــكام مخالفــة للدســتور.

بتنفيــذ  الموريتانيــة  الحكومــة  ام  ن الــرت جــدد  ا  وأخــري
كامــل. بشــكل  عليهــا  صادقــت  ي 

الــىت تفاقيــات  الإ

ي إطــار متابعــة وتنفيــذ 
إن هــذه الجهــود المبذولــة �ن

امــات بموجــب المعاهــدات، تعلقــت أيضــا باعتمــاد  ن اللرت
ــن   ــة م ــة الثاني ــب الجول ــدم بموج ي المق

ــىن ــر الوط التقري
آليــة لالســتعراض الــدوري الشــامل وتقديــم التقريــر 
ي حــول تنفيــذ اتفاقيــة حمايــة حقــوق العمــال 

الوطــىن
ــم. ــراد أ�ه ــن وأف المهاجري

لتنفيــذ  العمــل  خطــة  اعتمــاد  ورشــة  أن  إل  ونشــري 
الــدوري  الســتعراض  مــن  الثانيــة  الجولــة  توصيــات 
الشــامل ســتنعقد يــوم 10 ديســمرب القــادم بمناســبة 

نســان. الإ لحقــوق  العالمــي  باليــوم  الحتفــال 
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النجاح عى المستوى الدوىلي

ي تقــوم 
، وتقديــرا للجهــود الــىت عــى الصعيــد الــدولي

نســان، تــم انتخــاب  بهــا موريتانيــا خدمــة لحقــوق الإ
ي آليــات الأمــم المتحــدة المعنيــة 

ن �ن اء وطنيــ�ي عــدة خــرب
نســان  ي لجنــة حقــوق الإ

نســان، و بالتحديــد �ن بحقــوق الإ
ن ضــد المــرأة  ولجنــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التميــري
ــب.  تضــاف هــذه  ــن التعذي ــة م ــة للوقاي ــة الفرعي واللجن
ي ســنوات 

ي تحققــت �ن
ة إل تلــك الــىت النجاحــات الأخــري

2010 و2013 و2015 عــى التــوالي مــع انتخــاب بالدنــا 
نســان  ي مجلــس الأمــم المتحــدة لحقــوق الإ

عضــوا �ن
ي لجنــة القضــاء عــى جميــع 

ونائبــا لرئيــس تلــك الهيئــة و�ن
ــري. ن العن ــري ــكال التمي أش

ــالل  ــن خ ــتوى م ــى مس ــى أع ــا ع ــاركت موريتاني ــا ش كم
حضــور فخامــة رئيــس الجمهوريــة، الســيد محمــد 
ولــد عبــد العزيــز، القمــة العالميــة الأول حــول العمــل 
ة مــن 23 إل 24 مايــو  ي التأمــت خــالل الفــرت

ي الــىت
نســا�ن الإ

ــون،  ــان كي م ــا ب ــث دع ــا(، حي ــطنبول ) تركي ي اس
2016 �ن

ي جميــع 
ن العــام لالأمــم المتحــدة، قــادة العالــم �ن الأمــ�ي

خمــس  تحمــل  إل  والمجتمــع،  الحكومــة  مســتويات 
ــية: ــؤوليات أساس مس

اعات وإنهائها،	  ن الوقاية من الرن
ام قواعد الحرب،	  احرت
عدم ترك أي شخص عى الهامش،	 
العمل بشكل مغاير عى إنهاء الحتياجات،	 
نسانية	  ي الإ

الستثمار �ن

التماسك االجتماعي
ــع  ــة، وض ــدة للتنمي ــم المتح ــج الأم ــع برنام ــة م اك ي �ش

�ن
اتيجية الوطنيــة لتعزيــز التماســك  ســرت وع الإ القطــاع مــ�ش

ــي. الجتماع

اتيجية المتعــددة الأبعــاد الهامــة تشــكل  ســرت إن هــذه الإ
ــكالية  ــة بإش ــب المرتبط ــع الجوان ــبة لجمي ــتجابة مناس اس
التماســك الجتماعــي، وخاصــة جوانبــه المتعلقــة بحقــوق 

نســان اســتئصال مخلفــات الــرق وأشــكاله المعــارصة. الإ

اتيجية هــذا خــالل  ســرت وع الإ وينــوي القطــاع اعتمــاد مــ�ش
عــام 2017.

عام والتحسيس والتكوين والرؤية االإ

قيــة وتعميــم ثقافــة حقــوق  تماشــيا مــع سياســتها لرت
نســان والعمــل  نســان، قامــت مفوضيــة حقــوق الإ الإ
ــق.  ــيس والتوثي ــالم والتحس ع ــز الإ ــاء مرك ي بإنش

ــا�ن نس الإ

ــات  ــق خدم ــيس والتوثي ــالم والتحس ع ــز الإ ــدم مرك ويق
ــال  ي مج

ن �ن ــ�ي ن والباحث ــ�ي ــاس والمهني ــة الن ــالم لعام ع الإ
المســتوى  عــى   ، ي

نســا�ن الإ والعمــل  نســان  الإ حقــوق 
طــار، يتوفــر عــى مكتبــة،  ي هــذا الإ

. و�ن ي والــدولي
الوطــىن

ي للحفــظ، والأدوات الســمعية والبريــة 
و�ن ونظــام إلكــرت

 )www.cisd.mr( نــت  نرت الإ عــى  وموقــع  للتحســيس 
ات  ــارصن ــام للمح ــة )Nechra( ونظ ــة دوري ة إعالمي ــ�ش ون

ــو. ــق الفيدي ــن طري ع
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ن  كمــا يتــول التأطــري المالئــم لــدورات التكويــن وتحســ�ي
ة وتعزيــز القــدرات لفائــدة موظفــي المفوضيــة  الخــرب
. ي

ــا�ن نس ــل الإ ــان والعم نس ــوق الإ ــال حق ي مج
ــا �ن كائه و�ش

نســان  وعــالوة عــى ذلــك، فــإن مفوضيــة حقــوق الإ
ــتها  ــل لسياس ــف الأمث ــوم بالتوظي ي تق

ــا�ن نس ــل الإ والعم
ــبكة  ــى ش ــدة ع ــة جي ــان رؤي ــالل ضم ــن خ ــة م التصالي
 www.cdhah.gov.mr موقعهــا  خــالل  مــن  نــت  نرت الإ
ن مــن متابعــة  الــذي يمكــن تحديثــه المنتظــم المتصفحــ�ي
ي 

أنشــطة المفوضيــة والوصــول إل توثيــق متخصــص �ن
ــان.:  نس ــوق الإ ــال حق مج

ي 
االتفاقيات والمعاهدات الدولية ال�ت

ي مجال حقوق 
صادقت عليها موريتانيا �ن
نسان االإ

ي
نسا�ن نسان والعمل االإ مفوضية حقوق االإ

ي صادقــت عليها 
االتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة الــ�ت

ســامية الموريتانية الجمهوريــة االإ

صادقــت موريتانيــا عــى جميــع المعاهــدات و المواثيــق 
ي هــي موضــوع 

نســان والــىت الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإ
. و هــي: مراقبــة عــى المســتوى الــدولي

العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 	 

عــام  ي 
�ن عليــه  الــذي صــودق  والسياســية، 

2004؛
ي 	 

ي صــودق عليهــا �ن
إتفاقيــة حقــوق الطفــل الــىت

عــام 1991؛
ن 	  ــري ــع أشــكال التمي ــة القضــاء عــى جمي إتفاقي

ــام 1988؛ ي ع
ــا �ن ــودق عليه ي ص

ــىت ــري، ال العن
ه مــن أشــكال 	  إتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــري

ي 
الــىت المهينــة،  أو  الالإنســانية  المعامــالت 

ي عــام 2004؛
صــودق عليهــا �ن

ن 	  ــري ــع أشــكال التمي ــة القضــاء عــى جمي إتفاقي
ي عــام 

ي صــودق عليهــا �ن
ضــد المــرأة، الــىت

2000؛
ــخاص 	  ــوق الأش ــة حق ــة لحماي ــة الدولي إتفاقي

صــودق  ي 
الــىت الخاصــة،  الحتياجــات  ذوي 

ي عــام 2012؛
عليهــا �ن

إتفاقيــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن 	 
ي 2008؛

ي صــودق عليهــا �ن
وأفــراد أ�هــم، الــىت

مــن 	  الأشــخاص  حقــوق  حمايــة  إتفاقيــة 
ي 

ي صــودق عليهــا �ن
الختفــاء القــ�ي، الــىت

2012؛ عــام 
مناهضــة 	  لمعاهــدة  الختيــاري  وتوكــول  الرب

المعامــالت  أشــكال  مــن  ه  وغــري التعذيــب 
ــه  ــودق علي ــذي ص ــة، ال ــانية أو المهين الالإنس

.2012 عــام  ي 
�ن
فريقــي، صادقــت موريتانيــا 	  وعــى المســتوى الإ

: عى
نســان 	  الإ لحقــوق  فريقــي  الإ الميثــاق 

، ب لشــعو ا و
إتفاقية حقوق ورفاه الطفل،	 
ي 	 

�ن المــرأة  مابوتــو حــول حقــوق  بروتوكــول 
إفريقيــا،

المحكمــة 	  بإنشــاء  ي 
القــا�ن وتوكــول  الرب

والشــعوب. نســان  الإ لحقــوق  فريقيــة  الإ

ي النصــوص 
ــة طرفــا �ن ومــن خــالل الموافقــة تكــون الدول

ي حــوار بنــاء 
وع �ن نم الحكومــة الــ�ش المذكــورة أعــاله و تعــرت

ــة  ــم المتحــدة وللجن ــزة معاهــدات الأم ــع أجه ــع جمي م
لجنــة  وكــذا  والشــعوب  نســان  الإ لحقــوق  فريقيــة  الإ

ــل. ــاه الطف ــوق ورف حق
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اكة مثمرة �ش

ي 
نســا�ن نســان والعمــل الإ ن مفــوض حقــوق الإ ي الدوحــة )قطــر( بــ�ي

لقــاء �ن
ــد  ــد رع ي الأمــم المتحــدة، الســيد زي

نســان �ن ــوق الإ والمفــوض الســامي لحق
ن ــ�ي الحس

حقــوق  مفوضيــة  طــورت   ، ي
الوطــىن المســتوى  عــى 

المنظمــات  مــع  اكات  �ش ي 
نســا�ن الإ والعمــل  نســان  الإ

ي 
ي موريتانيــا ومنظمــات المجتمــع المد�ن

الدوليــة المقيمــة �ن
نســان.  ــوق الإ ي مجــال حق

ــة �ن ــة العامل وشــبكات الصحاف
ــال،  ي هــذا الســياق، عــى ســبيل المث

ــر �ن ــن أن نذك ويمك
مكتــب المفوضيــة الســامية لالأمــم المتحــدة لحقــوق 
ي نواكشــوط، والوكالــة الألمانيــة للتعــاون الدولي 

نســان �ن الإ
ن  )GIZ( والمنظمــات غــري الحكوميــة وشــبكةالصحوفي�ي

نســان. ي مجــال حقــوق الإ
ن �ن ن العاملــ�ي الموريتانيــ�ي

نطاقة الرسمية الأنشطة مركز  االإ
عام والتحسيس والتوثيق من قبل  االإ

معاىلي الوزير االأول

ــالم  ع ــز الإ ــطة مرك ــىي لأنش ــالق الفع ــل النط ــرى حف ج
نســان  والتحســيس والتوثيــق التابــع لمفوضيــة حقــوق الإ
اف  ي يــوم 9 ســبتمرب 2016 تحــت إ�ش

نســا�ن والعمــل الإ
 . ن ــ�ي ــد حدم ــىي ول ــيد يح ــر الأول، الس ــالي الوزي مع

وبهــذه المناســبة، زار  الوزيــر الأول مختلــف مصالــح هــذا 
المركــز وتابــع عرضــا مفصــال قدمــه منســقه، حــول هيــكل 

ومهــام وأدوات عمــل ومجــالت تدخــل المركــز.

اق موريتانيا لاآليات الدولية  اخرت
نسان لحماية حقوق االإ

ي 
ــة �ن ــارات متتالي ــا انتص ــت موريتاني ــام 2016، حقق ي ع

�ن
ي لجنــة 

آليــات الأمــم المتحــدة حيــث تــم انتخابهــا �ن
ي 

ي شــخص الســيد بــا مريــم كويتــا، و�ن
نســان، �ن حقــوق الإ

ن  ــري ــكال التمي ــع أش ــى جمي ــاء ع ــة بالقض ــة المعني اللجن
ــال ميشــيل فرجيــس  ضــد المــرأة مــع الســيدة عائشــة ف
ــيد  ــع الس ــب م ــن التعذي ــة م ــة للوقاي ــة الفرعي ي اللجن

و�ن
ــم  ــام 2010، ت ي ع

ــك �ن ــل ذل ــان.  وقب ــد رمظ ــود ول حيم
ي مجلــس حقــوق 

انتخــاب موريتانيــا لمــدة ثــالث ســنوات �ن
نســان التابــع لالأمــم المتحــدة بأغلبيــة 167 صوتــا مــن  الإ
ي منصــب 

ي التصويــت، قبــل انتخابهــا �ن
183 شــاركوا �ن

ي شــهر 
نائــب رئيــس تلــك الهيئــة عــام 2013. ومؤخــرا، �ن

ــاء  ــة القض ي لجن
ــة �ن اع ــا برب ــت بالدن ــو 2015، انتخب يوني

ي شــخص الســيدة 
ن العنــري �ن عــى جميــع أشــكال التميــري

ــت محمــد.  ــا من يمهله

رادة سياســية  ة ثمــرة لإ وتشــكل هــذه النجاحــات الكبــري
ولالأعمــال  نســان  الإ حقــوق  وحمايــة  قيــة  لرت حقيقيــة 
وحصافــة  نشــاط  نســيان  دون  الملموســة،  الميدانيــة 
ــم  ــالل دورات الأم ــان خ نس ــوق الإ ــة حق ــىي مفوضي ممث
ــف  ي جني

ن �ن ــ�ي ن الموريتاني ــي�ي ــم الدبلوماس ــدة ودع المتح
ونيويــورك وجميــع أنحــاء العالــم.
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نســانية بكــون  ي عــن المســاعدة الإ
نســا�ن ن العمــل الإ يتمــري

اتيجية حكوميــة طويلــة المــدى،  ي إســرت
الأول ينــدرج �ن

ي كثــري مــن الأحيــان، عمال 
بينمــا تشــكل الثانيــة، الظرفيــة �ن

لمنظمــات غــري حكوميــة تواجــه وضعيــة أزمــة اســتثنائية 
ــة. ــة طبيعي أو كارث

ي أحــد المحــاور 
نســا�ن ي موريتانيــا، يشــكل العمــل الإ

و�ن
نســان والعمــل  الرئيســية لمهمــة مفوضيــة حقــوق الإ

. ي
نســا�ن الإ

نســان  الإ حقــوق  مفوضيــة  تعــد  الصــدد،  هــذا  ي 
و�ن

ي ســنويا خطــة عمــل مســتوحى إل حــد 
نســا�ن والعمــل الإ

ــدة  ــل جاه ــة، وتعم ــس الجمهوري ــج رئي ــن برنام ــري م كب
ــالت  ــر التموي ــود المتعلقــة بتوف عــى إنجازهــا رغــم القي
ي هــذا المجــال. 

