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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

. ٢٠١٠نـوفمرب  / تشرين الثاين١٢ إىل ١، دورته التاسعة يف الفترة من ٥/١ حقوق اإلنسان 
نـوفمرب  / تشرين الثـاين   ١٠ املعقودة يف    ١٦وجرى االستعراض املتعلق مبوريتانيا يف اجللسة       

وترأس وفد موريتانيا مفوض حقوق اإلنسان والعمل اإلنساين والعالقات مع اجملتمع           . ٢٠١٠
واعتمد الفريق العامل هذا التقرير عـن موريتانيـا يف          . املدين السيد حممد عبد اهللا ولد خطر      

  .٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٢ املعقودة يف ١٧جلسته 
، اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التـايل         ٢٠١٠نيه  يو/ حزيران ٢١ويف    -٢
  . غواتيماال وموريشيوس وهنغاريا: لتيسري االستعراض املتعلق مبوريتانيا) اجملموعة الثالثية(
، صدرت الوثائق التالية ألغـراض      ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

  :االستعراض املتعلق مبوريتانيا
ــينتقر  )أ(   ــر وط ــرة   /ي ــاً للفق ــدم وفق ــايب مق ــرض كت ) أ(١٥ع

(A/HRC/WG.6/9/MRT/1)؛  
 جتميع للمعلومات أعدته املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً              )ب(  
  ؛(A/HRC/WG.6/9/MRT/2)) ب(١٥ للفقرة

) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  
(A/HRC/WG.6/9/MRT/3).  

حيلت إىل موريتانيا، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً اململكة            وأ  -٤
املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، واجلمهورية التـشيكية، والـدامنرك، وأملانيـا،            

وهذه األسئلة متاحة على املوقع . والتفيا، وهولندا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، والنرويج  
  .بكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشاملالش

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً   
وأثىن عدد من الوفود على موريتانيـا  .  وفدا٥٢ًأدىل ببيانات خالل احلوار التفاعلي    -٥

لتصديقها على الصكوك األساسية حلقوق اإلنسان وجلهودها يف جمـايل حقـوق اإلنـسان              
  .ع الثاين من هذا التقرير التوصيات املقدمة أثناء احلواروترد يف الفر. والدميقراطية
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  العرض املقدم من الدولة موضوع االستعراض  -ألف   
اغتنم الوفد فرصة احلوار مع الفريق العامل، يف إطار االستعراض الدوري الـشامل،               -٦

عضواً إلعادة تأكيد عزم حكومة مجهورية موريتانيا اإلسالمية على مواصلة جهودها، بصفتها 
يف اجمللس، يف سبيل الدفاع عن حقوق اإلنسان وصون الكرامة البشرية واحتـرام املبـادئ               

  .األساسية لألمم املتحدة
وشدد الوفد على أن التقرير الوطين نتاج عملية تشاور سامهت فيها مجيع العناصـر                -٧

ـ          . الفاعلة املعنية  شاركة اللجنـة   وقد أعدت هذا التقرير جلنة تقنية مشتركة بني الوزارات مب
  .الوطنية حلقوق اإلنسان

 عامـاً علـى     ٥٠وأفاد الوفد بأن موريتانيا، اليت تستعد لالحتفال بعد أيام مبـرور              -٨
وهـذه املبـادئ    . االستقالل الوطين، تعترب حقوق اإلنسان مبادئ أساسية ال رجوع عنـها          

ـ  "مكرسة يف ديباجة الدستور اليت تؤكد أن الشعب املوريتاين           ادئ الدميقراطيـة   متمسك مبب
ديسمرب / كانون األول  ١٠الوارد حتديدها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر بتاريخ          

 ١٩٨١يوليـه   /متوز ٢٨ وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب الصادر بتاريخ         ١٩٤٨
  ."ويف االتفاقيات الدولية اليت وافقت عليها موريتانيا

مبادئ احلرية والعدالة واملساواة وعدم التمييز والتـسامح        وكرست القوانني الوطنية      -٩
وقد صدقت موريتانيا   . واحترام احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية      

على املعاهدات واالتفاقيات والربوتوكوالت الدولية الرئيسية املتعلقة حبقوق اإلنسان، وقدمت 
كذلك وافقت موريتانيا علـى مجيـع       . قة بتنفيذ هذه الصكوك   يف هذا الصدد التقارير املتعل    

وقدم البلد يف هذا اإلطار تقارير      . اإلجراءات اخلاصة وجهها هلا املكلفون ب   طلبات الزيارة اليت    
؛ وجلنة حقوق   ٢٠٠٤ و ١٩٩٩إىل جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري يف عامي           

عنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  ، واللجنة امل  ٢٠٠٩ و ٢٠٠١الطفل يف عامي    
  .٢٠٠٧يف عام 

 ٢٠٠٨اإلجراءات اخلاصة، استقبلت موريتانيا يف عام       يف إطار   زيارات  الوخبصوص    -١٠
 املقـرر  ٢٠٠٩املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري، ويف عام       

 أيضاً الفريق العامل املعين باالحتجـاز       ٢٠٠٨يف عام   اخلاص املعين بأشكال الرق املعاصرة، و     
وجتلى بفضل مجيع هذه الزيارات ما حلكومة موريتانيا من إرادة سياسـية لرفـع              . التعسفي

  .التحديات اليت تواجهها
وسعياً إىل تكريس مجيع احلقوق، أنشأت موريتانيا إطاراً مؤسسياً مـستوىف يـضم               -١١

: على وجه اخلـصوص   ، منها   املؤسسات املعنية حبقوق اإلنسان   كثرياً من اإلدارات الوزارية و    
وزارة الشؤون االجتماعية والطفولة واألسرة، ومفوضية حقوق اإلنسان والعمل اإلنـساين           
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والعالقات مع اجملتمع املدين، ووسيط اجلمهورية، واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، واللجنـة            
  .مة، واجمللس الوطين للطفولةالوطنية للشفافية املالية يف احلياة العا

وأفاد الوفد بأن الوقائع املبينة يف التقرير الوطين تؤكد اإلرادة السياسية القوية الـيت                -١٢
لى مواصلة اجلهود الرامية إىل وضع حد       عحتدو سيادة رئيس اجلمهورية حممد ولد عبد العزيز         

وتـربز  . قة وآثار االسترقاق  مواجهة القضايا اإلنسانية العال   ثل  مالنتهاكات حقوق اإلنسان    
تلك الوقائع أيضاً عزم احلكومة على تعزيز السياسات والربامج الرامية إىل بناء دولة قـانون               

  .عتيدة قوامها العدالة واملساواة
وشدد الوفد على أن البلد يتوخى أيضاً االرتقاء بـالظروف املعيـشية والـصحية                -١٣

و العفو عن األشخاص املدانني الذي يستوفون       للمحتجزين، ويطبق سياسة جزائية موجهة حن     
  .شروط العفو

متثلت التبذير  ويف جمال احلوكمة الرشيدة، اختذت إجراءات مهمة من أجل مكافحة             -١٤
العليـا  يف تشكيل اللجنة الوطنية للشفافية املالية يف احلياة العامة وإنشاء هيئات حمكمة العدل              

وترمي هذه السياسة اجلديدة إىل ضمان إعادة توزيـع         . املكلفة مبقاضاة كبار مسؤويل الدولة    
  .سوء اإلدارةتعطال بسبب املوارد توزيعاً منصفاً وتنمية البلد، ومها هدفان لطاملا 

وأفاد الوفد بأن اجلهود املبذولة يف سبيل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها مل حتل دون                -١٥
     لنامية، حتـديات متعـددة ال سـيما يف        استمرار مواجهة البلد، شأنه يف ذلك شأن البلدان ا        

جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية الذي يستدعي تطويراً سريعاً يكفل بلـوغ األهـداف             
  .اإلمنائية لأللفية

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء   
ن وقفاً فعلياً   أوالحظت أيضاً   . الحظت اجلزائر تعزيز اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان        -١٦

، عـن  جهات أخـرى  سنة، لكنها أعربت، على غرار    ٢٠ساري منذ   لتنفيذ عقوبة اإلعدام    
 يف املائة مـن     ٢٠والحظت اجلزائر أيضاً ختصيص حصة      . إلغاء هذه العقوبة  قلقها إزاء عدم    

 ذلك  االنتخابية للنساء، مما يسر متثيلهن يف اجملالس البلدية ويف السلطة القضائية وغري           املقاعد  
  .وقدمت اجلزائر توصيات يف هذا الصدد. من مؤسسات الدولة

والحظت السنغال قطع أشواط حممودة يف مضمار تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،             -١٧
وهنأت السنغال موريتانيا على التدابري     . بشيء من عدم االستقرار املؤسسي    رغم سياق يتسم    

بت بالتقدم احملرز صوب تعزيز حقوق املـرأة،  القوية املتخذة يف سبيل القضاء على الرق ورح   
ومبا توليه موريتانيا من أولوية ملسألة عودة املوريتانيني الالجئني يف السنغال وإعادة إدماجهم             

. إدماجاً كامالً، وباقتراب موعد افتتاح مكتب ملفوضية حقـوق اإلنـسان يف نواكـشوط             
  .وقدمت السنغال توصيات يف هذا الصدد
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والحظت أيضاً اجلهود   . بالتدابري اإلجيابية املتخذة ملعاجلة قضية التمييز     قطر  نوهت  و  -١٨
املبذولة فيما يتصل باملؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان وبعملها مع اجملتمع املدين من أجل تنفيذ              

وأعربت قطـر عـن     . سياسة حقوق اإلنسان، على حنو ما قامت به وزارة الطفولة واألسرة          
 مبا يشمل مجيع سكان البلـد       ومة خبطوات وجهود من أجل املصاحلة     سرورها إزاء قيام احلك   

  .وقدمت قطر توصية يف هذا الصدد. وشجعتها على املضي قُدماً يف هذا املضمار
. وأشادت ُعمان مبا اختذته موريتانيا من تدابري يف سبيل الوفاء بالتزاماهتـا الدوليـة               -١٩

، كذلك بعملها   ل مفوضية حقوق اإلنسان   هود البلد يف جمال إنشاء املؤسسات مث      ونوهت جب 
  .وقدمت عمان توصية يف هذا الصدد. مع اجملتمع املدينعالقاهتا اإلنساين و

والحظت اململكة العربية السعودية بتقدير دمـج مبـادئ حقـوق اإلنـسان يف                -٢٠
ورحبت أيضاً بإنشاء موريتانيا مؤسـسة وطنيـة حلقـوق         . التشريعات والسياسات الوطنية  

 ١٤ سـنوات و   ٦ وتوفريها التعليم اإلجباري جلميع األطفال املتراوحة أعمارهم بني          اإلنسان
  .وقدمت توصية يف هذا الصدد. سنة
والحظت البحرين األولويات والتحديات اليت يواجهها البلد، ال سيما الفقر املدقع              -٢١

