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__________

*

**

الفرعية* **

وفقاً للفقرة  1من املادة  16من الربوتوكول االختياري ،أحيل هذا التقريرر ررراً ا ايليرل الويا يرل الو يفيرل 29
كررا ول ال/اناييف رراير  .2018و  22أايرام ررايو  ،2018لبررآل ايلي ررل الويا ي ررل الو يفيررل ا اللأيف ررل الفر ي ررل أل
تيفشر التقرير وفقاً للفقرة  2من املادة  16من الربوتوكول االختياري.
عم ُم املرفق ابللغل اليت يُ ِّد َم هبا فقط.
يُ َّ
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أولا -مقدمة
مر رابً ابلربوتوك ررول االختي رراري التفايي ررل ميفاهغ ررل التع ررذيب وة ررري م ررن رررو املعامل ررل
-1
أو العقوب ررل القار رريل أو الاب س ررا يل أو املهييف ررل ،أج رررت اللأيف ررل الفر ي ررل مليفر ر التع ررذيب وة ررري م ررن
رررو املعاملررل أو العقوبررل القاررريل أو الاب سررا يل أو املهييفررل زايرة ا موريتا يررا الفررملة املمترردة
من  24ا  28تشرين األولاأكتوبر .2016
 -2وم/رل اللأيفرلَ الفر يرل األ غرراء التاليرل أ راتهمن كراترين بُوليررل فر يسرل الوفرد  ،وهرا
فيكتور اب فارت ،وةيفاميب ةاراب كودجو.

 -يررور

 -3ورافرق اللأيفررل الفر يرل متنصصررال حقررو ا سرال وموظررف أمررن يعمرل مر مفو رريل
األمم املتحدة الساميل حلقو ا سال ،افل ا مملمجني شفويني حمليني.
 -4وكال الغرض الر ي من الزايرة تقدمي املشورة واملسا دة التقيفيل ا آليل موريتا يرا الو يفيرل
للويايل من التعذيب ،وفقاً ألحكام املادة 11ف من الربوتوكول االختياري.
 -٥و ررار مهم ررل اللأيف ررل الفر ي ررل املتم/ل ررل تق رردمي املش ررورة واملس ررا دة التقيفي ررل ،ق رردت
اجتما ات خاصل دة م ايليل ،ورافقتها خابل زايرة السأن املدن واكشوط.
املوجهل ا ايليل .ويُدمآل هذ التوصريات
 -6ويتغمن هذا التقرير مجلل من التوصيات َّ
ررريا الواليررل امليفشر ة تقتغررف الفقررتني الفررر يتني ‘ ‘2و‘ ‘3مررن الفقرررة ف مررن املررادة  11مررن
الربوتوكول االختياري اللتني تيفصال لف واجب أل تروفر اللأيفرل الفر يرل لاليرات الويا يرل الو يفيرل
الترردريب واملسررا دة التقيفيررل يصررد تعزيررز يرردراشا ،وكررذلع املشررورة واملسررا دة لتقيرريم االحتياجررات
والورررا ل الابزمررل هبرردم تررد يم ايررل َمررن ُرررلبآل حرريتهم مررن التعررذيب وةررري مررن أشرركال ررروء
املعاملل.
 -7واجتم ر وفررد اللأيفررل الفر يررل خررابل ال رزايرة ابلرروزير األول ،ووزيررر العرردل ،ووزيررر الرردفا
الو ين ،ووزير الداخليل والابمركزيل ،ووزيرة الشؤول االجتما يرل والففولرل واألرررة ،ووزيرر الصرحل،
ومفوض حقو ا سال ،وان ب ر ي احملكمل العليا ،واملد ي العام لدى احملكمل العليرا ،ووكيرل
اجلمهوريل بواليل واكشوط الغربيل ،افل ا مم/لني ن اهليئل الو يفيل للمحرامني واللأيفرل الو يفيرل
حلقو ا سال واجملتم املدن وميفظمات األمم املتحدة املوجودة موريتا يا فا ظر املرفق .
 -8وتود اللأيفل الفر يل أل تعر ن شكرها لاليل لرف تعاوارا و ررهامها راز الرزايرة
و لف التزامها .وتود أيغاً أل تشركر مكترب املفو ريل السراميل حلقرو ا سرال موريتا يرا لرف
د مل الذي مكن من تيفظيم الزايرة الفعال.
 -9وحيال هذا التقرير رراً ا ايليرل ،ويُرمل لاليرل يررار تعميمرل .ومر ذلرع ،توصري اللأيفرل
الفر يل بيفشر  ،وتود أل حتاط لماً ابلقرار الذي رتتنذ ايليل هذا الصدد.
 -10وتقر رردم اللأيفر ررل الفر ير ررل ا رر ررلفات الدولر ررل الفر رررم أيغ ر راً توصر رريات
ميففصل.
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اثنيا -سري الزايرة الستشارية
 -11تش رراركآل اللأيف ررل الفر ي ررل وايلي ررل التنف رريط لل رزايرة االرتش رراريل ،ب ررد م م ررن مكت ررب
املفو رريل الس رراميل حلق ررو ا س ررال موريتا ي ررا ،ال ررذي م ررل بوص ررفل مكت ررب تيفس رريق لإل ررداد
للرزايرة .و قرردت اجتما ررات خاصررل رردة مر ايليررل تيفاولررآل مسررا ل التيففيررذ والتشررغيل وأررراليب
العمل واالرتقابليل ،تا ذلع را ق جراء الزايرات والتوصيات املقدمل أ قاهبا .ورافق وفرد
اللأيفل الفر يل ايليل أيغاً خابل زايرة ا السرأن املردن واكشروط كري تقرف اللأيفرل الفر يرل
لف مل ايليل وتعد تقريراً تعليمياً بعد الزايرة.
 -12و افل ا االجتما ات والزايرة اليت أُجريآل م ايليرل ،اجتمعرآل اللأيفرل الفر يرل أيغراً
تم/لرري حكومررل موريتا يررا وأ غرراء مررن اهليئررل الو يفيررل للمحررامني واللأيفررل الو يفيررل حلقررو ا سررال
واجملتم املدن وبعض ميفظمات األمم املتحدة املوجودة موريتا يا.

