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مقدمة
 -1عقــد الفريــق العامـ املعــر بالســتعراض الــدورن الشــام ر املنشــح ووجــب قـرار لـ قــو
اإلنس ـ ــا 1/5ر دورت ـ ــا ال ال ـ ــة والعشـ ـ ـرين الف ـ ـ ة م ـ ــن  2إىل  13تش ـ ـرين ال ـ ــا /نوفم .2015
وأُجــرن الســتعراض املتعلــق ووريتانيــا االســة ال ال ــة املعقــودة  3تش ـرين ال ــا /نوفم .2015
وتـرأو وفــد موريتانيــا وعيــر العــدلر إبـراهيم ولــد داداي .واعتمــد الفريــق العامـ التقريــر املتعلــق ووريتانيــا
جلستا العاشرة املعقودة  6تشرين ال ا /نوفم .2015
 -2و  13ك ــانو ال ا /ين ــاير 2015ر اخت ــار لـ ـ ق ــو اإلنس ــا فري ــق املق ــررين الت ــا
(اجملموعة ال الثية) لتيسري استعراض احلالة موريتانيا :بنغالديش وفرنسا والكونغو.
 -3وعم ـالا بح ك ــام الفق ــرة  15م ــن مرف ــق قـ ـرار ل ـ ق ــو اإلنس ــا 1/5ر والفق ــرة  5م ــن
مرفق قرار اجملل 21/16ر صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض احلالة موريتانيا:
(أ)

تقرير وطر/عرض كتايب مقدم وفقا للفقرة (15أ) )(A/HRC/WG.6/23/MRT/1؛

(ب) جتميــل للمعلوم ــات أعدتــا مفوض ــية األمــم املتح ــدة الســامية حلق ــو اإلنســا وفق ـ ا
للفقرة (15ب) )(A/HRC/WG.6/23/MRT/2؛
(ج)

موجز أعدتا املفوضية السامية وفقا للفقرة (15ج) ).(A/HRC/WG.6/23/MRT/3

 -4وأُ يل ـ ــم إىل موريتاني ـ ــا ع ـ ــن طري ـ ــق اجملموع ـ ــة ال الثي ـ ــة قائم ـ ــة أس ـ ـ لة أع ـ ــد ا س ـ ــلف ا أملاني ـ ــار
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 .

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5أك ــد الوف ــد املوريت ــا الت ـ ـزام ال ـ ـرئي لم ــد ول ــد عب ــد العزي ــز التزام ـ ـا ص ــارما بتعزي ــز ق ــو
اإلنسا ومحايتها .وأشار الوفد إىل أ خ ة عمـ قـد أُعـدت إلرسـاء وكمـة تكفـ الو ـدة الوطنيـة
وترس ــيد الدميقراطيـ ــة والتم ــامن بـ ــني مكونـ ــات اجملتم ــل .وعـ ــزعت موريتانيـ ــا أيم ـ ـا إطارهـ ــا التش ـ ـريعي
واملؤسسي املتعلق حبقو اإلنسـا منـذ جولـة السـتعراض الـدورن الشـام األوىل .فقـد نـُ تقـر الدسـتور
ع ــام  2012م ــن أجـ ـ إع ــادة تحكي ــد تن ــوع البل ــد ال ق ــا واللغ ــونر واعتب ــار العبودي ــة والتع ــذيب
ــق اإلنس ــانيةر وترس ــيد دس ــتورية اللجن ــة الوطني ــة حلق ــو اإلنس ــا  .وأض ــا الوف ــد أ
ج ـرميتني
موريتانيـ ــا تع ـ ــي األسـ ــبقية للمعاهـ ــدات الدوليـ ــة املتعلقـ ــة حبقـ ــو اإلنسـ ــا علـ ــل الق ـ ـوانني الوطنيـ ــة.
وسحبم موريتانيا أيما حتفلها علـل اتفاقيـة القمـاء علـل أيـل أشـكال التمييـز ضـد املـرأةر باسـت ناء
الفقـ ــرة الفرعيـ ــة (أ) مـ ــن املـ ــادة  13واملـ ــادة  16جبميـ ــل أ كامهـ ــار وانمـ ــمم إىل التفاقيـ ــة الدوليـ ــة
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حلماي ـ ــة أي ـ ــل األش ـ ــساي م ـ ــن الختف ـ ــاء القس ـ ــرنر واتفاقي ـ ــة ق ـ ــو األش ـ ــساي ون اإلعاق ـ ــةر
وال وتوكــول الختيــارن لتفاقيــة مناهمــة التعــذيب وغــريي مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو
الالإنسـانية أو املهينــة .وأخـريار انمــمم موريتانيـا إىل قليــات قـو اإلنســا التابعـة لالحتــاد األفريقــي
اليت مل تكن طرفا فيها بعد.
 -6وت ــر الوفــد بعــد لــك إىل مســحلة تعزيــز فعاليــة مؤسســات قــو اإلنســا بواسـ ة تيســري
الوصــول إىل العدالــة وإنشــاء لــاكم متسصصــةر منهــا لكمــة خاصــة بــالنلر ج ـرائم الس ـ قا ر
واعتم ــاد مع ــايري تكفـ ـ اااكم ــة العادل ــة .وأنش ــحت موريتاني ــا أيمـ ـ ا اجمللـ ـ األعل ــل للفت ــو واملل ــامل
املســائ القانونيــة املتصــلة بالش ـريعةر إىل جانــب وكالــة التمــامن الوطنيــة
املكلــف باصــدار فتــاو
من أج تنفيذ برامج لاربة الفقر وخملفات العبودية.
 -7وأشــار الوفــد إىل إنشــاء قليــة وطنيــة ملنــل التعــذيب تتمتــل باســتقالل إدارن ومــا ر وصــياغة
ق ــانو م ـ تـرم التع ــذيبر وتنل ــيم لق ــات عمـ ـ للتوعي ــة ون ــل التع ــذيب .وإض ــافة إىل ل ــكر أنش ــحت
موريتانيا وظيفـة وسـيط اامهوريـة ونشـرت ااريـدة الرميـة أيـل املعاهـدات الدوليـة املتعلقـة حبقـو
اإلنســا الــيت انمــمم إليهــا .و تكــر الوفــد بــح موريتانيــا تعاونــم بصــورة إمابيــة مــل أيــل ا ليــات
الدوليــة حلقــو اإلنســا وقــدمم عــددا كبـريا مــن التقــارير إىل هي ــات املعاهــدات وتلقــم عيــارات مــن
العديد من املقررين اخلاصني.
 -8وخبصـ ـوي ق ــو املـ ـرأةر أش ــار الوف ــد إىل أ موريتاني ــا اعتم ــدت اسـ ـ اتيجية وطني ــة ت ــدمج
السياس ــات العام ــة بغي ــة حتس ــني إدم ــاج النس ــاء احلي ــاة الجتماعي ــة ومكافحـ ـة
البُع ــد اانس ــا
مــا يتعرضــن لــا مــن عنــف وقوالــب ت يــة .ودعمــم موريتانيــا أيم ـ ا ب ـرامج اقتصــادية ترمــي إىل كــني
نســاء املــد واألريــا مــن الســتقاللية املاليــة وتيســري وصــوصن إىل الرعايــة الصــحية والتعلــيم والعمالــة.
و ُ ــدثم سياس ــة األس ــرة و ُ ــددت س ــن  60عامـ ـ ا س ــن ا رمي ــة لتقاع ــد النس ــاء الع ــامالت إطـ ـار
التفاقيــة ااماعيــة .وخبصــوي املشــاركة احليــاة السياســيةر أشــار الوفــد إىل أ موريتانيــا اعتمــدت
ت ــدابري ك ــرية ترم ــي إىل تش ــجيل املس ــاواة ب ــني الرج ــال والنس ــاء م ـ ص ــي قائم ــة ل ــددة م ــن 20
مقعدا للنساء املرشحات لنتسابات نواب اامعية الوطنية.
 -9وأش ــار الوف ــد إىل ص ــياغة اس ـ ـ اتيجية وطني ــة حلماي ــة ال ف ـ ـ وخ ــة عم ـ ـ ملكافح ــة أي ــل
أش ــكال عمـ ـ األطف ــالر إىل جان ــب خ ــة عمـ ـ للتسل ــي ال ــوعي والنه ــائي ع ــن تش ــويا األعم ــاء
التناسلية األن وية.
 -10و ك ــر الوف ــد ب ــح مكافح ــة خملف ــات العبودي ــة والجت ــار بالبش ــر تش ــك أولوي ــة م ــن أولوي ــات
احلكوم ــة ال ــيت اعتم ــدت خ ــة عمـ ـ اارب ــة خملف ــات العبودي ــة .وهك ــذار فق ــد اعتُم ــد ق ــانو م ــرم
العبوديــة واملمارســات الســتعبادية ليحـ لـ القــانو 048/2007؛ وأُقــر يــوم وطــر ااربــة خملفــات
العبوديــة؛ واعتمــد قــانو مينــل عم ـ األطفــال؛ وهي ــم البنيــة األساســية املدرســية املنــاطق التعليميــة
ات األولويــة؛ وأنشــن نلــام لتحويـ األمـوال مــن أجـ دعــم التعلــيم املدرســي ألطفــال األســر الفقــرية
4/33

GE.15-22687

A/HRC/31/6

أو املت ـ ــحثرة وسلف ـ ــات العبودي ـ ــة؛ ونلتم ـ ــم مح ـ ــالت توعي ـ ــة لرف ـ ــل التح ـ ــر ع ـ ــن تن ـ ــاول املمارس ـ ــات
وحتسنم ظرو ال تجاع.
الستعبادية؛ وصدرت فتو ت
حترم املمارسات الستعبادية؛ ت
 -11و ال الصحةر أشار الوفـد إىل توسـيل التغ يـة الصـحية وحتسـني خـدمات الصـحة وتـوفري
التــدريب الــالعم .وعــالوة علــل لــكر غــدت مكافحــة الوفيــات النفاســية ووفيــات الرضــل أولويــة
ميدا الصحة العامة.
 -12وأكــد الوفــد أ التعلــيم ــا وإجبــارن اميــل األطفــال البــالغني ســن التعلــيم املدرســير وأ
ص ــفو البن ــات منه ــا ص ــفو األولد األعـ ـوام
نس ــب النجـ ـاح واللتح ــا باملدرس ــة أكـ ـ
ال الثة املاضية.
 -13وأشــار الوفــد أيم ـ ا إىل تنفيــذ اس ـ اتيجية وطنيــة ملكافحــة الفســادر لــك أ احلكومــة تــدر
الصلة الوثيقة بني تعزيز قو اإلنسا و سن تدبري املوارد العامة.
 -14وخبصــوي تنفيــذ اإلطــار الس ـ اتيجي ال الــر ااربــة الفقــرر صــرح الوفــد بــح هــذا اإلطــار
مــر بتســجي تــو بلغــم نســبتا  6.2املائــة .وإضــافةا إىل لــكر عــزعت الس ـ اتيجيات الوطنيــة
لألمــن الغــذائي والتنميــة الريفيــة قــدرات الف ــات المــعيفة علــل مواجهــة األعمــات الغذائيــةر وقلتصــم
التبايناتر ومحم باماد لول دائمة ملشكلة األمن الغذائي.
 -15وأش ــار الوف ــد أيمـ ـ ا إىل إنش ــاء ان ــة تقني ــة مشـ ـ كة ب ــني ال ــوعارات مكلف ــة باع ــداد التق ــارير
املتعلقة بتنفيذ املعاهدات وتوصيات هي ات املعاهدات.
 -16وأكــد الوفــد أ احلكومــة تعاونــم مــل أيــل شــركائها مــن أج ـ وضــل خ ــة عم ـ ملناهمــة
التمييـ ــز العنصـ ــرن وكـ ــري األجانـ ــب والتعصـ ــبر وكـ ــذا إلعـ ــداد اس ـ ـ اتيجية وطنيـ ــة لتعزيـ ــز التماسـ ــك
الجتماعي.
 -17ولكــن الوفــد تكــر بالتحــديات الكبــرية الــيت يواجههــا البلــدر رغــم جهــود موريتانيــا ســبي
تعزيز قو اإلنسـا وتـدعيمها .لـك أ موريتانيـا تفتقـر بالفعـ إىل القـدرات واملـوارد الكافيـة لكـي
تممن ملواطنيها التمتـل الكامـ حبقـوقهم القتصـادية والجتماعيـة .بيـد أ وعيـر العـدل كـا قـد أكـد
أ بلدي سيواص تنفيذ برامج لاربة الفقر بغية بلوغ أهدا ما بعد عام .2015
 -18وش ــدد الوف ــد عل ــل أ ي ــة املس ــاعدة املقدم ــة م ــن مكت ــب مفوض ــية األم ــم املتح ــدة الس ــامية
حلقــو اإلنســا موريتانيــا .وأعــرب عــن أملــا أ يســمر هــذا الــدعم بتعزيــز قــدرات املؤسســات
الوطنية حلقو اإلنسا وا لية الوقائية الوطنية.

