
  2011يونيو/حزيران  23
 AFR 38/002/2011رقم الوثيقة: 

 

 موريتانيا: اختفاء قسري لثالثة عشر مداانً ابإلرهاب
 

شخصاً أدينوا ابإلرهاب عقب نقلهم من سجن مدين يف العاصمة،  13على "اختفاء" حىت اآلن مضى شهر 
وتطلب من السلطات املوريتانية   ،أن مصريهمنواكشوط، إىل مكان جمهول. وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق بش

 كشف النقاب عن مكان وجود املعتقلني. 
 

ل 2011مايو/أاير  23ففي  سجيناً كانوا حمتجزين يف سجن مدين يف نواكشوط ليالً إىل مكان جمهول.  13، ُرح ِّ
واعث قلق من أهنم قد ال يتلقون وتتطلب احلالة الصحية لبعضهم إشرافاً طبياً متواصاًل، وتشعر منظمة العفو الدولية بب

 الرعاية الطبية املناسبة يف مكان اعتقاهلم اجلديد. 
 

وعقب مرور شهر على اختفائهم، وعلى الرغم من التماسات عائالت السجناء، مل تبلَّغ هذه العائالت حىت اآلن 
 إىل املقتنيات الشخصية للسجناء يونيو/حزيران، أعيدت 8سباب هذا النقل. ويف ابملكان الذي نقل إليه أحباؤها أو أب

  وبطانياهتم،. وفرشاهتم كتبهم فيها مبا تفسري، دون أهاليهم
 

 ،2010 سبتمرب/أيلول يف موريتانيا إىل األخرية بعثتها أثناء السجناء هؤالء معظم التقت اليت الدولية، العفو منظمة وكانت
 ومبكان األشخاص هلؤالء حدث مبا إخبارها طالبة انيةاملوريت السلطات إىل 2011 يونيو/حزيران مطلع يف كتبت قد

  ذلك. على رداً  تتلق ومل احتجازهم.
 
 ممثلي أيدي على احلرية من احلرمان أشكال من آخر شكل أي أو اختطافهم أو اعتقاهلم أو األشخاص على القبض إن

خارج نطاق  هؤالء األشخاصالذي يضع األمر  وجودهم، ملكان أو املختفني األشخاص ملصري إخفاء يعقبه الذي الدولة،
عمليات تربير محاية القانون، يرقى إىل مرتبة االختفاء القسري ويشكل انتهاكاً للقانون الدويل. ومن غري املمكن 

ابرتكاب انتهاكات  قد اهتموا أو أدينوااألفراد عندما يكون ، مبا يف ذلك ، يف أي وقت من األوقاتاالختفاء القسري
 حلقوق اإلنسان.

 
، العضوين يف تنظيم "القاعدة يف بالد املغرب شاابرنوان وحممد ولد سيدي  ولد سيد وتشمل جمموعة السجناء املختفني

يف ديسمرب/   أالغإدانتهما ابهلجوم على سياح فرنسيني يف إثر  2010اإلسالمي" اللذين حكم عليهما ابإلعدام يف 
، واخلادم ولد مسان، الذي حكم عليه ابإلعدام أيضاً عقب إدانته مبهامجة رجال شرطة موريتانيني، 2008كانون األول 

 . 2009وحممد عبد هللا ولد أمحدنه، الذي حكم عليه ابإلعدام لقتل أحد مواطين الوالايت املتحدة يف يونيو/حزيران 
 

ال ابلعامل اخلارجي ويف تلقي الزايرات يشكل ضمانة وتشدد منظمة العفو الدولية على أن حق مجيع السجناء يف االتص
أساسية ضد انتهاكات حلقوق اإلنسان من قبيل التعذيب وإساءة املعاملة واالختفاء القسري. ويف جمرى مجيع بعثاهتا إىل 



أفرادها، بصورة منهجية للتعذيب يف وقت القبض على  هذه الفئة من املعتقلني قد تعرضت  للمنظمة أنموريتانيا، تبنيَّ 
االعتقال. وحبسب علم منظمة العفو الدولية، مل يفتح أي حتقيق يف هذه  فرتة وأن بعضهم أخضع لسوء املعاملة أثناء

 املزاعم.
 

ولذا فإن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات املوريتانية إىل أن حترتم حقوق السجناء على الفور طبقاً ملا تقتضيه املعايري 
للتعذيب أو تعرضهم ة، وعلى وجه اخلصوص ضمان متكينهم من التواصل مع العامل اخلارجي، وعدم الدولية ذات الصل
 املعاملة، واحتجازهم يف أماكن اعتقال معرتف هبا رمسياً وقريبة من أماكن سكناهم. سوء لغريه من صنوف 

 
 
 