امــج الوطنيــة والدوليــة �ن والتكيــف مــع الرب
نســان  الإ حقــوق  مفوضيــة  أنجــزت   ،2016 عــام  ي 

و�ن
ــد مــن الأعمــال عــى المســتوى  ي العدي

نســا�ن والعمــل الإ
. ي

ــىن ــدولي والوط ال

I . عى المستوى الدوىلي

ن  ي تميــري
نســا�ن نســان والعمــل الإ أرادت مفوضيــة حقــوق الإ

ــث  ــات حي ي كل الجتماعــات والمنتدي
ــا �ن حضــور موريتاني

ي أي اهتمــام بالنســبة للبــالد.
نســا�ن يكتــ�ي العمــل الإ

نســان والعمــل  طــار كانــت مفوضيــة حقــوق الإ ي هــذا الإ
و�ن

: ي
ي ممثلــة عــى أعــى مســتوى، �ن

نســا�ن الإ

  قمة اسطنبول )تركيا(. 1

يعتــرب لقــاء اســطنبول أول قمــة عالميــة مخصصــة للعمل 
ــي 23  ــا( يوم ــطنبول )تركي ي اس

ــت �ن ــد التأم ، وق ي
ــا�ن نس الإ

ي 
وع �ن و 24 مايــو 2016. مكنــت هــذه القمــة مــن الــ�ش

مناقشــة دوليــة واســعة النطــاق حــول طــرق تكييــف 
ــد  ــدة، بحيــث يفي ــق الجدي ي مــع الحقائ

نســا�ن النظــام الإ
ــع  ــع المجتم ــم قط ــة. وت ــرش فعالي ــادة أك ن إف ــ�ي المحتاج
ي قمــة اســطنبول، عــى جبهــة العمــل 

امــات، �ن ن الــدولي الرت
ي العالــم، 

، مــن أجــل الحــد مــن المعانــاة �ن ي
نســا�ن الإ

ــدون  ــزال ب ي ل ت
ــىت ــكالية ال ش ــض الإ ــول لبع ــاد حل وإيج

أفــق.

ــة  ــد برئاس ــل وف ــن قب ــة م ي القم
ــا �ن ــت موريتاني ــد مثل لق

ــد  ــد عب ــد ول ــيد محم ــة الس ــس الجمهوري ــة رئي فخام
ي توليهــا بالدنــا للعمــل 

العزيــز، ممــا يعكــس الأهميــة الــىت
. وألقــي خطــاب موريتانيــا خــالل القمــة مــن قبــل  ي

نســا�ن الإ
، الســيد الشــيخ  ي

نســا�ن نســان والعمل الإ مفــوض حقــوق الإ
ــس  ــن رئي ــة ع ــه نياب ي كلمت

ــك. و�ن ــد المال ــد عب اد ول ــرت ال
نســان والعمــل  الجمهوريــة، ســلط مفــوض حقــوق الإ
ــل  ــال العم ي مج

ــا �ن ــال بالدن ــى أعم ــوء ع ي الض
ــا�ن نس الإ

ــا،  ن الذيــن توافــدوا إل موريتاني ي لفائــدة الالجئــ�ي
نســا�ن الإ

ي منطقــة الســاحل ومناطــق أخــرى 
اعــات �ن ن ي أعقــاب الرن

�ن
مــن العالــم.

: محور أساسي بالنسبة للمفوضية ي
نسا�ن العمل االإ
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ي هذا المجال، قائال: 
ام موريتانيا �ن ن وأكد مجددا الرت

ــود  ــر الجه ــة وتطوي ــون بمواصل م ن ــا ملرت ي موريتاني
ــا �ن »إنن

ن  ن ولالجئــ�ي لتحقيــق المزيــد مــن الرفاهيــة للمواطنــ�ي
فنــا أن نســتقبلهم عــى أرضنــا. الذيــن ي�ش

ي لتمكينــه 
قيــة المجتمــع المــد�ن كمــا نــولي عنايــة خاصــة لرت

نســانية  مــن القيــام عــى الوجــه الأكمــل بمهامــه الإ
والتنمويــة. »

ــطنبول،  ــة اس ــا لقم ــا آفاق ــه معلن ــوض حديث ــع المف وتاب
ــا مــن التوصــل  ــا قمتن حيــث قــال: »أمــىي كبــري أن تمكنن
ــة،   ــن جه ــدة، م ــات الجدي اع ن ــن الرن ــي م ــات تق إل مقارب
ــن  ــة ع ــانية الناجم نس ــاة الإ ــف المعان ي تخفي

ــاهم �ن واتس
اعــات الحاليــة والكــوارث الطبيعيــة، مــن جهــة أخرى.«  ن الرن

نشــري إل أن قمــة إســطنبول وهــي الأول مــن نوعهــا، قــد 
رســمت هدفــا مزدوجــا:

بمتابعــة . 1 المعنيــة  الأطــراف  ام  ن الــرت ضمــان 
ي مــع 

نســا�ن اتيجي يقــوم بتكييــف العمــل الإ برنامــج إســرت
ي عــام 2016 ومــا بعــده؛

نســانية �ن التحديــات الإ

حلــول . 1 عــن  والبحــث  قويــة  اكات  �ش تطويــر 
مبتكــرة للتحديــات العديــدة، بطريقــة تضمــن بعــد القمــة 

ــرر. اتيجي المق ــرت س ــج الإ نام ــىي للرب ــذ الفع التنفي

ي 
نســانية �ن وقــد تناولــت مناقشــات القمــة العالميــة الإ

اســطنبول المواضيــع الرئيســية التاليــة:

ــع 	  ك لجمي ــرت ــم مش ــر فه ــانية: تطوي نس ــة الإ الفعالي
مثــل  الرئيســية  والمفاهيــم  المصلحــة،  أصحــاب 

مبــادئ المســؤولية والشــفافية.

