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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة التاسعة
  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٢- ١جنيف، 

من ) ج(١٥قوق اإلنسان وفقاً للفقرة     موجز أعدته املفوضية السامية حل        
  ٥/١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *موريتانيا    

 إىل عمليـة    )١( من أصـحاب املـصلحة     ٨ورقات مقدمة من    لذا التقرير هو موجز     ه  
االستعراض الدوري الشامل، وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمـدها جملـس              

فوضـية األمـم    ملالتقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات         وال يتضمن   . حقوق اإلنسان 
وقـد  . حمـددة مبزاعم  املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أية أحكام أو قرارات فيما يتصل            

بصورة منهجية يف حواشي النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير ومل ُتغيَّر النصوص             ذُكرت  
التركيز على  عدم  دة أو   معلومات عن مسائل حمدّ   ى االفتقار إىل    وقد ُيعز . ستطاعاألصلية قدر امل  

والنصوص الكاملـة   . هذه املسائل إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة ورقات بشأن هذه املسائل          
  مع مراعـاة   التقريرقد أُعّد   و. شبكةالجلميع الورقات الواردة متاحة على موقع املفوضية على         

  .من االستعراض األوىلاألربع سنوات للجولة وترية 

__________ 

  .مل ُتحّرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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  اخللفية واإلطار  -أوالً 

  نطاق االلتزامات الدولية   -ألف   
 مـن   ١٨أبلغت منظمة الباب املفتوح الدولية أن موريتانيا قدمت حتفظاً على املادة              -١

وذكرت أنه على الرغم من موافقة موريتانيا       . العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     
قة باحلق يف التفكري والوجدان والدين، فإهنا أعلنت عن أن تطبيـق هـذه     على األحكام املتعل  

نظمة أن موريتانيا قدمت حتفظاً     املوأضافت  . )٢(األحكام جيب أن ال ميس بالشريعة اإلسالمية      
 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية            ٣٠بشأن املادة   

ت املنظمة موريتانيا بسحب حتفظاهتا بشأن العهد الدويل اخلاص باحلقوق          وأوص. )٣(أو املهينة 
  .)٤(تزاماهتاهضة التعذيب وباالمتثال بالكامل اللاملدنية والسياسية واتفاقية منا

وأوصت منظمة العفو الدولية موريتانيا بالتصديق على الربوتوكـول االختيـاري             -٢
عاملـة والعقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية         التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب امل      

  .)٥(املهينة أو
 هي طرف يف معاهدات     ،وأشارت مبادرة العدالة يف اجملتمع املفتوح إىل أن موريتانيا          -٣

دولية وإقليمية متعددة تنص على معايري قانونية تتعلق بانعدام اجلنسية واحلق يف اجلنسية لكنها              
أو االتفاقية بـشأن    ) ١٩٦١( حاالت انعدام اجلنسية     ليست طرفاً يف االتفاقية بشأن خفض     

  .)٦()١٩٥٤(وضع األشخاص عدميي اجلنسية 

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
 وإن كـان يتـضمن بعـض    ،أن دستور موريتانياإىل أشارت منظمة العفو الدولية       -٤

ه يعيد التأكيـد يف     احلقوق احملدودة اليت تعترب أهنا حقوق غري قابلة لالنتقاص وللتصرف، فإن          
  .)٧(حبقوق وواجبات اإلنسان األساسيةالديباجة على التزام موريتانيا 

أحكام أسبقية   من الدستور تنص صراحة على       ٨٠وأبلغت منظمة الكرامة أن املادة        -٥
  .)٨(االتفاقات الدولية على أحكام القانون احمللي

  اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها  -جيم   
ت منظمة الكرامة أن اللجنة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان الـيت أنـشئت يف                أبلغ  -٦

