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تهدي حكومة الجمهورية اإلسالالالالالالالالالالالالالاليمية الموريتانية تحياتها إلى رئيق ولعاالالالالالالالالالالالالالالا  ال ري  ال امل   - 1
 19الم ني باالسالت را  الدوري الاالاملو وتتاالرا باإلةالارة إلى االسالت را  المت ا  لها الذي لجري في 

ن قبل توصالالالالالالالالالالالالالالية م  266لثنا  الدورة السالالالالالالالالالالالالالالاب ة والثيث نو والذي تاق   يله  2021كانون الثاني/يناير  
 المست ِرضة.  الدول 

توصالية  201توصاليةو قرر  الحكومة قبول   266وب د تحا ل دق   لهذه التوصاليا  الاال  عددها  -2
 توصية. 65بما مجموعه ًا واإلحاطة عام

وتجدد الحكومة التزامها بالت اون في إطار االسالالالالالالالالت را  الدوري الاالالالالالالالالاملو ألنها مقتن ة ب ن هذه  -3
اآللية تؤدي دورًا ف ااًل في ت زيز حقوق اإلنسالالالالالالالالالالان وحمايتها من  يل السالالالالالالالالالالمام بمجرا  حوار لنا  ومت م  يتي   

 ا  في هذا المجال. ال رصة إلعادة تق يم حالة حقوق اإلنسان باكل موضوعي ولتاادل لفال الممارس 

وبقبول موريتانيا لم ظم التوصالالالالالاليا  المقدمةو تظهر موريتانيا إرادتها ال ميقة لمواصالالالالالالاة الجهود الرامية   – 4
  إلى ت زيز حقوق اإلنسالالالالانو مت احتراك لحكاك الدسالالالالتور والتاالالالالري ا  الوطنية السالالالالارية وااللتزاما  التي ت هد  لها 

 موريتانيا في مجال حقوق اإلنسان.

  ا التوصالالاليا  التي لم تواف  عا ها موريتانياو فهي توصالالاليا  تت ار  مت لحكاك الدسالالالتور لو ال  مكن لم  -5
 تن  ذها في هذه المرحاة.

وتتاالمن ب   هذه التوصاليا  عناصالر ال تسالتميت موريتانيا قبولها لو تمبيقها ألسالااو دسالتورية  -6
 ماقة بال  ل.لو قانونيةو في ح ن لن ال ناصر الهامة األ رى الواردة ف ها م

  وتت هد موريتانيا لتقد م تقرير منتصف المدة عن التقدك المحرز إلى ال ري  ال امل الم ني باالست را   -7
 الدوري الاامل.

  لترقيم ال قرا  الوراد في تقرير  وفيما ياي قائمة التوصالالالالالاليا  المقبولة والتوصالالالالالاليا  ، ر المقبولةو وفقاً  -8
 .2021ةااط/فبراير  5الدوري الاامل المناور في ال ري  ال امل الم ني باالست را  

 التواياو المقبولة - والا  

 تعايا اإلطار المعياري والمؤسسي لحقوق اإلنسان - لف 

 التصديق على الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان -1 

 )إندونيسيا(؛ 130-27

 )نام بيا(؛ 130-36

 )لولندا(؛ 130-5

 )رواندا(؛ 130-33

 )الصومال(؛ 130-34

 )زامبيا(؛ 130-37

 )السنغال(. 130-35
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 مواءمة التشريعاو الوطنية مع الصكوك المصدق عليها -2 

 )كندا(؛ 130-117
 )كو  د  وار(؛ 130-49
 )االتحاد الروسي(. 130-47

 تعايا المؤسساو الوطنية لحقوق اإلنسان -3 

 )إندونيسيا(؛ 130-61
 )ال راق(؛ 130-104
 )موزامب  (؛ 130-116
 )نيج ريا(؛ 130-90
 )باكستان(؛ 130-181
 )االتحاد الروسي(؛ 130-58
 )تو،و(؛ 130-59
 )لو،ندا(؛ 130-115
 )اإلمارا  ال ربية المتحدة(؛ 130-103
 )اإلمارا  ال ربية المتحدة(؛ 130-188
 )الوال ا  المتحدة األمريكية(؛ 130-114
 )لنغيد ش(. 130-60

