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 مقدمة  
 
عقــد الفريــق العامــ  املعــر بالســتعراض الــدورن الشــام ر املنشــح ووجــب قــرار  لــ   قــو   -1

ـــــة والعشـــــرين   الفـــــ ة مـــــن 5/1اإلنســـــا   . 2015تشـــــرين ال ـــــا /نوفم   13إىل  2ر دورتـــــا ال ال 
 .2015تشــرين ال ــا /نوفم   3وُأجــرن الســتعراض املتعلــق ووريتانيــا   االســة ال ال ــة املعقــودة   

وتــرأو وفــد موريتانيــا وعيــر العــدلر إبــراهيم ولــد داداي. واعتمــد الفريــق العامــ  التقريــر املتعلــق ووريتانيــا 
 .  2015تشرين ال ا /نوفم   6  جلستا العاشرة املعقودة   

ر اختــــار  لــــ   قــــو  اإلنســــا  فريــــق املقــــررين التــــا  2015كــــانو  ال ا /ينــــاير   13و   -2
 ( لتيسري استعراض احلالة   موريتانيا: بنغالديش وفرنسا والكونغو.)اجملموعة ال الثية

مـــن  5ر والفقـــرة 5/1مـــن مرفـــق قـــرار  لـــ   قـــو  اإلنســـا   15وعمـــالا بح كـــام الفقـــرة  -3
 ر صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض احلالة   موريتانيا:16/21مرفق قرار اجملل  

 ؛(A/HRC/WG.6/23/MRT/1))أ( 15للفقرة  تقرير وطر/عرض كتايب مقدم وفقاا  )أ( 
جتميـــل للمعلومـــات أعدتـــا مفوضـــية األمـــم املتحـــدة الســـامية حلقـــو  اإلنســـا  وفقـــاا  )ب( 
 ؛(A/HRC/WG.6/23/MRT/2))ب( 15للفقرة 

   .(A/HRC/WG.6/23/MRT/3))ج( 15موجز أعدتا املفوضية السامية وفقاا للفقرة  )ج( 
ـــــار وُأ يلـــــم إىل موريتانيـــــا عـــــن طر  -4 ـــــة قائمـــــة أســـــ لة أعـــــد ا ســـــلفاا أملاني يـــــق اجملموعـــــة ال الثي

وبلجيكــار وســلوفينيار والســويدر واملكســيكر واململكــة املتحــدة ل ي انيــا العلمــل وأيرلنــدا الشــماليةر 
   والنرويج. وميكن الطالع علل هذي األس لة علل املوقل الشبكي اخلارجي للفريق العام .

  
 ة االستعراضموجز مداوالت عملي -أوالا  

 
 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 

 
أكــــد الوفــــد املوريتــــا  التــــزام الــــرئي  لمــــد ولــــد عبــــد العزيــــز التزامــــاا صــــارماا بتعزيــــز  قــــو   -5

تكفـ  الو ـدة الوطنيـة  اإلنسا  ومحايتها. وأشار الوفد إىل أ  خ ة عمـ  قـد أُعـدت إلرسـاء  وكمـة
وترســــيد الدميقراطيــــة والتمــــامن بــــني مكونــــات اجملتمــــل. وعــــزعت موريتانيــــا أيمــــاا إطارهــــا التشــــريعي 
واملؤسسي املتعلق حبقو  اإلنسـا  منـذ جولـة السـتعراض الـدورن الشـام  األوىل. فقـد نـُقتـر الدسـتور 

واعتبـــار العبوديــــة والتعــــذيب مــــن أجـــ  إعــــادة تحكيـــد تنــــوع البلــــد ال قـــا  واللغــــونر  2012  عـــام 
جـــرميتني    ـــق اإلنســـانيةر وترســـيد دســـتورية اللجنـــة الوطنيـــة حلقـــو  اإلنســـا . وأضـــا  الوفـــد أ  
موريتانيـــــا تع ـــــي األســـــبقية للمعاهـــــدات الدوليـــــة املتعلقـــــة حبقـــــو  اإلنســـــا  علـــــل القـــــوانني الوطنيـــــة. 

شـكال التمييـز ضـد املـرأةر باسـت ناء حتفلها علـل اتفاقيـة القمـاء علـل أيـل أ أيماا وسحبم موريتانيا 
جبميــــل أ كامهــــار وانمــــمم إىل التفاقيــــة الدوليــــة  16واملــــادة  13الفقــــرة الفرعيــــة )أ( مــــن املــــادة 
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حلمايــــــة أيــــــل األشــــــساي مــــــن الختفــــــاء القســــــرنر واتفاقيــــــة  قــــــو  األشــــــساي  ون اإلعاقــــــةر 
ملعاملــة أو العقوبــة القاســية أو وال وتوكــول الختيــارن لتفاقيــة مناهمــة التعــذيب وغــريي مــن ضــروب ا

الالإنسـانية أو املهينــة. وأخـرياار انمــمم موريتانيـا إىل قليــات  قـو  اإلنســا  التابعـة لالحتــاد األفريقــي 
   اليت مل تكن طرفاا فيها بعد.

وت ــر  الوفــد بعــد  لــك إىل مســحلة تعزيــز فعاليــة مؤسســات  قــو  اإلنســا  بواســ ة تيســري  -6
نشـــاء لـــاكم متسصصـــةر منهـــا لكمـــة خاصـــة بـــالنلر   جـــرائم الســـ قا ر الوصـــول إىل العدالـــة وإ

ـــا أيمـــاا اجمللـــ  األعلـــل للفتـــو  وامللـــامل  واعتمـــاد معـــايري تكفـــ  اااكمـــة العادلـــة. وأنشـــحت موريتاني
املكلـــف باصـــدار فتـــاو    املســـائ  القانونيـــة املتصـــلة بالشـــريعةر إىل جانـــب وكالـــة التمـــامن الوطنيـــة 

 برامج لاربة الفقر وخملفات العبودية. من أج  تنفيذ 
وأشـــار الوفـــد إىل إنشـــاء قليـــة وطنيـــة ملنـــل التعـــذيب تتمتـــل باســـتقالل إدارن ومـــا ر وصـــياغة  -7

قـــانو  مـــرتم التعـــذيبر وتنلـــيم  لقـــات عمـــ  للتوعيـــة ونـــل التعـــذيب. وإضـــافة إىل  لـــكر أنشـــحت 
يـة أيـل املعاهـدات الدوليـة املتعلقـة حبقـو  موريتانيا وظيفـة وسـيط اامهوريـة ونشـرت   ااريـدة الرم

ـــر الوفـــد بـــح  موريتانيـــا تعاونـــم بصـــورة إمابيـــة مـــل أيـــل ا ليـــات  اإلنســـا  الـــيت انمـــمم إليهـــا. و كت
الدوليــة حلقــو  اإلنســا  وقــدمم عــدداا كبــرياا مــن التقــارير إىل هي ــات املعاهــدات وتلقــم عيــارات مــن 

 العديد من املقررين اخلاصني. 
ـــة تـــدمج وخبصـــ -8 وي  قـــو  املـــرأةر أشـــار الوفـــد إىل أ  موريتانيـــا اعتمـــدت اســـ اتيجية وطني

ة الُبعـــد اانســـا    السياســـات العامـــة بغيـــة حتســـني إدمـــاج النســـاء   احليـــاة الجتماعيـــة ومكافحـــ
يتعرضــن لــا مــن عنــف وقوالــب ت يــة. ودعمــم موريتانيــا أيمــاا بــرامج اقتصــادية ترمــي إىل  كــني  مــا

نســاء املــد  واألريــا  مــن الســتقاللية املاليــة وتيســري وصــوصن إىل الرعايــة الصــحية والتعلــيم والعمالــة. 
ار عامــــاا ســــناا رميــــة لتقاعــــد النســــاء العــــامالت   إطــــ 60وُ ــــدثم سياســــة األســــرة وُ ــــددت ســــن 

التفاقيـــة ااماعيـــة. وخبصـــوي املشـــاركة   احليـــاة السياســـيةر أشـــار الوفـــد إىل أ  موريتانيـــا اعتمـــدت 
 20تـــدابري ك ـــرية ترمـــي إىل تشـــجيل املســـاواة بـــني الرجـــال والنســـاء م ـــ   صـــي  قائمـــة لـــددة مـــن 

 مقعداا للنساء املرشحات لنتسابات نواب اامعية الوطنية. 
ــــل وأشــــار الوفــــد إىل صــــيا -9 ــــة حلمايــــة ال فــــ  وخ ــــة عمــــ  ملكافحــــة أي غة اســــ اتيجية وطني

أشـــكال عمـــ  األطفـــالر إىل جانـــب خ ـــة عمـــ  للتسلـــي ال ـــوعي والنهـــائي عـــن تشـــويا األعمـــاء 
   التناسلية األن وية.

و كـــر الوفـــد بـــح  مكافحـــة خملفـــات العبوديـــة والجتـــار بالبشـــر تشـــك  أولويـــة مـــن أولويـــات  -10
. وهكــــذار فقــــد اعُتمــــد قــــانو  مــــرم العبوديــــةعمــــ  ااربــــة خملفــــات  احلكومــــة الــــيت اعتمــــدت خ ــــة

؛ وأُقــر يــوم وطــر ااربــة خملفــات 2007/048واملمارســات الســتعبادية ليحــ  لــ  القــانو  العبوديــة 
العبوديــة؛ واعتمــد قــانو  مينــل عمــ  األطفــال؛ وهي ــم البنيــة األساســية املدرســية   املنــاطق التعليميــة 

أنشــن نلــام لتحويــ  األمــوال مــن أجــ  دعــم التعلــيم املدرســي ألطفــال األســر الفقــرية  ات األولويــة؛ و 
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أو املتــــــحثرة وسلفــــــات العبوديــــــة؛ ونلتمــــــم محــــــالت توعيــــــة لرفــــــل التحــــــر  عــــــن تنــــــاول املمارســــــات 
   الستعبادية؛ وصدرت فتو  حترتم املمارسات الستعبادية؛ وحتستنم ظرو  ال تجاع.

الوفـد إىل توسـيل التغ يـة الصـحية وحتسـني خـدمات الصـحة وتـوفري و   ال الصحةر أشار  -11
التـــدريب الـــالعم. وعـــالوة علـــل  لـــكر غـــدت مكافحـــة الوفيـــات النفاســـية ووفيـــات الرضـــل أولويـــة   

 ميدا  الصحة العامة. 

وأكــد الوفــد أ  التعلــيم  ــا  وإجبــارن اميــل األطفــال البــالغني ســن التعلــيم املدرســير وأ   -12
اح واللتحـــا  باملدرســـة أكـــ    صـــفو  البنـــات منهـــا   صـــفو  األولد   األعـــوام نســـب النجـــ

   ال الثة املاضية.
وأشــار الوفــد أيمــاا إىل تنفيــذ اســ اتيجية وطنيــة ملكافحــة الفســادر  لــك أ  احلكومــة تــدر   -13

   الصلة الوثيقة بني تعزيز  قو  اإلنسا  و سن تدبري املوارد العامة.
يـــذ اإلطـــار الســـ اتيجي ال الـــر ااربـــة الفقـــرر صـــرح الوفـــد بـــح  هـــذا اإلطـــار وخبصـــوي تنف -14

  املائـــة. وإضـــافةا إىل  لـــكر عـــزعت الســـ اتيجيات الوطنيـــة  6.2مـــر بتســـجي  تـــو بلغـــم نســـبتا 
لألمــن الغــذائي والتنميـــة الريفيــة قــدرات الف ـــات المــعيفة علــل مواجهـــة األعمــات الغذائيــةر وقلتصـــم 

   حم باماد  لول دائمة ملشكلة األمن الغذائي.التبايناتر وم
وأشــــار الوفــــد أيمــــاا إىل إنشــــاء انــــة تقنيــــة مشــــ كة بــــني الــــوعارات مكلفــــة باعــــداد التقــــارير  -15

   املتعلقة بتنفيذ املعاهدات وتوصيات هي ات املعاهدات.
 وأكــد الوفــد أ  احلكومــة تعاونــم مــل أيــل شــركائها مــن أجــ  وضــل خ ــة عمــ  ملناهمــة -16

التمييـــــز العنصـــــرن وكـــــري األجانـــــب والتعصـــــبر وكـــــذا إلعـــــداد اســـــ اتيجية وطنيـــــة لتعزيـــــز التماســـــك 
   الجتماعي.

ــر بالتحـــديات الكبــرية الـــيت يواجههــا البلـــدر رغــم جهـــود موريتانيــا   ســـبي   -17 ولكــن الوفـــد  كت
ارد الكافيـة لكـي تعزيز  قو  اإلنسـا  وتـدعيمها.  لـك أ  موريتانيـا تفتقـر بالفعـ  إىل القـدرات واملـو 

تممن ملواطنيها التمتـل الكامـ  حبقـوقهم القتصـادية والجتماعيـة. بيـد أ  وعيـر العـدل كـا  قـد أكـد 
   .2015أ  بلدي سيواص  تنفيذ برامج لاربة الفقر بغية بلوغ أهدا  ما بعد عام 

ية وشـــدد الوفــــد علــــل أ يــــة املســــاعدة املقدمــــة مـــن مكتــــب مفوضــــية األمــــم املتحــــدة الســــام -18
حلقــو  اإلنســا    موريتانيــا. وأعــرب عــن أملــا   أ  يســمر هــذا الــدعم بتعزيــز قــدرات املؤسســات 

   الوطنية حلقو  اإلنسا  وا لية الوقائية الوطنية.
  

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 
 
املقدمـة أثنـاء جلسـة  وفداا ببيانات أثنـاء جلسـة التحـاور التفـاعلي. وتـرد التوصـيات 84أدىل  -19

 التحاور   الفرع ال ا  من هذا التقرير.
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ر بـــم مـــا  بانمـــمام موريتانيـــا إىل عـــدد مـــن الصـــكو  الدوليـــة حلقـــو  اإلنســـا  وبانشـــاء  -20
   مؤسسة جديدة حلقو  اإلنسا  وبالتدابري املتسذة    ال  قو  املرأة وال ف .