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -19أدىل  84وفدا ببيانات أثنـاء جلسـة التحـاور التفـاعلي .وتـرد التوصـيات املقدمـة أثنـاء جلسـة
التحاور الفرع ال ا من هذا التقرير.
GE.15-22687

5/33

A/HRC/31/6

 -20ر ب ــم م ــا بانم ــمام موريتاني ــا إىل ع ــدد م ــن الص ــكو الدولي ــة حلق ــو اإلنس ــا وبانش ــاء
ال قو املرأة وال ف .
مؤسسة جديدة حلقو اإلنسا وبالتدابري املتسذة
 -21وأش ــارت موريش ــيوو إىل مب ــادرات مهم ــةر ول س ــيما اس ـ اتيجيات األم ــن الغ ــذائي ولارب ــة
الفقـرر والتنقـير الدســتورن لعـام 2012ر والتصــديق علـل معاهــدات إضـافية حلقــو اإلنسـا ود هــا
النلــام القــانو االــير وصــياغة تش ـريعات ملكافحــة العنــف ضــد امل ـرأةر وا ــا تــدابري مــن أج ـ
حتسني فعالية النلام القمائي.
 -22ور بــم املكســيك بانشــاء اللجنــة التقنيــة املش ـ كة بــني الــوعارات مــن أج ـ الوفــاء بــاللتزام
باعــداد التقــارير ومتابعــة التوصــيات الدوليــة .وأشــادت بــاإلجراءات املتســذة مــن أج ـ عيــادة مشــاركة
النساء النتسابات التشريعية.
 -23ور ـ ــب اابـ ـ ـ األس ـ ــود بانم ـ ــمام موريتاني ـ ــا إىل ال وتوك ـ ــول الختي ـ ــارن لتفاقي ـ ــة مناهم ـ ــة
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
إىل موريتانيا تقد تفاصي عن التدابري املزمل ا ا ها إلعالة صفة اارمية عن امل لية اانسية.
 -24وأشــاد املغــرب بــالتزام موريتانيــا بتعزيــز قــو اإلنســا وأعــرب عــن تقــديري إلنشــاء مؤسســة
وطنيــة حلقــو اإلنســا وقليــة وقائيــة وطنيــة ملنــل التعــذيبر وللس ـوات املتســذة صــوب لاربــة أشــكال
الر املعاصرة.
 -25ول لــم موعامبيــق أ موريتانيــا قــدمم تقــارير إىل انــة مناهمــة التعــذيب واللجنــة املعنيــة
بــاحلقو القتصــادية والجتماعيــة وال قافيــة واللجنــة املعنيــة حبقــو اإلنســا واللجنــة املعنيــة بالقمــاء
علل التمييز ضد املرأة.
 -26وأشادت ناميبيـا ووريتانيـا لتصـديقها علـل أيـل الصـكو الرئيسـية حلقـو اإلنسـا وأشـارت
إىل جهودهــا الراميــة إىل حتســني كفــاءة نلامهــا القمــائير وــا لــك إنشــاء لكمــة خاصــة جب ـرائم
أيار/مايو .2015
الس قا
 -27وأشــادت هولنــدا ووريتانيــا لتصــديقها علــل معاهــدات حلقــو اإلنســا مل تكــن قــد صــدقم
عليهار ول سيما ال وتوكول الختيارن لتفاقية مناهمة التعذيب.
 -28وأش ـ ــار النيج ـ ــر إىل الع ـ ـ ـ ا الرم ـ ــي بتن ـ ــوع البل ـ ــد ال ق ـ ــا واللغ ـ ــونر واعتب ـ ــار العبودي ـ ــة
ــق اإلنســانيةر واأل يــة الدســتورية الــيت أصــبغم علــل اللجنــة الوطنيــة حلقــو
والتعــذيب ج ـرميتني
اإلنسا املصنفة ضمن الف ة ألف.
 -29وأشــادت نيجرييــا بــااهود الراميــة إىل تنفيــذ املر لــة ال ال ــة مــن اإلطــار الس ـ اتيجي للقمــاء
علل الفقر .و م موريتانيا علل تسجي أبنـاء الالج ـني وملتمسـي اللجـوء منـذ ولد ـمر اشـي ا مـل
املعايري الدولية.
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 -30وشــجعم النــرويج احلكومــة علــل تعزيــز جهودهــا ســبي تــرويج ثقافــة قــو اإلنســا
شىت أحناء البلد وتدعيم قدرات اللجنة الوطنية حلقو اإلنسا .
 -31وس ــلمم عُم ــا بالتح ــديات ال ــيت يواجهه ــا البل ــدر ول س ــيما ااف ــا املس ــتمرر ور ب ــم
ال قو اإلنسا .
جبهود احلكومة سبي الوفاء بالتزاما ا الدولية
 -32وأشادت باكستا وراجعة الدسـتور عـام  2012الـيت أفمـم إىل اعـ ا رمـي بتنـوع البلـد
ال قا واللغون .وأعربم عن تقديرها لنممام موريتانيا إىل عدد من صكو قو اإلنسا .
 -33ور بـ ــم بنمـ ــا وراجعـ ــة الدسـ ــتور بتمـ ــمينا اع اف ـ ـ ا بتنـ ــوع البلـ ــد ال قـ ــا واللغـ ــونر وبـ ــالر
ــق اإلنســانيةر وباللجنــة الوطنيــة حلقــو اإلنســا ر وهــي انــة مصــنفة ضــمن
والتعــذيب كجـرميتني
الف ة ‘ألف‘.
 -34وأقــرت الفلبــني بتح رســن اللــرو الص ــحية ومســتو الوصــول إىل التعلــيم والعمالــة بالنس ــبة
إىل أض ــعف ف ــات الس ــكا  .وطلب ــم معلوم ــات ع ــن السـ ـ اتيجية الوطني ــة حلماي ــة ال فـ ـ وبـ ـرامج
لاربة الر والجتار بالبشر.
 -35وأعربـم بولنــدا عــن قلقهـا إعاء عــدد ــالت النســاء واألطفـال املســتعبدين .و ــم موريتانيــا
يعر التمييز العنصرن واإلثر ومرمهما.
علل تممني القانو اانائي كم ا ِّ
 -36ور بــم ال تغــال بالتصــديق علــل اتفاقيــة قــو األشــساي ون اإلعاقــة والتفاقيــة الدوليــة
حلمايــة أيــل األشــساي مــن الختفــاء القســرن وال وتوكــول الختيــارن لتفاقيــة مناهمــة التعــذيب.
ور بم أيما باعتماد املؤسسة الوطنية حلقو اإلنسا ضمن الف ة ‘ألف‘.
 -37وأش ــادت ق ــر جبه ــود موريتاني ــا س ــبي حتقي ــق األم ــن الغ ــذائي واحل ــد م ــن الفق ــر بتنفي ــذ
املر ل ــة ال ال ــة م ــن اإلط ــار الس ـ اتيجي للقم ــاء عل ــل الفق ــر والس ـ اتيجية الوطني ــة لألم ــن الغ ــذائي
واس اتيجية الق اع الريفي.
 -38وأشــارت اململكــة العربيــة الســعودية إىل األ يــة الــيت توليهــا موريتانيــا لتعزيــز ســيادة القــانو ر
والدميقراطيــةر والتماســك الجتمــاعي واألمــن واحلوكمــة الرشــيدة والتعلــيم والصــحةر وااربــة اإلرهــاب
والفقر والفساد والعبودية.
عــام 2015ر وإنشــاء وكالــة
 -39ور بــم الســنغال بانشــاء لكمــة خاصــة جب ـرائم الس ـ قا
التم ــامن الوطني ــة واللجن ــة الوطني ــة حلق ــو اإلنس ــا ر كم ــا ر ب ــم بالتص ــديق عل ــل اتفاقي ــة مناهم ــة
التعذيب وبروتوكوصا الختيارن وصكو الحتاد األفريقي املتعلقة حبقو اإلنسا .
 -40وأعربم سرياليو عن قلقهـا إعاء التقـارير املتعلقـة بـالتمييز العنصـرن وشـجعم موريتانيـا علـل
قو اانسية.
سن قوانني ملكافحة التمييزر خاصةا فيما يتعلق بالتحيز املتجذر والفوار
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 -41وأ اطــم ســلوفاكيا علم ـا بانشــاء وكالــة التمــامن الوطنيــة مــن أج ـ القمــاء علــل العبوديــة.
وأعربــم عــن قلقهــا أل القــانو اانــائي ميــز إيقــاع عقوبــة اإلعــدام بالقصــر وو ـرتك ج ـرائم كــالردة
وامل لية اانسية.
 -42وأشــارت ســلوفينيا إىل التصــديق علــل اتفاقيــة قــو األشــساي ون اإلعاقــة وال وتوكــول
ـ ــق
الختي ـ ــارن لتفاقي ـ ــة مناهم ـ ــة التع ـ ــذيبر وإىل جت ـ ــر ال ـ ــر والتع ـ ــذيب باعتبار ـ ــا ج ـ ـرميتني
اإلنسانية .وأعربم عن قلقها إعاء املمارسات الشبيهة بالر واستمرار التمييز ضد املرأة.
 -43وأعربــم جنــوب أفريقيــا عــن تقــديرها لكــو التقريــر الــوطر عــرض ر يــة البلــد ملســحلة تعزيــز
قـ ــو اإلنسـ ــا ومحايتهـ ــار وـ ــا لـ ــك إع ـ ــاء األولويـ ــة للجهـ ــود الراميـ ــة إىل است صـ ــال خملفـ ــات
العبودية وأشكال الر املعاصرة.
 -44وســل م إســبانيا المــوء علــل التــدابري الــيت ا ــذ ا موريتانيــا مــن أجـ لاربــة الــر والتعــذيب
وحتسني أوضاع النساء والتصديق علل صكو قو اإلنسا .
ــق اإلنســانية وإنشــاء
 -45وأشــارت ســرن لنكــا بوجــا خــاي إىل تصــنيف العبوديــة كجرميــة
عــام  2015إىل جانــب جهــود وطنيــة أخــر أعقبــم مراجعــة
لكمــة خاصــة جب ـرائم الس ـ قا
الدستور عام .2012
 -46ور بــم دولــة فلس ـ ني بتعــاو موريتانيــا مــل قليــات قــو اإلنســا مــن خــالل التصــديق
علــل الصــكو الدوليــة وقبــول عيــارات املقــررين اخلاصــني .وأعربــم أيمـ ا عــن تقــديرها اهــود موريتانيــا
سبي مواءمة التشريعات الوطنية مل املعايري الدولية.
 -47وأشاد السودا ووريتانيا لنمـمامها إىل عـدد مـن صـكو قـو اإلنسـا وإنشـاء مؤسسـة
وطني ــة حلق ــو اإلنس ــا وتنفي ــذ خ ــة عم ـ لتمك ــني نس ــاء األري ــا واعتم ــاد خري ــة طري ــق اارب ــة
أشكال الر املعاصرة.
 -48وأعرب ـ ــم سويسـ ـ ـرا ع ـ ــن قلقه ـ ــا إعاء اس ـ ــتمرار ءارس ـ ــة السـ ـ ـ قا وا ـ ــوء قـ ـ ـوات األم ـ ــن إىل
التعذيب .ور بم بعدم ت بيق عقوبة اإلعدام منذ عام .1987
 -49وشــكرت الســويد موريتانيــا علــل املعلومــات املقدمــة ردا علــل األسـ لة الــيت كانــم قــد أعــد ا
سلفا.
 -50وأش ــادت توغ ــو جبه ــود موريتاني ــا س ــبي تنفي ــذ التزاما ــا الدولي ــة ول ل ــم بارتي ــاح دم ــج
السياس ــات والـ ـ امج العام ــة واعتم ــاد اسـ ـ اتيجيات وطني ــة للقم ــاء عل ــل تش ــويا
البع ــد اانس ــا
األعماء التناسلية األن وية.
 -51وأشــادت تــون جبهــود موريتانيــا ســبي كــني املـرأة وتــدعيم دورهــا اجملتمــل باعتمادهــا
القانو اإلطارن ملكافحة العنف ضد املرأةر وعيادة مشاركة النساء احلياة السياسية.
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 -52ور بـم تركيــا بالتقـدم الكبــري ااـرع لاربــة التمييـز وأشــارت إىل اعتمـاد البلــد مـؤخرا قانونـا
ميز للمجتمل املد إقامة دعاو مدنية القمايا املتعلقة بالعبودية.
 -53ور بـ ــم أوغنـ ــدا بالتـ ــدابري املتسـ ــذة سـ ــبي جتـ ــر الس ـ ـ قا  .وأعربـ ــم عـ ــن قلقهـ ــا إعاء
ال غـرات الــيت تعـ ن تــوفري احلمايــة للمــحايا و يـ المــحايا ااــاكم وحتديــد مــن يقــل عليــا عــبء
اإلثبات.
 -54ورد الوفد املوريتا علل األس لة اليت طر م سلفا.
 -55وخبصــوي عقوبــة اإلعــدامر كــرت موريتانيــا بحهنــا تتقيــد بوقــف اختيــارن حبكــم الواقــل منــذ
عام 1987ر أن منذ  28عام ا.
 -56وصــرح الوفــد بــح املــادة  9مــن القــانو 033/2015ر الــذن مــرم التعــذيبر تفــرض علــل
الســل ات القمــائية املستصــة التزام ـا قاطع ـا بالشــروع فــورا حتقيــق نزيــا كلمــا ظهــرت دوافــل معقولــة
حتمـ ـ عل ــل العتق ــاد أ جه ــة خاض ــعة لوليته ــا ش ــرعم فع ـ ـ م ــن أفع ــال التع ــذيب أو إس ــاءة
املعاملــة أو ارتكبــم لــك الفعـ ــىت غيــاب شــكو  .وخبصــوي العبوديــةر أصــدرت وعارة العــدل
تعميمــات تــذكر فيهــا وكــالء النيابــة خمتلــف ااــاكم بوجــوب ا ــا إج ـراءات فــور إيــداع شــكو
يُ تدعل فيها دوث ءارسات استعبادية.

