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  ملخص 
لشاملة ألوضاع حقوق اإلنسان يف موريتانيا التي تُجَرى يف أُِعدَّت هذه املذكرة من أجل املراجعة الدورية ا

وتَُقيِّم منظمة العفو الدولية يف هذه املذكرة مدى تنفيذ التوصيات املقدمة يف املراجعة . 2015ترشين الثاني /نوفمرب
ً من بواعث القلق املتعلقة بوضع حقوق اإلنسان يف أرض الواق ع وتقدم الدورية الشاملة السابقة، وتطرح عددا

  .توصيات إىل حكومة موريتانيا للتصدي لها

الربوتوكول "وترحب منظمة العفو الدولية بتصديق موريتانيا عىل بعض معاهدات حقوق اإلنسان البارزة، مثل 
، "االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية، أو الالإنسانية، أو املهينة

غري أن املنظمة تأسف ألن موريتانيا ". ة الدولية الخاصة بحماية جميع األشخاص من االختفاء القرسياالتفاقي"و
  ".اللجنة املعنية باالختفاء القرسي"لم تقدم بعض التقارير املستحقة، مثل التقرير الواجب تقديمه إىل 

بخصوص تفيش استخدام التعذيب وفيما يتعلق بوضع حقوق اإلنسان يف أرض الواقع، تطرح املنظمة بواعث قلق 
كذلك استمر . من املحتجزين وأداة عقاب للسجناء" اعرتافات"وغريه من رضوب سوء املعاملة كوسيلة النتزاع 

. تعرض املدافعني عن حقوق اإلنسان للمضايقات والرتهيب وُسِجن بعض النشطاء املناهضني للرق بسبب عملهم
  .جمع والتعبري ولم يُفَصل بعد يف حاالت االختفاء القرسيواستمر تقييد ممارسة الحق يف حرية الت

وتأسف منظمة العفو الدولية الستمرار موريتانيا يف إصدار أحكام باإلعدام برغم قبولها توصية بالنظر يف حذف 
  .هذه العقوبة من ترشيعاتها
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  متابعة للمراجعة السابقة
، لم يتحسن وضع حقوق 2010سان يف موريتانيا يف عام منذ املراجعة الدورية الشاملة األوىل لوضع حقوق اإلن

  1.اإلنسان يف الواقع، ويبدو التقدم بطيئاً، برغم خطابها املنفتح فيما يخص حقوق اإلنسان والحكم الرشيد

  الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان

توكول االختياري امللحق الربو "، صدقت موريتانيا عىل 2010تماشياً مع التوصيات التي ُقدَِّمت خالل مراجعة عام 
االتفاقية "، و2"باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية، أو الالإنسانية، أو املهينة

" اتفاقية حقوق األشخص ذوي اإلعاقة"، و3"الدولية الخاصة بحماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي
  4.والربوتوكول االختياري امللحق بها

التعاون مع هيئات مراقبة تنفيذ المعاهدات واآلليات الخاصة التابعة 
  لألمم المتحدة

ملتابعة نتائج البعثة التي  2014شباط /موريتانيا يف فرباير" املقررة الخاصة املعنية بأشكال الرق املعارصة"زارت 
املقرر الخاص املعني "املقدمة من  وقبلت موريتانيا كذلك طلبات الزيارة. 20095قامت بها إىل البالد يف عام 
وقدم فريق الخرباء العامل املعني ". ، واملقرر الخاص املعني بحرية العقيدة والدين"باألشكال املعارصة للعنرصية
ً لزيارة البالد يف " باملنحدرين من أصل أفريقي ولم  2014كانون األول /ديسمرب 15والتابع لألمم املتحدة طلبا

  . الطلب بعدتوافق السلطات عىل

، "اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان"، و"لجنة القضاء عىل التمييز ضد املرأة"وقدمت الحكومة التقارير املستحقة إىل 
غري أن بعض  6".اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية"، و"لجنة مناهضة التعذيب"و

َدم ب اللجنة املعنية بحاالت االختفاء "عد، ومن بينها التقارير الواجب تقديمها إىل التقارير األخرى املستحقة لم ُتَقَّ
  ".لجنة حقوق الطفل"و" القرسي

                                                      