ســـيما اســـ اتيجيات األمـــن الغـــذائي ولاربـــة وأشـــارت موريشـــيوو إىل مبـــادرات مهمـــةر ول  -21
ر والتصــديق علـل معاهــدات إضـافية حلقــو  اإلنسـا  ود هــا 2012الفقـرر والتنقـير الدســتورن لعـام 

  النلـــام القـــانو  االـــير وصـــياغة تشـــريعات ملكافحـــة العنـــف ضـــد املـــرأةر وا ـــا  تـــدابري مـــن أجـــ  
   حتسني فعالية النلام القمائي.

ســـيك بانشـــاء اللجنـــة التقنيـــة املشـــ كة بـــني الـــوعارات مـــن أجـــ  الوفـــاء بـــاللتزام ور بـــم املك -22
باعــداد التقــارير ومتابعــة التوصــيات الدوليــة. وأشــادت بــاإلجراءات املتســذة مــن أجــ  عيــادة مشــاركة 

   النساء   النتسابات التشريعية.
ن لتفاقيـــــة مناهمــــــة ور ـــــب اابـــــ  األســـــود بانمـــــمام موريتانيــــــا إىل ال وتوكـــــول الختيـــــار  -23

التعــذيبر واتفاقيــة  قــو  األشــساي  ون اإلعاقــةر والتفاقيــة الدوليــة حلمايــة أيــل األشــساي مــن 
الختفاء القسرن. ول ظ بقلق أ  امل ليـة اانسـية تعتـ  جرميـة يعاقـب عليهـا بعقوبـة اإلعـدام وطلـب 

   صفة اارمية عن امل لية اانسية.إىل موريتانيا تقد  تفاصي  عن التدابري املزمل ا ا ها إلعالة 
ــالتزام موريتانيــا بتعزيــز  قــو  اإلنســا  وأعــرب عــن تقــديري إلنشــاء مؤسســة  -24 وأشــاد املغــرب ب

وطنيــة حلقــو  اإلنســا  وقليــة وقائيــة وطنيــة ملنــل التعــذيبر وللس ــوات املتســذة صــوب لاربــة أشــكال 
   الر  املعاصرة.

م تقـــارير إىل انـــة مناهمـــة التعـــذيب واللجنـــة املعنيـــة ول لـــم موعامبيـــق أ  موريتانيـــا قـــدم -25
بــاحلقو  القتصــادية والجتماعيــة وال قافيــة واللجنــة املعنيــة حبقــو  اإلنســا  واللجنــة املعنيــة بالقمــاء 

   علل التمييز ضد املرأة.
وأشادت ناميبيـا ووريتانيـا لتصـديقها علـل أيـل الصـكو  الرئيسـية حلقـو  اإلنسـا  وأشـارت  -26
جهودهــا الراميــة إىل حتســـني كفــاءة نلامهــا القمـــائير وــا    لــك إنشـــاء لكمــة خاصــة جبـــرائم  إىل

 .  2015الس قا    أيار/مايو 
وأشــادت هولنــدا ووريتانيــا لتصــديقها علــل معاهــدات حلقــو  اإلنســا  مل تكــن قــد صــدقم   -27

 عليهار ول سيما ال وتوكول الختيارن لتفاقية مناهمة التعذيب.
ــــــة   -28 ــــــار العبودي ــــــد ال قــــــا  واللغــــــونر واعتب ــــــوع البل وأشــــــار النيجــــــر إىل العــــــ ا  الرمــــــي بتن

والتعــذيب جــرميتني    ــق اإلنســانيةر واأل يــة الدســتورية الــيت أصــبغم علــل اللجنــة الوطنيــة حلقــو  
   اإلنسا  املصنفة ضمن الف ة ألف.

ال ال ــة مــن اإلطــار الســ اتيجي للقمــاء  وأشــادت نيجرييــا بــااهود الراميــة إىل تنفيــذ املر لــة -29
علل الفقر. و  م موريتانيا علل تسجي  أبنـاء الالج ـني وملتمسـي اللجـوء منـذ ولد ـمر  اشـياا مـل 

   املعايري الدولية.
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وشــجعم النــرويج احلكومــة علــل تعزيــز جهودهــا   ســبي  تــرويج ثقافــة  قــو  اإلنســا     -30
   للجنة الوطنية حلقو  اإلنسا .شىت أحناء البلد وتدعيم قدرات ا

وســــلمم ُعمــــا  بالتحــــديات الــــيت يواجههــــا البلــــدر ول ســــيما اافــــا  املســــتمرر ور بــــم  -31
   جبهود احلكومة   سبي  الوفاء بالتزاما ا الدولية    ال  قو  اإلنسا .

البلـد الـيت أفمـم إىل اعـ ا  رمـي بتنـوع  2012وأشادت باكستا  وراجعة الدسـتور عـام  -32
   ال قا  واللغون. وأعربم عن تقديرها لنممام موريتانيا إىل عدد من صكو   قو  اإلنسا .

ور بـــــم بنمـــــا وراجعـــــة الدســـــتور بتمـــــمينا اع افـــــاا بتنـــــوع البلـــــد ال قـــــا  واللغـــــونر وبـــــالر   -33
ضــمن والتعــذيب كجــرميتني    ــق اإلنســانيةر وباللجنــة الوطنيــة حلقــو  اإلنســا ر وهــي انــة مصــنفة 

   ‘.ألف‘الف ة 
ـــن اللـــرو  الصـــحية ومســـتو  الوصـــول إىل التعلـــيم والعمالـــة بالنســـبة  -34 وأقـــرت الفلبـــني بتحسر

إىل أضــــعف ف ــــات الســــكا . وطلبــــم معلومــــات عــــن الســــ اتيجية الوطنيــــة حلمايــــة ال فــــ  وبــــرامج 
   لاربة الر  والجتار بالبشر.

ســاء واألطفـال املســتعبدين. و  ــم موريتانيــا وأعربـم بولنــدا عــن قلقهـا إعاء عــدد  ــالت الن -35
   علل تممني القانو  اانائي  كماا يعرِّ  التمييز العنصرن واإلثر ومرمهما.

ور بــم ال تغــال بالتصــديق علــل اتفاقيــة  قــو  األشــساي  ون اإلعاقــة والتفاقيــة الدوليــة  -36
رن لتفاقيــة مناهمــة التعــذيب. حلمايــة أيــل األشــساي مــن الختفــاء القســرن وال وتوكــول الختيــا
   ‘.ألف‘ور بم أيماا باعتماد املؤسسة الوطنية حلقو  اإلنسا  ضمن الف ة 

وأشــــادت ق ــــر جبهــــود موريتانيــــا   ســــبي  حتقيــــق األمــــن الغــــذائي واحلــــد مــــن الفقــــر بتنفيــــذ  -37
مـــن الغـــذائي املر لـــة ال ال ـــة مـــن اإلطـــار الســـ اتيجي للقمـــاء علـــل الفقـــر والســـ اتيجية الوطنيـــة لأل

   واس اتيجية الق اع الريفي.
وأشـــارت اململكـــة العربيـــة الســـعودية إىل األ يـــة الـــيت توليهـــا موريتانيـــا لتعزيـــز ســـيادة القـــانو ر  -38

والدميقراطيــةر والتماســك الجتمــاعي واألمــن واحلوكمــة الرشــيدة والتعلــيم والصــحةر وااربــة اإلرهــاب 
   والفقر والفساد والعبودية.

ر وإنشـــاء وكالـــة 2015 بـــم الســـنغال بانشـــاء لكمـــة خاصـــة جبـــرائم الســـ قا    عـــام ور  -39
التمـــامن الوطنيـــة واللجنـــة الوطنيـــة حلقـــو  اإلنســـا ر كمـــا ر بـــم بالتصـــديق علـــل اتفاقيـــة مناهمـــة 

   التعذيب وبروتوكوصا الختيارن وصكو  الحتاد األفريقي املتعلقة حبقو  اإلنسا .
ن قلقهـا إعاء التقـارير املتعلقـة بـالتمييز العنصـرن وشـجعم موريتانيـا علـل وأعربم سرياليو  ع -40

   سن قوانني ملكافحة التمييزر خاصةا فيما يتعلق بالتحيز املتجذر والفوار     قو  اانسية.
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وأ اطــم ســلوفاكيا علمــاا بانشــاء وكالــة التمــامن الوطنيــة مــن أجــ  القمــاء علــل العبوديــة.  -41
  القــانو  اانــائي ميــز إيقــاع عقوبــة اإلعــدام بالقصــر ووــرتك  جــرائم كــالردة وأعربــم عــن قلقهــا أل

   وامل لية اانسية.
وأشـــارت ســـلوفينيا إىل التصـــديق علـــل اتفاقيـــة  قـــو  األشـــساي  ون اإلعاقـــة وال وتوكـــول  -42

ـــــر  والتعـــــذيب باعتبار ـــــا جـــــرميتني    ـــــق ـــــة مناهمـــــة التعـــــذيبر وإىل جتـــــر  ال  الختيـــــارن لتفاقي
   اإلنسانية. وأعربم عن قلقها إعاء املمارسات الشبيهة بالر  واستمرار التمييز ضد املرأة.

وأعربـــم جنـــوب أفريقيـــا عـــن تقـــديرها لكـــو  التقريـــر الـــوطر عـــرض ر يـــة البلـــد ملســـحلة تعزيـــز  -43
 قـــــو  اإلنســـــا  ومحايتهـــــار وـــــا    لـــــك إع ـــــاء األولويـــــة للجهـــــود الراميـــــة إىل است صـــــال خملفـــــات 

   ودية وأشكال الر  املعاصرة.العب
وســل م إســبانيا المــوء علــل التــدابري الــيت ا ــذ ا موريتانيــا مــن أجــ  لاربــة الــر  والتعــذيب  -44

   وحتسني أوضاع النساء والتصديق علل صكو   قو  اإلنسا .
وأشــارت ســرن لنكــا بوجــا خــاي إىل تصــنيف العبوديــة كجرميــة    ــق اإلنســانية وإنشــاء  -45

إىل جانـــب جهـــود وطنيـــة أخـــر  أعقبـــم مراجعـــة  2015صـــة جبـــرائم الســـ قا    عـــام لكمـــة خا
  .  2012الدستور عام 

ور بـــم دولـــة فلســـ ني بتعـــاو  موريتانيـــا مـــل قليـــات  قـــو  اإلنســـا  مـــن خـــالل التصـــديق  -46
 علــل الصــكو  الدوليــة وقبــول عيــارات املقــررين اخلاصــني. وأعربــم أيمــاا عــن تقــديرها اهــود موريتانيــا

     سبي  مواءمة التشريعات الوطنية مل املعايري الدولية.
وأشاد السودا  ووريتانيا لنمـمامها إىل عـدد مـن صـكو   قـو  اإلنسـا  وإنشـاء مؤسسـة  -47

وطنيـــة حلقـــو  اإلنســـا  وتنفيـــذ خ ـــة عمـــ  لتمكـــني نســـاء األريـــا  واعتمـــاد خري ـــة طريـــق ااربـــة 
   أشكال الر  املعاصرة.

را عــــــن قلقهـــــا إعاء اســــــتمرار ءارســـــة الســـــ قا  واــــــوء قـــــوات األمــــــن إىل وأعربـــــم سويســـــ -48
 .  1987التعذيب. ور بم بعدم ت بيق عقوبة اإلعدام منذ عام 

وشــكرت الســويد موريتانيــا علــل املعلومــات املقدمــة ردا علــل األســ لة الــيت كانــم قــد أعــد ا  -49
   سلفاا.
التزاما ـــا الدوليـــة ول لـــم بارتيـــاح دمـــج  وأشـــادت توغـــو جبهـــود موريتانيـــا   ســـبي  تنفيـــذ -50

البعـــد اانســـا    السياســـات والـــ امج العامـــة واعتمـــاد اســـ اتيجيات وطنيـــة للقمـــاء علـــل تشــــويا 
   األعماء التناسلية األن وية.

وأشــادت تــون  جبهــود موريتانيــا   ســبي   كــني املــرأة وتــدعيم دورهــا   اجملتمــل باعتمادهــا  -51
   ملكافحة العنف ضد املرأةر وعيادة مشاركة النساء   احلياة السياسية. القانو  اإلطارن
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ور بـم تركيــا بالتقـدم الكبــري ااـرع   لاربــة التمييـز وأشــارت إىل اعتمـاد البلــد مـؤخراا قانونــاا  -52
 ميز للمجتمل املد  إقامة دعاو  مدنية   القمايا املتعلقة بالعبودية. 