 جمـال    يف ال تبدو مؤسـسة وطنيـة فعالـة أو ذات تـأثري خاصـة             ،  ٢٠٠٦ يوليه/متوز
  .)٩(اإلنسان حقوق
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  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  ات اخلاصة التعاون مع اإلجراء    
أوصت منظمة الباب املفتوح الدولية موريتانيا بأن توجه دعوة إىل املقررة اخلاصـة               -٧

وأوصت منظمة العفو الدوليـة     . )١٠(لألمم املتحدة املعنية حبرية الدين أو املعتقد لزيارة البالد        
ر الـبالد    املعين بالتعذيب لكي يزو     األمم املتحدة اخلاص   موريتانيا بأن توجه دعوة إىل مقرر     

وبأن تتعاون معه بالكامل، وبأن تسمح له بزيارة مجيع أماكن االحتجـاز الرمسيـة وغـري                
  .حبرية مطلقة )١١(الرمسية

  اإلنساناملتعلقة حبقوق تنفيذ االلتزامات الدولية   -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
ييز  جيسد التم  ١٩٦١ام  أبلغت مبادرة العدالة يف اجملتمع املفتوح أن قانون املواطنة لع           -٨

للمرأة املوريتانية أن تعطي جنسيتها إىل أطفاهلـا إال يف          القائم على نوع اجلنس، ألنه ال يتيح        
إىل (إذا كان والد الطفل عدمي اجلنسية أو جمهول اهلوية أو إذا كان الطفل    : ظل ظروف حمددة  

لرغم من أن املرأة املوريتانية     وباملثل، وعلى ا  . مولوداً يف موريتانيا  ) جانب كون أمه موريتانية   
ميكن أن متنح جنسيتها إىل زوجها، فإن اإلجراء املتعلق بذلك خيتلف عن اإلجـراء املتعلـق                

  .)١٢(باملرأة املتزوجة من رجل موريتاين
د ل يف البةوأفادت منظمة الكرامة أن أية جهود ُتبذل للقضاء على ثقافة التمييز املتغلغل    -٩

واعترفت .  قانون الرق وسيطرة العرب على القطاع الرمسي يف البالد        تفشل بسبب عدم فعالية   
بوجود العديد من احملاوالت التشريعية ملعاجلة موضوع التمييز الذي يتعرض له جـزء مـن               

 لتجـرمي   ٢٠٠٧ ملكافحة االجتار وقانون عام      ٢٠٠٣السكان وال سيما يف إطار قانون عام        
  .)١٣(الرق واملعاقبة عليه

ظمة الكرامة موريتانيا بإجراء حتقيق مستقل وغري متحيز فيما أحرز مـن  وأوصت من   -١٠
تقدم خالل السنوات العشرين املاضية وبالنظر يف اختاذ خطوات ترمي إىل القضاء التام علـى              

  .)١٤(الرق، واملمارسات الشبيهة بالرق وما يتعلق بذلك من حاالت اعتداء ومتييز

  نه الشخصي أموحق الفرد يف احلياة واحلرية   -٢  
حبـسب األرقـام    ، كـان هنـاك،      ٢٠٠٨ه يف عام    أبلغت منظمة العفو الدولية أن      -١١

. مع سجناء آخرين يف سـتة سـجون       حمتجزين  اإلعدام  حمكوماً عليهم ب   سجيناً   ٣٧ الرمسية،
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وأدعى البعض أن حماكمتهم مل تكن عادلة، وأكدوا على أنه مل ُيسمح هلـم الـدفاع عـن                  
  .)١٥( أنه مل يكن لديهم حمامٍأنفسهم بصورة صحيحة أو

أن  من قانون العقوبـات تـنص علـى          ٣٠٨ أن املادة    ١املشتركة  ورقة  وأبلغت ال   -١٢
ُيعاقب بالرجم على   مع فرد من جنسه     رة  ط منافياً للف  رجل مسلم بالغ يرتكب فعالً شائناً      أي"