ت أيضاً عـن    وأعرب. الذي يشكل عقبة كأداء أمام التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية        
تقديرها جلهود احلكومة يف سبيل النهوض باملرأة وللتقدم احملرز يف إنشاء املؤسسات واجلهاز             

. القضائي بغية محاية النساء واألطفال ويف إرساء جمتمع مدين يوفِّر هلـم احلمايـة والرعايـة    
من خـالل   وطلبت البحرين مزيداً من املعلومات عن اجلهود املبذولة يف سبيل مكافحة الفقر             

  .وقدمت البحرين توصية يف هذا الصدد. الضمان االجتماعي
. واعترفت اليونان جبهود موريتانيا يف سبيل تعزيز مكانة املرأة يف اجملتمع واالرتقاء هبا           -٢٢

وأعربت عن قلقها إزاء حتفظ موريتانيا العام على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز               
 أحكام معينة من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية،           ضد املرأة وحتفظاهتا على   

  .وقدمت اليونان توصيات يف هذا الصدد. وهي حتفظات تتصل بتنفيذ الشريعة اإلسالمية
وأعربت فلسطني عن سرورها ألن تقرير موريتانيا برهن عن اهتمام احلكومة الكبري              -٢٣

. نوهنا الوطين املبادئ الدولية حلقـوق اإلنـسان       فقد دونت موريتانيا يف قا    . حبقوق اإلنسان 
  . برناجماً واسعاً للقضاء عليهفقد جرمت موريتانيا الرق واعتمدت وإضافة إىل ذلك، 

ورحبت املكسيك باألنشطة الرئيسية املنفَّذة لتحسني الرعاية الـصحية وحـصول             -٢٤
وطلبت . ء يف احلياة السياسية   ورحبت باملبادرات الرامية إىل إشراك النسا     . اجلميع على التعليم  

املكسيك مزيداً من التفاصيل عن احلالة الراهنة لتنفيذ االستنتاجات املستخلصة من الدراسـة             
  .وقدمت املكسيك توصيات يف هذا الصدد. املتعلقة باحلماية االجتماعية

ورحبت تونس بالتعاون املتواصل بني موريتانيا واآلليات الدولية يف جمـال تعزيـز               -٢٥
وأعربت عن تقديرها للدور الذي تؤديه مؤسسات مثـل أمانـة           . حقوق اإلنسان ومحايتها  
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املظامل، باعتبارها مؤسسة مستقلة للوساطة بني اإلدارة احلكومية واملواطنني ُتعـىن بتـسوية             
  .وقدمت تونس توصية يف هذا الصدد. املنازعات بطريقة ودية وحمايدة

ته موريتانيا من جهود يف سبيل تعزيـز حقـوق          وأعرب العراق عن تقديره ملا بذل       -٢٦
وكانت موريتانيا قد اعتمدت أيضاً . ١٩٩١دستور عام   وفق ما نص عليه     اإلنسان ومحايتها،   

وقدم العـراق توصـية يف   . سلسلة من التدابري الرامية إىل التصدي لتحديات حقوق اإلنسان    
  .الصدد هذا
االنتخابية املقاعد   يف املائة من     ٢٠ والحظت الربازيل أن القانون ينص على ختصيص        -٢٧

ضـد  التمييزيـة   للنساء، والحظت يف اآلن ذاته وجود بواعث قلق بشأن تفشي املمارسات            
والحظت الربازيل ما يساور جلنة حقوق      . املرأة، مبا يف ذلك تشويه األعضاء التناسلية لإلناث       

لالغتصاب وغريه من اجلرائم    الطفل من قلق إزاء ممارسة التسمني واالفتقار إىل تعريف واضح           
أن النساء، نظراً لعدم حصوهلن على فرص متـساوية مـع      والحظت الربازيل أيضاً    . اجلنسية

ونوهت الربازيـل   . النظاميعلى حنو مفرط يف القطاع غري       الرجال يف جمال العمل، ممثالت      
. الدات محالت تسجيل الو   ها على مواصلة  بارتفاع معدل تسجيل البنات يف املدارس وشجعت      

العقاب البدين وإلغـاء عقوبـة      إلغاء نص القانون الذي جييز      وحثت الربازيل موريتانيا على     
  .وقدمت الربازيل توصيات يف هذا الصدد. اإلعدام
      ونظرت ماليزيا بعني التقدير إىل التزام موريتانيا بالتعـاون مـع اجملتمـع الـدويل                 -٢٨

ألت عن التقدم احملرز يف إنشاء املكتـب القطـري          وس. وآلية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان    
وقدمت ماليزيا توصـيات يف  . ٢٠٠٩سبتمرب /ملفوضية حقوق اإلنسان، املتفق عليه يف أيلول     

  . هذا الصدد
وأعربت بنغالديش عن سرورها ملا أثبتته موريتانيا من إرادة سياسية للنهوض حبالـة               -٢٩

. لوية للصحة يف ورقة استراتيجية احلد من الفقـر        ورحبت أيضاً بإيالء األو   . النساء واألطفال 
فضالً عن تأثرها بـالظروف     ويف حني أقرت بنغالديش بالتحديات اليت تواجهها موريتانيا،         

كانـت قـد   بأن موريتانيا علماً الدولية، مبا يف ذلك األزمة املالية واالقتصادية وأزمة الغذاء،     
وقـدمت  .  تقييم حالة حقوق اإلنسان فيهـا      يف سياق إىل ذلك   لفتت اهتمام اجملتمع الدويل     

  .بنغالديش توصيات يف هذا الصدد
وأعرب املغرب عن تقديره للدور الفعال الذي تؤديه اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان              -٣٠

ونوه املغرب باإلطار القانوين    . جمال حقوق اإلنسان  إذكاء الوعي وتعزيز التثقيف     ال سيما يف    
ورحـب  . ة اآلثار النامجة عنه وإنشاء صناديق دعم لضحايا الرق        اخلاص بإلغاء الرق ومعاجل   

املغرب جبهود احلكومة يف سبيل ضمان عودة الالجئني الطوعية وإعادة إدماجهم من الناحيتني      
ودعم املغرب جهود موريتانيا يف جمال مكافحـة الفقـر وبطالـة            . االقتصادية واالجتماعية 

  .لصددوقدم املغرب توصيات يف هذا ا. الشباب
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ورحبت باكستان باعتراف موريتانيا الصريح بالتحديات اليت تواجهها والحظـت            -٣١
عزمها على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ملواطنيها، ال سيما احلقـوق االقتـصادية             بارتياح  

وأعربت باكستان عن قلقها إزاء استمرار الفقر املدقع يف موريتانيا وأكدت أن            . واالجتماعية
  .وقدمت باكستان توصيات يف هذا الصدد. دعي اختاذ إجراءات فوريةاملسألة تست

وهنأت مصر موريتانيا على التقدم احملرز يف مواءمة القوانني احمللية مع املعايري الدولية               -٣٢
وأشادت مـصر مبوريتانيـا     . يف ذلك القوانني اليت كانت نافذة     يف جمال حقوق اإلنسان، مبا      

قـوائم   يف املائة مـن ال     ٣٠إلنسان من خالل ختصيص حصة      لقيامها بتحسني حالة حقوق ا    
ورحبت مصر أيضاً بالتطورات اإلجيابية . املدينوكذلك فيما يتعلق باجملتمع   االنتخابية للنساء،   

. على األطفـال والرعايـة الـصحية      ، خصوصاً املبادرات اليت تركز      احلد من الفقر  جمال  يف  
  .وقدمت مصر توصية يف هذا الصدد

ت بولندا عن تقديرها للتقدم احملرز يف مواءمة التشريعات الوطنية مع املعـايري             وأعرب  -٣٣
والحظت وجود بواعث قلق فيما يتصل بـالعنف املوجَّـه ضـد            . الدولية حلقوق اإلنسان  

وسألت بولندا عن اخلطوات املزمع القيام هبا من أجل وضع حد للعقـاب البـدين               . األطفال
  .وقدمت بولندا توصيات يف هذا الصدد. اصلألطفال يف الفضاءين العام واخل

     مـن   ٢٠٠٧ورحبت كندا باخلطوات اإلجيابية اليت قامت هبا موريتانيـا يف عـام               -٣٤
 ٢٠٠٨خالل وضع إطار لتجرمي الرق، وسلَّطت الضوء على عـودة املوريتـانيني يف عـام          

غـري أن  . تمييـز بالتعاون مع مفوضية شؤون الالجئني، وأبدت حتمسها ملبادرات مكافحة ال    
كندا ذكَّرت بأن اتباع هنج مشويل يف التصدي جلميع أشكال الرق والتمييز هو سبيل موريتانيا  

وقدمت كندا توصيات   . الوحيُد إىل حتسني وفائها بالتزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان         
  .يف هذا الصدد

إلنسان، وسألت عن احلالة ورحبت تشاد باإلطار القانوين املوريتاين الحترام حقوق ا     -٣٥
  . الراهنة للناجني من الرق

الدستوري والدميقراطي  أعربت إسرائيل عن أملها يف أن يأيت اليوم الذي يصبح فيه            و  -٣٦
بناء إطار شامل حلقوق اإلنسان يف القانون ويف أرض الواقع من أجل ضمان التقيد              لساس  األ

  .دمت إسرائيل توصيات يف هذا الصددوق. بالقواعد واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان
اجلماهريية العربية الليبية مبا تبذله موريتانيا من جهود جبارة يف جمايل التعليم  أشادت  و  -٣٧

ة وغري ذلك من اجملاالت املتصلة حبقوق اإلنسان، وأثنت على البلد ملا يبذلـه          يالصحوالرعاية  
وقدمت . ماعية ومحاية املسنني والنساء   من جهود متصلة باالستراتيجية الوطنية للشؤون االجت      

  .توصيات يف هذا الصدد
والحظ اليمن أن موريتانيا جنحت يف تسوية املشاكل الـسياسية بطـرق سـلمية                -٣٨

وعالوة على ذلك، تدرك موريتانيا ما يواجهها       . ٢٠٠٩ونظَّمت انتخابات دميقراطية يف عام      
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لى إنشاء عدد من الوكاالت الوزارية      عمن حتديات يف جمال حقوق اإلنسان، وهو ما حداها          
  .وقدم اليمن توصية يف هذا الصدد. املعنية بالتصدي لتلك التحديات

وأفادت موريتانيا بأن منظمات اجملتمع املدين أُشركت يف عملية إعداد التقرير الوطين              -٣٩
إطالق وقد جتسد ذلك يف مشاركتها الفعالة يف      . وفقاً إلجراءات االستعراض الدوري الشامل    

يونيـه  /املشاورة الوطنية اليت ُنظمت يف إطار حلقة عمل وطنية شاركت فيها يف حزيـران              
وترد االستنتاجات اليت خلصت إليها هذه العملية يف التقريـر          .  مجيع اجلهات املعنية   ٢٠١٠

  . الوطين، وتأخذ يف احلسبان يف آن معاً ما أُحرز من تقدم وما لوحظ من عقبات ونقائص
اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق     مسألة توجيه دعوة دائمة إىل املكلفني ب       صوصوخب  -٤٠