خالل احتفال خاص باالتحاد األفريقي،  2014أيار /مايو 26ترصيح رسمي للرئيس محمد ولد عبد العزيز أدىل به يوم   1
 A/HRC/16/17 ،4موريتانيا،  –" اجعة الدورية الشاملةالفريق العامل املعني باملر "، تقرير "مجلس حقوق اإلنسان"و

 .6، الفقرة 2011كانون الثاني /يناير
2  A/HRC/16/17 اإلكواردور( 92.12، )تركيا( 92.9، )سويرسا( 92.6، )فرنسا( 92.1، التوصيات.( 
3  A/HRC/16/17 فرنسا( 92.1، التوصية(، 
4  A/HRC/16/17 األرجنتني( 92.10، )أسبانيا( 92.3، التوصيتان.( 
، غلنارا "املقررة الخاصة املعنية بأشكال الرق املعارصة، بما يف ذلك أسبابه ونتائجه"، تقرير "مجلس حقوق اإلنسان"  5

 .A/HRC/27/53/Add.1، 2014آب /أغسطس 26شاهينيان، 
6  A/HRC/16/17 لسنغالا( 91.10، )آزربيجان( 90.16، )النرويج( 90.15، )فرنسا( 92.1، التوصيات.( 
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  اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان
كانون األول /برغم اعتماد قوانني تَجرِّم الرق وإنشاء محكمة خاصة لنظر الجرائم املتعلقة بالرق يف ديسمرب

ً  ، فهناك فجوة واسعة بني2013 وفضالً عن ذلك، ال تُنَظر القضايا املتعلقة . نص القانون وبني تطبيقه عمليا
 15أُحيل إىل املحاكم ما ال يقل عن  2014ففي عام . بمزاعم الرق املقامة أمام املحاكم املحلية يف الوقت املناسب

  .قضية تتعلق بمزاعم الرق، ومع ذلك فما زالت هذه القضايا قيد التحقيق

، بما يف ذلك "املقررة الخاصة املعنية بأشكال الرق املعارصة"وريتانيا للتوصيات املقدمة من ولم تتصد م
التوصيات الخاصة بالتصدي ألسباب الرق وعواقبه، واستخدام الترشيع يف ضمان تنفيذ القوانني املناهضة للرق، 

عالة يف مزاعم الرق واملمارسات وإصدار أوامر للرشطة والقضاء لضمان التحقيق واملالحقة القضائية بطريقة ف
  7.الشبيهة بالرق

توصية، لعل أبرزها  29، 2014إذار /، اعتمدتها الحكومة يف مارس"خارطة طريق للقضاء عىل الرق"وتتضمن 
ليشمل أشكاالً مختلفة من الرق، مثل الرق املتوارث، والرق  2007التوصية بتعديل قانون مناهضة الرق لعام 

ً بخصوص برامج إلدماج  8.والزواج املبكراملرتبط بالَديْن،  ومن بينها كذلك التوصية بأن يتضمن القانون أحكاما
َم إىل النيابة العامة ما 2010ومنذ عام  9.املتحررين من الرق يف املجتمع، واتخاذ إجراءات للتوعية بتجريم الرق ، ُقدِّ

  .لم تُتََّخذ فيها قرارات حتى اآلن اليقل عن ستة بالغات تتعلق بجرائم اسرتقاق ُزِعَم وقوعها، لكن

ال يجوز ممارسة أي شكل من أشكال "عىل أنه  13ويكفل الدستور املوريتاني حظر التعذيب، فهو ينص يف املادة 
وفضالً عن ذلك . غري أن من املعتاد أن تتجاهل الرشطة والدرك هذا النص الدستوري 10."العنف املادي أو املعنوي
ً ملا تقتضيه ال تتضمن الترشيعات ا ً لجريمة التعذيب، خالفا اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من "لوطنية تعريفا

  2014.11التي صدقت عليها موريتانيا يف عام " رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية، أو الالإنسانية، أو املهينة

ن دارالنعيم والسجن وتشعر منظمة العفو الدولية كذلك بالقلق بشأن عدم خضوع مرافق السجون، مثل سج
الذي يتبع وزارة الدفاع " الحرس الوطني"ويضطلع . املدني يف نواكشوط، للسيطرة الفعالة لوزارة العدل

  .باملسؤولية حالياً عن إدارة مراكز االحتجاز

                                                      