 -57وأشــار الوف ــد إىل أ وكال ــة التم ــامن م ــزودة و ـوارد مالي ــة مس ــتقلة ي ــديرها ل ـ إدارة يم ــم
أي ــل ااه ــات املعني ــة وحارب ــة الفق ــر والعبودي ــةر و ــا ل ــك اجملتم ــل امل ــد  .وت ب ــق الوكال ــة أيمـ ـ ا
القم ــايا
إج ـراءات مبس ـ ة و ي ــة كنه ــا م ــن الت ــدخ بس ــرعة وم ــوع ص ــا الدع ــاء ب ــاحلق امل ــد
املتعلقة باملمارسات الستعبادية.
 -58وخبصـ ــوي قـ ــو امل ـ ـرأةر أشـ ــار الوفـ ــد إىل أ احلكومـ ــة نفـ ــذت سياسـ ــات واس ـ ـ اتيجيات
عديــدة م ـ سياســة األســرة والس ـ اتيجيات الوطنيــة للنهــوض بــاملرأة والتسلــي عــن تشــويا األعمــاء
التناســلية األن ويــة .وعــالوة علــل لــكر حتلــر مدونــة األ ـوال الشسصــية الــزواج املبكــرر وقــد باشــرت
احلكومــة العديــد مــن محــالت التوعيــة الراميــة إىل مكافحــة عواج األطفــال .وأضــا الوفــد أ موريتانيــا
حتل ــر تش ــويا األعم ــاء التناس ــلية األن وي ــة طبقـ ـا أل ك ــام الق ــانو اان ــائي وق ــانو احلماي ــة اانائي ــة
لل ف ـ ـ  .وأشـ ــار أيم ـ ـا إىل أ احلكومـ ــة سـ ــتجرن تقييم ـ ـا وحتـ ــدي ا لالس ـ ـ اتيجية الوطنيـ ــة الراميـ ــة إىل
التسلـ ــي عـ ــن تشـ ــويا األعمـ ــاء التناسـ ــلية األن ويـ ــة بـ ــال كيز علـ ــل إعالنـ ــات التسلـ ــي العامـ ــة وتوجيـ ــا
املمارس ــني إىل اختصاص ــات أخ ــر وإدم ــاج البن ــات امل ــدارو وت ــدريب ااه ــات الفاعل ــة وتنل ــيم
محالت وطنية لعدم التسامر م لقا مل هذي اللاهرة.
 -59وتش ــجيع ا ملش ــاركة النس ــاء عملي ــات ص ــنل الق ـرار .أش ــار الوف ــد إىل أ الس ــل ات العام ــة
ا ـ ــذت إجـ ـ ـراءات إمابي ـ ــة م ـ ـ ـ اعتم ـ ــاد الق ـ ــانو رق ـ ــم  034/2012املتعل ـ ــق بوص ـ ــول النس ـ ــاء إىل
الولي ــات والوظ ــائف النتسابي ــة؛ واس ــتكمال مش ــروع الق ــانو اإلط ــارن املتعل ــق ب ــالعنف اانس ــا ؛
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وتنفي ــذ توص ــيات اللجن ــة املعني ــة بالقم ــاء عل ــل التميي ــز ض ــد املـ ـرأة؛ وص ــياغة مش ــروع ق ــانو بش ــح
مرم الغتصاب.
مكافحة التمييز؛ وصياغة مشروع قانو إطارن يتعلق بالعنف اانسا ِّ
 -60وأكــد الوفــد املوريتــا أ العبوديــة مل تعــد موجــودة موريتانيــا منــذ عمــن طوي ـ  .وأكــد أ
البلد طور البناء وأنا يواجـا مشـاك تتصـ بـحمور منهـا الفقـر واحلصـول علـل التعلـيم .و كـر الوفـد
بوجــود ق ـوانني خاصــة تتعلــق بالعبوديــة وأهنــا ســت بق بك ـ ص ـرامة .وأوضــر أ ــرد الدعــاء يفمــي
إىل ا ـا إجـراءات قمـائيةر ممــيف ا أ القـانو الــذن مــرم السـتعباد يــن علـل عقوبــات ممــاعفةر
إ ممــل بــني ســلب احلريــة وفــرض غرامــة .ويــن هــذا القــانو أيمـ ا علــل تقــد ااـ إىل المــحايار
الـذين قـق صــم احلصـول علــل مسـاعدة قانونيــة تلقائيـةر دو أ يتعــني علـيهم إثبــات ـاجتهم .ومــن
املزمــل إنشــاء هي ــات قمــائية خاصــة ودائمــة .وقــد طلــب الوفــد هــذا الصــدد إىل شــركاء موريتانيــا
تقد الدعم من أج تدريب القماة.
 -61وخبصــوي مســحلة توجيــا دعــوة دائمــة إىل اإلجـراءات اخلاصــة جمللـ قــو اإلنســا ر أشــار
الوف ـ ــد إىل أ موريتاني ـ ــا مل ت ـ ــرف ق ـ ــط أن عي ـ ــارة .أم ـ ــا فيم ـ ــا يتعل ـ ــق بتق ـ ــد التق ـ ــارير إىل هي ـ ــات
املعاهــداتر فقــد ســلم الوفــد بوجــود تــحخري لكنــا أكــد إنشــاء جهــاع كــومي مكلــف هبــذي املســحلة
خصيصا.
 -62وخبصوي مشكلة األطفال ااتجزين وفصـلهم عـن البـالغنير أشـار الوفـد إىل أ البلـد يمـم
مراكز إلعادة إدماج األطفال .وعالوة علل لكر ُ ـدد سـن املسـؤولية اانائيـة عسـة عشـر عامـ ا
وأُنش م أجهزة قمائية خاصة للنلر القمايا ات الصلة.
 -63وأشــار الوفــد إىل أ مشــروع خ ــة عم ـ مكافحــة الجتــار باألشــساي قُب ـ
عم وسو تعتمدي احلكومة قريبا ليبدأ تنفيذي.

إطــار لقــة

 -64وخبصـوي مشـروع القــانو اإلطـارن املتعلـق بــالعنف اانسـا ر وـا لــك تشـويا األعمــاء
التناســلية األن ويــةر صـ تـرح الوفــد بــح هــذا املشــروع طــور العتمــاد .وأُعــد أيمـ ا مشــروع قــانو مــرم
التمييز العنصرن وقد بات اعتمادي وشيك ا.
 -65وخبصــوي الــة املــدافعني عــن قــو اإلنســا ر أكــد الوفــد أهنــم ل يواجهــو أن مشــكلة
مشــددا علــل أ موريتانيــا دولــة قــانو وأ مــن واجــب املــدافعني أيم ـا ا ـ ام القــانو ل ـ ال يتعرض ـوا
إلجراءات قمائية.
ــالت منهــا جهــود مكافحــة الفســاد
 -66ور بــم أوكرانيــا بالتقــدم الــذن أ رعتــا احلكومــة
والقم ــاء عل ــل الفق ــر .وقال ــم إ موريتاني ــا م ــا عال ــم تواج ــا حت ــديات است ص ــال أش ــكال ال ــر
املعاصرة.
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 -67وأشادت اإلمارات العربية املتحدة ووريتانيـا إلنشـائها اجمللـ األعلـل للفتـو وامللـامل هبـد
تــدعيم نلــام قــو اإلنســا ر وحلفاظهــا بصــورة فعالــة علــل الت ـواع والتعــايش بــني خمتلــف التقاليــد
وال قافات.
 -68وأ اطــم اململكــة املتحــدة علم ـ ا ب ـالرد اإلمــايب علــل طلبــات الزيــارة املقدمــة مــن املكلفــني
بولي ــات إطـ ــار اإلج ـ ـراءات اخلاصـ ــة .وأعربـ ــم ع ــن القلـ ــق إعاء التمييـ ــز بـ ــني اانسـ ــني والعقبـ ــات
القانونية اليت تعيق تسجي ولدات أبناء الالج ني وملتمسي اللجوء.
 -69وش ــجعم الوليـ ــات املتح ــدة األمريكيـ ــة موريتاني ــا علـ ــل مواص ـ ـلة إش ـ ـرا اجملتم ــل املـ ــد
مناقش ــا ا األمني ــة .وأعرب ــم ع ــن انش ــغاصا العمي ــق لع ــدم إق ـ ـرار موريتاني ــا بوج ــود الس ـ ـ قا وع ــدم
مقاضا ا بصـورة فعليـة للمتـورطني فيـا وفقـا لقوانينهـا املتعلقـة وحاربـة السـ قا ر وقالـم إهنـا منشـغلة
إعاء مسحلة محاية منلمات اجملتمل املد املناهمة للعبودية.
 -70وسـ ــل م أوروغ ـ ـوان الم ـ ــوء علـ ــل اعتم ـ ــاد الس ـ ـ اتيجية الوطنيـ ــة لتعم ـ ــيم مراع ـ ــاة املنل ـ ــور
اانســا وشــجعم موريتانيــا علــل ممــاعفة جهودهــا هــذا الصــدد بالعم ـ علــل تنفيــذ التوصــيات
الصادرة عن اللجنة املعنية بالقماء علل التمييز ضد املرأة.
 -71وأش ــارت أوعبكس ــتا إىل ت ــدعيم اللجن ــة الوطني ــة حلق ــو اإلنس ــا وإنش ــاء ا لي ــة الوقائي ــة
الوطنيـ ــة ملنـ ــل التعـ ــذيب .ور بـ ــم بانمـ ــمام موريتانيـ ــا إىل اتفاقيـ ــة قـ ــو األشـ ــساي ون اإلعاقـ ــة
وبروتوكوصا الختيارن ومعاهدات دولية أخر .
 -72وأعرب ـ ــم أهوري ـ ــة فن ـ ــزويال  -البوليفاري ـ ــة ع ـ ــن س ـ ــرورها أل مؤسس ـ ــة ق ـ ــو اإلنس ـ ــا
صــنفم ضــمن الف ــة ‘ألــف‘ر وأل منلمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة كرمــم موريتانيــا
موريتانيــا ُ
اع افـ ا ببلوغهــا اصــد اإلتــائي املتعلــق بــاألمن الغــذائي والقمــاء علــل ااــوعر وأل البلــد بصــدد بنــاء
مساكن اجتماعية جديدة.
 -73وأعرب ــم ماليزي ــا ع ــن تق ــديرها لقب ــول توص ــيا ا املتعلق ــة ب ــحمور منه ــا ق ــو املـ ـرأة وال فـ ـ
وضــما سلســلة اإلمــداد الغــذائي للبلــد .وأشــارت إىل الس ـ اتيجية الوطنيــة لتعمــيم مراعــاة املنل ــور
اانسا .
 -74وأعــرب الــيمن عــن تقــديري للتــدابري الــيت ا ــذ ا موريتانيــا ســبي تعزيــز قــو اإلنســا ر
عل ــل ال ــرغم م ــن ش ــر املـ ـواردر ويش ــم ل ــك انم ــمامها إىل ص ــكو دولي ــة حلق ــو اإلنس ــا م ـ ـ
التفاقي ــة الدولي ــة حلماي ــة أي ــل األش ــساي م ــن الختف ــاء القس ــرن وال وتوك ــول الختي ــارن لتفاقي ــة
مناهمة التعذيب واتفاقية قو األشساي ون اإلعاقة وبروتوكوصا الختيارن.
 -75ور ب ــم أفغانس ــتا بانش ــاء اللجن ــة الوطني ــة حلق ــو اإلنس ــا ال ــيت ُكلف ــم با ك ــاء ال ــوعي
ال القانو الدو اإلنسا .
حبقو اإلنسا وتنليم برامج للتدريب
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 -76ول لــم اازائــر أ موريتانيــا أبــدتر علــل الــرغم مــن شــر امل ـوارد املاليــة والبش ـريةر التزامهــا
حبق ــو اإلنس ــا م ــن خ ــالل إنش ــاء مؤسس ــة وطني ــة حلق ــو اإلنس ــا وقلي ــة وقائي ــة وطني ــة ملكافح ــة
التعذيب.
 -77وأعرب ــم أنغ ــول ع ــن ارتيا ه ــا إعاء التص ــديق عل ــل أغلبي ــة التفاقي ــات الدولي ــة وبروتوكول ــا
الختياريـةر ول سـيما ال وتوكـول الختيـارن لتفاقيـة مناهمـة التعـذيب وغـريي مـن ضـروب املعاملــة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
 -78وهنــحت األرجنتــني موريتانيــا علــل تصــديقها عــام  2012علــل التفاقيــة الدوليــة حلمايــة
أي ــل األش ــساي م ــن الختف ــاء القس ــرنر و ل ــك أعق ــاب الس ــتعراض األول والتوص ــيات ال ــيت
قدمتها عدة وفود هذا الصدد.
 -79ور بـم أرمينيـا بتعـاو كومـة موريتانيـا مـل منلمـات اجملتمـل املـد وأمـني امللـامل واملكتـب
الق ــرن للمفوض ــية الس ــامية حلق ــو اإلنس ــا  .وش ــجعم موريتاني ــا عل ــل املم ــي تعزي ــز احل ــق
التعليم البلد.
 -80وأشــادت أسـ اليا بالتشـريعات الــيت اعتمــدها ال ملــا باإلأــاع عــام  2015هبــد تعزيــز
تصــدن موريتانيــا للعبوديــة .ول لــم أس ـ اليا أ عقوبــة اإلعــدام مل تنفــذ منــذ عــام  1987لكنهــا
ل تزال قانونية.
 -81وأعربـ ــم أ ربيجـ ــا عـ ــن تقـ ــديرها لنمـ ــمام موريتانيـ ــا إىل ال وتوكـ ــول الختيـ ــارن لتفاقي ـ ــة
ق ــو األش ــساي ون اإلعاق ــة واعتم ــاد ق ــانو ع ــام  2013ال ــذن يعت ـ ـ الس ـ ـ قا والتع ــذيب
ق اإلنسانية.
جرميتني
 -82وأشادت البحرين ووريتانيـا لنمـمامها إىل اتفاقيـة قـو األشـساي ون اإلعاقـة واعتمـاد
اس ـ اتيجية وطنيــة لتعمــيم مراعــاة القمــايا اانســانية ومواءمــة تش ـريعا ا مــل معــايري قــو اإلنســا
ق اإلنسانية.
بتصنيف الس قا والتعذيب جرميتني
 -83وأشـ ــارت بلجيكـ ــا إىل التصـ ــديق علـ ــل ال وتوكـ ــول الختيـ ــارن لتفاقيـ ــة مناهمـ ــة التعـ ــذيب
والتفاقيــة الدوليــة حلمايــة أيــل األشــساي مــن الختفــاء القســرن .وأشــادت ووريتانيــا إلبقائهــا علــل
الوقف الختيارن للعم بعقوبة اإلعدام منذ عام .1987
 -84ور بــم بــنن باملبــادرات الراميــة إىل تعزيــز قــو املـرأة ومكافحــة العنــف ضــد املـرأةر وبزيــادة
مشاركة النساء احلياة السياسية.
 -85وشـ ــجعم بوتس ـ ـوانا موريتانيـ ــا علـ ــل بـ ــذل املزيـ ــد مـ ــن ااهـ ــود سـ ــبي التصـ ــدن للعبوديـ ــة
والتمييــز والــزواج املبكــر والقســرن .وأعربــم عــن تقــديرها للجهــود املبذولــة ســبي التصــدن للقمــايا
األمنية واإلنسانية.
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 -86وأعربــم ال اعي ـ عــن تقــديرها لســحب موريتانيــا جزئي ـا لتحفلهــا علــل اتفاقيــة القمــاء علــل
أي ــل أش ــكال التميي ــز ض ــد املـ ـرأة واعتماده ــا اسـ ـ اتيجية وطني ــة إللغ ــاء تش ــويا األعم ــاء التناس ــلية
األن ويــة .وقال ــم إن ــا يتع ــني ب ــذل املزيــد م ــن ااه ــود م ــن أج ـ القمــاء عل ــل التميي ــز ومحاي ــة ق ــو
الالج ني األساسية.
 -87وأش ــادت بورون ــدن ووريتانيـ ـا مل ــا تبذلـ ـا م ــن جه ــود س ــبي مكافح ــة العبودي ــةر ول س ــيما
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.
 -88ور بــم كنــدا بالتــدابري القانونيــة املتســذة ملكافحــة العبوديــة .وأعربــم عــن قلقهــا إعاء إفــالت
املت ــورطني الس ــتعباد م ــن العق ــاب وع ــدم وج ــود قـ ـرارات تنفيذي ــة لتق ــد التع ــوي إىل الم ــحايار
عالوة علل الت توقيف املناضلني.
 -89ور بـ ــم تشـ ــاد بـ ــااهود امللحوظـ ــة الـ ــيت بـ ــذلتها موريتانيـ ــا تنفيـ ــذ التوصـ ــيات املقدمـ ــة
الستعراض األول .وشجعم موريتانيا علل مواصلة جهودها والتماو دعم اجملتمل الدو .
 -90ول لــم شــيلي أ العبوديــة مســتمرة موريتانيــا وأ
أفعال امل لية اانسية يال قو قمائيا ويعاقبو باإلعدام.

