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"ھیومن رایتس ووتش" منظمة دولیة تدافع عن حقوق اإلنسان وتجري أبحاثا بشأن انتھاكات ھذه 

وضع المدافعین عن دولة حول العالم. ركز عملنا األخیر في موریتانیا على  90الحقوق في أكثر من 
، العقبات التي یخلقھا التسجیل المدني أمام وصول األطفال إلى المدارس الرسمیةو ،حقوق اإلنسان
 وحقوق المرأة.

 
نعتزم نشر في وقت الحق من ھذا العام تقریر عن التحدیات التي یواجھھا الناجون من العنف الجنسي 

لتلقي الدعم الطبي، والقانوني، والنفسي، واالجتماعي، وفي السعي إلى المساءلة في موریتانیا 
القضائیة. نود أن نضمن أن المعلومات والمالحظات المقدمة من الحكومة تظھر في تقریرنا النھائي. 

لتحقیق ھذه الغایة، نطرح في ھذه الرسالة نتائجنا المرحلیة ومخاوفنا، وندعوكم إلى الرد على عدد 
 ن األسئلة.م
 

نتطلع إلى تلقي ردود من الھیئات الحكومیة المعنیة على ھذه األسئلة، ونؤكد تضمین إجاباتكم في 
. كما نرحب بفرصة العودة 2018أغسطس/آب  6تقریرنا النھائي، طالما تصلنا اإلجابات في أو قبل 
 إلى موریتانیا لمناقشة ھذه القضایا معكم شخصیا.

 
 .xxx.xxx@xxxxxxxي أسئلة أو تعلیقات إلي على ال تترددوا في توجیھ أ

 
 مع التقدیر،

 
   ]التوقیع[
 

 سارة لیا ویتسن
 المدیرة التنفیذیة

 قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا
 ھیومن رایتس ووتش

 
 
 
 
 

  

https://www.hrw.org/ar/report/2018/02/12/314578
https://www.hrw.org/ar/report/2018/02/12/314578
https://www.hrw.org/ar/news/2018/03/29/316250
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 ملخص النتائج
 

أجرى باحثو ھیومن رایتس ووتش مقابالت شكلت أساس ھذه الدراسة خالل ثالث رحالت إلى 
، قابل الوفد 2018ینایر/كانون الثاني  20العاصمة نواكشوط، ورحلة إلى مدینة روصو الجنوبیة. في 

 نساء في سجن النساء في نواكشوط، بإذن من مدیریة السجون والشؤون الجنائیة.
 

امرأة من اللواتي أفدن أنھن تعرضن العتداء جنسي واحد أو أكثر،  30عموما، قابل الوفد أكثر من 
وعشرات من ممثلي جمعیات حقوق المرأة، والمراكز التي تقدم خدمات مباشرة للناجیات، ومحامین، 

وعاملین اجتماعیین، وخبراء صحة، ونشطاء، ومنظمین مجتمعیین. كما التقى الوفد بأعضاء في 
 برلمان موریتانیا. ركز بحثنا على حوادث االعتداء الجنسي واالغتصاب المزعومین.

 
بتصدیق موریتانیا على معاھدات حقوق اإلنسان الدولیة واإلقلیمیة الرئیسیة، وعملھا  أخذنا علما

المستمر مع آلیات حقوق اإلنسان واإلجراءات الخاصة لألمم المتحدة واالتحاد األفریقي. كما ترحب 
ة ھیومن رایتس ووتش باعتماد قانون الصحة اإلنجابیة في اآلونة األخیرة، والمدونة العامة لحمای

حقوق األطفال اللذان یعززان حقوق األطفال والنساء. كما نرحب بموافقة الحكومة على مشروع 
 والذي ال یزال قید االنتظار أمام الجمعیة الوطنیة. 2016قانون بشأن العنف الجندري في مارس/آذار 

 
ین لوالیتھا من بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان، فإن موریتانیا ملزمة بحمایة األفراد الخاضع

