
 الجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة
 

ىتمام االاستمراًرا لحالة الجمود، فعمى الرغم من شيدت البالد خالل الفترة التي يغطييا التقرير 
استمرت ظاىرة التعذيب وسوء  ة المؤسساتية لحقوق اإلنسان،الرسمي بحقوق االنسان وجيود تعزيز البني

عن استمرار بعض  إلى إشكاليات الحق في المحاكمة العادلة، فضالً  باإلضافةالمعاممة في االحتجاز، 
، ويجري 1891العام  نذتداعيات ظاىرة "الرق" عمى الصعيد االجتماعي والثقافي بالرغم من حظره م

تطبيق تشريعات مقيدة لمحريات العامة، ال سيما فيما يتصل بالحق في تكوين الجمعيات والتجمع 
 السممي، فضاًل عن قيود عمى التمتع بحرية الرأي والتعبير.

 

 التطورات القانونية 
بعد أن  "دستوريلى استفتاء إدعا الرئيس "محمد ولد عبد العزيز  الدستوري عمى المستوى

، 5112رفض مجمس الشيوخ )الغرفة الثانية في البرلمان( اقتراحاتو بشأن تعديل الدستور في مارس/آذار 
 ابالمائة وفقً  25نحو  5112ب آوبمغت نسبة المشاركة في االستفتاء الذي ُأجري في مطمع أغسطس/

تـمت ذلك برفض النتائج ، و االستفتاءة بمقاطعة رغم قرار أحزاب المعارضة الرئيس لممصادر الرسمية،
لموقفيا الرافض لمتعديالت منذ طرحيا من قبل الرئيس  اووصفتيا بأنيا "تزوير عمني"، فيما يمثل استمرارً 

 وحزبو االتحاد من أجل الجميورية الحاكم.
التي احتشدت ضد االستفتاء ضمن تحالف "المنتدى الوطني  وكانت المعارضة الموريتانية

قد وصفت التعديالت بأنيا "مغامرة غير مجدية وانقالب عمى الدستور"، كما اتيمت  ية والوحدة"لمديمقراط
الرئيس "ولد عبد العزيز" بالميل الخطير إلى "االستبداد" عبر سعيو من خالل التعديالت إلى تمديد واليتو 

 .وتكريس سيطرتو لتجاوز السقف الدستوري الذي يقيد والية الرئيس بفترتين
رضة المقاطعة لالستفتاء الموريتاني "محمد ولد عبد العزيز" موقف المعاوقد وصف الرئيس 

إن  في أحد مراكز االقتراع بنواكشوط بالوىمية واالفتراضية والقميمة، وقال بعد إدالئو بصوتو الدستوري
 .ىناك تعديالت إضافية يمكن القيام بيا خالل السنوات القادمة لتحسين الدستور

 

عمى قانون يحدد  5119مارس/آذار  55تمت المصادقة في  ًالقانون وعمى المستوى
 ة لالنتخابات،ــــــإجراءات تعيين أعضاء لجنة التسيير وانتخاب رئيس ونائب رئيس المجنة الوطنية المستقم

 م ـــــــــوم رقـــــد محل المرســــــالمرسوم الجدي ل مشروعـــويح
أخذ في االعتبار التعديالت المدخمة عمى القانون ، وي5115/أيار مايو 11الصادر في  112-5115
المنشئ لمجنة الوطنية المستقمة لالنتخابات، وذلك 5115إبريل/نيسان  15الصادر في  5115-52رقم 

في إطار اإلصالحات المؤسسة التي أسفر عنيا االتفاق السياسي بين األغمبية الرئاسية وبعض األحزاب 
 والكتل المعارضة.

نصت آلية مركبة الختيار أعضاء المجنة المستقمة عبر خيارات متنوعة، فبينما ويضع القانون 
تتألف من أحد  التي ( من القانون عمى أن المجنة االنتخابية سمطة جماعية تديرىا لجنة تسيير6) المادة

ح ، ويطر اقتراح من األغمبية والمعارضة"ـ"بمرسوم صادر عن رئيس الجميورية ب يتم تعيينيم اعشر عضوً 
مرشًحا يختار رئيس الجميورية من بينيم، أتاح القانون آلية بديمة من خالل "لجنة  11كل طرف منيما 

 التعيين".
 ،"لتسيير يتم من طرف "لجنة التعيينعمى أن اختيار لجنة ا القانون من 2المادة  تنصحيث 

ذا أمكن نارئيس مناصفة بين األغمبية والمعارضة، ويترأسيامن ثمانية أعضاء وىي لجنة تتشكل  ، وا 
اسًما فقط بشكل نيائي يمكن لمجنة التعيين  11لمجنة فرعية مختصة بتقييم الترشيحات االستقرار عمى 