7  A/HRC/27/53/Add.1. 
 .، التوصية األوىل"خارطة طريق للقضاء عىل مخلفات الرق"  8
 .، التوصية الثالثة والعرشون"خارطة طريق للقضاء عىل مخلفات الرق"  9

 .13، املادة 1991تموز /يوليو 12الدستور املوريتاني املعتمد يف   10
 13موريتانيا،  –من االتفاقية  19املقدمة من الدول األطراف بموجب املادة ، بحث التقارير "لجنة مناهضة التعذيب"  11

 .CAT/C/MRT/1، 2012آذار /مارس
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االرتقاء بحقوق اإلنسان وحمايتها 
  في أرض الواقع

  الحجز التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة عند االعتقال وفي

قبلت موريتانيا بالتوصية الخاصة بوضع حد للتعذيب وغريه من أشكال سوء املعاملة، والتحقيق يف مثل هذه 
املزاعم، ومالحقة مرتكبي االنتهاكات قضائياً، وبرغم ذلك فالسجناء ليسوا بمأمن من التعذيب وغريه من رضوب 

  12.املعاملة السيئة

إفادات من بعض النساء، وذوي امليول الجنسية املثلية،  2013و 2012ي فقد جمعت منظمة العفو الدولية يف عام
والسجناء السياسيني، واألشخاص الذين يُزَعم أنهم إسالميون، واملجرمني الجنائيني العاديني، وقد زعموا جميعاً 

  .لبالغنيوكان من بينهم ثالثة ُقرصَّ محتجزين مع ا. أنهم تعرضوا للتعذيب وغريه من أشكال سوء املعاملة

  :وكان من بني أساليب التعذيب التي ورد استخدامها

 الحرق بلفافات التبغ املشتعلة  

 الصدمات الكهربائية  

 الحرمان من النوم  

 جذب الشعر  

 إجبار السجناء عىل اتخاذ أوضاع مؤملة، مع االستعانة أحياناً بقضيب حديدي  

 تهديد أرسهم  

من املحتجزين، كما يُستَخَدم التعذيب واملعاملة " اعرتافات"ع وتستخدم قوات األمن مثل هذه املمارسات النتزا 
وتسهل إجراءات االحتجاز االستخدام الدؤوب للتعذيب، فهي تسمح باحتجاز . السيئة كأداة للعقاب يف السجون

ً  45األشخاص املشتبه بارتكابهم جرائم تخل باألمن الوطني حتى  لَّغ ومن املعتاد تجاوز هذه املدة وال يُبَ  13.يوما
ويخالف عدم مثول الشخص املحتجز أمام قاض عىل وجه . املحتجزون يف أغلب الحاالت بالتهم املوجهة إليهم

الذي انضمت إليه موريتانيا كدولة " العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية"من ) 3(9الرسعة املادة 
  .طرف

                                                      

12  A/HRC/16/17 السويد( 90.33، التوصية.( 
الخاص بالحرب عىل  2005لسنة  47بإلغاء القانون رقم  2010تموز /يوليو 21الصادر يف  2010لسنة  35القانون رقم   13

 .23والحلول محله، املادة  2005تموز /صادر يف يوليواإلرهاب وال



 املتحدة لألمم الشاملة املراجعةالدورية إىل مقدمة رةمذك: موريتانيا
 2015 نوفمرب الشاملة، الدورية باملراجعة املعني العامل للفريق 23 الدورة

 2015 آذار/مارس  الـدولية العـفـو منظمة  AFR 38/1813/2015: الوثيقة رقم

9 

بأنه عضو يف جماعة إرهابية، إىل مركز رشطة املقاطعة األوىل يف  2013كانون الثاني /أُِخذَ طالب، اتُِّهَم يف يناير
ً  42نواكشوط واحتُِجَز هناك  وخالل التحقيق معه تعرض عىل أيدي ضباط الرشطة لتقييد يديه وقدميه . يوما

ت ، ُحِكَم عليه بالسجن خمس سنوا2013أيار /ويف مايو. وأُرِغَم عىل توقيع إفادة دون أن يقرأها. والرضب بعصا
يف محاكمة جائرة لم يسأل خاللها املحامي الذي عينته الدولة للمتهم أي سؤال أو يقدم أي شهود ولم يرد القايض 