 التعاون مع آلياو حقوق اإلنسانتعايا  -4 

 )جمهورية كوريا الا بية الد مقراطية(؛ 130-46
 )مصر(؛ 130-42
 )ليسوتو(؛ 130-41
 )المماكة المتحدة لبريمانيا ال ظمى وليرلندا الامالية(. 130-38

 تعايا الحقوق المدنية والسياسية )حرية التعبير والديل وتكويل الجمعياو( -باء 

 )الكوي (؛ 130-156
 )البرتغال(؛ 130-253
 )ن وزياندا(؛ 130-120
 )عمان(؛ 130-121
 )ليرلندا(؛ 130-119
 )ليرلندا(؛ 130-118
 )الوال ا  المتحدة األمريكية(. 130-122
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 مكافحة االتجار بالبشر والتعذيب والتمييا -تيم 

 مكافحة االتجار بالبشر بما في ذلك  شكال الرق المعاارة -1 

 لوروندي(؛) 130-135

 )إث وبيا(؛ 130-144

 )فناندا(؛ 130-40

 )فرنسا(؛ 130-136

 )الكرسي الرسولي(؛ 130-148

 )الهند(؛ 130-134

 اإلسيمية((؛ - )إيران )جمهورية 130-150

 )ليسوتو(؛ 130-138

 )ليختناتاين(؛ 130-205

 )مال زيا(؛ 130-145

 )مال زيا(؛ 130-140

 )موزامب  (؛ 130-147

 )هولندا(؛ 130-110

 )ن وزياندا(؛ 130-111

 )نيج ريا(؛ 130-149

 )النرويج(؛ 130-113

 )ال اب ن(؛ 130-146

 )صربيا(؛ 130-139

 )السودان(؛ 130-137

 )المماكة المتحدة لبريمانيا ال ظمى وليرلندا الامالية(؛ 130-74

 )الوال ا  المتحدة األمريكية(؛ 130-105

 )األرجنت ن(؛ 130-130

 )لرم نيا(؛ 130-131

 )لستراليا(؛ 130-132

 )الاحرين(؛ 130-133

 )ل يروس(؛ 130-143

 )لوتسوانا(؛ 130-141

 )إ ماليا(. 130-142
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 القضاء على التعذيب -2 

 )الدانمرك(؛ 130-102
 )فرنسا(؛ 130-101
 )سويسرا(. 130-106

 القضاء على التمييا -3 

 )جورجيا(؛ 130-57
 )،انا(؛ 130-260
 )المكسيك(؛ 130-50
 )صربيا(؛ 130-71
 )إساانيا(؛ 130-73
 )تو،و(؛ 130-72
 )لو،ندا(؛ 130-62
 )لنغوال(؛ 130-70
 )البرازيل(؛ 130-66
 )لاغاريا(؛ 130-68
 )إ ماليا(. 130-69

 حماية حقوق فئاو محد ة )النساء واألطفال وذوو اإلعاقة والمهاترون( - ال 

 )األرجنت ن(. 130-169

 تعايا حقوق المر ة -1 

 )الكام رون(؛ 130-222
 )كندا(؛ 130-56
 )كندا(؛ 130-213
 )الص ن(؛ 130-223
 )ة اي(؛ 130-51
 )كوبا(؛ 130-233
 )جمهورية الكونغو الد مقراطية(؛ 130-54
 )فناندا(؛ 130-215
 )فرنسا(؛ 130-196
 )،الون(؛ 130-193
 )،الون(؛ 130-216
 )للمانيا(؛ 130-108