عقوبـة  وقـف توقيـع      حبث موريتانيا علـى      ١املشتركة  وأوصت الورقة   ". ىت املوت حاملأل  
مجيع أحكام اإلعدام الصادرة    كما أوصت منظمة العفو الدولية موريتانيا بتخفيف        . )١٦(اإلعدام

  .)١٧(اإلعدام حلد تدرجيياً من عدد اجلرائم اليت يعاقب عليها باإلعدام، هبدف إلغاء عقوبةوا
 وأبلغت منظمة العفو الدولية أن سلطات موريتانيا جلأت، يف مناسبات قليلـة، إىل              -١٣

القوة املفرطة واملتعمدة عندما واجهت اعتراضاً على سلطتها يف الشوارع أو يف التجمعـات              
 ٢٠٠٨نـوفمرب   /نظمة بعض األمثلة عن حوادث وقعت بني تشرين الثاين        املوقدمت  . العامة

  .)١٨(٢٠٠٩يونيه /حزيرانو
كل وأبلغت منظمة العفو الدولية أهنا مجعت معلومات تؤكد جلوء قوات األمن بـش              -١٤

  .)١٩(منتظم إىل تعذيب أفراد حمتجزين ألسباب سياسية أو الرتكاهبم جرائم عادية
وأبلغت منظمة الكرامة أنه غالباً ما يتعرض األشخاص الذين يتم إلقاء القبض عليهم               -١٥

 الشرطة، وال تكـون     حتت حراسة ألسباب سياسية، للتعذيب يف أماكن احتجاز غري رمسية         
وهدف التعذيب هو احلصول على اعترافات أو       . تصال بالعامل اخلارجي  أمامهم أية إمكانية لال   

ري الشرطة حتقيقاهتـا األوليـة      جتكثرياً ما   و. أدلة إللقاء القبض على مزيد من املشتبه فيهم       
وقدمت منظمة العفو الدولية معلومات عن أمـاكن        . )٢٠(زعت قسراً انُتإىل اعترافات   استناداً  

  .)٢١(ستخدمة يف التعذيبتعذيب األشخاص والوسائل امل
م التعذيب،  ّر احمللي ال يتضمن أي حكم حمدد جي       وأضافت منظمة الكرامة أن القانون      -١٦

أن االعترافات اليت   "على الرغم من أن قانون اإلجراءات اجلنائية ينص يف بيانه االستهاليل إىل             
 من قـانون    ١٨٠ادة  وتنص امل ".  هلا ُتنتزع من خالل التعذيب أو العنف أو اإلجبار ال قيمة         

العقوبات على أنه إذا جلأ موظف حكومي إىل العنف أو أمر باللجوء إليـه عنـد ممارسـة                  
ومع ذلـك ال توجـد      ". فإنه يعاقب وفقاً لطبيعة ودرجة قساوة مثل هذا العنف        "واجباته،  

وقدمت . )٢٢(معلومات عن حدوث مالحقة قضائية ألي موظف حكومي، بسبب التعذيب         
  .)٢٣(أمثلة عن استخدام التعذيبمنظمة الكرامة 

وأوصت منظمة الكرامة موريتانيا بوقف التعذيب واملعاملة الالإنـسانية واملهينـة،             -١٧
وبإجراء حتقيق يف إدعاءات التعذيب ومقاضاة وإدانة األشخاص املسؤولني عن أفعال التعذيب            

 ١ف يف املـادة     ّرع امل وتعويض الضحايا، وإدراج جرمية التعذيب يف القانون احمللي على النحو         
  .)٢٤(جلناةمن اتفاقية مناهضة التعذيب وفرض عقوبات مناسبة ملعاقبة ا
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على  ٢٠٠٥ أثرت يف عام   ، اليت االعتقالوأشارت منظمة الكرامة إىل موجة حاالت         -١٨
. وال سيما األعضاء يف حركة اإلصـالح     معارضون سياسيون،   مبن فيهم   عشرات األشخاص   

