
 بيان صحفي
: صدم مجتمع المدافعين عن حقوق اإلنسان باغتيال صوفي ولد شين في 2023فبراير  13

 مبنى مركز للشرطة في موريتانيا.

،  2023فبراير  9استجاب صوفي ولد شين ، رئيس "حركة السلم االجتماعي" ، الخميس 

 -مركز شرطة الدار. الستدعاء من الشرطة في منطقته ، عندما تم إبالغه بتحويل ملفه إلى 

بمقاطعة دار النعيم. وهذا يجبر المدافع عن حقوق اإلنسان على تتبع ضباط الشرطة  2نعيم 

 إلى مركز الشرطة هذا في سيارته الخاصة.

الصوفي ولد شين أنه تم تقديم شكوى  2مساًء ، علمت شرطة دار النعيم  4في حوالي الساعة 

 ع عن حقوق اإلنسان إلى مفوضيته.ضده ، وفي ذلك الوقت تم إرسال المداف

بعد أن فوجئ المدافع عن حقوق اإلنسان باالدعاءات الموجهة ضده والمعاملة التي تعرض 

 لها ، اتصل بأحد أقاربه الذي ذهب على الفور إلى مركز الشرطة لالستفسار عن وضعه.

عن حقوق اإلنسان  بعد ساعتين من االنتظار والمفاوضات العبثية والعقيمة للتواصل مع المدافع

، طلب المفوض من الوالد مغادرة مقر المفوضية ، مع الحرص على ترك رقم هاتفه هناك. 

الهاتف ، وهي قناة يتم من خاللها وستتصل به الشرطة في الوقت المناسب لمقابلة صوفي ولد 

 شين

و إلى بعد نصف ساعة ، اتصل المفوض بالوالد وأخبره أن صوفي ولد شين قد تم إدخاله للت

 مستشفى الشيخ زايد.

وبعد أن ذهب إلى المستشفى ، عثر القريب بدالً من ذلك على جثة مدافعة عن حقوق اإلنسان 

هامدة هناك ، ورفض الطبيب المناوب لمسها قبل وصول المدعي العام وتفويضه. وبالفعل ، 

 احلين.يظهر على جسد المدافع عن حقوق اإلنسان آثار عبودية على الرسغين وفوق الك

وكشفت نتائج تشريح الجثة ، بأمر من النائب العام ، عن كسور وخنق في عنق الرحم تسبب 

 في االختناق ، وهو ما كان سيؤدي إلى وفاة صوفي ولد شين.

أصيب الموقعون على هذا البيان الصحفي بصدمة خاصة الغتيال صوفي ولد شين على يد 

 اإلنسان. عمالء الدولة الذين تتمثل مهمتهم في حماية

إننا نحيي اإلجراءات التي اتخذتها دولة موريتانيا وااللتزام الشخصي لرئيس الدولة لضمان 

 تحقيق العدالة لصوفي ولد شين وأقاربه.



بعد نصف ساعة ، اتصل المفوض بالوالد وأخبره أن صوفي ولد شين قد تم إدخاله للتو إلى 

 مستشفى الشيخ زايد.

عثر القريب بدالً من ذلك على جثة مدافعة عن حقوق اإلنسان  وبعد أن ذهب إلى المستشفى ،

هامدة هناك ، ورفض الطبيب المناوب لمسها قبل وصول المدعي العام وتفويضه. وبالفعل ، 

 يظهر على جسد المدافع عن حقوق اإلنسان آثار عبودية على الرسغين وفوق الكاحلين.

ام ، عن كسور وخنق في عنق الرحم تسبب وكشفت نتائج تشريح الجثة ، بأمر من النائب الع

 في االختناق ، وهو ما كان سيؤدي إلى وفاة صوفي ولد شين.

أصيب الموقعون على هذا البيان الصحفي بصدمة خاصة الغتيال صوفي ولد شين على يد 

 عمالء الدولة الذين تتمثل مهمتهم في حماية اإلنسان.

يتانيا وااللتزام الشخصي لرئيس الدولة لضمان إننا نحيي اإلجراءات التي اتخذتها دولة مور

 تحقيق العدالة لصوفي ولد شين وأقاربه.