جمیع أشكال العنف، بما في ذلك عن طریق اتخاذ التدابیر المناسبة لمنع الضرر الذي یلحق بحقوق 
الفرد، أو معاقبتھ، أو التحقیق فیھ، أو التعویض عنھ، سواء كان الضرر ناتجا من أعمال ارتكبھا 

النساء والفتیات اللواتي أفراد أو كیانات خاصة، أو موظفو ومؤسسات الدولة. مع ذلك، وجدنا أن 
یبلّغن عن كونھن ضحایا االعتداء الجنسي یواجھن حواجز مؤسساتیة أمام سعیھن نحو المساءلة 

القضائیة، والحصول على خدمات الرعایة الشاملة وإعادة التأھیل. تثیر ھذه الحواجز القلق فیما یتعلق 
قاللیة، والخصوصیة، والصحة، وسبل بحقوق الناجیات في عدم التمییز، والسالمة الجسدیة واالست

 انتصاف فعالة.
 

لم تتمكن ھیومن رایتس ووتش من تحدید بروتوكوالت معیاریة تتبعھا الشرطة في موریتانیا عند 
االستجابة لشكاوى العنف الجنسي. أجرینا مقابالت مع ناجیات أفدن أن إجراءات التلقي واالستجواب 

وسریتھن: قلن إن الضباط عادة ما یستجوبون المشتكیة في مراكز الشرطة لم تحترم خصوصیتھن 
في أماكن مفتوحة، في حضور الزمالء وأفراد األسرة، من دون منحھا فرصة التحدث بخصوصیة، 

أو مع ضابطة، إذا كان ممكنا. روت بعض الناجیات أنھ عند استماع رجال الشرطة أو المدعون 
الخاص للحادث المذكور، ورفض بعض ضباط الشرطة العامون إلیھن، قدّم بعض المسؤولین تقییمھم 

 التحقیق في شكواھن.
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وجدنا أنھ من دون إحالة رسمیة مكتوبة من الشرطة، یرفض بعض األطباء الذین یعملون في 
المستشفیات الحكومیة والمراكز الصحیة فحص الناجیات فور وقوع حوادث العنف الجنسي 

فر على المستوى الوطني لفحص ضحایا العنف الجنسي. المزعومة. ثمة طبیب شرعي واحد فقط متو
إلى جانب ندرة خبرة الطب الشرعي، ما من بروتوكوالت موحدة یُطلب من األطباء اتباعھا عند جمع 
األدلة الجنائیة. نتیجة لذلك، یمكن ألطباء أمراض النساء والتولید إجراء فحوص الطب الشرعي غیر 

(تتضمن في كثیر من األحیان جمع مسحات مھبلیة، وتحلیل السائل موحدة المعاییر وإعداد التقاریر 
المنوي، وفحص األمراض المنقولة جنسیا) التي ال تتماشى مع المبادئ التوجیھیة لمنظمة الصحة 

العالمیة بشأن إعداد تقاریر الطب الشرعي عن العنف الجنسي. یمكن أن تختلف جودة فحوص الطب 
لطبیب، ویمكن للبعض أن یغفل الظروف الصحیة المتعلقة الشرعي والتقییم الصحي حسب ا

 باإلجراءات الجنائیة من دون تدریب وتوجیھ مناسبین فیما یتعلق باختبار الطب الشرعي الموحد.
 

عالوة على ذلك، بعد الفحص النفسي األولي الذي تقدمھ بعض المراكز كجزء من خدمات الدعم 
اء والفتیات اللواتي تمت مقابلتھن أنھن لم یتلقین أي دعم للناجیات من العنف الجنسي، أفادت النس

نفسي بعد االعتداء. الرعایة الطبیة للناجیات من العنف الجنسي، بما في ذلك التدخالت الطبیة 
الطارئة واختبارات الطب الشرعي، تنطوي على نفقات المریضة الشخصیة. اعترفت جمیع الناجیات 

 وتش أنھن ال یستطعن تحمل ھذه النفقات.اللواتي قابلتھن ھیومن رایتس و
 

لم تتمكن ھیومن رایتس ووتش من تحدید مالجئ تدیرھا الدولة وتوفر الرعایة المخصصة للناجیات 
مراكز تقدم خدمات الدعم للناجیات من العنف الجنسي في  5من العنف الجنسي. زار وفدنا 

ع المدني الموریتانیة. لیس بمقدورھا نواكشوط، وواحد في روصو، وجمیعھا تدیرھا منظمات المجتم
سوى توفیر اإلقامة لیال في حاالت الطوارئ القصوى، بشكل ال یتخطى لیلة أو لیلتین، وال یسمح لھا 

 تمویلھا المحدود بتوسیع خدمات الرعایة وإعادة التأھیل المقدمة للناجیات.
 

