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 مقدمة  
عقد الفريق العامل المعني باالستتتتتتتتتتعراا الدور  النتتتتتتتتتاملر المننتتتتتتتتت  بموج  قرار م ل  حقو   -1

  شتتتتتتتتتتتتتت ا / 8كانون الةاني/يناير إلى  18ر دورته الستتتتتتتتتتتتتتابعة والة الن في الفترة الممتدة من 5/1اإلنستتتتتتتتتتتتتتان 
  كانون الةاني/  19. وأجر  االستتتتتتتتتتعراا المتعلق بموريتانيا في ال لستتتتتتتتتة الةالةة المعقودة في  2021 فبراير
. وترأس وفد موريتانيا مفوا حقو  اإلنستان والعمل اإلنستاني والع قام ما الم تما المدنير 2021يناير  

  كتانون الةتاني/  22في محمتد الحستتتتتتتتتتتتتتن بوفريق. واعتمتد الفريق العتامتل في جلستتتتتتتتتتتتتتتته العتاشتتتتتتتتتتتتتترة المعقودة 
 التقرير المتعلق بموريتانيا. 2021 يناير

الةتتتتاني/ينتتتتاير    12في   -2 التتتتتالي 2021كتتتتانون  ر افتتتتتار م ل  حقو  اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتتان فريق المقررين 
)الم موعة الة اية( لتيستتتتتتتتتتتلر استتتتتتتتتتتتعراا الحالة في موريتانياة المتتتتتتتتتتتلن وللبيا والممل ة المتحدة لبري انيا  

 ية.العظمى وأيرلندا النمال

ر 16/21من مرفق قراره   5ر والفقرة  5/1من مرفق قرار م ل  حقو  اإلنستتتان    15وعمً  بالفقرة  -3
 موريتانياة صدرم الواائق التالية ألغراا استعراا الحالة في

 ؛( 1) )أ(15تقرير وطني/عرا كتابي مقدم وفقًا للفقرة  )أ( 

مية لحقو  اإلنستتتان )المفوضتتتية( ت ميا للمعلومام أعدته مفوضتتتية األمم المتحدة الستتتا )ب( 
 ؛( 2) )ب(15وفقًا للفقرة 

 .( 3) )ج(15موجز أعدته مفوضية األمم المتحدة السامية لحقو  اإلنسان وفقًا للفقرة  )ج( 

وأحللت  إلى موريتتانيتار عن طريق الم موعتة الة ايتةر قتائمتة أستتتتتتتتتتتتتتنلتة أعتدتهتا ستتتتتتتتتتتتتتلفتًا ألمتانيتا وبنمتا   -4
تاين والممل ة المتحدة والواليام المتحدة األمريكية. ويمكن االط ع على هذه وبل يكا وبولندا وكندا وليختننت 

 األسنلة في الموقا الن كي ل ستعراا الدور  النامل.

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  

 االستعراض  موضوع  الدولة  من  مقدم  عرض -ألف 

ر ونظم  انتخابام بلدية وتنترييية 2017عام  أكد الوفد الموريتاني أن الب د عدل  دستتورها في   -5
ر تح  إشتتتتتتتتتراا الل نة الوطنية المستتتتتتتتتتقلة ل نتخابام. وقد ستتتتتتتتتمح  االنتخابام 2019ورئاستتتتتتتتتية في عام 

 الرئاسية ب ول انتقال سلمي للسل ة بلن رئيسلن منتخبلن ديمقراطيًا.

اه جميا األطراا الفتتاعلتتةر  واعتمتتد رئي  ال مهوريتتةر في إطتتار تنفلتتذ برنتتام تتهر نه تتًا منفتحتتًا ت تت  -6
وأضتتتتتاا الوفد أن التزام موريتانيا   بغض النظر عن انتمائها الستتتتتياستتتتتير من أجل تحقلق الوئام االجتماعي.

بحماية وتعزيز حقو  اإلنسان يستند إلى قيم التسامح واالنفتاح التي تقوم عللها الةقافة الوطنية. وقد كرس   
ال مهوريةر الذ  اعتبر حماية حقو  اإلنستتتتتتتتتتتان ح ر الزاوية في  هذه القيم في اإلرادة الستتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتية لرئي   

 برنام ه السياسي.

__________ 

(1) A/HRC/WG.6/37/MRT/1. 
(2) A/HRC/WG.6/37/MRT/2. 
(3) A/HRC/WG.6/37/MRT/3. 
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وقد ترجم  الحكومة هذه اإلرادة الستتتتتتتتياستتتتتتتتية إلى ف ة عمل لتنفلذ توصتتتتتتتتيام ال ولة الةانية من  -7
االستتتعراا الدور  النتتامل. وقد تحستتن اإلطار الماستتستتي والمييار  لتعزيز حقو  اإلنستتان تحستتنًا كبلرًا. 

بنتت ن العمال المهاجرين    1975البلد إلى الملةا  العربي لحقو  اإلنستتانر وصتتد  على اتفاقية عام وانضتتم 
بنتتتتتتت ن المنتتتتتتتاورام الة اية لتعزيز ت بلق معايلر العمل   1976( واتفاقية عام  143)أحكام إضتتتتتتتاقية( )رقم 

وك الدولية التي صتتتتتتتدق   ( لمنظمة العمل الدولية. وقد اعتمدم قوانلن كةلرةر وفقًا للمتتتتتتتك144الدولية )رقم 
عللها موريتانيا. وهناك منتتتتتتتاريا قوانلن كةلرة قلد النظرر منها منتتتتتتتروع قانون بنتتتتتتت ن مكافحة العن  ضتتتتتتتد  

 النساء والفتيامر وآفر بن ن ال مييام والهلنام والن كام.

وعزز البلد فعالية ماستستام حقو  اإلنستان وأننت  ماستستام أفرا مةل المندوبية العامة للتضتامن  -8
الوطني ومكافحة اإلقمتتتتتتتتتتتتاءر وا لية الوطنية لمنا التعذي ر والم ل  الوطني لل فلر والمرصتتتتتتتتتتتتد الوطني 
لحقو  المرأة والفتاة. وي ر  إنناء عدة هلنام أفرار بما في ذلك الوكالة الوطنية لمكافحة االت ار بال نر 

 واالت ار بالمهاجرين.

الدولية لحقو  اإلنستتتتتتتتتتتانر ُقدم  التقارير التي ت لبها هلنام وعلى صتتتتتتتتتتتعلد التعاون ما ا ليام  -9
المعاهدام وُقبل  زيارام المقررين الخاصتتتتتلنر وال ستتتتتيما المعنللن بقضتتتتتايا التعذي  والفقر المدقا وأشتتتتتكال  
الر  المعاصترةر كما ُقبل  زيارة الل نة الفريية لمنا التعذي  وغلره من ضتروب المعاملة أو العقوبة القاستية  

 ال إنسانية أو المهلنة.أو 

 6المتتتتتتتتتتتتتتتادر في    017- 2020وقيمتتا يتعلق بتتاالت تتار بتتال نتتتتتتتتتتتتترر اعتمتتدم الحكومتتة القتتانون رقم   -10
بن ن منا وقما االت ار بال نر وحماية الضحايا. كما تعززم قدرة المحاكم المتخممة    2020آب/أغس    

للموارد ال نتتتتتتترية. وت ة  الننتتتتتتتا    في مكافحة ممارستتتتتتتام الر  بزيادة كبلرة في المخمتتتتتتتمتتتتتتتام المالية ودعم 
القضتتتتتائي في هذا الم الر وبدأم المحاكم في الفمتتتتتل في القضتتتتتايا المعلقة وأصتتتتتدرم قرارام قضتتتتتائية على 

 جميا مستويام التقاضير تضمن  أحكامًا تتراوح بلن سنة واحدة وعنرين سنة س نًا ما تعويض الضحايا. 

للز ب ميا أشتتتتكاله ويكرس مبدأ المستتتتاواة بلن جميا وم ال مكافحة التمللزر يحظر الدستتتتتور التم -11
المواطنلن ما حماية الحقو  المدنية والستتتتتتتتياستتتتتتتتية واالقتمتتتتتتتتادية واالجتمايية والةقاقية. وفي هذا المتتتتتتتتددر  

 اعتمدم الحكومة وط ق  القانون الذ  ي رم التمللز ب ميا أشكاله ومظاهره.

 35في المائة في ال ميية الوطنيةر و 19,6لها  وتحستن  منتاركة المرأة الستياستيةر حلغ بلث تمةل  -12
في المائة   34,6في المائة في الم ال  ال هوية. وتمةل النستتتتتتتتتتتتتتاء    35,5في المائة في الم ال  البلديةر و

 من جميا الموظفلن العمومللن.

ولمواجهتة التحتديتام ال تديتدة النتاشتتتتتتتتتتتتتتنتة عن الحتالتة االقتمتتتتتتتتتتتتتتاديتة واالجتمتاييتة في أعقتاب جتائحتة  -13
(ر أعتتادم الحكومتتة النظر في أولويتتاتهتتا وأطلقتت  ا اتتة برام  رئيستتتتتتتتتتتتتتيتتة هية 19-كورونتتا )كوفلتتد  فلروس

 ر وبرنام  اإلق ع االقتماد .19-البرنام  الرعو ر وف ة التضامن الوطني والتمد  ل ائحة كوفلد

 ية وقيما يتعلق بالحمتتتتول على الخدمام المتتتتحيةر أحرز تقدم كبلرر ال ستتتتيما قيما يتعلق بالتغ -14
 المحية الناملة. وتحسن  الوقاية من األمراا ومكافحتها وإدارة ال وارئ المحية.

وفي مستتتتتتتتتتعى للنهوا بق اعام المتتتتتتتتتتحة والتعليمر أعلن رئي  ال مهورية عن عنتتتتتتتتتترة قرارام هامة  -15
ين  لتحستتلن الظروا الميينتتية للمدرستتلن والعامللن المتتحللن وبعض الفنام الضتتييفة في الم تما مةل المتقاعد 

 وأراملهم والمرضى الذين يعانون من الفنل ال لو  وذو  االحتياجام الخاصة واألطفال ذو  اإلعاقة. 

وُأننتتن  ل نة وزارية لحقو  اإلنستتان برئاستتة رئي  الوزراءر فضتتً  عن ل نة تقنية إلعداد التقارير عن  -16
 النامل.  منبةقة عن االستعراا الدور  تنفلذ االتفاقام ورصد تنفلذ توصيام الهلنام التعاهدية والتوصيام ال 
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وما ذلكر ال تزال هناك تحديام كةلرة. وأهمها ندرة الموارد ال نتتتتتتتتتتتتترية والماليةر وا اار الستتتتتتتتتتتتتلبية   -17
ر باإلضتتتتتافة إلى التحديام المتمتتتتتلة باإلرهاب وتغلر المنا،. وما ذلكر تعمل الحكومةر  19-ل ائحة كوفلد

لللنر على تنفلذ برام  طموحة لمكافحة الفقر ستتتتتتتييًا إلى تحقلق أهداا بالتعاون ما النتتتتتتتركاء التقنللن والما
 التنمية المستدامة.

 االستعراض  موضوع  الدولة  وردود  التحاور جلسة -باء 

وترد التوصتتتتتيام التي قدم  أاناء جلستتتتتة التحاور   وفدًا ببيانام. 98ف ل جلستتتتتة التحاورر أدلى  -18
 في الفرع اانيًا من هذا التقرير.

. ورحب   2019وأشتتتتتادم بوروند  باالنتخابام الرئاستتتتتية الستتتتتلمية المنظمة في موريتانيا في عام  -19
بالتدابلر المتخذة للتمتتتتتتتد  لتنتتتتتتتويه األعضتتتتتتتاء التناستتتتتتتلية األنةوية والزواج الم كر واعتماد ف ة للتمتتتتتتتد  

 .19-ل ائحة كوفلد

حريتتة الرأ  والتعبلر وت وين  وهنتت م ال تتاملرون موريتتتانيتتا على التتتدابلر التي اتختتذتهتتا لضتتتتتتتتتتتتتتمتتان   -20
 ال مييامر بما في ذلك وضا إطار قانوني وماسسي جلد.

ورحبتت  كنتتدا بتتالتتتدابلر التي اتختتذتهتتا موريتتتانيتتا لتعزيز الحقو  اإلن تتابيتتة. وحةتت  موريتتتانيتتا على  -21
 فرا وق  افتيار  على تنفلذ أحكام اإلعدام بهدا إلغاء عقوبة اإلعدام.

موريتانيا لقبولها العديد من التوصتتتتيام التي قدم  في جولة استتتتتعراضتتتتها الةانية.  وأان  تنتتتتاد على  -22
 وأعرب  تناد عن ترحلبها بالتدابلر التنرييية التي اتخذتها موريتانيا واإلص حام الماسسية التي قام  بها. 

التي تتخذها ورحب  المتلن بمتياغة وتنفلذ استتراتي ية لتستريا النمو والرفاء المنتتركر والتدابلر   -23
موريتانيا لتعزيز التنمية االقتمتتتتتتتادية واالجتماييةر ومكافحة الت را واإلرهابر وت وير التعليم والمتتتتتتتحةر  

 .19-وحماية حقو  الفنام الضييفةر ومكافحة جائحة كوفلد

وهن م كوم ديفوار موريتانيا على قبولها العديد من التوصتتتتتتتتيام الواردة في جولة استتتتتتتتتعراضتتتتتتتتها   -24
( 143)رقم    1975وعلى اتفتاقيتة العمتال المهتاجرين )األحكتام الت ملليتة( لمنظمتة العمتل التدوليتة لعتام  الةتانيتة  

 (.144)رقم  1976واتفاقية التناور الة اي )معايلر العمل الدولية( لمنظمة العمل الدولية لعام 

ام المتتتتحية  وشتتتت ع  شتتتتللي موريتانيا على اعتماد نه  قائم على حقو  اإلنستتتتان لمعال ة األزم -25
 .19-واالقتمادية الناجمة عن جائحة كوفلد

واعترف  كوبا ب هود موريتانيا لتحستتلن مستتتويام ميينتتة الناس والحد من الفقرر بما في ذلك في   -26
 .19-سيا  جائحة كوفلد

ورحب  جمهورية ال ونغو الديمقراطية بالتمتتتتتتتتديق على البروتوكول االفتيار  التفاقية مناهضتتتتتتتتة   -27
وغلره من ضتتتتتتتروب المعاملة أو العقوبة القاستتتتتتتية أو ال إنستتتتتتتانية أو المهلنة وغلرها من المتتتتتتتكوك التعذي  

 اإلقليمية لحقو  اإلنسان.

ورحب  الدانمرك باعتماد قانون المتتتتتتتحة اإلن ابية الذ  يحظر جميا أشتتتتتتتكال العن  القائم على  -28
 لد  المتعلق بحقو  المرأة.نوع ال ن . وأعرب  عن قلقها إزاء ظروا االحت از واإلطار التقل 

وأان  جمهورية كوريا النتتتتتتتتتعبية الديمقراطية على ال هود التي أحرزتها موريتانيا في م ال تعزيز   -29
 وحماية حقو  اإلنسان من ف ل تعزيز الماسسام الوطنية لحقو  اإلنسان.
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ر بمتا في ذلتك وأعربت  ممتتتتتتتتتتتتتتر عن تقتديرهتا لل هود التي بتذلتهتا موريتتانيتا لتدعم حقو  اإلنستتتتتتتتتتتتتتان -30
التمتتتتتتتتتتتتتتديق على االتفاقيام والتدابلر الدولية المتخذة لمكافحة أشتتتتتتتتتتتتتتكال الر  المعاصتتتتتتتتتتتتتترة وتحقلق التنمية  

 .19-المستدامة والتعامل ما جائحة كوفلد

ورحبت  إالوبيتا بزيتادة ملزانيتة التعليمر وتوفلر حتاف م متدرستتتتتتتتتتتتتتيتة لل تال تام في المنتاطق الري يتةر  -31
 ن في التعليم الخاص.وبقلد األطفال المعوقل 

وأانت  قي ي على موريتتانيتا لبرنتام هتا االجتمتاعي أولويتاتير التذ  يهتدا إلى تلبيتة االحتيتاجتام   -32
 األكةر إلحاحًا لنعبها.