بري املتســـــذة   ســـــبي  جتـــــر  الســـــ قا . وأعربـــــم عـــــن قلقهـــــا إعاء ور بـــــم أوغنـــــدا بالتـــــدا -53
ال غــرات الــيت تعــ ن تــوفري احلمايــة للمــحايا و  يــ  المــحايا   ااــاكم وحتديــد مــن يقــل عليــا عــبء 

 اإلثبات. 
 ورد الوفد املوريتا  علل األس لة اليت طر م سلفاا.  -54
هنـــا تتقيــد بوقــف اختيــارن حبكــم الواقــل منـــذ وخبصــوي عقوبــة اإلعــدامر  كــرت موريتانيــا بح -55
 عاماا.  28ر أن منذ 1987 عام
ر الــذن مــرم التعــذيبر تفــرض علــل 2015/033مــن القــانو   9وصــرح الوفــد بــح  املــادة  -56

الســل ات القمــائية املستصــة التزامــاا قاطعــاا بالشــروع فــوراا   حتقيــق نزيــا كلمــا ظهــرت دوافــل معقولــة 
جهــــة خاضــــعة لوليتهــــا شــــرعم   فعــــ  مــــن أفعــــال التعــــذيب أو إســــاءة  حتمــــ  علــــل العتقــــاد أ 

املعاملــة أو ارتكبــم  لــك الفعــ   ــىت   غيــاب شــكو . وخبصــوي العبوديــةر أصــدرت وعارة العــدل 
تعميمـــات تـــذكر فيهـــا وكـــالء النيابـــة   خمتلـــف ااـــاكم بوجـــوب ا ـــا  إجـــراءات فـــور إيـــداع شـــكو  

 ية. يُدتعل فيها  دوث ءارسات استعباد
وأشـــار الوفـــد إىل أ  وكالـــة التمـــامن مـــزودة وـــوارد ماليـــة مســـتقلة يـــديرها  لـــ  إدارة يمـــم  -57

أيــــل ااهــــات املعنيــــة وحاربــــة الفقــــر والعبوديــــةر وــــا    لــــك اجملتمــــل املــــد . وت بــــق الوكالــــة أيمــــاا 
  القمـــايا  إجـــراءات مبســـ ة و  ي ـــة  كنهـــا مـــن التـــدخ  بســـرعة ومـــوع صـــا الدعـــاء بـــاحلق املـــد 

 املتعلقة باملمارسات الستعبادية. 
وخبصــــوي  قــــو  املـــــرأةر أشــــار الوفــــد إىل أ  احلكومـــــة نفــــذت سياســــات واســـــ اتيجيات  -58

عديــدة م ــ  سياســة األســرة والســ اتيجيات الوطنيــة للنهــوض بــاملرأة والتسلــي عــن تشــويا األعمــاء 
 ــوال الشسصــية الــزواج املبكــرر وقــد باشــرت التناســلية األن ويــة. وعــالوة علــل  لــكر حتلــر مدونــة األ

احلكومــة العديــد مــن محــالت التوعيــة الراميــة إىل مكافحــة عواج األطفــال. وأضــا  الوفــد أ  موريتانيــا 
حتلــــر تشــــويا األعمــــاء التناســــلية األن ويــــة طبقــــاا أل كــــام القــــانو  اانــــائي وقــــانو  احلمايــــة اانائيــــة 

جرن تقييمــــاا وحتـــــدي اا لالســــ اتيجية الوطنيـــــة الراميـــــة إىل لل فــــ . وأشـــــار أيمــــاا إىل أ  احلكومـــــة ســـــت
التسلــــي عــــن تشــــويا األعمــــاء التناســــلية األن ويــــة بــــال كيز علــــل إعالنــــات التسلــــي العامــــة وتوجيــــا 
املمارســـني إىل اختصاصــــات أخــــر  وإدمـــاج البنــــات   املــــدارو وتـــدريب ااهــــات الفاعلــــة وتنلــــيم 

 ذي اللاهرة. محالت وطنية لعدم التسامر م لقا مل ه
وتشـــجيعاا ملشـــاركة النســـاء   عمليـــات صـــنل القـــرار. أشـــار الوفـــد إىل أ  الســـل ات العامـــة  -59

املتعلـــــق بوصـــــول النســـــاء إىل  2012/034ا ـــــذت إجـــــراءات إمابيـــــة م ـــــ  اعتمـــــاد القـــــانو  رقـــــم 
املتعلــــق بــــالعنف اانســــا ؛  الوليــــات والوظــــائف النتسابيــــة؛ واســــتكمال مشــــروع القــــانو  اإلطــــارن
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وتنفيـــذ توصــــيات اللجنــــة املعنيـــة بالقمــــاء علــــل التمييـــز ضــــد املــــرأة؛ وصـــياغة مشــــروع قــــانو  بشــــح  
 مكافحة التمييز؛ وصياغة مشروع قانو  إطارن يتعلق بالعنف اانسا  مرِّم الغتصاب. 

منـــذ عمـــن طويـــ . وأكـــد أ  وأكـــد الوفـــد املوريتـــا  أ  العبوديـــة مل تعـــد موجـــودة   موريتانيـــا  -60
البلد   طور البناء وأنا يواجـا مشـاك  تتصـ  بـحمور منهـا الفقـر واحلصـول علـل التعلـيم. و كـر الوفـد 
بوجــود قــوانني خاصــة تتعلــق بالعبوديــة وأهنــا ســت بق بكــ  صــرامة. وأوضــر أ   ــرد الدعــاء يفمــي 

عباد يــن  علـل عقوبــات ممــاعفةر إىل ا ـا  إجــراءات قمـائيةر ممــيفاا أ  القـانو  الــذن مــرم السـت
إ  ممــل بــني ســلب احلريــة وفــرض غرامــة. ويــن  هــذا القــانو  أيمــاا علــل تقــد  ااــ  إىل المــحايار 
الـذين قـق صــم احلصـول علــل مسـاعدة قانونيــة تلقائيـةر دو  أ  يتعــني علـيهم إثبــات  ـاجتهم. ومــن 

هــذا الصــدد إىل شــركاء موريتانيــا  املزمــل إنشــاء هي ــات قمــائية خاصــة ودائمــة. وقــد طلــب الوفــد  
 تقد  الدعم من أج  تدريب القماة. 

وخبصــوي مســحلة توجيــا دعــوة دائمــة إىل اإلجــراءات اخلاصــة جمللــ   قــو  اإلنســا ر أشــار  -61
ــــــات  ــــــارة. أمــــــا فيمــــــا يتعلــــــق بتقــــــد  التقــــــارير إىل هي  ــــــرف  قــــــط أن عي ــــــا مل ت الوفــــــد إىل أ  موريتاني

وجــود تــحخري لكنــا أكــد إنشــاء جهــاع  كــومي مكلــف هبــذي املســحلة املعاهــداتر فقــد ســلم الوفــد ب
 خصيصاا. 

وخبصوي مشكلة األطفال ااتجزين وفصـلهم عـن البـالغنير أشـار الوفـد إىل أ  البلـد يمـم  -62
مراكز إلعادة إدماج األطفال. وعالوة علل  لكر ُ ـدد سـن املسـؤولية اانائيـة   عسـة عشـر عامـاا 

 خاصة للنلر   القمايا  ات الصلة.  وأُنش م أجهزة قمائية
وأشــار الوفــد إىل أ  مشــروع خ ــة عمــ  مكافحــة الجتــار باألشــساي قُبــ    إطــار  لقــة  -63

 عم  وسو  تعتمدي احلكومة قريباا ليبدأ تنفيذي. 
املتعلـق بــالعنف اانسـا ر وـا    لــك تشـويا األعمــاء  وخبصـوي مشـروع القــانو  اإلطـارن -64

التناســلية األن ويــةر صــرتح الوفــد بــح  هــذا املشــروع   طــور العتمــاد. وأُعــد أيمــاا مشــروع قــانو  مــرم 
 التمييز العنصرن وقد بات اعتمادي وشيكاا. 

مشــكلة  وخبصــوي  الــة املــدافعني عــن  قــو  اإلنســا ر أكــد الوفــد أهنــم ل يواجهــو  أن -65
مشــدداا علــل أ  موريتانيـــا دولــة قـــانو  وأ  مــن واجـــب املــدافعني أيمـــاا ا ــ ام القـــانو  لــ ال يتعرضـــوا 

 إلجراءات قمائية. 
ور بـــم أوكرانيـــا بالتقـــدم الـــذن أ رعتـــا احلكومـــة    ـــالت منهـــا جهـــود مكافحـــة الفســـاد  -66

ــــر  والقمــــاء علــــل الفقــــر. وقالــــم إ  موريتانيــــا مــــا عالــــم تواجــــا حتــــديات    است صــــال أشــــكال ال
 املعاصرة. 



A/HRC/31/6 
 

 

GE.15-22687 11/33 

 

وأشادت اإلمارات العربية املتحدة ووريتانيـا إلنشـائها اجمللـ  األعلـل للفتـو  وامللـامل هبـد   -67
تـــدعيم نلـــام  قـــو  اإلنســـا ر وحلفاظهـــا بصـــورة فعالـــة علـــل التـــواع  والتعـــايش بـــني خمتلـــف التقاليـــد 

 وال قافات. 
الرد اإلمـــايب علـــل طلبـــات الزيـــارة املقدمـــة مـــن املكلفـــني وأ اطـــم اململكـــة املتحـــدة علمـــاا بـــ -68

ــــات   إطــــار اإلجــــراءات اخلاصــــة. وأعربــــم عــــن القلــــق إعاء التمييــــز بــــني اانســــني والعقبــــات  بولي
 القانونية اليت تعيق تسجي  ولدات أبناء الالج ني وملتمسي اللجوء. 

ــــا علــــل مواصــــ -69 لة إشــــرا  اجملتمــــل املــــد    وشــــجعم الوليــــات املتحــــدة األمريكيــــة موريتاني
ــــا بوجــــود الســــ قا  وعــــدم  ــــق لعــــدم إقــــرار موريتاني ــــة. وأعربــــم عــــن انشــــغاصا العمي مناقشــــا ا األمني
مقاضا ا بصـورة فعليـة للمتـورطني فيـا وفقـاا لقوانينهـا املتعلقـة وحاربـة السـ قا ر وقالـم إهنـا منشـغلة 

 مة للعبودية. إعاء مسحلة محاية منلمات اجملتمل املد  املناه
وســـــل م أوروغـــــوان المـــــوء علـــــل اعتمـــــاد الســـــ اتيجية الوطنيـــــة لتعمـــــيم مراعـــــاة املنلـــــور  -70

اانســا  وشــجعم موريتانيــا علــل ممــاعفة جهودهــا   هــذا الصــدد بالعمــ  علــل تنفيــذ التوصــيات 
 الصادرة عن اللجنة املعنية بالقماء علل التمييز ضد املرأة. 

ــــة وأشــــارت أوعبكســــتا  إىل -71 ــــة الوطنيــــة حلقــــو  اإلنســــا  وإنشــــاء ا ليــــة الوقائي  تــــدعيم اللجن
الوطنيــــة ملنــــل التعــــذيب. ور بــــم بانمــــمام موريتانيــــا إىل اتفاقيــــة  قــــو  األشــــساي  ون اإلعاقــــة 

 وبروتوكوصا الختيارن ومعاهدات دولية أخر . 
نســـــا    البوليفاريـــــة عـــــن ســـــرورها أل  مؤسســـــة  قـــــو  اإل -وأعربـــــم أهوريـــــة فنـــــزويال  -72

ر وأل  منلمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة كرمــم موريتانيــا ‘ألــف‘موريتانيــا ُصــنفم ضــمن الف ــة 
اع افـاا ببلوغهــا اصــد  اإلتــائي املتعلــق بــاألمن الغــذائي والقمــاء علــل ااــوعر وأل  البلــد بصــدد بنــاء 

 مساكن اجتماعية جديدة. 
ا ا املتعلقــــة بــــحمور منهــــا  قــــو  املــــرأة وال فــــ  وأعربــــم ماليزيــــا عــــن تقــــديرها لقبــــول توصــــي -73

وضـــما  سلســـلة اإلمـــداد الغـــذائي للبلـــد. وأشـــارت إىل الســـ اتيجية الوطنيـــة لتعمـــيم مراعـــاة املنلـــور 
 اانسا . 

وأعـــرب الـــيمن عـــن تقـــديري للتـــدابري الـــيت ا ـــذ ا موريتانيـــا   ســـبي  تعزيـــز  قـــو  اإلنســـا ر  -74
يشــــم   لــــك انمــــمامها إىل صــــكو  دوليــــة حلقــــو  اإلنســــا  م ــــ  علــــل الــــرغم مــــن شــــر املــــواردر و 

ـــة حلمايـــة أيـــل األشـــساي مـــن الختفـــاء القســـرن وال وتوكـــول الختيـــارن لتفاقيـــة  التفاقيـــة الدولي
 مناهمة التعذيب واتفاقية  قو  األشساي  ون اإلعاقة وبروتوكوصا الختيارن. 

ــــة حل -75 ــــوعي ور بــــم أفغانســــتا  بانشــــاء اللجنــــة الوطني قــــو  اإلنســــا  الــــيت ُكلفــــم با كــــاء ال
 حبقو  اإلنسا  وتنليم برامج للتدريب    ال القانو  الدو  اإلنسا . 
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ول لــم اازائــر أ  موريتانيــا أبــدتر علــل الــرغم مــن شــر املــوارد املاليــة والبشــريةر التزامهــا  -76
ائيــــة وطنيــــة ملكافحــــة حبقــــو  اإلنســــا  مــــن خــــالل إنشــــاء مؤسســــة وطنيــــة حلقــــو  اإلنســــا  وقليــــة وق

 التعذيب. 
وأعربـــم أنغـــول عـــن ارتيا هـــا إعاء التصـــديق علـــل أغلبيـــة التفاقيـــات الدوليـــة وبروتوكول ـــا  -77

سـيما ال وتوكـول الختيـارن لتفاقيـة مناهمـة التعـذيب وغـريي مـن ضـروب املعاملــة أو  الختياريـةر ول
 العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. 

علـــل التفاقيـــة الدوليـــة حلمايـــة  2012وهنـــحت األرجنتـــني موريتانيـــا علـــل تصـــديقها   عـــام  -78
ــــيت  أيــــل األشــــساي مــــن الختفــــاء القســــرنر و لــــك   أعقــــاب الســــتعراض األول والتوصــــيات ال

 قدمتها عدة وفود   هذا الصدد. 
مـني امللـامل واملكتـب ور بـم أرمينيـا بتعـاو   كومـة موريتانيـا مـل منلمـات اجملتمـل املـد  وأ -79

الق ــــرن للمفوضــــية الســــامية حلقــــو  اإلنســــا . وشــــجعم موريتانيــــا علــــل املمــــي   تعزيــــز احلــــق   
 التعليم   البلد. 

هبــد  تعزيــز  2015وأشــادت أســ اليا بالتشــريعات الــيت اعتمــدها ال ملــا  باإلأــاع   عــام  -80
لكنهـــا  1987م مل تنفـــذ منـــذ عـــام اإلعـــداتصـــدن موريتانيـــا للعبوديـــة. ول لـــم أســـ اليا أ  عقوبـــة 

 تزال قانونية.  ل
وأعربـــــم أ ربيجـــــا  عـــــن تقـــــديرها لنمـــــمام موريتانيـــــا إىل ال وتوكـــــول الختيـــــارن لتفاقيـــــة  -81

ــــ  الســــ قا  والتعــــذيب  2013 قــــو  األشــــساي  ون اإلعاقــــة واعتمــــاد قــــانو  عــــام  الــــذن يعت
 جرميتني    ق اإلنسانية. 

