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 النتخابات الرئاسيةالمرشحون ل ليطلع عليهبيان حقوق اإلنسان 

 موريتانيالتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها في  ا  التزام 12

هذا اليوم  .2019 وييون /زيرانح 22النتخاب رئيس جديد للجمهورية يوم  والموريتانيات يستعد الموريتانيون

تحترم موريتانيا  جديدة، موريتانيا، بصفتكم مرشحين لالنتخابات الرئاسية، بفرصة وخيار بناء الذي تحظون فيه

 .  وتعززها اإلنسانية المواطنين والمواطنات وقحقوجميع ال كرامة

ير وتغي ، في حالة فوزه باالنتخابات، لاللتزام بإجراء إصالحاتكل مرشحالمجتمع المدني  ماتتدعو منظو

بصفتكم والتزامات موريتانيا الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق اإلنسان. ب الوفاء، بغية السابقة الممارسات

 كانس عمرشحين لالنتخابات المقبلة، ندعوكم لإلعراب عن التزامكم لحماية الحقوق اإلنسانية الخاصة بجمي

 هذا البيان.  كم علىوذلك بتوقيع ،موريتانيا

 بحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها، وباألخص: ،اية عهدتيمنذ بد ،أتعهد هذا البيان، بتوقيع
 

 

 فالت م  العقا حاالت اإلوضع حد ل .1

ذيب والتعم في قضايا االبتزاز يمنح العفو للمسؤولين المشتبه به الذي، و1993لعام  92لغى القانون رقم سي  

القضاء وعن عمليات الترحيل واسعة  إطاروالمسؤولين عن حاالت اإلعدام خارج  ،واالحتجاز غير القانوني

جرى تحقيق مستقل بغية إقامة دعاوى قضائية ضد المسؤولين كما سي   .موريتانيينال-فارقةاألالنطاق للرعايا 

جئين الالالالجئات وتخذ تدابير لتسهيل عودة وست   .أصحاب الحقو اتعويض الضحايبهدف المشتبه بهم، و

    دمجهم مجددا في المجتمع.تسهيل و ،مالي والسنغال منالموريتانيين 

 الممارسات القائمة على التمييزوقف وضع حدد لالسترقاق واالتجار بالبشر و .2

طبق على النحو تسو ،التمييزالقوانين التي تجرم االسترقاق واالتجار بالبشر والممارسات القائمة على ب سي عمل

ة حاالت من معالج بغية تمكينهم ،ستمنح الموارد والوسائل الضرورية للشرطة وللنظام القضائيكما المناسب. 

 ةقباعمثم  ،وى ضدهماوالبحث عنهم وإقامة الدع مرتكبيهاتحديد غ عنها بالشكل المناسب، ثم االستغالل المبل  

ستتخذ التدابير الضرورية بغية وعادلة دون اللجوء إلى عقوبة اإلعدام.  عنها عبر إقامة محاكمات المسؤولين

ضمان تمثيل جميع العناصر الوطنية على مستوى مناصب السلطة.  كما ستنفذ سياسة ثقافية ولغوية شاملة بغية 

المحلية غير الناطقة بالعربية إلى الخدمات الضرورية، باإلضافة إلى تمكينهم من  المجتمعاتضمان وصول 

   الوصول إلى المناصب القيادية.

 نوع بالجنسالمبني على للعنف والممارسات القائمة على التمييز  وقف .3

غيير القوانين ديل وتسيتم تعوعتمد قانون لمكافحة العنف ضد المرأة ابتداء من السنة األولى للعهدة الرئاسية. سي  

قائم على مييز الوالممارسات القائمة على التمييز أو المبنية على الت والتقاليد واألعراف والسياسات والعادات



والشعوب،  حقوق اإلنسانليقي ربغية االمتثال للبروتوكول اإلضافي للميثاق اإلفوذلك ، أساس النوع االجتماعي

يل عسيمتثل تعريف االغتصاب مع تعريف القانون الدولي. وسيتم ضمان تفو المرأة في إفريقيا. المتعلق بحقوق

آليات الحماية ضد العنف ضد المرأة، وحماية حق الوصول إلى القضاء وإنشاء مالجئ ممولة من طرف الدولة 

اع هني قطوالسلطات القضائية وممت الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون تدريبكما سيتم لينتفع بها الضحايا. 

اء الناجيات النس سيتم تمكينلضحايا. وأخيرا، ل ورعاية أفضل بغية ضمان تكفل أفضل ،الصحة بشكل منتظم

 . واالستفادة منها من الوصول المجاني إلى الرعاية الصحية والنفسية

 حقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالإعمال  .4

للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لجميع المواطنين الكامل  اإلعمالتخذ تدابير خاصة بغية ضمان ست  

تمكين الجميع من ومع منح األولوية ألكثر الفئات تهميشا وأكثرها حرمانا،  ،تدريجيبشكل والمواطنات، 

وبغية تحقيق األمن الغذائي واالقتصادي  الوصول إلى موارد البلد المتاحة بطريقة غير قائمة على التمييز.

معالجة مشاكل من أجل  ،مشاورات معمقة وشاملة لدى المجتمعات المحلية المتأثرة واالجتماعي، سنعقد

 اإلطار القضائي لنظام ملكية األراضي ةعمراجومترتبة عن اإلرث اإلنساني، لاآلثار او االستيالء والطرد

صحة ب فيما يتعلق األخصضمن الحق في الحصول على الرعاية الصحية، وبي  كما س. وإدخال تنقيحات عليه

     األم والطفل.