  .عندما قال املتهم إنه تعرض للتعذيب

وتعرض للتعذيب عىل مدى أسبوع يف مركز . 2013حزيران /أُلِقي القبض عىل قارص اتُِّهم بالرسقة يف يونيو
وأُرِغَم عىل الجلوس يف وضع القرفصاء ثم ُقيَِّدت كل يد من يديه إىل قدم . لسادسة يف نواكشوطالرشطة يف املقاطعة ا
َب بالعيص وأًغيِش عليه ثالث . وُوِضَع قضيب حديدي ين ركبتيه ثم ُعلَِّق بني برمييل ماء. بالقيود الحديدية ورُضِ

وأرغمه أحد ضباط الرشطة عىل . عة السادسةثم ُطِلب منه أن يعرتف بمسؤوليته عن عدة رسقات يف املقاط. مرات
  .ولم يُتََّخذ أي إجراء عندما أبلغ عن التعذيب الذي تعرض له. توقيع إفادة دون أن يقرأها

وقابلت منظمة العفو الدولية كذلك بعض األشخاص الذين ُقِبض عليهم بسبب ما يُعتََقد أنه ميولهم الجنسية 
وقد تعرضوا للتعذيب، يف بعض الحاالت، إلرغامهم عىل االعرتاف . املعاملةوأفادوا بأنهم تعرضوا للتعذيب وسوء 
  .بأنهم من ذوي امليول الجنسية املثلية

. وقابلت املنظمة كذلك يف سجن النساء يف نواكشوط، بعض النساء الالتي قلن إنهن تعرضن للتعذيب وسوء املعاملة
وتعرضت امرأة، رسقت بعض السرتات واعرتفت . رشكاؤهنوُعِذَب بعضهن كي يدن األشخاص الذين يُعتََقد أنهم 

ولم يكن حارضاً يف مركز الرشطة، فيما يبدو، سوى حراس من الذكور . بالرسقة، للرضب بعد ذلك يف مركز الرشطة
  .سواء خالل النهار أو يف املساء

  سجناء الرأي

ً ثمانية من سجناء الرأي، أغلبهم من أعضاء جماعة  " مبادرة انبعاث الحركة االنعتاقية"يف موريتانيا حاليا
ً باسم  ً ترتاوح بني خمسة أشهر ". حركة إيرا"املناهضة للرق واملعروفة محليا وقد ُحِكَم عليهم بالسجن مددا

وكان بعض أعضاء الحركة اآلخرين قد ُحِكَم عليهم بالسجن أيضاً يف . وعامني إلثارتهم بواعث قلق بخصوص الرق
  .املايض

قضت محكمة روصو يف جنوب موريتانيا بسجن ثالثة من نشطاء مناهضة  2015انون الثاني ك/يناير 15ويف 
الرق عامني بتهمة االنتماء إىل منظمة غري معرتف بها، واملشاركة يف تجمع بدون ترصيح، وارتكاب جرائم ضد 

صو، وبريام ولد الداه وكان إبراهيم ولد بالل رمظان، وجيبي . املوظفني املكلفني بتنفيذ القانون وحفظ النظام
ترشين الثاني /نوفمرب 11، قد اعتُِقلوا يف "حركة إيرا"اعبيد، وهو مرشح سابق يف انتخابات الرئاسة ورئيس 

أثناء قيادتهم حملة سلمية ملناهضة الرق وتوعية السكان املحليني بحقوق ملكية األرايض للمنحدرين من  2014
  .عبيد

  القيود على حرية التجمع والتعبير

أغلقت الحكومة عدة جمعيات  2014آذار /ففي مارس. استمرت الهجمات عىل الحق يف حرية التجمع والتعبري
ولم يَُقدَّم تفسري رسمي برغم أن الحكومة سبق أن اتهمت هذه . خريية صحية وتعليمية إسالمية وأقفلت مقارها

  .الجمعيات بالعمل خارج حدود رسالتها



 املتحدة لألمم الشاملة املراجعةالدورية إىل مقدمة مذكرة: موريتانيا 
 2015 نوفمرب الشاملة، الدورية باملراجعة املعني العامل للفريق 23 الدورة

 