اثلثا -إنشاء آلية موريتانيا الوطنية للوقاية من التعذيب
 -13ويع ررآل موريتا ي ررا الربوتوك ررول االختي رراري
 3تشرين األولاأكتوبر .2012

 27أيلولار رربتمرب  2011وص ررديآل لي ررل

 -14وََت/ل ررآل الفك رررة األوا رب ررط ايلي ررل ابللأيف ررل الو يفي ررل حلق ررو ا س ررال ،وه رري اهليئ ررل
االرتش رراريل الو يفي ررل املس ررؤولل ررن تعزي ررز حق ررو ا س ررال و ايته ررا موريتا ي ررا وي ررد ميفحه ررا
التحررالف العرراملي للمؤرسررات الو يفيررل حلقررو ا سررال املركررز ألررف ف 1ميفررذ أايرامررايو .2011
وتشمل واليل اللأيفل صابحيل جراء زايرات مفاجئل جلمي املؤرسات العقابيل ومرافرق االحتأراز
التابعل للشر ل.
وُتُلي بعد ذ ن فكرة ربط ايليل ابللأيفرل واررتعيض يفهرا بفكررة آليرل مسرتقلل ،وصردر
ُ -1٥
القا ول ريم  034-201٥بتاريخ  10أيلولاربتمرب  201٥امليفشئ لاليل.
 -16وتوجب هذا القا ول ،تتر لف ايليرل مرن الرر ي و 12غرواً لرف اليفحرو التراممن ممر/ابل
اثيف ررال م ررن الس ررلع ال ررو ين لث ب رراء ،ومم رر/ابل اثيف ررال م ررن اهليئ ررل الو يفي ررل للمح ررامني ،وشنص رريتال
امت ررال مس ررتقلتال اثيفت ررال ،ومخس ررل مم/ل ررني ررن هيئ ررات اجملتمر ر امل رردن املش ررتغلل بقغ ررااي حق ررو
ا سررال ،و غررو مررن رررلع األررراتذة اجلررامعيني .و تررار األ غرراءَ جليفررل اختيررار ميفش ر ة توجررب
مرررروم وزاري صرردر كررا ول ال/اناييفرراير  ،2016وتت ر لف مررن تسررعل أ غرراء مررن وزارات ش ر
فال ر رروزير األول ،ووزارة الع ر رردل ،ووزارة الداخلي ر ررل والابمركزي ر ررل ،ووزارة ال/قاف ر ررل والصر ر ريفا ل التقليدي ر ررل
والعابيررات م ر الربمل ررال ومررن الفئررات االجتما ي ررل  -املهيفيررل أل غرراء ايلي ررل فأ برراء ،وحم ررامول،
وجررامعيول ،وميفظمررات ةررري حكوميررل ،وشنصرريات مسررتقلل  ،ويرأرررهم مفرروض حقررو ا سررال
والعمل ا سان والعابيات م اجملتم املدن توريتا يا.
 -17وُشرررت د رروة للملشررح مفتوحررل  1٥يومراً اجلريرردة الر يررل وبرُ/ررآل ا ذا ررل والقيفروات
التلفزيرل األربر  .وتأرررد اال تهرراء مررن ررداد يا مرل املرشررحني املررؤهلني ،كررال لررف اللأيفررل أل ُتتررار
__________

ف1
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ابألةلبيررل املفلقررل ررعف رردد األ غرراء املفلررو لاليررل توجررب القررا ول ،أي  24مرشررحاً ،وأل
تعررض ترشرحهم لرف ر ري اجلمهوريرل ،الرذي اخترار مرن بيريفهم أ غراء ايليرل ور يسرها .ويوجرب
القا ول أل تغم ايليل من اليفساء ما ال يقل ن ال/لث.
 -18و ظمآل رابفل ميف التعذيب ،ابلتعاول م مكتب املفو يل السراميل حلقرو ا سرال
موريتا يا ،ومفوض حقو ا سال والعمل ا سان والعابيات م اجملتم املدن توريتا يا ،حلقرل
مررل  29شررباطافرباير  2016مر أ غرراء جليفررل االختيررار بشر ل اجلوا ررب القا و يررل والتيففيذيررل
لواليرل ايليرل .و قردت حلقرل مرل اث يرل  1آذارامرار لفا ردة مم/لري اجملتمر املردن ،والسررلع
الو ين لث باء ،واهليئل الو يفيل للمحامني ،ورلع األراتذة اجلامعيني.
 -19و  20يس ررالاأبريل  ،2016أصر رردر ر ر رري اجلمهورير ررل املررر رروم رير ررم 2016-10٥
الذي ني ر ي ايليل وأ غاءها البالغ ددهم  12غواً .ور ري ايليرل هرو حممرد األمرني ولرد
حل  ،ر ي شبكل حقو ا سال.
 -20و  14حزيرالايو ي ر ررل  ،2016أص ر رردر ال ر رروزير األول املرر ر رروم ري ر ررم  110-2016احمل ر ر ِّردد

