
 

 

 

 األمانة العامة 

 األسئلة املسبقة املتعلقة بالتقرير األولي للجمهورية اإلسالمية املوريتانية

 

لييييت ارتبييييار ا وااليييييا) واملعاهيييياا) ابمييييا ة  ييييا املعاهيييياا) املتعلقيييية إفييييي الولييييش الييييه  وريييييا بتو يييي  موريتانيييييا  .1

تجيا  ه يه  وتسيال  اللج ية ةيميا إيا  يتح ا   ،رلت مي  مروبية القيوانان الوة ييةأبحقوق ا وسان( بمروبة 

 .ا وااليا) في املحاكح

 .الجهود التي بهلت ا الاولة في سبيل ورر وتعميح امليثاق العربي لحقوق ا وسانوتسال  اللج ة ر   .2

 .ورال واملهام وا نجازا)(وطلب اللج ة معلوما) ر  املرصا الوةني لحقوق املرأة والاتاة ااإل .3

 .ستراويجية الوة ية لترلية و ما ة  قوق ا وسانل  ا ا  إوتسال  اللج ة ر  املرا ل التي وصلش  .4

فييي دمجهييح رييادة وضيياف ةئيية مييا اعييرط بييالحراةان ااألرلييال السييابقان( و هييود الاوليية إل أتستاسيير اللج يية ريي   .5

 وهل ه اك ا رالا) ومياز ا جابي وجاههح؟  املجتمع املوريتاوي، 

ا مسييييولي إناييياي القيييانون ورييياد أ  يييام  رجيييت بييييان رييياد الييياراومل القةيييااية املتعلقييية بمييي ارح التعيييه ب ضييي .6

 اإلدانة الصادرة وأ  ام التعويض للضحا ا.

اةييي  ميييع  .7 وتسيييال  اللج ييية رييي  امليييواد القانونيييية التيييي وحيييون رقو ييية اإلرييياام أ يييا أ  امهيييا وةيميييا إيا  انيييش وتو

 املادة السادسة م  امليثاق واملتعل  بالح  في الحياة.

 لتعيان القةاة. وتسال  اللج ة ر  اإل رالا) املتبعة  .8

 وتسال  اللج ة ر  التاابار املتعلقة باألم  الوظياي للقةاة. .9



 

 

 

 األمانة العامة 

، ووتسييال  اللج يية وجييار باألاييملا وطلييب اللج يية واصيييال) أكميير ريي  مةر ييا) الملطيية الوة ييية ملحار يية اإل .10

ريي  الجهيييود الححوميييية املتعلقييية ب ي يييال اليييوجي وجيييا   يييرااح اإلوجيييار بالبرييير ورييي  رييياد الييياراومل املتعلقييية 

  باإلوجار بالبرر   وولك التي صار ) ه ا أ  ام باإلدانة واأل  ام التي وتةم  تعويةا) للضحا ا.

األةاييا ، ومييالي الرييرو  التييي وخطيية العمييل املتعلقيية بييال وا  القسيير  وزوا  وطلييب اللج يية واصيييال) ريي   .11

  حادها القانون لل وا  للاتيا) دون الثام ة ررر م  رمرها؟

لتعريي  القييانووي لجريمية ا بتصييامل فيي امل قوميية القانونيية ملوريتانيييا واملركي  القييانووي وتسيال  اللج ية ريي  ا .12

 للنسال ضحا ا هه  الجريمة.

 رجيييت وقيييا ح معلوميييا) رييي   ييي  امليييرأة املوريتانيييية فيييي نقيييل  نسييييت ا املوريتانيييية إليييت أب الهيييا ر يييا زوا هيييا مييي   .13

 أ  بي.

 الاراسة التي وجري ا الححومة لتحا ث ماونة األ وا  الشملصية. وتسال  اللج ة ر  املرا ل التي بلغت ا .14

 .وسان في ال قام التربو  والتعليمي في موريتانياتاريس  قوق اإل رجت وقا ح معطيا) إضاةية متعلقة ب .15

دانت ح بمو ب لانون  ما ية الرميوز الوة يية ووجيريح املسياب ه يبية الاولية إوتسال  اللج ة ر  راد م  وح  .16

 .2020 محار ة التالرب باملعلوما)ولانون  2021واة  لس ة وشرط امل

ةبيعية اروباةهيا ومهامهيا وراللت يا اوطلب اللج ة معلوميا) واصييلية ري  الهيئية العلييا للصيوويا) واملراييا)  .17

 (.مع السلطا) الثالث

ح وةيميه ا فيي وهيل وي ،وتسال  اللج ة ر  املعا ار امله ية والا ية للصيح  التيي وتمتيع بتغطيية و يالي  الطبيع .18

 لانون ارتماو  الجمعية الوة ية؟



 

 

 

 األمانة العامة 

 .2017س ة لوطلب اللج ة معلوما) واصيلية ر  ا ستراويجية الوة ية ملأسسة ال وف  .19

لطايييييل ومييييياهو سييييي  الييييي وا  وسييييي  العميييييل وسييييي  املسييييييولية لالقيييييانون املوريتييييياوي تسيييييأ  اللج ييييية رييييي  تعريييييي   .20

 .وريتاويوة  القانون املالج ااية 

 ا نتةابا) لل قابا) امله ية والعمالية واإلةار القانووي امل قح إل رائ ا. رجت بيان سيالا)  .21

  رجت وقا ح البيانا) اإل صااية املتعلقة بمتوسط الاخل ومعا ) البطالة. .22

 .2019التي ارتمات ا الححومة في رام  الترغيل لترلية الوة ية ا ستراويجيةوتسال  اللج ة ر  مةر ا)  .23

 ج برنامج التمويال) الصغارة في امل اة  الرياية. رجت وقا ح ررض ل تاا .24

السيي وا) لقطيياف الصييحة ولطيياف التعليييح ميي  املوازنيية العاميية خييال   ةملصصيياملنسييبة الوتسييال  اللج يية ريي   .25

 .الثالث األخارة

وطليييب اللج يييية إ ةيييا ا للجهييييود املبهولييية فييييي موا هيييية  ااحييية كورونييييا، وأ ييير الجااحيييية رليييت ممارسيييية الحقييييوق  .26

 الوصو  للعاالة والح  في التعليح.خاصة الح  في 

تستاسيير اللج يية ريي   هييود الاوليية الطييرط فييي م اةحيية والولا يية ميي  سييرةان ر يي  اليير ح الييه  ت ييجل ةييي   .27

 .صابا)اإل  م موريتانيا وسبة رالية  اا 

 