إنشــاء 	  الهشاشــة:  مــن  والحــد  المخاطــر  تســيري 
ــن أجــل اســتباق أفضــل  ــد م « جدي »نمــوذج تســيري
ي كثــري مــن الأحيــان عــن طريــق 

للمخاطــر والمــرور �ن
ك. التخطيــط المشــرت

ودمــج 	  تحديــد  البتــكار:  خــالل  مــن  التحــول 
المنتجــات والعمليــات المبتكــرة لمواجهــة التحديــات 

. ي
العمليــا�ت المســتوى  عــى 

تلبيــة احتياجــات النــاس الذيــن يعيشــون داخــل 	 
اعــات: تعزيــز قــدرات النظــام لتلبيــة احتياجــات  ن الرن
ــكال  ــأي أش ــات أو ب اع ن ــن الرن ــن م ري ــكان المترن الس

ــف. ــكال العن ــن أش ــر م آخ

ي الدوىلي )باكو(. 2
نسا�ن  المنتدى االإ

ي هــذا الجتمــاع الهــام الــذي 
نت موريتانيــا حضورهــا �ن مــري

ي باكــو )أذربيجــان(، يومــي 29 و30 ســبتمرب 2016، 
عقــد �ن

 ، ي
نســا�ن نســان والعمــل الإ بمشــاركة مفــوض حقــوق الإ

اد ولــد عبــد المالــك. الســيد الشــيخ الــرت

ي هــذا 
ن �ن ي الخطــاب الــذي ألقــاه أمــام المشــارك�ي

 و�ن
والعمــل  نســان  الإ حقــوق  مفــوض  جــدد  الجتمــاع، 
اد ولــد عبــد الملك، تأكيــد الهتمام  ، الشــيخ الــرت ي

نســا�ن الإ
ي مــن خــالل منحــه 

نســا�ن الــذي توليــه موريتانيــا للعمــل الإ
نســان  ي العمــل العــام لمفوضيــة حقــوق الإ

مكانــة بــارزة �ن
. ي

ــا�ن نس ــل الإ والعم

»بالتحديــات  ارتباطــا واضحــا  الهتمــام  هــذا  يرتبــط 
رهــاب  اعــات المســلحة والإ ن ى الناجمــة عــن تزايــد الرن الكــرب
ــن  ــك م ــب عــى ذل ت ــا يرت ــع م ــة وجمي ــوارث الطبيعي والك
نســان و  نســانية«، قــال مفــوض حقــوق الإ المــآ�ي الإ

ــانية. ــال إنس ‘أعم

كمــا يتمــا�ش مــع برنامــج رئيــس الجمهوريــةـ الســيد 
محمــد ولــد عبــد العزيــز، الــذي »يركــز عــى السياســات 
معانــاة  تخفيــف  أجــل  مــن  والجتماعيــة  القتصاديــة 
ة أو الذيــن يعيشــون ظروفــا صعبــة،  ائــح الفقــري ال�ش
ــاحل  ــة الس ي منطق

ــن �ن ــالم والأم ــ�ش الس ــة، ون ــن جه م
ــن  ــم، م ــن العال ــرى م ــق أخ ــة ومناط ــة العربي والمنطق

ــرى.«   ــة أخ جه

نســان  وقــد مكــن هــذا المنتــدى مفوضيــة حقــوق الإ
ي مــن التعريــف بشــكل أفضــل عــى 

نســا�ن والعمــل الإ
ــل  ــال العم ي مج

ــا �ن ــة موريتاني ، بمقارب ــدولي ــتوى ال المس
ــة  ــي مقارب ــرف، وه ــاب والتط ره ــة الإ ، ومحارب ي

ــا�ن نس الإ
ــادة  ــة وإع ــري الوقائي ن التداب ــ�ي ــت ب ــس الوق ي نف

ــع �ن تجم
التأهيــل والإجــراءات القضائيــة.
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II .ي
عى المستوى الوط�ن

نســان والعمــل  إذا كانــت مشــاركة مفوضيــة حقــوق الإ
ي 

ي عقــدت �ن
ي اجتماعــات دوليــة مثــل تلــك الــىت

ي �ن
نســا�ن الإ

ــا( وباكــو )أذربيجــان( تهــدف إل تســليط  اســطنبول )تركي
المزيــد مــن الضــوء عــى عملهــا لــدى المجتمــع الــدولي 
 ، ي

نســا�ن ي مجال العمل الإ
والقتبــاس مــن تجربــة الآخرين، �ن

، طبقــا  ي
نســا�ن نســان والعمــل الإ فــإن مفوضيــة حقــوق الإ

 ، ي
نســا�ن لمهمتهــا، ومــن خــالل المديريــة العامــة للعمــل الإ

ي نواكشــوط 
لء الســجون �ن ن قــد قامــت بتقديــم الدعــم لــرن

ونواذيبــو العاصمــة القتصاديــة للبــالد.

ي نواكشوط. 1
 هبات للسجون �ن

ــا  ، وعي ي
ــا�ن نس ــل الإ ــان والعم نس ــوق الإ ــة حق إن مفوضي

ي ل يتوقــف عــى حــدود النــاس 
نســا�ن منهــا بــأن العمــل الإ

ي محنــة، 
الذيــن يتمتعــون بحريتهــم ولكنهــم يعيشــون �ن

ة مــن  فقــد قدمــت هبــة، يــوم 04/10/2016، كميــات كبــري
لء ســجون نواكشــوط. ن التمــور لــرن

تــم تســليم هــذه الهبــة إل وزيــر العــدل، الأســتاذ 
ــان  نس ــوق الإ ــوض حق ــل مف ــن قب ــد داداه م ــم ول إبراهي
عبــد  ولــد  اد  الــرت الشــيخ  الســيد   ، ي

نســا�ن الإ والعمــل 
. ي

ي الســجن المــد�ن
المالــك، خــالل حفــل أقيــم �ن

ي 
نســا�ن نســان هــذا العمل الإ وقــد وضــع مفوض حقــوق الإ

ي إطــار 
ن ظــروف معــاش الســجناء، �ن ــادف إل تحســ�ي اله

. وتــدل  ي
نســا�ن نســان والعمــل الإ مهمــة مفوضيــة حقــوق الإ

 ، ن ي تعطيهــا الحكومــة لجميــع المواطنــ�ي
عــى العنايــة الــىت

مهمــا كانــت وضعيتهــم.

 دعم نزالء سجن نواذيبو. 2

ي نفــس الســياق، قدمــت المفوضيــة كذلــك الدعــم 
�ن

ــالت  ــار التدخ ي إط
ــو، �ن ي نواذيب

ي �ن
ــد�ن ــجن الم لء الس ن ــرن ل

ــا. ــات حرمان ــرش الفئ ــاع لأك ــا القط ــا ينفذه ــادة م ي ع
ــىت ال

ي 
نســا�ن نســان والعمــل الإ ف مفــوض حقــوق الإ وهكــذا، أ�ش

ي 
ــوم 06/10/2016، �ن ــك ي ــد المال ــد عب اد ول ــرت ــيخ ال الش

ــذه  ي ه
ي �ن

ــد�ن ــجن الم ــزلء الس ــليم ن ــى تس ــو، ع نواذيب
والفــرش  الغذائيــة  المــواد  تشــمل  كميــات  المدينــة 
ــة. ضافــة إل المالبــس الرياضي ــات والوســائد بالإ والبطاني

ي 
ن الأعمــال الأخــرى الــىت تشــكل هــذه الهبــة واحــدا مــن بــ�ي
ن ظــروف حبــس الســجناء. تقــوم بهــا الحكومــة لتحســ�ي

حــرن حفــل تســليم الهبــة الســيد محمــد فــال ولــد 
أحمــد يــورا والي داخلــت نواذيبــو والمدعــي العــام لــدى 
محكمــة الســتئناف، الســيد أحمــد ولــد إســلمو، وحاكــم 
نواذيبــو، الســيد أحمدنــا ولــد ســيد ابــه ومســؤولون 

ــجون. ــو الس ــون وموظف أمني

غاثة . 3   أعمال صندوق المساعدة واالإ
نسانية االإ

ي 
نســانية �ن غاثــة الإ تــم إنشــاء صنــدوق المســاعدة والإ

ــدرة للدخــل  ــج الأنشــطة الم ــن برنام ــدل م ــام 2015 ب ع
اســتجاب  وقــد   ،2015 ايــر  فرب  27 ي 

�ن انتهــى  الــذي 
ــراء  ــكان الفق ــاعدة الس ي مس

ــة �ن ــه المتمثل ــل لمهمت بالفع
ن للصدمــات الخارجيــة أو الداخليــة، حيــث  المتعرضــ�ي
وع مــدرة للدخــل منهــا 7 متاجــر جماعيــة  أنجــز 12 مــ�ش
ي إطــار خطــة العمــل 

ن حبــوب ومجــزرة، �ن و4 طواحــ�ي
لعــام 2016.