حلوافز ايليل وامتيازاشا ،والذي مييفح ر يسها رتبل وزير وأمييفها العام رتبل أمني ام لروزارة .ويريف املررروم
أيغراً لررف أل يتلقررف كررل غررو مكتررب ايليررل مكافر ة كررل ثابثررل أشررهر يرردرها  400 000أوييررل،
وأل يتلقف كل غو ايليل مكاف ة كرل ثابثرل أشرهر يردرها  300 000أوييرل .وال يو رح املررروم
مررا ذا كا ررآل هررذ املكاف ر ة تعررد راتب راً أم ررابوة اثبتررل تغررام ا راتررب األ غرراء سررب ررو
ملهمن بدوام كامل أو جز ي أو حسب املهمل.
 -21و  1٥حزيرالايو يل  ،2016أدى ر ي ايليرل وأ غراتها اليمرني أمرام ر ري احملكمرل
العلي ررا .وخ ررابل جلس ررل ام ررل ق رردت َ 16توزايولي ررل  ،2016و ررعآل ايلي ررل أيغ راً ظامه ررا
الداخلي.
 -22ول رردى ايلي ررل مراف ررق واكش رروط
مركبات أو مرافق خمتلف الوالايت.

بيفاي ررل حدي /ررل ووار ررعل وابرزة جي ررداً .ول رري ل ررديها

 -23و ويآل كتابل هرذا التقريرر ،لمرآل اللأيفرل الفر يرل ل ايليرل حصرلآل مرؤخراً لرف ميزا يتهرا
لعام  2016و ل ميزا يتها لعرام  2017تررد حترآل بيفرد خمصرو مرن ميزا يرل الدولرل لعرام  2017الريت
وافق ليها الربملال .وأُبلغآل اللأيفل الفر يل أيغاً ل ايليل حصلآل ام  2017لرف ميزا يرل
يرردرها  112 200 000أوييررل مقسررمل ا أربر دفعرراتُ ،ح ِّولررآل كررل دفعررل ميفهررا كررل ثابثررل
أشررهر ا حسررا مفترروز لرردى اخلزييفررل العامررل .وأُبلغررآل اللأيفررل الفر يررل ررافل ا ذلررع اب تمرراد
مرررروم شررباطافرباير  2017ترررخ املررادة  4مكرررراً ميفررل للأمعيررل العامررل تدخررال تعررديابت
لف ميزا يل ايليل وخمصصاشا وا تماداشا يفد االيتغاء.
 -24و ويرآل زايرة اللأيفرل الفر يررل ا موريتا يرا ،تكرن ايليررل يرد أجررت بعررد أي زايرة ا
أمرراكن االحتأرراز .فقررد كا ررآل أول زايرة هلررا  26تش ررين األولاأكترروبر  2016ا السررأن
املدن بيفواكشوط برفقل وفد اللأيفل الفر يل وحتآل مرايبتل.
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رابعا -التوصيات املوجهة إىل اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب
ألف -التوصيات املعيارية
 -2٥ترحب اللأيفل الفر يل أوالً بتوافق املهام الر يسيل املسريفدة ا ايليرل ،واحملرددة املرادة 3
مر ررن الق ر ررا ول رير ررم  ،034-201٥م ر ر املعر ررايري ال ر رريت ت ر ريف ليه ر ررا املر ررادة  19م ر ررن الربوتوك ر ررول
االختي رراري .وايلي ررل مكلف ررل مل ررل م ررن األم ررور ،ميفه ررا ج رراء زايرات ميفتظم ررل ومفاجئ ررل ا مجي ر
أم رراكن االحتأ رراز ،وتلق رري الش رركاوى واالد رراءات املتعلق ررل ابلتع ررذيب ،و ب ررداء آراء ص ررو
مشرراري القروا ني واللروا ح املتصررلل تيفر التعررذيب ،وتقرردمي توصرريات للويايررل مررن التعررذيب ،وتيفظرريم
ررال اختصاصررها
ررابت تو يررل ،وتيفظرريم ب ررامإ تدريبيررل ،و ررداد أ رراس ودرارررات وتقررارير
و شرها ،والتعاول م اجملتم املدن ومؤرسات ميفاهغل التعذيب.
 -26اث يراً ،ترود اللأيفررل الفر يرل أل تؤكرد ارتياحهررا بشر ل شراء ايليررل مرن خرابل التشرريعات،
األمر الذي مييفح ايليل بعض ماانت االرتقرار واالرتقابل.
 -27ورةررم مررا ذكررر أ رراب  ،الحظررآل اللأيفررل الفر يررل بعررض ال/غ ررات املعياريررل الرريت مررن ش ر اا
التش ر رركيع ار ر ررتقابل ايلي ر ررل ،ل ر ررف اليفح ر ررو امليفص ر ررو لي ر ررل امل ر ررادة  18م ر ررن الربوتوك ر ررول
االختياري .وتابحظ اللأيفل الفر يل ما يلي لف وجل اخلصو .
 -28فبموجررب املررادة  11مررن القررا ول ريررم  ،034-201٥يعر َّرني ر رري ايليررل ترررروم م ررن
ر ي اجلمهوريل ،األمر الذي يشري ا أل ر ري ايليرل لري غرواً فيهرا ،وي/رري مرن س تسراتالت
املتصورة ،ورتا احلقيقيل.
بش ل االرتقابليل َّ
 -29أ رف ا ذلررع أل املرادة  30مررن القرا ول فسررل تريف لررف أل أمرني ايليررل العرام يعر َّرني
ترررروم يعتمررد لر الرروزراء ،األمررر الررذي يتعررارض فيمررا يبرردو مر املررادة  29مررن القررا ول فسررل
الرريت تريف لررف أل ايليررل تيفصررب موظفيهررا .زد لررف ذلررع أل هررذا التعيررني يررد يقرروض ارررتقابليل
ايليل.
 -30وتتواف ر ررق امل ر ررادة  14م ر ررن الق ر ررا ول ري ر ررم  034-201٥مر ر ر مقتغ ر رريات الفق ر رررة  1م ر ررن
املادة  18من الربوتوكول االختياري .بيد أل اللأيفل الفر يرل تابحرظ صرعوبل مجر األ غراء الرذين
لررديهم اخلررربة الابزمررل م ر الوفرراء ابلشررروط الصررارمل الرريت تفر ررها املررادة  .14وتابحررظ أيغ راً أل
بعض األ غاء ،املماررل العمليل ،مستمرول مزاولل ِّم َهيفهم الر يسيل.
 -31وفيما يتعلق تس لل مماررل مهمل العغرو ايليرل بردوام كامرل ،الريت تكرررها املرادة 24
مررن القررا ول السررالف الررذكر ،تابحررظ اللأيفررل الفر يررل أل هررذا االلت رزام ال يتفررق م ر املماررررل الرريت
ويفررآل ليهررا اللأيفررل الفر يررل .وتابحررظ ررافل ا ذلررع أل مررن ش ر ل هررذا احلكررم أل يرُبعررد ررن
ايليل ،ملياً ،اململشحني احملتملني ذوي اخلربة الابزمل ،م/ل األ باء أو احملامني ،الرذين ال ميكريفهم
التفر للعمل ايليل.
 -32وشاركآل اللأيفل الفر يل ايليلَ واحلكوملَ هذ اهلواج شفوايً ،و رميفتها أيغراً تقريرر
الزايرة املوجل ا حكومل موريتا يا.
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 -33تشاجع اللجنااة الفرعيااة اآلليااة علااهب الاادعوة يمااة إىل تاادعي إطااار املسسسااة القااانو
بتقدمي توصيات ل هذا الصدد ،كما جتيز هلا ذلك الفقرة  ٥من املادة  ٣من القانون املنشئ
هلا .ويتعلق األمر خصوص ا ابلنساةة إىل اآللياة بتقادمي توصايات مان أجال ماا يلاع :لأ تعاديل
املااادة  11ماان القااانون املااذكور َّيياائ يعا يال رئاايال اآلليااة ماان خااالل عمليااة شاافا ة وشاااملة
للجميااع وقائمااة علااهب املشاااركةّ لب الااع أعضاااء اآلليااة اماا عاان وئااائفه املعتااادة طااول
ا ة وليااته ل إطااار اآلليااة ،وينةطااع أن ينمةااق هااذا األماار لاايال علااهب املااوئفل العمااوميل
حسب ،بل أيض ا علهب أي عضو قد تتعارض أنشمته أو مهامه مع وئيفة العضو ل اآلليةّ
لج مواءمة املادة  ٣0من القانون املاذكور ماع املاادة  18مان الووتوكاول الختيااري َّييائ
ن
تعل اآللية األمل العام ،أو تق ح تعيينه علهب أقل تقدير.
 -34وإذ تدرك اللجنة الفرعية أن واجب تفرغ العضاو ملهاماه ل اآللياة يهاد إىل قياق
استقالل أعضائها وتَو ره  ،إهنا توصع بعدم جعل هذه القاعدة إلزامية إل ل احلالت اليت
تضع يهاا مهاام األعضااء أو أنشامته العادياة هاسلء األعضااء ل موقاف ياه تنااز مصاا
مةاشر مع مهنه املعتادة .ول احلالت األخرى ،ينةطع أن يكون هذا الشرط اختيارايا.