 وأعرب  فنلندا عن تقديرها لمناركة موريتانيا في عملية االستعراا الدور  النامل. -33

 ال حقو  اإلنسانر فإنها ال تزال قلقة إزاء انتهاكام وما أن فرنسار تنوه بالتحسن الحاصل في م -34
 الحريام األساسية وحقو  المرأة.

والحظ  غابون التقدم الذ  أحرزته موريتانيا في التمد  للتحديام االقتمادية واالجتمايية من  -35
 .19-كوفلدف ل برام  تهدا إلى تحسلن الظروا الميينية للناسر بما في ذلك ف ة التمد  ل ائحة 

والحظت  جورجيتا دعم موريتتانيتا للتنفلتذ ال تامتل لواليتة المكتت  الق ر  للمفوضتتتتتتتتتتتتتتيتة وتعتاونهتا ما  -36
 وكاالم األمم المتحدة في مساعدة األطفال ال جنلن والمهاجرين.

ورحبتت  ألمتتانيتتا بتزايتتد انفتتتاح موريتتتانيتتا على الحوار التتذ  شتتتتتتتتتتتتتتمتتل ال هتتام المعنيتتة من الحكومتتة   -37
المدني ف ل التحضتتتتتتتتتتتتتلرام ل ستتتتتتتتتتتتتتعراا. وما ذلكر فإنها ال تزال قلقة بنتتتتتتتتتتتتت ن حقو  الفنام والم تما  

 الضييفةر وال سيما النساء واألطفال.

واعترفتت  غتتانتتا بتتالتقتتدم التتذ  أحرزتتته موريتتتانيتتا في تعزيز اإلطتتار القتتانوني لتعزيز وحمتتايتتة حقو    -38
 اإلنسان من ف ل اعتماد قانون لوائح النرطة الوطنية.

وأقر ال رستتتي الرستتتولي بإننتتتاء عدة ماستتتستتتام قضتتتائية جديدةر بما في ذلك ا   محاكم جنائية  -39
 متخممة في مكافحة الر ر ومحكمة مختمة في قضايا م مكافحة الفساد.

وأانت  هنتدوراس على موريتتانيتا لمتا أحرزتته من تقتدم والنتتائ  التي تحققت  في تنفلتذ التوصتتتتتتتتتتتتتتيتام  -40
م الستتتابقة. ورحب  هندوراس ترحل ًا فاصتتتًا بتمتتتديق موريتانيا على اتفاقية العمال الواردة في االستتتتعراضتتتا

 (.143)رقم  1975المهاجرين )األحكام الت مللية( المادرة عن منظمة العمل الدولية لعام 

 وقدم  آيسلندا توصيام. -41

وحماية حقو  اإلنستتتتان   وأعرب  الهند عن تقديرها لل هود المتواصتتتتلة التي تبذلها موريتانيا لتعزيز -42
بستتن تنتتريعام مختلفة ذام صتتلة بحقو  اإلنستتان واعتماد ستتياستتام وبرام  ذام صتتلةر وتعاونها ما آليام  

 األمم المتحدة لحقو  اإلنسان.

ورحب  إندونيستتتتتتيا بالتقدم الذ  أحرزته موريتانيا في تنفلذ التوصتتتتتتيام التي قبل  بها ف ل جولة   -43
يما اعتماد أطر تنتتتترييية وماستتتتستتتتية لتعزيز حقو  المرأة وجهودها الرامية إلى االستتتتتعراا الستتتتابقةر وال ستتتت 

 القضاء على الر .

أعرب  جمهورية إيران اإلست مية عن تقديرها لججراء الذ  اتخذته موريتانيا لمكافحة أشتكال الر    -44
 حايا.المعاصرةر وال سيما إنناء محاكم فاصة وتقديم المساعدة القانونية والقضائية للض
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ورح  العرا  بالت ورام التي حققتها موريتانيا في اإلطار الماستتتستتتي لحقو  اإلنستتتانر وال ستتتيما  -45
 الخ وام المتخذة إلص ح عمل ماسسام الدولة.

وأقّرم أيرلندا بال هود التي بذلتها موريتانيا لمياغة تنريا لمكافحة العن  ال نسي والعن  القائم  -46
لى القضتتتتتتتتاء على تنتتتتتتتتويه األعضتتتتتتتتاء التناستتتتتتتتلية األنةوية وإلغاء عقوبة اإلعدامر على نوع ال ن . ودع  إ

 .وأعرب  عن قلقها إزاء االحت از التعسفي للمدافعلن عن حقو  اإلنسان والتحرش بهم وتخويفهم

وأان  اليابان على موريتانيا لما اتخذته من تدابلر لزيادة تمةلل المرأة في الستتتتتتتياستتتتتتتة وفي كيانام  -47
 قرارر وضمان حرية ت وين ال مييامر بما في ذلك منروع قانون ال مييام والن كام والهلنام.صنا ال

وأعرب األردن عن تقديره لتنفلذ فري ة ال ريق لمكافحة أشتتتتتتتتتكال الر  المعاصتتتتتتتتترة في موريتانيار   -48
نام امرأة في ستتتتيا  تمةلل أفضتتتتل للمرأة في هل  6 000ووضتتتتا برنام  إلننتتتتاء منتتتتاريا صتتتتغلرة لمستتتتاعدة 

 صنا القرار.

والحظ  كازافستتتتتتتتان اإلصتتتتتتت حام التي اضتتتتتتت لع  بها موريتانيا لتنفلذ التوصتتتتتتتيام التي قدم   -49
ر الذ  يعترا 2017ف ل جولة االستتتتتتعراا الستتتتتابقة. ورحب  باعتماد قانون المتتتتتحة اإلن ابية في عام 

 بالمحة اإلن ابية كحق عالمي.

 ماية حقو  اإلنسان.وأشادم كلنيا ب هود الحكومة لتعزيز وح -50

وأعربت  ال ويت  عن تقتديرهتا للخ وام التي اتختذتهتا موريتتانيتا لتنفلتذ التوصتتتتتتتتتتتتتتيتام التي قبلت  بهتا  -51
ف ل جولة االستتعراا الستابقةر وال ستيما بنت ن اإلطار القانوني والماستستي لحقو  اإلنستان وتنفلذ فري ة  

 ال ريق المتعلقة ب شكال الر  المعاصرة.

أستنلة من دول مختلفةر ذكر الوفد الموريتاني أن البلد ستلنظر في موقفه من االنضتمام  وردًا على   -52
إلى نظام روما األستتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتي للمحكمة ال نائية الدوليةر ما مراعاة ممتتتتتتتتتتتتالحه الوطنية. وقال إن موريتانيا  
ستتتتتتتتتتتواصتتتتتتتتتتل الوق  االفتيار  الفعلي الم بق على جميا حاالم عقوبة اإلعدامر بغض النظر عن طبيعة  

 ر لم تنفذ عقوبة اإلعدام.1987ال ريمة أو طريقة تنفلذهار فمنذ عام 

. وينتتمل هذا 017-2020أضتتاا أن اإلطار القانوني لمنا الر  ومكافحته قد استتت مل بالقانون   -53
القانون جميا أشتتتتتتتكال االستتتتتتتتغ ل الممكنة لىشتتتتتتتخاص. وينق على إننتتتتتتتاء هلنة وطنية لمكافحة االت ار 

لمهاجرين. وي ر  حاليًا صتتتتتتتياغة المرستتتتتتتوم الذ  يحدد تنتتتتتتتكللة هذه الهلنة وتنظيمها.  بال نتتتتتتتر واالت ار با
وع وة على ذلكر اعتمدم ف ة العمل الوطنية لمكافحة االت ار باألشتتخاص. وقد ركزم هذه الخ ة على 

م الوقاية والحماية والم حقة القضتتتتتتتتتتائيةر وعلى إقامة النتتتتتتتتتتركام. وتضتتتتتتتتتتاعف  الملزانية التنتتتتتتتتتتغللية للمحاك
 المناهضة للر  لتعزيز قدرتها على العمل.

ومن المقرر إجراء مراجعة لقانون ال نسية الموريتانية إلتاحة تعددية ال نسيام. وين غي أن يكون  -54
 األار المترت  على ذلك هو ضمان حق كل والدر ذكرًا كان أم أنةىر في نقل جنسلته إلى ذريته.

 وقدم  الت يا توصيام. -55

لبنان على موريتانيا ل هودها في النهوا بحقو  اإلنستتتتتتان من ف ل اعتماد التنتتتتتتريعامر وأانى   -56
 والتزامها بالعديد من المكوك الدولية لحقو  اإلنسانر وإص ح ماسسام الدولة.

وأان  ليستتتتتتتتتتتتتوتو على موريتانيا لتمتتتتتتتتتتتتتديقها على اتفاقية منظمة العمل الدولية للعمال المهاجرين  -57
( واتفاقية التنتاور الة اي لمنظمة العمل الدولية )معايلر العمل 143)رقم  1975ية(ر لعام )األحكام الت ملل

 (. ورحب  بالخ وام المتخذة لمعال ة منكلة االكتظاظ في الس ون.144)رقم  1976الدولية(ر 
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ى الحكومتة  وأعربت  للبيتا عن تقتديرهتا لل هود التي بتذلتهتا موريتتانيتا إلعتداد تقريرهتا الوطنير وأانت  عل  -58
 . 19- الحترامها التزاماتها في م ال حقو  اإلنسانر على الرغم من القلود التي تفرضها جائحة كوفلد 

 وقدم  ليختننتاين توصيام. -59

أشارم ماللزيا إلى المناورام التي أجري  ما الم تما المدني إلعداد التقرير الوطني واإلص حام  -60
 أجري ر بما في ذلك استعراا قانون مكافحة العن  ضد النساء والفتيام. التنرييية العديدة التي 

ورحب  ملديف بال هود التي بذلتها موريتانيا للنهوا بحقو  اإلنستتتتتتتتتتتتان على المتتتتتتتتتتتتعلد المحلي   -61
 وت ويرها منذ جولة االستعراا السابقةر بما في ذلك اإلص ح الدستور  لزيادة عدد الممةللن المنتخبلن.

مالي إلى قيام ل نة تقنية منتتتتتركة بلن الوزارام بإعداد تقارير إلى الهلنام المننتتتت ة بموج   أشتتتتارم  -62
 معاهدامر وإنناء آلية وطنية لمنا التعذي ر واعتماد تدابلر لتحسلن تمةلل المرأة في الهلنام المنتخ ة. 

المنا، والتخ يف من رحب  جزر مارشتتتتتتتال بالخ ة الوطنية للت يف في موريتانيا لمنا آاار تغلر  -63
آااره. وأعرب  عن قلقها الستتتتتتتتمرار عدم محاكمة مرت بي العن  القائم على نوع ال ن  واستتتتتتتتمرار تنتتتتتتتويه 

 األعضاء التناسلية األنةوية.

ورحبت  مورينتتتتتتتتتتتتتتلوس بتالتقتدم التذ  أحرزتته موريتتانيتا في تعزيز القوانلن لحمتايتة األطفتال ومعتاق تة  -64
ء التناستتتتتتتتتلية األنةوية. ودع  موريتانيا إلى زيادة االستتتتتتتتتتةمار في نظامها الزواج الم كر وتنتتتتتتتتتويه األعضتتتتتتتتتا

 التعليمي ومراعاة أولنك الذين ييينون في المناطق الري ية.

 وقدم  المكسيك توصيام. -65

وأانى ال بل األستتتتود على موريتانيا لتعاونها ما المكت  الق ر  للمفوضتتتتية وشتتتت عها على تعزيز   -66
ءام الخاصتتتتتة لم ل  حقو  اإلنستتتتتان وما الهلنام المننتتتتت ة بموج  معاهدام. ودعا منتتتتتاركتها ما اإلجرا

 موريتانيا إلى قمر عقوبة اإلعدام على أف ر ال رائم.

ورحتت  المغرب بت تتديتتد متت موريتتة ا ليتتة الوطنيتتة لمنا التعتتذيتت  كمتتا رحتت  بتتالبرام  التي تعتتال    -67
 .19-فلدالتحديام االقتمادية واالجتمايية المتملة ب ائحة كو 

 ووهت  موزامبلق بت ن موريتتانيتا قتد أعتدم تقريرهتا الوطني في ظروا صتتتتتتتتتتتتتتي تة بستتتتتتتتتتتتتتبت  جتائحتة -68
 وأشادم بالتقدم الذ  أحرزته في تنفلذ التوصيام المنبةقة عن جولة االستعراا الةانية. 19-كوفلد

ن ووضتتتتا  ونوه  ميانمار بالمستتتتاعي التي تبذلها الحكومة في م ال تعزيز وحماية حقو  اإلنستتتتا -69
 األطر القانونية والماسسية.

وأانت  نتاملبيتا على موريتتانيتا لمتا اتختذتته من تتدابلر إي تابيتة قتائمتة على حقو  اإلنستتتتتتتتتتتتتتانر بمتا في   -70
 ذلك اعتماد قانون منا االت ار باألشخاص والمعاق ة عليه وحماية األجان .

ء في القوائم االنتخابية ل نتخابام وأشتادم نل ال بموريتانيا لتنفلذها حدًا أدنى من الحمتق للنستا -71
التنتتتتتتتتتتتتتتريييتة وال هويتة والبلتديتة. ونوهت  بتالقتانون العتام لحمتايتة ال فتلر التذ  ي رم زواج األطفتال وتنتتتتتتتتتتتتتتويته 

 األعضاء التناسلية األنةوية.

وأانت  هولنتدا على موريتتانيتا لمتا ستتتتتتتتتتتتتتّنتته من تنتتتتتتتتتتتتتتريعتام لمكتافحتة الر  وتعزيز حقو  النستتتتتتتتتتتتتتاء   -72
  عن أستتتتفها النتتتتديد الستتتتتمرار التمللز الواستتتتا الن ا ر ال ستتتتيما ضتتتتد شتتتتريحتي الحراطلن  وأعرب  والفتيام.

 والموريتانللن األفارقة.

 وقدم  نلوزيلندا توصيام. -73
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حقو    وأان  ني لريا على موريتانيا ل هودها الرامية إلى تعزيز األطر القانونية والماسسية لحماية -74
 لمكافحة االت ار بال نر وحماية األشخاص الذين هم في أوضاع هنة.اإلنسان والتدابلر التي اتخذتها 

ر  2019وأشتتتتتتتتتتتتتتتادم النروي  بموريتتتانيتتا ألنهتتا حققتت  أول تحول ديمقراطي لهتتا في حزيران/يونيتته   -75
 واعترف  بال هود المتزايدة التي تبذلها الحكومة لمكافحة الفساد.

زيز حقو  اإلنستتتتتتتتتتان وحمايتهار وال ستتتتتتتتتتيما التقدم والحظ  عمان ال هود التي تبذلها موريتانيا لتع -76
 النوعي وال مي الذ  أحرزته في اعتماد القوانلن.