إن هــذه الأنشــطة تنــدرج ضمــن مكونــة الأنشــطة المــدرة 
ــد  ــانية وق نس ــة الإ غاث ــاعدة والإ ــدوق المس ــل لصن للدخ
ي بلديــات بــوگادوم وآمــرج وعــدل 

أســتفادت عــ�ش قــرى �ن
نامــج.  بگــرو مــن هــذ الرب



ي
نسا�ن 13العمل الإ

ن. 4 ن والمالي�ي كاء الفني�ي  تنظيم يوم إعام وتبادل مع ال�ش

 ، ي
نســا�ن نســان والعمــل الإ أنجــزت مفوضيــة حقــوق الإ

تســهم  ي 
الــىت الأنشــطة  مــن  العديــد  إنشــائها،  منــذ 

ي تحقيــق الأهــداف المرســومة لهــا. ومــع ذلــك، 
جميعهــا �ن

ي مــن 
ــد لوحــظ أن القطــاع يعــا�ن ورغــم كل الجهــود، فق

ــن  ن الذي ــ�ي ــة بالفعــل، وخاصــة تعــدد الفاعل عــدم الرؤي
ي مجــالت اختصاصهــا، ولســيما عــى صعيــد 

يتدخلــون �ن
. ي

ــا�ن نس ــل الإ العم

ن  الفنيــ�ي كاء  للــ�ش أفضــل  إعــالم  أجــل  مــن  وهكــذا، 
الأعمــال  تنســيق  ن  ولتحســ�ي مهامهــا  حــول  ن  والماليــ�ي

نســان والعمــل  ــة حقــوق الإ ــادرت مفوضي المســتقبلية، ب
ن  كاء الفني�ي ي بتنظيــم يــوم إعــالم وتبادل مــع الــ�ش

نســا�ن الإ
، مــن وراء عــرض مهــام  ، يتمثــل هدفــه الرئيــ�ي ن والماليــ�ي
ي 

القادمــة، �ن للســنوات  المفوضيــة وإنجازاتهــا وآفاقــه 
ي 

نســا�ن نســان والعمــل الإ كاء مفوضيــة حقــوق الإ إطــالع �ش
أ  عــى المهــام المســندة إليهــا بموجــب المرســوم المنــ�ش
ــا  ــة عمله ــاريعها وخط ــة مش ــاق وخاص ــرض الآف ــا وع له
ــاع  ــك هــو تحســيس وإقن ــن ذل لعــام 2017. والهــدف م
ــررة  ــطة المق ــة الأنش ن بوجاه ــ�ي ن والمالي ــ�ي كاء الفني ــ�ش ال

ــا. ــة لتنفيذه ــوارد الالزم ــة الم وتعبئ

نسانية غاثة االإ صندوق المساعدة واالإ

ي عام 
نســانية �ن غاثــة الإ تــم إنشــاء صنــدوق المســاعدة والإ

ي 27 
2015 عنــد انتهــاء برنامــج الأنشــطة المــدرة للدخــل �ن

نســانية  غاثــة الإ ايــر 2015. وإن صنــدوق المســاعدة والإ فرب
ي الهيــكل التنظيمــي الجديــد الــذي اعتمــده 

المدمــج �ن
ي 

نســا�ن نســان والعمل الإ مجلــس رقابــة مفوضيــة حقــوق الإ
اتيجية الجديــدة  ســرت بتاريــخ 30 ينايــر 2015، يســتجيب لالإ
ي المتمحــورة 

نســا�ن نســان والعمــل الإ لمفوضيــة حقــوق الإ
ي 

ــة �ن ــلطات العمومي ــة الس ــدرة وفعالي ن ق ــ�ي ــول تحس ح
ــدر  ــى ق ــق أق ــوارث وتحقي ــتجابة للك ــتعداد والس الس
مــن المســاعدة المنســقة والمناســبة للضحايــا. وينبغــي أن 
ء، القــدرة عــى التقييــم  ي

تكــون نقطــة قوتــه، قبــل كل �ش
ــة وضمــان  ــة الكارث ي حال

ار والحتياجــات �ن ــالأرصن ــع ل ال�ي
ــة  ــل الموضوع ن لخطــة العم ــ�ي ــذ الفعال التنســيق والتنفي
تقديــم الســتجابة  أجــل  مــن  التقييــم  مــن  انطالقــا 

المناســبة للكــوارث.

ي الهــدف العــام للمحــور 2 مــن 
وع �ن وينــدرج المــ�ش

النمــو  »إرســاء  الفقــر:  لمحاربــة  اتيجي  ســرت الإ طــار  الإ
ي المحيــط القتصــادي للفقــراء« ويســعى إل تحقيــق 

�ن
التاليــة: الأهــداف الخاصــة 

ة: إرســال الأدويــة والمعــدات  ضمــان الإجــراءات المبــا�ش
ــكان  ــواء ... إل الس ي ــواد الإ ــة وم ــواد الغذائي ــة والم الطبي

ــوارث؛ ــات والك ــن الأزم ــن م ري المترن

دعــم عمليــات إعــادة تأهيــل المراكــز الصحيــة أو ترميــم 
ي ظرفيــة الطــوارئ، وبرامــج المســاعدة الطبيــة 

المــدارس �ن
ــدة  ــي لفائ ــرف الصح ــاه وال ــد بالمي وي ن ــة والرت والغذائي

ديــن؛ ن والم�ش ن والالجئــ�ي ي مناطــق المحرومــ�ي
الســكان �ن

تقديــم المنــح الماليــة للمنظمــات غــري الحكوميــة العاملة 
؛ ي

نســا�ن ي المجال الإ
�ن

إنشــاء مخــزون مــن المــواد الغذائيــة وغــري الغذائية تســري 
. ي

نســا�ن نســان والعمل الإ مــن قبــل مفوضيــة حقــوق الإ

نسانية هي: غاثة الإ مكونات صندوق المساعدة والإ

ــة  ــري الغذائي ــوارد غ ــن الم ــزون م ــوارئ: مخ ــة الط مكون
)الخيــام والبطانيــات والفــرش وأدوات المطبــخ( وكميــات 

ــدة(. ــق مجم ــة )صنادي غذائي

مكونــات النتعــاش: البنيــة التحتيــة الأساســية، دعــم 
ي هــذا المجــال، 

المنظمــات غــري الحكوميــة العاملــة �ن
ي الســجون

وكميــات غذائيــة �ن

خــاص  للدخــل: صنــدوق  المــدرة  الأنشــطة  مكونــة  
للدخــل. المــدرة  الأنشــطة  لتمويــل 

