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رسالة هيومن رايتس ووتش إلى و�ير العدل : 1ملحق 

 إبراهيم ولد داداه وو�ير الداخلية أحمدو ولد عبد الله
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 معالي السید إبراھیم ولد داداه

 وزیر العدل
 

 معالي السید أحمدو ولد عبدهللا
 وزیر الداخلیة

 
 ،معالي السادة الوزراء

 
سافر إلى موریتانیا في أود أن أشكركم مجددا على الترحیب الذي حظي بھ وفدنا عندما 

شھر مارس/آذار ھذه السنة. أراسلكم ألعطیكم ملخصا عن نتائجنا المبدئیة وسلسلة من 
 األسئلة، وأدعوكم لإلجابة علیھا. سنضم كل المعلومات ذات الصلة التي سترسلونھا

إلى نتائجنا العلنیة. سنرحب بالحصول على فرصة  2017سبتمبر/أیلول  11حلول ب
 االلتزام وللقاء مجددا حین نعود إلى موریتانیا.  لمتابعة ھذا

 
األلیات الحقوقیة بنحیي مصادقة موریتانیا على أھم المعاھدات الحقوقیة، والتزامھا  

وإجراءاتھا الخاصة، والحریة التي اختبرھا وفدنا عندما استطعنا إتمام مھمتنا بدون 
 عقبات. 

 
ى مجموعات المجتمع المدني وأفراده الذین لكننا نشعر بالقلق إزاء القیود المفروضة عل

، العبودیة، ملف اإلرث اإلنسانيینظمون حمالت حول مواضیع حساسة سیاسیا، مثل 
الھویة الوطنیة. في عدة حاالت، یبدو أن ھذه  للحصول على بطاقة تسجیلالوعملیة 

 دقت علیھا. القیود تنتھك واجبات موریتانیا بموجب االتفاقیات الحقوقیة الدولیة التي صا
 

وتعذیب  تعسفیةال تنكر السلطات الموریتانیة أن المسؤولین قاموا بترحیالت واعتقاالت 
(في الفترة المعروفة  من أصل أفریقي واعدامات خارج نطاق القضاء ضد موریتانیین

. وفق معلوماتنا، لم تنشر الحكومة أبدا قانون 1991و 1989) بین إلرث اإلنسانيبا
ولم توجھ أي تھمة جنائیة إلى المسؤولین  ،عفو العام عن ھذه الفترةلالخاص با 1993

 النتھاكات التي ارتُبكت خالل تلك الفترة. باالكبار في ما یتعلق 
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 قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا
 سارة لیا ویتسن، المدیرة التنفیذیة

 المدیرة ة، نائبلما فقیھ
 إریك غولدستین، نائب المدیرة

 ستورك، نائب المدیرةجو 
  أحمد بن شمسي، مدیر التواصل والمرافعة

 

 اللجنة االستشاریة
 كاثرین بیراتیس، المدیرة

 بالي، مسؤولآسلي 
 بروس راب، مسؤول
 غاري سیك، مسؤول

 فؤاد عبد المومني
 جمال أبو علي
 یاسر عكاوي

 الدوسري ھالة
 صالح الحجیالن

 عبدالغني اإلیراني
 أحمد المخیني

 النجارغانم 
 لیزا أندرسون
 شاؤول بخاش

 دیفید بیرنشتاین
 روبرت بیرنشتاین

 نیثان براون
 بول شیفیغني

 ھناء إدوار
 بھي الدین حسن
 حسن المصري
 منصور فرحان

 لبنى فریح غورغیس
 آیل كروس

 عمر حمزاوي
 أسوس ھاردي
 شوان جبارین

 مارینا بینتو كوفمان
 یوسف خالت

 مارك لینش
 أحمد منصور

 ماركسستیفان 
 عبدالعزیز نعیدي

 نبیل رجب
 فیكي رسكین

 تشارلز شماس
 شید شینبیرغ

 تاماسیبي سوزان
 كریستوف تانغي

 مصطفى تلیلي
 

 ھیومن رایتس ووتش
 كینیث روث، المدیر التنفیذي

نائب المدیر التنفیذي  میشیل ألكساندر،
 والمبادرات العالمیة

 ن لیفاین، نائب المدیر التنفیذیـ البرامجایا
 تشاك الستینغ، نائب المدیر التنفیذي، العملیات