مستعداً اإلنسان، أكدت موريتانيا أن البلد قَبِل مجيع طلبات زيارات املكلفني بواليات ويبقى             
  .طلب ُيقدَّم يف هذا الصددلتلبية أي 

لى اتفاقية  سحب حتفظها العام ع   تعتزم  وخبصوص التساؤل عما إذا كانت موريتانيا         -٤١
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، ذكَّر الوفد بأن موريتانيا أبدت، لدى انضمامها              

وهـي  ، حتفظاً عاماً على أحكام االتفاقية املُخاِلفة للشريعة         ٢٠٠٠إىل هذه االتفاقية يف عام      
يف  لـدى النظـر   ٢٠٠٧ويف أعقاب صدور توصيات اللجنة يف عام    . أساس القانون الوطين  

لـذا  . التقرير األويل الذي قدمته موريتانيا، تقرَّر حبث أحكام االتفاقية املتعارضة مع الشريعة           
وتعمل احلكومة حالياً على استكمال إجراءات      . باشرت احلكومة مشاورة واسعة مع العلماء     

  .سحب التحفظ العام واالستعاضة عنه بتحفظات حمددة
ني املوريتانيني العـودة حبريـة إىل البلـد، وأن          وأكد الوفد أن بإمكان مجيع الالجئ       -٤٢
عاد ،  ١٩٨٩وعقب أحداث عام    . شيء مينعهم من العيش يف بلدهم واملشاركة يف تنميته         ال

 بني موريتانيـا    ٢٠٠٧ الجئ يف إطار االتفاق الثالثي املوقَّع يف عام          ٢٠ ٠٠٠يزيد عن   ما  
 الجئ آخرين من املقـرر  ٢ ٤٠٠ويوجد على القوائم . والسنغال ومفوضية شؤون الالجئني   

أن تنـهي  موريتانيا تعتزم ، وهو التاريخ الذي ٢٠١٠ديسمرب /أن يعودوا بنهاية كانون األول  
وقد اُتخذت تدابري من أجل حصول مجيع الالجئني على شهادات جنسية حـال     . العمليةفيه  

  . ء الالجئنيمزودة مبوارد مالية كبرية مكلفة بإعادة إدماج هؤالوأُنشئت وكالة . عودهتم
عام بيـوم املـصاحلة     مارس من كل    / آذار ٢٥وأفاد الوفد بأن موريتانيا حتتفل يوم         -٤٣

ويف . كايـدي يف  القضايا اإلنسانية العالقة    الوطنية منذ قيام سيادة رئيس اجلمهورية بتسوية        
ـ              ع إطار هذه التسوية، قدمت الدولة تعويضات مادية إىل الضحايا، ونوه الوفد بتضامن اجملتم

  .الدويل ومفوضية حقوق اإلنسان ومبا قدماه من دعم يف هذا الصدد
وخبصوص انضمام موريتانيا إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب،            -٤٤

أفاد الوفد بأن أولوية البلد احلالية تكمن يف الوفاء بااللتزامات الناشئة عن انضمام موريتانيا يف       
ناهضة التعذيب، ال سيما التزامها بتقدمي تقريرهـا األويل وبإقامـة            إىل اتفاقية م   ٢٠٠٤عام  
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وأكدت احلكومة أيضاً عزم احلكومة الـصارم علـى         . حوار بّناء مع جلنة مناهضة التعذيب     
  .التحقيق يف ما وردها من ادعاءات تتعلق بالتعذيب وعلى تسليم الفاعلني إىل العدالة

انيا على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب اتفاقيـة       وتعكس تدابري كثرية أخرى حرص موريت       -٤٥
توعية أفراد األمن العام، ورفض     على وجه اخلصوص    وتشمل تلك التدابري    . مناهضة التعذيب 

املُنَتَزعة بالتعذيب، وتطبيق السلطات تدابري تأديبية يف حـال ثبـوت           األخذ باألدلة   القضاة  
ة جنائية، وإمكانية أن يطلب املتهم من       بإمكانية حتميل الفاعلني مسؤولي   التعذيب دون املساس    

وأفاد الوفد أيضاً . حتديد مستوى مسؤولية الفاعلني اجلنائيةالقاضي االستعانة بتقرير طيب لدى  
بأن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ميكنها القيام بزيارات فجائية ألماكن االحتجاز يف مجيـع         

  .أحناء البلد
يع التدابري الالزمة استعداداً الفتتاح مكتـب مفوضـية         وأفاد الوفد أيضاً باختاذ مج      -٤٦

 ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥ابتداًء من   سيفتتح أبوابه   حقوق اإلنسان يف نواكشوط الذي      
  . حسب ما أفادت به مصادر جديرة بالثقة

أن هذه العقوبة ُتستبدل بأحكام خمففـة        أشار الوفد إىل     ،وخبصوص عقوبة اإلعدام    -٤٧
وذكر الوفد  . حكام القانون اجلنائي  وانني املستلهمة من الشريعة اإلسالمية وكذلك أ      جتيزها الق 

االختياري عن تنفيذ عقوبـة     وسيكون هذا الوقف    .  عاماً ٢٣أن عقوبة اإلعدام مل ُتطبَّق منذ       
موضوع حتليل يف إطار اإلصالحات اجلارية اليت ستبحث ُسبل اعتماد تدابري بديلـة             اإلعدام  

  .االستنتاجات املالئمة لسياسة البلد اجلزائيةممكنة وُتقدم 
وخبصوص املساواة بني الرجال والنساء، أفاد الوفد بأن القانون احمللـي ال يتـضمن               -٤٨

أحكاماً تنطوي على متييز أو عدم مساواة، وأن احلكومة اختذت تدابري مؤسسية ووضـعت              
نصوصاً تشريعية عديـدة    استراتيجيات وسياسات قطاعية وشكَّلت أفرقة متابعة واعتمدت        

   كما أن التميز حمظور وُيعاقَب عليه بصفة عامـة مبوجـب القـانون             . بدافع ضمان املساواة  
     اإليـدز  / املتعلق بالوقاية من فـريوس نقـص املناعـة البـشرية           ٠٤٢/٢٠٠٧اجلديد رقم   

   .ومكافحتهوعالجه 
يل من العقـاب، ذكَّـر      وخبصوص إفالت املتورطني يف قضايا العنف اجلنساين واملرت         -٤٩

الوفد بأن موريتانيا بلد مسلم يستمد من قيمه وتعاليمه اإلسالمية حصنه األول من هذا اللون               
وعالوة على ذلك، اختذت احلكومة، يف إطار مكافحة اإلفالت من العقاب           . من ألوان العنف  

للعنـف  على العنف اجلنساين، تدابري مهمة مشلت بلورة إجراءات عملية موحدة للتـصدي             
 ٢٠١٠اجلنساين وسياسة ملكافحة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث واعتماد فتوى يف عـام             

لإلناث والشروع يف صياغة سياسة     التناسلية  دعت إىل التخلي عن ممارسات تشويه األعضاء        
  . وطنية ملكافحة العنف اجلنساين
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ملمارسات منهجي  وخبصوص قضية الرِق، ذكَّر الوفد بوجود قانون ينص على حظر             -٥٠
ينص على فرض عقوبات على      ويسمح للضحايا بالتظلم وباحلصول على مساعدة        االستعباد

اد ب وقوع ممارسة االسـتع    ويكفي التبليغ عن  . لسلطات اإلدارية املُخلة بواجبها يف هذا اجملال      ا
قـانون  وحيمي ال . كي تتخذ السلطات اإلدارية اإلجراءات الالزمة أو لتبدأ املالحقة القضائية         

وينص . أيضاً مصاحل الطفل املستعَبد ويعاِقب على مجيع أشكال التمييز أو العنف اليت تستهدفه
ومكَّن هذا القانون بـصفة  . القانون أيضاً على تدابري إلعادة إدماج األطفال من ضحايا الرِق     

ة إىل  عامة من إحراز تقدم كبري يف مكافحة هذه الظاهرة، ودعا الوفد املنظمات غري احلكوم             
إىل القـضاء   منها  وتعمل موريتانيا، سعياً    . وإبالغ السلطات جبميع احلاالت املؤكدة    التعاون  

تدابري داعمة ال سيما بفضل برنامج القـضاء        وضع  ى  علعلى خملفات ظاهرة الرِق وبقاياها،      
وسُتنفَّذ أيضاً خطة عمل ملكافحة االجتار بالبشر، مبـن فـيهم النـساء             . على خملفات الرِق  

ونفى الوفد استمرار املمارسات االستعبادية وأكد أن القضاء على خملفات الـرِق            . ألطفالوا
  . عملية شاملة جلميع السياسات احلكومية

وقالت إن  . ٢٠٠٩ونوهت سلوفاكيا بفتح مكتب ملفوضية حقوق اإلنسان يف عام            -٥١
وأعربـت  . تمـع مناهضة العبودية تستدعي اتباع هنج أكثر مشوالً على مجيع مـستويات اجمل        

سلوفاكيا عن قلقها إزاء اكتظاظ السجون وما يعانيه احملتجزون من نقـص يف الغـذاء ويف                
والحظت سلوفاكيا وقف تنفيذ عقوبـة اإلعـدام        . الرعاية الصحية ومن جتاوزات اعتيادية    

واعترفت مبا ُسجل من حتّسن من حرية وسائط اإلعالم منذ انقالب           . ١٩٨٧الفعلي منذ عام    
 الذي وضع حداً للرقابة وأزال احلواجز البريوقراطيـة أمـام طباعـة             ٢٠٠٥س  أغسط/آب

  .وقدمت سلوفاكيا توصيات يف هذا الصدد. املنشورات
وأثنت الواليات املتحدة األمريكية على موريتانيا ملا أحرزته من تقـدم يف مواءمـة                -٥٢

على خطـوات احلكومـة     وإذ وقفت   . تشريعاهتا الوطنية مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان      
ومنظمات اجملتمع املدين من أجل مناهضة الرِق، فقد أعربت عن قلقها ألن حظر الـرق يف                

وسألت عما إذا كانت موريتانيا تعتـزم بلـورة       . موريتانيا مل تعقبه أية إدانة جبرمية االستعباد      
ار بالبـشر يف    وأعربت عن قلقها أيضاً إزاء تفشي ظاهرة االجت       . استراتيجية وطنية بشأن الرِق   

  .وقدمت الواليات املتحدة األمريكية توصيات يف هذا الصدد. موريتانيا
لألمهية اليت توليها موريتانيا حلقـوق      وأعربت اإلمارات العربية املتحدة عن تقديرها         -٥٣

على حنو ما يتجلى يف التقرير الوطين ويف املؤسسات الوطنية املُنشأة مثل مؤسـسات  اإلنسان  
       وقدمت اإلمارات العربية املتحـدة توصـية يف       . ان ووزارة الشؤون اإلنسانية   حقوق اإلنس 
  .هذا الصدد

وشجعت إيطاليا اجلهود املبذولة يف سبيل جماهبة التحديات املتصلة حبقوق الطفـل،              -٥٤
ورحبـت إيطاليـا    . سيما عمل األطفال، وذلك بالتعاون مع املنظمة الدولية املختـصة          ال

