
 

 

 2020هر دجمبرش \موريتانيا  فيتقرير حول أبرز أحداث األنشطة االحتجاجية 

تاويي  مموراك ميماويوة مو  مصواع  ماالةوة مفاتوال ال إلقاموة" تيرس الزمور"" "فاوا عاصمة والية في وقفة احتجاجية  -1

ع  خطوور " و وور  وورات يوورفأ اقامووة    مصووا فوويالمحتةوورا الووا  وورات "مي تووي  وياتمووي اليووامة ضووما ا موواكل "اليووياعيي" 

ل لاوويل كوورمال تيووتفيم موواك 2020وماعووا اليوواطال الر وومية قووي "خصووا امتوورمر الراليووة  فووييووتفيم موواكل "اليووياعيي" ت

  تقو الوذ  ذ ب "قطاع التاقيب" األ اي ع  ال فيتطرير اال تثما"  إطا" فيماالةة الحةا"ل المشباة مالذ ب  في "اليياعيي"

 .لشرقي م  ميياة  زويرال الماةميةمام الا اكمال ا110ماي  عااماشأته 

 اعال. وقي ا تفيم األم  القرل لتتريق المحتةي  محةة  ا الاشاط غير مرخص وقي تم ترقيف عيك م  المحتةي  لايل 

 

 

 

 

 في 2020كجمبر 1الاصرية يرم الطب مةاماة اعرامشرط  طالب كليةدخول  -2

 فوياضراب متترح عو  الي"ا وة ا تةاجوا عاوا موا  ومرل مماطاوة عمواكل ال ايوة 

 :ال اية تتام تحقيق عرياة مطابية  بق  ا تقيمرا م ا الا عماكل 

 طرح االمتحاا مش ل ترافقي ع  طريق األقيام  -

 اكراف لةاة ترمرية عاا طرح ما ةية لاتصحيح  -

 جرك ماكل وا يل لم تيترفا و الياماة م اليماح مالتةاوز الا الياة  -

 اعشاء ميتشتا جاماي  -

 ترفير عقل جاماي الئق ومحترم و    جاماي مة ز  -

ترفير تأمي  صحي لطابة ال اية وتحيي  وضاية المطام وتمييي  -

 وقا كوامه 

 

الويمرع. الحرم الةاماي وفرقوا الطو ب الماورمي  وا وتفيما ضوي م ميوي ل  2020كجابر 5الشرطة يرم وقي اقتحما 

 الييا ية.األ زاب م   الط مية وعيك ظي الحرات الط مي ميعم وا   م  الحرمال  وقي

 



 

 

 

 مووام المح مووة الاايووا   الصووايي لاشوويا الرضووا  الاقووا" الم تووب  كائاوويلمةمرعووة موو   2020 ديساامبر 14تظاارر  يااو   -3

المحتةورا  ي  البيرع م  الم تب الذى يت مرعوه متأ ويا البيورع عاوا " ترويوق وتزويور غيور قواعرعي " وكعو مطالإملامطالبة 

 فويا الرضوا يالشو م توب  كائاويمما تظا ر عشرال الموراطاي  مو   م  الميوعة التةا"ية  1289القااء الا تطبيق الماكل 

ك المتظووا روا  تافووال تطالووب الوورئيا محمووي الشوويا  ووا ة الحريووة  مووا القصوور الرئا ووي مطووالبي  محقوورق م الاووائاة و"ك

عمايوة ي تات وا  فويوالتيخل م   جل ايةاك  ل لمش ل عشرال اليتواما واأل"امول الوذي  فقويوا ممتا وات م  مإعصاف م الغزواعي

 اع ا.قي قبل اليعرى المقيمة م  طرف اليائاي  ماذ  ك ر غير  ع ا مازالا تراوح م  المر"يتاعيالغمرض .وماا القااء 

 

 

والت ووري   الوورطايا تةاجيووة لااووغى عاووا وزا"ل الت ووذيب  وقتووة 2020كجابوور  28التااوويم يوورم  مقوويمر خوويمالعظووم  -4

 مقويمر وذل التظوا رل ضوم   ايواة تظوا رال ك ب  الامرميوة  وتوأتيتوة الرظي تر ويم م وكمة وم فوي جول مو    واإلص ح 

 وذا االعتصوام ماوي  يوام مو  إصويا" لةاوة التايويق  الي"ا ية  ويوأتي وقا ألخر خ ل الياة تاظيم ا م خيمال التاايم عاا 

  تصاييية.ا تةاجية تاظيم وقتال  فيه ع ل التاايم مياعا  عااا المر ي لاقامال مقيمي خيما

 

 

 

تحماه م  مفواطر  القرية لماوقتة ا تةاجية لامطالبة متحييي م ب الاتايال ع   2020كجابر  27 تيتيريا يرم اا عظم   -5

مما طالبر متطبيوق قورا" وزا"ل الياخايوة الصواك" قبول  المراطاي  عاا   مة مي ة الماطقة وم  اعا ا ال  ابية عاا صحة 

 يو  قوام "جوال وقي  يث صيام عايف مي    اا القرية وفرقة م  الي"ت  القرية.ك ري  لما  ا تفيام م ب الاتايال قرب 

