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رقم الوثيقةAFR 38/008/2012 :
موريتانيا :من حق عائالت أربعة عشر من السجناء معرفة أماكن احتجازهم بعد ُمضي عام ونيف على تعرضهم لالختفاء
القسري

مضى اآلن ما يزيد على العام منذ أن تعرض أربعة عشر موريتانيا أُدينوا بقضايا إرهاب لالختفاء القسري بعد أن كانوا

حمتجزين يف سجن نواكشوط .ولقد جرى نقلهم من السجن املركزي إىل وجهة غري معلومة يف  23مايو /أيار 2011؛ ومل
يتسن ألفراد عائالهتم اللقاء هبم على الرغم من إحلاحهم على السلطات كي تكشف النقاب عن مكان احتجازهم اجلديد.
ولقد ناشدت املنظمات احلقوقية املوريتانية والدولية السلطات كي تكشف النقاب عن مكان تواجد الرجال األربعة عشر ،وأن
تسمح لعائالهتم بزيارهتم ،وذلك اتساقا مع أحكام القوانني املوريتانية وااللتزامات الدولية اليت تقتضيها العهود واملواثيق اليت
انضمت موريتانيا إليها ،وخصوصا االتفاقية الدولية املعنية حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري اليت وقعت عليها يف

سبتمرب /أيلول من عام  .2011بيد أنه ومنذ أن جرى نقل الرجال األربعة عشر ،دأبت السلطات على رفضها اإلفصاح
عن مكان احتجازهم .ومتذرعة باعتبارات خاصة باألمن القومي ،فلقد رفضت السلطات اإلقرار بأن الدولة ملزمة بالكشف
عن مكان احتجاز الرجال األربعة عشر كما تقتضي أحكام القانون الدويل.

وعقب تعرض الرجال األربعة عشر لالختطاف ،وجه أحد أعضاء الربملان سؤاال لوزير العدل أثناء انعقاد اجلمعية الوطنية ،بيد
أن الوزير قد رفض اإلجابة على السؤال املوجه له حتت قبة الربملان .ولطاملا دأب العديد من أعضاء الربملان على طرح السؤال
ذاته منذ ذلك احلني ،بيد أهنم مل يفلحوا يف احلصول على إجابة قط.
وقبل بضعة شهور فقط ،حصل فرع اللجنة الدولية للصليب األمحر يف نواكشوط على تصريح يتيح له زيارة الرجال األربعة
عشر .غري أنه وعلى الرغم من تلك الزيارة ،فال زالت املنظمات احلقوقية تعترب هؤالء الرجال مبثابة ضحايا لعمليات االختفاء
القسري ،نظرا إلصرار السلطات على رفضها "اإلفصاح عن مكان تواجد أولئك الذين وقعوا ضحية لالختفاء" ،كما أننا ال
زلنا جنهل مكان احتجازهم حىت الساعة.
وبتقاعسها عن اإلفصاح عن مكان تواجد أولئك األشخاص املفقودين ،ختالف الدولة املوريتانية بذلك أحد املعايري األساسية
املكرسة يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان .وبنص ذبك املعيار على أن املمارسات من قبيل االعتقال واحلجز ،واالختطاف
وغريه من أشكال احلرمان من احلريةـ ،أو إخفاء مصري ضحايا االختفاء القسري أو مكان تواجدهم ،ترقى إىل مصاف ارتكاب
جرمية االختفاء القسري مبا خيالف مقتضيات القانون الدويل ،ولكوهنا أيضا ممارسات جتعل أولئك األشخاص يقعون عمليا
خارج مظلة احلماية اليت يوفرها القانون هلم .وال مندوحة من القول بأن ال ميكن بأي وسيلة كانت تربير ارتكاب عمليات
االختفاء القسري ،وخصوصا يف حالة األفراد املتهمني أو املدانني بارتكاب انتهاكات حقوقية.
وباإلضافة إىل ذلك ،نعرب ،حنن املوقعون أدناه ،عن عميق قلقنا حيال احلالة الصحية لعدد من أولئك السجناء ،ونعرب عن
خشيتنا من عدم متكينهم من احلصول على الرعاية الطبية املناسبة اليت حيتاجون إليها على حنو منتظم .وتشاطرنا هذه
املخاوف أسرة حممد عبد اهلادي ولد أمحدنا ،حيث مل حتظ والدته وزوجته وأشقاؤه بفرصة اللقاء به سوى لفرتة وجيزة جدا
عندما نُقل بالطائرة إىل نواكشوط حلضور جلسة االستئناف اخلاصة بقضيته يف مايو /أيار  ،2012قبل أن يُعاد جواُ إىل
مكان احتجازه السري مباشرة عقب انتهاء وقائع اجللسة .ولقد بدا عبد اهلادي شاحبا ،ويظهر أنه قد فقد الكثري من الوزن،
وقد تساقط شعره أيضا .ولقد ظهر أنه يعاين اهلُزال الشديد ،األمر الذي فاقم من حمنة أسرته وشعورها بالضيق .ونعرب يف
هذا املقام عن اعتقادنا بأن السلطات املوريتانية قد جعلت من نفسها مسؤولة عن تدهور احلالة الصحية ألولئك احملتجزين
نتيجة لتقاعسها عن وضع حد حلاالت االختفاء القسري اليت طالت أولئك السجناء.
وعليه ،فتناشد املنظمات املوقعة أدناه السلطات املوريتانية كي تُفصح فورا وعلى املأل عن مكان احتجاز السجناء األربعة
عشر ،وأن تضمن احتجازهم يف منشأة معرتف هبا رمسيا كأحد مراكز احلجز ،وأن تتيح لعائالهتم إمكانية زيارهتم يف السجن.

خلفية
ونورد تاليا قائمة بأمساء السجناء األربعة عشر الذين وقعوا ضحية لعمليات االختفاء القسري:
 -1اخلادم ولد السيمان
 -2سيدي ولد سيدنا
 -3حممد ولد شابارنو
 -4معروف ولد هيبة
 -5حممد عبد اهلادي ولد أمحدنا ولد حممد سامل
 -6حممد ولد عبده
 -7عبد الرمحن ولد الريده
 -8حممد ولد الشيبه
 -9عمار ولد حممد صاحل
 -10طاقي ولد يوسف
 -11سامل ولد محود

 -12الطيب ولد السالك
 -13حممد حممود ولد السبيت دت داهود السبيت
 -14حممد خالد

الموقعون:
منظمة العفو الدولية
مجعية األمهات املعيالت ألسرهن
اجلمعية املوريتانية حلقوق اإلنسان
جلنة التضامن مع ضحايا االنتهاكات احلقوقية يف موريتانيا
ملتقى املنظمات الوطنية حلقوق اإلنسان
منظمة أنقدذوا العبيد

