
   2011 األول كانون/ديسمرب 13

AFR 38/003/2011 :رقم الوثيقة 

 تعسفياا  اعتقالا  اإلنسان حلقوق السابق املفوض اعتقال: موريتانيا

 تعسفياا، اعتقالا  اعتقل قد داده، ولد األمني حممد اإلنسان حلقوق السابق املوريتاين املفوض ألن ابلقلق الدولية العفو منظمة تشعر
 . عادلة حماكمة يتلقى حبيث اإلجراءات احرتام وضمان احلايل للقانون طبقاا  مؤقتاا  سراحه إبطالق السلطات ظمةاملن وتطالب

 املدة أن ومبا. العامة األموال يف التصرف إبساءة اهتام إليه ووجه أيلول/ سبتمرب 27 يف داده ولد األمني حممد على القبض ألقي وقد
 الدولية العفو منظمة فإن اجلنائية، اإلجراءات قانون من 138 املادة حسب واحدة سنة تبلغ حملاكمةا على السابق لالعتقال القانونية

 تسقط أن احملاكم على جيب املوريتاين القانون مبوجب فإنه احلقيقة، ويف. تعسفي 2011 أيلول/سبتمرب 27 منذ اعتقاله أن تعتقد
, احملاكمة على السابق العتقال يف املتهم على للتحفظ القانونية الفرتة هيتنت أن قبل اختصاص، ذات حمكمة إىل حتيلها أو القضية
 ل اجلناايت حمكمة إىل القضية إبحالة 2011 األول كانون/  ديسمرب 4 يف البتدائية احملكمة قاضي اختذه الذي األخري والقرار
 .العتقال هلذا التعسفية الطبيعة من شيئا يبطل

 قابل كما.  2011 الثاين تشرين/ نوفمرب يف أخرية زايرة أثناء السجن يف داده ولد المني حممد الدولية والعف منظمة وفد التقى وقد
 التعسفية الطبيعة الوزير رفض وقد.القانوين غري العتقال حيال املنظمة قلق عن له وأعربوا اخلري ولد عابدين العدل وزير أيضاا  املندوبون

   .القضية سري لتعطيل تكتيكات يستخدم كان  الدفاع أن مدعياا  احلايل عتقالهل

هذا العتقال التعسفي يوضح النقص يف الضماانت القضائية املعرتف هبا دولياا والذي أظهرته موريتانيا بشكل متكرر. وخالل مهمتها 
ن فرتات التحفظ جيري جتاوز وجدت منظمة العفو الدولية أن استعمال التعذيب املنتظم لستخالص العرتافات مازال مستمراا، وأ

 رورية للدفاع.   لضحدها املسموح به وأن املتهمني مل تتوفر هلم أمام احملاكم كل احلقوق ا

 هذه النتهاكات ملعايري حقوق اإلنسان األساسية حتدث على خلفية تصبح معها استقاللية احملاكم مدعاة للتساؤل ابستمرار.  

أت حممد األمني ولد خمتار الذي كان آنذاك رئيس القسم التجاري يف  2011يف سبتمرب/أيلول  فعلى سبيل املثال فقد حدث مؤخراا 
 هتريب خمدرات، قيل أنه أي القرار مل يعجب السلطات.  حمكمة الستئناف، قد عزل من منصبه بعد أن اختذ قراراا يف سياق قضية

ألمم املتحدة، جيب أن حترتم سيادة القانون والضماانت املتعلقة إن موريتانيا وهي حالياا عضو يف جملس حقوق اإلنسان التابع ل
يف سياق املراجعة العاملية الدورية اليت أجريت هلذه الدولة. وهبذا  2011اإلجراءات القضائية إذ أهنا تعهدت بذلك يف مارس/آذار 

 هو خطوة ضرورية جيب اختاذها دون أتخري.  الصدد، فإن اإلفراج املؤقت عن حممد األمني ولد داده انتظاراا حملاكمته احملتملة

 
 



 
 

 
 

 