 2015 آذار/مارس  الـدولية العـفـو منظمة          AFR 38/1813/2015: الوثيقة رقم

10 

ً رهن  29، ُحِكَم عىل محمد ولد مخيتري، وهو مدون عمره 2014كانون األول /ديسمرب 24يف  ً كان محتجزا عاما
. 14موريتانيا غربالحبس السابق للمحاكمة ملا يقرب من عام، باإلعدام بتهمة الردة يف محكمة نواديبو يف شمال 

بعد ذلك ألنه اعترُِب مسيئاً عىل اإلنرتنت ُرِفَع من املوقع " أقالم"وكان قد نرش قبل ذلك بعام مقاالً يف موقع صحيفة 
ً إىل . للنبي محمد ، وهم الفئة االجتماعية التي ينتمي إليها وينتقد )الحدادين" (املعلمني"وكان املقال موجها

من القانون الجزائي تكفل  306وبرغم أن املادة . استخدام الدين يف تهميش بعض الفئات يف املجتمع املوريتاني
لم تُبد أي رأفة بمحمد ولد مخيتري مع أنه أعلن توبته خالل الجلسة السابقة للمحاكمة يف الرأفة يف حالة التوبة، ف

  .1960وهذا أول حكم باإلعدام بتهمة الردة يصدر يف موريتانيا منذ االستقالل عام  15.مركز الدرك

  الرق

نت مبارك التي يبلغ عمرها مأيار ُقدَِّمت شكوى ضد أحد مالكي العبيد يف منطقة إكميم السرتقاقه مباركة /يف مايو
15  ً ، غري أن منظمات حقوق اإلنسان كتبت إىل املدعي العام تطلب تغيري "باستغالل قارص"واتُِّهَم الرجل . عاما

  ". االسرتقاق"التهمة إىل 

  المدافعون عن حقوق اإلنسان

يتعرض املدافعون عن حقوق اإلنسان وغريهم من النشطاء للمضايقة والرتهيب يف موريتانيا، بما يف ذلك التهديد 
  .وتقاعست الرشطة والسلطات القضائية عن تقديم مرتكبي مثل هذه األفعال إىل العدالة. بالقتل

، بعد أن "رابطة النساء معيالت األرس"ة بنت املختار، رئيسة ، صدرت فتوى تهدر دم آمن2014حزيران /يف يونيو
وال تعرف منظمة العفو الدولية باتخاذ السلطات أي . طالبت بمحاكمة عادلة لكاتب املدونات محمد ولد مخيتري

  إجراء بخصوص هذه الفتوى

  حاالت االختفاء القسري

راحوا ضحايا لالختفاء  2011أيار /هاب، ويف مايورجالً يف جرائم تتعلق باإلر  14، أُدين 2010و 2009يف عامي 
كان أحدهم قد تويف يف الحجز  2014أيار /وبحلول مايو. القرسي عىل أيدي السلطات ملدة تزيد عىل ثالث سنوات

نُِقَل املعتقلون التسعة الباقون إىل السجن  2014تموز /ويف يوليو. ونُِقَل أربعة إىل سجن نواكشوط املركزي
  .املركزي

                                                      

  لها وانتقاده الدينية قضيته أو إيمانه أو عقيدته املرء ترك  14
ل مسلم ذكراً كان أو أنثى ارتد عن اإلسالم رصاحة، أو قال أو ك"من القانون الجنائي املوريتاني عىل أن  306تنص املادة   15

كر ما ُعِلم من الدين رضورَة، أو استهزأ بالله أو مالئكته أو كتبه أو أنبيائه، يُحبَس ثالثة فعل ما يقتيض أو يتضمن ذلك، أو أن
أيام، يستتاب أثناءها، فإن لم يتب ُحِكَم عليه بالقتل كفراً وآل ماله إىل بيت مال املسلمني، وإن تاب قبل تنفيذ الحكم عليه 

وبتحقق هذه األخرية من صدق التوبة تقرر بواسطة قرار سقوط الحد . لعلياُرِفَعت قضيته بواسطة النيابة العامة إىل املحكمة ا
عنه وإعادة ماله إليه، ويف جميع الحاالت التي يُدَرأ فيها الحد عن املتهم بالردة يمكن الحكم عليه بالعقوبات التعزيرية 