الدعوة إلى الحياد في التعامل مع الملف بما يتوافق مع االلتزامات الدولية لحقوق اإلنسان 

لدولة موريتانيا من أجل تحديد هوية أي شخص آخر متورط بشكل مباشر أو غير مباشر في 

 يع للمدافع عن حقوق اإلنسان ، صوفي ولد شين ، بما في ذلك المحرضين.االغتيال الشن

تشجيع دولة موريتانيا على اتخاذ خطوات لمنع المضايقات واالعتداءات واالعتداءات على 

حياة المدافعين عن حقوق اإلنسان من خالل اعتماد وتنفيذ قانون وطني محدد لحماية المدافعين 

 عن حقوق اإلنسان

ة موريتانيا على اتخاذ خطوات لمنع المضايقات واالعتداءات واالعتداءات على تشجيع دول

حياة المدافعين عن حقوق اإلنسان من خالل اعتماد وتنفيذ قانون وطني محدد لحماية المدافعين 

 عن حقوق  االنسان) قانون صوفى ولد الشين.(

عتقال أو االحتجاز في دعوة الضباط الذين يمارسون سلطات الشرطة، وال سيما سلطات اال

 1979كانون األول/ديسمبر  17المؤرخ  34/169موريتانيا، إلى احترام قرار األمم المتحدة 

 بشأن مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

 

 وقّعت:

SIGNATAIRES : 

1. Réseau Ouest africain des Défenseurs des Droits Humains 

2. Commission Indépendante des Droits de l’Homme en Afrique du Nord 

3. Coalition Togolaise des Défenseurs des Droits Humains (CTDDH) 



4. Institut des Médias pour la Démocratie et les Droits de l'Homme (IM2DH) 

5. AfricanDefenders 

6. Coalition Des Défenseurs des Droits Humains au Bénin (CDDH-BENIN ) 

7. Association Al-Rafa pour l’Education et la Défense des Mineurs 

8. Mouvement Min Jabaani 

9. ONG Femmes et Résilience pour les Droits Humains en Mauritanie 

10. Fatima Ali Sow, Activiste 

11. Amis du Désert pour l’Action Humanitaire 

12. Mariame Mamadou Dia, Activiste 

13. Réseau des Défenseurs des Droits Humains en Afrique Centrale (REDHAC) 

14. Association Mauritanienne pour la Promotion de l’Education des Filles (AMPEF) 

15. Association Mauritanienne des Droits de l’Homme 

16. International Service for Human Rights (ISHR) 

17. Human Rights Defenders Network-SL 

18. Association Mauritanienne pour l’Education et la Sante des Enfants Déshérités (AMES-

ED) 

19. Jeunes Ambassadeurs pour la Sante de la Reproduction et la Planification Familiale en 

Mauritanie 

20. African Centre for Democracy and Human Rights Studies 

21. Association pour la Protection et l’Assistance aux Femmes et Enfants en Mauritanie 

22. Association Mauritanienne d'Intervention et d'Aide aux Mères et Enfants (AMIAME) 

23. Rede dos Defensores dos Direitoss Humanos 

24. Association des Gestionnaires pour le Développement 

25. Association des Haratines de Mauritanie en Europe (AHME) 

26. Centre d’Actions pour le Développement (CAD) 

27. Association des Eleveurs-Département de Balleyra 

28. Association Femmes Leaders pour le Développement/Mauritanie pour tous cellule 

Nouadhibou 

29. Réseau Nigérien des Défenseurs des Droits Humains (RNDDH) 

30. Association Mauritanienne pour la Protection de la Mère et l’Enfant, Cellule de 

Nouadhibou 

31. Association Yakaré 

32. Association Mauritanienne pour a Cohésion Sociale 

33. Association Ballal 

34. Association Guellay Aaly Fall de Nouadhibou 

35. Association Pelital PDD 

36. Association pour le Développement suivi du Bien-être de la Femme (Nour, Lumière) 

37. Assistante aux femmes et Enfants en Difficulté (l'ONG ASFED) 

38. Human Rights Institute of South Africa (Hurisa) 

39. Touches Pas à ma Nationalité 

40. Centro for Democracia e Desenvolvimento (CDD) 

41. Mozambique Human Rights Defenders Network (RMDDH) 



42. Coalition Burundaise des Défenseurs des Droits de l’Homme CBDDH 

43. SudanDefenders  

44. Lawyers for Justice -Sudan 

45. LCSROE 

46. Mauritanian Network for Human Rights in the US (MNHRUS) 

47. Partnership for Justice, Focal Point Nigerian HRDs 

48. Coalition Ivoirienne des Défenseurs des Droits Humains (CIDDH) 

49. Réseau Capverdien des Défenseurs des Droits Humains 

50. La Confédération Libre des Travailleurs de Mauritanie (CLTM) 

51. Fondation Beye pour l’Environnement, la Culture et la Bienfaisance ( F/ B.E.C .B ) 

52. Association Mauritanienne pour la Protection de la Mère et de l'Enfant (AMPME) 

 

 

 

 

 

 