 إلى رئيس الجميورية رئيس لجنة التعيين مًعامن طرف  تياحالأن تعتمد قرار المجنة الفرعية، ويتم إ
 .لمتصديق عمييا بصفة نيائية

يل/ بر إ 2في  "محمد ولد عبد العزيز"الرئيس  نون الجديد شكًّلفي أول اختبار لتنفيذ القاو 
ميمة تشكيل المجنة  يوتوللمتشاور ة والمعارضة غمبيشخصية من األ 55لجنة تضم  5119نيسان

 الوطنية المستقمة لالنتخابات.
مشروع قانون  5119بريل/نيسان إلجمعية الوطنية )الغرفة األولى في البرلمان( في وأقرت ا

ن أو الرسول آعقوبة اإلعدام بصفة وجوبية بحق كل من استيزأ أو سب الذات اإلليية أو القر يفرض 
 (.مى اهلل عميو وسمممحمد )ص

أسبوع من حكم بعد  5112نوفمبر/تشرين ثان  16نون في وكانت الحكومة قد أقرت مشروع القا
بعد أن  ،عدام إلى السجنمخيطير" من اإلأض عقوبة المدون "محمد الشيخ ولد محكمة االستئناف بخف

بالردة قبل سنوات، وقبمت المحكمة توبتو كأساس إللغاء عقوبة اإلعدام التي أصدرتيا محكمة أخرى  أدين
 . وريتانيايدين فيو استخدام الدين لتبرير التمييز في م مقاالً  عمى صمة بنشره

من ناحية ومطالب واسعة بالتراجع عن  اا دوليً مخيطير" قد القت اىتمامً أوكانت قضية "ولد 
 العقوبة، شخصيات دينية وأحزاب سياسية في البالد عمى إعدامو.

من القانون الجنائي تفرض عقوبة اإلعدام عمى "المرتد"، لكنيا تسمح  116وكانت المادة 
عمى أي  انون الجديد دون إمكانية التخفيفن إذا أعمن المتيم توبتو، ويحول القلى السجإوبة بتحفيف العق

( أو المالئكة أو مى اهلل عميو وسمممسمم يستيزئ أو يسب الذات اإلليية أو القرآن أو الرسول محمد )ص
 األنبياء.

 

 ساسيةالحقوق األ
ن سوء المعاممة نتيجة تواصل القمق من استمرار ظاىرة التعذيب في االحتجاز ومظاىر أخرى م

 االكتظاظ الحاد ونقص الخدمات والرعاية الصحية.
، 5112فعمى الرغم من إنشاء اآللية الوطنية لموقاية من التعذيب بموجب قانون في نياية العام 

إال أن اآللية لم تفتح أي تحقيق في الشكاوى الكثيفة بشأن التعذيب وأشكال سوء المعاممة في االحتجاز، 
 العديد من الشكاوى قد شيدت مناقشات حادة في الجمعية الوطنية )البرلمان(.رغم أن 

المقرر الخاص لمناىضة التعذيب وغيره من ضروب المعاممة أو العقوبة الالإنسانية أو  كان
باألمم المتحدة في  مجمس حقوق اإلنسانفي  5112 /آذارمارس 5 فيقد عرض "نيمس ميمتسر"  الميينة

موريتانيا في الفترة الممتدة من سمفو "خوان منديز" إلى  اقام بي الزيارة التي نتائج تقريًرا عن 15دورتو رقم 
فييا  دعا توصية 11ن التقرير أكثر من تضمو ، 5116 /شباطفبراير 1إلى  /كانون ثانيناير 52

يا عمى اتخاذ وضمانات الوقاية من التعذيب، وحثة تطبيق القوانين المرعية السمطات الموريتانية إلى ضرور 
مارسة حتى لو لم تعد م"وأكد المقرر الخاص في تقريره أنو ، ءات حاسمة لوضع حد لتمك الممارسةإجرا

ما أثناء التحقيقات األولية بغرض نيا تبقى "شائعة ومنتشرة"، ال سي، إال أ"التعذيب عامة في موريتانيا
 انتزاع االعترافات. 