 60000أوقية إىل  5000وغرامة من لحبس من ثالثة أشهر إىل سنتني [املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من هذه املادة 
  ]."أوقية
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وكان قد ُحِكَم عليه . يف مركز صالح الدين غري الرسمي لالعتقال 2014أيار /تويف معروف ولد هيبة يف مايو
. ثم تعرض لالختفاء القرسي 2007كانون األول /فيما يتصل بقتل سياح فرنسيني يف ديسمرب 2010باإلعدام يف 

الغموض يكتنف ظروف وفاته ولم يُجر أي وال يزال . وورد أنه كان مريضاً ونقل إىل مستشفى عسكري عدة مرات
وقال إنه تعرض للتعذيب بشكل متواتر . وكان وفد من منظمة العفو الدولية قابله عدة مرات قبل اختفائه. تحقيق

أثناء وجوده يف حجز الرشطة، بما يف ذلك عصب عينيه وأخذه إىل مكان غري معلوم حيث تعرض ألشكال مختلفة 
أيام، من بينها تقييد يديه وقدميه خلف ظهره، وتعريضه لصدمات كهربائية يف عينيه  من التعذيب عىل مدى عرشة

  .وجسمه بعصا مكهربة أُدِخَلت بعد ذلك يف رشجه

  عقوبة اإلعدام

فما  16،"حذف عقوبة اإلعدام والعقاب الجسدي من القوانني املوريتانية"برغم أن موريتانيا قبلت توصية بالنظر يف 
  .أحكاماً باإلعدام يف جرائم القتل واإلرهاب والردة زالت املحاكم تصدر

، حكمت محكمة االستئناف يف نواكشوط عىل سيدي ولد سيدينا ومحمد ولد 2014ترشين الثاني /نوفمرب 18ففي
وتويف معروف ولد هيبة الذي كان متهماً معهما يف . 2007شربنو باإلعدام فيما يتصل بقتل سياح فرنسيني يف عام 

  .وما زالت ظروف وفاته يشوبها الغموض ولم يجر أي تحقيق حتى اآلن. 2014أيار /مايو 12الحجز يف 

 2013كانون األول /، أكدت محكمة االستئناف يف نواكشوط الحكم الصادر يف ديسمرب2015آذار /ويف مارس
  .بإعدام سيدي ولد دندني الذي أُدين بتهمة القتل

                                                      

16  A/HRC/16/17 اإلكوادور( 92.30، التوصية.(  
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توصيات للتحرك من جانب الدولة 
  جعةقيد المرا

  :تدعو منظمة العفو الدولية حكومة موريتانيا إىل
 التعاون مع هيئات مراقبة تنفيذ املعاهدات واآلليات التابعة لألمم املتحدة  

  ًاملقر الخاص "تقديم دعوى دائمة آلليات األمم املتحدة الخاصة وقبول طلباتهم لزيارة البالد، وخصوصا
اإلعدام خارج نطاق القضاء، أو اإلعدام دون محاكمة، أو اإلعدام املقرر الخاص املعني ب"و" املعني بالتعذيب

  ".التعسفي

  وغريها من هيئات مراقبة مدى االلتزام " اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان"تقديم جميع التقارير املستحقة إىل
  .بتنفيذ املعاهدات

  نة القضاء عىل التمييز ضد لج"و 17،"اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان"التنفيذ الكامل والفعال لتوصيات
 20،"اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية"و 19،"لجنة مناهضة التعذيب"و 18،"املرأة
  21".املقررة الخاصة املعنية بأشكال الرق املعارصة"و

  التعذيب وغريه من أشكال املعاملة السيئة
 من خالل إجراءات، من بينها التحقيق عىل وجه الرسعة  وضع حد للتعذيب وغريه من أشكال املعاملة السيئة

يف جميع املزاعم من هذا القبيل، وضمان عدم األخذ باالعرتافات املنتزعة عن طريق التعذيب يف املحاكم، ومحاسبة 
  .املسؤولني عن االنتهاكات يف محاكمات ذات إجراءات عادلة، وإتاحة اإلنصاف لكل الضحايا

  اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من "من  1إىل القوانني الوطنية تماشياً مع املادة إضافة تعريف للتعذيب
  ".رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية، او الالإنسانية، أو املهينة

 إلنشاء آلية  2015شباط /ضمان التطابق الكامل ملرشوع القانون الذي اعتمده مجلس الوزراء يف فرباير
                                                      

، 2013ترشين الثاني /نوفمرب 21، املالحظات الختامية عىل التقرير األويل ملوريتانيا، "اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان"  17
CCPR/C/MRT/CO/1.  

