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  :الملخص 

بدعم من - 1قامت سبع جمعیات موریتانیة للدفاع عن حقوق اإلنسان 2018ومارس  2016بین ینایر 

خمس عشرة حالة من ادعاءات التعذیب وسوء المعاملة بتوثیق -لجمعیات الفرنسیة وخبیر استشارياإحدى 

في نواكشوط من أجل االطالع على عدة مرات جمیع المؤسسات السجنیة ھذه الجمعیات  وزارت . 

ا تم تقدیم تقریر سري إلى وزارة العدل إلطالعھ 2018في مارس  و .ظروف اعتقال ومعاملة المساجین

 43التقریر البدیل الموجھ للجنة مناھضة التعذیب مع ننشر الیوم  و. على المالحظات في ھذا المجال

  .التي ستستعرض الوضعیة في موریتانیا 64دورة توصیة موجھة إلى السلطات الموریتانیة في إطار ال

تستخدم  تزال مافإن ھذه المعاملة  1990ات أن استخدام التعذیب قد تناقص في موریتانیا منذ سنو معو

 . باب سیاسیة و في محاربة اإلرھابعلى نطاق واسع ضد سجناء الحق العام واألشخاص الموقوفین ألس

ز ظة التوقیف ونقل الشخص الموقوف إلى المكان األول لالحتجاالتعذیب في لح اللجوء إلىیتم  كما

الحصول على وما زال . و أیضا أثناء عملیات النقل من مكان آلخروخاصة أثناء المراقبة النظریة 

ه للتحقیق لدى قوات األمن ویستمر استخدام ھذة كطریقة شائعاالعترافات تحت اإلكراه ممارسة 

التعرض للتعذیب موضوعا للتحقیقات وفي المقابل ال تكون ادعاءات  .نياالعترافات أمام القضاء الوط

  . والعقوبات القضائیة

لقد بذلت الدولة الموریتانیة في نفس الوقت جھودا لوضع تشریع مطابق للقانون الدولي فیما یخص     

كما .  المنشاة  للتو  لوقایة من التعذیباآلیة  للوقایة من التعذیب ھي تعریف وتجریم التعذیب و إنشاء ھیئة

وسمحت بالعدید من  نالدولیة واإلقلیمیة لحقوق اإلنساعززت الدولة الموریتانیة تعاونھا مع اآللیات 

  . األخیرةت في السنوا  الزیارات المیدانیة

 عنتبدو الوسائل الممنوحة إلدارة السجون ناقصة  على مستوى ظروف االعتقال في السجون الموریتانیةو

اكتظاظ السجون وینتشر ).تغذیة،صحة،نظافة(ة للمعتقلین ه اإلدارة من مواجھة االحتیاجات األولیمكین ھذت

من التنظیم في سجون أن تضمن أدنى مستوى لھا مع أن إدارة السجون تحاول بالوسائل الضعیفة المتاحة 

  .البالد

 

 

 

 

 

 
                                                        

  ومات الموجودة في ھذا التقریر موریتانیا أیضا في جمع المعل" إیرا"ساھمت جمعیة   1
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  :المنھجیة

 

ناء ثعمل المراقبة وجمع المعلومات والمالحظات أ اعتمدت كتابة ھذا التقریر البدیل المشترك على

شھادات مشتبھین أو (ات التي تمت في المؤسسات السجنیة في نواكشوط وخارج أماكن االعتقال الزیار

قد قام ممثلو الجمعیات الموریتانیة المدافعة عن حقوق و. 2018 و مارس 2016بین ینایر ) سجناء سابقین

 لاالعتقااإلنسان بعشر زیارات للمؤسسات السجنیة الثالث في نواكشوط من أجل اإلطالع على ظروف 

یعتمد تحلیل ھذا التقریر البدیل على توثیق خمس عشرة حالة من ادعاءات التعذیب و  . ومعاملة المساجین

ت على خمسة تقاریر صیاغة أعدتھا الجمعیا جمعھا في نفس الفترة كما یعتمدم تالتي وسوء المعاملة 

  . إدراجھا في التقریر البدیل الحالي تم تدقیق المعلومات المقدمة قبل الشریكة في ھذا التقریر البدیل و

في الحسبان تحلیل التقریر الحكومي لألمم المتحدة الذي قدمتھ السلطات  یأخذ ھذا التقریروجدیر بالذكر أن 

بالنسبة لكل واحد من  - وسیتضمن ) 2017ینایر  27تقریر بتاریخ (الموریتانیة إلى لجنة مناھضة التعذیب 

المالحظات النھائیة المتعلقة بالتقریر األصلي حول موریتانیا التي اعتمدتھا لجنة تذكیرا ب - سام الفرعیة األق
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من مجموعة  إلى جانب 2)2013مایو  31إلى  6من ( ناھضة التعذیب في دورتھا الخمسین المنعقدةم

