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تاريخ الإصدار:

تحرك عاجل
تهديدات بالموت لمدافعة عن حقوق الإنسان ،تعرض حياتها
للخطر
أمينتو منت المختار المدافعة عن حقوق الإنسان أصبحت سلامتها في خطر بعد تهديدات بالقتل التي وجهت
لها من قبل زعيم جماعة إسلامية متشددة في موريتانيا .لم تتخذ السلطات أي إجراء لضمان سلامتها وسلامة
منظمتها.
أمينتو بنت المختار رئيسة رابطة النساء معيلات الأسر تواجه فتوى تصاحبها تهديدات بالموت ،أصدر الفتوى
يحظيه ولد داهي ،زعيم جماعة أحباب الرسول الإسلامية المتشددة .ففي مقابلة نشرتها وسائل الإعلام
المحلية طالبت أمينتو بنت المختار بإجراء محاكمة عادلة للشاب شيخ ولد امخيطير ،البالغ من العمر  28عاما
 ،المتهم بالردة والمحتجز حاليا في سجن انواذيبو بشمال موريتانيا .واستحلت الفتوى دم أمينتو بنت المختار
وقالت إن » من قتلها أو فقأ عينيها الإثنتين فإنه يكون مأجورا إن شاء هللا تعالى» .نشرت الفتوى على الانترنت
في  5يونيو /حزيران ،بعد نشر مقال ولد امخيطير بقليل .وأعقب الفتوى نشر تفاصيل الاتصال بها ،وتلك
لخاصة برابطتها ورقم لوحة سيارتها.
حاولت أمينتو بنت المختار تقديم شكوى في  6يونيو /حزيران بشأن هذه الدعوة للقتل .رفضت هيئة الشرطة،
وأشارت عليها بدلا من ذلك بمناقشة الأمر مع يحظيه ولد داهي.
لم تدن السلطات الفتوى حتى الآن ،و لم تتخذ أي إجراءات لضمان سلامة أمينتو بنت المختار أو سلا مة
رابطتها .كما أنها لم تتخذ أي إجراءات ضد أولئك الذين أصدروا التهديدات.
يرجى الكتابة فورا باللغة الفرنسية أو العربية أو بلغتكم الأصلية:

 للإعراب عن قلقكم إزاء التهديدات بالقتل التي وجهت إلى أمينتو بنت المختار  ،رئيسة
رابطة النساء معيلات الأسر؛
 والإعراب عن قلقكم من أن السلطات لم تتخذ أي تدابير لحماية أمينتو بنت المختار
ومنظمتها؛ أو ضد أولئك الذين يهددون السلامة الجسدية لها؛
 مطالبة السلطات بإدانة التهديدات بالقتل التي وجهت لها ،وحثها على اتخاذ التدابير
العاجلة لضمان حمايتها وحماية أعضاء رابطتها.
الرجا إرسال المناشدات قبل  5أغسطس /آب  2014إلى:
رئيس جمهورية موريتانيا الإ سلامية
محمد ولد عبد العزيز

مكتب الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية
ص .ب184 .
نواكشوط
موريتانيا
فاكس 00 222 525 85 52
صيغة المخاطبة :فخامة الرئيس
مفوض حقوق الإنسان
للأعمال الإنسانية والعلاقات مع المجتمع المدني
السيدة عائشة بنت مهيهام
مفوض حقوق الإنسان
للأعمال الإنسانية والعلاقات مع المجتمع المدني
ص .ب1258 .
نواكشوط
موريتانيا
فاكس00 222 45 29 21 55 :
صيغة المخاطبة :سعادة المفوض

كما نرجو إرسال نسخ إلى الهيئات الديبلوماسية المعتمدة في بلادكم .نرجو إدخال عناوين هذه الهيئات أدناه:
الاسم العنوان  1العنوان  2العنوان  3فاكس رقم الفاكس البريد الالكتروني عنوان البريد الالكتروني
صيغة المخاطبة المخاطبة
نرجو التأكد من القسم الذي تتبعونه إذا كان إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعلاه ممكنا.
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معلومات إضافية
رابطة النساء معيلات الأسر هي منظمة لحقوق الإنسان تم إنشاؤها في  1999وهي تعمل لصالح النساء
والأطفال ،وخاصة فيما يتعلق بمكافحة الرق .و في  2006منحت أمينتو بنت المختار جائزة حقوق الإنسان
للجمهورية الفرنسية .وفي عام  ،2010تلقت جائزة لنضالها ضد الرق الحديث من وزيرة الخارجية الامريكية
هيلاري كلينتون.
وفي  21يونيو /حزيران ،أعيد انتخاب الرئيس محمد ولد عبد العزيز لفترة ولاية ثانية لحصوله على ٪81.89
من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي قاطعتها عدة أحزاب معارضة .الرئيس محمد ولد عبد العزيز يرأس
حاليا منظمة الاتحاد الأفريقي.
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