ة إىل سحب التحفظات العامة على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز            باخلطوات الرامي 
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 من أجـل    ٢٠٠٧والحظت اعتماد استراتيجية وطنية وخطة عمل وطنية يف عام          . ضد املرأة 
وأحاطت إيطاليا علماً مبا ورد من أنباء عن تدهور         . مكافحة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث    

جعت موريتانيا على القيام مببادرات من أجل إرساء مناخ مالئم          أوضاع األقلية املسيحية، وش   
وقـدمت  . ١٩٨٧والحظت وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام وقفاً فعلياً منذ عام          . للتسامح الديين 

  .إيطاليا توصية يف هذا الصدد
وأثنت سري النكا على موريتانيا ملا اختذته من إجراءات ترمي إىل سحب حتفظاهتا               -٥٥

تفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ورحبت بتعاوهنا مع اإلجراءات      العامة على ا  
 إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين   ٢٠٠٣اخلاصة وبانضمامها يف عام     

كما نوهت بقرار موريتانيا جعل التعليم إجبارياً بالنسبة إىل األطفال املتراوحة           . وأفراد أسرهم 
  .وقدمت سري النكا توصية يف هذا الصدد.  سنة١٤ سنوات و٦هم بني أعمار
وأعربت فرنسا عن قلقها إزاء ما وردها من معلومات عن استمرار جلوء أفراد إنفاذ                -٥٦

وطلبت توضيحات بشأن التدابري املتخذة     . القانون إىل التعذيب ال سيما يف مرافق االحتجاز       
والحظت فرنـسا   . املسألة ومعاقبة املتورطني يف التعذيب    ملعاجلة هذه   أو اليت تتوخى اختاذها     

، رغم استمرار وجودها يف قانون العقوبات       ١٩٨٧عدم تطبيق عقوبة اإلعدام فعلياً منذ عام        
  .وقدمت فرنسا توصيات يف هذا الصدد. وانطباقها على املثلية اجلنسية

ة بالتقـدم احملـرز يف      ورحبت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالي         -٥٧
مكافحة التمييز، ال سيما اعتماد قانون جيرم الرق واملمارسات الشبيهة بالرق، لكنها أعربت             

الرق على أساس   تشريعات مناهضة الرق واستمرار     التنفيذ الفعلي ل  يف اآلن ذاته عن قلق إزاء       
جلنـسني  املـساواة بـني ا    تعمـيم مراعـاة     وإذ رحبت باجلهود املبذولة يف سبيل       . طبقي

تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، فقد أعربت عن       على ممارسة   وباالستراتيجية الوطنية للقضاء    
العنف املوجه ضد املرأة والتمييز     ممارسة التعذيب والظروف السائدة يف السجون و      قلقها إزاء   

سة الزواج  اجلنساين، مبا يف ذلك حاالت االجتار بالنساء والفتيات املبلغ عنها؛ واستمرار ممار           
ودعـت موريتانيـا إىل     . املبكر وتسمني الفتيات؛ واالجتار باألطفال وتفشي عمل األطفال       
وقدمت اململكة املتحـدة    . ضمان وصول احملتجزين إىل سبل انتصاف قانوين مستقلة وفعالة        

  .توصيات يف هذا الصدد
فاقيـة  ونوهت تركيا بالشروع يف إجراءات ترمي إىل سحب التحفظ العام على ات             -٥٨

وإذ الحظت جهود موريتانيا يف سبيل تنظـيم        . القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      
عملية إصدار بطاقات   ذكرت أن تسريع وترية     عودة الالجئني املوريتانيني الطوعية والكرمية،      

ونوهت أيضاً مبا تبذله موريتانيا من جهود متنوعة من         . اهلوية من شأنه أن يدعم هذه العملية      
  .وقدمت تركيا توصيات يف هذا الصدد. أجل حتسني حالة األطفال
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         وشـجعها  ٢٠٠٥حبقوق اإلنسان منـذ عـام       والحظت إسبانيا التزام موريتانيا       -٥٩
وقدمت إسبانيا توصـيات يف     .  بذل املزيد من اجلهود لتعزيز الدميقراطية وسيادة القانون        على

  .هذا الصدد
وأعربت عن قلقهـا    . نة وطنية ملكافحة العنف اجلنساين    ورحبت النرويج بإنشاء جل     -٦٠

والحظت النرويج اعتماد اسـتراتيجية وطنيـة       . إزاء حالة حقوق اإلنسان اخلاصة باألطفال     
 من أجل القضاء على ممارسة تشويه األعـضاء التناسـلية   ٢٠٠٧وخطة عمل وطنية يف عام     

 سبيل مناهضة الرق، مبا يف ذلـك        وأعربت النرويج عن تقديرها للجهود املبذولة يف      . لإلناث
وأبرزت النـرويج أمهيـة   . اعتماد قانون جيرم هذه املمارسة ووضع برنامج وطين الستئصاهلا    

ذات ضرورية لكي تكون عملية االستعراض الدوري الشامل        مشاركة اجملتمع املدين باعتبارها     
  .وقدمت النرويج توصيات يف هذا الصدد. مغزى
موريتانيا لتوقيعها اتفاقاً مع مفوضية حقوق اإلنسان بشأن فـتح          وأثنت أملانيا على      -٦١

ويف ضوء إمجايل معدل تشويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث يف           . مكتب قطري يف موريتانيا   
 يف املائة على مدى األعوام القليلة املاضية، سألت أملانيـا           ٧٢موريتانيا، الذي بقي يف حدود      

كمـا  . قناع مواطنيها بالتخلي عن هـذه املمارسـة       عن اخلطوات اليت تتخذها احلكومة إل     
وقـدمت أملانيـا    . وطنية ملناهضة الرق والتخفيف من آثـاره      الستراتيجية  االاستعلمت عن   

  .توصيات يف هذا الصدد
وهنأت كوت ديفوار موريتانيا على جهودها يف سبيل إهناء األزمة اليت أثرت علـى                -٦٢

. ملتابعة توصيات عدد من املقررين اخلاصـني      مؤخراً  استقرارها، والحظت املبادرات املتخذة     
  .وقدمت كوت ديفوار توصيات يف هذا الصدد

علـى التنميـة    هتديداً خطـرياً    والحظت أذربيجان أن التصحر واجلفاف يشكالن         -٦٣
االجتماعية واالقتصادية وأن الفقر املدقع يظل مشكلة عويصة بالنسبة إىل نـصف الـسكان              

جان باإلصالحات اهليكلية الرامية إىل حتسني وصـول األطفـال إىل           ورحبت أذربي . تقريباً
ورحبت باخلطوات املتخذة لالرتقاء بوضع املرأة وتـدعيم مـشاركتها يف احليـاة             . التعليم

وقـدمت  . وأعربت عن تقديرها لتكثيف التعاون مع آليات جملس حقوق اإلنسان         . السياسية
  .أذربيجان توصيات يف هذا الصدد

األرجنتني مبا حققته موريتانيا من إجنازات فيما يتصل بدمج قضايا الطفولة           وأشادت    -٦٤
يف جماالت التعاون والدفاع عن     الفضلى  ممارساهتا  يف  يف استراتيجياهتا املتعلقة باحلد من الفقر و      

تضمني قانون موريتانيا احمللـي     مدى  وسألت األرجنتني عن    . حقوق الطفل واحلوار اجملتمعي   
 وعن التدابري املعتمدة من أجل وضع حد        ة إىل مكافحة التمييز العنصري واإلثين     القواعد الرامي 

  .وقدمت األرجنتني توصيات يف هذا الصدد. ملمارسة العقاب البدين
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وأثنت سلوفينيا على موريتانيا ملا أحرزته من تقدم يف مواءمة تشريعاهتا الوطنية مـع                -٦٥
  .وفينيا توصيات يف هذا الصددوقدمت سل. املعايري الدولية حلقوق اإلنسان

سياسة التعليم اإلجباري وتنفيـذ االسـتراتيجية       اعتماد  والحظ الكرسي الرسويل      -٦٦
، كما الحظ أن موريتانيا تتسم بأعلى نـسبة تـسجيل يف            ٢٠١٠-٢٠٠٣الوطنية للتعليم   

اإلنـسان  والحظ أيضاً وجود قانون خيول اللجنة الوطنية حلقوق . التعليم االبتدائي يف أفريقيا 
والحـظ  . القيام بزيارات فجائية ملرافق االحتجاز هبدف رصد ظروف معيـشة الـسجناء           

  .وقدم الكرسي الرسويل توصيات يف هذا الصدد. اخلطوات املهمة املتخذة ملناهضة الرق
وإذ الحظت السويد أن موريتانيا ما زالت جترم العالقات اجلنسية املثلية الطوعية بني               -٦٧

. إللغاء القانون الذي حيظـر تلـك العالقـات        اختذت   مبادرات    أية ألت عن الكبار، فقد س  
تعـذيب الـسجناء    جلوء قوات األمـن بانتظـام إىل        وأعربت السويد عن قلقها أيضاً إزاء       

وطلبت السويد املزيد من املعلومات عن التدابري املتخذة للتحقيـق يف ادعـاءات            . السياسيني
وقـدمت الـسويد    .  احملتجزين ومقاضاة الفـاعلني    تعذيب السجناء السياسيني وغريهم من    

  .توصيات يف هذا الصدد
 العام على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال هاموريتانيا حتفظبسحب ورحبت الصني    -٦٨

وأعربت الصني عن   . التمييز ضد املرأة وأعربت عن تقديرها لتعاوهنا مع آليات األمم املتحدة          
وريتانيا يف جمال حقوق اإلنسان بسبب نقص القـدرات         تفهمها للصعوبات اليت تواجهها م    

    املالية والبشرية، وناشدت اجملتمع الدويل تكثيف املساعدة التقنية املقدمـة إىل موريتانيـا يف             
  . هذا الصدد

 املتعلق بتجرمي الرق، وأعربت عن قلقها ٢٠٠٧والحظت سويسرا وجود قانون عام   -٦٩
والحظت أيضاً إصدار أحكام جديدة باإلعدام منـذ        . واقع يف ال  إزاء استمرار هذه املمارسة   

  .وقدمت سويسرا توصيات يف هذا الصدد. ١٩٨٧يف عام ُنفذت آخر حالة إعدام 
 على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي      ٢٠١٠وأفادت موريتانيا بأهنا صدقت يف عام         -٧٠

  .اإلعاقة، وأن صكوك التصديق قيد اإلعداد
يف تقدمي تقاريرها إىل هيئات املعاهدات، أفاد الوفد بـأن          وخبصوص تأخر موريتانيا      -٧١

هذا التأخري يعزى إىل الظروف اخلاصة اليت شهدها البلد يف مرحلة ما وبأن احلكومة تعمـل                
ويف هذا اإلطار، ستقدم احلكومة قريباً تقريرها األويل إىل اللجنة     . حالياً على تدارك هذا األمر    
  .الجتماعية والثقافيةاملعنية باحلقوق االقتصادية وا