واعتقووال ماووأ الااكووطي  المصووممي  عاووا اماوواك كووبح خطوور  مووال راوالالووي"ت مقموو  اليوو اا مميووي ل الوويمرع وضوورم م 

 قريت م.الاتايال ع  

 



 

 

 بيان للرأي العا  الوطني والدولي من حراك بيئتي في خطر:  

   مام 2020/11/29 األ ي:إعا"ل لار   الاام الرطاي واليولي  رل الرقتة اليامية التي عظم ا " رات مي تي في خطر" يرم 

ي والمراك اليامة في والية تيرس زمر" وما اعقب ا م  ا ياث ر" "فاا لمصاع  التصتية ماليياعيمباعي والية تيرس زم

 :عقاط عيتارض ا مالتالي متيا"عة عرك ترضيح تتاصيل القاية عاا ك ل

 مأ"ماة وعشري   اعة قبل تاظيم ا االجتماعيالرقتة اليامية تما اليعرل ل ا عبر مراق  التراصل  -1

ماي ترافي عيك ماتبر م  المراطاي  مي وا في االعتظام عاا ميافة م  الطريق الُمابي الذ  يمر م   مام الرالية  -2

األولية التي تم عشر ا م  طرف ماأ الاشطاء والميوعي  لاحظال و"ف  الشاا"ال و ر ما ترضحه الصر" 

 .األولا لارقتة

ماي مرو"  قل م  خما كقائق عاا الرقتة مي ل عااصر الشرطة والحرس المتراجيي  كاخل مباعي الرالية في   -3

ر را ليفرجرا ماي ا مباكرل في اتةال المحتةي  و م يا عالية االصطتاط والتأ ب و م يصرخرا مأصرال 

مالاصي ويا الرا عاي م مالارب م  مفتاف اجزاء الةيي لييقى الزميل  مم ولي مرزومه تحا ضرمال 

و مارل في  الة  اعتشاله مقية الرفاق "غم محاولة ماأ ما م  وامايوا عاهالاااصر الذي   اصرول مش ل خاص 

 .يروا ل ا إلا كاخل مباعي الرالية

م إلوووووا كاخووووول مبووووواعي الراليوووووة  يووووو  موووووي  فصووووول جييوووووي مووووو   كوووووفاص  خوووووري  واقتيووووواك  9توووووم اعتقوووووال  -4

فوووووووي  البوووووووذ ءالتاوووووووذيب وتاوووووووريث م مقوووووووا"و"ال ماي وووووووة موووووووالبرل اضوووووووافة ل  ووووووواءال الاتظيوووووووة وال ووووووو م 

 تووووا وصوووول م ووووم إلووووا  ا  موووور   ووووي م   ووووي الشووووباب متاووووريى زمياووووه قووووائ  لووووه :  افاوووول متوووو ا    ق ووووم 

 .يووووووتريا موووووو  الاووووووح  والووووووت  ممووووووذا ليووووووي"ت  عووووووه لوووووويا "جوووووو   و  أو ووووووا  ضوووووورما  و ووووووم فووووووي  ي

وفوووووي تاووووو  األواووووواء اغموووووي عاوووووا الزميووووول "ا موووووي طوووووه ل بوووووا"" تحوووووا توووووأوير الاووووورب والتاوووووذيب  يووووو  

اغاووووق عايووووه ا ووووي الاااصوووور عوووو  قصووووي البرامووووة الفاتيووووة لايوووويا"ل ليووووتم عقاووووه إلووووا الميتشووووتا موووو  طوووورف 

 .الشرطة

  مثر يا"ل الشرطة و م في وضاية  ماي ما يقا"ب و ث  اعال م   ذل الرضاية ال ا"وية تم عقل الةمي  في -5

عاا  وتأمر م مالرقرفلييتقبا م الاااصر المتراجيي  في المترضية عاي كخرل م مالصتاال عاا الرجه  إ اعة 

 .ُ"مب م لميل  اعة

و"غم  ا  فراكى ماي  رالي الراماة مياء مي   خذ مصمات م وتصر"ي م مش ل ماترك ليتم االفراج عا م ماي ذل   -6

م  طرف الشرطة إلا الميتشتا لتاقي الا ج  مترجي يا م يااعي إصامال مايغة و الم  اكل قي طالب م  ماا م

تم عقل الشباب المصامي  إصامال مايغة ويااعرا  الم  اكل إلا الميتشتا لتاقي الا ج وماعا  إال  ع ا "فاا ذل 

ال يزال في الميتشتا إلا غاية اليرم:   الة الزميل  امم مرزومه  الذ  و صاب ا متتاوتة  االت م الصحية 

 .و ر في  الة صحية صابة 2020/12/03

 

عاا في  رات مي تي في خطر وماي  ذل الةريمة البشاة التي ا"ت با في  قاا وما تارضاا له م  تاذيب وإ اءال ا

 بة مل م  ممحا لتظية م  طرف عااصر الشرطة والحرس الرطاي وكاخل مباا عمرمي  مباعي الرالية  عطالب