ين ووريتانيـا لنمـمامها إىل اتفاقيـة  قـو  األشـساي  ون اإلعاقـة واعتمـاد وأشادت البحر  -82
اســـ اتيجية وطنيـــة لتعمـــيم مراعـــاة القمـــايا اانســـانية ومواءمـــة تشـــريعا ا مـــل معـــايري  قـــو  اإلنســـا  

 بتصنيف الس قا  والتعذيب جرميتني    ق اإلنسانية. 
الختيـــــارن لتفاقيــــة مناهمــــة التعـــــذيب وأشــــارت بلجيكــــا إىل التصـــــديق علــــل ال وتوكــــول  -83

والتفاقيــة الدوليــة حلمايــة أيــل األشــساي مــن الختفــاء القســرن. وأشــادت ووريتانيــا إلبقائهــا علــل 
 .  1987الوقف الختيارن للعم  بعقوبة اإلعدام منذ عام 

وبزيــادة ور بــم بــنن باملبــادرات الراميــة إىل تعزيــز  قــو  املــرأة ومكافحــة العنــف ضــد املــرأةر  -84
 مشاركة النساء   احلياة السياسية. 

وشــــجعم بوتســــوانا موريتانيــــا علــــل بــــذل املزيــــد مــــن ااهــــود   ســــبي  التصــــدن للعبوديــــة  -85
والتمييــز والــزواج املبكــر والقســرن. وأعربــم عــن تقــديرها للجهــود املبذولــة   ســبي  التصــدن للقمــايا 

 األمنية واإلنسانية. 
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لتحفلهــا علــل اتفاقيــة القمــاء علــل  تقــديرها لســحب موريتانيــا جزئيــاا وأعربــم ال اعيــ  عــن  -86
أيــــل أشــــكال التمييــــز ضــــد املــــرأة واعتمادهــــا اســــ اتيجية وطنيــــة إللغــــاء تشــــويا األعمــــاء التناســــلية 
األن ويـــة. وقالـــم إنـــا يتعـــني بـــذل املزيـــد مـــن ااهـــود مـــن أجـــ  القمـــاء علـــل التمييـــز ومحايـــة  قـــو  

 الالج ني األساسية. 
ـــةر ول ســـيما  املـــا تبذلـــ اوأشـــادت بورونـــدن ووريتانيـــ -87 مـــن جهـــود   ســـبي  مكافحـــة العبودي

إنشــاء وكالــة التمــامن الــيت كلفــم بالقمــاء علــل العبوديــةر ولتصــديقها علــل صــكو  دوليــة حلقــو  
 اإلنسا ر وملا ا ذتا من تدابري   سبي  احلد من الوفيات النفاسية ووفيات الرضل. 

بالتــدابري القانونيــة املتســذة ملكافحــة العبوديــة. وأعربــم عــن قلقهــا إعاء إفــالت ور بــم كنــدا  -88
املتـــورطني   الســــتعباد مـــن العقــــاب وعــــدم وجـــود قــــرارات تنفيذيــــة لتقـــد  التعــــوي  إىل المــــحايار 

 عالوة علل  الت توقيف املناضلني. 
التوصــــيات املقدمـــــة   ور بــــم تشـــــاد بــــااهود امللحوظـــــة الــــيت بـــــذلتها موريتانيــــا   تنفيـــــذ  -89

 الستعراض األول. وشجعم موريتانيا علل مواصلة جهودها والتماو دعم اجملتمل الدو . 
ول لـــم شـــيلي أ  العبوديـــة مســـتمرة   موريتانيـــا وأ   الـــة النســـاء تـــدهورت وأ  مـــرتك   -90

 ويعاقبو  باإلعدام.  أفعال امل لية اانسية يال قو  قمائياا 
ووريتانيا ملا ا ذتـا مـن تـدابري   سـبي  تعزيـز  قـو  املـرأة وال فـ ر وإنشـاء  وأشادت الصني -91

ا ليـــة الوقائيـــة الوطنيـــة ملناهمـــة التعـــذيبر ووضـــل اإلطـــار الســـ اتيجي للتسفيـــف مـــن وطـــحة الفقـــر 
 وضما  األمن الغذائير ولتعاوهنا مل املفوضية السامية. 

دوليــــة رئيســــية. وشــــجل موريتانيــــا علــــل  ور ــــب الكونغــــو بالتصــــديق علــــل صــــكو  قانونيــــة -92
 مواصلة تعاوهنا مل ا ليات الدولية حلقو  اإلنسا . 

ول لــم كوســتاريكا إنشــاء اللجنــة الوطنيــة حلقــو  اإلنســا  ووجــود أمــني ملــامل. وأعربــم  -93
 عن قلقها إعاء التمييز   القانو  و  املمارسة ضد أاعة احلراتني اإلثنية. 

فـــــوار ووريتانيـــــا لعتمادهـــــا تـــــدابري للنهـــــوض حبقـــــو  األطفـــــال والنســـــاء وأشـــــادت كـــــوت دي -94
 واملسننير و  م احلكومة علل مواصلة جهودها   سبي  تنفيذ تلك التدابري تنفيذاا تاماا. 

ور بــم كوبــا بانمــمام موريتانيــا إىل التفاقيــة الدوليــة حلمايــة أيــل األشــساي مــن الختفــاء  -95
بالســ اتيجيات الراميــة إىل  شــساي  ون اإلعاقــة. وأ اطــم كوبــا علمــاا القســرن واتفاقيــة  قــو  األ

 احلد من أوجا انعدام املساواة والتصدن لنعدام األمن الغذائي. 
ور بــم قــ ي بانمــمام موريتانيــا إىل عــدة صــكو  دوليــة. ول لــم أ  موريتانيــا تصـــنف  -96

 لقها إعاء تفشي العبودية   البلد. العبودية جرمية    ق اإلنسانيةر لكنها أعربم عن بالغ ق
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وسحلم أهورية الكونغـو الدميقراطيـة موريتانيـا عـن العقبـات الـيت حتـول دو  سـحب حتفلهـا  -97
 العام علل اتفاقية  قو  ال ف  وعن التدابري اليت تزمل ا ا ها للتغلب علل تلك العقبات. 

ور بــم جيبــوع باعتمــاد برنــامج وطــر إللغــاء تشــويا األعمــاء التناســلية األن ويــة. وشــجعم  -98
موريتانيـــــا علـــــل تعب ـــــة ااهـــــود لفائـــــدة نلـــــام  صـــــ  يرمـــــي إىل حتســـــني مشـــــاركة النســـــاء   احليـــــاة 

 السياسية. 
ــــر الوفــــد املوريتــــا  بــــح  مســــحلة عــــودة الالج ــــني املوريتــــانيني   الســــنغال الــــذين يــــ -99  اوح و كَّ

لجــــن مســــحلة ســــويم بصــــفة هنائيــــة. فقــــد أُعيــــد إدمــــاجهم  26 000إىل  24 000عــــددهم بــــني 
 أيعاا وُمر صم بالوصول إىل سجالت احلالة املدنية علل حنو ما تحكد   بروتوكول التفا  ال الثي. 

وخبصــــوي التوصــــيات املتعلقـــــة بالتصــــديق علـــــل الصــــكو  الدوليـــــةر ول ســــيما برتوكـــــولت  -100
 ختيارية معينةر أكد الوفد أ  احلكومة ستنلر   املسحلة.ا

وخبصــوي عمــ  األطفــالر أوضــر الوفــد أ  قــانو  العمــ  قلــر عمــ  األطفــال دو  الســن  -101
بشــح  احلــد األدن لســن الســتسدام  القانونيــةر  اشــياا مــل روح ونــ  اتفاقيــة منلمــة العمــ  الدوليــة

 موريتانيا ونفتذ ا. ( اليت صدتقم عليها138)رقم  1973لعام 
اتفاقيــــة متعلقــــة حبقـــو  اإلنســــا    طبعــــة خاصـــة مــــن ااريــــدة  11وأشـــار الوفــــد إىل نشـــر  -102

 الرمية وإىل تنفيذ خ ط عم  ترمي إىل ت بيق تلك التفاقيات. 
وخبصوي تنفيـذ السـ اتيجية الوطنيـة حلمايـة ال فـ ر أشـار الوفـد إىل إنشـاء هي ـات إقليميـة  -103

 قــو  ال فــ    عشــر وليــات أو لافلــاتر مــن أجــ  التصــدن ملشــكلة أطفــال الشــوارعر حلمايــة 
 وإىل وجود مراكز حلماية هؤلء األطفال وإدماجهم   املد  الك  .

وشـــدتد الوفـــد علـــل عـــدم وجـــود  ييـــز ضـــد أاعـــة احلـــراتني وأكـــد أ  أيـــل ال وائـــف تعـــيش  -104
 بانسجام منذ عقود وتساهم   تنمية البلد.

ــــو  وامللــــامل  -105 ــــة منهــــا اجمللــــ  األعلــــل للفت ــــات وطني ــــا إلنشــــائها قلي وأشــــادت مصــــر ووريتاني
ـــــة  واعتمـــــاد اســـــ اتيجيات للتصـــــدن للعنـــــف ضـــــد املـــــرأة والجتـــــار بالبشـــــر والعمـــــ  ااـــــ ن والعبودي

 والتعذيب.
ر تبــــم وأشـــادت إثيوبيـــا ووريتانيـــا ملـــا أ رعتـــا مــــن تقـــدم كبـــري   تنفيـــذ الصـــكو  الدوليـــة و  -106

جبهــود احلكومـــة مـــن أجـــ  وضــل خ ـــة عمـــ  ملكافحـــة التمييـــز العنصــرن وكـــري األجانـــب ومـــا يتصـــ  
   بذلك من تعصب.

ور بــم فرنســا وــا أ رعتــا موريتانيــا مــن تقــدم منــذ الســتعراض األولر وــا    لــك التصــديق  -107
   علل عدة صكو  دولية واعتماد تشريعات طمو ة ملناهمة العبودية.
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حلمايـــة الالج ـــني. بيـــد أهنـــا  ت أملانيـــا ووريتانيـــا إلنشـــاء نلـــام اـــوء يتمـــمن أ كامـــاا وأشـــاد -108
 أشارت إىل بع  الشواغ  املتبقية فيما يتعلق حبالة  قو  اإلنسا . 

ول لــم غانــا بتقــدير إنشــاء اللجنــة الوطنيــة حلقــو  اإلنســا  مــن أجــ  مكافحــة العبوديــة  -109
. وأشـــــارت أيمـــــاا إىل األشـــــواد الـــــيت ق عـــــم علـــــل درب وتعـــــذيب ااتجـــــزين والفقـــــر والغتصـــــاب

 التصديق علل الصكو  القانونية الدولية حلقو  اإلنسا .
ور بــم إندونيســيا جبهــود موريتانيــا املســتمرة مــن أجــ  تعزيــز  قــو  اإلنســا  ومحايتهــا عــن  -110

اجملتمـــل املـــد  طريـــق التنســـيق مـــل الـــوعارات التنفيذيـــة واللجنـــة الوطنيـــة حلقـــو  اإلنســـا  ومنلمـــات 
   وديوا  امللامل.

   ور بم أهورية إيرا  اإلسالمية وراجعة الدستور وبانشاء مؤسسات جديدة. -111
ول ـــظ العـــرا  انمـــمام موريتانيـــا إىل اتفاقيـــة  قـــو  األشـــساي  ون اإلعاقـــة وبروتوكوصـــا  -112

وعارة الشـــؤو  الجتماعيـــة الختيـــارن وأشـــاد بانشـــاء هي ـــة تُعـــجل باملســـاواة بـــني اانســـني حتـــم رعايـــة 
   وال فولة واألسرة.

ول لــم أيرلنــدا اعتمــاد قــانو  جديــد ملكافحــة العبوديــة. وأعربــم عــن قلقهــا إعاء ممــايقة  -113
املــدافعني عــن  قــو  اإلنســا  و ــويفهم وا تجــاعهم تعســفاا. وشــجعم موريتانيــا علــل توجيــا دعــوة 

 اءات اخلاصة لألمم املتحدة.دائمة إىل أيل املكلفني بوليات   إطار اإلجر 
ور بـم إي اليـا بتنفيـذ السـ اتيجية الوطنيـة حلمايـة األطفـالر وصـياغة خ ـة عمـ  ملكافحـة  -114

   عم  األطفالر واعتماد  ل  الوعراء اس اتيجية وطنية لتعميم مراعاة املنلور اانسا .
ادرات التعــاو  مــل قليــات  قــو  وأشــاد األرد  ووريتانيــا للمبــادرات املتســذةر ول ســيما مبــ -115

اإلنســا  ووضــل تشــريعات واســ اتيجيات لتعزيــز  قــو  اإلنســا ر وــا فيهــا احلــق   التعلــيم واحلــق   
   الصحة.
ور بـم كينيــا جبهــود موريتانيــا   سـبي  القمــاء علــل أشــكال الـر  املعاصــرة وشــجعتها علــل  -116

   املوارد وضما  عملها باستقالل. تزويد مؤسستها الوطنية حلقو  اإلنسا  وا يكفي من
وأشـــادت الكويـــم ووريتانيـــا ملـــا أ رعتـــا مـــن تقـــدم   تعزيـــز  قـــو  اإلنســـا  وأشـــارت إىل  -117

   التحديات املق نة وكافحة التعذيب والتمييز    ال التعليم.
وأيـتــدت  ور بـــم لتفيـــا بـــالتزام موريتانيـــا بالغـــاء العبوديـــة وتعاوهنـــا مـــل اإلجـــراءات اخلاصـــة. -118

لتفيـا مــا أعربــم عنـا اللجنــة املعنيــة بالقمـاء علــل التمييــز ضـد املــرأة مــن شـواغ  فيمــا يتعلــق بتفشــي 
 العنف اانسي وتشويا األعماء التناسلية األن وية. 
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وأشــادت ليبيــا ووريتانيــا إلنشــائها مؤسســات وطنيــةر منهــا اجمللــ  األعلــل للفتــو  وامللــاملر  -119
يـــةر وا ليـــة الوقائيـــة الوطنيـــة ملنـــل التعـــذيبر وااـــاكم الوطنيـــةر واللجنـــة الوطنيـــة ووكالــة التمـــامن الوطن

 حلقو  اإلنسا . 
ــــــة الوطنيــــــة ملنــــــل التعــــــذيب وبتعزيــــــز السياســــــات  -120 ور بــــــم مدغشــــــقر بانشــــــاء ا ليــــــة الوقائي

 ــال  القتصـادية والجتماعيــةر وناشــدت اجملتمـل الــدو  مســاعدة موريتانيـا فيمــا تبذلــا مـن جهــود  
  قو  اإلنسا . 