ابء -التوصيات املسسسية
 -3٥تتعلق شواةل اللأيفل الفر يل بغرورة أل توفر ايليل ليففسها الظروم الابزمل الريت ِّ
َتكيفهرا
مررن أداء خمتلررف املهررام والصررابحيات الرريت ميفحتهررا ايهررا املررادة  19مررن الربوتوكررول االختيرراري.
وتابحظ اللأيفل الفر يل هذا الصدد ،مجلل ما تابحظ ،دم وجود اررملاتيأيل وخفرل مرل
لتمك ررني ايلي ررل م ررن أداء واليته ررا واحلاج ررل ا التيفس رريق مر ر اجله ررات الفا ل ررل املنتلف ررل القا م ررل،
ال ررريما فيمررا يتعلررق ابليفظررر الشرركاوى واالد راءات ومعاجلتهررا واحلاجررل ا ترردريب أ غرراء
ايليل واالفتقار ا الو وز بش ل املوارد املاليل لاليل.
 -36ينةطااع ليليااة أن جتااري عمليااة مساايف للثط ارات ل جمااال منااع التعااذيب ل موريتانيااا.
ومن الضروري أيضا أن تتابع اآللية بصرامة وانتظام األوضاا ل أمااكن سالب احلرياة وترسا
اسا ا اتيجية لزم ااة ل ااذلك .وينةط ااع هل ااذه السا ا اتيجية أن اادد أم اااكن س االب احلري ااة ال اايت
ستشملها الزايرات دورايا علهب سةيل األولوية ،آخذة ل احلسةان نو املسسساات وحجمهاا،
وخمورة انتهاكات حقوق اإلنسان اليت قد تكون اآللية أحيم ياا علما ا ،وإمكانياة وصاول
آليات رصد أخرى إىل املسسسات.
 -37واسااتنادا إىل هااذه الس ا اتيجية ،ينةطااع ليليااة أن تسااار إىل وضااع باار م عماال
يشاامل تاادر يا أيااع أماااكن ساالب احلريااة ل الةلااد ،إضااا ة إىل األماااكن الاايت قااد يوجااد يهااا
أشااصاس ُساالة ح اريته  ،وذلااك و ق اا للمااادتل  4و 19ماان الووتوكااول الختياااري ،مااع
احلاارس علااهب عاادم اسااتةعاد أي منمقااة جطرا يااة أو أي نااو ماان املسسسااات .وتشااري اللجنااة
الفرعي ااة هن ااا إىل جتمي ااع اآلراء ال اايت ع ااوت عنه ااا تلةيا اةا لملة ااات اآللي ااات الوقائي ااة الوطني ااة
لانظر  ،CAT/C/57/4املر ق ،و. CAT/C/57/4/Corr.1
 -38وينةطااع أن تتناااول السا اتيجية حتما ا مسااجلة الزدواجيااة ا تملااة للوليااة واألنشاامة
اليت تضملع يا جهات اعلة أخرى ،مثل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع
املد  .وإذ تذكر اللجناة الفرعياة ن اآللياات الوقائياة الوطنياة ينةطاع أن تكمال نظا الرصاد
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القائمااة أص االا ل أن اال هلهااا لانظاار  ، CAT/OP/12/5اائ اآلليااة بشاادة علااهب أن تقاادم
شر بوضوح.
فه وتُن َ
اق احات ملموسة َّييئ ُ ديد مهام أيع اجلهات الفاعلة وتُ َ
 -39وأ ربررآل اللأيفررل الفر يررل للسررلفات املوريتا يررل ررن رررورة مررداد ايليررل تيزا يررل مسررتقرة
وكافيل .وترحب تدراج ميزا يل ايليل لعام  2017بيفد حمدد من امليزا يل السيفويل للدولل.
 -40توصع اللجنة الفرعياة اآللياة بوضاع ميزانياة مفصالة للنفقاات الالزماة لتنفياذ بار م
العمال املاذكور آنفاا .وينةطاع أن تفارق هااذه امليزانياة بال التكااليف املرتةماة شنشااء املسسسااة
اجلاااري والنفقااات الثابتااة الضاارورية لعملهااا ،ماان جهااة ،والتكاااليف املتطاارية الاايت تعتمااد علااهب
األنشمة ا ددة اليت ينةطع الضمال يا ،مثل زايرة أماكن سلب احلرية ،مان جهاة أخارى.
وينةطااع أن تسااتفيد اآلليااة أيض اا ماان إمكانيااة اللجااوء إىل اهلةااات وال كااات ،و ق اا ملااا جتياازه
املادة  2٣من القانون ذي الصلة ،مع مالحظة أن هذا احلك ل يعفع الدولاة المار  ،ي
حال من األحوال ،عمالا ابلفقرة  ٣من املادة  18مان الووتوكاول الختيااري ،مان مساسولية
تو ري املوارد املالية الالزمة لعمل اآللية.
 -41وأُبلغ ررآل اللأيف ررل الفر ي ررل ،أ ق ررا زايرش ررا ا موريتا ي ررا ،اب تم رراد مرر رروم ش ررباطا
فربايررر  2017يعرردل ويكمررل أحكررام املرررروم ريررم  110-2016احملر ِّردد ملكافرريت ر رري ايليررل
وأ غا ها وأمييفها العام وامتيازاشم .وتيف املرادة  4مكررراً مرن املررروم اجلديرد لرف جرواز دخرال
اجلمعيل العامل تعديابت لف ميزا يل ايليل وخمصصاشا وا تماداشا يفد االيتغاء.
 -42نتيجة لالعتمادات اليت وا ق عليها اجلمعياة العاماة ليلياة عماالا ابملاادة  4مكاررا
م اان مرس ااوم ش ااةاط /واير  ،201٧اائ اللجن ااة الفرعي ااة اآللي ااة عل ااهب إبالغه ااا يزانيته ااا
ابلتفصاايل ،ااا ل ذلااك الةنااود ا ااددة ماان امليزانيااة ،املصصصااة لتعويضااات أعضاااء اآلليااة،
وتكاليف املاوئفل ،وتكااليف املقار الثابتاة ،وتكلفاة الةعثاات والازايرات ،وأي نفقاات أخارى
متوخاااة .وتااذكر اللجنااة الفرعيااة ل هااذا الصاادد ن ميزانيااة اآلليااة ااب أن كنهااا ماان أن
يكون هلا بار م زايرات نشايمة و عالاة مان أجال تنفياذ وليتهاا املتمثلاة ل مناع التعاذيب ل
الةلد.
 -43والحظررآل اللأيفررل الفر يررل م ر االرتيرراز تيفررو اخل رربات الكبررري لرردى أ غرراء ايليررل وكررول
األ غ رراء ر رربق أل تلقر روا دورات ت رردريب ظمته ررا رابف ررل ميفر ر التع ررذيب .بي ررد أل اللأيف ررل الفر ي ررل
تابحظ احلاجل املارل ا التدريب األومم واملستمر ،ح يتسىن لث غاء أل يبلوروا بسر ل هويرل
مش ررملكل ويف رروروا امله ررارات والق رردرات التقيفي ررل واملعياري ررل ال رريت َتكر ريفهم م ررن العم ررل بفعالي ررل ،ف ررردايً
ومجا يراً .وتابحررظ اللأيفررل الفر يررل أيغراً التيفررايض بررني الشررروط احملررددة توجررب القررا ول والقا رريل
بتفر األ غاء فاملادة  ، 24والواي الذي يوجب لف األ غاء أداء مهامهم بدوام جز ي.
 -44تدعو اللجنة الفرعياة اآللياة إىل أن تنظار ،ابلتعااون ماع اجلهاات الفاعلاة مان اجملتماع
املد اليت تعمل مسةق ا ل هذا اجملال ،ل تعزياز كفااءة موئفيهاا ومعاار ه مان خاالل بارام
التاادريب املسسسااية واملصصصااة والاادورات التدريةيااة أو الشاراكات مااع اجلامعااات ومنظمااات
اجملتمع املد .
 -4٥وترحررب اللأيفررل الفر يررل بررتمكن ايليررل مررن جرراء زايرشررا األوا ا مكررال لسررلب احلريررل
أثيفر رراء زايرة اللأيفر ررل الفر ير ررل ،و ج ر رراء زايرات مفاجئر ررل ألمر رراكن احتأر رراز ر رردة بعد ر ررذ ،تر ررا فيهر ررا
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رررأن دار اليفعرريم ،وكررذلع رررأن اليفسرراء ،ومراكررز للرردر والشررر ل ،وخمررافر واكشرروط .وزارت
ايليل أيغاً مركزاً لت هيل أ فال خمالفني للقا ول.