الــة النســاء تــدهورت وأ م ـرتك

 -91وأشادت الصني ووريتانيا ملا ا ذتـا مـن تـدابري سـبي تعزيـز قـو املـرأة وال فـ ر وإنشـاء
ا لي ــة الوقائي ــة الوطني ــة ملناهم ــة التع ــذيبر ووض ــل اإلط ــار الس ـ اتيجي للتسفي ــف م ــن وط ــحة الفق ــر
وضما األمن الغذائير ولتعاوهنا مل املفوضية السامية.
 -92ور ــب الكونغ ــو بالتص ــديق عل ــل ص ــكو قانوني ــة دولي ــة رئيس ــية .وش ــجل موريتاني ــا عل ــل
مواصلة تعاوهنا مل ا ليات الدولية حلقو اإلنسا .
 -93ول لــم كوســتاريكا إنشــاء اللجنــة الوطنيــة حلقــو اإلنســا ووجــود أمــني ملــامل .وأعربــم
عن قلقها إعاء التمييز القانو و املمارسة ضد أاعة احلراتني اإلثنية.
 -94وأشـ ــادت كـ ــوت ديف ـ ـوار ووريتانيـ ــا لعتمادهـ ــا تـ ــدابري للنهـ ــوض حبقـ ــو األطفـ ــال والنسـ ــاء
واملسننير و م احلكومة علل مواصلة جهودها سبي تنفيذ تلك التدابري تنفيذا تاما.
 -95ور بــم كوبــا بانمــمام موريتانيــا إىل التفاقيــة الدوليــة حلمايــة أيــل األشــساي مــن الختفــاء
القســرن واتفاقيــة قــو األشــساي ون اإلعاقــة .وأ اطــم كوبــا علمـ ا بالسـ اتيجيات الراميــة إىل
احلد من أوجا انعدام املساواة والتصدن لنعدام األمن الغذائي.
 -96ور بــم ق ـ ي بانمــمام موريتانيــا إىل عــدة صــكو دوليــة .ول لــم أ موريتانيــا تصــنف
ق اإلنسانيةر لكنها أعربم عن بالغ قلقها إعاء تفشي العبودية البلد.
العبودية جرمية
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 -97وسحلم أهورية الكونغـو الدميقراطيـة موريتانيـا عـن العقبـات الـيت حتـول دو سـحب حتفلهـا
العام علل اتفاقية قو ال ف وعن التدابري اليت تزمل ا ا ها للتغلب علل تلك العقبات.
 -98ور بــم جيبــوع باعتمــاد برنــامج وطــر إللغــاء تشــويا األعمــاء التناســلية األن ويــة .وشــجعم
موريتانيـ ــا علـ ــل تعب ـ ــة ااهـ ــود لفائـ ــدة نلـ ــام ص ـ ـ يرمـ ــي إىل حتسـ ــني مشـ ــاركة النسـ ــاء احليـ ــاة
السياسية.
 -99و َّك ــر الوف ــد املوريت ــا ب ــح مس ــحلة ع ــودة الالج ــني املوريت ــانيني الس ــنغال ال ــذين يـ ـ اوح
ع ــددهم ب ــني  24 000إىل  26 000لج ــن مس ــحلة س ــويم بص ــفة هنائي ــة .فق ــد أُعي ــد إدم ــاجهم
ومر صم بالوصول إىل سجالت احلالة املدنية علل حنو ما تحكد بروتوكول التفا ال الثي.
أيعا ُ
 -100وخبصـ ــوي التوصـ ــيات املتعلقـ ــة بالتصـ ــديق علـ ــل الصـ ــكو الدوليـ ــةر ول سـ ــيما برتوكـ ــولت
اختيارية معينةر أكد الوفد أ احلكومة ستنلر املسحلة.
 -101وخبصــوي عم ـ األطفــالر أوضــر الوفــد أ قــانو العم ـ قلــر عم ـ األطفــال دو الســن
القانونيــةر اشــيا مــل روح ون ـ اتفاقيــة منلمــة العم ـ الدوليــة بشــح احلــد األدن لســن الســتسدام
لعام ( 1973رقم  )138اليت ص تدقم عليها موريتانيا ون تفذ ا.
 -102وأش ــار الوف ــد إىل نش ــر  11اتفاقي ــة متعلق ــة حبق ــو اإلنس ــا
الرمية وإىل تنفيذ خ ط عم ترمي إىل ت بيق تلك التفاقيات.

طبع ــة خاص ــة م ــن ااري ــدة

 -103وخبصوي تنفيـذ السـ اتيجية الوطنيـة حلمايـة ال فـ ر أشـار الوفـد إىل إنشـاء هي ـات إقليميـة
حلمايــة قــو ال ف ـ عشــر وليــات أو لافلــاتر مــن أج ـ التصــدن ملشــكلة أطفــال الش ـوارعر
وإىل وجود مراكز حلماية هؤلء األطفال وإدماجهم املد الك .
 -104وش ـ تدد الوفــد علــل عــدم وجــود ييــز ضــد أاعــة احل ـراتني وأكــد أ أيــل ال وائــف تعــيش
بانسجام منذ عقود وتساهم تنمية البلد.
 -105وأش ــادت مص ــر ووريتاني ــا إلنشـ ــائها قلي ــات وطني ــة منه ــا اجملل ـ ـ األعل ــل للفت ــو وامللـ ــامل
واعتم ـ ــاد اس ـ ـ اتيجيات للتص ـ ــدن للعن ـ ــف ض ـ ــد امل ـ ـرأة والجت ـ ــار بالبش ـ ــر والعم ـ ـ اا ـ ـ ن والعبودي ـ ــة
والتعذيب.
 -106وأش ــادت إثيوبي ــا ووريتاني ــا مل ــا أ رعت ــا م ــن تق ــدم كب ــري تنفي ــذ الص ــكو الدولي ــة ور ت ب ــم
جبهــود احلكومــة مــن أج ـ وضــل خ ــة عم ـ ملكافحــة التمييــز العنصــرن وكــري األجانــب ومــا يتص ـ
بذلك من تعصب.
 -107ور بــم فرنســا وــا أ رعتــا موريتانيــا مــن تقــدم منــذ الســتعراض األولر وــا
علل عدة صكو دولية واعتماد تشريعات طمو ة ملناهمة العبودية.
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 -108وأش ــادت أملاني ــا ووريتاني ــا إلنش ــاء نل ــام ا ــوء يتم ــمن أ كام ـا حلماي ــة الالج ــني .بي ــد أهن ــا
أشارت إىل بع الشواغ املتبقية فيما يتعلق حبالة قو اإلنسا .
 -109ول لــم غانــا بتقــدير إنشــاء اللجنــة الوطنيــة حلقــو اإلنســا مــن أج ـ مكافحــة العبوديــة
وتع ـ ــذيب ااتج ـ ـزين والفق ـ ــر والغتص ـ ــاب .وأش ـ ــارت أيم ـ ـ ا إىل األش ـ ـواد ال ـ ــيت ق ع ـ ــم عل ـ ــل درب
التصديق علل الصكو القانونية الدولية حلقو اإلنسا .
 -110ور بــم إندونيســيا جبهــود موريتانيــا املســتمرة مــن أج ـ تعزيــز قــو اإلنســا ومحايتهــا عــن
طري ــق التنس ــيق م ــل ال ــوعارات التنفيذي ــة واللجن ــة الوطني ــة حلق ــو اإلنس ــا ومنلم ــات اجملتم ــل امل ــد
وديوا امللامل.
 -111ور بم أهورية إيرا اإلسالمية وراجعة الدستور وبانشاء مؤسسات جديدة.
 -112ول ــظ العـ ـرا انم ــمام موريتاني ــا إىل اتفاقي ــة ق ــو األش ــساي ون اإلعاق ــة وبروتوكوص ــا
الختيــارن وأشــاد بانشــاء هي ــة تُعــجل باملســاواة بــني اانســني حتــم رعايــة وعارة الشــؤو الجتماعيــة
وال فولة واألسرة.
 -113ول لــم أيرلنــدا اعتمــاد قــانو جديــد ملكافحــة العبوديــة .وأعربــم عــن قلقهــا إعاء ممــايقة
املــدافعني عــن قــو اإلنســا و ــويفهم وا تجــاعهم تعســف ا .وشــجعم موريتانيــا علــل توجيــا دعــوة
دائمة إىل أيل املكلفني بوليات إطار اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة.
 -114ور بـم إي اليـا بتنفيـذ السـ اتيجية الوطنيـة حلمايـة األطفـالر وصـياغة خ ـة عمـ ملكافحـة
عم األطفالر واعتماد ل الوعراء اس اتيجية وطنية لتعميم مراعاة املنلور اانسا .
 -115وأشــاد األرد ووريتانيــا للمبــادرات املتســذةر ول ســيما مب ـادرات التعــاو مــل قليــات قــو
اإلنســا ووضــل تشـريعات واسـ اتيجيات لتعزيــز قــو اإلنســا ر وــا فيهــا احلــق التعلــيم واحلــق
الصحة.
 -116ور بـم كينيــا جبهــود موريتانيــا سـبي القمــاء علــل أشــكال الـر املعاصــرة وشــجعتها علــل
تزويد مؤسستها الوطنية حلقو اإلنسا وا يكفي من املوارد وضما عملها باستقالل.
 -117وأش ــادت الكوي ــم ووريتاني ــا مل ــا أ رعت ــا م ــن تق ــدم
ال التعليم.
التحديات املق نة وكافحة التعذيب والتمييز