وأعرب  باكستتتتتتتتتتان عن تقديرها ل ون موريتانيا قد وضتتتتتتتتتع  ف ة وطنية لتنفلذ التوصتتتتتتتتتيام التي  -77
مرأة والتمتتد  قدم  أاناء االستتتعراا الدور  النتتاملر وأشتتارم إلى الخ وام التي اتخذتها لزيادة تمكلن ال

 للعن  القائم على نوع ال ن .

أان  الفلبلن على موريتانيا العتمادها قوانلن بنتتتتتتتتتت ن المتتتتتتتتتتحة اإلن ابية وحماية ال فل والتمللز ومنا   -78
 1975االت ار. ورحب  بالتمتتتديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية للعمال المهاجرين )األحكام الت مللية( لعام  

 (. 144)رقم   1976ية التناور الة اي لمنظمة العمل الدولية )معايلر العمل الدولية( لعام ( واتفاق 143)رقم 

واعترف  بولندا ب هود موريتانيا للقضتتتتاء على الر  ومكافحة تنتتتتويه األعضتتتتاء التناستتتتلية األنةوية  -79
عرا له  ومنا حرمان المرأة من الحق في امت ك األراضتتتتتتتتتتتي أو ورااتها. وأشتتتتتتتتتتتارم إلى الضتتتتتتتتتتتغط الذ  يت 

 19-النظامان المحي واالجتماعي من جراء جائحة كوفلد

ورحب  البرتغال ب هود موريتانيا لتنفلذ توصتيام االستتعراا والتعهدام التي أعلنتها في المنتدا  -80
 العالمي ل جنلن. ودع  موريتانيا إلى اإلسراع في تنفلذ تلك التعهدام.

أدفلتهتتا موريتتتانيتتا في م تتال إنفتتاذ القتتانون بعتتد جولتتة  ورحتت  االتحتتاد الروستتتتتتتتتتتتتتي بتتالتغللرام التي   -81
االستتتتعراا الةانيةر وال ستتتيما انضتتتمامها إلى المتتتكوك الدولية لحقو  اإلنستتتان وإدماجها الفعلي في النظام 

 القانوني الوطني.

والحظ  رواندا بتقدير قيام موريتانيا بإننتتتتتتتتاء آلية لتنفلذ االستتتتتتتتتراتي ية الوطنية إلضتتتتتتتتفاء ال ابا  -82
 الماسسي على النوع االجتماعير تت ل  من ل نة يرأسها الوزير األولر وفريق لمتابعة النوع االجتماعي.

ورحبت  الممل تة العربيتة الستتتتتتتتتتتتتتعوديتة بتال هود ال بلرة التي تبتذلهتا موريتتانيتا لحمتايتة وتعزيز حقو    -83
 اإلنسان وضمان التفاعل اإلي ابي ما ا ليام الدولية لحقو  اإلنسان.

وأان  صتتربيا على موريتانيا لما بذلته من جهود لتنفلذ التوصتتيام المنبةقة عن جولة االستتتعراا   -84
 السابقةر ورحب  بالتدابلر الرامية إلى إشراك المرأة في الحياة العامة والسياسية.

ورحبتتت  ستتتتتتتتتتتتتتلوفلنيتتتا بتتتاعتمتتتاد قتتتانون ت ريم الر  والمعتتتاق تتتة عليتتته وحةتتت  الحكومتتتة على إنفتتتاذه  -85
 سقة.مت  بمورة

ورحبت  المتتتتتتتتتتتتتتومتال ب هود الحكومتة الراميتة إلى مواءمتة التنتتتتتتتتتتتتتتريعتام الوطنيتة في موريتتانيتا ما  -86
التزامتاتهتا التدوليتة في م تال حقو  اإلنستتتتتتتتتتتتتتانر بهتدا توفلر التوجيته القتانوني للقضتتتتتتتتتتتتتتاء في البلتد والنهوا 

 بحقو  المواطنلن.

ة الوطنية لحقو  اإلنستتان في ستتبلل تعزيز  وهن م إستت انيا موريتانيا على ال هود التي بذلتها الل ن  -87
 مناركة الم تما المدني مناركة واسعة في عملية اإلعداد ل ستعراا.

ورحب  سر  الن ا باعتماد منروع قانون لمكافحة العن  ضد النساء والفتيام وبإجراءام قانونية  -88
 لحماية الضحايا.
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لبلد أجرا عدة إصتتتتتتتتت حام في الستتتتتتتتتنوام األفلرة وردًا على األستتتتتتتتتنلةر قال الوفد الموريتاني إن ا -89
 -لتعزيز حقو  األشتتخاص ذو  اإلعاقةر بما في ذلك جملة من التدابلر القانونية والماستتستتية واالجتمايية  

 االقتمادية.

أضتتتتتتتتاا الوفد أن الحكومة ملتزمة بالتع لل بالتخلي ال وعي عن ممارستتتتتتتتة تنتتتتتتتتويه األعضتتتتتتتتاء  -90
هذه األفلرة ا ن منتتتتتتكلة صتتتتتتحية عامة. وقد عمل موظفو المتتتتتتحةر بمن فلهم التناستتتتتتلية األنةوية. وتعتبر  

أط اء أمراا النستتاء والقاب م والممرضتتام الرئيستتيام والقاب م المستتاعدامر على ننتتر الوعي المتتحير  
 وال سيما التويية بمناهضة إضفاء ال ابا ال بي على تنويه األعضاء التناسلية األنةوية.

بزواج األطفالر أننتتتتتت م الحكومة ل نة متعددة الق اعام لوضتتتتتتا وتنستتتتتتلق األننتتتتتت ة  قيما يتعلق   -91
المنتاهضتتتتتتتتتتتتتتة لزواج األطفتالر تت ون من ممةللن عن الوزارام المعنيتة والم تما المتدني وصتتتتتتتتتتتتتتنتدو  األمم 
المتحدة للستتتتتتتتتتتكان ومنظمة األمم المتحدة لل فولة )اللونيستتتتتتتتتتتيف(. وقد وضتتتتتتتتتتتع  الل نة ف ة عمل وطنية  

 ا الحملة األفريقية ضد زواج األطفال.بالتواز  م

 تموز/  12المتتتتتتتتتتتتتتتادر في    2006-017بموجت  األمر القتانوني    2006وألغلت  الرقتابتة في عتام   -92
  2011آذار/مارس   8المادر في   025-2011بن ن حرية المحافة. وقد وضا القانون رقم  2006 يوليه

االتمتاالم الستميية ال مترية وتوفلر المستاعدة المالية للمتحافة  في االعت ار المتحافة اإلل ترونية وتحرير 
الخاصتتتتتتتتة وألغى عقوبة الستتتتتتتت ن في ال رائم المتتتتتتتتح ية كما ألغى الرقابة على ا راء. وأفلرًار كرس القانون 

بنتتتتت ن االتمتتتتتال الستتتتتمعي ال متتتتتر  انفتاح الق اع   2010تموز/يوليه  26المتتتتتادر في   045-2010 رقم
ان حتى ذلك الحلن حكرًا على للدولة. وفي هذا الستتتتتتتتتيا ر تم ترفيق فم   الستتتتتتتتتمعي ال متتتتتتتتتر ر الذ  ك

 مح ام إذايية فاصة وفم  قنوام تلفزيونية فاصة.

رحب  دولة فلستتتتتتتتتتت لن باإلن ازام التعليمية التي حققتها موريتانيا وجهودها الرامية إلى تحستتتتتتتتتتتلن  -93
 نويية تعليم المرأة وحماية حقو  األشخاص ذو  اإلعاقة.

والتحول الديمقراطي الستتلمي للستتل ة    2017أشتتاد الستتودان بإصتت حام موريتانيا الدستتتورية لعام و  -94
 .2019الناجم عن االنتخابام الرئاسية لعام 

لتحستتلن حالة    2019ورحب  ستتويستترا بال هود التي بذلتها الحكومة منذ االنتخابام الرئاستتية لعام   -95
 حقو  اإلنسان في البلد.

التقتدم ال بلر التذ  أحرزتته موريتتانيتا في م تال حقو  اإلنستتتتتتتتتتتتتتان على متدا عتدة والحظت  توغو   -96
 سنوام.

ورحب  تون  بالتمتتتتديق على البروتوكول االفتيار  التفاقية مناهضتتتتة التعذي ر واتفاقية العمال   -97
لة اي (ر واتفتاقيتة التنتتتتتتتتتتتتتتاور ا143)رقم   1975المهتاجرين )األحكتام الت ملليتة( لمنظمتة العمتل التدوليتة لعتام 

 ( والملةا  العربي لحقو  اإلنسان.144)رقم  1976لمنظمة العمل الدولية )معايلر العمل الدولية(ر لعام 

واالنتخابام الستتتتياستتتتية   2017وهن م أوغندا موريتانيا على ن احها في إصتتتت ح الماستتتتستتتتام في عام  -98
عدم كفاية الموارد المخمتمتة لماستستام  التي تل  ذلك. وأشتارم إلى التحديام التي تواجهها موريتانيا من حلغ  

 . 19- حقو  اإلنسانر والتي تفاقم  بسب  جائحة كوفلد 

والحظ  أوكرانيا ال هود التي بذلتها موريتانيا للقضتتتتاء على تنتتتتويه األعضتتتتاء التناستتتتلية األنةوية  -99
ا على أن فرا  والزواج القستتتتتتتتتتتتتر  وزواج األطفالر وكذا اعتمادها قانونًا لت ريم التمللز. وشتتتتتتتتتتتتتددم أوكراني 

 عقوبة اإلعدام وجوبًا في حاالم الردة والت ديف يةلر شواغل ف لرة.
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ورحب  اإلمارام العربية المتحدة بإننتتتتتتتاء ا   محاكم جديدة لمكافحة الر  وممارستتتتتتتام شتتتتتتتبلهة  -100
 بالر  وا   محاكم محلية لمكافحة الفسادر باإلضافة إلى إص حام شمل  الماسسام الرئيسية.

وه  الممل ة المتحدة بالتزام موريتانيا بتحستتلن فرص الحمتتول على التعليم االبتدائي والةانو ر  ون  -101
ستتنة من التعليم ال لد كي يتستتنى وضتتعهن  12وحة  الحكومة على إع اء األولوية لحمتتول الفتيام على 

 على قدم المساواة ما الفتيان.

في التمتتد  ل ت ار بال نتتر والر  الورااي وغلر وأان  الواليام المتحدة على موريتانيا ل هودها  -102
ذلك من انتهاكام حقو  اإلنستتانر منتتلرة في الوق  نفستته إلى ضتترورة اتخاذ المزيد من اإلجراءام في هذا 

 المدد. وأعرب  الواليام المتحدة عن قلقها إزاء عمل األطفال.

للية( للعمال المهاجرين لمنظمة  ورحب  أوروغوا  بالتمتتتتتتتتتتتتديق على اتفاقية العمل )األحكام الت م -103
( واتفتاقيتة التنتتتتتتتتتتتتتتتاور الة اي لمنظمتة العمتل التدوليتة )معتايلر العمتل 143)رقم    1975العمتل التدوليتة لعتام  

(. وأانتت  أوروغوا  على موريتتتانيتتا لمتتا قتامت  بته من أجتل ت ريم التعتتذيت  144)رقم    1976التدوليتتة( لعتتام  
 وإنناء آلية وطنية لمنا التعذي .

هتت  جمهوريتتة فنزوي  البوليفتتاريتتة بتتالخ وام الهتتامتتة التي اتختتذتهتتا موريتتتانيتتا لضتتتتتتتتتتتتتتمتتان تمتا  ونو  -104
أضتتع  فنام الم تما بالحقو ر بما في ذلك الحق في التعليم الم اني ومل ية األراضتتير وجهودها الرامية  

  اني لىغذية.إلى مكافحة سوء التغذية بلن النساء واألطفال من ف ل التحوي م النقدية والتوزيا الم

وأبرز اليمن التقتدم التذ  أحرزتته موريتتانيتا في م تال تعزيز حقو  اإلنستتتتتتتتتتتتتتانر بمتا في ذلتك تعزيز   -105
 اإلطار الماسسي وحماية الحقو  والحريام المدنية والسياسية.

 وقدم  زامبيا توصيام. -106

ام المتتتتتتتتتتتتتتلتتة التي قتتدمتهتتا والحظتت  ال زائر أن التقرير الوطني لموريتتتانيتتا والمعلومتتام األفرا ذ -107
 يعكسان ن ا  جهود السل ام لتعزيز وحماية حقو  اإلنسان.

 ورحب  أنغوال بالتزام السل ام الوطنية بتعزيز وحماية حقو  اإلنسان. -108

 وقدم  األرجنتلن توصيام. -109

نيا على نفستتتتها ورحب  أرملنيا بزيادة منتتتتاركة المرأة في الم ال العام وااللتزام الذ  ق عته موريتا -110
 بالتوقيا على اتفاقية منا جريمة اإلبادة ال مايية والمعاق ة عللها.

ورحب  أستتتتتتتراليا بتعاون موريتانيا ما النتتتتتتركاء الدولللن في مكافحة الت را والتنتتتتتتدد واإلرهاب.   -111
ر وحةتها على وحة  موريتانيا على إنفاذ مدونة حماية ال فل التي ت رم تنتتويه األعضتتاء التناستتلية األنةوية

 احترام الحرية الدينية.

وأشتتادم ال حرين بتقدم موريتانيا في تعزيز التمكلن االقتمتتاد  للمرأة وحماية حقو  ال فل وتنفلذ   -112
 االستراتي ية الوطنية للحد من الفقر.

وأشتتتتتتتتادم بنغ ديا بموريتانيا ل هودها الرامية إلى تعزيز ماستتتتتتتتستتتتتتتتام حقو  اإلنستتتتتتتتان والتزامها  -113
 الس م واألمن من ف ل المناركة في عمليام األمم المتحدة لحفظ الس م في وسط أفريقيا.ب 

والحظ  بربادوس أن موريتانيا وستتتع  اإلطار القانوني لتعزيز وحماية حقو  اإلنستتتانر وأحرزم   -114
 تقدمًا من حلغ عدد القوانلن المعتمدة ونوعلتها.
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دم من تعاونها ما آليام األمم المتحدة لحقو  اإلنستتتتتتتتتتتتتتانر والحظ  بل روس أن موريتانيا قد زا -115
 وواصل  إص حاتها الدستوريةر وتعزيز إطارها التنظيمي لحقو  اإلنسانر وإص ح ماسسام الدولة.

ورحب  بل يكا بال هود التي بذلتها موريتانيا منذ االستتعراا الستابقر ما تستليط الضتوء على أنه   -116
 د من التقدم.ال يزال يتعلن إحراز مزي 

ورحب  بوتستتوانا بتنفلذ موريتانيا العديد من التوصتتيام في جولة االستتتعراا الةانيةر مةل توصتتلتها   -117
باعتماد تنتتتريا شتتتامل للتمتتتد  ل ت ار باألشتتتخاص. وأان  على موريتانيا لقيامها بإننتتتاء ماستتتستتتام جديدةر 

 بما في ذلك المحاكم المتخممة. 

مكت  ُق ر  للمفوضتتتتية الستتتتامية لحقو  اإلنستتتتان في موريتانيا. وأعرب    ورحب  البرازيل بإننتتتتاء -118
عن قلقها إزاء ما يزعم وقوعه من انتهاكام لحرية الدين وحقو  المةليام والمةلللن ومزدوجي الملل ال نسي  

 ومغاير  الهوية ال نسانية وحاملي صفام ال نسلن.