ة شاملة لمنع ومعاقبة جمیع أشكال توصلت أبحاثنا أیضا إلى أن موریتانیا تفتقر إلى ترسانة قانونی
العنف الجنسي، االعتداء الجنسي على وجھ الخصوص، وحمایة الناجیات ومساعدتھن على الحصول 

على وسیلة انتصاف فعالة. ذكرت العامالت االجتماعیات، وحقوقیات، ومحامون ممارسون أن 
خطرا إضافیا جدیا بالمالحقة  تجریم العالقات الجنسیة الرضائیة خارج إطار الزواج (الزنا) یخلق

القضائیة للناجین، خصوصا النساء والفتیات، اللواتي قد ینتقلن من ُمتِھمات إلى ُمتَھمات في مسار 
اإلجراءات القانونیة إذا قدمن شكوى بشأن االعتداء الجنسي وال یستطعن بعد ذلك إثبات عدم 

ع أیضا النساء والفتیات عن اإلبالغ عن موافقتھن. ال یعاقب خطر المقاضاة الضحایا فحسب، بل یرد
حوادث االعتداء الجنسي للشرطة أساسا، ألن اإلبالغ عن االغتصاب في حد ذاتھ ھو اعتراف 

بحدوث عالقات جنسیة. قابلت ھیومن رایتس ووتش نساء وفتیات متھمات بالزنا، ُوضعن تحت 
یقضین مدة غیر محددة بسبب إدانة المراقبة القضائیة، أو في الحبس االحتیاطي، أو في السجن حیث 

بعقوبة الشریعة مثل الَجلد التي لم تعد تُطبق في موریتانیا. تنتھك تھم الزنا الحق في الخصوصیة، وقد 
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تكون أیضا تمییزیة بسبب سھولة إثبات الجریمة على النساء والفتیات اللواتي یمكن للحمل أن 
 تصاب.یفضحھن، حتى عندما یبلّغن عن حدوثھ نتیجة لالغ

 
 األسئلة

 نرحب بتعلیقاتكم على أي من المالحظات السابقة، ونقدر ردودكم على األسئلة التالیة:
 

 كیف تقوم الحكومة بتسجیل ورصد حوادث االعتداء الجنسي وطنیا، وإقلیمیا، ومحلیا؟ •

؟ یرجى 2014ما ھو عدد تقاریر حوادث االعتداء الجنسي التي سجلتھا السلطات منذ عام  •
عن أنواع اإلحصاءات التي تحتفظ بھا السلطات بشأن االعتداء الجنسي، وتزویدنا،  اإلفصاح

 إذا كان ذلك متاحا، بتفاصیل حسب موقع الحادث، وسن الضحیة، ونوع الجریمة المزعومة.

 جدت، التي اتخذتھا الحكومة لضمان:ما ھي الخطوات، إن وُ  •

o راءات التحقیق التي تمنح قیام الموظفین المكلفین بإنفاذ القانون والقضاة بإج
المشتكیات إمكانیة التحدث مع مسؤولین من النوع االجتماعي الذي یفضلن، مع 

احترام حقھن في الخصوصیة والسریة، وضمان سالمتھن وحمایتھن من االنتقام 
 خالل جمیع إجراءات التحقیق والمحاكمة؟

o اعدة اجتماعیة لدعم تأمین الموظفین المكلفین بإنفاذ القانون والقضاة محامیا ومس
األطفال الذین أبلغوا الشرطة عن عنف جنسي، وإعطاء األولویة لمصلحة الطفل 