وأعربـــم فييـــم نـــام عــــن تقـــديرها لعتمـــاد موريتانيــــا تـــدابري ك ـــرية مــــن أجـــ  محايـــة  قــــو   -121
اإلنســــا  وتعزيزهــــار وتوقيعهــــا عــــدداا مــــن الصــــكو  الدوليــــة حلقــــو  اإلنســــا  أو تصــــديقها عليهــــا أو 

   انممامها إليها.
ل تمـــــم أقليــــات دينيــــة. وأوضـــــر أ   و كــــر الوفــــد املوريتــــا  بـــــح  بلــــدي أهوريــــة  إســــالمية   -122

 األجانب املقيمني   موريتانيا يتمتعو  حبرية الدين والعبادة. 
وأشـــار الوفـــد إىل أ  القـــانو  املتعلـــق با ليـــة الوقائيـــة الوطنيـــة ملنـــل التعـــذيب قـــد اعُتمـــد وأ   -123

 كومية املعنية.هذي ا لية ستُنشح قريباا وستمم ء لني للنقابات املهنية وللمنلمات غري احل
وأكــد الوفــد مــن جديــد أ  وكالــة التمــامن صــا الوليــة والســل ة واملــوارد املاليــة الالعمــة ااربــة  -124

   خملفات العبودية.
ـــر الوفـــد بـــح  موريتانيـــا تـــو  أ يـــة خاصـــة ملســـائ   قـــو  اإلنســـا  وتت لـــل إىل  -125 وختامـــاار  كت

األميــة والفقــر واإلقصــاء الــيت تشــكت  عقبــات فعليــة أمــام التصــدن علــل ســبي  األولويــة ملســائ  لاربــة 
تعزيــــز  قـــــو  اإلنســـــا . وأكــــد الوفـــــد  ـــــدداا  ســــك موريتانيـــــا الشـــــديد بــــا  ام التزاما ـــــا ووجـــــب 
املعاهــــدات ورغبتهــــا   التعــــاو  مــــل قليــــات  قــــو  اإلنســــا ر وــــا فيهــــا قليــــة الســــتعراض الــــدورن 

أيــــل شــــركائها علــــل املســــاعدة املقدمــــة وقــــال إ  كــــ  الشــــام . وشــــكر الوفــــد املفوضــــية الســــامية و 
التوصـــيات الـــيت تســـتدعي موافقـــة احلكومـــة ســـتكو  موضـــوع خ ـــة وطنيـــة للتنفيـــذ الشـــام  للجميـــل 

   والقائم علل املشاركة.
  

 **االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  
 

 المقدمة أثناء جلسة التحاور/الواردة قائمة بها أدناه:تؤيد موريتانيا التوصيات  -126
المضييي  ييي مراجعيية قوانينهييا فييير المتفقيية مييل القواعييد الدولييية  دوليية  126-1

  لسطين(؛
تنقيييت تشييريعاتها الو نييية ومواءمتهييا مييل التزاماتهييا الدولييية  ييي مجييا   126-2

 حقوق اإلنسان  قبرص(؛
 
 

 مل حُترر الستنتاجات والتوصيات. ** 
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المتعليييق بحقيييوق الميييرأة واسيييت ما  تحسيييين تنفيييير اإل يييار القيييانوني  126-3
 قانون م ا حة العنف ضد المرأة  النرويج(؛

ًميييةا و قييياا اللتزاماتهييياا مييين أجيييل ضيييمان  126-4 اتخيييام جمييييل التيييدابير الال
اإلسييراع  ييي اعتميياد قييانون يحأيير جميييل أليي ا  العنييف الجنسييانيا بمييا  ييي  العنييف 

لييا اع عييا  سليي  سييبل المنزلييي والجنسيييا ويبعاقييب عليهيياا وضييمان وصييو  ضييحايا ت
ًمييين ل فاليية سعييادة تيي  يلها  انتصيياق قانونييية وحصييولها عليي  الييدعا والمسيياعدة الال

 وسعادة سدماجها  ي المجتمل  التفيا(؛
مواصييييلة تعاونهييييا عيييين اثييييب مييييل اعمييييا المتحييييدة والمنأمييييات فييييير  126-5

 الح ومية  أوارانيا(؛
لقييدرات المؤسسييية اسييتنفاد سييبل المسيياعدة الدولييية ميين أجييل بنيياء ا 126-6

  ي مجا  حقوق اإلنسان  سثيوبيا(؛
ضييمان حصييو  ا لييية الوقائييية الو نييية المنشيي ة حييديثاا عليي  المييوارد  126-7

ًمة لالضطالع بعملها  أستراليا(؛  الال
اعتميياد قييانون بشيي ن قلييية وقائييية و نييية وسيين   ييي أقيير  وقيي  مم يين  126-8

  سلو ينيا(؛
 نيييية لمنيييل التعيييريب وضيييمان اسيييتقاللها اإلسيييراع  يييي سنشييياء قليييية و  126-9

ًمة لتم ينها من أداء وظائفها  ال وي (؛  وتزويد ا بالموارد الال
 است ما  سنشاء قلية وقائية و نية لمنل التعريب   رنسا(؛ 126-10
سنشييياء  يمييية مسيييتقلة تب ليييف بييي جراء التحقيقيييات  يييي جمييييل أعميييا   126-11

  فانا(؛ التعريب وسساءة المعاملة أثناء االحتجاً
وضيييل  طييية عميييل و نيييية لمنيييل أ عيييا  العنيييف الجنسيييي والجنسييياني  126-12

وتجريمهييياا بميييا يشيييمل تشيييوي  اععضييياء التناسيييلية اعنثويييية واالعتيييداء الجنسيييي علييي  
 اع فا   الممل ة المتحدة لبريطانيا العأم  وأيرلندا الشمالية(؛

مضيي  يي تعزييز النأر  ي بلورة  طة عمل و نية لحقيوق اإلنسيان وال 126-13
ًارات وايييرا اللجنييية الو نيييية لحقيييوق اإلنسيييان و قييياا  اللجنييية التقنيييية المشيييتراة بيييين اليييو

 لمبادئ باريس  سندونيسيا(؛
المضييييي  ييييي تنفييييير االسييييتراتيجية الو نييييية لتعميييييا مراعيييياة المنأييييور  126-14

 الجنساني وتدعيا تم ين المرأة  بااستان(؛
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لراميييية سلييي  سضيييفاء بعيييد مؤسسيييي علييي  تنفيييير االسيييتراتيجية الو نيييية ا 126-15
 القضايا الجنسانية  الجزائر(؛

سقيييرار وتنفيييير  طييية العميييل الو نيييية لمحاربييية التميييييز العنصيييري التيييي  126-16
  سسبانيا(؛ 2013وبضع   ي عام 

اإلسيييراع  يييي عمليييية صييييافة  طيييية العميييل الو نيييية لمحاربييية التمييييييز  126-17
 العنصريِ  ترايا(؛

جهيييود  يييي سيييبيل تنفيييير االسيييتراتيجية الو نيييية لحمايييية مواصيييلة بييير   126-18
 الطفولة  بااستان(؛

تعزيييييز الجهييييود المبروليييية  ييييي مجييييا  التييييدريب والتعليييييا المتعلقييييين  126-19
 بحقوق اإلنسان وسمااء الوعي بحقوق اإلنسان  المغر (؛

ًييييادة الجهيييود الراميييية سلييي  سنشييياء نأيييام للتثقييييف  يييي مجيييا  حقيييوق  126-20
ًب ستان(؛اإلنسان وتع  زيز ثقا ة حقوق اإلنسان  ي المجتمل  أو

تييدريب الشيير ة والسييلطات اإلدارييية والقضييائية بغييية ضييمان الفعالييية  126-21
  ي متابعة حاالت االسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق  أوفندا(؛

ت ثيف جهود يا الراميية سلي  تيدريب وت  ييل الميوظفين القضيائيين  يي  126-22
 سان  عبمان(؛مجا  حقوق اإلن

العمييلا بمسيياعدة دوليييةا عليي  تييدريب مييوظفي السييلطة القضييائية  ييي  126-23
 مجا  حقوق اإلنسان  سيراليون(؛

اتخييييام المزيييييد ميييين الخطييييوات لتييييو ير تعليييييا حقييييوق اإلنسييييان  يييييي  126-24
المييدار ا واالضييطالع ب نشييطة لتوعييية المييوظفين العمييوميينا وبخاصيية مييوظفي سنفييام 

 نسان   يي  نام(؛القانونا بحقوق اإل
تعزيييز الجهييود المبروليية  ييي مجييا  دمييج تعليييا حقييوق اإلنسييان  ييي  126-25

 المنا ج المدرسية  السودان(؛
 دمج م ون حقوق اإلنسان  ي المنهج المدرسي  سيراليون(؛ 126-26
بيييير  جهييييود  ييييي سييييبيل سدراس مبييييادئ حقييييوق اإلنسييييان  ييييي منييييا ج  126-27

  سثيوبيا(؛التعليا االبتدائي والثانوي 
المضيييي  يييي تعزييييز تعاونهيييا ميييل  يميييات معا يييدات اعميييا المتحيييدة.  126-28

ويعتبيييير التعيييياون مييييل المفوضييييية السييييامية ضييييرورياا أيضيييياا لييييدعا اإلصييييالحات الو نييييية 
  النرويج(؛
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مواصييييييلة الجهييييييود الرامييييييية سليييييي  تقييييييديا التقييييييارير الو نييييييية المتعلقيييييية  126-29
 ق(؛بمعا دات محددة لحقوق اإلنسان  العرا

تقييديا مييا تيي  ر تقديميي  ميين تقييارير سليي   يمييات المعا ييداتا بمييا  يهييا  126-30
 اللجنة المعنية بالقضاء عل  التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل  سيراليون(؛

التما  مساعدة الم تيب المحليي للمفوضيية السيامية بهيدق تيدريب  126-31
ضيييييايا حقييييييوق اإلنسييييييان ميييييوظفي سييييييلطتها القضيييييائية و يميييييية سنفييييييام القيييييانون عليييييي  ق

  موريشيو (؛
الجهييود الرامييية سليي  تيسييير اإلجييراءات اإلدارييية بحييي  يبسييجل  ًيييادة 126-32

 جميل اع فا  عند الوالدة  ترايا(؛
 المضي  ي تعزيز حقوق المرأة وحمايتها  النيجر(؛ 126-33
ًيييييادة دور المييييرأة  ييييي  126-34 النأيييير  ييييي بيييير  جهييييود سضييييا ية  ييييي سييييبيل 

  السنغا (؛المجتمل 
اتخييييام المزيييييد ميييين التييييدابير إلنهيييياء اسييييتخدام التعييييريب وفيييييره ميييين  126-35

ضييرو  المعامليية الالسنسييانية والمهينييةا وضيييمان التحقيييق  ييي ادعيياءات التعيييريب أو 
سسيييياءة المعامليييية أو س ييييراا الشيييير ة وقييييوات اعميييين  ييييي اسييييتعما  القييييوة ومالحقيييية 

  السويد(؛للمعايير الدولية  مرت بيها وسدانتها و قاا 
ًميية بحييي  يتسيين  تنأيييا لييراء اعسييلحة النارييية  126-36 اعتميياد التييدابير الال

ًتهييا واسييتخدامها ميين جانييب المييدنيين تنأيميياا  عيياالا بغييية حماييية حقييوق اإلنسييان  وحيا
 للجميل  أوروفواي(؛

التحقيق  ي جمييل ادعياءات التعيريب وسسياءة المعاملية  يي السيجون  126-37
 مالحقة المسؤولين عنها  سلو ينيا(؛وأماان االحتجاً و 

سيييريعة يم ييين للنسييياء ضيييحايا العنيييف  ةتيييو ير سيييبل انتصييياق قانونيييي 126-38
والممارسيييات الضيييارة الوصيييو  سليهييياا اميييا أوصييي  بييي  اللجنييية المعنيييية بالقضييياء علييي  

 التمييز ضد المرأة  سلو ينيا(؛
افة ترتييييب سييين القيييانون المتعليييق بم ا حييية العنيييف ضيييد الميييرأة وصيييي 126-39

 ص وك لتنفيره  أوارانيا(؛
اسييت ما  عملييية اعتميياد مشييروع القييانون المتعلييق بييالعنف الجنسيياني  126-40

 وضمان تنفيره بفعالية  ترايا(؛
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تييدعيا اإل ييار القييانوني لم ا حيية جميييل أليي ا  العنييف ضييد المييرأة  126-41
 وضمان تنفيره الفعلي   رنسا(؛

سنهاء العنيف الجنسيي وتعزييز مشياراة الميرأة التدابير الرامية سل   ًيادة 126-42
  ي الحياة السياسية والعامة  الم سيا(؛

ت ثييييف الجهيييود الراميييية سلييي  م ا حييية العنيييف ضيييد الميييرأةا بميييا  يييي  126-43
ًيييييادة المييييوارد المتاحيييية  ملييييا سلغيييياء تشييييوي  اععضيييياء التناسييييلية اعنثويييييةا بواسييييطة 