م ذل الةريمة الا راء ومل م  عتذ ا مما عطالب مالحتاظ عاا ما وصااا اليه م   ريال يحاول اعياء ال امة   مر

 .والر   إج اض ا والت عب م ا

 

وم   اا  اعاا في  رات مي تي في خطر ماضرا في عاالاا اليامي لاحتاظ عاا مي تاا مأ ارب  امي و ار 

لم ع   يرما اال كعال لايامية مما عؤمي عاا   ام الرطاي واليولي اعاا في  رات مي تي في خطرعاتا اعتبال الر   الا

ا تراماا التام ل يبة اليولة وقيا ة القاعرا و رصاا عاا األم  الاام و وعياا مما ي تاه لاا القاعرا م   ق التابير 

الحرات اماا مرجة مر"وعا إال كليل عاا ذل  مما يؤمي ذل   ألعشطةعبر الر ائل الحاا"ية واليامية وما ترقيتاا 

 . ياا تراجااا ع  وقتال  امقة ماي ام غاا م  طرف الياطال مايم اليماح ل ا أل باب اماية  و غير ا

واخيرا عحيى الر   الاام الرطاي واليولي مرف  عيل ك اوى لمح مة والية تيرس زمر" إيماعا ماا ميولة القاعرا 

 .رق والحريال "اجي  مأا تأخذ الايالة مةرا ا وتتم محا بة مل الاالاي  في  ذل الةريمةوالحق

وم   اا عثم  ج رك مل اصحاب الامائر الحية الذي  عبروا ع  تااما م ومؤاز"ت م و وقتر م ضي  ذل 

اطاي  عاكيي  المما" ال الياكية والمشياة م  عراب ومحامي  و  زاب  يا ية وميوعي  وصحافة و قرقيي  ومر

 :   مما عثم  الة رك التي تحرما في  ذل القاية وطر  ا عاا ميترى ماظمال  قرق اإلعياا اليولية التالية

 المترضية اليامية لألمم المتحيل لحقرق اإلعياا 

 المترض األو"ومي لحقرق اإلعياا.  

  اإلعيااالةماية األو"ومية لايفاع ع   قرق. 

  اليولية ماظمة الاترAmnesty International 



 

 

  ووتش  يرم  "ايتاHuman Rights Watch 

 الماظمة الاالمية لحقرق اإلعياا FIDH. 

 2020/12/03 خطر:ع   رات مي تي في 

 

 مكب النفاياتلدرك يفض اعتصا  تفيريت ضد ا

مام كرق عرامشرط  اعتصام عيك  25  مطة في قرية تتيرياقرال الي"ت المرا فاا) اجتماعي تراصل  -فأ االعتصام 

لماتصمي  و ظ رل صر" عشر ا ماأ ا .م    اع ا الماترضي  عاا "إعاكل" فتح م ب الاتايال المرجرك في القرية

 ري  م  قرا" وتش ي القرية ماذ   برعي  ا تةاجال "افاة لتتح الم ب ماي ك .خيام الماتصمي قرال الي"ت و ي تزيل 

  .مةاا الرز"اء إغ قه

  11:19 - 29/12/2020, اآلن: ثالثاءمن سكان تيفيريت في مكتب الوزير  5بداية انفراجة..

 2020، ديسمبر 28بالقو  الدرك يفض اعتصا  سكان تيفيريت 

 

مام 25-"ؤيا مر ا:  قيما قرل م  الي"ت الرطاي عاا فأ اعتصام   اا تيتيريا 

مالقرل  وذل  ماي  ا "فأ الماتصمرا فأ اعتصام م  -م  الااصمة عرامشرط

الي اا ماذ ميل طرياة مإزا ة م ب لاقمامة   ويطالب .القمامةالمطالب مإزا ة م ب 

 ي  عظمرا ا تةاجال متراصاة تم ماي ا الترافق م  الياطال مفصرص  لية لتاتيذ 

 .ذ ا لحي الياعةمطالب م إال  ا الة ال الح رمية لم تات

 

ا تيعا وزير الياخاية محمي  الم ولي مرزوت عشطاء ع   رات تتيريا الماا أ 

خما عشطاء يمثارا قرى  الياخايةوقي وصل قبل قايل إلا مباعي وزا"ل  لام ب 

 ا وزير الياخاية ماا قي ا تيعا قبل ك ري  عتا الممثاي   يذمر .الا بةتتيريا الرئام 

  .و ماغ م مقرا" إغ ق الم ب إال  ع م تتاجأوا قبل  يام ماركل تتريغ الاتايال مالم ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 اعداد:التقرير من 

 أ  كلثو  حامدينو \د  

 مسؤولة الدراسات بالشبكة الموريتانية للعمل االجتماعي

 

 

 

 التقرير:مصاك" 

 

  "مرق  األخبا 

  مرق  ال ي ي 

  مرق  صحراء ميييا 

  مرق  "ويا مر اhttps://royapost.net/nv754rgb / 

   الصحراء مرقhttps://essahraa.net/node/21998 

 مرق  الةرا رhttp://eljewahir.com/node/20867 

  .12409 ميااالمراقبhttp://elmourageb.com/node/  
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