 -46توصع اللجناة الفرعياة اآللياة شجاراء زايرات متابَعاة للمرا اق الايت ساةق هلاا أن زار اا
من أجل رصد تنفيذ التوصايات املقدماة .و ائ اللجناة الفرعياة اآللياة علاهب مواصالة زايرا اا
املنتظمة ،علهب أساس خمة عملها املرسومة مسةق ا ،بتوئيف املوارد املتاحة هلاا توئيفا ا عاالا
ورشيدا .و ثها أيض ا علاهب أن تقادم دوما ا تقريارا شاامالا عان زايرا اا إىل السالمات املوريتانياة
مشفوعا بتوصيات ملموسة.
 -47وارتفا آل اللأيفل الفر يل أل تتبني خابل زايرشا أل خمتلف اجلهات الفا لرل القفرا
لف لم بوجود ايليل وواليتها .ةري أاا الحظآل أل بعض الغموض ال يزال يكتيفف مسؤوليات
املؤرسل ،ال ريما تيفسيق أ شفتها وصابحياشا م اجلهات األخرى صاحبل املصلحل.
 -48توصع اللجنة الفرعية اآللية ابلضمال نشمة توعية وتواصل يد زايدة بروزها
وتعرياف عاماة النااس بوليتهااا وعملهاا .وينةطاع ليلياة أيضاا أن تزياد مان اتصاال ا ابلشااركاء
الوطنيل ،ومشااركتها ل بارام تادريب القضااة وعناصار الشارطة والادرك وماوئفع الساجون
والعاااملل ل اجملااال المااص وعناصاار القااوات املساالحة .وينةطااع أيضا ا أن تضااع أرضااية يشااارك
يها دورايا خمتلف اجلهات صاحةة املصلحة املعنية نع التعذيب.
 -49وينةطااع أن تتصااذ اآلليااة تاادابري لكااع تُعاارض تقاريرهااا الساانوية علااهب الوملااان وتناااق
يه ،إضا ة إىل عرضها علهب رئيال اجلمهورية.