 سجالت الحالة المدنية رفع العراقيل اإلدارية وإزالة العقبات البيروقراطية المتعلقة بالتسجيل في  .5

 

ل سمح بممارسة أي شكتولن  ةكون مجانيتسولحالة المدنية الذي سيتم توضيح إجراءات اإلدراج في سجالت ا

ستتم توعية المواطنين بجميع اللغات الوطنية حول كما من أشكال التمييز المبني على االنتماءات العرقية. 

عدم حرمان أي عائلة من القيام باإلجراءات  ىسيتم الحرص علوإجراءات اإلدراج في سجل الحالة المدنية، 

م الحقوق األساسية كالحق في التعليبعض بسبب عدم حيازتها للمال أو غيره من الموارد. ولن يكون التمتع ب

   بتسجيل أفراد العائلة اآلخرين. مشروطا

  

 والتجمع إليها واالنضمام تطبيق الحق في حرية التعبير والحق في تكوي  الجمعيات .6

ة أخرى جنائي لعقوباتسجن أي شخص أو يخضع طبقا للمعايير الدولية المعنية بحماية حقوق اإلنسان، لن ي  

 مي.أو حقه في التجمع السل واالنضمام إليها لمجرد ممارسة حقه في حرية التعبير أو حقه في تكوين الجمعيات

 عضبستلغى باألخص  إذة التعبير، لغى القوانين التي تجرم األنشطة ذات الصلة بممارسة حق حريست  حيث 

لن تلجأ قوات األمن إلى استعمال القوة و  األحكام المتعلقة بالتشهير واالفتراء والردة ونشر المعلومات الكاذبة.

. مام إليهاواالنض لغى القيود التعسفية لحق الحرية في تكوين الجمعياتست  كما بشكل مفرط خالل المظاهرات. 

كوين تصريح بتمجرد ال علىقتصر تءات تسجيل الجمعيات، فيجب أن ااستمرار اعتماد إجروفي حالة إعمال/ 

من  شكل أليعن حقوق اإلنسان، إذ أنهم لن يخضعوا بعد اآلن  والمدافعات تم حماية المدافعينجمعية. وست

  نشطتهم.   أل ممارستهم أشكال التخويف أو التحرش أو الضغط أو االعتقال في إطار

 الحق في الحياةحماية  .7

مع السعي  ،فحسب حتى تقتصر على أخطر الجرائم ،باإلعدامالقانون قلص عدد الجرائم التي يعاقب عليها سي  

 إلى اإللغاء الكلي لهذه العقوبة.



 السيئة لتعذيب وغيره م  ضرو  المعاملةا وقف .8

ى إجراء تحقيق مستقل ة إلئستؤدي جميع االدعاءات بالتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السي

محاكمة عادلة ونزيهة، دون إجراء  قدم المسؤولون المزعومون إلى العدالة في إطارفي األمر. حيث سي   محايدو

بهذه االدعاءات من  يتقدمونسوف نحرص على فحص جمع األشخاص الذين واللجوء إلى عقوبة اإلعدام. 

 طرف طبيب مستقل في أقرب اآلجال.

 القضاءضمان استقاللية  .9

ات عليه، وإدخال تنقيح الدستور استعراضضمان استقاللية القضاء، خاصة عبر ل الهادفةتخذ التدابير سوف ت  

يمنح سكما رئيس الجمهورية أو أحد أعضاء السلطة التنفيذية من ترؤس المجلس األعلى للقضاء.  بغية منع

ستقاللية من القيام بمهامهم با بغية تمكينهمالبشرية والفنية والمالية الضرورية،  دللمحاكم والقضاة جميع الموار

   جميع العناصر الوطنية. يسودالذي  تنوعالقضاة لا تعيينسيعكس و. تامة

 تحسي  ظروف االحتجاز في السجون .10

كتظاظ وضع حد الو ،إلى تقليص مدة الحبس االحتياطي هادفةلسجون الموريتانية، سنتخذ تدابير بالنسبة ل

لى غير المدرجة ع حتجازستغلق جميع مراكز االكما على نحو إنساني.  فيها حتجزينالمالسجون، وإلى معاملة 

بغية منع ممارسة المعاملة السيئة وأعمال التعذيب. وذلك أو غير المعروفة لعامة الشعب،  ،احتجاز أماكنأنها 

من طرف  اتحتجزالم، كما لن تتم مراقبة النساء البالغين حتجزينوالمالقصر  حتجزينالمسيتم الفصل بين و

 أنهم لن كما اضطرابات نفسية،الذي يعانون من  حتجزينللمالمساعدة المطلوبة ستقدم والحراس الذكور. 

 يخضعوا ألية معاملة قائمة على التمييز.

 تعزيز استقاللية منظمات حقوق اإلنسان .11

آليات الحماية ضد أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو ضمان استقاللية ل هادفةتخذ تدابير ست  

ن يعيعبر ضمان شفافية توذلك اللجنة الوطنية المعنية بحقوق اإلنسان، استقاللية الالإنسانية أو المهينة، و

لسلطة عن ا بغية ضمان استقالليتها الالزماالكتفاء الذاتي تحقيق الكافية وومنح الموارد المالية  ،أعضائها

  التنفيذية.

 حماية المهاجري  والالجئي  وطالبي اللجوء .12

سرا إلى وإعادتهم ق ،ية المتمثلة في طرد المهاجرين وطالبي اللجوء والالجئيننستتوقف الممارسات غير القانو

للجوء اة ضد المهاجرين وطالبي ال التعسفي أو المفرط للقواالستعم ستخضع جميع حاالتكما الدول المجاورة. 

   جراء تحقيقات في األمر. وحاالت التمييز إلى إ والالجئين، وحاالت التنميط االثني

 

*** أطلق هذا البيان من طرف منظمة العفو الدولية ومنتدى المنظمات الوطنية لحقوق اإلنسان، وتم توقيعه 
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