وع  وع: أجــور فريــق المــ�ش مكونــة تســيري وتنســيق المــ�ش
. ونفقــات التســيري
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خارطة الطريق الستئصال أشكال الرق المعارصة: مفوضية حقوق 
ي عى الخطوط االأمامية للتحسيس

نسا�ن نسان والعمل االإ االإ

لمواجهــة واســتئصال أشــكال الــرق المعــارصة، اعتمــدت 
الحكومــة الموريتانيــة يــوم 6 مــارس 2014 خارطــة طريــق 
مــن 29 نقطــة ـ انظــر المؤطــر ـ. وتــم اعتمــاد خطــة 
ــمل  ــام 2014، وتش ــبتمرب ع ــوم 30 س ــة ي ــا الوطني عمله

ــة محــاور رئيســية هــي:  ثالث

، ي
طار القانو�ن 1.  إصالح الإ

2. التحسيس، 

امج الجتماعية والقتصادية .  3. الرب

لقــد أنشــأت الحكومــة لجنــة وزاريــة تجتمــع برئاســة 
معــاىلي الوزيــر االأول لتنفيــذ ومتابعــة وتقييــم خطــة 
ي توليهــا 

ــىت ــة ال ز هــذا الإجــراء الأهمي ــرب العمــل هــذه. وي
ــة. وقــد  شــكالية الجتماعي ــة لهــذه الإ الحكومــة الموريتاني
كلفــت هــذه اللجنــة بوضــع وتنفيــذ خطــة عمــل وطنيــة 

. ي
ــىن ــام الوط ــرأي الع ــدولي وال ــع ال ــا المجتم ــاد به أش

وتعمــل لجنــة فنيــة لمتابعــة تنفيــذ خارطــة الطريــق 
ــذ إجــراءات  ن لضمــان تنفي ــذ ســنت�ي ــل من ــل أو مل دون كل
وتوصيــات خطــة العمــل الوطنيــة. وتتــول مفوضيــة 
ي ســكرتارية هــذه اللجنة.

نســا�ن نســان والعمــل الإ حقــوق الإ

ــوق  ــة حق ــت مفوضي ــة، قام ــذه المهم ــة إل ه ضاف وبالإ
ي بعــدة نشــاطات تحســيس 

نســا�ن نســان والعمــل الإ الإ
ــة. ــل الوطني ــة العم ــا خط ــت به أوص

ي 
يشــارك علمــاء وفقهــاء وبعــض منظمــات المجتمــع المد�ن

ــل«  ــإن »قواف ــذا ف ــية. وهك ــطة التحسيس ــذه الأنش ي ه
�ن

ي عامــي 
التحســيس قــد جابــت عــ�ش  وليــات مــن البــالد �ن

2015 و 2016 لنــ�ش التســامح والممارســات الجيــدة مــن 

ــم  ــم تنظي ــا ت ــارصة. كم ــرق المع ــكال ال ــاء أش ــل إنه أج
عــالم والتحســيس  العديــد مــن مــن ورشــات وملتقيــات الإ
ي 

ــا�ن نس ــل الإ ــان والعم نس ــوق الإ ــة حق ــل مفوضي ــن قب م
ــات  ــالم ومنظم ع ــائل الإ ــل وس ــرأي، مث ــادة ال ــدة ق لفائ
محاربــة  جبهــة  عــى  لتعبئتهــم   ، ي

المــد�ن المجتمــع 
ء تشــكل أولويــة بالنســبة للحكومــة  ي

مخلفــات الــرق، الــ�ش
الموريتانيــة.

وطبقــا لخطــة العمــل الوطنيــة لتنفيــذ توصيــات خارطــة 
ــارصة،  ــرق المع ــكال ال ــتئصال أش ــل اس ــن أج ــق م الطري
ة 2015  ــرت ــة خــالل الف ــال التالي ــة بالأعم ــت المفوضي قام

ـ 2016:

امج . 1 تنفيذا للمكونة المتعلقة برب
عية عن ممارسة  التحسيس حول نزع ال�ش

ي قامت مفوضية حقوق 
قاق، ال�ت سرت االإ

: ي بما يىي
نسا�ن نسان والعمل االإ االإ

المجتمــع  قــادة  لفائــدة  للتحســيس  ن  نتظيــم ورشــت�ي
المناهــض  يــع  الت�ش عــالم حــول  ي ووســائل الإ

المــد�ن
للعبوديــة؛

ــة  ي محارب
ن �ن ــ�ي ن المتخصص ــ�ي ــن الصحفي ــبكة م ــاء ش إنش

مــع  العالقــات  وزارة  مــع  اكــة  بال�ش الــرق،  مخلفــات 
؛ ي

لمــان والمجتمــع المــد�ن الرب

ريــن  تنظيــم قوافــل التحســيس لفائــدة الأشــخاص المترن
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مــن مخلفــات الــرق حــول حقوقهــم. وقــد جابــت هــذه 
اكنــة،  ي عــ�ش وليــات مــن البــالد: الرب

القوافــل عــدة قــرى �ن
آدرار،  زمــور،  يــس  تري ارزة،  الــرت گورگــول،  لعصابــه، 
، وتگانــت. ي ، الحــوض الغــر�ب ي

�ت ي، الحــوض الــ�ش إينشــري

قوافــل التحســيس: حــوار مثمــر مــع ســكان المواطــن 
القرويــة

ن  ــ�ي ــكان المحلي ــيس الس ــل إل تحس ــذه القواف ــدف ه ته
حــول حقوقهــم  وواجباتهــم وإطالعهــم عــى مجموعــة 
ي 

ع الموريتــا�ن ي صــادق عليهــا المــ�ش
ن وانظــم الــىت القوانــ�ي

ن  للقضــاء عــى مخلفــات الــرق وإعطــاء جميــع المواطنــ�ي
ي النفــاذ إل عمــل مدفــوع الأجــر، ناهيــك 

حقوقهــم �ن
ي النفــاذ إل 

ي ســن الدراســة �ن
ــع الأطفــال �ن عــن حــق جمي

ن  التعليــم.  مــن خــالل التعليــم والتكويــن يمكــن تحســ�ي
مســتوى معــاش هــؤلء الســكان الذيــن كانــوا يعانــون مــن 
مخلفــات العبوديــة. تنــاول العلمــاء والقانونيــون وممثلــو 
ي عــى التــوالي الــكالم أمــام هــؤلء 

المجتمــع المــد�ن
الجماهــري للــرد عــى إشــكالياتهم الخاصــة، مشــددين 
ي يتعــرض لهــا أولئــك الذيــن ل 

عــى العقوبــات الــىت
ي 

يمتثلــون القانــون الــذي يجــرم ممارســات الــرق البائــدة �ن
موريتانيــا، والــذي تــم رفــع محاربــة مخلفاتــه إل مســتوى 
ــذ  ــت بتنفي ي قام

ــىت ــة، ال ــبة للحكوم ــة بالنس ــة وطني أولوي
ــون  ــن ل يزال ــدة هــؤلء الســكان الذي ــة لفائ ــج موجه برام
امــج  يعانــون مــن تلــك المخلفــات. وتنفــذ هــذه الرب
القتصاديــة والجتماعيــة للنفــاذ إل الخدمــات الأساســية 
ــن  ــة التضام ــة الوطني ــة إل الوكال ــام الموكل ي إطــار المه