ل اإلجييراءات التشييريعية المنا ضيية لحمييالت التوعييية والتثقيييف العاميية وتشييجيل تسييري
 للعنف الجنساني  الفلبين(؛

تعديل قانونهيا اليو ني بغيية تعرييف االفتصيا  باعتبياره جريميةا جنائييةا  126-44
  سيراليون(؛

اعتمييييياد تشيييييريعات لييييياملة مييييين أجيييييل التصيييييدي للعنيييييف الجنسييييياني  126-45
 واالتجار بالبشر  بوتسوانا(؛

ًواس اع فييييا  والييييزواس بلييييورة اسييييتراتيجية و نييييية  126-46 ليييياملة لم ا حيييية 
 المب ر والزواس القسري  الجبل اعسود(؛

مواصييلة وت ثيييف جهود ييا الرامييية سليي  القضيياء عليي  تشييوي  اععضيياء  126-47
التناسلية اعنثوية وممارسة التسمينا بميا  يي مليا تنفيير تيدابير قانونيية للمعاقبية علي  

  ره الممارسات  اندا(؛
هود يييا الراميييية سلييي  تنفيييير قيييانون لم ا حييية عميييل اع فيييا  مواصيييلة ج 126-48

باعتميياد مشييروع قييانون بشيي ن حأيير عمييل اع فييا  والتصييدي عسييباب  الرئيسييية  دوليية 
    لسطين(؛

مواصييييلة جهود ييييا الرامييييية سليييي  تنفييييير  طيييية العمييييل لمحاربيييية عمييييل  126-49
   اع فا   السودان(؛

ًمية للقضياء ع 126-50 لي  عميل اع فيا  وسين  طية اتخام جميل التدابير الال
 عمل مالئمة وتنفير ا  سيطاليا(؛

ًواس اع فييييا  والييييزواس المب يييير والقسييييري  126-51 تنفييييير قييييوانين لم ا حيييية 
 وتشوي  اععضاء التناسلية اعنثوية  ناميبيا(؛

مضياعفة جهود يا الراميية سلي  التصيدي لتيردي أوضياع اع فيا  اليرين  126-52
ا تنفييير التشييريعات القائميية لم ا حيية عمييل اع فييا  يعيشييون  ييي الشييوارعا بسييبل منهيي

 و طة عملها لمحاربة الأا رة ماتها  ماليزيا(؛
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ضيييمان االضيييطالع علييي  الصيييعيد اليييو ني وبصيييورة منهجيييية ومنتأمييية  126-53
 بجمل بيانات مصنفة بش ن أل ا  الرق المعاصرة جميعها  جنو  أ ريقيا(؛

ترقاق وضيييييرو  المعاملييييية التحقييييييق  يييييي الشييييي او  المتصيييييلة باالسييييي 126-54
 الشبيهة بالرق ومعالجتهاا وحماية اع فا  من تلا الممارسات  الم سيا(؛

المضيييييييي  يييييييي اتخيييييييام تيييييييدابير  عالييييييية لم ا حييييييية االتجيييييييار بالبشييييييير  126-55
ًب ستان(؛   أو

تعزيييز ا ليييات والجهييود الو نييية الرامييية سليي  م ا حيية االتجييار بالبشيير  126-56
  سثيوبيا(؛

لجهيييود الراميييية سلييي  التحقييييق  يييي حييياالت االتجيييار بالبشييير ت ثييييف ا 126-57
اع فييييا ا واالسييييتغال  االقتصييييادي والجنسيييييا وال سيييييما تلييييا المتعلقيييية بالنسيييياء و 

  ألمانيا(؛ ومقاضاة المتور ين  يها
مواصييييلة وتعزيييييز جهود ييييا الرامييييية سليييي  تنفييييير  طيييية العمييييل المتعلقيييية  126-58

ا جميييل المتييور ين  ييي االتجييار بالبشيير بم ا حيية االتجييار بالبشيير حرصيياا عليي  تسييلي
 سل  العدالة وتو ير قدر مالئا من الحماية وسعادة الت  يل للضحايا  سندونيسيا(؛

اعتمييياد اسيييتراتيجية و نيييية لم ا حييية االتجيييار باعليييخاص  جمهوريييية  126-59
 سيران اإٍلسالمية(؛

 يييي  مواصيييلة الجهيييود الراميييية سلييي  تم يييين الميييرأة وتشيييجيل مشييياراتها 126-60
المجتمييلا وبخاصيية  ييي الحييياة السياسييية و ييي صيينل القييرار والوصييو  سليي  المناصييب 

 الر يعة  اعردن(؛
مواصيييييلة الجهيييييود الراميييييية سلييييي  تنفيييييير اإل يييييار االسيييييتراتيجي الثالييييي   126-61

 لمحاربة الفقر واالستراتيجية الو نية لألمن الغرائي  اإلمارات العربية المتحدة(؛
وتنفييير اسييتراتيجيتها المتعلقيية بالحييد ميين الفقيير  المضييي  ييي تحسييين 126-62

 و ي تحسين مستو  معيشة أ راد لعبها  الصين(؛
 تنفير االستراتيجية الو نية لألمن الغرائي تنفيراا اامالا  اوبا(؛ 126-63
مواصييييلة السييييعي سليييي  تنفييييير االسييييتراتيجية الو نييييية لألميييين الغييييرائي  126-64

 يفي بغية تحقيق اعمن الغرائي ومحاربة الفقر  مصر(؛واالستراتيجية الخاصة بالقطاع الر 
اتخام المزيد من التدابير  ي سيبيل تحسيين وتوسييل التغطيية الصيحية  126-65

لتشيييمل ميييوظفي المؤسسيييات والشيييراات العامييية والخاصيييةا وايييرلا المتقاعيييدين مييين 
 تلا ال يانات ومبعاليها  قطر(؛
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رعاييية الصييحية  الممل يية تحسييين سم انييات االسييتفادة ميين  ييدمات ال 126-66
 العربية السعودية(؛

ًيييادة تحسييين الوصييو  سليي   ييدمات الصييحة والتعليييا مييل  126-67 النأيير  ييي 
ًييييادة  يييرص الجمييييل  يييي  التراييييز علييي  النهيييوض بمرا يييق صيييحة اعمهيييات والرضيييلا و

 الحصو  عل  التعليا الثانوي والجامعي  سري الن ا(؛
والرعايييية الصيييحية بالتعييياون ميييل المضيييي  يييي تحسيييين نأيييامي التعلييييا  126-68

 المنأمات الدولية المختصة  اإلمارات العربية المتحدة(؛
مواصيييلة الجهيييود الراميييية سلييي  ضيييمان وصيييو  الجمييييل سلييي   يييدمات  126-69

ًب ستان(؛  التعليا والرعاية الصحية الجيدة  أو
 مواصلة الجهود الرامية سل  م ا حة الو يات النفاسية  الجزائر(؛ 126-70
 ييي تطبيييق سياسييية التعليييا المجيياني  الممل يية العربيييية  المضييي قييدماا  126-71

 السعودية(؛
مواصييييلة جهود ييييا الرامييييية سليييي  ستاحيييية وصييييو  اع فييييا  سليييي  التعليييييا  126-72

سيييييما البنيييياتا عليييي   وجودتيييي ا وتنفييييير بييييرامج لزيييييادة تشييييجيل  ييييؤالء اع فييييا ا وال
 الر ا  سل  المدرسة  ماليزيا(؛

ًاء جمييييييل السياسيييييات  اعتمييييياد نهيييييج 126-73 قيييييائا علييييي  حقيييييوق اإلنسيييييان س
والبييرامج المتعلقيية بتغييير المنييايا بمييا  ييي ملييا  ييي سييياق تييدابير الحييد ميين مخييا ر 

   ال وارث  الفلبين(.
 وتؤيد موريتانيا التوصيات التاليةا وتعتبر أنها منفرة بالفعل أو  ي  ور التنفير: -127

بييادة الجماعييية والمعاقبيية عليهييا التصييديق عليي  اتفاقييية منييل جريميية اإل 127-1
  أرمينيا(؛

 المضي  ي تحسين حالة حقوق اإلنسان  ي البلد  أمربيجان(؛ 127-2
 تعزيز التدابير المتخرة لحماية الفمات الضعيفة  اوت ديفوار(؛ 127-3
مين  1ليياا ميل الميادة ادمج تعريف للتعريب  يي القيانون المحلييا تم 127-4

 أستراليا(؛اتفاقية منا ضة التعريب  
ًارات ت يون مسيؤولة عين  127-5 النأر  ي سنشاء لجنة دائمة مشتراة بيين اليو

 تنفير االلتزامات الدولية  ي مجا  حقوق اإلنسان  البرتغا (؛
المضيييي  يييي اتخيييام التيييدابير مييين أجيييل تعزييييز احتيييرام حقيييوق اإلنسيييان  127-6

 القائا عل  سيادة القانون والحوامة الرليدة  فانا(؛
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ت ليييف وااليية التضييامن الو نييية بتحديييد أي أ عييا  اسييترقاق واقتييرا   127-7
 وتنفير برامج لمنا ضة العبودية  فانا(؛

المضييييي  ييييي دعييييا عمييييل وااليييية التضييييامن الو نييييية واللجنيييية الو نييييية  127-8
 لحقوق اإلنسان  السنغا (؛

ًمييية لضيييمان  127-9 تزوييييد مؤسسيييتها الو نيييية لحقيييوق اإلنسيييان بيييالموارد الال
 انتأام وتدعيا استقالليتها  البرتغا (؛عملها ب
تزويييد لجنتهييا الو نييية لحقييوق اإلنسييان بمييا تحتاجيي  ميين مييوارد لنشيير  127-10

 توصياتها وتدعيا استقاللها  جنو  أ ريقيا(؛
بير  المزيييد ميين الجهيود عيين  ريييق تم يين المنأمييات المسييؤولة عيين  127-11

 الد اع عن حقوق اإلنسان  ي البلد  أ غانستان(؛
االرتقييياء بمؤسسيييتها الو نيييية لحقيييوق اإلنسيييان و قييياا لمبيييادئ بييياريس  127-12

  ال ونغو(؛
تيييدعيا اللجنييية الو نيييية لحقيييوق اإلنسيييان واللجنييية الو نيييية لم ا حييية  127-13

ًميييية لضييييمان التقيييدم  ييييي مجيييا  حقييييوق اإلنسييييانا  العنيييف الجنسيييياني والقيييدرات الال
ييييف الجهيييود الراميييية سلييي  حأييير سييييما  يميييا يتعليييق بحقيييوق اإلنسيييان للميييرأةا وت ث وال

 ممارسات من قبيل تشوي  اععضاء التناسلية اعنثوية  السويد(؛
تم ييين السييلطة التشييريعية ميين سامييا  عملييية اعتميياد مشييروع القييانون  127-14

 المتعلق با لية الوقائية الو نية لمنل التعريب  جمهورية ال ونغو الديمقرا ية(؛
للميوظفين والميوارد المناسيبة للقضياة وميوظفي تو ير التدريب ال يا ي  127-15

السييلطة القضييائية والمييوظفين العمييوميين العيياملين  ييي مجييا  م ا حيية عمييل اع فييا  
  سيطاليا(؛

مواصييلة وت ثيييف جهود ييا  ييي سييبيل تعزيييز حقييوق النسيياء واع فييا   127-16
  البحرين(؛

 ي(؛مضاعفة الجهود الرامية سل  النهوض بوضل المرأة  جيبوت 127-17
مواصلة جهود ا الرامية سل  تدعيا حقوق الميرأةا بسيبل منهيا اعتمياد  127-18

 مشروع قانون س اري لم ا حة العنف ضد المرأة  مصر(؛
 م ا حة الزواس المب ر  جيبوتي(؛ 127-19
ًواس اع فيييا  واليييزواس المب ييير واليييزواس  127-20 سييين قيييوانين تحأييير بال اميييل 

 القسري  سيراليون(؛
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اد تييدابير عملييية لم ا حيية العنيف ضييد المييرأة والطفييلا وبخاصيية اعتمي 127-21
 تشوي  اععضاء التناسلية اعنثوية  أنغوال(؛

 محاربة الممارسات السرية لتشوي  اععضاء التناسلية اعنثوية  جيبوتي(؛ 127-22
تو ي الصرامة  ي تنفيير التشيريعات القائمية التيي تحأير عميل اع فيا   127-23

مييل  موا قيية عليي  مشييروع القييانون المتعلييق بحأيير عمييل اع فييا ا تمالييياا واإلسييراع  ييي ال
 توصية اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا ية  اعرجنتين(؛

ت ثيف جهود ا الراميية سلي  القضياء التيام علي  العبوديية والممارسيات  127-24
 الشبيهة بها  ي البلد  سري الن ا(؛

بصييييورة اامليييية و عاليييية عليييي  ممارسييييات االسييييترقاق وضييييمان القضيييياء  127-25
 حصو  جميل ضحايا جرائا االسترقاق عل  اإلنصاق والحقيقة والجبر  اينيا(؛

مواصييييلة جهود ييييا الرامييييية سليييي  القضيييياء عليييي  جميييييل أليييي ا  الييييرق  127-26
 التقليدية والحديثةا بما  يها عمل اع فا  الجبري  اعرجنتين(؛

يييير تيييدابير للقضييياء علييي  مخلفيييات العبوديييية وألييي ال  المضيييي  يييي تنف 127-27
 المعاصرة  اوبا(؛

اتخيييام تيييدابير مالئمييية مييين أجيييل القضييياء علييي  جمييييل ألييي ا  اليييرق  127-28
 المعاصرة  أنغوال(؛

ضيمان التنفييير الفعييا  للتشيريعات التييي تجييرم االسيترقاق وافاليية سييبل  127-29
 انتصاق  عالة لضحايا الرق  بولندا(؛

م تشيييريعاتها المنا ضييية لليييرق وضيييمان تطبييييق مبيييدأ عيييدم التميييييز سنفيييا 127-30
بصييورة اامليية والحييرص عليي  تمتييل اييل  ييرد ميين أ ييراد المجتمييل تمتعيياا اييامالا بجميييل 