موريتانيا، من بينيا سجن  متفرقة من عدة مراكز احتجاز في أنحاءالسابق وزار المقرر الخاص 
النساء الوحيد وسجن آخر شديد الحراسة، وذكر أن أبرز ما عاينو كان سوء الظروف الصحية وقمة 

 .عة الصحية لممعتقمينإضافة إلى غياب المتاب ،النظافة داخل الزنازين، وقمة الطعام ورداءتو
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حتجاز إلى شدة االكتظاظ وأثره عمى حياة السجناء، وخمص  إلى أن ظروف اال التقرير كما أشار
ل المعاممة القاسية أو الالإنسانية أو الميينة، وأوصى السمطات بإيجاد بدائل ا ما تسيفي موريتانيا غالبً 

  .ظاإلفراج المشروط لمتخفيف من االكتظا تاحةلالحتجاز، وا  
التعذيب وسوء  أعرب المقرر الخاص عن قمقو إزاء "الفشل شبو التام في التحقيق في مزاعمو 

جب التزاماتيا بمو  ةولئمس ةن الدولأ، وذكر "المعاممة، وغياب اإلرادة لدى القضاء في مالحقة الجناة
مالحقة موظفي ى إل كذلكدعا و  ،في العمل عمى الوقاية من التعذيب وسوء المعاممة القانونية الدولية
ستغمين في ذلك نفوذىم بشكل م ون أو يتسترون عمى أعمال التعذيبيأمرون أو يتغاض"الدولة الذين 

  .فاضح"
وأضاف أن "اإلفالت من العقاب عن أعمال التعذيب وسوء المعاممة يبقى ىو القاعدة وليس 

ا بسبب القصور ضاء، وأيضً االستثناء، ال سيما بسبب غياب اإلرادة السياسية من جانب الدولة والق
 الخطير في إجراءات الرصد وجمع المعمومات حول المزاعم المتعمقة بيذه الممارسة".

 

 مكافحة االتجار في البشر
ال تزال اآلثار االجتماعية والثقافية الممتدة لظاىرة الرق في البالد ممتدة بالرغم من مرور قرابة 

، وال تزال آثار الظاىرة في النواحي القيمية والسموكية بحاجة 1891عاًما عمى حظره قانوًنا منذ العام  51
ستراتيجيات عممية لمعالجتيا بجيود متكاممة من الدولة والمجتمع المدني، غير أن الشراكة  إلى خطط وا 
المجتمعية بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية تواجو عدًدا من التحديات، وخاصة 

 رادة السياسية إزاء االنفتاح الفعال عمى المجتمع المدني.في ظل ضعف اإل
"نجدة العبيد وخالل الفترة التي يغطييا التقرير شيدت البالد أزمة بين السمطات ومنظمة 

، حيث حالت السمطات دون دخول وفد حقوقي أمريكي إلى البالد بدعوة من المنظمة الموريتانية"
من الوصول إلى المطار لمقاء الوفد األمريكي غير الحكومي خالل الموريتانية، ومنعت ممثمي المنظمة 

 .5112سبتمبر/أيمول  9انتظاره لمغادرة البالد، وذلك في 
التقرير السنوي عن االتجار ترتبط ردة فعل السمطات الموريتانية في يجانب منيا بمضمون و 

ولفت إلى أن السمطات  5112 كية في حزيران/يونيوير ة األمبالبشر الذي أصدرتو وزارة الخارجي
 تجاربااللتحقيق في المتيمين الموريتانية ال تتخذ تدابير كافية في مكافحة الظاىرة، خاصة في مجال ا

 . معاقبتيملبالبشر وتقديميم لمقضاء 
ثالث محاكم جيوية  وأنشأت، 5112عام في القانون مناىضة العبودية  قد أقرتموريتانيا كانت 

 .البشر والعبوديةلبحث قضايا االتجار ب
 

 أن ــــــــ، تفيد المصادر الموثقة بةــــالعادل المحاكمة فًالحق د ـــــــى صعيــــــعم
الحكومة تمارس ضغوًطا مباشرة وغير مباشرة عمى السمطة القضائية وتتخذ تدابير عاجمة تجاه المحاكم 

وتفتيش مالي، أو من خالل قيام التي تقضي بأحكام ال تتفق مع ميول السمطات عبر إجراءات إدارية 
 وزير بممارسة اختصاصات مستحقة لمجمس القضاء بما في ذلك التنقالت والترقيات.

 5112وكانت محكمة جنائية في منطقة النعمة قد قضت في نزاع بين قبيمتين في إبريل/نيسان 
يش عاجمة من وزارة حول أراض في منطقة الحوض الشرقي، وىو ما تاله قيام السمطات بإيفاد بعثة تفت

العدل بمعزل عن والية مجمس القضاء، ووجيت بعثة التفتيش اتيامات سريعة لقضاة المحكمة بمخالفات 
نما بأدائيم لوظيفتيم القضائية  إدارية وقانونية، بينما قال القضاة إن األسئمة لم تتعمق بجوانب إدارية وا 

 واألحكام التي أصدروىا في عدد من القضايا.