A/HRC/47/6/Add.1 

GE.21-05153 6 

 )للمانيا(؛ 130-192
 )آ ساندا(؛ 130-212
 )آ ساندا(؛ 130-173
 )إندونيسيا(؛ 130-228
 )ليرلندا(؛ 130-52
 )اليابان(؛ 130-224
 )األردن(؛ 130-163
 )ك نيا(؛ 130-209
 )ك نيا(؛ 130-217
 )لبنان(؛ 130-219
 )ل بيا(؛ 130-164
 )ل بيا(؛ 130-229
 )ليختناتاين(؛ 130-129
 )ماد ف(؛ 130-198
 )جزر مارةال(؛ 130-200
 )الجبل األسود(؛ 130-199
 )المغرو(؛ 130-207
 )المغرو(؛ 130-227
 )موزامب  (؛ 130-210
 )ميانمار(؛ 130-225
 )ميانمار(؛ 130-208
 )ن اال(؛ 130-231
 )ن وزياندا(؛ 130-174
 )النرويج(؛ 130-204
 )عمان(؛ 130-165
 كستان(؛)با 130-221
 )ال اب ن(؛ 130-218
 )المماكة ال ربية الس ود ة(؛ 130-63
 )المماكة ال ربية الس ود ة(؛ 130-166
 )الصومال(؛ 130-234
 )إساانيا(؛ 130-109
 )السودان(؛ 130-232
 )سويسرا(؛ 130-194
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 )سويسرا(؛ 130-67
 )تونق(؛ 130-230
 )لورو،واي(؛ 130-201
 )اليمن(؛ 130-85
 )زامبيا(؛ 130-203
 )األرجنت ن(؛ 130-195
 )لنغيد ش(؛ 130-235
 )لربادوس(؛ 130-226
 )لاجيكا(؛ 130-175
 )لوتسوانا(؛ 130-211
 )لورك نا فاسو(؛ 130-214
 )إ ماليا(؛ 130-206
 )السنغال(؛ 130-202
 )ج بوتي(. 130-197

 تعايا حقوق اليفل -2 

 )تااد(؛ 130-55
 )ة اي(؛ 130-239
 )،الون(؛ 130-244
 )للمانيا(؛ 130-252
 )الكرسي الرسولي(؛ 130-243
 )اليابان(؛ 130-23
 )كازا ستان(؛ 130-242
 )ك نيا(؛ 130-247
 )ك نيا(؛ 130-248
 )المكسيك(؛ 130-241
 )الجبل األسود(؛ 130-53
 )النرويج(؛ 130-251
 )تونق(؛ 130-246
 )لوكرانيا(؛ 130-250
 )زامبيا(؛ 130-240
 )لنغوال(؛ 130-249
 )ل يروس(. 130-245
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 تعايا حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة -3 

 )فيجي(؛ 130-259

 )الهند(؛ 130-257

 )دولة فاسم ن(؛ 130-254

 )السودان(؛ 130-255

 )الجزائر(؛ 130-258

 )لاغاريا(. 130-256

 حماية حقوق المهاتريل -4 

 )،انا(؛ 130-262

 )الكرسي الرسولي(؛ 130-263

 صومال(؛)ال 130-266

 )سري النكا(؛ 130-264

 )المماكة المتحدة لبريمانيا ال ظمى وليرلندا الامالية(. 130-261

 إعمال الحقوق االقتصا ية واالتتما ية والثقافية -هاء 

 الحق في التنمية -1 

 )جمهورية كوريا الا بية الد مقراطية(؛ 130-157

 )مصر(؛ 130-153

 )إث وبيا(؛ 130-152

 )الكرسي الرسولي(؛ 130-161

 )ال راق(؛ 130-84

 )األردن(؛ 130-87

 )األردن(؛ 130-89

 )الكوي (؛ 130-155

 )ل بيا(؛ 130-88

 )ماد ف(؛ 130-168

 )تونق(؛ 130-167

 )لربادوس(؛ 130-162

 )لبنان(. 130-86
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 محاربة الفقر -2 