ئك األشخاص يف زنزانة انفرادية لبعض الوقت، وتعرضهم للتعذيب،         وفضالً عن احتجاز أول   
. ٢٠٠٧يوليه  /اآلخر يف متوز  ن البعض   ع و ٢٠٠٦يوليه  /يل منهم يف متوز   ُيفرج إال عن القل   مل  

اعترض املدعي العام حملكمة نواكشوط على إطالق سراح أولئك األشخاص من خالل            وقد  
ادر عن قاضي التحقيق، على الرغم من أنه ال جيوز صالمر األالطعن أمام حمكمة االستئناف يف 

وقدمت منظمة العفو الدوليـة     . )٢٥(مبوجب القانون الداخلي الطعن يف قرار قاضي التحقيق       
  . )٢٦(واالحتجاز بشكل تعسفيبالتوقيف معلومات عن حاالت حمددة أخرى تتعلق 

االنفرادي وأن تطلق   وأوصت منظمة الكرامة موريتانيا بأن حتظر اللجوء إىل احلبس            -١٩
  . )٢٧(سراح احملتجزين بشكل غري قانوين وبشكل ينتهك أحكام اإلجراءات القانونية

وأبلغت منظمة الكرامة أن األوضاع يف السجن مثرية للقلق، ألن السجون مكتظـة               -٢٠
ويعاين السجناء من الـنقص يف الغـذاء ويف         . جتري هتويتها كما ينبغي   بالسجناء وقذرة وال    

نعيم الذي الفحىت السجن اجلديد يف دار      . العتداء بصورة منتظمة  يتعرضون ل وة الصحية   الرعاي
 سجني علـى الـرغم مـن أنـه ُصـمم            ١ ٠٠٠، حيوي اليوم    ٢٠٠٧مت تدشينه يف عام     

 سجيناً يعانون من    ٣٠وأبلغت منظمة العفو الدولية أن هناك قرابة        . )٢٨( سجني ٣٠٠ الحتواء
  .)٢٩( يتلقوا رعاية طبيةنالنعيم دون أعقلية يف سجن دار صحية مشاكل 

والحظت منظمة العفو الدولية أن السلطات القضائية ال يد لديها مطلقاً يف التحكم               -٢١
يف احلبس  احملتجزين  ولني عن حراسة السجناء     ؤحبياة السجناء داخل السجون، ألن مجيع املس      

ذلك فـإهنم ال خيـضعون      االحتياطي واملدانني هم أشخاص منتدبون من وزارة الداخلية ول        
  .)٣٠(ملساءلة وزارة العدل

وأوصت منظمة العفو الدولية موريتانيا بأن تطبق املعايري الدولية املتعلقـة مبعاملـة               -٢٢
مجيع أماكن  ُتخضع  وأوصت منظمة الكرامة موريتانيا بأن      . )٣١(السجناء وظروف االحتجاز  

رض رقابة مستقلة علـى مجيـع       فاً ل تضع نظام االحتجاز يف البالد للسلطات القضائية، وأن       
  .)٣٢(السجون لضمان متتع السجناء بظروف احتجاز إنسانية

 علـى  ٢٠٠٧أغسطس /وأبلغت مجعية الشعوب املهددة أن احلكومة وافقت يف آب          -٢٣
مشروع قانون يكافح الرق وأهنا بذلت جهوداً كبرية ملساعدة ما تبقى مـن الرقيـق علـى                 

رت منظمة العفو الدولية إىل حاالت متنوعة للرق، أُبلغ عنها        وأشا. )٣٣(احلصول على حريتهم  
وأوصت منظمة الكرامة موريتانيا بضمان التنفيـذ    . )٣٤(٢٠٠٨ و ٢٠٠٦يف الفترة بني عامي     

  .)٣٥(الفعال جلميع القوانني املتعلقة بإلغاء الرق والقضاء على االجتار بالبشر
ل العقاب البدين لألطفال أن العقاب البدين       وأبلغت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكا       -٢٤