قاضًيا ألحت وزارة العدل  12س القضاء قد رفض عزل ثمانية من القضاة من بين كان مجم
عمى عزليم، ومن المعروف أن رئيس الجميورية ال يزال يشغل منصب رئيس المجمس األعمى لمقضاء، 

 بينما تخضع ىيئة التفتيش القضائية لسمطة وزير العدل.
ضت محكمة الجنايات في نواكشوط خمية إرىابية، وقالكشف عن السمطات األمنية  وأعمنت

 .سنوات 11و 2اإلرىابي لفترات تتراوح بين  "ا بتيمة تشكيل خمية تابعة لتنظيم "داعشمتيمً  11بسجن 
لداعش  يوأدانت المحكمة أعضاء الخمية بالتخطيط لتنفيذ أعمال تيدف إلى "اإليحاء بوجود قو 

، وأن أعضاء 5116 العام ستضافتيا نواكشوط فيفي موريتانيا" خالل فترة انعقاد القمة العربية التي ا
إلطالق ىتافات وتعميق الفتات وكتابة شعارات مؤيدة لمتنظيم اإلرىابي خالل  ساسالخمية خططوا باأل
 فترة انعقاد القمة.

 أن المحكمة قضت بسجن زعيم الخمية 'أحمد كوري ولد جدو" ضائيمن جانبو كشف مصدر ق
التحضير ت مع النفاذ، بعدما أدانتيم بتيمة "تأسيس تجمع ييدف إلى سنوا 11متيمين آخرين لمدة  2و

بتيمة الدعوة إلى  سنوات 2آخرين بالسجن مع النفاذ  1ما حكمت عمى نيبالرتكاب جرائم إرىابية، 
 .مة بأعمال إرىابيةلو ص إلى تجمع االنضمام
 

 ةالحريات العام
  56 فياتيم صحافيون  رـــوالتعبٌ الرأي ةــحرٌ فًلحق اد ـــــى صعيـــــعم

عمل عمى تخويف العاممين بالصحافة ووضع حد بالالسمطات  ليمفي بيان  5112ب آغسطس/أ
افحة الجرائم االقتصادية اإلدارة المكمفة بمك استدعتوقد  السمطة،لحرياتيم إذا لم يسيروا وفق رغبات 
حول مصادر تمويل وسائل إعالم مستقمة  يم لالستجوابتعخضأوالمالية أربعة من الصحافيين و 

  .يديرونيا
واستنكر بيان الصحفيين الذي نشر في عدد من المواقع اإللكترونية الموريتانية "التدخل السافر 

 ة،العمومية إلى مصادرة الحريات الصحفي في التسيير الداخمي لممؤسسات اإلعالمية، وسعي السمطات
ا أن مثل ىذه التصرفات تأتي لتبرىن عمى تراجع الحريات صحفيً  16ع عميو وجاء في البيان الذي وقًّ 

الفردية، كما تتنافى مع الخطاب الرسمي الذي يفتخر فيو النظام بالدفاع عن مبادئ الديمقراطية في 
  .البالد

إلى مضايقات من قبل الشرطة أثناء  بشكل عامن يفيصحالض تعر تشير المصادر إلى ظاىرة و 
 .االستفتاء عمى تعديل دستور موريتانيامقاطعة تغطيتيم لمسيرات نظمتيا المعارضة أثناء حممة 

صة في االخالتميفزيونية ات بث كل القنو  5112 /تشرين أولأكتوبر 12فيأوقفت السمطات و 
الوفاء بالتزاماتيا بسبب إخفاقيا في " الساحل،و المرابطون، و  ،قيطشنو الوطنية، و  ،: دافاوىي قنواتالبالد، 

 المالية". 
لسداد  "البث اإلذاعي والتمفزي"شركة  فقط منحتيا يوم واحدلبعد ميمة  وجاء منع البث

المستحقات المالية، وىو ما أثار االتيامات لمسمطات بالتعسف، خاصة أن كل قناة كانت مطالبة بسداد 
 . ساعة فقط 55عن كل عام خالل يون أوقية سبعين ممنحو 

بسبب  5119يناير/كانون ثان  55منذ  "عبد اهلل سالم ولد ياليالمدون " تحتجز السمطاتو 
طائفة حث  باإلضافة إلىالتمييز  التي تناولت قضاياعمى مواقع التواصل االجتماعي  تدويناتو