أحرزته من تقدم في م ال حقو  ال فل وتحديغ االستتتتتتتتتتتتتراتي ية  وأان  بلغاريا على موريتانيا لما   -119
الوطنية لحماية األطفال. وحة  موريتانيا على القضتتتتتاء على جميا أشتتتتتكال التمللز ضتتتتتد الفتيام واألطفال  

 من ذو  اإلعاقة.

 ورحب  بوركلنا فاستتتتو بتنفلذ االستتتتتراتي ية الوطنية لمكافحة تنتتتتويه األعضتتتتاء التناستتتتلية األنةويةر  -120
التي دفع  بالعديد من الم تمعام األهلية في المناطق التي تنتنتتتتر فلها هذه الممارستتتتة إلى إع ن التزامها 

 بالتخلي عنها.

وأعرب  إي اليا عن تقديرها لل هود التي بذلتها موريتانيا منذ االستتتتتعراا الستتتتابقر وال ستتتتيما في   -121
 ضاء التناسلية األنةوية وت ريم التمللز.سبلل استنمال الر  ومكافحة التعذي  ومنا تنويه األع

ورحب  الستتتتتنغال بال هود التي بذلتها موريتانيا لتنفلذ فارطة ال ريق للقضتتتتتاء على أشتتتتتكال الر    -122
 المعاصرةر بالتناور ما ال مهور ومنظمام الم تما المدني.

وردم ف ل االستتتتتعراا  ورحب  جلبوتي بالتدابلر التي اتخذتها موريتانيا لتنفلذ التوصتتتتيام التي   -123
 بهدا النهوا بالديمقراطية وسيادة القانون. 2017السابقر وال سيما اإلص حام الدستورية لعام 

وأكد الوفد الموريتاني في تعليقاته الختامية أن األجان  وغلر المستتتلملن أحرار في ممارستتتة دينهم  -124
يغلر دينته يرت ت  مختالفتة للقتانون ال نتائي ويخضتتتتتتتتتتتتتتا   وفقتًا للقوانلن الوطنيتة والقيم األف قيتة. وأ  موريتتاني

 لل زاءام المنموص عللها لهذا الغرا.

على الت ّفل بالفنام الضتتييفة.   19-وقال إن موريتانيا ركزم في مستتعاها للتمتتد  ل ائحة كوفلد -125
   التمتد  لل ائحة. وفمتمت  م ادرامووضتع  الحكومة م ادئ توجلهية تنفلذية لدم  حقو  اإلنستان في  

ملزانيام كبلرة للوزارة المكلفة بناون حقو  اإلنسان. ولم يكن لهذه اإلجراءام أار على التمويل المخمق  
 االقتماد  لتعزيز حقو  اإلنسان وحمايتها.  -أصً  للبرنام  االجتماعي 

مدرستتتتة ابتدائية  29أننتتتت م الحكومة وكالة للتضتتتتامن ومكافحة التهميا. وقد مول  هذه الوكالة  -126
شتتتت كام لمياه النتتتترب لمتتتتالح ستتتتكان الريف. وشتتتترع    6مركزًا صتتتتحيًا و 20اانويام. كما مول  بناء  6و

الوكالة في تنفلذ برنام  واستتا الن ا  لتوزيا الدفل على األستتر الميينتتية. وفي هذا الستتيا ر وزع  أغذية 
 أسرة أجنبية. 200أسرةر بلنها  20 200على 

أسترة ميينتيةر  187 000أولي للمستاعدة النقدية استتفادم منه وشترع  الحكومة أيضتًا في إجراء   -127
 أسرة ميينيةر في المراكز الحضرية والري ية على السواء. 210 000وقام  بحملة اانية استفادم منها 
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فتم الوفد بالقول إن تعريف اإلرهاب في موريتانيا يتستتتتتتتتتتتتتتق ما التعريف الذ  اعتمدته المنظمام   -128
البلد طرفًا فلها. وأعمال اإلرهاب محددة تحديدًا جلدًار وتعريفها يتماشتتتتتتتتتى ما تعريفها في  اإلقليمية التي يعد  

المتتتتتتتتتتكوك العالمية؛ وباإلضتتتتتتتتتتافة إلى ذلكر تتم مكافحة اإلرهاب في ظل احترام حقو  اإلنستتتتتتتتتتان. والل نة  
القتانون   2016م  الوطنيتة لمكتافحتة اإلرهتاب تعمتلر وآليتام التعتاونر تعمتل وقتد أعلتدم نيكلتهتا. وُنّقح في عتا

 المتعلق بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 2005تموز/يوليه   27بتاريخ   048-2005رقم 

وأكد الوفد الموريتاني من جديد التزام موريتانيا بمضتتاعفة جهودها لتعزيز وحماية حقو  اإلنستتانر  -129
 دد.وأشار إلى أنه ُيعّول على دعم الم تما الدولي ومساندته في هذا الم

 التوصيات و/أو  االستنتاجات -ثانياا  

 في ولكن  المناستتت ،  الوقت في  بشتتتان ا  ردوداا   وستتتتقدم  التالية،  التوصتتتيات  موريتانيا  ستتتتدر  -130
 اإلنسان: حقوق  لمجلس واألربعين السابعة الدورة يتجاوزال  موعد

 تكنلم   التي  اإلنستان  لحقوق   الرئيستية  الدولية  الصتوو   على  بالتصتديق  التعجيل 130-1
 )أوروغواي(؛ سابقاا  به الموصى النحو على بعد، في ا طرفاا  موريتانيا

 )رواندا(؛ علي ا والمعاقبة الجماعية اإلبادة جريمة منع اتفاقية على التصديق 130-2

  النحو على  علي تا،  والمعتاقبتة  الجمتاعيتة  اإلبتادة جريمتة منع  اتفتاقيتة على  التوقيع 130-3
 )أرمينيا(؛ سابقاا  به الموصى

  علي تتا  والمعتتاقبتتة  الجمتتاعيتتة  اإلبتتادة  جريمتتة  منع  اتفتتاقيتتة  على  التصتتتتتتتتتتتديق 130-4
 إلغاء  ب دف  والستتياستتية،  المدنية  بالحقوق   الخاص  الدولي  للع د  الثاني  االختياري   والبروتوكول
 )سلوفينيا(؛ اإلعدام عقوبة

  االختياري   وبروتوكول ا  اإلعاقة  ذوي   األشتتتتتخاص  حقوق   اتفاقية على  التصتتتتتديق 130-5
 )بولندا(؛

  بتالحقوق  الختاص  التدولي  للع تد الثتاني  االختيتاري  البروتوكول  على التصتتتتتتتتتتديق 130-6
 )شيلي(؛ اإلعدام عقوبة إلغاء ب دف والسياسية، المدنية

  بتالحقوق  الختاص  التدولي  للع تد الثتاني  االختيتاري  البروتوكول  على التصتتتتتتتتتتديق 130-7
 )كازاخستان(؛ اإلعدام عقوبة إلغاء إلى ي دف الذي والسياسية، المدنية

  بتالحقوق  الختاص  التدولي  للع تد الثتاني  االختيتاري  البروتوكول  على التصتتتتتتتتتتديق 130-8
 )النرويج(؛ اإلعدام عقوبة إلغاء ب دف والسياسية، المدنية

  وق بتالحق الختاص  التدولي  للع تد الثتاني  االختيتاري  البروتوكول  على التصتتتتتتتتتتديق 130-9
 )األرجنتين(؛ اإلعدام عقوبة إلغاء ب دف والسياسية، المدنية

  الختاص  التدولي  للع تد الثتاني  االختيتاري  البروتوكول على التصتتتتتتتتتديق  في النظر 130-10
 )نيبال(؛ اإلعدام عقوبة إلغاء ب دف والسياسية، المدنية بالحقوق 

  الختاص التدولي للع تد  الثتاني  االختيتاري  البروتوكول  إلى  االنضتتتتتتتتتمتام  في  النظر 130-11
 )رواندا(؛ اإلعدام عقوبة إلغاء ب دف والسياسية، المدنية بالحقوق 
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  الختاص التدولي للع تد  الثتاني  االختيتاري  البروتوكول  إلى  االنضتتتتتتتتتمتام  في  النظر 130-12
 )أوكرانيا(؛ اإلعدام عقوبة إلغاء ب دف والسياسية، المدنية بالحقوق 

  بتالحقوق   الختاص التدولي  للع تد  الثتاني  االختيتاري   البروتوكول  إلى  االنضتتتتتتتتتمتام 130-13
 (؛كوت ديفوار) اإلعدام عقوبة إلغاء ب دف والسياسية، المدنية

  بتالحقوق   الختاص التدولي  للع تد  الثتاني  االختيتاري   البروتوكول  إلى  االنضتتتتتتتتتمتام 130-14
 )ليختنشتاين(؛ اإلعدام عقوبة إلغاء ب دف والسياسية، المدنية

  بتالحقوق  الختاص  التدولي  للع تد الثتاني  االختيتاري  البروتوكول  على التصتتتتتتتتتتديق 130-15
 وتشتتريعية  ستتياستتية  عملية في والشتتروع  اإلعدام، عقوبة  إلغاء إلى  الرامي  والستتياستتية،  المدنية
 )فنلندا(؛ اإلعدام عقوبة إللغاء

  للع د  الثاني  االختياري   توكولالبرو   على  والتصتديق  بالكامل  اإلعدام عقوبة  إلغاء 130-16
 (؛آيسلندا) اإلعدام عقوبة إلغاء ب دف والسياسية، المدنية بالحقوق  الخاص الدولي

  االختياري   البروتوكول إلى  واالنضتتتمام  القانوني  نظام ا من  اإلعدام عقوبة  إلغاء 130-17
  اإلعتدام  عقوبتة  إلغتاء ب تدف  والستتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتيتة،  المتدنيتة بتالحقوق  الختاص التدولي  للع تد  الثتاني
 )بولندا(؛

  الكامل  اإللغاء  على نفستته  الوقت في  والعمل  اإلعدام  عقوبة  تنفيذ وقف  مواصتتلة 130-18
  الدولي  للع د  الثاني  االختياري   البروتوكول  على  والتصتتتتتتتديق الجرائم  جميع على  اإلعدام لعقوبة
 )ألمانيا(؛ اإلعدام عقوبة إلغاء ب دف والسياسية، المدنية بالحقوق  الخاص

 في   والنظر  المطاف،  ن اية في  إلغائ ا  بغية  اإلعدام لعقوبة  اختياري  وقف  وضتتع 130-19
  والسياسية،  المدنية  بالحقوق   الخاص  الدولي  للع د  الثاني  االختياري   البروتوكول  على  التصديق
 )التفيا(؛ اإلعدام عقوبة إلغاء ب دف

 من  ذلك فيبما    اإلعدام، لعقوبة  الرستتتتمي  اإللغاء  نحو  الخطوات من  مزيد  اتخاذ 130-20
  والتصتتتتتتتديق  الجنائية  قوانين ا  من  اإلعدام عقوبة  إلغاء  ب دف  تشتتتتتتتريعية  تغييرات  إدخال خالل
  ب دف  والستتتتياستتتتية،  المدنية  بالحقوق   الخاص  الدولي  للع د  الثاني  االختياري   البروتوكول  على
 )نيوزيلندا(؛ اإلعدام عقوبة إلغاء

  بتتتالحقوق   الختتتاص  التتتدولي  للع تتتد  الثتتتاني  االختيتتتاري   البروتوكول  على  التوقيع 130-21
 )هندورا (؛ اإلعدام عقوبة إلغاء ب دف عليه، والتصديق والسياسية المدنية

  بشتتتتتتتتان  الطفل  حقوق   التفاقية  االختياري   البروتوكول  على  والتصتتتتتتتتديق  التوقيع 130-22
 المتعلق  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري   والبروتوكول  المستتتتلحة  المنازعات في  األطفال  إشتتتترا 
 )هندورا (؛ البالغات تقديم بإجراء

  إشتتتتتتتترا   بشتتتتتتتتان  الطفل حقوق   التفاقية  االختياري   البروتوكول على  التصتتتتتتتتديق 130-23
 )اليابان(؛ فعالة حماية الطفل حقوق  حماية أجل من المسلحة المنازعات في األطفال

 تكنلم    التي  الطفتل  حقوق   التفتاقيتة  االختيتاريتة البروتوكوالت  على  التصتتتتتتتتتتديق 130-24
 )أوكرانيا(؛ بعد في ا طرفاا  موريتانيا
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  بتالحقوق   الختاص التدولي  للع تد  الثتاني  االختيتاري   البروتوكول  إلى  االنضتتتتتتتتتمتام 130-25
  القضتاء  التفاقية  االختياري   البروتوكول  وكذلك  اإلعدام،  عقوبة  إلغاء  ب دف،  والستياستية  المدنية
 )توغو(؛ المرأة ضد التمييز أشوال جميع على

  االقتصتتتتتتادية  بالحقوق   الخاص  الدولي  للع د  االختياري   البروتوكول على  التوقيع 130-26
 عليه؛ والتصديق )هندورا ( والثقافية واالجتماعية

  الطفتل  حقوق   التفتاقيتة  االختيتاري  البروتوكول  على التصتتتتتتتتتتديق  أجتل  من  العمتل 130-27
 )إندونيسيا(؛ المسلحة المنازعات في األطفال إشرا  بشان

  والتصتديق )فرنستا(  الدولية  الجنائية  للمحومة  األستاستي روما  نظام على  التوقيع 130-28
 عليه؛

 وتنفيذه؛ )بولندا( الدولية الجنائية للمحومة األساسي روما نظام إلى االنضمام 130-29

 ومواءمة  الدولية،  الجنائية للمحومة  األستتتتتتتتاستتتتتتتتي روما نظام  على  التصتتتتتتتتديق 130-30
 )التفيا(؛ سابقاا  به الموصى النحو على بموجبه االلتزامات جميع مع الوطنية تشريعات ا

، وكذلك على تعديالت  2010التصتديق على نظام روما األستاستي في نستخته لعام   130-31
 ن جريمة العدوان )ليختنشتاين(؛ كامباال على نظام روما األساسي للمحومة الجنائية الدولية بشا 

  اإلبادة ضتتتتتد  األمن  مجلس  بإجراءاتفيما يتعلق   الستتتتتلو   قواعد  بمدونة  االلتزام 130-32
 )ليختنشتاين(؛ الحرب جرائمأو  اإلنسانية ضد المرتكبة الجرائمأو  الجماعية

 )رواندا(؛ التعليم في التمييز لمناهضة اليونسوو اتفاقية على التصديق 130-33

 )الصومال(؛ التعليم في التمييز لمناهضة اليونسوو اتفاقية على التصديق 130-34

  التعليم في  التمييز  لمنتاهضتتتتتتتتتة  اليونستتتتتتتتتوو  اتفتاقيتة إلى  االنضتتتتتتتتتمتام في  النظر 130-35
 )السنغال(؛

 العمل،  عالم في  والتحرش  العنف  على  القضتتتاء  بشتتتان  االتفاقية  على  التصتتتديق 130-36
 )ناميبيا(؛ ((190)رقم 2019

 الجنستتتية  عديمي  األشتتتخاص بمركز  المتعلقة 1954عام    اتفاقية إلى  االنضتتتمام 130-37
 )زامبيا(؛ الجنسية انعدام من الحد بشان 1961عام  واتفاقية

  الوطنيين  المرشتتتتتتتتتحين  اختيتار عنتد الجتدارة  على  قتائمتة  مفتوحتة  عمليتة اعتمتاد 130-38
  وأيرلنتتدا  العظمى  لبريطتتانيتتا  المتحتتدة  )المملكتتة  لمتحتتدةا  األمم  معتتاهتتدات  هيئتتات  النتختتابتتات
 الشمالية(؛