  . التوصیات

 

   :شكر وتقدیر

 

العدل الموریتانیة وخاصة  تود الجمعیات الموقعة على ھذا التقریر البدیل أن توجھ الشكر إلى وزارة

المؤسسات السجنیة الثالث في نواكشوط على  ي مدیریة الشؤون الجنائیة وإدارة السجون وفریقھا و مسیر

یود كما . لى المؤسسات السجنیة في نواكشوطتعاونھم التام والبناء الذي مكن بانتظام من الولوج إ

 وجھ الخصوص  داخلیة و الحرس الوطني علىال ةراوز أیضا الموقعون على ھذا التقریر أن یشكروا

 . طیلة ھذه الزیارات م معھا تعاونھل

 

 مدخل  .1

 

 للتشریع وممارسة التعذیب الحالة العامة: سیاق التعذیب في موریتانیا .1.1

 

الخصوص وجھ منھا على و .إن موریتانیا طرف في عدة آلیات إقلیمیة ودولیة تحظر ممارسة التعذیب

اإلنسان والشعوب واتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من العقوبات والمعامالت  المیثاق اإلفریقي لحقوق

و العھد الدولي المتعلق بالحقوق المدنیة  4وبروتوكولھا االختیاري 3الإلنسانیة أو المھینة أوالقاسیة 

 . والسیاسیة

 

دستوریة وعمال بالمراجعة ال 2012و 2006سنتي  1991جعة دستور الصعید الداخلي تمت مرا على و

من التعذیب جریمة خاصة  2013ینایر  23  بتاریخ الصادر 2013 /011جعل القانون رقم  2012لسنة 

القانون رقم و ).1المادة(وأصبحت جریمة غیر قابلة للتقادم ) 3المادة (یعاقب علیھا كجریمة ضد اإلنسانیة 

  . تعریفا للتعذیب قدملم یكن ی 2013ینایر  23: بتاریخ 011/2013

على قانونین ھامین یتعلقان بمحاربة التعذیب  2015في سبتمبر صادقت  السلطات الموریتانیة لوم أن ومع

رقم المتعلق بمحاربة التعذیب والقانون  033/2015القانون رقم (و إنشاء آلیة وطنیة للوقایة من التعذیب 

                                                        
 : ذه المالحظات النھائیة متاحة على الرابط التاليه- 2

ownload.aspx?symbolno=CAT/C/MRT/CO/1&Lang=Frhttp://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/D  
   2014نوفمبر  17: المصادقة بتاریخ - 3
   2012أكتوبر  03: تاریخ المصادقة - 4
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على ھذه المنظومة التشریعیة وقد تمت المصادقة ) التعذیب من ةلوقایالمنشئ لآللیة الوطنیة ل 034/2015

  .واالستیراتجیة الوطنیة للولوج إلى القضاءلمحاربة التعذیب بالتوازي مع قانون حول المساعدة القضائیة 

والوقایة منھ  ومعاقبة  على تعریف التعذیب و األحكام المطبقة لحظره 033/2015یشتمل القانون رقم و

مانات الجدیدة لجمیع األشخاص الحمایة وكذا الضو لضررمرتكبیھ، كما ینص على إجراءات جبر ا

  .ومین من الحریةرحالم

 

 التعاون مع ھیئات األمم المتحدة واالتحاد اإلفریقي  .1.2

 

تعاونھا مع اآللیات الدولیة  - في ھذا التقریر البدیلطیلة الفترة المعتمدة - لقد عززت السلطات الموریتانیة 

قرر الخاص لألمم المتحدة حول الفقر المدقع وحقوق اإلنسان زیارة المفقد أدى   :واإلقلیمیة لحقوق اإلنسان

ھذه الزیارة بعد زیارة المقرر الخاص لألمم المتحدة و جاءت  ، 5 2016مایو  11إلى  2لموریتانیا من

ینایر  25 من :  حول التعذیب والعقوبات والمعامالت القاسیة و الإلنسانیة أو المھینة لموریتانیا  بتاریخ

تعد ممارسات  إذا لم قد الحظ أن التعذیب و المعامالت السیئة و كان المقرر حینھا . 6 2016فبرایر  3إلى 

مشیرا إلى اإلرادة السیاسیة واتخاذ إجراءات  ةرصورة متكرمعممة في موریتانیا إال أنھا ما زالت تحدث ب

  .7ني عاجلة من أجل تطبیق القوانین والضمانات الموجودة في القانون الموریتا

استقبلت السلطات الموریتانیة أیضا وللمرة الثانیة خالل إحدى عشرة سنة في فقد على الصعید اإلقلیمي أما 

 09إبریل إلى  25العادیة للجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب خالل الفترة من  62نواكشوط الدورة 

بعثة لترقیة حقوق اإلنسان تابعة لنفس  على أراضیھا استقبلت السلطات الموریتانیة كما .8 2018مایو 