 24الحظات الختامية عىل التقريرين الدوريني الثاني والثالث ملوريتانيا، ، امل"لجنة القضاء عىل التمييز ضد املرأة"  18
  .2014تمو /يوليو

-6(، املالحظات الختامية عىل التقرير األويل ملوريتانيا التي اعتمدتها اللجنة يف دورتها الخمسني "لجنة مناهضة التعذيب"  19
  .CAT/C/MRT/CO/1، 2013حزيران /يونيو 18، )2013أيار /مايو 13
، املالحظات الختامية عىل التقرير األويل ملوريتانيا التي "اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية"  20

، 2012ترشين الثاني /نوفمرب 30، )ترشين الثاني/نوفمري 30- 12(اعتمدتها اللجنة يف دورتها التاسعة واألربعني 
E/C.12/MRT/CO/1.  

  .A/HRC/27/53/Add.1بعثة إىل موريتانيا،   -ررة الخاصة املعنية بأشكال الرق املعارصة املق"تقرير   21
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الربوتكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب "بمتطلبات  وطنية ملنع التعذيب، وفاء
، مع املعايري الدولية، وأن تتوفر لآللية املوارد والوسائل "املعاملة أو العقوبة القاسية، أو الالإنسانية، أو املهينة

  .الالزمة للقيام بعملها

 م قاض مدني والسماح لهم باالتصال بمحام من اختيارهمضمان أن تُتاح لكل املعتقلني محاكمة عادلة أما.  

 وضع إدارة سجني دار النعيم ونواديبو وغريهما من املؤسسات العقابية تحت سيطرة وزارة العدل.  

  الرق
  ملناهضة الرق وبدء تحقيقات وافية، ومحايدة، وفعالة عىل وجه الرسعة يف كل  2007تطبيق قانون عام

ن محاسبة من ثبت إدانتهم بممارسة الرق يف محاكمات ذات إجراءات عادلة كما أوصت مزاعم جرائم الرق، وضما
  ".املقررة الخاصة املعنية بأشكال الرق املعارصة"

 ضمان وصول كل ضحايا جرائم الرق إىل العدالة، والحقيقة، واإلنصاف.  

 بما يف ذلك 2014آذار /ارساستمرار تنفيذ الربنامج الوطني للقضاء عىل مخلفات الرق الذي اعتُِمَد يف م ،
ملناهضة الرق بحيث يتضمن أشكاالً أخرى من الرق، مثل الرق املتوارث والرق املرتبط  2007تعديل قانون عام 

  .بالديون، والزواج القرسي

 توسيع حمالت التوعية برفض كل أشكال الرق، واعتماد اإلجراءات الالزمة إللغاء نظام الطبقات.  

  بما يف ذلك معالجة املشاكل القائمة يف  22"رة الخاصة املعنية بأشكال الرق املعارصةاملقر "تنفيذ توصيات
  23.املجتمع املوريتاني التي تؤدي إىل التمييز مثل الرق ونظام الطبقات

  حرية التعبري
  اإلفراج عىل الفور ودون قيد أو رشط عن كل سجناء الرأي، بما يف ذلك املدون محمد ولد مخيتري الذي ُحِكَم

عليه باإلعدام بتهمة الردة، والنشطاء املناهضون للرق واملدافعون عن حقوق اإلنسان إبراهيم ولد بالل، وجيبي 
صو، وبريام ولد الداه اعبيد الذين ُحِكَم عليهم بالسجن عامني بتهمة االنتماء لعضوية منظمة غري معرتف بها 

  .واملشاركة يف تجمع غري مرصح به

  املدافعني عن حقوق اإلنسان، وغريهم من نشطاء املجتمع املدني من طلب ضمان تمكني الصحفيني، و
  .املعلومات، والحصول عليها، وبثها، والقيام بأنشطتهم املرشوعة دون ترهيب، أو تعويق، أو مضايقة

  يف إلغاء جريمة الردة من القانون الوطني وتمكني املوريتانيني من التمتع الكامل بحقهم يف حرية االعتقاد بما
  .ذلك تغيري ديانتهم

  االختفاء القرسي
  بدء تحقيقات وافية، ومستقلة، ومحايدة عىل وجه الرسعة يف جميع مزاعم االختفاء القرسي واإلعدام خارج