وخبصوص القانون املتعلق باإلرهاب، أوضح الوفد أن القانون اجلديد يعّرف جرميـة             -٧٢
جمملها يف  اإلرهاب تعريفاً أوسع لكنه أكثر دقة، وأن جل إجراءات املالحقة والتحقيق يعهد             

اختـصاصاٍت موسـعة دون   األفرقة ومتارس هذه . سعياً إىل زيادة الفعالية مشتركة  إىل أفرقة   
ويالحظ يف هذا السياق تشديد العقوبات واهتمام أكرب بالتعويضات         . اإلخالل حبقوق الدفاع  
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طبق هـذا القـانون حـال اعتمـاده كونـه           وقد  . إىل الضحايا واألطراف املدنية   املقدمة  
  ".دولة قانون"

مـون  ينص على عقوبات يف حـق مـن يقي        الذي  وقال الوفد إن قانون العقوبات        -٧٣
. من الشريعة اإلسالمية والقيم األخالقية وخصوصية البلـد        مستوحي   عالقات جنسية مثلية  

  .وستكون هذه األحكام موضوع متحيص هبدف مواءمتها مع املعايري الدولية
وأفادت موريتانيا بأن العقاب البدين، على غرار عقوبة اإلعدام، مل ميارس ومل ينفـذ     -٧٤
  .إلسالمية وأحكام جزائية خاصة تطبيَق عقوبات بديلةوتتيح أحكام الشريعة ا. قط
وسلطت إندونيسيا الضوء على قيام موريتانيا يف الفترة األخرية بإنشاء مكتب معين              -٧٥

باملساواة بني اجلنسني والحظت سعي احلكومة إىل معاجلة بعض املمارسـات االجتماعيـة             
وقـدمت  . وار مع اإلجراءات اخلاصة   وشجعت موريتانيا على مواصلة احل    . والثقافية التمييزية 

  .إندونيسيا توصيات يف هذا الصدد
والحظت غانا صدور فتوى بتحرمي تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، واعتماد تدابري          -٧٦

بديلة عن احتجاز األطفال اجلاحنني، وحتسني ظروف املعيشة يف مراكز االحتجاز، وجتـرمي             
ورحبت غانا باجلهود الرامية إىل     . زه يف جماالت أخرى   الرق، إىل جانب التقدم اجلاري إحرا     

  .وقدمت غانا توصيات يف هذا الصدد. النهوض بوضع املرأة
وأعربت عـن   . ٢٠٠٥ورحبت أنغوال بتنظيم أول انتخابات حرة وشفافة منذ عام            -٧٧

ات  متعلقة حبماية األطفال، وطلبت املزيد من املعلوم       ٢٠٠٩تقديرها العتماد استراتيجية عام     
فيض معدالت وفيات األمهات، خورحبت أنغوال باجلهود املبذولة لت. بشأن هذه االستراتيجية

منـذ  الـسائدة يف هـذا اجملـال        الة  احلوطلبت املزيد من املعلومات عن      املرتبطة بالوالدة،   
والحظت أنغوال ارتفاع معدل التسجيل املدرسي يف املناطق الريفيـة وشـبه            . ٢٠٠١ عام

وقـدمت أنغـوال    .  موريتانيا على تعميق تعاوهنا مع آليات األمم املتحدة        وشجعت. الريفية
  .توصيات يف هذا الصدد

وأثنت اجلمهورية العربية السورية على موريتانيا لعالقاهتا املمتازة مع جرياهنا وملـا               -٧٨
ونوهـت  . تبذله من جهود يف جمال محاية احلريات العامة وتوفري التعليم والرعاية الـصحية            

      برناجمـاً للقـضاء     ٢٠٠٨طوات امللموسة واجلدية املتخذة ال سيما اعتمادها يف عـام           باخل
     وقدمت اجلمهورية العربية الـسورية توصـية يف        . على خملفات العبودية وملساعدة الضحايا    

  .هذا الصدد
القـانون  مسح بـالعودة إىل العمـل ب      ونّوهت شيلي بتوقيع اتفاق متعدد األطراف         -٧٩

وقالت . وأشادت بعملية إعادة الالجئني الطوعية وبالسياسات املعتمدة إلدماجهم     . ريالدستو
ن اجملتمع الدويل ينبغي أن يستجيب إىل نداء موريتانيا، على حنو ما جاء يف التقرير الوطين،                إ
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الـيت  تحـديات  الملساعدة البلد يف جماهبة ذات األثر الكبري   وأن يدعم خمتلف الربامج اإلمنائية      
  . وقدمت شيلي توصيات يف هذا الصدد. حقوق اإلنسانرضه يف جمال تعت
والحظت التفيا أن ثالثة من املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة زاروا               -٨٠

وقـدمت التفيـا   .  على طلبني آخرين لزيارة البلدأموريتانيا مؤخرا وأنه اتفق من حيث املبد      
  . توصية يف هذا الصدد

نا فاسو بعزم موريتانيا على امتثال مبادئ القـانون الـدويل حلقـوق             ونوهت بوركي   -٨١
اإلنسان وشّجعتها على مواصلة العمل من أجل التصديق على االتفاقيات الدولية اخلاصة بتعزيز             

وقـدمت بوركينـا فاسـو      . حقوق اإلنسان ومحايتها ودمج تلك االتفاقيات يف قانوهنا احمللي        
  .توصيات يف هذا الصدد

  اختياريـاً اً حّيت نيجريا فرض موريتانيا وقف    ، التعمق يف دراسة تقرير موريتانيا     وبعد  -٨٢
واعترفت نيجريا . لتنفيذ عقوبة اإلعدام أثبت عزم احلكومة على ضمان التمتع حبقوق اإلنسان   

أيضا مبختلف التحديات اليت تواجهها موريتانيا يف جماالت منها الصحة والتعلـيم والبيئـة              
. البنية األساسية، مما يعوق وفاءها بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسانوضعف  والدين اخلارجي

  . وقدمت نيجريا توصيات يف هذا الصدد
والحظت إكوادور التقدم احملرز يف محاية األسرة واألطفال، والحظت أيضا قـرار              -٨٣

  . وقدمت إكوادور توصيات يف هذا الصدد. فتح مكتب ملفوضية حقوق اإلنسان
موريتانيا اختاذها تـصديا الرتفـاع معـدل        تعتزم  سأل السودان عن التدابري اليت      و  -٨٤

، رغم اجلهود الوطنيـة الراميـة إىل         املرتبطة بالوالدة  الوفيات العام ومعدل وفيات األمهات    
  . وقدم السودان توصيات يف هذا الصدد. ختفيضهما

 أتـى   ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢٠وذكّر رئيس اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بأن قانون           -٨٥
لُيتم توافق هذه املؤسسة مع مبادئ باريس وأفاد بأن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان تقوم، يف               

 وحتقق يف ادعاءات حقوق اإلنسان،      ، بزيارات فجائية ألماكن االحتجاز    ،سياق أداء مهامها  
كومية والـشركاء   تعليم بالتعاون مع املنظمات غري احل     البحث و الترويج و الوتضطلع بأنشطة   

سيما من خالل تقريرها الـسنوي       التقنيني واملاليني واإلدارات املعنية، وتصوغ توصيات، ال      
  . املقدم إىل رئيس اجلمهورية

وذُكر أيضا أن مشاركة اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف إعداد التقرير الـوطين مل                -٨٦
ورات املؤسسية وجبهود احلكومة لكنها     ها اخلاص الذي تسلم فيه بالتط     رمتنعها من إعداد تقري   

  . تربز أيضا العقبات والقيود الواجب جتاوزها إلعمال حقوق اإلنسان إعماال كامال
وعرض رئيس اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أيضا احملاور اليت ينبغي أن تقوم عليها               -٨٧

. قية حلقوق اإلنـسان   االلتزامات ذات األولوية واملبادرات اجلديدة من أجل بزوغ ثقافة حقي         
  .  يف هذا الصددموريتانياالذي حتتاجه وناشد الدول واجملتمع الدويل تقدمي كل الدعم 
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وأشار عضو آخر من أعضاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان إىل أمهيـة احلـوار                 -٨٨
الـيت مـن    مارسة  املوالتشاور بني أحزاب األغلبية واملعارضة خبصوص القضايا املهمة، وهي          

وأبرز هذا العضو أيضا ما يؤديه      . البلدا أن تعزز نضوج الدميقراطية اهلادئة اليت يشهدها         شأهن
وأفاد بعدم وجـود أي     . الربملان من دور حاسم يف اعتماد القوانني اليت تعزز حقوق اإلنسان          

  .سجني سياسي أو سجني رأي يف البلد
يا على أعلى مـستوى علـى   وأعاد الوفد يف مالحظاته اخلتامية، تأكيد عزم موريتان         -٨٩

ل تعزيز حقـوق اإلنـسان      الذود عن املكتسبات وتعزيزها ومواصلة اجلهود املبذولة يف جما        
  . وتدعيمها

  االستنتاجات أو التوصيات  - ثانياً  
  :درست موريتانيا وأيدت التوصيات التالية املقدمة خالل احلوار التفاعلي  -٩٠

ى مجيع أشكال التمييز ضـد      سحب التحفظ على اتفاقية القضاء عل       -١-٩٠
  ؛)سلوفينيا(املرأة 
سحب التحفظ العام على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز         -٢-٩٠

  ؛)شيلي(ضد املرأة، مما ُيسهل القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
سحب حتفظها العام على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز             -٣-٩٠

  ؛)ونانالي(ضد املرأة 
إكمال عملية سحب حتفظها العام على اتفاقية القضاء علـى مجيـع        -٤-٩٠

  ؛)النرويج(أشكال التمييز ضد املرأة 
بذل املزيد من اجلهود ملواءمة قوانينها احمللية بالكامل مع االتفاقيات            -٥-٩٠

  ؛)السودان(الدولية النافذة 
تقالهلا هبدف زيادة   تدعيم قدرة املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان واس        -٦-٩٠

  ؛)كوت ديفوار(وقدرهتا على العمل فعاليتها 
دعم اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وحثها على العمل مـن أجـل              -٧-٩٠

  ؛)اجلزائر" (ألف"إىل الفئة " باء"االرتقاء باعتمادها من الفئة 
املضي يف تعزيز اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واللجنـة الوطنيـة             -٨-٩٠

 العنف اجلنساين وتعزيز القدرات الالزمة لضمان التقدم يف جمال حقوق           ملكافحة
  ؛)النرويج(سيما فيما يتصل حبقوق املرأة والطفل  اإلنسان ال



A/HRC/16/17 

GE.11-10109 18 

بلورة سياسة وطنية شاملة تتوافق مع اتفاقية القضاء علـى مجيـع              -٩-٩٠
أشكال التمييز ضد املرأة؛ وضمان مساواة حقيقية وخالصة بـني اجلنـسني يف             

فحة العنف اجلنساين، مبا يف ذلك القضاء التام على ممارسات تشويه األعضاء            مكا
التناسلية لإلناث؛ وسحب التحفظ على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز           