 ولید أیوب، مدیر تكنولوجیا المعلومات
 إیما دالي، مدیرة االتصاالت

 ة واإلدارةیالمال ةباربرا غولییلمو، مدیر
 باباتوندي أولوغبوجي، نائب مدیر البرامج

 دینا بوكیمبنیر، المستشار العام
 توم بورتیوس، نائب مدیر البرامج

 روس، مدیر القانونیة والسیاسیةجیمس 
 جو ساوندرز، نائب مدیر البرامج

 فرانسیس سینا، مدیر الموارد البشریة
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 مجموعات مناصرة الضحایا التي لم تقبل بقانون العفو وخطة التعویضات اللذان طبقتھما الحكومة 
جھودھا لتنظیم حمالت للمطالبة بالعدالة ن الحكومة عرقلت بأ"ھیومن رایتس ووتش"  أخبرت

 والمحاسبة، من ضمنھا تفریق مظاھرات ورفض التراخیص إلقامة نشاطات.
 

یتس ووتش إنھ یخضع للتحقیق بتھمة اإلرھاب اھیومن رـ قال الكولونیل المتقاعد عمر ولد بوبكر ل
بة قضائیة تمنعھ من مغادرة . كما أنھ یخضع لرقاملف اإلرث اإلنسانيالحكومة على  تعاملألنھ انتقد 

 . 2015العاصمة نواكشوط منذ دیسمبر/كانون األول 
 
ھما الجمعیتان  )إیراانبعاث الحركة االنعتاقیة" ( مبادرة") وSOS-Esclaves( منظمة "نجدة العبید" 

ني مسجلة، بینما دھي جمعیة مجتمع م منظمة نجدة العبید األكثر بروزا ضد العبودیة في البالد.
"تفرق  إیراإن  أخبرتمونالھذا القرار،  في تفسیرھماللتسجیل رسمیا.  إیرارفضت الحكومة طلب 

الوحدة الوطنیة" وتتصرف على أنھا جمعیة غیر حكومیة وحزب سیاسي معا، وعلیھا االختیار بین 
الحكومة االعتراف  اإلثنین. "تفریق الوحدة الوطنیة" كان السبب الذي أعطونا إیاه لتبریر رفض

 وعملیة التسجیل الوطنیة 2011إحصاء  ردّا علىتأسست  ) التيTPMN" (ال تمس بجنسیتي" جمعیةب
 الجمعیة بأنھا رفضت إعطاء الموریتانیین السود الحق بالجنسیة.   رىالتي تو التي لحقتھ

 
طلبات الترخیص من لموافقة على ا، تملك وزارة الداخلیة سلطة 1964لسنة  لجمعیاتابموجب قانون 

 " أو التيمعادیة للوطن"دعایة  تقوم بـ جمعیات المجتمع المدني ورفض ترخیص الجمعیات التي
یحل س ھیفترض أنو قید الدرس قانون مشروع ھناك. "تمارس تأثیرا مفزعا على نفوس المواطنین"

فرض یالقانون، س. في حال اعتُِمد 2016، بعد أن وافق علیھ مجلس الوزراء في 1964مكان قانون 
خرى على األ المعنیة لسلطاتاعلى الجمعیات تقدیم معلومات أكثر إلى وزارة الداخلیة و شروعالم

 مستوى اإلقلیم والمقاطعة.
 