  الختاصتتتتتتتتتة اإلجراءات  بواليتات  المولفين جميع  إلى دائمتة  دعوة توجيته في النظر 130-39
 )التفيا(؛ سابقاا  به الموصى النحو على اإلنسان، حقوق  مجلس في

 الرق   بتاشتتتتتتتتتوتال  المعني  الختاص  المقرر  لتوصتتتتتتتتتيتات  الكتامتل بتالتنفيتذ  التعجيتل 130-40
 )فنلندا(؛ المعنية األهلية المجتمعات مع بالتشاور وعواقبه، أسبابه ذلك فيبما  المعاصرة،

 )ليسوتو(؛ اإلنسان حقوق  لحماية واإلقليمية الدولية اآلليات مع التعاون  تعزيز 130-41

 )مصر(؛ اإلنسان لحقوق  واإلقليمية الدولية اآلليات مع التعاون  مواصلة 130-42



A/HRC/47/6 

15 GE.21-04660 

 مارشال(؛ )جزر اإلعدام عقوبة إللغاء الدستور تعديل 130-43

 على  الحصتول  ذلك فيبما   التعليم، في  األشتخاص جميع حق  الدستتور  تضتمين 130-44
 مثل اإلثنية  المجموعات  من  الصتغيرات  الفتيات  ستيماوال    األطفال، لجميع  بالنستبة  مجاناا   التعليم
 )الموسيك(؛ السوداء األفريقية والمجموعات الحراطين مجموعة

  والستتتتتتتما   الدين حرية  لحماية  الدستتتتتتتتور  وتعديل  الردة  عن الجرمي  الطابع  نزع 130-45
 )أستراليا(؛ كمواطنين بالبقاء اإلسالم غير ديناا  يعتنقون  الذين لألشخاص

 وبرامج خطط وتنفيذ تطوير  بمواصتتتلة  الدولية  بالتزامات ا   للوفاء  الج ود  مواصتتتلة 130-46
 الديمقراطية(؛ الشعبية كوريا )جم ورية شاملة وطنية

 حقوق   مجال في  الدولية  التزامات ا مع  الوطنية  تشتتتتتتتتتريعات ا مواءمة  مواصتتتتتتتتتلة 130-47
 الروسي(؛ )االتحاد اإلنسان

  لجعل ا  واالتصتتتتتتاالت  بالمعلومات  المتعلقة  والتشتتتتتتريعات  الجنائي  القانون   تعديل 130-48
 )سويسرا(؛ والسياسية المدنية بالحقوق  الخاص الدولي الع د من 19 لمادةا مع تتماشى

مواءمة إطارها الوطني لحقوق اإلنستتتتان مع اتفاقية القضتتتتاء على جميع أشتتتتوال   130-49
 التمييز ضد المرأة واالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشوال التمييز العنصري )كوت ديفوار(؛ 

  التمييز  أشتتتتوال جميع  على  للقضتتتتاء  الدولية  االتفاقية مع  تمشتتتتياا   التمييز تجريم 130-50
 )الموسيك(؛ العنصري 

  والتعجيل  المرأة  ضتتتتتد  بالعنف  المتعلق  القانون  مشتتتتتروع على  الموافقة  تشتتتتتجيع 130-51
 وفقاا   االغتصتاب وتجريم  العنف،  أشتوال  من  الشتول  هذا  بشتان  جديدة وطنية  عمل خطة  باعتماد
 )شيلي(؛ اإلنسان لحقوق  الدولية للمعايير

 النوع  على  القائم  والعنف  المرأة ضتتد  العنف بشتتان  شتتامل  تشتتريعي إطار  اعتماد 130-52
 (؛أيرلندا) اإلنسان لحقوق  الدولية المعايير مع يتسق لالغتصاب تعريفاا  يتضمن االجتماعي

  األطفال،  عمل  أشتتتوال أستتتوأ حظر  إلى  الرامي  القانون  مشتتتروع  باعتماد  التعجيل 130-53
 األسود(؛ )الجبل الطفل حقوق  اتفاقية مع القانون  هذا يتماشى أن وضمان

  وذلك  المرأة، ضتتد  العنف  لموافحة إطاري   قانون   العتماد  الن ائية الصتتيغة وضتتع 130-54
  للعبودية  المعاصتتتتتتتتترة  األشتتتتتتتتتوال على  للقضتتتتتتتتتاء الطريق  خارطة  لتنفيذ  العمل خطة  أعقاب في

 اطية(؛الديمقر  الكونغو )جم ورية

 مع يتماشتى  لكي  األطفال  عمل  أشتوال أستوأ  يحظر  الذي  القانون  مشتروع  اعتماد 130-55
 )تشاد(؛ الطفل حقوق  اتفاقية

  الفعالة  الحماية  توفير  أجل من  والفتيات  النستاء  ضتد  العنف  بشتان  قانون   اعتماد 130-56
 )كندا(؛ العنف لضحايا

 لتعزيز  الوطنية  لالستتتتتتتراتيجية  الفعال  التنفيذ  لضتتتتتتمان  الخطوات من  مزيد  اتخاذ 130-57
 )جورجيا(؛ االجتماعي التماسك
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  اإلنستتتتتتان  حقوق   وحماية  لتعزيز  الوطنية  االستتتتتتتراتيجية  لوضتتتتتتع  الج ود  تكثيف 130-58
  لحقوق   الوطنية  المؤستتتتتستتتتتات  وتعزيز  اإلنستتتتتان  لحقوق   المتحدة  األمم مفوضتتتتتية مع  بالتعاون 
 الروسي(؛ )االتحاد اإلنسان

 مع  متمتاشتتتتتتتتتيتة  اإلنستتتتتتتتتان  لحقوق  الوطنيتة  اللجنتة  لجعتل الالزمتة  التتدابير  اتختاذ 130-59
 )مبادئ  اإلنستان حقوق   وحماية  لتعزيز  الوطنية  المؤستستات  بمركز  المتعلقة  األستاستية  المبادئ
 )توغو(؛ باريس(

 )بنغالديش(؛ دورها أداء على اإلنسان لحقوق  الوطنية اللجنة قدرة تعزيز زيادة 130-60

 بتاريس لمبتادئ  وفقتاا  اإلنستتتتتتتتتتان  لحقوق  الوطنيتة  اللجنتة  عمتل  نطتاق  توستتتتتتتتتيع 130-61
 ؛)إندونيسيا(

 )أوغندا(؛  الرق   ذلك  فيبما    التمييزية،  الممارسات  على  للقضاء  الج ود  مواصلة 130-62

  القانون  خالل  من ستتتتتتتتيماوال    والفتاة،  المرأة  حقوق   تعزيز في  التقدم  مواصتتتتتتتتلة 130-63
 السعودية(؛ العربية )المملكة المرأة ضد التمييز لموافحة المعدل

  بشتتتتتتتتتان  القتائمتة  قوانين تا على  المترت   للمرأة  بالنستتتتتتتتتبتة التمييزي   األثر  معتالجتة 130-64
 )نيوزيلندا(؛ والميراث األطفال وحضانة الطالق

 والرجل  المرأة بين  الحقوق  في  المستتتتتتتاواة  ضتتتتتتتمان  أجل من  التشتتتتتتتريعات  تعديل 130-65
 الملكية  على  والحصتتتول األستتترية،  والعالقات والزواج،  األطفال،  إلى الجنستتتية  بنقليتعلق   فيما

 )إسبانيا(؛ سابقاا  به الموصى النحو على والميراث،

  الدولي  الع د مع مواءمته  أجل من  الوطني  التشتتتتتتتتتريع في  للتمييز تعريف  إدراج 130-66
 )البرازيل(؛ تمييز ألي فعالة انتصاف بلس وضمان والسياسية، المدنية بالحقوق  الخاص

 القتائم  بتالتمييز  المتعلقتة  للقوانين  الفعتال  التنفيتذ أجتل من إضتتتتتتتتتافيتة  تتدابير  اتختاذ 130-67
  أشتتتتتوال جميع  على  القضتتتتتاء اتفاقية  بموج   موريتانيا  التزامات  مع  يتماشتتتتتى، بما  النوع  على
 )سويسرا(؛ المرأة ضد التمييز

  الفئات  من  األطفال  وضتتتتتد  الفتيات  ضتتتتتد  التمييز  على  للقضتتتتتاء  ج ودها  تكثيف 130-68
 )بلغاريا(؛ الضعيفةأو  المحرومة

  العقبات  إزالة  من ا  بوستتتائل  أقليات،  إلى  المنتمين  األشتتتخاص  ضتتتد  التمييز منع 130-69
 )إيطاليا(؛ المدني التسجيل تعترض التي

 والتنوع  اإلدمتتاج  وزيتتادة  التمييزيتتة  الممتتارستتتتتتتتتتتات  إلن تتاء  وطنيتتة  خطتتة  تنفيتتذ 130-70
 )أنغوال(؛ االجتماعي

  أشتتتتتتتوال جميع على  الجزاءات  لنظام  القانوني  اإلطار  تحستتتتتتتين في  االستتتتتتتتمرار 130-71
 اإلنستتتتتتان  حقوق  من  الجزء هذا  تغطي التي  للقوانين  انتقائي تفستتتتتتير أي تمنع  بطريقة  التمييز
 )صربيا(؛ ب ا والتالع 

 تشتتتتتتتتجيع  أجل من  واإلثنية العرقية  باألقليات  المتعلقة  الخاصتتتتتتتتة  التدابير تعزيز 130-72
 )توغو(؛ المجتمع في الكامل اندماج ا
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 المنظومتتتة  نطتتتاق  على  ذلتتتك  فيبمتتتا    عتتتامتتتة،  وتوعيتتتة  إعالميتتتة  حملتتتة  تنظيم 130-73
 الحوومتتة  ج ود  تقوض  التي  االجتمتتاعي  الثقتتافي  التحيز  أنواع  موتتافحتتة  أجتتل  من،  التعليميتتة
 )إسبانيا(؛ واإلثني العنصري  التمييز موافحة مجال في الموريتانية

زيادة ج ودها الرامية إلى إن اء جميع أشتتوال الرق والتمييز، وال ستتيما على أستتا    130-74
الطبقة االجتماعية أو اإلثنية، والتحقيق مع المتاجرين بالبشتتر واألشتتخاص الذين يحتجزون غيرهم 

 بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(؛ في الرق ومالحقت م قضائياا )المملكة المتحدة ل 

 )إيطاليا(؛ بالتراضي المثلية الجنسية العالقات تجريم عدم 130-75

 )النرويج(؛ البالغين بين المثلية الجنسية العالقات تجريم عدم 130-76

 )بلجيوا(؛ بالتراضي البالغين بين المثلية الجنسية العالقات تجريم إلغاء 130-77

  الميل  ومزدوجي  والمثليين  المثليات حماية  وضتمان  الجنستية  المثلية تجريم  إلغاء 130-78
 أشتتتتتوال  من شتتتتتول أي من  الجنستتتتتين  صتتتتتفات  وحاملي  الجنستتتتتانية  ال وية ومغايري   الجنستتتتتي
 )فرنسا(؛ التعسفي واالحتجاز المضايقة

 وتوسيع  الجنس  نفس من  البالغين  بين  بالتراضي  الجنسية  العالقات تجريم  إلغاء 130-79
 وال وية  الجنستتي  الميل  أستتا   على  التمييز حظر  لتشتتمل  للتمييز  المناهضتتة  تشتتريعات ا نطاق

 (؛آيسلندا) الجنسانية

 ستتتتتتتتتيماوال    وحمايت م،  الموريتانيين لجميع  اإلنستتتتتتتتتان  بحقوق   الكامل  االعتراف 130-80
  لجنستتتتتتانيةا  ال وية  ومغايرو  الجنستتتتتتي  الميل  ومزدوجو  والمثليون   والمثليات  والفتيات  النستتتتتتاء
 )هولندا(؛ الجنسين صفات وحاملو

  للتحديات  تتصتتد  التي  الالزمة  التشتتريعية  األطر وتعزيز  لوضتتع  الج ود  تكثيف 130-81
 آثاره، من  والتخفيف  المناخ  تغير مع  التكيف أطر  ذلك فيبما   قطاعات،  لعدة  الشتتتتتاملة  البيئية
  والمحلية األصتتتتلية  والمجتمعات  اإلعاقة  ذوي   واألشتتتتخاص  واألطفال  النستتتتاء مشتتتتاركة  وضتتتتمان
 )فيجي(؛ تنفيذها في مجدية مشاركة

اتخاذ خطوات نحو ن ج قائم على حقوق اإلنستتتتتتتان للتصتتتتتتتدي لتغير المناخ، مع  130-82
 إيالء االهتمام الواج  لتاثير تغير المناخ على الفئات الضعيفة مثل النساء واألطفال )الفلبين(؛ 

 على  القتدرة تعزيز  أجل من األخر    البلتدان مع نشتتتتتتتتتاطاا   أكثر بصتتتتتتتتتورة  التعتاون  130-83
 )جورجيا(؛ المناخ تغير وموافحة المناخ تغير مع التكيف

 التنمية  عملية في  الضتتتتتتعيفة  الفئات  إدماج إلى  الرامية  الج ود تعزيز  مواصتتتتتتلة 130-84
 )العراق(؛

 في الضتتتتتتعيفة  الفئات  وإدماج  المرأة  حقوق  تعزيز إلى  الرامية  الج ود  مواصتتتتتتلة 130-85
 )اليمن(؛ التنمية عملية

 سيما وال  التنمية،  عملية  في  الضعيفة  الفئات  إدماج  إلى  الرامية  الج ود  مواصلة 130-86
 )لبنان(؛ "تآزر" وكالة إنشاء بعد

 سيما وال  التنمية،  عملية  في  الضعيفة  الفئات  إدماج  إلى  الرامية  الج ود  مواصلة 130-87
 )األردن(؛ "تآزر" وكالة خالل من
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 سيما وال  التنمية،  عملية  في  الضعيفة  الفئات  إدماج  إلى  الرامية  الج ود  مواصلة 130-88
 )ليبيا(؛ "تآزر" وكالة خالل من

 )األردن(؛ المحلية للتنمية الوطنية االستراتيجية لتنفيذ الج ود مواصلة 130-89

 على  قدرت ا  لتعزيز روري الضت  الدعم  والتما   الالزمة  الموارد  تخصتي   مواصتلة 130-90
 )نيجيريا(؛ وتعزيزها اإلنسان حقوق  حماية

  لجعل ا  اإلرهتاب موتافحتة  بشتتتتتتتتتان  035-2010رقم   القتانون  من 3  المتادة تنقيح 130-91
 )تشاد(؛ الدولية المعايير مع متوافقة

 )فرنسا(؛ الجرائم لجميع اإلعدام عقوبة إلغاء 130-92

 )البرتغال(؛ والظروف الحاالت جميع في اإلعدام عقوبة إلغاء 130-93

 بحق   الصتتتتتتادرة  األحوام  وتخفيف  اإلعدام، عقوبة  إللغاء  إجراءات  بدء في  النظر 130-94
  كوستيلة الرجم إلى  اإلشتارات جميع  وإلغاء  الستجن، إلى  حالياا   باإلعدام  علي م المحووم  الستجناء
 )البرازيل(؛ الوطنية التشريعات في اإلعدام وسائل من