 حقوق اإلنسان  جنو  أ ريقيا(؛
تنفيييير قيييوانين بشييي ن العبوديييية وضيييمان المالحقييية علييي  جمييييل جيييرائا  127-31

 االسترقاق  سويسرا(؛
قيييانون محاربييية االسيييترقاق بحيييي  ييييني صيييراحة علييي  تمثييييل تنقييييت  127-32

 الضحايا وحمايتها ودعمها  أوفندا(؛
المتعليييييق بمحاربييييية االسيييييترقاق  2007تسيييييريل تنقييييييت قيييييانون عيييييام  127-33

لضييمان سم انييية سجييراء تحقيقييات ليياملة ونزيهيية و عاليية  ييي جميييل جييرائا االسييترقاق 
 المزعومة  أوروفواي(؛

ضييييمان امتثييييا  تشييييريعاتها المنا ضيييية للييييرق واعتميييياد اتخييييام تييييدابير ل 127-34
 سجراءات  عالة لتو ير الجبر لضحايا الرق  اوستاري ا(؛
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 ضمان تطبيق القانون المتعلق بتجريا االسترقاق تطبيقاا  عاالا   رنسا(؛ 127-35
ًميييية لتنفيييير قييييانون عييييام  127-36  المتعلييييق 2015تيييو ير جميييييل الوسييييائل الال

المتعلقييية بالقضييياء علييي  مخلفيييات  2014يطييية  رييييق عيييام و ر  االسيييترقاق بمحاربييية
ا بمييا يشييمل اتخييام تييدابير محييددة لحماييية الضييحايا وتم ييينها ميين الوصييو  عبوديييةال

الفعليييي سلييي  العداليييةا عيييالوة علييي  تيييو ير تيييدريب سلزاميييي ع يييراد الشييير ة والميييوظفين 
 (؛ أيرلندا االسترقاق محاربةاإلداريين والقضائيين  يما يتعلق بقوانين 

المضيييييي  يييييي تنفيييييير البرنيييييامج اليييييو ني لمحاربييييية مخلفيييييات العبوديييييية  127-37
 وت ثيف حمالت التوعية بحأر تلا الممارسة  قطر(؛

المضي  ي تنفير البرنامج الو ني للقضياء علي  مخلفيات اليرق اليري  127-38
ا ومواصيييلة سماييياء اليييوعي بم ا حييية جمييييل ألييي ا  2014اعتبميييد  يييي قمار/ميييار  

  سلو اايا(؛الرق 
تييدعيا البييرامج الو نييية للقضيياء عليي  العبودييية واتخييام تييدابير لضييمان  127-39

رقاق وسحالتهييييا سليييي  المحييييااا المحلييييية باالسييييتسيييييالء االعتبييييار للشيييي او  المتعلقيييية 
  السويد(؛

توصيييييات المقييييرر الخيييياص المعنييييي ب ليييي ا  الييييرق المعاصييييرة  متابعيييية 127-40
وضيعتها الح ومية مين أجيل القضياء علي  اليرق  التيي 2014وتنفير  ريطة  ريق عام 

   ولندا(؛
تصييميا اسييتراتيجية اامليية لمحاربيية جميييل أليي ا  التمييييزا بمييا  يهييا  127-41

ألييي ا  اليييرق التقليديييية والحديثيييةا و يييي تشيييمل ممارسيييات اليييزواس المب ييير واليييزواس 
 القسري والسخرة وعمل اع فا  الجبري  ترايا(؛

عبوديييييية ال مخلفييييياتالو نيييييية للقضييييياء علييييي  تنفيييييير  ريطييييية الطرييييييق  127-42
  الواليات المتحدة اعمري ية(؛

مواصييلة الجهييود الرامييية سليي  تنفييير  ريطيية الطريييق المتعلقيية بالقضيياء  127-43
ًراء  ييي قمار/مييار    2014عليي  أليي ا  الييرق المعاصييرة امييا اعتمييد ا مجلييس الييو

  اإلمارات العربية المتحدة(؛
ا مييل الييرق مخلفياتامج الييو ني للقضياء عليي  المضيي  ييي تنفيير البرنيي 127-44

التراييييييز علييييي  سجيييييراء تحقيقيييييات نزيهييييية و عالييييية  يييييي جمييييييل ادعييييياءات االسيييييترقاق 
 والممارسات الشبيهة بالرق  أستراليا(؛

 2014قمار/ميييار   6مواصييلة تنفييير  ريطيية الطرييييق المعتمييدة  ييي  127-45
 المتعلقة بالقضاء عل  جميل أل ا  الرق المعاصرة  ليبيا(؛
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عبودييية ال مخلفيياتالمضييي  ييي تنفييير البرنييامج الييو ني للقضيياء عليي   127-46
 وتوسيل حمالت التوعية لمنا ضة جميل أل ا  الرق  جمهورية سيران اإلسالمية(؛

توسييييل حميييالت التوعيييية بحيييي  تشيييمل جمييييل ألييي ا  اليييرق بصيييورة  127-47
  عالة  أوفندا(؛

واالضيطالع علي  ا حية اليرقاتخام المزيد مين التيدابير مين أجيل م ا  127-48
وجيييي  الخصييييوص بييييالتحقيق  ييييي ادعيييياءات االسييييترقاق ومالحقيييية الجنيييياة ومعيييياقبتها 

  قبرص(؛
ومالحقييييية الجنييييياة  االسيييييترقاق محاربيييييةالمبيييييادرة سلييييي  تنفيييييير قيييييانون  127-49

  النرويج(؛
مالحقيية مييالك الرقييييق وسيجيياد سيييبل لتم ييين الضيييحايا ميين الحصيييو   127-50

 المتحدة اعمري ية(؛عل  الجبر  الواليات 

متابعيية توصيييات المقييرر الخيياص المعنييي ب ليي ا  الييرق المعاصييرة ميين  127-51
أجل سلغاء ال ما تبقي  مين ألي ا  اليرق أو الممارسيات الشيبيهة بي ا وتم يين ضيحايا 
  ره الممارسات من سم انية تقديا دعاو  جنائية والحصو  عل  الَجبر  ألمانيا(؛

نوني لحمايييييية اع فيييييا  وضيييييمان حقيييييوق القبص ييييير تعزييييييز اإل يييييار القيييييا 127-52
 الجانحين   رنسا(؛

 ضمان احتجاً القبص ر المسجونين بمعز  عن البالغين  توفو(؛ 127-53
اتخييام تييدابير تشييريعية وسدارييية لضييمان الحييق  ييي ت ييوين الجمعيييات  127-54

 واالحتجاس السلمي  اوستاري ا(؛
لفائيييدة الميييدا عين عييين حقيييوق  سقيييرار تيييدابير حمايييية قانونيييية واضيييحة 127-55

اإلنسييييان ومنأمييييات المجتمييييل المييييدني والتقي ييييد بتلييييا التييييدابير  الواليييييات المتحييييدة 
 اعمري ية(؛

ًيييييييادة تمثيييييييل النسيييييياء بالقييييييدر ال ييييييا ي  ييييييي المؤسسييييييات  127-56 تشييييييجيل 
 الح ومية  سيطاليا(؛

المييييبضي  يييي دميييج تيييدابير حمايييية وتعزييييز حقيييوق اإلنسيييانا وال سييييما  127-57
الحقيييوق االقتصيييادية واالجتماعيييية والثقا ييييةا  يييي اسيييتراتيجيات التنميييية االجتماعييييية 

 االقتصادية الو نية   يي  نام(؛
الميييييييبضي  ييييييي تعزيييييييز البييييييرامج الو نييييييية لمحاربيييييية الفقيييييير واإلقصيييييياء  127-58

 االجتماعي لفائدة أضعف قطاعات المجتمل  جمهورية  نزويال البوليفارية(؛
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القضيياء عليي  الفقيير بتييو ي الفعالييية  ييي تنفييير س ار ييا مواصييلة جهييود  127-59
االسييييييتراتيجي للقضيييييياء عليييييي  الفقيييييير واييييييرا االسييييييتراتيجية الو نييييييية لألميييييين الغييييييرائي 

 واستراتيجية القطاع الريفي  ماليزيا(؛
مواصييلة جهود ييا الرامييية سليي  اعتميياد سياسيية سنمائييية تبلبييي احتياجييات  127-60

 ة حقوق اإلنسان وتعزيز ا  اليمن(؛اع راد بهدق الحّد من الفقر وحماي
تحسييين وصييو  الفمييات المهم شيية سليي  التعليييا بغييية النهييوض بأرو هييا  127-61

االجتماعييية واالقتصييادية. وقييد ت ييون مجموعيية الحييراتين ميين الفمييات المسييتفيدة  ييي 
  را المجا   ألمانيا(؛

ماليية اعتميياد سياسييات لتيسييير وصييو  أحفيياد العبيييد سليي  التعليييا والع 127-62
 عل  قدم المساواة مل فير ا  ال ونغو(؛

اتخام المزييد مين الخطيوات لضيمان التعلييا الشيامل للجمييل وتيسيير  127-63
   وصو  الفتيات سل  التعليا الثانوي والجامعي  أرمينيا(.

وسييتنأر موريتانيييا  ييي التوصيييات التاليييةا وسييتبقديم ردود ييا عليهييا  ييي الوقيي  المناسييب  -128
أقصيياه تيياريع انعقيياد الييدورة الحادييية والثالثييين لمجلييس حقييوق اإلنسييانا  ييي  ل يين  ييي موعييد
 :2016قمار/مار  

 التصديق عل  اتفاقية م ا حة التمييز  ي مجا  التعليا  ال وي (؛ 128-1
اتفاقيييية منأمييية العميييل الدوليييية النأييير  يييي سم انيييية التصيييديق علييي   128-2
 بش ن العما  المنزليين  بنما(؛ 189 رقا
مواصيييلة جهود يييا الراميييية سلييي  دميييج التزاماتهيييا الدوليييية  يييي القيييوانين  128-3

 المحلية  البحرين(؛
ساميييا  دميييج المعا يييدات التيييي صيييد ق  عليهيييا موريتانييييا  يييي القيييانون  128-4

 المحلي وتشجيل نشر ا وتنفير ا الفعا   سسبانيا(؛
سصييال  قييانون الجنسييية وتم ييين النسيياء ميين الحصييو  عليي  الجنسييية  128-5

واالحتفيياب بهييا ونقلهييا عليي  قَييَدم المسيياواة مييل الرجييا ا ومواءميية القييانون مييل المعييايير 
 الدولية لحقوق اإلنسان  اينيا(؛

تنفيييير توصييييات اللجنييية المعنيييية بالقضيييياء علييي  التميييييز ضيييد المييييرأة  128-6
 اصييييةا  ييييي سييييياق تنفيييييراا اييييامالا و عيييياالا وضييييمان احتييييرام حقييييوق المييييرأة والطفييييلا و 

 ولندا(. االحتجاً   
   :لا تحظ التوصيات أدناه بدعا موريتانيا وبالتالي سيحاا بها علماا و  -129
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التصيييديق علييي  الصييي وك الدوليييية لحقيييوق اإلنسيييان التيييي ليييا ييييد ل  129-1
 البلد  ر اا  يها بعد  اوت ديفوار(؛

النأر  ي التصديق عل  البروتوايو  اال تيياري الثياني الملحيق بالعهيد  129-2
 بالحقوق المدنية والسياسيةا الهادق سل  سلغاء عقوبة اإلعدام  ناميبيا(؛الدولي الخاص 

التصييديق عليي  البروتواييو  اال تييياري الثيياني الملحييق بالعهييد الييدولي  129-3
 الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةا الهادق سل  سلغاء عقوبة اإلعدام  بلجي ا(؛

الملحيييييق بالعهيييييد اليييييدولي التصيييييديق علييييي  البروتوايييييو  اال تيييييياري الثييييياني  129-4
 الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةا الهادق سل  سلغاء عقوبة اإلعدام  الجبل اعسود(؛

التصييديق عليي  البروتواييو  اال تييياري الثيياني الملحييق بالعهييد الييدولي  129-5
 الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةا الهادق سل  سلغاء عقوبة اإلعدام  أوروفواي(؛

ق عليي  البروتواييو  اال تييياري الثيياني الملحييق بالعهييد الييدولي التصييدي 129-6
 عقوبة اإلعدام  النرويج(؛ سلغاءسل   ا الهادقالخاص بالحقوق المدنية والسياسية

التصييديق عليي  البروتواييو  اال تييياري الثيياني الملحييق بالعهييد الييدولي  129-7
 عدام  سلو اايا(؛عقوبة اإل سلغاءسل   ا الهادقالمدنية والسياسيةالخاص بالحقوق 

سلغاء عقوبة اإلعدام  ي جميل الحياالت وجمييل الأيروقا والتصيديق  129-8
الخيياص بييالحقوق المدنييية عليي  البروتواييو  اال تييياري الثيياني الملحييق بالعهييد الييدولي 

  البرتغا (؛ عقوبة اإلعدام سلغاءسل   ا الهادقوالسياسية
سقييرار وقييف ا تييياري رسييمي للعمييل بعقوبيية اإلعييدام تمهيييدا للتصييديق  129-9

الخيياص بييالحقوق المدنييية عليي  البروتواييو  اال تييياري الثيياني الملحييق بالعهييد الييدولي 
 سلغاء عقوبة اإلعدام  أستراليا(؛سل   ا الهادقوالسياسية

الخياص التصديق علي  البروتوايو  اال تيياري الملحيق بالعهيد اليدولي  129-10
  مدفشقر(؛بالحقوق المدنية والسياسية 

الخياص التصديق علي  البروتوايو  اال تيياري الملحيق بالعهيد اليدولي  129-11
 االقتصادية واالجتماعية والثقا ية  أوروفواي(؛بالحقوق 

الخياص التصديق علي  البروتوايو  اال تيياري الملحيق بالعهيد اليدولي  129-12
 عية والثقا ية  البرتغا (؛االقتصادية واالجتمابالحقوق 