التمييز  أوجو عمى مقاومة (السكان ثمث نحووتشكل  رقيقتنحدر من الوىي مجموعة ) ""الحراطين
 والمطالبة بحقوقيم.
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ية والعنف بموجب القانون بالتحريض عمى الكراىية العنصر  "ولد يالي"اتيمت السمطات و 
أمر القضاة وقد  ،5111عام موقانون مكافحة اإلرىاب ل 5112عام مقانون الجرائم اإللكترونية لو  الجنائي

اإلفراج، قرار عمى بادرت إلى الطعن النيابة العامة لكن ف قضائي، تحت إشرا "ولد يالي"بإطالق سراح 
 .ال في انتظار صدور الحكماإلبقاء عميو رىن االعتقوانتيى الطعن إلى استمرار 

في  5112آب  غسطس/أ 1 فياحتشد متظاىرون  التجمع السلمى فًالحق عمى صعيد 
واستخدمت  ،ي بإلغاء عدد من المؤسساتيقضالذي دستوري الستفتاء اللمتنديد با نواكشوطالعاصمة 

  معارضة ت السمطات السماح بتنظيم تظاىراتالشرطة الغاز المسيل لمدموع لتفريق المتظاىرين، ورفض
، واتيم محتجون الشركة باإلفراط في استخدام الدستوري في نواكشوط وثالث مناطق أخرى لالستفتاء

 .القوة
السمطات قد استخدمت القوة مراًرا ضد حشود محدودة تظاىرت سممًيا لمدعوة إلى وكانت 

إجراءات أكثر فاعمية لمعالجة إرث العبودية االجتماعي والثقافي، ووقعت إصابات نتيجة استخدام القوة 
في  5112ونوفمبر/تشرين ثان  5112في تفريق تمك الحشود عمى نحو ما جرى في إبريل/نيسان 

 واكشوط.العاصمة ن
 

تمقت المنظمة شكاوى بشأن مواصمة السمطات  الحق فً تكوٌن الجمعٌاتوعمى صعيد 
فرض قيود عمى الترخيص لعدد من الجمعيات ذات الصمة بالعمل في مجال حقوق اإلنسان، وخاصة 
 الجمعيات التي تنشط في مجال مكافحة آثار فترة الرق، كما تمارس قيوًدا أمنية غير منظورة عمى حرية

 عمل الجمعيات الحقوقية القائمة عمى نحو يحد من فاعمية جيودىا وأدائيا لمياميا.
بالسعي إلى الحصول عمى تمويالت أجنبية غير وبينما تتيم السمطات الجمعيات الحقوقية 

المخصصات الممنوحة لمجمعيات األىمية التي بمغت نحو  5112مرخصة، فقد أوقفت في خريف العام 
 .مميون أوقية 111

 

أسفر االستفتاء عمى التعديالت  فً الشئون العامة المشاركة فًالحق عمى صعيد 
تأييد عن )بحسب ما سبقت اإلشارة(  5112بآغسطس/أ 2 فيالدستورية الذي شيدتو موريتانيا 

% حسب أرقام رسمية لمجنة 21,21المشاركة نسبة %، كما بمغت 92بنسبة  التعديالت المقترحة
محمد ولد عبد "المعارضة االعتراف بنتائج ىذا االستفتاء مجددة اتياميا لمرئيس االنتخابية، ورفضت 

 .تعزيز سمطاتو لمبقاء في السمطة " بالعمل عمىالعزيز
إقامة  في االستفتاء الذي تضمن أيًضا مميون ناخب موريتاني ليدلوا بأصواتيم 1,5عي نحو ودُ 

العمم الوطني بإضافة خطين أحمرين "لتثمين  من مجمس الشيوخ، وتعديل مجالس جيوية منتخبة بدالً 
 .1861الذي انتيى في العام  "تضحية شيداء المقاومة في مواجية االستعمار الفرنسي

 ا أن ة، مؤكدً عدم المساس بعدد الواليات الرئاسد تعيد بــــة قــــــكان رئيس الدول
اوف المعارضة التي تبرر قمقيا مخ ُيبدِّد"الدستور ال يمكن أن يتغير لمصالح شخصية"، لكنو لم 

  .يؤيدون إدراج والية رئاسية ثالثة الرئيس إلى تصريحات لوزراء أو مقربين منباإلشارة 
عد خالل حوار بين السمطة والمعارضة التي توصف ويقضي التغيير الدستوري الذي أُ 

لغاء محكمة العدل وا   ،بإنشاء مجالس جيوية 5112ول أتشرين /أكتوبرو بالمعتدلة في سبتمبر/أيمول 
 .وتغيير العمم الوطني ،والمجمس اإلسالمي األعمى ،ومنصب وسيط الجميورية ،السامية

* * * 
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