تعزي ــز ق ــو اإلنس ــا وأش ــارت إىل

 -118ور ب ــم لتفي ــا ب ــالتزام موريتاني ــا بالغ ــاء العبودي ــة وتعاوهن ــا م ــل اإلجـ ـراءات اخلاص ــة .وأيتــدت
لتفيـا مــا أعربــم عنـا اللجنــة املعنيــة بالقمـاء علــل التمييــز ضـد املـرأة مــن شـواغ فيمــا يتعلــق بتفشــي
العنف اانسي وتشويا األعماء التناسلية األن وية.
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 -119وأشــادت ليبيــا ووريتانيــا إلنشــائها مؤسســات وطنيــةر منهــا اجملل ـ األعلــل للفتــو وامللــاملر
ووكالــة التمــامن الوطنيــةر وا ليــة الوقائيــة الوطنيــة ملنــل التعــذيبر وااــاكم الوطنيــةر واللجنــة الوطنيــة
حلقو اإلنسا .
 -120ور ب ـ ــم مدغش ـ ــقر بانش ـ ــاء ا لي ـ ــة الوقائي ـ ــة الوطني ـ ــة ملن ـ ــل التع ـ ــذيب وبتعزي ـ ــز السياس ـ ــات
ــال
القتصـادية والجتماعيــةر وناشــدت اجملتمـل الــدو مســاعدة موريتانيـا فيمــا تبذلــا مـن جهــود
قو اإلنسا .
 -121وأعرب ــم فيي ــم ن ــام ع ــن تق ــديرها لعتم ــاد موريتاني ــا ت ــدابري ك ــرية م ــن أجـ ـ محاي ــة ق ــو
اإلنس ــا وتعزيزه ــار وتوقيعه ــا ع ــددا م ــن الص ــكو الدولي ــة حلق ــو اإلنس ــا أو تص ــديقها عليه ــا أو
انممامها إليها.
 -122و كـ ــر الوفـ ــد املوريتـ ــا بـ ــح بلـ ــدي أهوريـ ــة إسـ ــالمية ل تمـ ــم أقليـ ــات دينيـ ــة .وأوضـ ــر أ
األجانب املقيمني موريتانيا يتمتعو حبرية الدين والعبادة.
 -123وأش ــار الوف ــد إىل أ الق ــانو املتعل ــق با لي ــة الوقائي ــة الوطني ــة ملن ــل التع ــذيب ق ــد اعتُم ــد وأ
هذي ا لية ستُنشح قريبا وستمم ء لني للنقابات املهنية وللمنلمات غري احلكومية املعنية.

 -124وأكــد الوفــد مــن جديــد أ وكالــة التمــامن صــا الوليــة والســل ة وامل ـوارد املاليــة الالعمــة ااربــة
خملفات العبودية.
 -125وختام ـار تكــر الوف ــد بــح موريتاني ــا تــو أ يــة خاص ــة ملســائ ق ــو اإلنســا وتت ل ــل إىل
التصــدن علــل ســبي األولويــة ملســائ لاربــة األميــة والفقــر واإلقصــاء الــيت تشـ تك عقبــات فعليــة أمــام
تعزيـ ــز قـ ــو اإلنسـ ــا  .وأكـ ــد الوفـ ــد ـ ــددا سـ ــك موريتانيـ ــا الشـ ــديد بـ ــا ام التزاما ـ ــا ووجـ ــب
املعاهـ ــدات ورغبتهـ ــا التعـ ــاو مـ ــل قليـ ــات قـ ــو اإلنسـ ــا ر وـ ــا فيهـ ــا قليـ ــة السـ ــتعراض الـ ــدورن
الشـ ــام  .وشـ ــكر الوفـ ــد املفوضـ ــية السـ ــامية وأيـ ــل شـ ــركائها علـ ــل املسـ ــاعدة املقدمـ ــة وقـ ــال إ ك ـ ـ
التوص ــيات ال ــيت تس ــتدعي موافق ــة احلكوم ــة س ــتكو موض ــوع خ ــة وطني ــة للتنفي ــذ الش ــام للجمي ــل
والقائم علل املشاركة.

ثاني ا -االستنتاجات و/أو

التوصيات**

 -126تؤيد موريتانيا التوصيات المقدمة أثناء جلسة التحاور/الواردة قائمة بها أدناه:
1-126
لسطين)؛

المضييي ييي مراجعيية قوانينهييا فييير المتفقيية مييل القواعييد الدولييية دوليية

تنقيييت تش يريعاتها الو نييية ومواءمتهييا مييل التزاماتهييا الدولييية ييي مجييا
2-126
حقوق اإلنسان قبرص)؛
** مل ُحترر الستنتاجات والتوصيات.
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تحس ييين تنفي يير اإل ييار الق ييانوني المتعل ييق بحق ييوق المي يرأة واس ييت ما
3-126
قانون م ا حة العنف ضد المرأة النرويج)؛
اتخ ييام جمي ييل الت ييدابير الالًم ييةا و قي ي ا اللتزاماته يياا م يين أج ييل ض ييمان
4-126
اإلس يراع ييي اعتميياد قييانون يحأيير جميييل أل ي ا العنييف الجنسييانيا بمييا ي ي العنييف
المنزلييي والجنسيييا ويبعاقييب عليهيياا وضييمان وصييو ضييحايا تلييا اع عييا سل ي سييبل
انتصيياق قانونييية وحصييولها عل ي الييدعا والمسيياعدة الالًمييين ل فاليية سعييادة ت ي يلها
وسعادة سدماجها ي المجتمل التفيا)؛
مواصي ييلة تعاونهي ييا عي يين اثيييب مي ييل اعمي ييا المتحي ييدة والمنأمي ييات فيي يير
5-126
الح ومية أوارانيا)؛
اسييتنفاد سييبل المسيياعدة الدولييية ميين أجييل بنيياء القييدرات المؤسسييية
6-126
ي مجا حقوق اإلنسان سثيوبيا)؛
ضييمان حصييو ا لييية الوقائييية الو نييية المنش ي ة حييديثا عل ي المييوارد
7-126
الالًمة لالضطالع بعملها أستراليا)؛
8-126
سلو ينيا)؛

اعتميياد قييانون بشي ن قلييية وقائييية و نييية وسيين ييي أقيير وقي مم يين

اإلسي يراع ييي سنش يياء قلي يية و ني يية لمن ييل التع ييريب وض ييمان اس ييتقاللها
9-126
وتزويد ا بالموارد الالًمة لتم ينها من أداء وظائفها ال وي )؛
10-126

است ما سنشاء قلية وقائية و نية لمنل التعريب رنسا)؛

سنش يياء يم يية مس ييتقلة تب ل ييف بي ي جراء التحقيق ييات ييي جمي ييل أعم ييا
11-126
التعريب وسساءة المعاملة أثناء االحتجاً فانا)؛
وض ييل ط يية عم ييل و ني يية لمن ييل أ ع ييا العن ييف الجنس ييي والجنس يياني
12-126
وتجريمه يياا بم ييا يش ييمل تش ييوي اععضيياء التناس ييلية اعنثوي يية واالعت ييداء الجنس ييي علي ي
اع فا الممل ة المتحدة لبريطانيا العأم وأيرلندا الشمالية)؛
النأر ي بلورة طة عمل و نية لحقيوق اإلنسيان والمضيي يي تعزييز
13-126
اللجنيية التقنييية المشييتراة بييين الييوًارات واييرا اللجنيية الو نييية لحقييوق اإلنسييان و ق يا
لمبادئ باريس سندونيسيا)؛
المضي ييي ي ييي تنفيي يير االسي ييتراتيجية الو نيي يية لتعمي يييا مراعي يياة المنأي ييور
14-126
الجنساني وتدعيا تم ين المرأة بااستان)؛
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تنفي يير االس ييتراتيجية الو ني يية الرامي يية سلي ي سض ييفاء بع ييد مؤسس ييي علي ي
15-126
القضايا الجنسانية الجزائر)؛
سقي يرار وتنفي يير ط يية العم ييل الو ني يية لمحارب يية التميي ييز العنص ييري الت ييي
16-126
بوضع ي عام  2013سسبانيا)؛

اإلسي يراع ييي عملي يية ص يييافة ط يية العم ييل الو ني يية لمحارب يية التميي ييز
17-126
العنصريِ ترايا)؛
مواصييلة بيير جهييود ييي سييبيل تنفييير االسييتراتيجية الو نييية لحماييية
18-126
الطفولة بااستان)؛
تعزيي ييز الجهي ييود المبرولي يية ي ييي مجي ييا التي ييدريب والتعلي يييا المتعلقي ييين
19-126
بحقوق اإلنسان وسمااء الوعي بحقوق اإلنسان المغر )؛
ًي ييادة الجه ييود الرامي يية سلي ي سنشيياء نأ ييام للتثقي ييف ييي مج ييا حق ييوق
20-126
اإلنسان وتعزيز ثقا ة حقوق اإلنسان ي المجتمل أوًب ستان)؛
تييدريب الشيير ة والسييلطات اإلدارييية والقضييائية بغييية ضييمان الفعالييية
21-126
ي متابعة حاالت االسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق أوفندا)؛
ت ثيف جهود يا الراميية سلي تيدريب وت ييل الميوظفين القضيائيين يي
22-126
مجا حقوق اإلنسان عبمان)؛
العمييلا بمسيياعدة دوليييةا علي تييدريب مييوظفي السييلطة القضييائية ييي
23-126
مجا حقوق اإلنسان سيراليون)؛
اتخي ييام المزيي ييد مي يين الخطي ييوات لتي ييو ير تعلي يييا حقي ييوق اإلنسي ييان ي ييي
24-126
المييدار ا واالضييطالع ب نشييطة لتوعييية المييوظفين العمييوميينا وبخاصيية مييوظفي سنفييام
القانونا بحقوق اإلنسان يي نام)؛
تعزيييز الجهييود المبروليية ييي مجييا دمييج تعليييا حقييوق اإلنسييان ييي
25-126
المنا ج المدرسية السودان)؛
26-126

دمج م ون حقوق اإلنسان ي المنهج المدرسي سيراليون)؛

ب يير جهي ييود ي ييي سيييبيل سدراس مب ييادئ حقي ييوق اإلنسي ييان ي ييي مني ييا ج
27-126
التعليا االبتدائي والثانوي سثيوبيا)؛
المض ييي ييي تعزي ييز تعاونه ييا م ييل يم ييات معا ييدات اعم ييا المتح ييدة.
28-126
ويعتب يير التع يياون م ييل المفوض ييية الس ييامية ض ييروري ا أيضي ي ا ل ييدعا اإلص ييالحات الو ني يية
النرويج)؛
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مواص ي ييلة الجه ي ييود الرامي ي يية سلي ي ي تق ي ييديا التق ي ييارير الو ني ي يية المتعلق ي يية
29-126
بمعا دات محددة لحقوق اإلنسان العراق)؛
تقييديا مييا تي ر تقديمي ميين تقييارير سلي يمييات المعا ييداتا بمييا يهييا
30-126
اللجنة المعنية بالقضاء عل التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل سيراليون)؛
التما مساعدة الم تيب المحليي للمفوضيية السيامية بهيدق تيدريب
31-126
م ي ييوظفي س ي ييلطتها القض ي ييائية و يم ي يية سنف ي ييام الق ي ييانون علي ي ي قض ي ييايا حق ي ييوق اإلنس ي ييان
موريشيو )؛
ًيييادة الجهييود الرامييية سل ي تيسييير اإلج يراءات اإلدارييية بحي ي يبسييجل
32-126
جميل اع فا عند الوالدة ترايا)؛
33-126

المضي ي تعزيز حقوق المرأة وحمايتها النيجر)؛

النأي يير ي ييي بي يير جهي ييود سضي ييا ية ي ييي سي ييبيل ًيي ييادة دور الم ي يرأة ي ييي
34-126
المجتمل السنغا )؛
اتخي ييام المزيي ييد مي يين التي ييدابير إلنهي يياء اسي ييتخدام التعي ييريب وفيي ييره مي يين
35-126
ضييرو المعامليية الالسنسييانية والمهينييةا وضييمان التحقيييق ييي ادعيياءات التعييريب أو
سسي يياءة المعاملي يية أو س ي يراا الشي يير ة وقي ييوات اعمي يين ي ييي اسي ييتعما القي ييوة ومالحقي يية
مرت بيها وسدانتها و قا للمعايير الدولية السويد)؛
اعتميياد التييدابير الالًميية بحي ي يتسيين تنأيييا ل يراء اعسييلحة النارييية
36-126
وحياًتهييا واسييتخدامها ميين جانييب المييدنيين تنأيمي ا عيياالا بغييية حماييية حقييوق اإلنسييان
للجميل أوروفواي)؛
التحقيق ي جمييل ادعياءات التعيريب وسسياءة المعاملية يي السيجون
37-126
وأماان االحتجاً ومالحقة المسؤولين عنها سلو ينيا)؛
ت ييو ير س ييبل انتص يياق قانونيي ية سي يريعة يم يين للنس يياء ض ييحايا العن ييف
38-126
والممارسييات الضييارة الوصييو سليهيياا امييا أوص ي ب ي اللجنيية المعنييية بالقضيياء عل ي
التمييز ضد المرأة سلو ينيا)؛
ترتيييب سيين القييانون المتعلييق بم ا حيية العنييف ضييد الم يرأة وصيييافة
39-126
ص وك لتنفيره أوارانيا)؛
اسييت ما عملييية اعتميياد مشييروع القييانون المتعلييق بييالعنف الجنسيياني
40-126
وضمان تنفيره بفعالية ترايا)؛