الخياص التصديق علي  البروتوايو  اال تيياري الملحيق بالعهيد اليدولي  129-13
 االقتصادية واالجتماعية والثقا ية  مدفشقر(؛بالحقوق 
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التصيييديق علييي  البروتوايييو  اال تيييياري التفاقيييية القضييياء علييي  جمييييل  129-14
 أل ا  التمييز ضد المرأة  البرتغا (؛

ديق علييي  البروتوايييو  اال تيييياري التفاقيييية القضييياء علييي  جمييييل التصييي 129-15
 أل ا  التمييز ضد المرأة  مدفشقر(؛

قبييو  ا تصيياص لجنيية منا ضيية التعييريب  ييي سجييراء تحقيقييات سييرية  129-16
 و ي تلقي بالفات من الدو  أو اع راد والنأر  يها  سسبانيا(؛

جنائيييييية الدوليييييية االنضيييييمام سلييييي  نأيييييام روميييييا اعساسيييييي للمح مييييية ال 129-17
   رنسا(؛

االنضمام سل  نأيام روميا اعساسيي للمح مية الجنائيية الدوليية وتنفيير  129-18
 التشريعات التي تنأا تنفيره  اوستاري ا(؛

التصييييديق عليييي  نأييييام رومييييا اعساسييييي للمح ميييية الجنائييييية الدولييييية  129-19
  التفيا(؛
 التصديق عل  نأام روما اعساسي  سسبانيا(؛ 129-20
التصييييديق عليييي  نأييييام رومييييا اعساسييييي للمح ميييية الجنائييييية الدولييييية  129-21

ًات  وتنفييييره بال اميييل علييي  الصيييعيد اليييو ني واالنضيييمام سلييي  االتفييياق المتعليييق بامتييييا
 وحصانات المح مة الجنائية الدولية  سلو اايا(؛

التصييييديق عليييي  نأييييام رومييييا اعساسييييي للمح ميييية الجنائييييية الدولييييية  129-22
ًات وحصيييانات المح مييية الجنائيييية الدوليييية واالنضيييمام سلييي  ا التفييياق المتعليييق بامتييييا

  بوتسوانا(؛
ًمييية  يييي سيييبيل االنضيييمام سلييي  نأيييام روميييا  129-23 اتخيييام جمييييل التيييدابير الال

 اعساسي للمح مة الجنائية الدولية  قبرص(؛
 تعزيز القوانين الو نية بغية االمتثا  للمعايير الدولية  مدفشقر(؛ 129-24
ميييج اتفاقيييية القضييياء علييي  جمييييل ألييي ا  التميييييز ضيييد الميييرأة  يييي د 129-25

التشيييريعات الو نيييية وسلغييياء جمييييل اعح يييام التمييزييييةا و اصييية  يميييا يتعليييق بمدونييية 
ًواس اع فييا   اعحييوا  الشخصييية ومييا تتضييمن  ميين أح ييام بشيي ن العالقييات اعبسييرية و

  سسبانيا(؛
ير الدولييييية  ييييي مجييييا  مواءميييية التشييييريعات مييييل االلتزامييييات والمعيييياي 129-26

م ا حية العنيف ضيد الميرأة ومليا بتجيريا العنيف المنزليي والعنيف الجنسييا بميا  ييي  
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ا سضييا ة سليي  اعتميياد تييدابير االفتصييا  الزوجيييا واييرا االتجييار بالبشيير تجريميياا  علييياا 
  عالة لمساعدة الضحايا وتم ينها من الوصو  سل  العدالة  اندا(؛

 من تشريعاتها  بولندا(؛سلغاء جريمة الرّدة  129-27
 سلغاء جريمة الرّدة من التشريعات الو نية  بلجي ا(؛ 129-28
تنقييييت التشيييريعات المتصيييلة بيييالرد ة والتجيييديف لضيييمان توا قهيييا ميييل  129-29

 االلتزامات الدولية المتعلقة بحرية الدين أو المعتقد  اندا(؛
ة بحقييوق اإلنسييان توجيي  دعييوة دائمية سليي  اإلجيراءات الخاصيية المعنيي 129-30
  بنما(؛
توجييييييي  دعييييييوة دائميييييية سليييييي  جميييييييل الم ل فييييييين بواليييييييات  ييييييي س ييييييار  129-31

 اإلجراءات الخاصة  التفيا(؛
توجي  دعوة دائمية ومفتوحية سلي  اإلجيراءات الخاصية لألميا المتحيدة  129-32

  سسبانيا(؛

توجيييي  دعيييوة دائمييية سلييي  المقيييرر الخييياص المعنيييي بحييياالت اإلعيييدام  129-33
 القضاء أو ب جراءات موجزة أو تعسفاا  أوروفواي(؛  ارس
حقييوق اإلنسييان  ييي موريتانيييا ل السييامية مفوضيييةالم تييب مييل التعيياون  129-34

 بيعييية اليييرق ونطاقييي  وتبعاتييي ا وميييل المجتميييل الميييدني مييين أجيييل سعيييداد دراسييية بشييي ن 
وضييييمان بجمييييل بيانييييات مصيييين فة بصييييورة منهجييييية لقيييييا  التقييييدم المحييييًر  ييييي تنفييييير 

وانين والسياسييات الرامييية سليي  القضيياء عليي  الممارسييات التمييزييية والشييبيهة بييالرق القيي
  اندا(؛
ًمييية لضيييمان تمتيييل اعقلييييات الدينيييية تمتعييياا ايييامالا  129-35 تهيمييية الأيييروق الال

 بحقوقها دون تمييز  سيطاليا(؛
 تحويل جميل عقوبات اإلعدام سل  عقوبات سجنية  بلجي ا(؛ 129-36
تطبييييق عقوبييية اإلعيييدام  يييي حييياالت العالقيييات الجنسيييية  ضييمان عيييدم 129-37

المثلييية الرضييائية بييين البييالغينا وضييمان عييدم تجييريا القييانون لييرلا النشييااا ودمييج 
الميل الجنسي والهوية الجنسيانية  يي قيوانين وبيرامج منيل التميييزا وتشيجيل التسيامت 

اا ميييل مبيييادئ وعيييدم التميييييز علييي  أسيييا  المييييل الجنسيييي أو الهويييية الجنسيييانية تماليييي
 يوفيااارتا  السويد(؛

االستعاضييية عييين عقوبييية اإلعيييدام بعقوبيييية تتفيييق ميييل المعيييايير الدولييييية  129-38
 عقوبة اإلعدام  توفو(؛ل روع  ي اإلجراء المفضي سل  اإللغاء التاموالش
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ًمة إللغاء  129-39  نهائياا  الم سيا(؛ عقوبة اإلعداماعتماد التدابير الال
  بنما(؛ عقوبة اإلعدامالنأر  ي سلغاء  129-40
 ييرض وقييف ا تييياري قييانوني لتنفييير عقوبييات اإلعييدام وتحويييل جميييل  129-41

 عقوبات اإلعدام سل  عقوبات بديلة  سويسرا(؛
بغيية سلغائهيا بصيورة   عقوبية اإلعيدام رض وقف ا تياري قانوني لتنفير  129-42

 ااملة  ناميبيا(؛
امرحلية أولي  َصيو    عقوبية اإلعيدامتطبييق   رض وقف ا تياري عل  129-43

 سلغائها بصورة نهائية   رنسا(؛
والميييبضي  عقوبيية اإلعييداماإلبقيياء عليي  الوقييف اال تييياري عليي  تطبيييق  129-44

 َصو  سلغائها تماماا  سسبانيا(؛
 النأيير  ييي اعتميياد وقييف ا تييياري قييانوني عليي  عقوبيية اإلعييدام تمهيييداا  129-45

  سيطاليا(؛ إللغائها
 بصورة نهائية  ليلي(؛ عقوبة اإلعدامبح  سم انية سلغاء  129-46
ضيييمان التحقييييق  يييي جمييييل ادعييياءات التعيييريب تحقيقيييات مسيييتقلة  129-47

 وتقديا المسؤولين عنها سل  العدالة  سويسرا(؛
مييية مييين مختَيلَيييف المقيييررين الخاصيييين  129-48 سضيييا ةا سلييي  المقترحيييات المقد 

يييز االسييتجابة القضييائية للعنييف الجنسييي القييائا عليي  الييرين يؤيييدون تقييييا ليييليا تعز 
نييوع الجيينس وضييمان وصييو  النسيياء ضييحايا العنييف سليي  العداليية عليي  قَييَدم المسيياواة 

 مل الرجا   ليلي(؛
ًا  يشيييجل العبوديييية  يييي أرض  129-49 سلغييياء نأيييام الطبقييية المغلقييية اليييري ميييا 

  أوفندا(؛الواقل عن  ريق الخدمة المنزلية والسخرة أو العمل الجبري 
س سيييا  المجيييا  لمنأميييات المجتميييل الميييدني و قييياا للمعيييايير الدوليييية  129-50

عيين السييجناء ميين المييدا عين عيين  ا ييي  ييرا الصييدد اوالممارسييات الفبضييل  واإل ييراس
 العبودية بصورة تامة  ألمانيا(؛  لغاءحقوق اإلنسان الرين نادوا ب

اا ودعيييا الضيييحاياا اتخيييام سجيييراءات لتحدييييد المسيييتعَبدين وسعتييياقه 129-51
وسنهيياء التمييييزا وال سيييما التمييييز عليي  أسيييا  الطبقيية المغلقيية أو اإلثنييية. و ييي  يييرا 
اإل يارا ينبغييي أن تعتييرق الح ومية رسييمياا باسييتمرار وجييود العبوديية وتشييرع  ييي جمييل 
بيانيييات مفص يييلة عييين عيييدد اع يييراد المسييييتعَبدين لتيسيييير رصيييد جهيييود القضييياء عليييي  
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لمحاربية االسيترقاق  الممل ية المتحيدة لبريطانييا  2007ن عام العبودية بموجب قانو 
 العأم  وأيرلندا الشمالية(؛

تييييييو ير حماييييييية  عاليييييية لحرييييييية تعبييييييير المجتمييييييل لمييييييدنيا وال سيييييييما  129-52
الصيييييحا يين والميييييدا عين عييييين حقيييييوق اإلنسيييييانا بحيييييي  يتسييييين  لهيييييا االضيييييطالع 

عيييييرض لخطييييير اإلدانييييية ب نشيييييطتها بحريييييية دون عرقلييييية أو تخوييييييف أو مضيييييايقة أو الت
  بلجي ا(؛

ًالييية  يييابل الجريمييية عييين المثليييية الجنسيييية وحمايييية حريييية اعليييخاص  129-53 س
 و صوصيتها  ليلي(؛

 سلغاء اعح ام التي تعتبر المثلية الجنسية جريمة   رنسا(؛ 129-54
الالجميييين العائيييدين مواصيييلة التيييدابير المتَخيييرة إلعيييادة سرسييياء حقيييوق  129-55
 منها  ي  رين البلدين   رنسا(؛ ومالي والسما  بعودة َمن بقيلسنغا  ا من

مواصيييييلة التعييييياون ميييييل مفوضيييييية اعميييييا المتحيييييدة السيييييامية لشيييييؤون  126-56
الالجمييين والوايياالت مات الصييلة بغييية تحديييد  وييية المشييردين  ييي أعقييا  التييوترات 

ادتها وسعي 1991و 1989مل السنغا  و رد رعايا البلدين  ي الفتيرة ميا بيين عيامي 
ًيل(؛  سل  و نها وتزويد ا بوثائق جنسية سليمة  البرا

الييييري يميييينت أ ييييراد  1993تعييييديل قييييانون العفييييو الصييييادر  ييييي عييييام  129-57
القييييوات المسييييلحة وقييييوات اعميييين عفييييوا اييييامالا ومحاربيييية س ييييالت مرت بييييي أعمييييا  

عيين لجنيية منا ضيية  2013التعييريب ميين العقييا ا عمييالا بالتوصييية الصييادرة  ييي عييام 
 يب  اعرجنتين(؛التعر
اتخييام  طييوات  عليييية لمنييل توقيييف الميييدا عين عيين حقييوق اإلنسيييان  129-58

ً ا تعسيييفاا ولتهيمييية بيمييية قمنييية ومالئمييية والحفييياب عليهييياا  يييي القيييانون و يييي  واحتجيييا
الممارسييةا بحييي  يتسيين  للمييدا عين عيين حقييوق اإلنسييان العمييل بييال قيييود و ييي َانَييف 

    أيرلندا(. 22/6سان اعمنا و قاا لقرار مجلس حقوق اإلن
وجميل االستنتاجات و/أو التوصييات اليواردة  يي  يرا التقريير تعبيير عين موقيف الدولية  -130

 الييدو ( التييي قييدمتها و/أو الدوليية موضييوع االسييتعراض. وينبغييي أال يبفهييا أنهييا تحأيي  بت ييييد 
   الفريق العامل ا ل.
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 تش يلة الو د  
 

The delegation of Mauritania was headed by the Minister of Justice, Mr. Brahim Ould 

Daddah, and composed of the following members: 

• M. Brahim Ould Daddah, Ministre de la Justice; 

• M
me

 Aichetou Mint M’Haiham, Commissaire aux Droits de l’Homme et à l’Action 

Humanitaire; 

• M
me

 Salka Mint Yamar, Ambassadeur, Mission permanente à Genève; 

• M. Isselmou Ould Meinouh, Conseiller du Premier Ministre chargé des Droits de 

l’Homme; 

• M. Hasni Ould Lefghih, Conseiller du Premier Ministre chargé de la Communication; 

• M. Haimoud Ramdane, Chargé de Mission au Ministère de la Justice; 

• M. Khaled OUld Cheikhne, Conseiller juridique au MFPTMA; 

• M. Abdellahi Diakhité, Conseiller juridique au MASEF; 

• M. Ba Samba, Ambassadeur au MAEC; 

• M. Cheikh Tourad Abdel Malick, Directeur général des Droits de l’Homme au CDHAH; 

• M. Boubakar Ould Ghadour, Sénateur; 

• M. Sidi Mohamed Ould Boune dit El Moudir, Député; 

• M. Harouna Traoré, Premier Conseiller. 

 