  ؛)إسبانيا(ضد املرأة 
بلورة استراتيجية وطنية ملناهضة الرق وتوخي الفعالية يف تنفيذ مجيع            -١٠-٩٠

  ؛)غانا(اء الرق القوانني املتصلة بإلغ
توصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة        لالعمل، وفقاً     -١١-٩٠

ط عمل وطنيـة    على تسريع اجلهود الرامية إىل اعتماد خط      وجلنة حقوق الطفل،    
للنهوض باملرأة والقضاء على مجيع أشكال التمييز ضدها مبا يف ذلـك العنـف              

اد خطة عمـل وطنيـة ملكافحـة العنـف          املوجه ضد النساء واستكمال واعتم    
  ؛)ماليزيا(واالعتداء اللذين يستهدفان األطفال 

حبث السبل والوسائل الكفيلة بترسيخ القواعد واملعايري واملبـادئ           -١٢-٩٠
  ؛)ماليزيا(الدميقراطية يف البلد، بطرق منها التوعية والتثقيف املستمران 

ـ        -١٣-٩٠ اجلماهرييـة  (ة والقـانون    املضي يف تعزيز حقوق اإلنسان والعدال
  ؛)الليبية العربية
بلورة استراتيجية وطنية ملناهضة الرق، مبا يـشمل سـبل تـدعيم              -١٤-٩٠

وتوسـيع محــالت التوعيــة العامــة بأشـكال الــرق التقليديــة واحلديثــة   
  ؛)املتحدة الواليات(

املضي يف توثيق تعاوهنا مع هيئات معاهدات منظمة األمم املتحـدة             -١٥-٩٠
 التقارير اليت تأخر تقدميها على سبيل األولويـة، وتوثيـق تعاوهنـا مـع               بتقدمي

  ؛)النرويج(اإلجراءات اخلاصة 
مواصلة اخلطوات الرامية إىل تقدمي التقارير إىل هيئات املعاهـدات            -١٦-٩٠

  ؛)أذربيجان(
تعزيز اجلهود الرامية إىل التخفيف من حدة الفقر والنهوض بالتعليم            -١٧-٩٠

اواة بني اجلنسني واالرتقاء بوضع املرأة، مبساعدة اجملتمع الـدويل          والصحة واملس 
  ؛)بنغالديش(

بذل املزيد من اجلهود ملعاجلة التمييز ضد املرأة بغية إزالة احلـواجز              -١٨-٩٠
  ؛)فرنسا(اليت تعوق املساواة بني اجلنسني 
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 التعاون الكامل مع الفريق العامل املعين بالقضاء على التمييز ضـد            -١٩-٩٠
  ؛)فرنسا(املرأة يف القانون واملمارسات 

توجيه مجيع الربامج حنو االرتقاء بوضع املرأة وتعزيز مشاركة النساء            -٢٠-٩٠
  ؛)اجلزائر(يف مجيع ميادين اجملتمع 

مواصلة اجلهود الرامية إىل النهوض باملرأة وتدعيم قدراهتا وإىل دمج            -٢١-٩٠
  ؛)البحرين(احتياجات النساء يف التنمية 

املضي يف تعزيز حقوق اإلنـسان اخلاصـة باألمهـات واألطفـال              -٢٢-٩٠
  ؛)اجلماهريية العربية الليبية(

  ؛)تركيا( حتسني حقوق املرأة زيادةالعمل على   -٢٣-٩٠
  ؛)بوركينا فاسو(مواصلة العمل على تعزيز حقوق الطفل ومحايتها   -٢٤-٩٠
  ؛)السنغال(ناث اعتماد قانون حلظر تشويه األعضاء التناسلية لإل  -٢٥-٩٠
مواصلة اجلهود الرامية إىل جتاوز ممارسة تشويه األعضاء التناسـلية            -٢٦-٩٠

  ؛)األرجنتني(لإلناث وغريها من املمارسات اليت تؤثر على حقوق املرأة 
مواصلة اجلهود الرامية إىل منع اجلرائم اجلنسية اليت تستهدف النساء   -٢٧-٩٠

اة الفاعلني وإىل ضمان إعادة تأهيل ضـحايا        والفتيات والصبيان وجترميها ومقاض   
  ؛)األرجنتني(تلك اجلرائم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع 

متابعة توصيات عدد من هيئات املعاهدات بغية اعتماد اسـتراتيجية            -٢٨-٩٠
مشولية ملكافحة ممارسات تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث والـزواج املبكـر            

مجيع أشكال العنف املوجه ضد املرأة، وميكن       واإلطعام القسري وكذلك مكافحة     
أن تشمل تلك االستراتيجية محالت للتوعية حبقوق اإلنسان بالتعاون مع اجملتمع           

  ؛)املكسيك(املدين 
تعزيز اجلهود الرامية إىل إنفاذ جترمي تشويه األعضاء التناسلية لإلناث            -٢٩-٩٠

  ؛)بولندا(
 العنف املوجه ضـد املـرأة       اعتماد خطة عمل شاملة جلميع أشكال       -٣٠-٩٠

  ؛)اململكة املتحدة(
القـضاء علـى املمارسـة      الرامية إىل   جراءات  اإلاملضي يف تدعيم      -٣١-٩٠

  ؛)النرويج(تشويه األعضاء التناسلية لإلناث املتمثلة يف التقليدية الضارة 
  ؛)أذربيجان(حث وترية تدابري القضاء على العنف املوجه ضد املرأة   -٣٢-٩٠
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واملهينة، وضمان التحقيق   الالإنسانية  قضاء على التعذيب واملعاملة     ال  -٣٣-٩٠
يف ادعاءات التعذيب أو إساءة املعاملة أو اإلفراط يف استعمال القوة مـن قبـل               

 للمعـايري الدوليـة     الشرطة وقوات األمن ومقاضاة الفاعلني وإدانتـهم طبقـاً        
  ؛)السويد(

موارد كافية هلـذا    بتوفري   تدعيم مراقبة السجون ومرافق االحتجاز      -٣٤-٩٠
 مع املعـايري الدوليـة      الغرض، وتكثيف اجلهود الرامية إىل حتسني ظروفها متشياً       

  ؛)سلوفاكيا(
إجراء حتقيقات فعالة ومستقلة، يف أسرع وقت ممكن، يف ادعـاءات         -٣٥-٩٠

التعذيب وإساءة املعاملة، بغية تسليم املسؤولني عن تلك األفعـال إىل العدالـة             
  ؛)سويسرا(

بلورة استراتيجية للقضاء بالكامل على الرق جبميع أشكاله ومعاجلة           -٣٦-٩٠
  ؛)إسبانيا(تبعاته على النساء واألطفال 

القيام خبطوات للقضاء على الرق واملمارسات الشبيهة بالرق ومـا            -٣٧-٩٠
  ؛)نيجريا(يتصل بذلك من جتاوزات ومتييز يف البلد 

 إىل القـضاء علـى بقايـا الـرق          مواصلة تنفيذ برناجمها الرامـي      -٣٨-٩٠
  ؛)باكستان(

العمل على تدعيم جهود إنفاذ القانون هبدف تنفيذ قانون مناهـضة             -٣٩-٩٠
  ؛)الواليات املتحدة(الرق تنفيذا فعاال 

  ؛)أملانيا(تكثيف مكافحة أشكال الرق احلديثة   -٤٠-٩٠
،  للقضاء على خملفات الرق    ٢٠٠٨توسيع الربنامج املعتمد يف عام        -٤١-٩٠

  ؛)اجلمهورية العربية السورية(حبيث يشمل كامل إقليم موريتانيا 
  فعـاالً   الذي جيرم الـرق تنفيـذاً      ٢٠٠٧ضمان إنفاذ قانون عام       -٤٢-٩٠

  ؛ )سلوفاكيا(وضمان مقاضاة مجيع املشتبه بتورطهم يف الرق مقاضاة مناسبة 
ـ            -٤٣-٩٠ دابري املضي يف تدعيم الربنامج الوطين للقضاء على الرق واختاذ ت

  ؛)النرويج(لضمان إحالة الشكاوى املتعلقة بالرق إىل احملاكم احمللية 
 الذي ُيجّرم الـرق عـن طريـق         ٢٠٠٧تدعيم وتنفيذ قانون عام       -٤٤-٩٠

  ؛)الكرسي الرسويل( للقضاء على خملفات الرق ٢٠٠٩الربامج املعتمدة منذ عام 
مان حصول الضحايا   ى تورطهم يف الرق إىل العدالة وض      َعدَّتسليم املُ   -٤٥-٩٠

  ؛)سويسرا(على تعويض كامل 
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استحداث وتنفيذ خطة عمل ملكافحة االجتار بالبشر بغية مكافحـة            -٤٦-٩٠
مجيع أشكال االستغالل اليت ميكن أن تستهدف النساء واألطفال وغريهم مـن            

  ؛)السنغال(الفئات الضعيفة 
 يف االجتـار،  تكثيف جهودها يف جمال إنفاذ القانون يف حق املتورطني         -٤٧-٩٠

ودمج التدريب على مكافحة االجتار يف مقرراهتا العاديـة لتـدريب الـشرطة،             
  ؛)الواليات املتحدة(وضمان توافر املساعدة القانونية واملادية 

سيما الرق،   تدعيم تدابري واستراتيجيات مكافحة االجتار بالبشر، ال        -٤٨-٩٠
ات، وذلك حتديدا يف جمـال      سيما حقوق الفتي   وشىت انتهاكات حقوق املرأة، ال    

  ؛)بوركينا فاسو(القضاء على تشويه األعضاء التناسلية لإلناث 
مكافحة عمل األطفال بالتركيز على أسوأ أشكاله وفقـا التفاقيـة             -٤٩-٩٠

حقوق الطفل وملعايري منظمة العمل الدولية والنظر يف التماس املساعدة التقنية من       
  ؛)الربازيل (منظمة العمل الدولية يف هذا الصدد

لنظام القضائي ونظام السجون بغية القضاء علـى ظـروف          عزيز ا ت  -٥٠-٩٠
  ؛)الكرسي الرسويل(عيش السجناء املزرية ومكافحة جتاوزات الشرطة 

القيام خبطوات ملموسة لضمان االستقرار الدائم يف سلسلة توريـد            -٥١-٩٠
 من الترتيبات مع جمتمـع      الغذاء إىل البلد بوسائل منها الترتيبات الثنائية وغريها       

  ؛)ماليزيا(املاحنني الدويل 
تكثيف مجيع الربامج الرامية إىل استئصال الفقر سـعيا إىل بلـوغ              -٥٢-٩٠

  ؛)اجلزائر(األهداف اإلمنائية لأللفية، مبساعدة تقنية ومادية من الشركاء 
مواصلة جهودها يف جمال التنمية االقتصادية وعدم التردد يف طلـب       -٥٣-٩٠
  ؛)املغرب(ساعدة التقنية واملادية يف هذا الصدد امل

مضاعفة اجلهود الرامية إىل احلـد مـن الفقـر وسـوء التغذيـة                -٥٤-٩٠
  ؛)أذربيجان(