غیر عادلة نتجت عنھا أحكام سجن طویلة،  تكانوا عرضة لمحاكما إیرایبدو أن مسؤولین كبار من  
رام، عضوان من یعذیب. عبد هللا صالح وموسى بوجد مزاعم ذات مصداقیة أن بعضھم تعرض للتتو

، اتُھما بالمشاركة بأعمال الشغب العنیفة في 2016سجنوا في أغسطس/آب  إیراعضوا من  13أصل 
ال زاال في السجن. محامو الرجلین وبعض األشخاص الذین و، 2016نواكشوط في یونیو/حزیران 

أن عالمات بتئناف، أخبروا ھیومن رایتس ووتش حوكموا معھما لكن أْطِلق سراحھم بعد ذلك إثر االس
 12رام حین مثال أمام المدعي العام في أولى ساعات یالتعذیب كانت واضحة على صالح وب

یولیو/تموز. وفق معلوماتنا، لم تحقق السلطة القضائیة في أي مرحلة في مزاعم التعذیب ھذه. مررت 
یضمن حق الموقوف بالحصول على محام من  ، وھو2015التعذیب في  لمناھضة ایتانیا قانونرمو

 اإلجراءات لحظة توقیفھ. سلّطت القضیة الضوء على التعارض بین ھذا القانون الجدید وقانون
الذي بموجبھ یستطیع المدعي العام منع الموقوف من الحصول على محام إذا كانت التھمة  ةالجنائی

خدمھ لمنع المتھمین من حقھم بأن یُحقق بشرعیة تتعلق باألمن القومي واإلرھاب، والذي یمكن أن یست
 توقیفھم بدون تأخیر من خالل اعتبار تھمھم المزعومة "متلبسین بالجریمة". 
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، أخبروا ھیومن 2011، حركة معارضة ظھرت في فبرایر/شباط "فبرایر 25حركة "أعضاء في 
شیخ باي ولد الرایتس ووتش بأنھم كانوا عرضة لقمع الحكومة ومضایقتھا نتیجة انتقادھم للسلطات. 

فبرایر، تلقى حكما بالسجن لثالث سنوات بتھمة إھانة  25شیخ محمد، صحفي وعضو في حركة ال
على وزیر في الحكومة كان  والمادي ألنھ رمى حذاءه، احتجاجاعامة واالعتداء العنیف السلطات ال

ھیومن رایتس ووتش إنھ ـ ل محمدوالبنزین. قال الشیخ  غذاءر صحفي عن أسعار المیتحدث خالل مؤت
كیلومترا، بینما كانت یداه مقیدتان وراء  250یبعد  كاقتید لیال مباشرة بعد إدانتھ إلى سجن في أال

أیام في  عشرةل االنفراديظھره ورجاله مقیدتان بالسالسل. قال إن السلطات حكمت علیھ بالحبس 
 ، بینما كانت یداه مقیدتان وراء ظھره. ُخفف حكمھ بعد االستئناف. الكزنزانة بدون نافذة في سجن أ

 
ما سبق. كما نقدر أجوبتكم على األسئلة التالیة حتى نتمكن من ضمھا م عن أي نقطة متكنرحب بتعلیقا

 إلى تقرینا النھائي:
  

احدة فئات: و 3س��یقس��م جمعیات المجتمع المدني إلى  ،في حال ُمِرر قانون الجمعیات وُطبِق •
مقاطعة.  ھل ال وأخرى على مس���توى الوالیة وأخرى على مس���توى طنيعلى المس���توى الو

ھل ستحتاج لثالث رخص مختلفة؟ ھل و ة؟العمل على المستویات الثالثستتمكن جمعیة من 
 مس�������توافق وزارة الداخلیة على طلبات تس�������جیل جمعیات تعمل على المس�������توى الوطني أ

س��ترفض��ھا؟ ھل س��تقرر الس��لطات المختص��ة على مس��توى الوالیة والمقاطعة حیال طلبات 
 الجمعیات التي تعالج مواضیعا ضمن سلطتھا؟ 

