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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 عدل  –إخاء  -شرف

 ورية ــــــــــة الجمهـــــــــــــرئاس

 

 التأشيرة: 
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ينشئ آلية  2015-034رقم قانون 

 وطنية للوقاية من التعذيب

 

 بعد مصادقة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ؛

  : لقانون التالييصدر رئيس الجمهورية ا

 

 أحكام عامة : الفصل األول

بموجب هذا القانون آلية وطنية للوقاية من التعذيب وأنواع العقوبة  تنشأالمادة األولى:

نسانية أو الميينة  وتسم  هذ  الآلية الت  يندج  عمليا ي  خر  والمعامتا  القايية أو الإاأل

 ")أوو ( من التعذيبمجال حقوق اإلنسان "الآلية الوطنية للوقاية 

 تتمتع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بااليتقتالية المالية والوظيفية 

ي  إطاج صتاحياتيا تعليما  من أية التعذيب، تتلق  الآلية الوطنية للوقاية من  ال

 يلطة 

 تعن  المصطلحا  التالية: ،لغايا  القانون الحال :2 المادة

أو الحبس أو وضع شخص بأمر  االعتقالأو  االحتجازكل شكل من  :الحد من الحرية

 بموايقتيا أو صمتيا  ومن يلطة قضائية أو إداجية أو أية يلطة أخر  يواء بتحريض منيا أ

يعن  أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا  التعذيب:

عل  معلوما  أو عل  بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، 

معاقبته عل  عمل اجتكبه أو يشتبه ي  أنه اجتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه  ، أواعتراف

أو عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألي يبب يقوم  -أو إجغامه هو أو أي شخص ثالث

أو  عل  التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوايق عليه أو يسكت عنه موظف جيم 

شخص يتصرف بصفته الريمية وال يتضمن ذلك األلم أو العذاب الناشئ يقط عن أي 

 أو المتازم ليذ  العقوبا  أو الذي يكون نتيجة عرضية ليا  قانونية عقوبا 
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تعن  مجموعة األماكن الخاضعة أو الت  يمكن أن تكون خاضعة   االحتجاز:أماكن 

تحت جقابتيا، أو األماكن الت  أقيمت باتفاق معيا، للوالية القضائية للدولة الموجيتانية أو 

والت  يوجد أو يمكن أن يوجد يييا أشخاص محرومون من حريتيم عل  إثر قراج صادج عن 

 يلطة عمومية أو بتحريض منيا أو بموايقتيا أو مع صمتيا 

 تعتبر عل  الخصوص كأماكن احتجاز:

 ؛السجون  1

 ؛مع القانونمراكز إعادة تأهيل القاصرين المتنازعين   2

 ؛أماكن الحراية  3

 ؛النفس  بمؤيسا  الط  4

 ؛عتقالمراكز اال  5

 ؛مناطق العبوج  6

  النقاط الحدودية  7

 : التنظيم الفصل الثاني

 : المهام والصالحيات1القسم 

 تص الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ب:تخ:3 المادة

ظة ي  كاية القيام بزياجا  منتظمة، مبرمجة أو مفاجئة، دون إشعاج وي  أية لح  1

االطتاع بغية  األماكن حيث يوجد أو يمكن أن يوجد أشخاص محرومون من الحرية،

لتعذيب وغير  من أنواع العقوبة ل عل  ظروف المعتقلين والتأكد من أنيم لم يتعرضوا

 ؛ أو المعامتا  القايية أو الإنسانية أو الميينة

 االحتجازين ي  أماكن ايتعراض وضعية األشخاص المحرومين من الحرية الموجود  2

قتضاء، ضد ظمة، بغية تعزيز حمايتيم، عند االبصفة منت 2المذكوجة ي  المادة 

 نسانية أو الميينة؛قايية أو الإالمعامتا  ال العقوبة أوصنوف التعذيب وغير  من 

القايية أو أو المعامتا  لعقوبة وغير  من أنواع اتلق  شكاوي ومزاعم التعذيب   3

الميينة الت  تقع ي  أماكن االحتجاز والتحقيق ي  هذ  الحاال  وإحالتيا الإنسانية أو 

 ؛ إل  السلطا  اإلداجية والقضائية المختصة

جيع القوانين والنظم المتعلقة بالوقاية من التعذيب والمماجيا  ابداء الرأي حول مشا  4

 الميينة؛

بة أو المعامتا  صياغة التوصيا  بغية الوقاية من التعذيب وغير  من أنواع العقو  5

لمعايير منظما  األمم المتحدة  االعتباج، أخذا بعين القايية أو الإنسانية أو الميينة

وي  هذا اإلطاج، يتعين عل  المصالح المعنية ي  الدولة إقامة  وضمان متابعة تنفيذها 

الت  تتم للتوصيا   االيتجابة حواج بناء مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب و