 املرتبطة بـالوالدة    حث اجلهود الرامية إىل احلد من وفيات األمهات         -٥٥-٩٠
  ؛)أذربيجان( الرضع ووفيات

ية من اجملتمع الدويل لتـدعيم      مواصلة التماس املساعدة التقنية واملال      -٥٦-٩٠
اجلهود الوطنية يف جمال التمتع جبميع حقوق اإلنسان، مبا يشمل إعمال احلـق يف         

  ؛)بنغالديش(التنمية 
تدعيم مبادراهتا يف جمال النمو االقتصادي مبساعدة مـن شـركائها             -٥٧-٩٠

  ؛)باكستان(التقنيني واملاليني 
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 تعلـيم   ال سـيما  وسيع التعليم،   مواصلة اجلهود املبذولة يف سبيل ت       -٥٨-٩٠
األطفال، وإعطاء املزيد من األمهية لنشر ثقافة حقوق اإلنسان عن طريق وسائط            

  ؛)اململكة العربية السعودية(اإلعالم واملؤسسات التعليمية 
املضي يف زيادة خمصصات امليزانية يف جمال حصول األطفال علـى             -٥٩-٩٠

  ؛)أذربيجان(التعليم 
من أجـل احلفـاظ علـى       ليس فقط   ستثمار يف التعليم    مواصلة اال   -٦٠-٩٠

مستوى عال من معرفة القراءة والكتابة بل أيضا لتثقيف السكان حبيث يتـسّنى             
للمواطنني تكييف تقاليدهم العريقة وتنظيمها وفقا ملتطلبات جمتمـع حـضري           

  ؛)الكرسي الرسويل(حديث، والتدرب على منع ظهور أشكال جديدة من الفقر 
شراك اجملتمع املدين بصفة كاملة يف متابعة هذا االستعراض الدوري          إ  -٦١-٩٠

  ؛)اململكة املتحدة(الشامل 
التماس مساعدة اجملتمع الدويل واألمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة          -٦٢-٩٠

لتزويد البلد بالدعم الالزم يف جماهبة التحديات اليت يواجهها يف ضـمان تعزيـز              
  ؛)نيجريا(وغ أهدافه اإلمنائية لأللفية حقوق اإلنسان ومحايتها وبل

طلب املساعدة الالزمة من خمتلف هيئات األمم املتحدة من أجل رفع   -٦٣-٩٠
  ؛)بوركينا فاسو( الوطين االتحديات املتنوعة املذكورة يف تقريره

التماس ما ميكن احلصول عليه من املساعدة التقنية واملالية الالزمـة             -٦٤-٩٠
  ؛)باكستان(ومن مفوضية حقوق اإلنسان من اجملتمع الدويل 

وحتظى التوصيات التالية بتأييد موريتانيا، اليت ترى أهنا قد ُنفّذت أو هي يف طور                -٩١
  .التنفيذ

االنضمام إىل الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان حبيث يتسىن           -١-٩١
جهود نشر هلا املضي يف تعزيز حقوق املرأة ووضع برامج حلقوق الطفل ومواصلة    

  ؛)مصر(ثقافة حقوق اإلنسان يف أجهزة احلكم التنفيذية 
لتصديق على ما تبقى مـن الـصكوك الدوليـة          النظر يف إمكانية ا     -٢-٩١

  ؛)نيجريا(الرئيسية حلقوق اإلنسان واالنضمام إليها 
  ؛)بولندا(مواءمة القانون احمللي مواءمة تامة مع اتفاقية حقوق الطفل   -٣-٩١
ملية مواءمة التشريعات احمللية مع أحكام الصكوك الدولية        مواصلة ع   -٤-٩١

  ؛)أذربيجان(
مارس من كل سنة يوما وطنيا للمـصاحلة        / آذار ٢٥االحتفال بيوم     -٥-٩١

  ؛)قطر(بغية تعزيز املصاحلة يف اجملتمع 
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وضع خطة عملية شاملة لتعزيز املساواة بني اجلنـسني والنـهوض             -٦-٩١
  ؛)سلوفينيا( زمنية واضحة، إضافة إىل آلية للرصد باملرأة تتضمن أهدافا وجداول

التنـوع  تعلي من شـأن     تنفيذ محالت إعالمية وطنية لترويج ثقافة         -٧-٩١
  ؛)كندا(والتفهم والتسامح 

مواصلة جهودها الرامية إىل حث وترية عملياهتا اجلارية لوضع آلية            -٨-٩١
  ؛)سري النكا(تها شاملة هبدف املضي يف تعزيز حقوق اإلنسان وحرياته ومحاي

يف نشر أحكام اتفاقية حقوق الطفل وتنظيم محالت للتوعية العامـة             -٩-٩١
  ؛)بولندا(اجملتمعات احمللية أوساط 

  ؛)السنغال(توثيق تعاوهنا مع هيئات املعاهدات   -١٠-٩١
 من أجل دعم آليات محاية حقوق األطفال،        ةمواصلة جهودها الدؤوب  -١١-٩١

ن، وكفالة حقوقهم، ومواصلة تنفيذ الـربامج اخلاصـة          األطفال املعوقو  ال سيما 
  ؛)اليمن(باألطفال 

تنظيم محلة توعية إلقناع املواطنني بالتخلي عـن ممارسـة تـشويه              -١٢-٩١
  ؛)أملانيا(األعضاء التناسلية لإلناث 

ضمان تلقي قوات األمن توجيهات واضحة بل تدريبا إن اقتـضى             -١٣-٩١
يع الظروف وفقا للمعايري الدوليـة يف جمـال         األمر حبيث ميكنهم التصرف يف مج     

عـذيب   فيما يتصل باحلق يف احلياة وحظـر الت        ال سيما احترام حقوق الشعوب،    
  ؛)كندا(سانية واملهينة وغريه من ضروب املعاملة الالإن

مواصلة عملها يف جمال التثقيف وضمان استفادة مجيع العـاملني يف             -١٤-٩١
 التحديد القضاة وموظفو السجون وأفراد إنفـاذ        املهن القانونية منه، وعلى وجه    

  ؛)اإلمارات العربية املتحدة(القانون 
باطلة وأن ينفذ   االعترافات املنتزعة بواسطة التعذيب     اعتبار  ضمان    -١٥-٩١

االتصال مبحام وباألسرة   تنفيذاً فعاالً يف جمالس     إصالح قانون اإلجراءات اجلنائية     
  ؛)السويد( واملدة القصوى للحبس االحتياطي

 تدعيم أو تعزيز اجلهود الرامية إىل إهناء الفساد يف املؤسسات العامة            -١٦-٩١
  ؛)اجلماهريية العربية الليبية(

مواصلة جهودها الرامية إىل ضمان تغطية شاملة بالتعليم التحضريي           -١٧-٩١
  ؛)السودان(يف كامل إقليمها 

ل حضور مرتفـع يف     مواصلة سياستها الرامية إىل احلفاظ على معد        -١٨-٩١
  ؛)أنغوال(املدارس االبتدائية 
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محاية املسيحيني وغريهم من األقليات الدينية بتهيئة مناخ قائم على            -١٩-٩١
  ؛)غانا(التسامح الديين واحترام التنوع يف البلد 

التعاون مع بلدان املقصد من أجل إعادة الالجئني واملهاجرين غـري             -٢٠-٩١
  ؛)عمان(شأ القانونيني إىل بلدان املن

حث وترية عملية إعادة املوريتانيني الذين طُردوا يف السابق ومنحهم            -٢١-٩١
وينبغي أيضا إعادة اجلنسية ملن عادوا إىل موريتانيا قبل         . وأسرهم شهادة جنسية  

  ؛)كندا(اعتماد التدابري التصحيحية 
مواصلة اجلهود الرامية إىل ضمان عودة الالجئني الطوعية وضـمان            -٢٢-٩١

لية والتقنية املتاحة   إدماجهم االقتصادي واالجتماعي، واالستفادة من املساعدة املا      
  ؛)املغرب (لدعم جهودها

بدء عملية شاملة ملتابعة التوصيات املقدمة يف إطـار االسـتعراض             -٢٣-٩١
  ؛)النرويج(الدوري الشامل 

دعوة اجملتمع الدويل إىل دعـم جهودهـا املتـصلة باإلصـالحات           -٢٤-٩١
سسية والسياساتية يف ميادين الوحدة الوطنية والتماسك االجتماعي واملساواة         املؤ

بني اجلنسني ومحاية حقوق الطفل وذلك بتقاسم أفـضل املمارسـات وبتقـدمي             
  ).إندونيسيا(خدمات بناء القدرات واملساعدة التقنية عند الطلب 

ملناسب علـى أن    وستدرس موريتانيا التوصيات التالية وسترد عليها يف الوقت ا          -٩٢
مـارس  /يكون ذلك قبل انعقاد الدورة السادسة عشرة جمللس حقوق اإلنـسان يف آذار            

درج ردود موريتانيا على هذه التوصيات يف تقرير النتائج الذي سـيعتمده          وسُت. ٢٠١١
  :اجمللس يف دورته السادسة عشرة

توقيع الربوتوكول االختياري الثاين التفاقيـة مناهـضة التعـذيب            -١-٩٢
  ؛)فرنسا(لية مستقلة لرصد مرافق االحتجاز آوالتصديق عليه وإنشاء 

 االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن االختفـاء            -٢-٩٢
القسري واالعتراف باختصاص اللجنة املعنيـة باالختفـاء القـسري مبوجـب         

  ؛)فرنسا( من االتفاقية ٣٢ و٣١ املادتني
وكوالت االختيارية لكل من العهـد الـدويل        التصديق على الربوت    -٣-٩٢

قتـصادية  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق اال         
واالجتماعية والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية القـضاء علـى مجيـع            
أشكال التمييز ضد املرأة والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق          

شراك األطفال يف الرتاعات املسلحة واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة           بإ
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وبروتوكوهلا االختياري واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء          
  ؛)إسبانيا(القسري 

إلبقاء على الوقف الفعلي لتنفيذ عقوبة اإلعدام بغية إلغـاء هـذه            ا  -٤-٩٢
ق على الربوتوكول االختياري الثـاين امللحـق        العقوبة يف هناية املطاق والتصدي    

  ؛)إسبانيا(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الدويل بالعهد 
التصديق على صكوك دولية مهمة أخرى تتعلق حبقوق اإلنسان مثل            -٥-٩٢

  ؛)كوت ديفوار(اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري 
ول االختياري التفاقية مناهـضة التعـذيب       التصديق على الربوتوك    -٦-٩٢

  ؛)سويسرا(
سحب التحفظ على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد             -٧-٩٢

املرأة، والتصديق على بروتوكوهلا االختياري، ووضع استراتيجية شاملة وفعالـة          
ملنع املمارسات التقليدية الضارة مبا فيها تشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث             

  ؛)غانا) (اإلطعام القسري(زواج املبكر والتسمني وال
سحب حتفظاهتا على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية           -٨-٩٢