GE.15-22687

19/33

A/HRC/31/6

تييدعيا اإل ييار القييانوني لم ا حيية جميييل أل ي ا العنييف ضييد الم يرأة
41-126
وضمان تنفيره الفعلي رنسا)؛
ًيادة التدابير الرامية سل سنهاء العنيف الجنسيي وتعزييز مشياراة الميرأة
42-126
ي الحياة السياسية والعامة الم سيا)؛
ت ثي ييف الجه ييود الرامي يية سلي ي م ا ح يية العن ييف ض ييد المي يرأةا بم ييا ييي
43-126
ملي ييا سلغي يياء تشي ييوي اععضي يياء التناسي ييلية اعنثويي ييةا بواسي ييطة ًيي ييادة المي ييوارد المتاحي يية
لحمييالت التوعييية والتثقيييف العاميية وتشييجيل تس يريل اإلج يراءات التش يريعية المنا ضيية
للعنف الجنساني الفلبين)؛
44-126
سيراليون)؛

تعديل قانونهيا اليو ني بغيية تعرييف االفتصيا باعتبياره جريميةا جنائييةا

اعتم ي يياد تشي ي يريعات ل ي يياملة م ي يين أجي ييل التص ي ييدي للعن ي ييف الجنس ي يياني
45-126
واالتجار بالبشر بوتسوانا)؛
بلي ييورة اسي ييتراتيجية و نيي يية لي يياملة لم ا حي يية ًواس اع في ييا والي ييزواس
46-126
المب ر والزواس القسري الجبل اعسود)؛
مواصييلة وت ثيييف جهود ييا الرامييية سل ي القضيياء عل ي تشييوي اععضيياء
47-126
التناسلية اعنثوية وممارسة التسمينا بميا يي مليا تنفيير تيدابير قانونيية للمعاقبية علي
ره الممارسات اندا)؛
مواصييلة جهود ييا الرامييية سل ي تنفييير قييانون لم ا حيية عمييل اع فييا
48-126
باعتميياد مشييروع قييانون بشي ن حأيير عمييل اع فييا والتصييدي عسييباب الرئيسييية دوليية
لسطين)؛
مواصي ييلة جهود ي ييا الراميي يية سل ي ي تنفيي يير طي يية العمي ييل لمحاربي يية عمي ييل
49-126
اع فا السودان)؛
اتخام جميل التدابير الالًمية للقضياء علي عميل اع فيا وسين طية
50-126
عمل مالئمة وتنفير ا سيطاليا)؛
تنفيي يير قي ييوانين لم ا حي يية ًواس اع في ييا والي ييزواس المب ي يير والقسي ييري
51-126
وتشوي اععضاء التناسلية اعنثوية ناميبيا)؛
مضياعفة جهود يا الراميية سلي التصيدي لتيردي أوضياع اع فيا اليرين
52-126
يعيشييون ييي الشييوارعا بسييبل منهيا تنفييير التشيريعات القائميية لم ا حيية عمييل اع فييا
و طة عملها لمحاربة الأا رة ماتها ماليزيا)؛
20/33

GE.15-22687

A/HRC/31/6

ضييمان االضييطالع عل ي الصييعيد الييو ني وبصييورة منهجييية ومنتأميية
53-126
بجمل بيانات مصنفة بش ن أل ا الرق المعاصرة جميعها جنو أ ريقيا)؛
التحقيي ييق ي ييي الش ي ي او المتصي ييلة باالس ي يترقاق وضي ييرو المعاملي يية
54-126
الشبيهة بالرق ومعالجتهاا وحماية اع فا من تلا الممارسات الم سيا)؛
55-126
أوًب ستان)؛

المض ي ي ييي ي ي ييي اتخ ي ي ييام ت ي ي ييدابير عال ي ي يية لم ا ح ي ي يية االتج ي ي ييار بالبش ي ي يير

56-126
سثيوبيا)؛

تعزيييز ا ليييات والجهييود الو نييية الرامييية سلي م ا حيية االتجييار بالبشيير

ت ثي ييف الجه ييود الرامي يية سلي ي التحقي ييق ييي ح يياالت االتج ييار بالبش يير
57-126
واالسي ييتغال االقتصي ييادي والجنسي يييا وال سي يييما تلي ييا المتعلقي يية بالنسي يياء واع في ييا ا
ومقاضاة المتور ين يها ألمانيا)؛
مواص ييلة وتعزي ييز جهود ييا الرامي يية سلي ي تنفي يير ط يية العم ييل المتعلق يية
58-126
بم ا حيية االتجييار بالبشيير حرص ي ا عل ي تسييليا جميييل المتييور ين ييي االتجييار بالبشيير
سل العدالة وتو ير قدر مالئا من الحماية وسعادة الت يل للضحايا سندونيسيا)؛
اعتميياد اسييتراتيجية و نييية لم ا حيية االتجييار باعلييخاص جمهورييية
59-126
سيران ا ٍإلسالمية)؛
مواصييلة الجهييود الرامييية سل ي تم ييين الم يرأة وتشييجيل مشيياراتها ييي
60-126
المجتمييلا وبخاصيية ييي الحييياة السياسييية و ييي صيينل الق يرار والوصييو سل ي المناصييب
الر يعة اعردن)؛
مواصي ييلة الجهي ييود الراميي يية سل ي ي تنفيي يير اإل ي ييار االسي ييتراتيجي الثال ي ي
61-126
لمحاربة الفقر واالستراتيجية الو نية لألمن الغرائي اإلمارات العربية المتحدة)؛
المضييي ييي تحسييين وتنفييير اسييتراتيجيتها المتعلقيية بالحييد ميين الفقيير
62-126
و ي تحسين مستو معيشة أ راد لعبها الصين)؛
63-126

تنفير االستراتيجية الو نية لألمن الغرائي تنفيرا اامالا اوبا)؛

مواصي ييلة السي ييعي سل ي ي تنفيي يير االسي ييتراتيجية الو نيي يية لألمي يين الغي ييرائي
64-126
واالستراتيجية الخاصة بالقطاع الريفي بغية تحقيق اعمن الغرائي ومحاربة الفقر مصر)؛
اتخام المزيد من التدابير ي سيبيل تحسيين وتوسييل التغطيية الصيحية
65-126
لتش ييمل م ييوظفي المؤسس ييات والش ييراات العام يية والخاص ييةا وا ييرلا المتقاع ييدين م يين
ومعاليها قطر)؛
تلا ال يانات ب
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تحسييين سم انييات االسييتفادة ميين ييدمات الرعاييية الصييحية الممل يية
66-126
العربية السعودية)؛
النأيير ييي ًيييادة تحسييين الوصييو سل ي ييدمات الصييحة والتعليييا مييل
67-126
الترايييز علي ي النه ييوض بمرا ييق ص ييحة اعمه ييات والرض ييلا وًي ييادة ييرص الجمي ييل ييي
الحصو عل التعليا الثانوي والجامعي سري الن ا)؛
المضييي ييي تحسييين نأ ييامي التعليييا والرعاي يية الصييحية بالتع يياون م ييل
68-126
المنأمات الدولية المختصة اإلمارات العربية المتحدة)؛
مواص ييلة الجه ييود الرامي يية سلي ي ض ييمان وص ييو الجمي ييل سلي ي
69-126
التعليا والرعاية الصحية الجيدة أوًب ستان)؛

ييدمات

70-126

مواصلة الجهود الرامية سل م ا حة الو يات النفاسية الجزائر)؛

71-126
السعودية)؛

المضييي قييدم ا ييي تطبيييق سياسيية التعليييا المجيياني الممل يية العربييية

مواص ييلة جهود ييا الرامي يية سلي ي ستاح يية وص ييو اع ف ييا سلي ي التعل يييا
72-126
وجودتي ي ا وتنفيي يير ب ي يرامج لزيي ييادة تشيييجيل ي ييؤالء اع في ييا ا وال سييييما البني يياتا عل ي ي
الر ا سل المدرسة ماليزيا)؛
اعتمي يياد نهي ييج قي ييائا عل ي ي حقي ييوق اإلنسي ييان سًاء جميي ييل السياسي ييات
73-126
والب يرامج المتعلقيية بتغييير المنييايا بمييا ييي ملييا ييي سييياق تييدابير الحييد ميين مخييا ر
ال وارث الفلبين).
 -127وتؤيد موريتانيا التوصيات التاليةا وتعتبر أنها منفرة بالفعل أو ي ور التنفير:
1-127
أرمينيا)؛

التصييديق علي اتفاقييية منييل جريميية اإلبييادة الجماعييية والمعاقبيية عليهييا

2-127

المضي ي تحسين حالة حقوق اإلنسان ي البلد أمربيجان)؛

3-127

تعزيز التدابير المتخرة لحماية الفمات الضعيفة اوت ديفوار)؛

دمج تعريف للتعريب يي القيانون المحلييا تمالييا ميل الميادة  1مين
4-127
اتفاقية منا ضة التعريب أستراليا)؛
النأر ي سنشاء لجنة دائمة مشتراة بيين اليوًارات ت يون مسيؤولة عين
5-127
تنفير االلتزامات الدولية ي مجا حقوق اإلنسان البرتغا )؛
المضييي ييي اتخييام التييدابير ميين أجييل تعزيييز احت يرام حقييوق اإلنسييان
6-127
القائا عل سيادة القانون والحوامة الرليدة فانا)؛
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ت ليييف وااليية التضييامن الو نييية بتحديييد أي أ عييا اسييترقاق واقت يرا
7-127
وتنفير برامج لمنا ضة العبودية فانا)؛
المضي ييي ي ييي دعي ييا عميييل واالي يية التضي ييامن الو نيي يية واللجني يية الو نيي يية
8-127
لحقوق اإلنسان السنغا )؛
تزويييد مؤسس ييتها الو نييية لحق ييوق اإلنسييان ب ييالموارد الالًميية لض ييمان
9-127
عملها بانتأام وتدعيا استقالليتها البرتغا )؛
تزويييد لجنتهييا الو نييية لحقييوق اإلنسييان بمييا تحتاج ي ميين مييوارد لنشيير
10-127
توصياتها وتدعيا استقاللها جنو أ ريقيا)؛
بير المزيييد ميين الجهيود عيين ريييق تم يين المنأمييات المسييؤولة عيين
11-127
الد اع عن حقوق اإلنسان ي البلد أ غانستان)؛
12-127
ال ونغو)؛

االرتق يياء بمؤسس ييتها الو ني يية لحق ييوق اإلنس ييان و قي ي ا لمب ييادئ ب يياريس

تييدعيا اللجن يية الو نييية لحق ييوق اإلنسييان واللجن يية الو نييية لم ا ح يية
13-127
العن ييف الجنس يياني والق ييدرات الالًم يية لض ييمان التق ييدم ييي مج ييا حق ييوق اإلنس ييانا
وال سيييما يمييا يتعلييق بحقييوق اإلنسييان للم يرأةا وت ثيييف الجهييود الرامييية سل ي حأيير
ممارسات من قبيل تشوي اععضاء التناسلية اعنثوية السويد)؛
تم ييين السييلطة التشيريعية ميين سامييا عملييية اعتميياد مشييروع القييانون
14-127
المتعلق با لية الوقائية الو نية لمنل التعريب جمهورية ال ونغو الديمقرا ية)؛
تو ير التدريب ال يا ي للميوظفين والميوارد المناسيبة للقضياة وميوظفي
15-127
السييلطة القضييائية والمييوظفين العمييوميين العيياملين ييي مجييا م ا حيية عمييل اع فييا
سيطاليا)؛
16-127
البحرين)؛

مواصييلة وت ثيييف جهود ييا ييي سييبيل تعزيييز حقييوق النسيياء واع فييا

17-127

مضاعفة الجهود الرامية سل النهوض بوضل المرأة جيبوتي)؛

مواصلة جهود ا الرامية سل تدعيا حقوق الميرأةا بسيبل منهيا اعتمياد
18-127
مشروع قانون س اري لم ا حة العنف ضد المرأة مصر)؛
19-127

م ا حة الزواس المب ر جيبوتي)؛

سيين قييوانين تحأيير بال امييل ًواس اع فييا والييزواس المب يير والييزواس
20-127
القسري سيراليون)؛
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اعتمياد تييدابير عملييية لم ا حيية العنيف ضييد الميرأة والطفييلا وبخاصيية
21-127
تشوي اععضاء التناسلية اعنثوية أنغوال)؛
22-127