 -٥0ول ضااوء املااادة  29ماان النظااام الااداخلع ليليااة ،الاايت تاانى علااهب إر اااق هيكاال
تنظيمااع خمص ااى للمااوئفل ي ااذا النظ ااام ،تاادعو اللجن ااة الفرعي ااة اآلليااة إىل أن تق اادم إليه ااا
معلومات عن عملية تنصيب موئفيها وأن تنشر قائمة مسائه .

جي  -التوصيات املنهجية
 -٥1م أل زايرة اللأيفل الفر يل ا السأن املدن بيفواكشوط ،تعيل ايليل ،ال تسمح بتقردمي
تعليقات ميفهأيل معمقل ،فإل اللأيفل الفر يل تعر ن يلقهرا مرن رعف التحغرريات وامليفهأيرل
ررار متابعررل هررذ
الررذي لرروحظ ابل هررذ الرزايرة ،وتقرردم فيمررا يلرري بعررض التوصرريات امليفهأيررل
الزايرة األوليل.
 -٥2ينةط ااع ليلي ااة أن تض ااع منهجي ااة ص ااارمة يتص ااوس ال اازايرات ال اايت جتريه ااا ل إط ااار
وليتهااا .وإضااا ة إىل ذلااك ،ينةطااع أن تنشاائ قاعاادة بيااا ت تضااع يهااا املعلومااات املتعلقااة
يتصااائى كاال مكااان ماان أماااكن ساالب احلريااة ل موريتانيااا ،مثاال خريمااة األحياااء ،وترتيااب
األماكن ،وحج املةاا والسااحات والاز زين .وينةطاع تَا َعهاد قاعادة الةياا ت و اديثها دورايا
ابملعلومات اليت ُجتمع ل كل زايرة.
 -٥3وتلفا اللجنااة الفرعيااة انتةاااه اآلليااة إىل ضاارورة إجاراء زايرات كاملااة تسااتطرق عنااد
القتضاء أايما عادة .وينةطاع للفرياق الزائار أن يتةاع بر جماا هاددا سالفا ل ضاوء الطارض مان
الاازايرة .وينةطااع إيااالء اهتمااام خاااس لتوزيااع اجملموعااات داخاال الفريااق ،ل إطااار األهاادا
ا ددة مسةق ا.
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 -٥4و ب إيالء اهتمام خاس أيضا للمقابالت دون حضاور شاهود ،ماع احلارس الادائ
علااهب عاادم تع اريج أي سااجل قماار النتقااام ل أي حااال ماان األحااوال .ول ينةطااع ل هااذا
الصدد طلب اس ا تجز وتسجيله إل ل حالت خاصة وألغراض هددة.
 -٥٥وينةطع أن تعتمد اآللية علهب جناح السرعة ،ل سياق منهجيتها ،اس اتيجية وتدابري
معينااة بشااجن ايااة األشااصاس الااذين تعاااونوا معهااا ،وبوجااه عااام أيااع ماان ُساالة ح اريته ،
وكذلك أ راد أسره .
 -٥6وترى اللجنة الفرعية أن الزايرات املفاجئة أو املعلنة سالف ا هلاة قصارية تقادم كارة
أقرب إىل واقع ئرو أماكن سلب احلرية ومعاملة ا تجزين.
-٥7