 )إيطاليا(؛ اإلعدام عقوبة إللغاء قانوني اختياري  وقف اعتماد في النظر 130-95

 إلى  اإلعتدام  أحوتام  جميع  وتخفيف اإلعتدام  لعقوبتة  قتانوني  اختيتاري   وقف  فرض 130-96
 )سويسرا(؛ بديلة عقوبات

 خطوات  واتختتاذ  اإلعتتدام  لعقوبتتة  الحتتالي  الفعلي  االختيتتاري   الوقف  على  اإلبقتتاء 130-97
 )فيجي(؛ اإلعدام عقوبة إللغاء إيجابية

 بصتورة رستمياا   إلغائ ا  بغية  اإلعدام لعقوبة  الفعلي  االختياري   الوقف  على  اإلبقاء 130-98
 )أوروغواي(؛ ن ائية

وضتتتتتع وقف رستتتتتمي لعقوبة اإلعدام بغية التصتتتتتديق على البروتوكول االختياري  130-99
 وق المدنية والسياسية، ب دف إلغاء عقوبة اإلعدام )أستراليا(؛ الثاني للع د الدولي الخاص بالحق 

 محوومين  يزالون ال   الذين  األشتتتتتتخاص بحق  الصتتتتتتادرة  األحوام  تخفيف  ضتتتتتتمان 130-100
 )ناميبيا(؛ تاخير دون  باإلعدام

 وموافحة  المعاملة ستتوءأو    للتعذي   المحتجزين  األشتتخاص تعرض  عدم  ضتتمان 130-101
 )فرنسا(؛ العقاب من اإلفالت

  المتحدة  األمم  قواعد مع تتماشتتتتى  الستتتتجن  في  واالحتجاز  الستتتتجن ظروف  جعل 130-102
 )الدانمر (؛ مانديال( نيلسون  )قواعد السجناء لمعاملة الموحدة الدنيا

  الدولية  االتفاقات  أحوام على  االحتجاز مراكز  موظفي  لتدري   الج ود  مواصتتتتتتتتلة 130-103
 المتحدة(؛ العربية )اإلمارات االحتجاز لمراكز الدولية والمعايير

 )العراق(؛ العدالة قطاع لتعزيز الج ود تكثيف 130-104

  بتتاحوتتام  وإدانت م  ومحتتاكمت م  العبيتتد  ُماّل   مع  للتحقيق  المبتتذولتتة  الج ود  زيتتادة 130-105
  باألشتتتتتخاص  االتجار منع  وقانون  ،2015لعام    الرق  موافحة  لقانون   وفقاا   المناستتتتتبة  الستتتتتجن
 األمريوية(؛ المتحدة )الواليات 2020لعام  عليه والمعاقبة
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  المسؤولون   يقدم  وأن  مستقل  لتحقيق  التعذي   ادعاءات  جميع تخضع  أن  ضمان 130-106
 )سويسرا(؛ العدالة إلى عن ا

 عن  المتدافعون   ل تا يتعرض  التي  االنت تاكتات في ونزي تة متعمقتة  تحقيقتات إجراء 130-107
 (؛كوت ديفوار) العدالة إلى عن ا المسؤولين وتقديم اإلنسان حقوق 

ضمان المساءلة عن انت اكات حقوق اإلنسان، وال سيما فيما يتعلق بحاالت العنف   130-108
 المبلغ عن ا ضد النساء والفتيات، بما في ذلك تشويه األعضاء التناسلية األنثوية )ألمانيا(؛ 

 ومالحقة األنثوية  التناستلية  األعضتاء تشتويه  عن  للكشتف  الالزمة  التدابير تعزيز 130-109
 )إسبانيا(؛ ضارة ممارسة بوصفه قضائياا  مرتكبيه

ضتتتتتمان التنفيذ الكامل والفعال لتشتتتتتريعات ا التي تجرم الرق من خالل عرض فراد    130-110
 القضايا على القضاء وتعويض الضحايا وإعادة إدماج العبيد السابقين في المجتمع )هولندا(؛ 

  إخضتتاع  ضتتمان على  المحاكم  قدرة وتعزيز  الرق،  على  للقضتتاء  ج ودها  تكثيف 130-111
 )نيوزيلندا(؛ القضائية للمالحقة الرق  جرائم جميع

( بشتتتان العفو العام وإنشتتتاء  1993) 23- 93اتخاذ التدابير الالزمة إللغاء القانون   130-112
 تحقيقات في جرائم الماضي )بلجيوا(؛ آلية مستقلة للعدالة والمصالحة تفوض ل ا سلطة إجراء  

 أوضتتتتاع في  يوجدون   الذين  األشتتتتخاص عن  للكشتتتتف  اإلجراءات من  مزيد  اتخاذ 130-113
 )النرويج(؛ الجرائم هذه مرتكبي ومقاضاة عن م، واإلفراج استرقاقية

  للعبودية  المنتاهضتتتتتتتتتة  للمحتاكم  المخصتتتتتتتتت   التمويتل  بزيتادة  العتدالتة نظتام تعزيز 130-114
 وضتتتتتمان والشتتتتترطة،  العامين  والمدعين  القضتتتتتاء  ألعوان  الموج ة  والموارد  التدري   وتحستتتتتين
 ل م  والمستتتتتاندة  الدعم  وتوفير  القضتتتتتائية  العملية  مراحل جميع في  للضتتتتتحايا  الستتتتتلطات احترام
 األمريوية(؛ المتحدة )الواليات

 مجتال  في  المحتاكم  وموظفي  والمحتامين  القضتتتتتتتتتتاة  قتدرات  لبنتاء  الج ود  تكثيف 130-115
 )أوغندا(؛ اإلنسان حقوق  وحماية تعزيز

  الج تتاز  لموظفي  اإلنستتتتتتتتتتتان  حقوق   مجتتال  في  القتتدرات  وبنتتاء  التتتدريتت   تعزيز 130-116
 )موزامبيق(؛ المحاكم وموظفو والمحامون  القضاة سيماوال  القضائي،

 لجعله  والشتتتتتتبوات  والمؤستتتتتتستتتتتتات  بالجمعيات المتعلق  القانون  مشتتتتتتروع  تعديل 130-117
 )كندا(؛ األساسية بالحريات المتعلقة الدولية يرالمعاي مع يتماشى

 اإلفراج عن جميع المدافعين عن حقوق اإلنسان المحتجزين حالياا تعسفاا )أيرلندا(؛  130-118

 عن  للمدافعين  التعستتتتتتتتتفيين  واالحتجاز  االعتقال لمنع  ملموستتتتتتتتتة خطوات  اتخاذ 130-119
 )أيرلندا(؛ اإلنسان حقوق 

  المدني المجتمع  لتموين  التعبير وحرية  الستتتلمي  للتجمع وآمنة  بناءة بيئة  توفير 130-120
 )نيوزيلندا(؛ بانشطت م القيام من اإلنسان حقوق  عن والمدافعين الحوومية غير والج ات

  ال ادف  األخير  القانون  ضتتوء في  المدني المجتمع  دور  لتعزيز  ج ودها  مواصتتلة 130-121
 )عمان(؛ اإلنسان حقوق  عن المدافعين وحماية للجمعيات القانوني اإلطار تحسين إلى
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 وتعزيز،  الجمعيتات  قتانون   وتنفيتذ تمرير طريق عن  الجمعيتات  تكوين  حريتة تعزيز 130-122
  )الواليتتات  بتتالبشتتتتتتتتتر  االتجتتار  موتتافحتتة  على  المتتدني  والمجتمع  الحووميتتة  غير  المنظمتتات  قتتدرة
 األمريوية(؛ المتحدة

 ونزع  المعتقتد،أو   التدين  حريتة  في  بتالحق  الكتامتل التمتع  من  الموريتتانيين  تموين 130-123
 )إيطاليا(؛ الردة عن الجرمي الطابع

 من  التجريد ممارستتتتتتتتتة  ووقف  الدينية  الجماعات  لجميع  التعبير حرية  ضتتتتتتتتتمان 130-124
 الرسولي(؛ )الكرسي المسيحية يعتنقون  من بحق الجنسية

طنية مع المعايير الدولية لحقوق اإلنستتتتان، بما في  ضتتتتمان مواءمة التشتتتتريعات الو  130-125
 ذلك عن طريق شط  جريمة الردة من التشريعات الوطنية واحترام الحق في تبديل الدين )التفيا(؛ 

  الموريتانيين  وتموين  التشتتتتتريعات،  من كجريمة  والردة  للتجديف  إشتتتتتارة أي  إزالة 130-126
 والحق  الدين  تبديل في  الحق  ذلك  فيبما   المعتقد،أو    الدين حرية في  بحق م  الكامل  التمتع  من
 )هولندا(؛ اإليمان عدم في

 واألحوام  والضتتتتتتتتتمير  الفكر، حرية  تنت ك  التي  التشتتتتتتتتتريعية  األحوام  تعديل تقييم 130-127
  بالحقوق   الختاص  الدولي  الع تد أحوتام مع يتمتاشتتتتتتتتتىبمتا    التعبير، وحرية  الدين بحرية  المتعلقتة
 )األرجنتين(؛ والسياسية المدنية

 )أوكرانيا(؛ الدينية الحرية في األساسي بالحق الحر التمتع ضمان 130-128

 بالرق،  الشتتتبي ة  والممارستتتات  الرق   أشتتتوال جميع  لموافحة  فعالة  خطوات  اتخاذ 130-129
  واختطاف م  الضعيفة  الفئات من وغيرهم  األطفال وبيع،  والّسخرة  الجنسي  االستغالل  ذلك  فيبما 

 )ليختنشتاين(؛ للناجين العدالة وتوفير ب م، واالتجار

  الشتتتتبي ة  الممارستتتتاتأو   الرق   حاالت  نطاق  عن  البيانات لجمع  الج ود  تكثيف 130-130
 عن  ستيما، وال  علي ا  القضتاء  بغية  الممارستات  هذه موافحة  وتعزيز قائمة  تكون   قد  التي  بالرق 
  والممتارستتتتتتتتتات  الرق  بحظر المتعلق 031-2015  رقم  للقتانون   الفعتال  التنفيتذ ضتتتتتتتتتمتان  طريق
 )األرجنتين(؛ بالرق  الشبي ة

 حمتايتة  آليتات وتعزيز  أشتتتتتتتتتوتالته بجميع الرق   موتافحتة إلى  الراميتة  الج ود تكثيف 130-131
 )أرمينيا(؛ األطفال سيماوال  للعبودية، تعرضوا الذين األشخاص

 وإطالق وحصتتتتتتترهم  الرق  من  يعانون   الذين  األشتتتتتتتخاص  لتحديد  إجراءات  اتخاذ 130-132
 )أستراليا(؛ بصرامة الرق  موافحة قوانين وإنفاذ الضحايا، ودعم سراح م،

 مواصلة الج ود لموافحة االتجار بالبشر واألشوال المعاصرة للعبودية )البحرين(؛  130-133

 المعاصرة )ال ند(؛ مواصلة اتخاذ التدابير المالئمة للقضاء على جميع أشوال الرق   130-134

 الرق   بمخلفات  المتصلة  الممارسات  على  التام  القضاء  إلى الرامية  الج ود  زيادة 130-135
 )بوروندي(؛

 الستتغالل  حد ووضتع  بالرق   الشتبي ة  الممارستات  لموافحة  الخطوات جميع  اتخاذ 130-136
 )فرنسا(؛ األطفال

 )السودان(؛ بالبشر االتجار لموافحة الوطنية العمل خطة تنفيذ في اإلسراع 130-137
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 مواصلة الج ود لحماية النساء واألطفال من ممارسات االتجار بالبشر )ليسوتو(؛  130-138

  القانوني،  اإلطار  بتحستتتتتتتين  بالبشتتتتتتتر  االتجار  موافحة في  إضتتتتتتتافية  ج ود  بذل 130-139
 )صربيا(؛ الطفل لحقوق  الدولية المعايير على باالعتماد

 االتجتار لموتافحتة العمتل  خطتة في  الطفتل حقوق  بشتتتتتتتتتان  شتتتتتتتتتامتل منظور إدراج 130-140
 وبيع م  العمل  في  واستغالل م  لألطفال  الجنسي  االستغالل  موافحة  مواصلة  أجل من  باألشخاص
 )ماليزيا(؛ ب م واالتجار واختطاف م

  الموارد  توفير  ذلتتتتك  فيبمتتتتا    الرق،  أشتتتتتتتتتوتتتتال  جميع  لحظر  الج ود  تكثيف 130-141
 إلى  للتحقيق  تخضتتع التي  القضتتايا  ُتفضتتيكيما   المتخصتتصتتة  للمحاكم  الكافية  والبشتترية المالية
 )بوتسوانا(؛ إدانات

  ذلك في، بما الجبري   والعمل  بالبشتر  االتجار  على  للقضتاء الالزمة  التدابير  اتخاذ 130-142
 )إيطاليا(؛ األطفال عمل

طريق تحستين ممارستات اتخاذ تدابير إضتافية للقضتاء على الرق، بما في ذلك عن   130-143
 إنفاذ قوانين موافحة هذه الجريمة وتقديم الدعم وإعادة التاهيل لضحايا الرق )بيالرو (؛ 

 لموتافحتة  الوطنيتة  العمتل  لخطتة  الفعتال  التنفيتذ  تلبي  التي  الكتافيتة  الموارد  تعبئتة 130-144
 )إثيوبيا(؛ باألشخاص االتجار

 طريق عن  ذلك  في، بما بالبشتتتتر  تجاراال  موافحة  لقانون   الفعال  التنفيذ  ضتتتتمان 130-145
 )ماليزيا(؛ باألطفال االتجار حاالت عن اإلبالغ تشجيع

  عمل ا خطة  خالل من  ستتتيماوال    بالبشتتتر،  االتجار  لموافحة  ج ودها  تنفيذ تعزيز 130-146
 )الفلبين(؛ الوطنية

 الجبري،  العمل  على  القضتتاء  بغية  والمؤستتستتي  القانوني  اإلطار  وتعزيز  تحستتين 130-147
 )موزامبيق(؛ بالبشر واالتجار األطفال، وُسخرة

 وتحستتتتتتين  الظاهرة وتوثيق به  التوعية طريق عن  باألشتتتتتتخاص  االتجار موافحة 130-148
  الضتحايا حماية  ظل في  المحاكم، أمام  المجرمين جميع محاكمة  بوفالة  وكذلك  القانوني،  اإلطار

 الرسولي(؛ )الكرسي الطوعية والعودة االجتماعي اإلدماج إعادة خالل من ومساعدت م

  الضتتتتتتتتتحايا حقوق   وحماية  بالبشتتتتتتتتتر  االتجار موافحة إلى  الرامية  الج ود  توطيد 130-149
 )نيجيريا(؛ هشة أوضاع في هم الذين واألشخاص الم اجرين حقوق  وكذلك

 )جم ورية المنطقة  في األخر    البلدان مع  بالتنستتتتتيق  بالبشتتتتتر  االتجار موافحة 130-150
 اإلسالمية(؛ إيران

  بتتاألشتتتتتتتتتختاص  االتجتتار  موتتافحتتة  في  التتدوليين  النتتاشتتتتتتتتتطين  جميع  مع  التعتتاون  130-151
 )الصومال(؛

 األولوية تعطي  التي،  للتشتغيل  الوطنية  االستتراتيجية  تنفيذ في  ج ودها  مضتاعفة 130-152
 )إثيوبيا(؛ مستدامة عمل فرص إليجاد