 فتوى ضد   ٢٠٠٩وقد صدرت يف عام     . مشروع يف مجيع األوساط ويف إطار نظام السجون       
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العقاب البدين لألطفال، ولكن من غري الواضح، حىت اآلن، ما إذا كانت هذه الفتوى تنطبق               
، وأوصت املبـادرة    "فرطالعقاب البدين امل  "على مجيع درجات العقاب البدين أو تقتصر على         

  .)٣٦(العاملية موريتانيا بإصدار وتنفيذ تشريع لضمان فرض حظر كامل على العقاب البدين

  إقامة العدل وسيادة القانون  -٣  
حكام قانون اإلجراءات اجلنائيـة املتعلقـة       عدم التقيد بأ  أشارت منظمة الكرامة إىل       -٢٥

 حجز الشخص ألسابيع ُيحرم أثناءها مـن        باحلبس واالحتجاز الوقائي وأنه ميكن أن يستمر      
وأوصت منظمة العفـو    . )٣٧(تلقي زيارة من أسرته أو من حمامٍ؛ أو فحصه من جانب طبيب           

الدولية موريتانيا بأن تكفل جلميع احملتجزين االتصال بأسرهم ومبحامٍ وبطبيب بعد إلقاء القبض             
  .)٣٨(سجنهم  احتجازهم أو طوال فترةةمنتظميستمر ذلك بصورة وأن ، عليهم ودون تأخري

  سريةاألياة احليف اخلصوصية والزواج واحلق   -٤  
ال تزال توقع عقوبات جنائية على البـالغني          أن موريتانيا  ١ املشتركة   الورقةأبلغت    -٢٦

) ١(٣٠٦على النحو املنصوص عليـه يف املـادتني         الذين ميارسون نشاطاً جنسياً بالتراضي      
حبثِّ موريتانيا على إلغـاء مجيـع       ١ املشتركة   الورقةوأوصت  .  من قانون العقوبات   ٣٠٨و

  .)٣٩(األحكام اليت جترِّم النشاط اجلنسي الذي ميارسه البالغون بالتراضي

الـسلمي، واحلـق يف     وتكوين اجلمعيات والتجمع    حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري         -٥  
  .السياسيةاحلياة املشاركة يف احلياة العامة و

 من الدسـتور فـإن      ٥بلغت منظمة الباب املفتوح الدولية أنه وفقاً ألحكام املادة          أ  -٢٧
وأبلغت منظمة الباب املفتوح الدولية أن املغتربني       . )٤٠(اإلسالم هو الدين الوطين يف موريتانيا     

غري املسلمني يتمتعون بقدر حمدد من احلرية يف ممارسة أدياهنم، حيث ُيـسمح للمـسيحيني               
وتفيد التقـارير أن هنـاك      . لتجمع يف بعض الكنائس الكاثوليكية والربوتستانتية     املغتربني با 

  . )٤١(تية للمغتربني معترف هبا قانوناًكنيسة واحدة بروتستان
وأبلغت منظمة الباب املفتوح الدولية أن املسيحيني املوريتانيني يواجهون أشـكاالً             -٢٨

اإلسـالم   املوريتانيني باالرتـداد عـن       للمواطننيالقانون  وال يسمح   . عديدة من االضطهاد  
بتعرضهم لعقوبة اإلعدام مبوجب     على محاية القانون وهناك احتمال فعلي     املرتدون  حيصل   وال

وفضالً عن ذلك، يواجه املوريتانييون الذين يعتنقون املسيحية ضغوطاً كثرية          . الشريعةأحكام  
يواجه معتنقـو     يف موريتانيا،  حد كبري القبلي إىل   بسبب النظام اجملتمعي     و .ونبذاً من اجملتمع  

  .)٤٢(الذين يطردون من قبائلهم صعوبات عديدة املسيحية
تـدهورت يف   قـد   وأبلغت منظمة الباب املفتوح الدولية أن حالة األقلية املسيحية            -٢٩