محاربة الممارسات السرية لتشوي اععضاء التناسلية اعنثوية جيبوتي)؛

تو ي الصرامة ي تنفيير التشيريعات القائمية التيي تحأير عميل اع فيا
23-127
واإلسيراع ييي الموا قيية علي مشييروع القييانون المتعلييق بحأيير عمييل اع فييا ا تماليييا مييل
توصية اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا ية اعرجنتين)؛
ت ثيف جهود ا الراميية سلي القضياء التيام علي العبوديية والممارسيات
24-127
الشبيهة بها ي البلد سري الن ا)؛
القض يياء بص ييورة اامل يية و عال يية علي ي ممارس ييات االس ييترقاق وض ييمان
25-127
حصو جميل ضحايا جرائا االسترقاق عل اإلنصاق والحقيقة والجبر اينيا)؛
مواصي ييلة جهود ي ييا الراميي يية سل ي ي القضي يياء عل ي ي جميي ييل أل ي ي ا الي ييرق
26-127
التقليدية والحديثةا بما يها عمل اع فا الجبري اعرجنتين)؛
المضييي ييي تنفييير تييدابير للقضيياء عل ي مخلفييات العبودييية وأل ي ال
27-127
المعاصرة اوبا)؛
اتخ ييام ت ييدابير مالئم يية م يين أج ييل القض يياء علي ي جمي ييل ألي ي ا ال ييرق
28-127
المعاصرة أنغوال)؛
ضيمان التنفييير الفعييا للتشيريعات التييي تجييرم االسيترقاق وافاليية سييبل
29-127
انتصاق عالة لضحايا الرق بولندا)؛
سنفييام تش يريعاتها المنا ضيية للييرق وض ييمان تطبيييق مبييدأ عييدم التميي ييز
30-127
بصييورة اامليية والحييرص عل ي تمتييل اييل ييرد ميين أ يراد المجتمييل تمتع يا اييامالا بجميييل
حقوق اإلنسان جنو أ ريقيا)؛
تنفييير قييوانين بش ي ن العبودييية وضييمان المالحقيية عل ي جميييل ج يرائا
31-127
االسترقاق سويسرا)؛
تنق يييت ق ييانون محارب يية االس ييترقاق بحيي ي ي ييني صي يراحة علي ي تمثي ييل
32-127
الضحايا وحمايتها ودعمها أوفندا)؛
تسي ي يريل تنق ي يييت ق ي ييانون ع ي ييام  2007المتعل ي ييق بمحارب ي يية االس ي ييترقاق
33-127
لضييمان سم انييية سج يراء تحقيقييات ليياملة ونزيهيية و عاليية ييي جميييل ج يرائا االسييترقاق
المزعومة أوروفواي)؛
اتخ ييام تي ييدابير لضي ييمان امتثي ييا تش ي يريعاتها المنا ضي يية للي ييرق واعتمي يياد
34-127
سجراءات عالة لتو ير الجبر لضحايا الرق اوستاري ا)؛
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35-127

ضمان تطبيق القانون المتعلق بتجريا االسترقاق تطبيقا عاالا رنسا)؛

ت ييو ير جمي ييل الوس ييائل الالًم يية لتنفي يير ق ييانون ع ييام  2015المتعل ييق
36-127
بمحارب يية االس ييترقاق و ريط يية ري ييق ع ييام  2014المتعلق يية بالقض يياء علي ي مخلف ييات
العبوديييةا بمييا يشييمل اتخييام تييدابير محييددة لحماييية الضييحايا وتم ييينها ميين الوصييو
الفعل ييي سلي ي العدال ييةا عييالوة علي ي ت ييو ير ت ييدريب سلزام ييي ع ي يراد الش يير ة والم ييوظفين
اإلداريين والقضائيين يما يتعلق بقوانين محاربة االسترقاق أيرلندا)؛
المضي ييي ي ييي تنفيي يير البرني ييامج الي ييو ني لمحاربي يية مخلفي ييات العبوديي يية
37-127
وت ثيف حمالت التوعية بحأر تلا الممارسة قطر)؛
المضي ي تنفير البرنامج الو ني للقضياء علي مخلفيات اليرق اليري
38-127
اعتبم ييد ييي قمار/م ييار 2014ا ومواص ييلة سما يياء ال ييوعي بم ا ح يية جمي ييل ألي ي ا
الرق سلو اايا)؛
تييدعيا البيرامج الو نييية للقضيياء علي العبودييية واتخييام تييدابير لضييمان
39-127
سيي ييالء االعتبي ييار للش ي ي او المتعلقي يية باالسي ييترقاق وسحالتهي ييا سل ي ي المحي ييااا المحليي يية
السويد)؛
متابع يية توص يييات المق ييرر الخ يياص المعن ييي ب لي ي ا ال ييرق المعاص ييرة
40-127
وتنفير ريطة ريق عام  2014التيي وضيعتها الح ومية مين أجيل القضياء علي اليرق
ولندا)؛
تصييميا اسييتراتيجية اامليية لمحاربيية جميييل أل ي ا التمييييزا بمييا يهييا
41-127
ألي ي ا ال ييرق التقليدي يية والحديث ييةا و ييي تش ييمل ممارس ييات ال ييزواس المب يير وال ييزواس
القسري والسخرة وعمل اع فا الجبري ترايا)؛
تنفي ي يير ريط ي يية الطري ي ييق الو ني ي يية للقض ي يياء علي ي ي مخلف ي ييات العبودي ي يية
42-127
الواليات المتحدة اعمري ية)؛
مواصييلة الجهييود الرامييية سل ي تنفييير ريطيية الطريييق المتعلقيية بالقضيياء
43-127
عل ي أل ي ا الييرق المعاصييرة امييا اعتمييد ا مجلييس الييوًراء ييي قمار/مييار 2014
اإلمارات العربية المتحدة)؛
المضيي ييي تنفيير البرنيامج الييو ني للقضياء علي مخلفيات الييرقا مييل
44-127
التراي ي ييز علي ي ي سجي ي يراء تحقيق ي ييات نزيه ي يية و عال ي يية ي ييي جمي ي ييل ادع ي يياءات االس ي ييترقاق
والممارسات الشبيهة بالرق أستراليا)؛
مواصييلة تنفييير ريطيية الطريييق المعتمييدة ييي  6قمار/مييار 2014
45-127
المتعلقة بالقضاء عل جميل أل ا الرق المعاصرة ليبيا)؛
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المضييي ييي تنفييير البرنييامج الييو ني للقضيياء عل ي مخلفييات العبودييية
46-127
وتوسيل حمالت التوعية لمنا ضة جميل أل ا الرق جمهورية سيران اإلسالمية)؛
47-127
عالة أوفندا)؛

توسيييل حمييالت التوعييية بحي ي تشييمل جميييل أل ي ا الييرق بصييورة

اتخام المزيد مين التيدابير مين أجيل م ا حية اليرقا واالضيطالع علي
48-127
وج ي ي الخصي ييوص بي ييالتحقيق ي ييي ادعي يياءات االسي ييترقاق ومالحقي يية الجني يياة ومعي يياقبتها
قبرص)؛
49-127
النرويج)؛

المب ي ييادرة سلي ي ي تنفي ي يير ق ي ييانون محارب ي يية االس ي ييترقاق ومالحق ي يية الجن ي يياة

مالحقيية مييالك الرقيييق وسيجيياد سييبل لتم ييين الضييحايا ميين الحصييو
50-127
عل الجبر الواليات المتحدة اعمري ية)؛
متابعيية توصيييات المقييرر الخيياص المعنييي ب لي ا الييرق المعاصييرة ميين
51-127
أجل سلغاء ال ما تبقي مين ألي ا اليرق أو الممارسيات الشيبيهة بي ا وتم يين ضيحايا
الجبر ألمانيا)؛
ره الممارسات من سم انية تقديا دعاو جنائية والحصو عل َ

تعزيي ييز اإل ي ييار القي ييانوني لحمايي يية اع في ييا وضي ييمان حقي ييوق ال بقصي يير
52-127
الجانحين رنسا)؛
53-127

ضمان احتجاً ال بقصر المسجونين بمعز عن البالغين توفو)؛

اتخييام تييدابير تش يريعية وسدارييية لضييمان الحييق ييي ت ييوين الجمعيييات
54-127
واالحتجاس السلمي اوستاري ا)؛
سقي يرار ت ييدابير حماي يية قانوني يية واض ييحة لفائ ييدة الم ييدا عين ع يين حق ييوق
55-127
اإلنس ييان ومنأم ييات المجتم ييل الم ييدني والتقي ييد بتل ييا الت ييدابير الوالي ييات المتح ييدة
اعمري ية)؛
تش ي ييجيل ًي ي ييادة تمثي ي ييل النس ي يياء بالق ي ييدر ال ي ييا ي ي ييي المؤسس ي ييات
56-127
الح ومية سيطاليا)؛
المي يبضي ييي دمييج تييدابير حماييية وتعزيييز حقييوق اإلنسييانا وال سيييما
57-127
الحق ييوق االقتص ييادية واالجتماعي يية والثقا ي ييةا ييي اس ييتراتيجيات التنمي يية االجتماعي يية
االقتصادية الو نية يي نام)؛
المي ي ي يبضي ي ي ييي تعزيي ي ييز الب ي ي يرامج الو نيي ي يية لمحاربي ي يية الفقي ي يير واإلقصي ي يياء
58-127
االجتماعي لفائدة أضعف قطاعات المجتمل جمهورية نزويال البوليفارية)؛
26/33

GE.15-22687

A/HRC/31/6

مواصييلة جهييود القضيياء عل ي الفقيير بتييو ي الفعالييية ييي تنفييير س ار ييا
59-127
االس ي ييتراتيجي للقض ي يياء علي ي ي الفق ي يير وا ي ييرا االس ي ييتراتيجية الو ني ي يية لألم ي يين الغ ي ييرائي
واستراتيجية القطاع الريفي ماليزيا)؛
مواصييلة جهود ييا الرامييية سل ي اعتميياد سياسيية سنمائييية تبلبييي احتياجييات
60-127
اع راد بهدق الح ّد من الفقر وحماية حقوق اإلنسان وتعزيز ا اليمن)؛
تحسييين وصييو الفمييات المهمشيية سلي التعليييا بغييية النهييوض بأرو هييا
61-127
االجتماعييية واالقتصييادية .وقييد ت ييون مجموعيية الح يراتين ميين الفمييات المسييتفيدة ييي
را المجا ألمانيا)؛
اعتميياد سياسييات لتيسييير وصييو أحفيياد العبيييد سل ي التعليييا والعماليية
62-127
عل قدم المساواة مل فير ا ال ونغو)؛
اتخام المزييد مين الخطيوات لضيمان التعلييا الشيامل للجمييل وتيسيير
63-127
وصو الفتيات سل التعليا الثانوي والجامعي أرمينيا).
 -128وسييتنأر موريتانيييا ييي التوصيييات التاليييةا وسييتبقديم ردود ييا عليهييا ييي الوقي المناسييب
ل يين ييي موعييد أقصيياه تيياريع انعقيياد الييدورة الحادييية والثالثييين لمجلييس حقييوق اإلنسييانا ييي
قمار/مار :2016
1-128

التصديق عل اتفاقية م ا حة التمييز ي مجا التعليا ال وي )؛

النأ يير ييي سم اني يية التص ييديق علي ي اتفاقي يية منأم يية العم ييل الدولي يية
2-128
رقا  189بش ن العما المنزليين بنما)؛
مواص ييلة جهود ييا الرامي يية سلي ي دم ييج التزاماته ييا الدولي يية ييي الق ييوانين
3-128
المحلية البحرين)؛
سامييا دمييج المعا ييدات التييي صييدق عليهييا موريتانيييا ييي القييانون
4-128
المحلي وتشجيل نشر ا وتنفير ا الفعا سسبانيا)؛
سصييال قييانون الجنسييية وتم ييين النسيياء ميين الحصييو علي الجنسييية
5-128
واالحتفيياب بهييا ونقلهييا علي قَي َدم المسيياواة مييل الرجييا ا ومواءميية القييانون مييل المعييايير
الدولية لحقوق اإلنسان اينيا)؛
تنفي يير توص يييات اللجن يية المعني يية بالقض يياء علي ي التميي ييز ض ييد المي يرأة
6-128
تنفيي ييرا اي ييامالا و عي يياالا وضي ييمان احت ي يرام حقي ييوق الم ي يرأة والطفي ييلا و اص ي يةا ي ييي سي ييياق
االحتجاً ولندا).
 -129ولا تحظ التوصيات أدناه بدعا موريتانيا وبالتالي سيحاا بها علما:
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التص ييديق علي ي الصي ي وك الدولي يية لحق ييوق اإلنس ييان الت ييي ل ييا ي ييد ل
1-129
البلد ر ا يها بعد اوت ديفوار)؛
النأر ي التصديق عل البروتوايو اال تيياري الثياني الملحيق بالعهيد
2-129
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةا الهادق سل سلغاء عقوبة اإلعدام ناميبيا)؛
التصييديق عل ي البروتواييو اال تييياري الثيياني الملحييق بالعهييد الييدولي
3-129
الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةا الهادق سل سلغاء عقوبة اإلعدام بلجي ا)؛
التصي ييديق عل ي ي البروتواي ييو اال تيي يياري الثي يياني الملحي ييق بالعهي ييد الي ييدولي
4-129
الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةا الهادق سل سلغاء عقوبة اإلعدام الجبل اعسود)؛
التصييديق عل ي البروتواييو اال تييياري الثيياني الملحييق بالعهييد الييدولي
5-129
الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةا الهادق سل سلغاء عقوبة اإلعدام أوروفواي)؛
التصييديق عل ي البروتواييو اال تييياري الثيياني الملحييق بالعهييد الييدولي
6-129
الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةا الهادق سل سلغاء عقوبة اإلعدام النرويج)؛
التصييديق عل ي البروتواييو اال تييياري الثيياني الملحييق بالعهييد الييدولي
7-129
الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةا الهادق سل سلغاء عقوبة اإلعدام سلو اايا)؛
سلغاء عقوبة اإلعدام ي جميل الحياالت وجمييل الأيروقا والتصيديق
8-129
عل ي البروتواييو اال تييياري الثيياني الملحييق بالعهييد الييدولي الخيياص بييالحقوق المدنييية
والسياسيةا الهادق سل سلغاء عقوبة اإلعدام البرتغا )؛
سقيرار وقييف ا تييياري رسييمي للعمييل بعقوبيية اإلعييدام تمهيييدا للتصييديق
9-129
عل ي البروتواييو اال تييياري الثيياني الملحييق بالعهييد الييدولي الخيياص بييالحقوق المدنييية
والسياسيةا الهادق سل سلغاء عقوبة اإلعدام أستراليا)؛
التصديق علي البروتوايو اال تيياري الملحيق بالعهيد اليدولي الخياص
10-129
بالحقوق المدنية والسياسية مدفشقر)؛
التصديق علي البروتوايو اال تيياري الملحيق بالعهيد اليدولي الخياص
11-129
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا ية أوروفواي)؛
التصديق علي البروتوايو اال تيياري الملحيق بالعهيد اليدولي الخياص
12-129
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا ية البرتغا )؛
التصديق علي البروتوايو اال تيياري الملحيق بالعهيد اليدولي الخياص
13-129
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا ية مدفشقر)؛
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التص ييديق علي ي البروتوا ييو اال تي يياري التفاقي يية القض يياء علي ي جمي ييل
14-129
أل ا التمييز ضد المرأة البرتغا )؛
التصي يديق علي ي البروتوا ييو اال تي يياري التفاقي يية القض يياء علي ي جمي ييل
15-129
أل ا التمييز ضد المرأة مدفشقر)؛
قبييو ا تصيياص لجنيية منا ضيية التعييريب ييي سج يراء تحقيقييات س يرية
16-129
و ي تلقي بالفات من الدو أو اع راد والنأر يها سسبانيا)؛
17-129
رنسا)؛