 ( واحد؛1ياغتيا من طرف هذ  األخيرة ي  أجل شير)ص
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حول مساوئ التعذيب وغير  من أنواع العقوبة أو المعنيين تحسيس الفاعلين   6

 أو الميينة؛ إنسانية الا المعامتا  القايية أو

إنشاء قاعدة بيانا  من أجل الحصول عل  اإلحصاءا  الت  يمكن ايتخداميا ي    7

 الميام المسندة إلييا؛

ونشر البحوث والدجايا  والتقاجير المتعلقة بالوقاية من التعذيب والمماجيا   إعداد  8

 الميينة األخر ؛

 التعاون مع المجتمع المدن  ومؤيسا  مناهضة التعذيب؛  9

نشر تقرير ينوي حول أنشطة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، يحال   11

 لوطنية ولمجلس الشيوخ لرئيس الجميوجية  يحال التقرير المذكوج كذلك للجمعية ا

 ينشر هذا التقرير 

 من أجل مماجية مياميا، يحق لآللية الوطنية للوقاية من التعذيب النفاذ إل ::4 المادة

 كاية أماكن االحتجاز ومنشئاتيا وتجييزاتيا؛ -

كاية المعلوما  المتعلقة بعدد االشخاص المحرومين من الحرية الموجودين ي  أماكن  -

 مواقعيا؛  وكذا عدد أماكن االحتجاز و ،2 لييا ي  المادةالمشاج إ االحتجاز

  كاية المعلوما  المتعلقة بمعاملة األشخاص وظروف احتجازهم -

دون وجود شيود، مع يمكن لآللية الوطنية للوقاية من التعذيب أن تتحدث عل  انفراد،  -

ع األشخاص المحرومين من الحرية، يواء بشكل مباشر، أو بتدخل مترجم، وكذا م

 أي شخص يمكن أو يوير ليا معلوما  مفيدة؛

 أجل إتمام ميمتيا، يإن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب  من -

 تختاج أماكن الزياجة وأوقاتيا وكذا األشخاص الذين يتم لقاؤهم؛ -

للوقاية من التعذيب  اللجنة الفرعية تشكل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب واجية -

 هيئا  المعاهدا  واإلجراءا  الخاصة لألمم المتحدة    وتتواصل بحرية مع

-  

 : تشكيلة اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب 2القسم 

 تضم الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ::5المادة 

 جئيسا؛ -

 ( من السلك الوطن  لألطباء؛2عضوين ) -

 ييئة الوطنية للمحامين؛( من ال2عضوين ) -

 ن مستقلتين؛( بصفتيم شخصيتي2عضوين ) -
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حقوق عاملة ي  مجال خمسة أعضاء منحدجين من المنظما  غير الحكومية الوطنية ال -

 ؛اإلنسان

 ( من يلك األياتذة الجامعيين 1عضو) -

 يجب أن تتوير ي  أي عضو ي  الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب الشروط التالية::6المادة 

 أن يكون موجيتان  الجنسية؛  1

 نة عل  األقل؛ي 31أن يبلغ عمر    2

 وحسن األختاق؛ نزيياأن يكون   3

 أن تكون لديه شيادة تبريز خالية من السوابق؛  4

 أن يمتلك معرية وتجربة مثبتتين ي  الوقاية من التعذيب ومناهضته   5

 تكلف لجنة لتانتقاء بمساج انتقاء أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب : 7 المادة

يعين مقرج صادج من الوزير و حقوق اإلنسانب المكلفالقطاع بناء عل  اقتراح من 

أعضاء هذ  اللجنة من ممثلين عن الدولة والمجتمع المدن  والمين ويكونون الآلية األول، 

   الوطنية للوقاية من التعذيب

 : تتلق  هذ  اللجنة الترشحا  وتنتق  المترشحين طبقا لإجراءا  التالية

يمكن أن يكونوا  ال لألطباءالسلك الوطن   أعضاء مقترحين من طرف( 4)أجبعة  -

( 11، يماجيون يعتا مينة الطب، وال تقل خبرتيم عن عشر )أعضاء ي  مجلسه

 ؛ينوا 

يمكن أن يكونوا  أعضاء مقترحين من طرف الييئة الوطنية للمحامين ال( 4)أجبعة  -

( 11يا، يماجيون يعتا مينة المحاماة، وال تقل خبرتيم عن عشر )أعضاء ي  مجلس

 ؛  ينوا 

األختاقية والتزاميا  أعضاء بصفتيم شخصيا  مستقلة معروية بنزاهتيا( 4)أجبعة  -

 تجا  حقوق اإلنسان؛

حقوق أعضاء من المنظما  غير الحكومية الوطنية العاملة ي  مجال ( 11)عشرة  -

 ؛ ( ينوا 5، وال تقل خبرتيم عن خمس )اإلنسان

اجيون يعتا مينة التدجيس أو البحث، ، يم( من يلك األياتذة الجامعيين2عضوين ) -

  ( ينوا 11وال تقل خبرتيم عن عشر )