إغاثة مسيحي   ، وال سيما بعد قتل عامل     ٢٠٠٩يف عام   جراء احلوادث اليت وقعت     موريتانيا،  
  .)٤٣(العام ذلك نيه منيو/يف حزيران
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وفقاً للتقارير، عن    مسؤولة،   وأضافت منظمة الباب املفتوح الدولية أن الشرطة احمللية         -٣٠
 مـن جنـوب     اً مسيحي ١٥٠من  اعتقال جمموعة   موريتانياً مسيحياً وتعذيبهم، و    ٣٥اعتقال  
ـ          املوأوصت  . )٤٤(الصحراء از نظمة موريتانيا بأن ُتوقف، دون تـأخري، ممارسـات االحتج

التعسفي واالحتجاز دون توجيه التهم والعقاب البدين، وبأن تطلق فوراً سراح مجيع سجناء             
نظمة موريتانيا حبماية األقلية املسيحية وغريها من األقليات الدينية         املكما أوصت   . )٤٥(الرأي

  .)٤٦(التسامح الديين واالحتراممناخ من خالل تعزيز 
 إىل حدوث حتسن جذري يف حرية وسـائط         وأشارت منظمة مراسلون بال حدود      -٣١

أزيلت الرقابـة   فقد  . ٢٠٠٥أغسطس  /اإلعالم، منذ االنقالب العسكري الذي وقع يف آب       
الدوليـة  اإلذاعة الفرنسية   حملطة   وُسمحالعقبات البريوقراطية اليت كانت تواجهها الصحف       و

ـ       املوأوصت  . )٤٧( من جديد  بالبث ، انون اإلذاعـة  نظمة موريتانيا بإصدار مرسوم لتنفيـذ ق
أضافت أنه ينبغي ختفيض تكلفة ترددات البث للسماح ألبسط حمطات اإلذاعة والتلفزيـون      و
  .)٤٨( بالعمل‘مبا يف ذلك حمطات اجملتمعات احمللية‘

ـ           -٣٢ يف حنفـي ولـد دهـان،       جن  وأشارت منظمة مراسلون بـال حـدود إىل َس
مسيئة للقـيم   "ى نشره مواد     بدعو "تقدمي" وهو حمرر املوقع الشبكي      ٢٠٠٩ يونيه/حزيران

مـضى  أيف السجن تعسفاً بعد أن أُبقي وأضافت منظمة مراسلون بال حدود أنه    . "واألخالق
فترة احلكم عليه بالسجن ملدة ستة أشهر، ومن مث أعيدت حماكمته وأُدين قبـل أن يـصدر                 

ظمة الكرامة  وقدمت من . )٤٩(رئيس الدولة عفواً عنه بعد أن ظل يف االحتجاز ملدة مثانية أشهر           
وأوصت منظمـة مراسـلون     . )٥٠(هذه القضية إىل الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي       

حدود موريتانيا بإضافة فصل يف قانون وسائط اإلعالم بشأن وسائط اإلعالم اجلديـدة،              بال
من األحكام األشد املنـصوص     الصحفيني الذين يعملوا عرب شبكة اإلنترنت       لكي يتم محاية    

  .)٥١( يف قانون العقوباتاعليه
 ٢٠٠٥وأبلغت منظمة مراسلون بال حدود أن الصحف بدأت باالزدهار منذ عـام          -٣٣

نظمة موريتانيا بضمان احترام املعايري     املوأوصت  . لكن الصحف املثرية هي الصحف السائدة     
  .)٥٢(القياسية البسيطة لتسجيل اإلعالم املطبوع واعتماد الصحفيني

 تتعلق بالسيد بريم ولـد داه ولـد         الشعوب املهددة عن حالة حمددة    وأبلغت مجعية     -٣٤
، حيث نظمت ضده محلة     "جندة الرقيق "وهو من كبار ممثلي منظمة حقوق اإلنسان        اعبيدي،  