االنضي ييمام سل ي ي نأي ييام رومي ييا اعساسي ييي للمح مي يية الجنائيي يية الدوليي يية

االنضمام سل نأيام روميا اعساسيي للمح مية الجنائيية الدوليية وتنفيير
18-129
التشريعات التي تنأا تنفيره اوستاري ا)؛
19-129
التفيا)؛

التصي ييديق عل ي ي نأي ييام رومي ييا اعساسي ييي للمح مي يية الجنائيي يية الدوليي يية

20-129

التصديق عل نأام روما اعساسي سسبانيا)؛

التصي ييديق عل ي ي نأي ييام رومي ييا اعساسي ييي للمح مي يية الجنائيي يية الدوليي يية
21-129
وتنفيييره بال ام ييل عل ي الص ييعيد الييو ني واالنض ييمام سل ي االتف يياق المتعلييق بامتي يياًات
وحصانات المح مة الجنائية الدولية سلو اايا)؛
التصي ييديق عل ي ي نأي ييام رومي ييا اعساسي ييي للمح مي يية الجنائيي يية الدوليي يية
22-129
واالنض ييمام سلي ي االتف يياق المتعل ييق بامتي يياًات وحص ييانات المح م يية الجنائي يية الدولي يية
بوتسوانا)؛
اتخ ييام جمي ييل الت ييدابير الالًم يية ييي س ييبيل االنض ييمام سلي ي نأ ييام روم ييا
23-129
اعساسي للمح مة الجنائية الدولية قبرص)؛
24-129

تعزيز القوانين الو نية بغية االمتثا للمعايير الدولية مدفشقر)؛

دم ييج اتفاقي يية القض يياء علي ي جمي ييل ألي ي ا التميي ييز ض ييد المي يرأة ييي
25-129
التشي يريعات الو ني يية وسلغ يياء جمي ييل اعح ييام التمييزي ييةا و اص يية يم ييا يتعل ييق بمدون يية
اعحييوا الشخصييية ومييا تتضييمن ميين أح ييام بشي ن العالقييات اعبسيرية وًواس اع فييا
سسبانيا)؛
مواءمي يية التش ي يريعات مي ييل االلتزامي ييات والمعي ييايير الدوليي يية ي ييي مجي ييا
26-129
م ا حية العنيف ضيد الميرأة ومليا بتجيريا العنيف المنزليي والعنيف الجنسييا بميا يي
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االفتصييا الزوجيييا واييرا االتجييار بالبشيير تجريم يا علي ياا سضييا ة سل ي اعتميياد تييدابير
عالة لمساعدة الضحايا وتم ينها من الوصو سل العدالة اندا)؛
27-129

سلغاء جريمة الر ّدة من تشريعاتها بولندا)؛

28-129

سلغاء جريمة الر ّدة من التشريعات الو نية بلجي ا)؛

تنق يييت التشي يريعات المتص ييلة ب ييالردة والتج ييديف لض ييمان توا قه ييا م ييل
29-129
االلتزامات الدولية المتعلقة بحرية الدين أو المعتقد اندا)؛
30-129
بنما)؛

توجيي دعييوة دائمية سلي اإلجيراءات الخاصيية المعنيية بحقييوق اإلنسييان

توجيي ي ي دع ي ييوة دائم ي يية سلي ي ي جمي ي ييل الم لف ي ييين بوالي ي ييات ي ييي س ي ييار
31-129
اإلجراءات الخاصة التفيا)؛
32-129
سسبانيا)؛

توجي دعوة دائمية ومفتوحية سلي اإلجيراءات الخاصية لألميا المتحيدة

توجيي ي دع ييوة دائم يية سلي ي المق ييرر الخ يياص المعن ييي بح يياالت اإلع ييدام
33-129
ارس القضاء أو ب جراءات موجزة أو تعسف ا أوروفواي)؛
التعيياون مييل م تييب المفوضييية السييامية لحقييوق اإلنسييان ييي موريتانيييا
34-129
ومييل المجتمييل المييدني ميين أجييل سعييداد دراسيية بش ي ن بيعيية الييرق ونطاق ي وتبعات ي ا
وض ييمان بجم ييل بيان ييات مص يينفة بص ييورة منهجي يية لقي ييا التق ييدم المح ييرً ييي تنفي يير
الق يوانين والسياسييات الرامييية سل ي القضيياء عل ي الممارسييات التمييزييية والشييبيهة بييالرق
اندا)؛
35-129
تهيميية الأييروق الالًميية لضييمان تمتييل اعقليييات الدينييية تمتع ي ا ا ييامالا
بحقوقها دون تمييز سيطاليا)؛
36-129

تحويل جميل عقوبات اإلعدام سل عقوبات سجنية بلجي ا)؛

ضييمان عييدم تطبيييق عقوبيية اإلعييدام ييي حيياالت العالقييات الجنسييية
37-129
المثلييية الرضييائية بييين البييالغينا وضييمان عييدم تج يريا القييانون لييرلا النشييااا ودمييج
الميل الجنسي والهوية الجنسيانية يي قيوانين وبيرامج منيل التميييزا وتشيجيل التسيامت
وعييدم التمييييز عل ي أسييا الميييل الجنسييي أو الهوييية الجنسييانية تمالييي ا مييل مبييادئ
يوفيااارتا السويد)؛
االستعاض يية ع يين عقوب يية اإلع ييدام بعقوب يية تتف ييق م ييل المع ييايير الدولي يية
38-129
والشروع ي اإلجراء المفضي سل اإللغاء التام لعقوبة اإلعدام توفو)؛
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39-129

اعتماد التدابير الالًمة إللغاء عقوبة اإلعدام نهائيا الم سيا)؛

40-129

النأر ي سلغاء عقوبة اإلعدام بنما)؛

ييرض وقييف ا تييياري قييانوني لتنفييير عقوبييات اإلعييدام وتحويييل جميييل
41-129
عقوبات اإلعدام سل عقوبات بديلة سويسرا)؛
42-129
ااملة ناميبيا)؛

رض وقف ا تياري قانوني لتنفير عقوبية اإلعيدام بغيية سلغائهيا بصيورة

صيو
43-129
رض وقف ا تياري عل تطبييق عقوبية اإلعيدام امرحلية أولي َ
سلغائها بصورة نهائية رنسا)؛
اإلبقيياء علي الوقييف اال تييياري عل ي تطبيييق عقوبيية اإلعييدام والمييبضي
44-129
صو سلغائها تمام ا سسبانيا)؛
َ

النأيير ييي اعتميياد وقييف ا تييياري قييانوني علي عقوبيية اإلعييدام تمهيييدا
45-129
إللغائها سيطاليا)؛
46-129

بح

سم انية سلغاء عقوبة اإلعدام بصورة نهائية ليلي)؛

ض ييمان التحقي ييق ييي جمي ييل ادع يياءات التع ييريب تحقيق ييات مس ييتقلة
47-129
وتقديا المسؤولين عنها سل العدالة سويسرا)؛
سض ييا ةا سلي ي المقترح ييات المقدم يية م يين مختَيلَ ييف المق ييررين الخاص ييين
48-129
الييرين يؤيييدون تقييييا ليييليا تعزيييز االسييتجابة القضييائية للعنييف الجنسييي القييائا عل ي
نييوع الجيينس وضييمان وصييو النسيياء ضييحايا العنييف سل ي العداليية عل ي قَي َدم المسيياواة
مل الرجا ليلي)؛
سلغيياء نأييام الطبقيية المغلقيية الييري مييا ًا يشييجل العبودييية ييي أرض
49-129
الواقل عن ريق الخدمة المنزلية والسخرة أو العمل الجبري أوفندا)؛
س سييا المجييا لمنأمييات المجتمييل المييدني و ق ي ا للمعييايير الدولييية
50-129
والممارسييات ال بفضييل واإل يراسا ييي ييرا الصييددا عيين السييجناء ميين المييدا عين عيين
حقوق اإلنسان الرين نادوا ب لغاء العبودية بصورة تامة ألمانيا)؛
اتخ ييام سجي يراءات لتحدي ييد المس ييتعبَدين وسعت يياقهاا ودع ييا الض ييحاياا
51-129
وسنهيياء التمييييزا وال سيييما التمييييز عل ي أسييا الطبقيية المغلقيية أو اإلثنييية .و ييي ييرا
اإل يارا ينبغييي أن تعتييرق الح ومية رسييميا باسييتمرار وجييود العبوديية وتشييرع ييي جمييل
بيان ييات مفص ييلة ع يين ع ييدد اع ي يراد المس ييتعبَدين لتيس ييير رص ييد جه ييود القض يياء علي ي
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العبودية بموجب قانون عام  2007لمحاربية االسيترقاق الممل ية المتحيدة لبريطانييا
العأم وأيرلندا الشمالية)؛
تي ي ييو ير حمايي ي يية عالي ي يية لحريي ي يية تعبيي ي يير المجتمي ي ييل لمي ي ييدنيا وال سي ي يييما
52-129
الص ي ييحا يين والم ي ييدا عين ع ي يين حق ي ييوق اإلنس ي ييانا بحيي ي ي يتس ي يين له ي ييا االض ي ييطالع
ب نشي ييطتها بحري ي يية دون عرقلي يية أو تخوي ي ييف أو مضي ييايقة أو التع ي ييرض لخطي يير اإلدان ي يية
بلجي ا)؛
سًاليية ييابل الجريميية عيين المثلييية الجنسييية وحماييية حرييية اعلييخاص
53-129
و صوصيتها ليلي)؛
54-129

سلغاء اعح ام التي تعتبر المثلية الجنسية جريمة رنسا)؛

المتخييرة إلعييادة سرسيياء حقييوق الالجمييين العائييدين
55-129
مواصييلة التييدابير َ
من السنغا ومالي والسما بعودة َمن بقي منها ي رين البلدين رنسا)؛

مواص ي ييلة التع ي يياون م ي ييل مفوض ي ييية اعم ي ييا المتح ي ييدة الس ي ييامية لش ي ييؤون
56-126
الالجمييين والوايياالت مات الصييلة بغييية تحديييد وييية المشييردين ييي أعقييا التييوترات
مل السنغا و رد رعايا البلدين ي الفتيرة ميا بيين عيامي  1989و 1991وسعيادتها
سل و نها وتزويد ا بوثائق جنسية سليمة البراًيل)؛
تع ييديل ق ييانون العف ييو الص ييادر يييي ع ييام  1993ال ييري يم يينت أ ي يراد
57-129
القي ييوات المسي ييلحة وقي ييوات اعمي يين عفي ييوا اي ييامالا ومحاربي يية س ي ييالت مرت بي ييي أعمي ييا
التعييريب ميين العقييا ا عم يالا بالتوصييية الصييادرة ييي عييام  2013عيين لجنيية منا ضيية
التعريب اعرجنتين)؛
اتخييام طييوات علييية لمنييل توقيييف المييدا عين عيين حقييوق اإلنسييان
58-129
واحتج يياً ا تعس ييف ا ولتهيم يية بيم يية قمن يية ومالئم يية والحف يياب عليه يياا ييي الق ييانون و ييي
الممارسييةا بحيي يتسيين للمييدا عين عيين حقييوق اإلنسييان العمييل بييال قيييود و ييي َانَييف
اعمنا و ق ا لقرار مجلس حقوق اإلنسان  6/22أيرلندا).
 -130وجميل االستنتاجات و/أو التوصييات اليواردة يي يرا التقريير تعبيير عين موقيف الدولية
الييدو ) التييي قييدمتها و/أو الدوليية موضييوع االسييتعراض .وينبغييي أال يبفهييا أنهييا تحأ ي بت ييييد
الفريق العامل ا ل.
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المر ق
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;
• Mme Aichetou Mint M’Haiham, Commissaire aux Droits de l’Homme et à l’Action
Humanitaire;
• Mme 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.
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