�ن
ــاء  ــة الفقــر: بن ــرق وللدمــج ومحارب ــة مخلفــات ال لمحارب
ي آدوابــه، والمراكــز الصحيــة، وإنشــاء خطــوط 

المــدارس �ن
ــة إل  ضاف ــدة الأ�، بالإ ة، خاصــة لفائ القــروض الصغــري

ــخ ...  ــة، ال ــالت النقدي التحوي

ي إطار تعميم النصوص المتعلقة . 2
�ن

بمحاربة العبودية، قامت مفوضية حقوق 
ي باالأنشطة التالية:

نسا�ن نسان والعمل االإ االإ

عــالم، تنظيــم عــدة حلقات 	  اكــة مــع وســائل الإ ي �ش
 �ن

قاقية؛ عية الممارســات الســرت نقاشــية حول عــدم �ش

ــمل 	  ــمية يش ــدة الرس ــن الجري ــاص م ــدد خ ــ�ش ع  ن
ي صادقــت عليهــا 

المعاهــدات الدوليــة الرئيســية الــىت
ــان؛ نس ــوق الإ ــة بحق ــا والمتعلق موريتاني

 تنظيــم ثــالث ورشــات لتكويــن القضــاة وأعــوان 	 
ي ووســائل 

ن عــن المجتمــع المــد�ن القضــاء وممثلــ�ي
ي 

ــىت ــة ال ــة الدولي ــوص القانوني ــول النص ــالم ح ع الإ
بحقــوق  والمتعلقــة  موريتانيــا  عليهــا  صادقــت 
ي نواكشــوط 

نســان. تــم تنظيــم الورشــة الأول �ن الإ
ي ألگ. ومــن المقــرر أن 

ي نواذيبــو والثالثــة �ن
والثانيــة �ن

تنعقــد الورشــة الرابعــة مــن هنــا لنهايــة عــام 2016 
ــه. ي كيف

�ن

ي منتصف الطريق
االستعراض �ن

ي قــر 
نظمــت الحكومــة يــوم 26 مايــو 2015 �ن

ي 
�ن الســتعراض  ملتقــى  بنواكشــوط،  المؤتمــرات 

نجــازات خطــة  منتصــف الطريــق متبعــة وتقييــم لإ
ــرق. ــة لمحاربــة مخلفــات ال ــل الوطني العم

ــر  ــالي الوزي اف مع ــت إ�ش ــى تح ــذا الملتق ــرى ه ج
اض  . وتــم إحصــاء واســرت ن الأول يحــىي ولــد حدمــ�ي
ي تقــوم بهــا مختلــف القطاعــات 

جميــع الأعمــال الــىت
ــم اســتعراضها.  ي ت

ــىت ــق وال ــة بخارطــة الطري المعني
ترقيــة  إن  الأول  الوزيــر  قــال  المناســبة،  وبهــذه 
نامج  ي الرب

نســان يشــكالن أولويــة �ن وحمايــة حقــوق الإ
الســيد  فخامــة  الجمهوريــة،  لرئيــس  ي  النتخــا�ب
ة أساســية  ن محمــد ولــد عبــد العزيــز، باعتبارهمــا ركــري
ــة القانــون والمؤسســات، وإرســاء قيــم  قامــة دول لإ
ــبة  ــروف المناس ــة الظ ــة وتهيئ ــة والديمقراطي الحري

ــا.  ي بالدن
ــار �ن ــة والزده ــق التنمي لتحقي

ي هــذا الصــدد إل أن محاربــة أشــكال الــرق 
وأشــار �ن

ة، نظــرا لأهميتهــا مــن  ن المعــارصة تحتــل مكانــة متمــري
ن  ي ع لجميــع أشــكال التميــري

أجــل الســتئصال النهــا�أ
ن أفــراد المجتمــع، وتعزيــز التماســك  والتفــاوت بــ�ي
ي 

نســان والحــق �ن ام كرامــة الإ الجتماعــي، واحــرت
ي إطــار مجتمــع المســاواة الــذي 

الحيــاة الكريمــة، �ن
ي جــو مــن التنميــة والســالم 

يعيــش مواطنــوه �ن
ــتقرار. والس
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: شهادات الرضاء ي
نسا�ن نسان والعمل االإ مفوضية حقوق االإ

نسان  وع ترقية حقوق االإ السيدة أفا رانج، منسقة م�ش
 ) ي

ي االألما�ن
نسان )التعاون الف�ن والحوار حول حقوق االإ

ي موريتانيا: 
�ن

ن  بــ�ي اكــة  بال�ش »أنــا ســعيدة جــدا 
 GIZ ي 

الألمــا�ن ي 
الفــىن التعــاون 

ــل  نســان والعم ــوق الإ ــة حق ومفوضي
. ي

نســا�ن الإ

المثمــر،  التعــاون  هــذا  وبفضــل 
وع  مــ�ش خــالل  مــن  معــا،  تمكنــا 
نســان والحــوار حــول  ترقيــة حقــوق الإ
ي عــام 

نســان، مــن تحقيــق العديــد مــن الأنشــطة �ن حقــوق الإ
.2016

ن إنجــازات أخــرى،  إعــداد   ونســتطيع أن نذكــر، مــن بــ�ي
ــا  ي صادقــت عليه

ــىت ــة ال ــدوق يشــمل المعاهــدات الدولي صن
ن الوطنيــة ذات الصلــة، وورشــات تحســيس  موريتانيــا والقوانــ�ي
ــن  ــدد الخــاص م ــو، حــول الع ي نواكشــوط ونواذيب

القضــاة �ن
ي 

الــىت الدوليــة  بالمعاهــدات  المتعلــق  الرســمية  الجريــدة 
، بالتعــاون  صادقــت عليهــا موريتانيــا والتكويــن الأســا�ي
دارة والصحافــة والقضــاء وزارة  مــع المدرســة الوطنيــة لــالإ
 60 لفائــدة   ، ي

المــد�ن والمجتمــع  لمــان  الرب مــع  العالقــات 
نســان.«  ي موضوعــات »حقــوق الإ

صحفيــا �ن

وأشــري إل أن هــذا الصنــدوق الــذي يحتــوي عــى المعاهــدات 
قــد حظــي بتقديــر كبــري مــن قبــل القضــاة. ويشــكل أداة 

. ن ــ�ي ــالب والصحفي ن والط ــ�ي ــة للباحث عملي

ــم  ــا ت ــل تأطــري 20 صحفي ويجــري إنجــاز أنشــطة أخــرى مث
نســان  وع ترقيــة حقــوق الإ انتقاؤهــم وســيتعاون معهــم  مــ�ش
قية  ي إطــار مقاربة مســتمرة لرت

نســان �ن والحــوار حــول حقوق الإ
نســان. وســيتم تنظيــم ورشــات مشــابهة لورشــات  حقــوق الإ
اكنــة( وكيفــه  ي ألگ )الرب

نواكشــوط ونواذيبــو لفائــدة القضــاة �ن
)لعصابــه(

ــا  ــا، فإنن ــاتنا مع ــه مؤسس ــذي حققت ــدم ال ــوء التق ــى ض وع
نســان  ــد مــن التعــاون مــع مفوضيــة حقــوق الإ نطلــب المزي
ــن  ــد م ــا المزي ــق معه ــوي أن نحق ي نن