 يف مؤمتر خارج موريتانيـا      ٢٠٠٩فرباير  /يف شباط  من التخويف والتهديدات منذ مشاركته    
  .)٥٣("الرق يف البلدان املسلمة"بشأن 
أحزاباً سياسية ومنظمات حلقوق اإلنسان نظمت       أبلغت مجعية الشعوب املهددة أن    و  -٣٥

، وأنـه مت    ٢٠٠٩االنتخابات الرئاسـية لعـام       ب تنددان، تظاهرتني   ٢٠٠٩أبريل  /يف نيسان 
مـن  أربعة  للضرب املربح على أيدي     " جندة الرقيق "وتعرض رئيس منظمة    . العنفبإمخادمها  

  .)٥٤(ةضباط الشرطة أثناء تظاهرة عام
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  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -٦  
 بطـرد  ١٩٨٩أبلغت مبادرة العدالة يف اجملتمع املفتوح أن موريتانيا قامت يف عـام         -٣٦

ملنع وأتلفتها  قسراً إىل بلدان جماورة، وسلبت وثائق هوياهتم         املوريتانيني السود آالف  عشرات  
عمليـة إعـادة    تضمنت   و .)٥٥(ميي اجلنسية حتويلهم فعلياً إىل أشخاص عد    إمكانية عودهتم و  

، إصدار بطاقات هوية موريتانية من      ٢٠٠٨يناير  /اليت بدأت يف كانون الثاين    التوطني احلالية   
جديد جلميع العائدين وهي عملية ينظمها اتفاق ثالثي األطراف بني موريتانيا ومفوضية األمم      

  .)٥٦(املتحدة لشؤون الالجئني وطرف ثالث
بادرة العدالة يف اجملتمع املفتوح التقدم الذي أُحرز بفضل هذه العمليـة            والحظت م   -٣٧

إصـدار وثـائق اهلويـة وعلـى أن         يف إعادة   لكنها سلطت الضوء على حدوث تأخريات       
األشخاص الذين عادوا إىل موريتانيا قبل دخول االتفاق الثالثي األطـراف حيـز النفـاذ،               

 فضالً عن   .عملية استعادة بطاقات اهلوية    اركة يف مؤهلني للمش يسوا  سيما النساء منهم، ل    وال
بادرة عن قلقها لعدم التمكن من احلصول على شهادات اجلنسية مباشرة عند            املذلك، أعربت   

بادرة موريتانيا بالتعجيل بتنفيذ عملية إصدار بطاقات اهلويـة جلميـع           املوأوصت  . )٥٧(احلاجة
نسلهم، وبـأن   واملنحدرين من   اجهم   وألزو ١٩٨٩ الذين طُردوا يف أحداث عام       األفراد

، من احلـصول علـى      بل عملية إعادة التوطني احلالية    تكفل متكني مجيع العائدين منهم ق     
  .)٥٨(بطاقات اهلوية

 موريتـاين   ١٠ ٠٠٠وأبلغت مبادرة العدالة يف اجملتمع املفتوح أن هناك ما يقارب             -٣٨
 موريتانيا بأن توسع نطاق      وأوصت ١٩٨٩نتيجة أحداث عام     أخرى   آخر يعيشون يف بلدان   

  .)٥٩(عملية إعادة التوطني واستعادة اهلوية لتشمل أولئك املوريتانيني
وذكرت منظمة الكرامة أنه بسبب الضغوط الكبرية اليت متارسها بلدان ثالثة علـى               -٣٩

موريتانيا، فإهنا تتخذ ضد األشخاص الذين يتنقلون داخل البالد تدابري قمعية لوقف تـدفق              
من حيـث    غالباً ما يتعرض مواطنو البلدان اجملاورة الذين بإمكاهنم،        و .رين إىل الشمال  املهاج

املبدأ، اإلقامة يف البالد والتنقل فيها حبرية دون تأشرية دخول، لإلساءة واالحتجاز والترحيل             
وباإلضافة إىل ذلك، يفيد مهـاجرون عديـدون        . يف النهاية من جانب السلطات املوريتانية     