ئ اللجنة الفرعية اآللية علهب إجراء زايرات مفاجئة وإحاطة بر م زايرا ا ابلسرية.

 -٥8وتشدد اللجنة الفرعية علهب أمهية أن تظل مدة املقابلة األولية مع سلمات الساجن
أقصر ما ميكن كع يتسىن هلاا اصايى جال اهتمامهاا ووقتهاا لظارو الحتجااز .وينةطاع أن
تلااع املقابلااة األوليااة جولااة عامااة للمسسسااة .وينةطااع زايرة األماااكن الاايت تَةاال أهنااا حساسااة
و حصها زيد من الدقة.
 -٥9وينةطع أن يويل الفرياق الزائار اهتماما ا خاصا ا لمريقاة تقادمي نفساه وشارح عملاه ،ماع
احلرس علهب توضييف ولياة اآللياة والتعرياف يااُ ،ماوزا هد اه املتمثال ل الوقاياة والطارض مان
الزايرات واملقابالت.
 -60وتوصع اللجنة الفرعياة اآللياة شعاداد كتيةاات لفائادة َمان ُسالة حاريته وأقااري ،
تةاال يهااا وليتهااا ،واملعااايري الدوليااة املعمولااة يااا ل جمااال منااع التعااذيب ،وأساااليب عملهااا،
وبيا ت التصال يا .وينةطع أن تةل الكتيةات أيض ا ما املقصود ابملوا قة املساتنرية وتوضايف
أنه ينةطع إبالغها بكل شكل من أشكال النتقام.
 -61وينةطع أن تك يرس املقابلة النهائية مع املسسولل عان املسسساة موضاع الازايرة لعارض
املالحظات الرئيسة ،وتقدمي توصيات عند القتضاء ،ل سيما التوصيات اليت ميكن تنفياذها
علااهب الفااور .وينةطااع ليليااة أيض اا أن تااذكر الساالمات سااسوليتها املتمثلااة ل منااع أي عماال
انتقااامع ل حااق السااجناء ،أو أي شااصى آخاار ،اان اايه املوئفااون العموميااون ،بسااةب
مقابلته مع اآللية.
 -62وتوصع اللجنة الفرعية اآللية شعاداد تقاارير عان زايرا اا بُعياد كال زايرة .وينةطاع أن
يتضاامن التقرياار ،إضااا ة إىل املعلومااات العامااة عاان الاازايرة واملشاااكل املالحظااة ،معلومااات
تسميف للقراء ،ن يه من ل يعر ون املسسسات املشامولة ابلازايرة ،ن يتصاوروا األوضاا
بمريقاة ملموساة .وينةطااع ابقصاوس اإلشااارة بعناياة إىل حجا الزناازا ت ،ووصاف اإلضاااءة،
ووجود وحدات الغتسال ،وحالة التهوية.
 -63وينةطااع أن تركااز السااتنتاجات والتوصاايات علااهب الوقايااة ،وتااو ر قائمااة ابألسااةاب
الةنيوياة للمشااكل املالحظااة ل أمااكن الحتجاااز ،وتقادم توصايات عمليااة ومق حاات تاادابري
عالجية ميكن متابعتها والتحقق منها.
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 -64وينةطااع أن تسااتند توص اايات اآلليااة إىل املع ااايري الدوليااة ل جم ااال حقااوق اإلنس ااان،
ول سيما قواعد األما املتحادة ذات الصالة ل جماال مناع التعاذيب وغاريه مان ضاروب ساوء
املعاملا ااة ،ا ااا ل ذلا ااك املةا ااادد التوجيهيا ااة والتا اادابري املتعلقا ااة َّيظا اار التعا ااذيب أو املعاملا ااة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ومنعها ل أ ريقياا ،وقواعاد األما املتحادة بشاجن
ايااة األحاادار اجملااردين ماان حاريته  ،وقواعااد األما املتحاادة ملعاملااة السااجينات والتاادابري
غري الحتجازية للمجرمات.