  واالجتماعية،  االقتصتتتتتتتتتادية  الحقوق  تعزيز  إلى الرامية  البرامج  تنفيذ  مواصتتتتتتتتتلة 130-153
 )مصر(؛ الشباب بين البطالة موافحة سيما وال
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  واالقتصتتتادية،  االجتماعية  بالرعاية  المتعلقة  اإلجراءات  نطاق وتوستتتيع مواصتتتلة 130-154
 )كوبا(؛ " و"أولوياتي " "تع داتي المعنونين الحوومة برنامجي إطار في

  المحلي المجتمع  ومبادرة  االقتصتتتتتتتتادية التنمية  برنامج  لتنفيذ  دالج و   مواصتتتتتتتتلة 130-155
 )الكويت(؛

  المتدنيتة  الحتالتة مجتال في  العمتل  تعزيز في أحرزتته  التذي الجيتد  التقتدم مواصتتتتتتتتتلتة 130-156
 )الكويت(؛

  الخدمات على  الحصتتتتول فرص  وتعزيز  الفقر،  لموافحة  ج ودها تعزيز  مواصتتتتلة 130-157
 اآلخرين  الشتتتتركاء وبرامج  الصتتتتلة  ذات  المتحدة األمم  وكاالت مع  بالتعاون   والتعليمية  الصتتتتحية
 الديمقراطية(؛ الشعبية كوريا )جم ورية

 آثار  على  للتغل   المستتتتتدامة  واالجتماعية  االقتصتتتتادية التنمية  تعزيز  مواصتتتتلة 130-158
 )الصين(؛ فقر في يعيشون  الذين األشخاص عدد وخفض 19-كوفيد جائحة

  المدقع  والفقر  الفقر لموافحة  الناجحة الوطنية  برامج ا وتوطيد  تنفيذ مواصتتتتتتتتتلة 130-159
 البوليفارية(؛ فنزويال )جم ورية االجتماعي واإلقصاء

 إيران  )جم وريتتة  البلتتد  في  المتتدقع  الفقر  على  للقضتتتتتتتتتتاء  ج ودهتتا  مواصتتتتتتتتتلتتة 130-160
 اإلسالمية(؛

 ستتتتتيماوال    التغذية، ستتتتتوء  موافحة  وزيادة  الغذائي  األمن لتعزيز  األولوية  إعطاء 130-161
 الرسولي(؛ )الكرسي واألطفال النساء بين

 والنظافة  الصحي  والصرف  الشرب  مياه  نوعية تحسين  إلى  الرامية  الج ود تعزيز 130-162
 )بربادو (؛ المدار  في سيماوال  الصحية،

 )األردن(؛ األسرة لرفاه الوطني البرنامج لتنفيذ الج ود مواصلة 130-163

 )ليبيا(؛ األسرة لرفاه الوطني البرنامج لتنفيذ الج ود مواصلة 130-164

 أجتل من  األستتتتتتتتترة  لرفتاه الوطني البرنتامج تنفيتذ إلى الراميتة  ج ودهتا  مواصتتتتتتتتتلتة 130-165
 )عمان(؛ واستقرارها باألسرة الن وض

 العربية  )المملكة  األسرة  لرفاه  الوطني  البرنامج  تنفيذ  إلى  الرامية  الج ود  مواصلة 130-166
 السعودية(؛

 لجميع  والثقافية  واالجتماعية  االقتصتتتتتادية  الحقوق   نحو  المستتتتتتمر  التقدم تعزيز 130-167
 )تونس(؛ الموريتانيين

 جائحة أثر  من  للحد  للجائحة  والتصتتدي  للتضتتامن  الوطنية الخطة  تنفيذ  مواصتتلة 130-168
 )ملديف(؛ الضعفاء السوان على 19-كوفيد

 لجائحة  الحالي  الستياق في  ستيماوال    الستن،  لكبار  اإلنستان  حقوق   حماية تعزيز 130-169
 )األرجنتين(؛ 19-كوفيد

 )البحرين(؛ الجائحة سياق في الصحية الرعاية خدمات لتوفير الج ود تكثيف 130-170
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  الرعاية على  الجميع  حصتول  إموانية تحستين إلى  الرامية  الج ود  تعزيز مواصتلة 130-171
 واإلنجابية  الجنستتية  الصتتحية  الرعاية  ومعلومات  خدمات  على  الحصتتول  ذلك فيبما   الصتتحية،
 )فيجي(؛

 الخطر  حاالت في  الحمل،  إن اء  على  الشرعية  إضفاء  أجل  من  تشريعات ا  تعديل 130-172
  للجنين  شتتتتتتديدة  بإعاقة  واإلصتتتتتتابة  المحارم،  وستتتتتتفا   واالغتصتتتتتتاب  الحامل،  المرأة  حياة  على

 )الدانمر (؛

  بإدراج  والتنمية  الستتتتوان  بشتتتتان  نيروبي قمة  مؤتمر في قطع  الذي  االلتزام  تنفيذ 130-173
 المتوستتتتطة  للمدار   الدراستتتتية  المناهج في  واإلنجابية الجنستتتتية  الصتتتتحة  عن دراستتتتية  وحدة

 الصتتتتتحة  مناهج في  للمراهقين  واإلنجابية  الجنستتتتتية  الصتتتتتحة عن  دراستتتتتية  ووحدات  والثانوية،
 (؛آيسلندا) الط  وكليات

 اإلنجابية  بالصتتحة  باالعتراف يقضتتي  الذي  2017لعام    قانون ا  إنفاذ  على  العمل 130-174
  قانون ا  وتنفيذ  البلد  في األنثوية  التناستتتتلية  األعضتتتتاء تشتتتتويه تجريم  عن فضتتتتالا   عالمي، كحق
 )نيوزيلندا(؛ الطفل لحماية العام

 2017  الثاني/نوفمبر  تشتتتتترين  بتاريخ  الصتتتتتادر  اإلنجابية  الصتتتتتحة  قانون   تنفيذ 130-175
  التناستتتتلية  األعضتتتتاء  تشتتتتويه ممارستتتتة  على  بالقضتتتتاء  المتعلق  جانبه  ستتتتيماوال   ،فعاالا   تنفيذاا 
 )بلجيوا(؛ األنثوية

 جميع  تعليم  ب تتدف  التعليم  على  الحصتتتتتتتتتول  فرص  لزيتتادة  ج ودهتتا  مواصتتتتتتتتتلتتة 130-176
 اإلسالمية(؛ إيران )جم ورية سنة 15 عن أعمارهم تزيد الذين األشخاص

  وكذلك  الوطنية  الدراستتتية  مناهج ا في  اإلنستتتان  حقوق   مجال في  التثقيف تعزيز 130-177
 )إندونيسيا(؛ القانون  إنفاذ وموظفي العموميين الموظفين تدري  في

  معتدالت  وتخفيض  الصتتتتتتتتتغيرات  الفتيتات  تعلم  متدة  إلطتالتة  محتددة  برنتامج  تنفيتذ 130-178
 )أنغوال(؛ المدار  من تسرب ن

  وانتظام م  االبتدائية  بالمدار   األطفال  التحاق فرص  بتحستتين  التزام ا مواصتتلة 130-179
 )بربادو (؛ المدار  في

 مع تمشتتتتتتتتتيتاا   المجتاني،  والتعليم  اإللزامي  للتعليم  الحتاليتة  الفترات  تمتديد في  النظر 130-180
 (؛سري النكا) 4 المستدامة التنمية هدف

  مجتال  في التثقيف  خالل  من ذلتك  فيبمتا  الوطنيتة،  القتدرات لبنتاء خطوات اتختاذ 130-181
 )باكستان(؛ اإلنسان حقوق  مجال في الدولية موريتانيا اللتزامات لالمتثال اإلنسان، حقوق 

 الوظيفة  لموظفي  اإلنستتتتتتتتتان  حقوق   مجال في  والتوعية  التثقيف برامج وضتتتتتتتتتع 130-182
 )الجزائر(؛ العمومية

  األطفال  في م بمن  األطفال،  لجميع  التعليم  على  الحصتتتول في  المستتتاواة  ضتتتمان 130-183
 )كازاخستان(؛ اإلعاقات ذوو

 خالل من  ذلك فيبما   التعليم،  على الجميع  حصتتتتول  لضتتتتمان  الج ود  مواصتتتتلة 130-184
 )بنغالديش(؛ المدار  من التسرب لمنع التعليم في االستثمار تعزيز
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 مع جيد، تعليم  على  الجميع  حصتتتتول  لضتتتتمان  التعليم  مجال في  ج ودها  تكثيف 130-185
 )جيبوتي(؛ والفتيات للنساء األمية محو على خاص بوجه التركيز

 توفير  طريق  عن  ذلتتك  فيبمتتا    التعليم،  نوعيتتة  زيتتادة  إلى  الراميتتة  الج ود  تعزيز 130-186
 (؛سري النكا) الم ني التعليم برامج وتعزيز للمدرسين المستمر التدري 

 توفير  طريق  عن  ذلتتك  فيبمتتا    التعليم،  نوعيتتة  زيتتادة  إلى  الراميتتة  الج ود  تعزيز 130-187
 الريفية  المناطق في  ستيماوال    والمدار ،  التعليمية  المرافق  وتحستين وبناء  للمدرستين،  التدري 
 )ماليزيا(؛

 الحوومي  التنستتتتتتتتيق لفريق  القدرات  وبناء  التدري   مجال في  التعاون   مواصتتتتتتتتلة 130-188
 )الحوومية الرستتتتتتمية  وال يئات  والمؤستتتتتتستتتتتتات  الوزارات  يمثل  الذي  اإلنستتتتتتان، بحقوق   المعني
 المتحدة(؛ العربية )اإلمارات 2014عام  منذ واألمنية(

  وتحستتتتين  للمدرستتتتين  التدري   بتوفير  التعليم  نوعية  لتحستتتتين  الج ود  مواصتتتتلة 130-189
 فلسطين(؛ )دولة الريفية المناطق في المدار 

 )ميانمار(؛ جيداا  كامالا  تعليماا  األطفال لجميع تكفل التي تدابيرها مواصلة 130-190

 جميع في  التعليم على  والنستتتتتاء  الفتيات  بحصتتتتتول  المتعلقة  الستتتتتياستتتتتات تعزيز 130-191
 )الجزائر(؛ المستويات

 جميع   باتخاذ  ستتتتتتتيماال    المرأة،  حقوق  حماية  لتعزيز  المبذولة  الج ود  مواصتتتتتتتلة 130-192
 )ألمانيا(؛ والفتيات النساء ضد العنف موافحة لقانون  البرلمان تمرير لضمان الالزمة التدابير

 في   الحماية  آليات وتعزيز  المرأة ضتتد  بالعنف  المتعلق  القانون  مشتتروع  استتتكمال 130-193
 )غابون(؛ الجائحة سياق

 )سويسرا(؛ المرأة ضد العنف موافحة قانون  لتنفيذ فعالة آليات وضع 130-194

 )األرجنتين(؛ األنثوية التناسلية األعضاء تشويه تحظر التي التشريعات تعزيز 130-195

  إلفالت حد ووضتتع  بستترعة  والفتيات  النستتاء  ضتتد  العنف  لموافحة  قانون   اعتماد 130-196
 )فرنسا(؛ العقاب من العنف هذا مرتكبي

  العنف  أشوال جميع  موافحة  إلى  راميةال  والتدابير  القوانين  جميع  وتعزيز  مواصلة 130-197
 )جيبوتي(؛ المرأة ضد

 والعام،  الخاص  المجالين في  والفتيات،  النستتتتاء  ضتتتتد  العنف  حاالت في  التحقيق 130-198
 )ملديف(؛ المسؤولين ومقاضاة

 السواء،  على  والعام  الخاص  المجالين  في  المرأة،  ضد  العنف  حاالت  في  التحقيق 130-199
 األسود(؛ )الجبل المسؤولين ومعاقبة ومقاضاة

 اإلنستتتتتتان  لحقوق   الدولية  للمعايير  وفقاا   جنائية جريمة  بانه  االغتصتتتتتتاب تعريف 130-200
  مرتكبي ا ومالحقة  المالئم  النحو  على  والفتيات  النستاء  ضتد  العنف  حاالت في  التحقيق  وضتمان
 مارشال(؛ )جزر ومعاقبت م

 على  ن ائياا   بالقضاء  التعجيل أجل  من األنثوية  التناسلية  األعضاء تشويه تجريم 130-201
 )أوروغواي(؛ 2025عام  بحلول الضارة الممارسة هذه
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 )السنغال(؛ األنثوية التناسلية األعضاء تشويه لممارسة حد لوضع  تدابير  اتخاذ 130-202

 التمتع من  والفتيات  النستتتتاء تمنع  التي  الضتتتتارة  العرفية  للممارستتتتات  حد وضتتتتع 130-203
 )زامبيا(؛ ووراثت ا األراضي امتال  في الحق سيماوال  بحقوق ن، الكامل

 وتشتتتتتتتتتويتته   الجنس  نوع  على  القتتائم  العنف  لتجريم  اإلجراءات  من  مزيتتد  اتختتاذ 130-204
 )النرويج(؛ وإنفاذه القانوني اإلطار تعزيز ذلك فيبما  األنثوية، التناسلية األعضاء

  القائم  والعنف  الجنستتتتي  العنف  أشتتتتوال جميع  على  للقضتتتتاء  فعالة  خطوات  اتخاذ 130-205
  المعايير مع يتستق  االغتصتاب لجريمة  تعريف وضتع طريق عن  ذلك فيبما   الجنس، نوع  على
 )ليختنشتاين(؛ للناجيات العدالة وضمان اإلنسان، لحقوق  الدولية

وفي   القانون  في  والفتيات،  النستتتتاء  ضتتتتد  والتمييز  العنف  أشتتتتوال جميع موافحة 130-206
  األطفال وزواج األنثوية  التناستتتلية  األعضتتتاء تشتتتويه لمنع  الج ود  من  المزيد  وبذل الممارستتتة،
 )إيطاليا(؛ والقسري  المبور والزواج

 )المغرب(؛ والفتيات النساء ضد العنف لموافحة الج ود مواصلة 130-207

 )ميانمار(؛ والفتيات اءالنس ضد العنف لموافحة قانون  مشروع اعتماد 130-208

 )كينيا(؛ والفتيات النساء ضد العنف بشان وطني قانون  بسن التعجيل 130-209

  العنف موافحة  قانون  على  الوطنية  الجمعية  تصتتتديق  أجل من  الج ود مواصتتتلة 130-210
 )موزامبيق(؛ والفتيات النساء ضد سيماوال  الجنس، نوع على القائم

  التناستتتتتلية  األعضتتتتتاء  تشتتتتتويه  لموافحة  القطاعات  ومتعدد  شتتتتتامل ن ج  اعتماد 130-211
 )بوتسوانا(؛ والتوعية للتدري  بحمالت والقيام تجريمه، ذلك فيبما  األنثوية،

  ن جاا   االعتبار في  ياخذ األنثوية  التناستتلية  األعضتتاء تشتتويه يجرم  قانون   اعتماد 130-212
 بين  والمستتتتتتاواة  اإلنستتتتتتان،  حقوق  ويراعي  االجتماعية،  المعايير  تغيير وكذا  القطاعات،  متعدد

 (؛آيسلندا) الخدمات مقدمي وتدري  الجنسين،

اعتماد قانون يجرم تشتويه األعضتاء التناستلية األنثوية واتخاذ تدابير لزيادة الدعم   130-213
 ندا(؛ المقدم لمقدمي الخدمات الذين يوفلون الرعاية الطبية والنفسية واالجتماعية للناجيات )ك 