ويف الواقـع،   . للحرمان الشديد واالعتداء على أيدي حرس احلدود املوريتـانيني        بتعرضهم  
. )٦٠(تعاقب السلطات، بشكل غري قانوين، أية حماولة يقوم هبا موريتانيون ملغـادرة الـبالد             

وأبلغت منظمة العفو الدولية أنه على الرغم من أن عدد األشخاص الذين يتم إلقاء القـبض                
إىل أوروبـا، قـد     نواذيبو، بدعوى حماولتهم الوصول     كز احتجاز   عليهم واحتجازهم يف مر   

 اً شخصاً مشتبه١ ٧٥٠على أكثر من  ٢٠٠٩يف عام فإنه ألقي القبض  خنفض بعض الشيء،ا
اهلجرة إىل أوروبا واحتجزوا بشكل تعسفي أليـام قليلـة قبـل طـردهم إىل               تهم  يف حماول 
  .)٦١(جماورة بلدان
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،  موريتانيا حبماية حقوق املهاجرين وملتمسي اللجوء      وأوصت منظمة العفو الدولية     -٤٠
مبا يف ذلك احلق يف احلرية وعدم التعرض لالحتجاز التعسفي؛ واحلق يف احلماية من التعذيب               

بـشكل  اإلجراءات اخلاصة باللجوء   سوء املعاملة؛ واحلق يف الوصول إىل       أشكال  أو غريه من    
قد يتعرضون فيـه النتـهاكات       بلد أو إقليم     عادة إىل عادل ومرضٍ واحلق يف احلماية من اإل      

  .)٦٢(خطرية حلقوق اإلنسان

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -٧  
وال سيما املـشتبه يف     كبرية من األشخاص،    أبلغت منظمة العفو الدولية أن أعداداً         -٤١

ا واهتموعليهم   إىل إلقاء القبض     ٢٠٠٧عام  ، قد تعرضوا منذ     كوهنم من النشطني اإلسالميني   
وأشارت منظمة العفو الدولية إىل     . بعالقتهم بتنظيم القاعدة أو غريها من املنظمات اإلرهابية       

  .)٦٣(إيداع العديد من احملتجزين احلبس االنفرادي
وأبلغت منظمة الكرامة عن اعتماد الربملان لقانون جديد ملكافحة اإلرهاب يف كانون   -٤٢
وع خالفات كبرية حيث قدم قرابة ثلث النواب        وهذا القانون كان موض    .٢٠١٠يناير  /الثاين

وقـد  . يف الربملان من املعارضة واحلزب الرئاسي على السواء، استئنافاً إىل اجمللس الدستوري           
ف  الـيت تعـرّ    ٥ و ٤ و ٣عتربت مواد متعددة يف القانون خمالفة للدستور وال سيما املـواد            ا

 اليت تنص على عقوبة اإلعدام؛      ٢١ادة  م قائمة طويلة من األنشطة؛ وامل     ّراإلرهاب بعبارات جت  
 املتعلقة بفترة احلبس الوقائي الـيت تعتـزم املـادة    ٢٨ املتعلقة بالقاصرين؛ واملادة  ٢٢واملادة  

ظـروف   ساعة، والنص على إمكانية جتديـدها يف         ٤٨ يوم عمل بدالً من      ١٥ متديدها إىل 
رطة القضائية باستثناء حاالت على حماضر الشاستحالة االعتراض، مبوجب القانون، حمددة؛ أو 

وأوصت منظمة الكرامة موريتانيا بأن توافق علـى رفـض اجمللـس            . )٦٤(التزوير املشتبه فيه  
  .)٦٥(لدستور الواردة يف مشروع قانون مكافحة اإلرهاباملخالفة لالدستوري لألحكام 

  ملعوقاتوأفضل املمارسات والتحديات وااإلجنازات   -ثالثاً 
  ال ينطبق

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  - رابعاً  
  ينطبقال 

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
  ينطبق ال 
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