خامسا -التوصيات اقتامية
 -6٥ترى اللجناة الفرعياة أن الولياة القوياة ليلياة تتاييف هلاا إمكاا ت كةارية بوصافها آلياة
وقائيااة وطنيااة .وبناااء علااهب ذلااك ،تشااجع اللجنااة الفرعيااة اآلليااة علااهب املسااارعة إىل وضااع
أساليب عمل واس اتيجية وخمة عمل ،وتعزيز قدر ا علاهب الضامال ابملساسوليات املوكلاة
إليها وجب الووتوكول الختياري من خالل التدريب املستمر.
 -66وتشااجع اللجنااة الفرعيااة اآلليااة علااهب التماااس مساااعدة املفوضااية السااامية حلقااوق
اإلنسان ل سياق متابعة هذه التوصيات .وتشجعها أيضا علهب اااذ إجراءات للتواصال ماع
آليات وقائية وطنية أخرى ملنع التعذيب من أجل ديد املمارسات اجليدة ل هذا امليدان.
 -67وحيااال هااذا التقرياار س ارا إىل اآلليااة و ق اا للفقاارة  1ماان املااادة  16ماان الووتوكااول
الختيااري ،ويُا ك ليلياة قارار تعميماه .ومااع ذلاك ،توصاع اللجناة الفرعياة بنشاره ،وتااود أن
اط علم ا ابلقرار الذي ستتصذه اآللية ل هذا الصدد.
 -68وتملااب اللجنااة الفرعيااة إىل اآلليااة موا ا ااا ،ل غضااون سااتة أشااهر ماان إحالااة هااذا
التقرياار إليهااا ،علوم ااات مفصاالة عم ااا تكااون قااد ااذت ااه ماان إجا اراءات لتنفيااذ التوص اايات
املقدمة.
 -69ول اقتااام ،تشااجع اللجنااة الفرعيااة اآلليااة علااهب موا ا ااا بتقاريرهااا الساانوية ،وتسكااد
استعدادها لتقدمي املساعدة قدر املستما قيقاا للهاد املشا ك املتمثال ل مناع التعاذيب
وسوء املعاملة ولضمان ترأة اللتزامات املتعهد يا إىل أ عال ملموسة.
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Annexe
Liste des interlocuteurs du Sous-Comité pour la prévention
de la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
I. Mécanisme national de prévention de la torture
• Mohamed Lemine Ould Haless, Président
• Sall Ousmane
• Mohamed Ould Boubacar
• Ly Saïdou
• Ejwedna Ould el-Hadrami
• Tahra Himbara
• Bismillah Elih Ahmed Saleh
• Toutou Mint Ahmed Jedou
• Ahmed Vall Ould Bounouzouma
• Zeinebou Mint Taleb Moussa
• Khadijetou Sakho
• Boubacar Ould Messoud
• Mohamedou Ould Mohamed el-Moctar

II. Gouvernement
Commissariat aux droits de l’homme, à l’action humanitaire et aux relations
avec la société civile
• Cheikh Tourad Ould Abdel Maleck, Commissaire
• Rassoul Ould el Khal, Commissaire adjoint
• Khalifa Hamza, Conseillère au Ministère des affaires étrangères
Ministère de l’intérieur et de la décentralisation
• Ahmedou Ould Abdalla, Ministre de l’intérieur et de la décentralisation
• Mohamed Lemine Ould Tiyeb, Directeur général adjoint de la police
• Mohamed Moustapha Mohamed Vall, Directeur des affaires politiques
• Mohammed Salem Ould Meme, Colonel en charge des prisons
Ministère de la défense nationale
• Diallo Mamadou Bathia, Ministre de la défense nationale
• Hanena Ould Henoune, Secrétaire général
Cour suprême
• Moctar Touley Ba, Président par intérim
• Sidi Mohamed Mohamed Lemine, Procureur général
• Khalil Ahmedou, Procureur de la République de Nouakchott Ouest
• Abdallah Abdel Fettah, Secrétaire général
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Ministère de la santé
• Ahmed Oud Sid Ahmed Ould Die, Secrétaire général du Ministère de la santé
• Abderrahmane Ould Jiddou, Directeur de la santé de base
• Mohamed Lemine Ould Sidi, membre du Service de surveillance à la Direction de la
lutte contre la maladie
Ministère des affaires sociales, de l’enfance et de la famille
• Fatimetou Habib, Ministre des affaires sociales, de l’enfance et de la famille
• Mohamed Mahmoud Ould Sidi Yahya, Secrétaire général
• Zeina Mint Mohamed, Directrice du Centre de protection et d’intégration sociale des
enfants

III. Commission nationale des droits de l’homme
• Irabiha Mint Abdel Wedoud, Présidente
• Mohamed Brahim, Secrétaire général
• Mohamed Lemine Ould Cheikh Abdellah
• Bâ Bocar
• Mohamed Vall Ould Youssef
• Abderrahmane Ould Boubou
• Mohamed Mahmoud Ould Zoubeir
• Izidbih Day
• N’gaïdé Alioune Moctar
• Mohamed Lemine Ahmed Seyfer
• Hawa Djibril Ba
• Tambo Camara
• Kane Moktar
• Moctar Maïssara
• Mohamed Ould Mohamed Saleck
• Mohamed Salem Macire
• Ahmedou Ould Khteir
• Binta N’Diaga Diouf
• Mohamed Saleck

IV. Société civile
• Sidi Abdallahi (Action pour la protection des droits de l’homme)
• Aïchetou Ahmed (Association des femmes chefs de famille)
• Oumoul Kheir Kane (RECTID)
• Brahim Ramdane (IRA)
• Diagana Abass (Touche pas à ma nationalité)
• Sektou Mohamed Vall (AMANE)
• Mamadou Sarr (Forum des organisations nationales des droits humains)
• Sall Amadou Cledor (Fondation Noura)
• Mbaye Fatimata (Association mauritanienne des droits de l’homme)
• Sy Abou Bocar (Collectif des victimes de la répression)
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