                                                      

، توصيات مختارة مقدمة من آلية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان الذي سبق أن درس وضع حقوق اإلنسان يف 1امللحق   22
ملعارصة للعنرصية، والتمييز العنرصي، املقرر الخاص املعني باألشكال ا"، تقرير "مجلس حقوق اإلنسان"موريتانيا، 

  .A/HRC/26/49/Add.1، 2014حزيران /يونيو 3، موتوما روتري، "وكراهية األجانب وما يتصل بها من تعصب
العنرصية، والتمييز العنرصي، وكراهية األجانب، وما يتصل بها من تعصب، متابعة وترسيخ "، "مجلس حقوق اإلنسان"  23

  .A/HRC/11/36/Add.2، 2009آذار /مارس 16، "ربانإلعالن وبرنامج عمل دي
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  .نطاق القضاء وتقديم املسؤولني عن هذه الجرائم إىل املحاكمة

 دام خارج نطاق القضاء واختفاء قرسي ضمان إعفاء املوظفني الرسميني الذين يُشتَبَه يف ضلوعهم يف حاالت إع
  .من مهامهم طوال مدة التحقيق

 وكان معروف ولد هيبة قد ُحِكَم عليه باإلعدام يف . فتح تحقيق يف االختفاء القرسي ملعروف ولد هيبة ووفاته
  .2014أيار /وتويف يف مركز صالح الدين غري الرسمي لالعتقال يف مايو 2011عام 

  عقوبة اإلعدام
 الربوتوكول االختياري الثاني امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق "قوبة اإلعدام والتصديق عىل إلغاء ع

  .واستمرار العمل بوقف تنفيذ عقوبة اإلعدام القائم بحكم الواقع إىل أن يتم إلغاء العقوبة كلية" املدنية والسياسية

 ذلك الحكم عىل املدون محمد ولد مخيتري  تخفيف كل أحكام اإلعدام التي صدرت إىل أحكام بالسجن، بما يف
  .الذي ُحِكَم عليه باإلعدام بتهمة الردة

 ضمان االلتزام الكامل يف كل القضايا التي تُطَّّبق فيها عقوبة اإلعدام باملعايري الدولية للمحاكمة العادلة.  

 العهد الدويل "من  6 ضمان عدم فرض عقوبة اإلعدام بأي حال بطريقة تخالف الضمانات املكفولة يف املادة
  24".للحقوق املدنية والسياسية

  احتجاز النساء والُقرصَّ 
 ضمان حبس كل األطفال املحتجزين يف مكان منفصل عن أماكن حبس الراشدين.  

 ضمان عدم حبس النساء املحتجزات يف منشآت حراسها من الذكور.  

                                                      

املادة ." وال يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا. وعىل القانون أن يحمى هذا الحق. الحق يف الحياة حق مالزم لكل إنسان"  24
  ".العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية"من  6
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  ملحق
  25وثائق منظمة العفو الدولية لالستزادة من املعلومات

 سجيناً تعرضوا لالختفاء القرسي ملا يزيد عىل سنة لها الحق يف أن تعرف مكان أقاربها،  14أرس : تانياموري
  )AFR 38/008/2012( 2012أيلول /سبتمرب 26

 5ينبغي للسلطات أن تضمن الحماية للمدافعة عن حقوق اإلنسان آمنة بنت املختار، : موريتانيا 
  )AFR 38/001/2014( 2014حزيران /يونيو

  ،ترشين الثاني /نوفمرب 12ال بد ملوريتانيا أن تضع حداً لحملة التضييق عىل النشطاء املناهضني للرق
2014.  

 كانون الثاني /يناير 15ينبغي اإلفراج عن املرشح الرئايس والنشطاء املناهضني للرق السجناء، : موريتانيا
2015.  

 10د مخيتري الذي ُحِكَم عليه باإلعدام بتهمة الردة، ينبغي ملوريتانيا أن تفرج عىل الفور عن املدون محمد ول 
  )AFR 38/002/2015( 2015آذار /مارس

  

 

 

  

  

  

  

                                                      

: لدولية عىل اإلنرتنتكل هذه الوثائق متاحة يف موقع منظمة العفو ا  25
https://www.amnesty.org/en/countries/africa/mauritania/  
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