 الفضلى خالل إجراءات التحقیق والمحاكمة؟

o  وجود توجیھات وبروتوكوالت على المدعین العامین والقضاة اتباعھا في االستجابة
یضمن حق النساء لحوادث العنف الجنسي بطریقة تراعي النوع االجتماعي، مما 

والفتیات في عدم التمییز والحصول على انتصاف فعال بموجب القانون الدولي 
 لحقوق اإلنسان؟

o  توظیف قوات الشرطة وغیرھا من ھیئات إنفاذ القانون (بما في ذلك الحرس
 الوطني) للنساء، والحرص على تقدمھن الوظیفي؟

واالجتماعیة المباشرة التي توفرھا أي نوع من الخدمات القانونیة، والطبیة، والنفسیة،  •
 الحكومة للناجیات من العنف الجنسي؟

كیف تضمن الحكومة حصول األطفال ضحایا االعتداء الجنسي على الرعایة الطبیة  •
والنفسیة، واالستشارة القانونیة وعلى الدعم من قبل اختصاصي اجتماعي، وأن خیارات 

 من العودة إلى المنزل؟اإلسكان البدیلة متاحة إذا لم یتمكن الطفل 
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ھل تدیر الحكومة مباشرة مالجئ النساء واألطفال أو تمولھا؟ إذا كان األمر كذلك، كم  •
عددھا، وأین موقعھا، وما نوع الخدمات التي تقدمھا؟ ما ھو مقدار التمویل المقدم للمراكز 

 القائمة التي تقدم خدمات الدعم للناجیات من العنف الجنسي؟

؟ یرجى 2014الذین اتھمتھم السلطات بالزنا و/أو احتجزتھم بسبب ذلك منذ كم عدد األفراد  •
 تزویدنا بتفاصیل حسب النوع االجتماعي وسن المتھم، والدائرة القضائیة في القضیة.

كیف تضمن الحكومة أّن األشخاص المدانین بالزنا لن یقضوا عقوبة سجن غیر محدودة عند  •
سالمیة التي لم تعُد تنفذھا موریتانیا، مثل الَجلد أو الرجم الحكم علیھم وفق أحكام الشریعة اإل

 حتى الموت؟

ما ھي القواعد أو البروتوكوالت، إن ُوجدت، التي تحكم جمع األدلة الجنائیة في قضایا  •
 االعتداء الجنسي؟

ما ھي قواعد اإلثبات التي تضمن أن یراجع القضاة الذین ینظرون في قضایا العنف الجنسي  •
لطبیة عند توفرھا، وأن یأخذوا مثل ھذه األدلة في االعتبار عند النظر في قضیة السجالت ا

ما؟ كیف تضمن الحكومة أن القضاة الناطقین بالعربیة یمكنھم فھم ومراجعة السجالت الطبیة 
 التي غالبا ما تُصاغ باللغة الفرنسیة؟

لجندري یتماشى ھل اتخذت الحكومة خطوات، إن ُوجدت، لضمان أن مشروع قانون العنف ا •
 مع المعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان، وأن الجمعیة الوطنیة ستراجعھ على وجھ السرعة؟

 
 

  



 

  اصمتي" لي "قالوا 74 

أدينت تعرضها لالغتصاب وأبلغت عن قضية امرأة ملف  :الثانيالملحق 

   بالزنا
 

 إفادة المدعية للشرطة 
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  اصمتي" لي "قالوا 76 

 في استجابة إلحالة من الشرطة تق�ير طبي 
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 ملف قضية امرأة أبلغت عن تعرضها لالغتصابالملحق الثالث: 
 

 إفادة المدعية للشرطة

 

 
 
 
 
 
 



 

  اصمتي" لي "قالوا 78 

 تق�ير طبي في استجابة إلحالة من الشرطة
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إحالة من الشرطة إلى فحص طبي المرأة أبلغت عن  الملحق الرابع: 

 تعرضها لالغتصاب 
 

 
 



 

  اصمتي" لي "قالوا 80 

المراقبة أمر من المحكمة بوضع فتاة متهمة بالزنا تحت  الملحق الخامس:

 القضائية
 

 