 تمثل النساء ثلث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب عل  األقل :8 المادة

الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب عقب قراج من تبدأ إجراءا  اختياج أعضاء :9 المادة

 جئيس لجنة االنتقاء  

 يتم نشر القراج عن طريق الصحاية 

 يجب أن يتضمن اإلعتان شروط آجال إيداع الترشحا  
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تداول اللجنة وتختاج المرشحين باألغلبية المطلقة ألعضائيا الحاضرين عل  أياس 

  والنسبة ذ التنوع الثقايخأعتا ، وذلك مع أ 8و 7و 6الشروط المنصوص علييا ي  المواد 

 عتباج المخصصة للنوع بعين اال

 الئحة ترتيبية بالمترشحين حسب انتمائيم المين   االنتقاءيعد جئيس لجنة : 11المادة 

  بين المترشحين من ضعف أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب االنتقاءتحتاج لجنة 

الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بموجب مريوم صادج جئيس وأعضاء يعين : 11المادة 

 الجميوجية عن جئيس 

قبل الولو  لوظائفيم، يؤدي أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب اليمين :12المادة 

أؤدي ميام  بأمانة وشرف  التال  أمام جئيس المحكمة العليا :" أقسم باهلل القدير أن

 لية وألتزم بالسر المين " وايتقتا

( 4) أجبع من التعذيب لمأموجية منأعضاء الآلية الوطنية للوقاية جئيس ويعين :13 المادة

  مرة واحدة، كليا أو جزئيا قابلة للتجديدينوا  

يتعاجض االنتماء لآللية الوطنية للوقاية من التعذيب مع أية مسؤولية ضمن حزب :14المادة 

أو مماجية وظيفة إداجية و/أو أية وظيفة أخر  يحتمل أن تضر  ييايي  أو ي  البرلمان،

 حياد وال يةبااليتقتال

 حقوق اإلنسان ب القطاع المكلفلوطنية للوقاية من التعذيب ر جئيس الآلية ايخط:15المادة 

 للقيام بتجديد أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ثتاثة أشير قبل نياية مأموجيتيم 

 يستمر األعضاء المغادجون ي  مماجية مياميم حت  ولو  األعضاء الجدد لوظائفيم 

ي  مداولة ال يمكن ألي عضو ي  الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب أن يشاجك :16المادة 

 تتعلق بشخص له مصالح معه أو جابطة قرابة أو مصاهرة 

يجب عل  جئيس وأعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التصريح ي  كل حين 

المذكوجة ي   عن أي صراع مصالح و/أو غياب لشرط أو عدة شروط من شروط األهلية

 القانون الحال  

أو اإلعفاء  االيتقالةإكمال المناصب الشاغرة بسبب الوياة أو  االنتقاءيخول للجنة :17المادة 

أو من نصف أو العجز الدائم، بناء عل  طلب من جئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب 

 اإلجراءا  المحددة ي  القانون الحال   احترامأعضائيا مع 

حفظ السر المين  ي  يجب عل  كل عضو ي  الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب :18مادة  ال

يستغله ألغراض غير تلك الت  تتطلبيا الميام المسندة إليه، حت   يطلع عليه، وأن ال كل ما

 بعد انتياء مأموجيته 
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 : حماية أعضاء اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب 2القسم 

الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب أو إعاقة مماجية ي  تبر االعتداء عل  عضو يع:19المادة 

وظائفه أو وظائف أي شخص يطلبه هو بمثابة اعتداء أو تدخل ضد قاض أثناء مماجية 

 وظائفه ويعاقب طبقا للتشريعا  المعمول بيا 

ب أو األشخاص أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذييمكن أن يتابع  ال: 21المادة 

المطلوبين من قبليم، أو يبحث عنيم أو يوقفوا أو يحتجزوا أو يحاكموا بسبب آجاء أو أيعال 

 قاموا بيا أثناء مماجية وظائفيم، وحت  بعد انتياء هذ  الوظائف 

يمكن أن يتابع األشخاص الذين يقدمون معلوما  عن التعذيب لآللية الوطنية  ال: 21المادة

 أو يخضعوا ألعمال انتقامية يب أو يعاقبوا للوقاية من التعذ

يتمتع أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بالحصانة واالمتيازا  : 22المادة 

 الضروجية لمماجية وظائفيم 

 