 
تجمع أرامل الض�������حایا العس�������كریین والمدنیین "وجمعیة ال تمس بجنس�������یتي و اذكرت إیر •

للحص���ول على ترخیص لكنھا ُرفض���ت. ھل ھذه  اتأنھا قدمت طلب "1991-1989ألحداث 
المعلومات دقیقة؟ في حال كانت كذلك، كیف یتوافق ھذا الرفض بالس��ماح لجمعیة بالتس��جیل 

جمعیات، المنص���وص الحق في حریة تأس���یس واجب موریتانیا باحترام البش���كل قانوني مع 
 ؟"لحقوق المدنیة والسیاسیةاالعھد الدولي الخاص ب"من  22علیھ في المادة 

 
ن یمتورط إیرا سلطات بوجود أدلة فیدیو متاحة على نطاق واسع تظھر أعضاء منالأبلغتنا  •

 29 بأعمال عنف ض����د القوات األمنیة خالل أعمال الش����غب التي اندلعت في نواكش����وط في
. س��نرحب بالحص��ول على نس��خ من ھذه األدلة لنتمكن من تقییم حقیقة 2016یونیو/حزیران 

كد غیاب أي دلیل عن مشاركة أعضائھا في ؤالمضادة التي ت إیرا ھذه المزاعم مقابل مزاعم
 أعمال العنف ھذه. 

 
حریة في احترام الحق بكیف یمكن للسلطات التوفیق بین محاكمة عمر ولد بوبكر والتزامھا  •

من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والس��یاس��یة؟ ھل ما  21في المادة  كفولالتعبیر الم
األس�������اس القانوني الذي  زال بوبكر تحت الرقابة القض�������ائیة، وإذا كان األمر كذلك، ما ھو

 أشھر األقصى الذي ینص علیھ القانون؟  10یعتمد علیھ أمر الرقابة الذي تخطى حد 
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 ةالجنائی اإلجراءات من قانون 58و 57المادتین  على الس�������لطات إدخال تعدیالتھل تنوي  •

، وض����مان حق جمیع الموقفین 2015 مناھض����ة التعذیب لس����نة لض����مان التوافق مع قانون
بالحص������ول على محام منذ بدء توقیفھم؟ نظرا ألن قانون التعذیب ھو القانون األجد واألكثر 

ة طدت، التي س�������تتخذھا الس�������لطات إلبالغ الش�������رتحدیدا، ما ھي الخطوات، في حال وج
في فیما یتعلق بالحق  ةالجنائی اإلجراءات والمدعین العامین والقض�������اة بأنھ یعلو على قانون

 لحصول على محام؟ ا
 

كیف ستوفق موریتانیا بین القوانین التي تنص على عقوبة اإلعدام بتھمة اإللحاد ومصادقتھا  •
التي تنص على أن  6المدنیة والس��یاس��یة، ال س��یما المادة  على العھد الدولي الخاص بالحقوق

 ". إال ألشد الجرائم خطورةالدول التي لم تلغِ عقوبة اإلعدام علیھا اإلبقاء علیھا "
 

نتطلع الستالم أجوبتكم على أي من ھذه النتائج أو التوصیات وسنضم كل المعلومات ذات الصلة التي 
 في تقریرنا العلني.  0172سبتمبر/أیلول  11حلول بسنستلمھا 

 
كما سنرحب بفرصة اللقاء مجددا مع حكومة موریتانیا لمناقشة نتائجنا وتوصیاتنا وسنكون حاضرین 

 للقاء قبل إصدار تقریرنا. 
 

 أتطلع الستالم جوابا في أقرب وقت ممكن. 
 

 ، والتقدیر االحترام مع فائق
 
 
 سارة لیا ویتسن 

 المدیرة التنفیذیة
 األوسط وشمال أفریقیاقسم الشرق 

 ھیومن رایتس ووتش
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