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.سیدي المحترم شكرا لكم

.المفوضون المحترمون، نائب الرئیس ریمي نغوي لومبو ، ممثلو الدولة األعضاء ، أعضاء المجتمع المدني ، أیھا المشاركون

،  Humanists International كاتب و مدافع موریتاني عن حقوق اإلنسان. أتحدث إلیكم بالنیابة عن منظمة اسمي الشیخ امخیطیر ،
.عبر جمیع أنحاء القارة السمراء  منظمة مجتمع مدني14وھي منظمة غیر حكومیة تمثل 

نشكر المقرر الخاص المعني بالمدافعین عن حقوق اإلنسان على عملھ الدؤوب. كما أننا نشعر بقلق عمیق إزاء حالة المدافعین عن حقوق 
.اإلنسان في جمیع أنحاء القارة ونرید رفع أربع قضایا إلى انتباھكم

 مدافعا عن حقوق 14إن وضع حقوق اإلنسان بموطني األصلي موریتانیا ھو أحد ھذه القضایا. في فبرایر من ھذا العام ، تم اعتقال 
اإلنسان بشكل تعسفي بعد لقائھم في بیت ضیافة. في أبریل / نیسان ، قُبض على المدافعة عن حقوق اإلنسان مریم الشیخ بعد انتقادھا 

ممارسة الرق واستمرار التمییز العنصري في موریتانیا. ووجھت إلیھا تھمة "تعلیقات عنصریة عبر مواقع التواصل االجتماعي" من قبل 
المدعي العام بنواكشوط. ال یزال المدافعون عن حقوق اإلنسان الذین یستنكرون العبودیة المستمرة والممارسات التمییزیة یتعرضون 

اللقاءات الدولیة وعند عودتھم ألرض الوطن ، بما في ذلك  المشاركون  للترھیب والمضایقة في موریتانیا ، بما في ذلك عند مشاركتھم في
.في دورات اللجنة األفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب

حالة أخرى مثیرة للقلق ھذه المرة في المغرب. في یولیو من ھذا العام ، اتھمت محكمة مغربیة الصحفي االستقصائي والمدافع عن حقوق 
اإلنسان ، عمر الراضي ، بتقویض أمن الدولة من خالل تلقي تمویل أجنبي والتعاون مع المخابرات األجنبیة. حیث احتجزت الفرقة 

الوطنیة للشرطة القضائیة واستجوبت الراضي مرارًا وتكرارًا بشأن مزاعم مختلفة ، بما في ذلك التدخل األجنبي ، والسب ، والتصویر 
 درھم 500دون رخصة. في مارس / آذار ، أصدرت محكمة في الدار البیضاء حكما بالسجن أربعة أشھر مع وقف التنفیذ وغرامة قدرھا 

مغربي على الراضي بتھمة إھانة قاض. في یونیو ، أصدرت منظمة العفو الدولیة تقریرًا یزعم أن المغرب تجسس على ھاتف الراضي 
.2020 وینایر 2019بین ینایر 

 



ھناك حالة أخرى ال تقل أھمیة تتعلق بمواطن تونسي ومدافع عن حقوق اإلنسان یُدعى وجدي المحواشي. بعد مطالبتھ السلطات عبر 
صفحتھ على فیسبوك بإیقاف إمام تونسي نشر مقطع فیدیو یحرض فیھ على قطع رؤوس كل من ینتقد الرسول ، تم القبض على محاوشي 

.، وحكم علیھ بالسجن لمدة عامین. وقد قُبض على اإلمام المعني وأفرج عنھ بدون تھمة

 نوفمبر (السبت الماضي) 14في األخیر ، إن وضع المدافع عن حقوق اإلنسان النیجیري مبارك باال یثیر قلقنا البالغ. حیث یصادف یوم 
 إلعتقالھ بدون تھمة. وھذا انتھاك واضح لحقوق اإلنسان األساسیة، المنصوص علیھا في دستور جمھوریة نیجیریا االتحادیة 200الیوم الـ 

تم منحھ أخیرًا حق الوصول إلى فریقھ القانوني في  والمیثاق األفریقي الذي تعد نیجیریا طرفًا فیھ. بعد أشھر من تتبعنا ودعمنا لقضیة باال،
.لھ جریمة ، وحتى الیوم لم یمثل بعد أمام محكمة ولم توجھ بعد أكثر من خمسة أشھر من اعتقالھ أكتوبر،  وذلك

: وندعو الى نطلب من المقرر الخاص المعني بالمدافعین عن حقوق اإلنسان متابعة ھذه القضایا ،

.وقف موریتانیا لترھیب ومضایقة المدافعین عن حقوق اإلنسان ●

.اإلفراج بالمغرب عن عمر الراضي واالمتناع عن توجیھ اتھامات انتقامیة ضد الصحافة ●

.أن تلغي تونس الحكم الصادر بحق وجدي المحاوشي ●

.فورا عن مبارك باال المعتقل تعسفیا أن تفرج نیجریا •