  ؛)اليونان(
االنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة التعـذيب           -٩-٩٢

  ؛)تركيا(
وتوكوالن الرب: حبث إمكانية التصديق على الصكوك الدولية التالية        -١٠-٩٢

ان امللحقان بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقيـة          ياالختيار
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري واالتفاقية الدولية حلماية         

  ؛ )األرجنتني(مجيع األشخاص من االختفاء القسري 
اقية القضاء على   سحب التحفظ العام على اتفاقية حقوق الطفل واتف         -١١-٩٢

  ؛)الربازيل(مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
سحب التحفظات على اتفاقية مناهضة التعذيب والعهـد الـدويل            -١٢-٩٢

  ؛)إكوادور(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل 
سحب التحفظ على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد             -١٣-٩٢

يام بإصالحات دستورية وقانونية وفقا ملبادئ هـذه االتفاقيـة بغيـة            املرأة، والق 
القضاء على مجيع أشكال العنف املوجه ضد النساء والفتيات الـذي ال يـزال              

 اعتماد التـدابري الالزمـة      ال سيما يف جماالت التعليم والعمل واألسرة، و     ميارس  
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ـ           اث والـزواج   للقضاء على ممارسات من قبيل تشويه األعضاء التناسـلية لإلن
  ؛)إكوادور(القسري املبكر وتعدد الزوجات وتطليق النساء واإلطعام القسري 

املضي يف تدعيم دور أمني املظامل ومتكني املواطنني من التظلم بـصفة              -١٤-٩٢
  ؛)تونس(مباشرة أمام أمانة املظامل دون املرور مبسؤولني منتخبني 

حملرز يف جمال القضاء علـى      فتح حتقيق مستقل وحمايد لرصد التقدم ا        -١٥-٩٢
التمييز والرق، على أن تشمل هذه العملية اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية 

  ؛)كندا(العاملة من أجل مكافحة املمارسات التمييزية ومناهضة الرق 
توجيه الدعوات املفتوحة الدائمة املوجهة إىل اإلجـراءات اخلاصـة        -١٦-٩٢

  ؛)شيلي(
  ؛)الربازيل(ة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة توجيه دعو  -١٧-٩٢
توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصـة لألمـم املتحـدة              -١٨-٩٢

  ؛)بولندا(
النظر يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصـة جمللـس              -١٩-٩٢

  ؛)التفيا(حقوق اإلنسان 
امـل علـى    مواصلة جهودها الرامية إىل ضمان حصول النساء الك         -٢٠-٩٢

  ؛)إندونيسيا(التعليم وإىل سن تشريعات حتميهن بفعالية من اإلقصاء والعنف 
مكافحة انعدام املساواة بني اجلنسني واملمارسات التمييزية يف جماالت   -٢١-٩٢

العمل واألسرة واألدوار االجتماعية والسالمة الشخصية، بتعديل التـشريعات         
ة بالتصدي للقوالب النمطيـة ومكافحـة       والقواعد الغامضة أو املنقوصة املتعلق    

  ؛)الربازيل(ممارسات من قبيل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وتسمني النساء 
تعديل تشريعات مدونة األحوال الشخصية اليت متيز ضـد النـساء             -٢٢-٩٢

املتزوجات، ال سيما يف ما يتصل بامللكية وتعدد الزوجات وتطليق النساء، وإلغاء            
ري اليت متيز ضد املرأة يف قانون اجلنسية املوريتاين، عمال بتوصية اللجنة            مجيع التداب 

  ؛)إسرائيل(املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة 
 لتنفيذ عقوبة اإلعدام بغية إلغائهـا يف هنايـة           اختياري اعتماد وقف   -٢٣-٩٢

  ؛)فرنسا(املطاف 
  ؛)زائراجل(النظر يف إمكانية وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام   -٢٤-٩٢
  ؛)الربازيل(إلغاء عقوبة اإلعدام   -٢٥-٩٢
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فرض وقف فوري لتنفيذ عقوبة اإلعدام وحتويل مجيـع عقوبـات             -٢٦-٩٢
اإلعدام إىل أحكام بالسجن بغية إلغاء هذه العقوبـة متامـا يف هنايـة املطـاف                

  ؛)سلوفاكيا(
بـة  اعتماد وقف قانوين لتنفيذ عقوبات اإلعدام بغية إلغاء هذه العقو           -٢٧-٩٢

  ؛)إيطاليا(يف هناية املطاف 
املضي يف تعليق عقوبات اإلعدام من خالل القيام يف مرحلـة أوىل              -٢٨-٩٢

  ؛)سويسرا(بوقف تنفيذ مجيع تلك العقوبات، مث إلغائها متاما يف هناية األمر 
وقف تنفيذ عقوبات اإلعدام وإلغاء هذه العقوبـة مـن القـانون              -٢٩-٩٢

  ؛)اليونان(
وبة اإلعدام والعقاب البدين من قوانني موريتانيـا وإنـشاء          إلغاء عق   -٣٠-٩٢

  ؛)إكوادور(آليات خاصة بقضاء األحداث 
اعتماد املعايري الدولية حلقوق اإلنسان يف ما يتصل بالتصدي ملشكلة            -٣١-٩٢

  ؛)العراق(تشويه األعضاء التناسلية لإلناث 
ه ضد املـرأة،    اتباع هنج شامل يف مكافحة مجيع أشكال العنف املوج          -٣٢-٩٢

وجترمي االغتصاب ودمج غريه من اجلرائم اجلنسية يف قانون العقوبات النموذجي،        
  ؛)إسرائيل(عمال بتوصية اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة 

 اجلرائم اجلنسية يف النصوص القانونية وفقاً     إدراج أحكام صرحية عن       -٣٣-٩٢
الوصم اللذين يستهدفان النساء والفتيات مـن       للمعايري الدولية، ومنع التمييز و    

 ويعاملن معاملة اجملرمني    بالزناضحايا تلك اجلرائم وأعمال العنف، كي ال ُيتهمن         
  ؛ )إكوادور(

  ؛)فرنسا(إصالح التشريعات اجلزائية بغية حظر التعذيب   -٣٤-٩٢
ال ، مبا يف ذلك أشك     قانوناً وممارسةً  القضاء على مجيع أشكال التمييز      -٣٥-٩٢

العرقي واإلثين يف مؤسـسات الدولـة       النسق  الرق التقليدية والنظام الطبقي و    
سياسية، على حنو ما الحظه املقرر اخلـاص املعـين          أداة  واستغالل عنصر اإلثنية    

بالعنصرية، ووضع استراتيجية وطنية بشأن الرق، عمال بتوصية املقرر اخلـاص           
  ؛)إسرائيل(املعين بالرق 

 بتوصيات املقرر اخلاص تيجية وطنية ملناهضة الرق عمالًاعتماد استرا  -٣٦-٩٢
  ؛)اململكة املتحدة(املعين بأشكال الرق املعاصرة 

االستناد إىل جتارب بلدان أخرى مثل الربازيل من أجل القضاء على             -٣٧-٩٢
  ؛)أنغوال(بقايا الرق 
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 حاالت  اعتماد التدابري الالزمة إللغاء النظام الطبقي مبا أنه يساهم يف           -٣٨-٩٢
  ؛)إكوادور(كثرية يف تأبيد أشكال متنوعة من الرق 

القضاء يف القانون واملمارسة على العقاب البدين وبتـر األعـضاء             -٣٩-٩٢
واالعتداء على األطفال وإمهاهلم وتشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث والـزواج           

جيل القسري واملبكر وإطعام الفتيات القسري، ومعاجلة القضايا املتـصلة بتـس          
الوالدات، والتماس املساعدة التقنية من وكاالت األمم املتحدة يف هذا الصدد،           

  ؛)إسرائيل(عمال بتوصية جلنة حقوق الطفل 
اختاذ تدابري للحد من تفشي عمل األطفال، ورفع سـن املـسؤولية              -٤٠-٩٢

  ؛)النرويج(اجلنائية والقضاء على العقاب البدين لألطفال 
جتار بالبشر وهتريب املهاجرين غري القانوين بطرق       تعزيز مكافحة اال    -٤١-٩٢

  ؛)إكوادور(متنوعة 
لوارد يف قانون   تعزيز اإلطار القانوين حلماية األطفال وإلغاء احلكم ا         -٤٢-٩٢

 سنوات، وإلغـاء العقـاب   ٧سن املسؤولية اجلنائية هي     العقوبات والقاضي بأن    
  ؛)فرنسا(د وبتر األعضاء لْالبدين لألطفال، مبا يف ذلك اجلَ

رفع السن الدنيا للمسؤولية القانونية وفقا للمعايري الدولية، إضـافة            -٤٣-٩٢
إىل مواءمة التشريعات احمللية مع القواعد الدوليـة يف جمـال عمـل األطفـال               

  ؛)املكسيك(
القيام خبطوات لزيادة متثيل اجملتمع املوريتاين يف السلطة القضائية من            -٤٤-٩٢

الجتماعية واللغـات فـصال عـن متثيـل اجلنـسني           حيث األصول اإلثنية وا   
  ؛)املتحدة اململكة(

مواءمة السن الدنيا للمسؤولية اجلنائية والسن الدنيا للـزواج مـع             -٤٥-٩٢
األحكام ذات الصلة يف اتفاقية حقوق الطفل وحظر مجيع أشكال العقاب البدين            

  ؛)إسبانيا(
املعتقد بغيـة مواءمـة     استعراض القواعد واملمارسات املتصلة حبرية        -٤٦-٩٢

القوانني احمللية مع املعايري الدولية النابعة من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية            
  ؛)املكسيك(والسياسية 

املضي يف تبسيط عملية تسجيل وسائط اإلعالم وختفـيض رسـوم             -٤٧-٩٢
  ؛)سلوفاكيا(الترخيص للبث 

  :ومل حتظ التوصيات التالية بتأييد موريتانيا  -٩٣
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التصديق على قانون روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة             -١-٩٣
  ؛)إكوادور(

قـوانني  الامليول اجلنسية واهلوية اجلنـسانية يف       إدراج نصوص عن      -٢-٩٣
عدم التمييز وترويج التسامح وعدم التمييز فيما يتصل بامليول         املتعلقة ب ربامج  الو

  ؛)السويد(ا أو اهلوية اجلنسية متشيا مع مبادئ يوغياكرت
إلغاء أحكام قانون العقوبات اليت جتيز فرض عقوبة اإلعـدام علـى      -٣-٩٣

  ؛)فرنسا(يف أقرب وقت ممكن املثليني 
ضمان عدم تطبيق عقوبة اإلعدام على النـشاط اجلنـسي املثلـي              -٤-٩٣

وضمان خلو قانون العقوبات من أحكـام هـذا النـشاط           الطوعي بني الكبار    
  ).السويد(

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عن مواقف الدولـة           /تاجات و واالستن  -٩٤
وينبغي أال تفسر على أهنا حظيت      . أو الدولة موضوع االستعراض   / و اليت قدمتها ) الدول(

  .ككلمبوافقة الفريق العامل 
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