 وتشتتتتتتتتتويتته  الجنس  نوع  على  القتتائم  العنف  يجرم  وطني  قتتانون   وتنفيتتذ  اعتمتتاد 130-214
 (؛بوركينا فاسو) األنثوية التناسلية األعضاء

 على  القضتتتاء  من ا  بوستتتائل  والفتيات،  النستتتاء  ضتتتد  العنف  أشتتتوال جميع  إن اء 130-215
 عمل  وخطة  قانون   مشتتروع  واعتماد األنثوية،  التناستتلية  األعضتتاء لتشتتويه  المستتتمرة  الممارستتة
 )فنلندا(؛ والفتيات النساء ضد العنف لموافحة جديدة وطنية

 لتشتتتتتتويه الستتتتتترية  الممارستتتتتتة استتتتتتتمرار  موافحة إلى  الرامية  اإلجراءات  تكثيف 130-216
 )غابون(؛ األسرة وأفراد اآلباء في م بمن مرتكبي ا، بمعاقبة وذلك، األنثوية التناسلية األعضاء

، األنثوية  التناستلية  األعضتاء تشتويه ممارستة  موافحة إلى  ت دف  إجراءات  تنفيذ 130-217
 )كينيا(؛ األسرة وأفراد اآلباء في م بمن المتورطين، على صارمة عقوبات باعتماد سيماوال 

 األنثوية   التناستتتتتلية  األعضتتتتتاء وتشتتتتتويه  القستتتتتري  الزواج  إلن اء  الج ود  تكثيف 130-218
 )الفلبين(؛
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 ستتتتتتيماوال   والفتيات،  النستتتتتتاء  حقوق   حماية  مجال في المحرز  التقدم مواصتتتتتتلة 130-219
 )لبنان(؛ والفتيات النساء ضد العنف لموافحة المعدل القانون  اعتماد

 شتوو   تقديم  عن  االغتصتاب  ضتحايا ثْني في  يتستب ال   الذي  الزنا، تجريم  إلغاء 130-220
 )البرتغال(؛ الزنا على معاقبت م إلى أيضاا  يؤدي أن يمون بل فحس ،

 )باكستان(؛ المرأة بتموين المتعلقة التدابير اتخاذ مواصلة 130-221

 )الكاميرون(؛ الفتيات وحقوق  المرأة حقوق  تعزيز في المحرز التقدم مواصلة 130-222

 أجل من  الجنستاني،  المنظور  مراعاة لتعميم  الوطنية  االستتراتيجية  تنفيذ مواصتلة 130-223
 )الصين(؛ المرأة حقوق  حماية وتحسين الجنسين بين المساواة تعزيز

تعزيز الج ود الراميتة إلى زيتادة تعزيز حقوق المرأة، بمتا في ذلتك من خالل اتختاذ   130-224
 إجراءات لتحسين معدالت محو األمية وخفض معدالت التسرب بين النساء والفتيات )اليابان(؛ 

 )ميانمار(؛ واالقتصادي السياسي القطاعين في المرأة بتموين الن وض مواصلة 130-225

  ضتتد  والعنف  للتمييز  التصتتدي  خالل من  اإلنستتان  بحقوق  التمتع  تعزيز  مواصتتلة 130-226
 )بربادو (؛ المرأة ضد التمييز على القضاء لجنة توصيات مع تمشياا  والفتيات، النساء

 النسائية وتعزيز قدرات وقيادة سيدات األعمال )المغرب(؛ تشجيع ريادة المشاريع   130-227

 )إندونيسيا(؛ الرسمي العمل على المرأة حصول لتيسير مشجعة بيئة ت يئة 130-228

 الضوء  وتسليط،  النساء  لصالح  الصغيرة  والمشاريع  للبرامج  الدعم  تقديم  مواصلة 130-229
 )ليبيا(؛ القرار صنع في م ارات ن على

  اقتصتتتادياا   المرأة  وتموين  والعامة  الستتتياستتتية  المشتتتاركة  لتعزيز  الج ود  مواصتتتلة 130-230
 )تونس(؛

  المجتمعتات أفراد  من  وغيرهتا المرأة  تمثيتل زيتادة  إلى  الراميتة  التتدابير  مواصتتتتتتتتتلتة 130-231
 )نيبال(؛ العامة والحياة السياسية الحياة في الم مشة

 والتشتريعية  التنفيذية  ال يئات في  المرأة  تمثيل  زيادة  إلى  الرامية  الج ود  مواصتلة 130-232
 )السودان(؛ القرار صنع مستويات جميع على

  تمثيل ا  ذلك فيبما  النشتتطة،  ومشتتاركت ا  المرأة  تموين أجل  من  العمل مواصتتلة 130-233
 )كوبا(؛ القرار صنع هيئات في

  القرار صتتتتتتتنع  وهيئات  التشتتتتتتتريعية  ال يئات في  المرأة  تمثيل حصتتتتتتتة  تحستتتتتتتين 130-234
 )الصومال(؛

 )بنغالديش(؛  والسياسية  العامة  الحياة  في  المرأة  تمثيل  لزيادة  إضافية  ج ود  بذل 130-235

 بين  الحقوق  في  المستتتتتاواة  لضتتتتتمان  والمحلية  الدولية  القوانين  تعزيز مواصتتتتتلة 130-236
 في الحق  عن  فضتتالا  واألزواج،  األطفال  إلى  الجنستتية  بنقلفيما يتعلق    ستتيماوال    والمرأة،  الرجل
 )غانا(؛ ووراثت ا األرض امتال 

  الجنستتتية منح في  والمرأة  الرجل  بين  المستتتاواة  لضتتتمان  الجنستتتية  قانون  تنقيح 130-237
 )كندا(؛ لألطفال المدني والتسجيل
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  والن وض  للفتيتتتات  اإللكتروني  التعليم  مرافق  لتوفير  الج ود  بتتتذل  مواصتتتتتتتتتلتتتة 130-238
 )ال ند(؛ الم ني التدري  مرافق إلى الوصول في بالمساواة

 في   والفتيات  للفتيان  البدني  العقاب  أشتتوال  من شتتول ألي  الصتتريح  الحظر  كفالة 130-239
 )شيلي(؛ المنزل في ذلك فيبما  األماكن، جميع

  لألطفتال  البتدنيتة  العقوبتة  لحظر  األولويتة  ستتتتتتتتتبيتل  على  واعتمتاده  قتانون   إعتداد 130-240
 العقوبتة  أحوتام  في ب تا النطق وحظر  المنزل ذلتك  فيبمتا  األمتاكن،  جميع  في العبتارة  بصتتتتتتتتتريح
 )زامبيا(؛ الجرائم على

 زواج حظر  بغية الشتتتتتتخصتتتتتتية،  األحوال مدونة  ذلك فيبما   التشتتتتتتريعات،  تعديل 130-241
 )الموسيك(؛ األطفال

 زواج   التحا جميع على  القضتتتتاء  ب دف  األطفال، زواج  إن اء في  قدماا   المضتتتتي 130-242
 )كازاخستان(؛ المستدامة التنمية ألهداف وفقاا  2030عام  بحلول األطفال

 ووضتع   األطفال وزواج  القستري  الزواج  على  القضتاء  إلى  الرامية  الج ود  مواصتلة 130-243
  التعليم على  موريتانيا في  األطفال جميع  حصتتتتتول  ضتتتتتمان  ب دف  لألطفال  القستتتتتري   للعمل حد
 الرسولي(؛ )الكرسي والجيد الكامل

 بحمالت  القيام طريق  عن  ستتتتتيماوال   األطفال، زواج  لموافحة  ج ودها مواصتتتتتلة 130-244
 )غابون(؛ الدينية والقيادات التقليديين الزعماء بين توعية

  العمل في  واستتتتتتتغالل م  لألطفال  الجنستتتتتتي  االستتتتتتتغالل لموافحة  الج ود  تكثيف 130-245
 )بيالرو (؛

 عن  والتدفتاع  وحمتايت م  بتاألطفتال الن وض  مجتال  في  المحرز  التقتدم  مواصتتتتتتتتتلتة 130-246
 )تونس(؛ حقوق م

 لجميع  وإصتتتتتتدارها  الميالد  لشتتتتتت ادات المنتظم  التستتتتتتجيل  لضتتتتتتمان  تدابير  اتخاذ 130-247
 )كينيا(؛ وضع م عن النظر بغض الوطنية األراضي على المولودين األطفال

 )كينيا(؛ األطفال عمل لموافحة العمل خطة لتنفيذ الالزمة الخطوات اتخاذ 130-248

 )أنغوال(؛ الطفل عمل لموافحة محددة تدابير اتخاذ 130-249

 )أوكرانيا(؛ األطفال عمل على القضاء إلى الرامية الج ود تكثيف 130-250

  األطفتال  في م  بمن  التعليم،  في  األطفتال  حق  إلعمتال  اإلجراءات  من  مزيتد  اتختاذ 130-251
 )النرويج(؛ اإلعاقة ذوو واألطفال مدني تسجيل وثائق يحملون ال  الذين

  بالمدار ،  األطفال جميع  التحاق  ومعدالت  التعليم  على  الحصتول  فرص  تحستين 130-252
 في يعيشتتتتتون   الذين  واألطفال  اإلعاقة ذوي   األطفال  مثل ،حاالا   ألضتتتتتعف م  بالنستتتتتبة ستتتتتيماوال  

 )ألمانيا(؛ الريفية المناطق في يعيشون  الذين واألطفال الشوارع

 )البرتغال(؛ المدنية والوثائق المدني التسجيل على الجميع حصول ضمان 130-253

  اإلعاقة  لذوي   العامة  الخدمات  توفير أجل  من  االستتتتتتتتتراتيجيات  تنفيذ مواصتتتتتتتتلة 130-254
 فلسطين(؛ )دولة واالقتصادية االجتماعية الحياة في إدماج م وزيادة
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 الصتتتحية  الرعاية  وتوفير  ودمج م  اإلعاقة ذوي   حقوق   لحماية  ج ودال  مضتتتاعفة 130-255
 )السودان(؛ ل م

 المالئمة  الصتتتتتتحية  الرعاية  على  اإلعاقة  ذوي   األطفال جميع  حصتتتتتتول  ضتتتتتتمان 130-256
 )بلغاريا(؛ الشامل التعليم في اإلعاقة ذوي  األطفال جميع حق وضمان

  التعليم  في اإلعتاقتة ذوي   األطفتال جميع  حق  لضتتتتتتتتتمتان  الخطوات  من مزيتد  اتختاذ 130-257
 )ال ند(؛ المدار  في الشامل

 في   إدماج م  ستتتتتتتتيماوال   اإلعاقة،  ذوي   األشتتتتتتتتخاص  لحماية  الج ود  مواصتتتتتتتتلة 130-258
 )الجزائر(؛ المدار 

  األطفتتال  حصتتتتتتتتتول  دون   تحول  التي  الحواجز  إزالتتة  إلى  الراميتتة  الج ود  تعزيز 130-259
  والجيد  الشتتتتتامل  التعليم  ونظام الصتتتتتحية،  الرعاية  وخدمات  االجتماعية،  الحماية  على  المعوقين
 )فيجي(؛

 ضتتتد  التمييز  أشتتتوال جميع  على  للقضتتتاء  شتتتاملة استتتتراتيجية  اعتماد في  النظر 130-260
 )غانا(؛ اإلعاقة ذوو واألطفال األقليات إلى المنتمون  األطفال في م بمن الضعفاء، السوان

  التتذين  في م  بمن  والالجئين،  الم تتاجرين  لحمتتايتتة  القتتائم  التتدولي بتتاإلطتتار  االلتزام 130-261
  المتحتدة )المملكتة موريتتانيتا في  المطتاف ب م  ينت ي  التذين  الكنتاري  جزر إلى الستتتتتتتتتفر  يحتاولون 
 الشمالية(؛ وأيرلندا العظمى لبريطانيا

 حقوق   حماية إلى  تستعى  التي  للتشتريعات  الكامل  التنفيذ أجل من  الج ود  تكثيف 130-262
 )غانا(؛ أسرهم وأفراد الم اجرين العمال

 بحتالتةفيمتا يتعلق   ستتتتتتتتتيمتاوال   للم تاجرين،  اإلنستتتتتتتتتان حقوق   حمتايتة ضتتتتتتتتتمتان 130-263
  لالستتتغالل  خاص  بشتتول  المعرضتتات  منازل،  كعامالت  قانونية غير  بصتتورة  العامالت  الم اجرات
 الرسولي(؛ )الكرسي والبغاء

  البلتتتد  في  يعيشتتتتتتتتتون   التتتذين  الم تتتاجرين  لعمتتتالا  حقوق   حمتتتايتتتة  تعزيز  زيتتتادة 130-264
 (؛النكا سري )

  ألطفتال ذلتك  فيبمتا   الشتتتتتتتتتامتل، التعليم لتطوير  األموال تخصتتتتتتتتتي  مواصتتتتتتتتتلتة 130-265
 )ليسوتو(؛ النظاميين غير الم اجرون 

 ودعم القتانونيتة  المشتتتتتتتتتورة  تقتديم  خالل  من والم تاجرين الالجئين  حقوق   تعزيز 130-266
 )الصومال(. االندماج

  )الدول(  الدولة موقف  التقرير  هذا في  الواردة  التوصتتتتتتتتيات  و/أو  االستتتتتتتتتنتاجات جميع  وتعوس -131
  كول. العامل الفريق من معتمدة أن ا على تفسرأال  وينبغي االستعراض. قيد الدولة و/أو المقدمة
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Annex 

  Composition de la délégation 

La délégation de la Mauritanie était présidée par SEM Mohamed El Hassen 

BOUKHREISS, Commissaire aux Droits de l’Homme, à l’Action Humanitaire et aux 

Relations avec la Société Civile et composée des membres suivants: 

• SEM BAL Mohamed El Habib, Ambassadeur, Représentant permanent; 

• Mr Harouna TRAORE, Chargé de mission à la Présidence de la République; 

• Mr Isselmou MEINOUH, Conseiller au Premier Ministère; 

• Mr Moulaye Abdallah MOULAYE ABDALLAH, Directeur des Affaires 

Pénales et de l’Administration Pénitentiaire au Ministère de la Justice; 

• Mr Sid’Ahmed Lebatt AMAR, Directeur des Conventions et Traités au 

MAECME; 

• Mr Mohamed Lemine Mohamed El Bechir, Premier Conseiller à la Mission; 

• Mr Saleck Hammah, Premier Conseiller à la Mission; 

• Mr Sidi Mohamed Ahmed JIDOU, Directeur Général du Centre d’Accueil et 

d’Insertion des Enfants en Conflit avec la loi; 

• Mr Khaled CHEIKHNA, Conseiller Juridique au Ministère de la Fonction 

Publique, du Travail et de la Modernisation de l’Administration; 

• Mr Abdallahi DIAKITE, Conseiller Juridique au Ministère des Affaires 

Sociales, de l’Enfance et de la Famille; 

• Mr Sidi Mohamed LIMAM, Directeur de la Protection des Droits de 

l’Homme et du Suivi des Engagements Internationaux au Commissariat; 

• Mr Mohameden Horma BABANA, Directeur des Relations avec la Société 

Civile au Commissariat; 

• Mr Isselmou SALIHI, Coordinateur du Centre d’Information, de 

sensibilisation et de Documentation au CDHAHRSC; 

• Madame Warda Mohamed Khouye, Conseillère à la Mission; 

• Toutou Yargue AMBOUHA, Cadre au Centre d’Information, de 

Sensibilisation et de Documentation au CDHAHRSC. 
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