ــىت ي ال
ــا�ن نس ــل الإ والعم

ــان.«  نس ــوق الإ ــة حق ــار ترقي ي إط
ــطة �ن الأنش

السنية يرعاها الله، رئيسة جمعية النساء المربيات 
نسان والتعليم من أجل ترقية حقوق االإ

»إن  جمعيــة النســاء المربيــات مــن 
ي 

ــىت ــان ال نس ــوق الإ ــة حق ــل ترقي أج
أنــم  ويســعدها  فهــا  ي�ش أرأســها 
ــة  ــا وثيقــا مــع مفوضي تقيــم  تعاون
 . ي

نســا�ن نســان والعمــل الإ حقــوق الإ
ــة عــى  اك ــد تأسســت هــذه ال�ش وق
ي 

المــد�ن المجتمــع  ن  بــ�ي الــدوام  
. ي

ــا�ن نس ــل الإ ــان والعم نس ــوق الإ ــة حق ومفوضي

أ وأشــكر مفوضيــة  ، أهــىن ي
ي المجتمــع المــد�ن

ي عضــوا �ن
وبصفــىت

ــه  ــاعدته ودعم ــى مس ــان ع نس ــل الإ ــان والعم نس ــوق الإ حق
. ي

الفــىن

هــذه  إل مســؤولي  نــداء  لأوجــه  الفرصــة  هــذه  وأغتنــم 
ــز قــدرات منظمــات  ي تعزي

المؤسســة مــن أجــل المســاهمة �ن
ــوق  ــال حق ي مج

ــة �ن ــك العامل ــة تل ي وخاص
ــد�ن ــع الم المجتم

نســان.« الإ

ن  ن الموريتاني�ي عمر المختار، رئيس شبكة الصحفي�ي

نسان لحقوق االإ

ن  الصحفيــ�ي شــبكة  إنشــاء  »تــم 
ــوم  ــان ي نس ــوق الإ ن لحق ــ�ي الموريتاني
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وقــد رســمت الشــبكة لنفســها مهمــة 
ي 

تحســيس فاعــىي المجتمــع المــد�ن
ــول  ــكان ح ن والس ــي�ي ــادة السياس والق
ــة  ــن معرف ــم م ــان لتمكينه نس ــوق الإ ــالت حق ــف مج مختل

ي حــالت النتهــاكات.
حقوقهــم والمطالبــة بهــا �ن

ي 
ــا�ن نس ــل الإ ــان والعم نس ــوق الإ ــة حق ــت مفوضي ــد وضع لق

ــا  ــان برنامج نس ــوق الإ ن لحق ــ�ي ن الموريتاني ــ�ي ــبكة الصحفي وش
ــال  ي مج

ــالم �ن ع ــائل الإ ي وس ــىي ــري مهن ــن وتأط ــا لتكوي طموح
ــان. نس ــوق الإ حق

ي 
نســا�ن نســان والعمــل الإ كمــا قــررت مفوضيــة حقــوق الإ

نســان تتابعــا  ن لحقــوق الإ ن الموريتانيــ�ي وشــبكة الصحفيــ�ي
نســان، مــن خــالل دعــم ضحايــا  معــا تنفيــذ حقــوق برامــج الإ
النتهــاكات، والكشــف عــن الخروفــات والقيــام بحمــالت 

ي موريتانيــا.«
نســان �ن قيــة حقــوق الإ لرت
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ي 
نســا�ن نســان والعمــل الإ ــة حقــوق الإ ــم إنشــاء مفوضي ت

بموجــب المرســوم رقــم 216 ـ 2014 الصــادر بتاريــخ 
12/11/2014، الــذي يلغــي المرســوم رقــم 247/2008 
ويشــكل  محلــه  ويحــل   24/12/2008 بتاريــخ  الصــادر 
ــة  داري ها مــن الســتقاللية الإ ي تســيري

إدارة مهمــة تتمتــع �ن
ــة. والمالي

ي تحــت 
نســا�ن نســان والعمــل الإ تقــع مفوضيــة حقــوق الإ

ة للوزيــر الأول وتســري مــن قبــل مجلــس  الوصايــة المبــا�ش
دارات  الإ أعضــاؤه  ويمثــل  المفــوض،  برئاســة  رقابــة 
ممثــل  وكــذا  تدخلهــا،  ومجــالت  بمهمتهــا  المعنيــة 

لعمالهــا، بصفــة مراقــب.

وبشــكل عــام، تكلــف المفوضيــة بتصــور وترقيــة وتنفيــذ 
ــل  ــان والعم نس ــوق الإ ــال حق ي مج

ــة �ن ــة الوطني السياس
ي المجــالت المحــددة 

ي مــن خــالل التدخــل �ن
نســا�ن الإ
ــة: التالي

نسان أ. حقوق االإ

قية وحماية حقوق  وضع وتنفيذ السياسة الوطنية لرت
نسان والدفاع عنها من خالل: الإ

نسان،	  ترقية ون�ش حقوق الإ
نسان والدفاع عنها.	  حماية حقوق الإ

نسان ب.  حقوق االإ

 ، ي
نسا�ن ي مجال العمل الإ

ـ  ترقية السياسة الوطنية �ن
وذلك بالتعاون مع القطاعات الأخرى؛

ي تشجع الحماية 
ـ  دعم وتنفيذ كافة الأنشطة الىت

ن ظروف معاش الفئات الهشة من  والتكفل أو تحس�ي
خالل برامج موجهة نحو التوزيع العادل للخدمات 

الأساسية.
، والمكتب  ي

والمؤسسات ومنظمات المجتمع المد�ن
مسؤول عن:

ج.  الهيكل التنظيمي

يهدف الهيكل التنظيمي الجديد إل تزويد 	 
ي تمكنها من الأداء 

المفوضية بالكيانات والهياكل الىت
الأمثل للمهمة الموكلة إليها، وهي: تصور وترقية 

نسان  ي مجال حقوق الإ
وتنفيذ السياسة الوطنية �ن

: ، ويبدو عى النحو التالي ي
نسا�ن  و العمل الإ

1.   الديوان:
 ـ  مفوض،

 	  مفوض مساعد،

 	  مكلفان بمهمة،
	  مفتش عام، 

ن    بمساعدة مفتش�ي

، ي
 	  مستشار قانو�ن

،  	  مستشار مكلف بمراقبة التسيري
، ن  	  مستشار مكلف بتعزيز القدرات والتحس�ي

	   مستشار مكلف بالتصال والعالقات العامة،
ـ   مستشار مكلف بالتخطيط والتعاون والمتابعة 

والتقييم.

 2.   المديريات المركزية:
نسان وتتكون من  أ.  المديرية العامة لحقوق الإ

ن )02(:  مديريت�ي
نسان والتماسك الجتماعي    ـ  مديرية ترقية حقوق الإ
امات الدولية     ن نسان واللرت  ـ  مديرية حماية حقوق الإ

ن  نساني�ي ب.  المديرية العامة للعمل والوقاية الإ
ن )02(:  وتتكون من مديريت�ي

ي	 
نسا�ن مديرية ترقية العمل الإ

نسانية 	   مديرية التحمل والرعاية الإ
دارية والمالية  ج. المديرية الإ

امج الوظيفية:  3.  الرب
نسانية؛ غاثة الإ  أ.  صندوق المساعدة والإ

عالم والتحسيس والتوثيق. ب. مركز الإ

:  المهام والهياكل ي
نسا�ن نسان والعمل االإ مفوضية حقوق االإ