 الفصل الثالث: تسيير اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب

 : الموارد1القسم 

الضروجية  االعتمادا مة كل ينة، ي  خط خاص، تدج  الدولة ي  ميزانيتيا العا:23 المادة

 لسير عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب 

ينص بشكل خاص عل  المواجد المالية الضروجية لسير عمل وإنجاز ميام الآلية 

الوطنية للوقاية من التعذيب ي  الميزانية الخاصة الممنوحة ليا  يمكن لآللية الوطنية للوقاية 

 أن تستفيد أيضا من اليبا  والوصايا من التعذيب 

تتمتع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بايتقتالية التسيير اإلداجي والمال   وتعد 

 ميزانيتيا وتنفذها طبقا لقواعد المحايبة العمومية 

 

 : هيكلة اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب2القسم 

 لتعذيب جئيسا ومكتبا وجمعية وأمينا عاما تضم الآلية الوطنية للوقاية من ا:24المادة 

يجب عل  جئيس وأعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب أن يكريوا ليا كامل 

 وقتيم 

يتخذ جئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، تنفيذا لتوجييا  الجمعية العامة :25 المادة

 الضروجية لحسن يير عمليا لآللية الوطنية للوقاية من التعذيب، كاية اإلجراءا  

 ويماجس السلطة اليرمية عل  كاية الطاقم اإلداجي لآللية الوطنية للوقاية من التعذيب 

ويسير وينعش وينسق أنشطة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وهو الآمر بصرف 

له وبيذ   ميزانيتيا  ويمثل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ي  حدود الصتاحيا  المسندة
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الصفة يكون المتحدث بايم الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لد  السلطا  العمومية 

 اإلقليمية والدولية الوطنية والييئا  والمؤيسا  

ي  حالة وجود المانع المتاحظ كما ينبغ  لرئيس الآلية الوطنية للوقاية من :26المادة 

ضاء يعين لتأمين الرئاية ويماجس نفس التعذيب يإن الشخص األكبر ينا من بين األع

 الوظائف ي  انتظاج تعيين جئيس جديد 

ه  جياز التصوج والتوجيه ي  الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب  الجمعية العامة :27المادة 

وطريقة إعداد جداول األعمال للجمعية  االجتماعا وتضم الرئيس واألعضاء  تحدد دوجية 

 ة للوقاية من التعذيب من طرف النظام الداخل  العامة لآللية الوطني

تنتخب الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب من بين أعضائيا مكتبا دائما، ويتكون :28المادة 

هذا المكتب من خمسة أعضاء بما ي  ذلك الرئيس  تحدد اجتماعا  المكتب من طرف النظام 

 الداخل  

الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وكذا  يكلف المكتب بإعداد البرامج وتنسيق أنشطة

 بوضع جدول األعمال لتاجتماعا  وبتنفيذ القراجا  

يتاحظ مكتب الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب حالة شغوج المنصب ي  محضر خاص يحال 

  باالنتقاءإل  جئيس اللحنة المكلفة 

ة من التعذيب لخدما  خبراء وذلك مكن عند الحاجة أن تلجأ الآلية الوطنية للوقايي:29المادة 

 ي  كاية المجاال  الت  تراها ضروجية إلكمال ميمتيا 

 وتكتتب لحاجا  يير عمليا عماليا الخاصين 

تتوير الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب عل  أمين عام يعين بموجب مريوم :31المادة 

لآلية الوطنية للوقاية من اجئيس صادج عن مجلس الوزجاء  يكلف األمين العام تحت يلطة 

 التعذيب بتسيير إداجة الآلية 

 

 : مزايا أعضاء اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب 3القسم 

تحدد مزايا وامتيازا  جئيس وأعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بموجب :31 المادة

 مريوم 

عية العامة لآللية تحدد أتعاب وتعويضا  الخبراء وعمال الدعم بمداولة من الجم

 الوطنية للوقاية من التعذيب 

 

 الفصل الرابع: أحكام متفرقة

تتبن  الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتعدل نظاميا الداخل  بأغلبية الثلثين :32المادة 

( من األعضاء  يبين النظام الداخل  طرق تنظيم ويير عمل الآلية الوطنية للوقاية من 2/3)

 التعذيب 
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 توضح أحكام هذا القانون كلما دعت الحاجة، بمريوم :33ادة الم

يطبق هذا القانون بوصفه قانونا للدولة، وينشر ي  الجريدة الريمية للجميوجية :  34المادة 

  اإليتامية الموجيتانية

  10/09/2015حرج بنواكشوط ي  

 

 محمد ولد عبد العزيز 

 

 

 

 الوزير األول

 يحيى ولد حدمين

 

 

 

 لوزير العد

 داداهولد األستاذ ابرهيم 

                        

 