 )الص ن(؛ 130-158

 )كوبا(؛ 130-154

 اإلسيمية((؛ - )إيران )جمهورية 130-160

 البولي ارية((. -  )فنزويي )جمهورية 130-159

 تعايا إمكانية الواول إلى الصحة -3 

 )فيجي(؛ 130-171

 )الاحرين(. 130-170

 تعايا إمكانية الواول إلى التعليم -4 

 )الهند(؛ 130-238

 )إندونيسيا(؛ 130-177

 اإلسيمية((؛ - )إيران )جمهورية 130-176

 )كازا ستان(؛ 130-183

 )ليسوتو(؛ 130-265

 )مال زيا(؛ 130-187

 )ميانمار(؛ 130-190

 )سري النكا(؛ 130-180

 )سري النكا(؛ 130-186

 )دولة فاسم ن(؛ 130-189

 )الجزائر(؛ 130-182

 )الجزائر(؛ 130-191

 )لنغوال(؛ 130-178

 )لنغيد ش(؛ 130-184

 )لربادوس(؛ 130-179

 )ج بوتي(. 130-185

 حماية البيئة -5 

 )فيجي(؛ 130-81

 )جورجيا(؛ 130-83

 )ال اب ن(. 130-82
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 التواياو المحاط بها علماا  -ثانياا  
 )لرم نيا(؛ 130-3
 )ساوف نيا(؛ 130-4
 )ة اي(؛ 130-6
 )كازا ستان(؛ 130-7
 )النرويج(؛ 130-8
 )األرجنت ن(؛ 130-9
 )ن اال(؛ 130-10
 )رواندا(؛ 130-11
 )لوكرانيا(؛ 130-12
 )كو  د  وار(؛ 130-13
 )ليختناتاين(؛ 130-14
 )فناندا(؛ 130-15
 )آ ساندا(؛ 130-16
 )لولندا(؛ 130-17
 )للمانيا(؛ 130-18
 )التفيا(؛ 130-19
 )ن وزياندا(؛ 130-20
 )هندوراس(؛ 130-21
 )هندوراس(؛ 130-22
 )لوكرانيا(؛ 130-24
 )تو،و(؛ 130-25
 )هندوراس(؛ 130-26
 )فرنسا(؛ 130-28
 )لولندا(؛ 130-29
 )التفيا(؛ 130-30
 )ليختناتاين(؛ 130-31
 )التفيا(؛ 130-39
 )جزر مارةال(؛ 130-43
 )لستراليا(؛ 130-45
 )سويسرا(؛ 130-48
 )ن وزياندا(؛ 130-64
 )إساانيا(؛ 130-65
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 )إ ماليا(؛ 130-75
 )النرويج(؛ 130-76
 )لاجيكا(؛ 130-77
 )فرنسا(؛ 130-78
 )آ ساندا(؛ 130-79
 )هولندا(؛ 130-80
 )فرنسا(؛ 130-92
 )البرتغال(؛ 130-93
 )البرازيل(؛ 130-94
 )إ ماليا(؛ 130-95
 )سويسرا(؛ 130-96
 )فيجي(؛ 130-97
 )لورو،واي(؛ 130-98
 )لستراليا(؛ 130-99
 )نام بيا(؛ 130-100
 )كو  د  وار(؛ 130-107
 )لاجيكا(؛ 130-112

 )إ ماليا(؛ 130123
 )الكرسي الرسولي(؛ 130-124
 )التفيا(؛ 130-125
 )هولندا(؛ 130-126
 )األرجنت ن(؛ 130-127
 )لوكرانيا(؛ 130-128
 (؛الدانمرك) 130-172
 )البرتغال(؛ 130-220
 )ليختناتاين(؛ 130-32
 )رواندا(؛ 130-2
 )لورو،واي(؛ 130-1
 )تااد(؛ 130-91
 )،انا(؛ 130-236
 )الصومال(؛ 130-151
 )كندا(؛ 130-237
 )المكسيك(. 130-44
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