  .20169في دیسمبر اللجنة 

                                                        
 dds-https://documents-:متاح على الرابط اآلتي ) A/HRC/35/26/Add.1visiteتقریر زیارة  -5 

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/053/84/PDF/G1705384.pdf?OpenElement   
 :dds-https://documents-: متاح على الرابط التالي )A/HRC/34/54/Add.1( تقریر زیارة -6

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/432/89/PDF/G1643289.pdf?OpenElement  
فیما یلي (، )2013مایو  31- 6(لجنة مناھضة التعذیب، مالحظات نھائیة تتعلق بالتقریر األصلي حول موریتانیا الذي صادقت علیھ اللجنة في دورتھا الخامسة  - 7
  CAT/C/MRT/CO/1, §30 ,(«") مالحظات نھائیة"

  . 1997إبریل  24إلى  15العادیة  للجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب ، نواكشوط من  21الدورة  - 8
  : البیان الصحفي للجنة ترقیة حقوق اإلنسان في الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة  متاح على الرابط اآلتي - 9

http://www.achpr.org/fr/press/2016/12/d338/ 
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  :بیانات إحصائیة

  جمع البیانات اإلحصائیة. 20

من الواجب على الدولة الطرف إقامة ھیئة مستقلة قادرة على تسییر ومعالجة البیانات ) أ

مفیدة لمراقبة  و اإلحصائیة  مصنفة حسب سن وجنس الضحیة تكون بیانات

االتفاقیة على المستوى الوطني وباألخص بیانات حول الشكاوى تطبیق 

والتحقیقات والمتابعات وأحكام اإلدانة المتعلقة بأفعال التعذیب وسوء المعاملة 

التي یرتكبھا وكالء مصالح األمن بما في ذلك أفراد الدرك والشرطة وإدارة 

  . السجون والبیانات حول الوفیات داخل المعتقالت

  
  

ة ومنشورة حول الشكاوى واال وجود  ة كامل ات حتى الیوم ألیة بیانات إحصائیة عام ة و(لتحقیق أو / جنائی

ر الضرر  ةتعلقاإلدانة الموأحكام  للمتابعات ) إداریة ي مجال جب ذلك ف ة وك ذیب وسوء المعامل ال التع بأفع

تكون متاحة للجمھور حین  -فمن شأن ھذه العناصر اإلحصائیة   .الالحق بضحایا التعذیب وسوء المعاملة

اب أن تظھر جھود السلطات الموریتانیة على صعید الشفافیة و - ن عق ة اإلفالت م ذیب  محارب جرائم التع

   .في البالد

 : توصیات للبلد الطرف

 

 الواردة على وكالء الجمھوریة الشكاوى  وضع آلیة إحصائیة متاحة للجمھور تتضمن عدد

المعاملة وعدد الشكاوى التي  وإساءة التعذیب أفعال والسلطات المختصة األخرى حول ارتكاب

كانت موضوع تحقیق جنائي أو تأدیبي وعدد الشكاوى التي یتم حفظھا دون متابعة وعدد الشكاوى 

أو التي ترتبت علیھا مالحقات قضائیة وعدد الشكاوى التي نتجت عنھا أحكام بإدانة المرتكب 

أدیبیة المطبقة مع بیان مدة عقوبات السجن وإجراءات جبر أو الت/ المرتكبین والعقوبات الجنائیة و

 . الضرر والتعویضات الممنوحة للضحایا

 

 ) 4و 1،2المواد (تعریف، حظر وتجریم التعذیب  .2

 



8 
 

  تعریف وتجریم التعذیب. 1

رض إدراج تعریف للتعذیب غتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعدیل مدونتھا الجنائیة ل )ا

اردة في المادة األولى من االتفاقیة وكذا األحكام التي یشمل عناصر تعریفھ الو

  . تجرم وتعاقب أفعال التعذیب بعقوبات تتناسب مع خطورتھا

اإلصالح التشریعي  واتخاذ اإلجراءات  ةمن واجب الدولة الطرف تسریع عملی) ب

سابق الذكر من أجل ملء ال 2013الضروریة إلصدار ونشر قانون مارس 

یتعین على الدولة أیضا بذل كافة الجھود المطلوبة  و .لحاليالفراغ القانوني ا

مع السھر على أن تكون ممكن للتعریف بھذا القانون على أوسع نطاق 

  .األمن والعمال المكلفین بتطبیق القوانین خاص لعمالن یموضوع تكو

  
  
  
 

 .نلكنھا قابلة للتحسی خطوة مھمة: المتعلق بمحاربة التعذیب 033/2015القانون رقم .2.1

 المتعلق بمحاربة التعذیب  2015سبتمبر  30بتاریخ  الصادر 2015 /033القانون الموریتاني رقم یعود 

إلى  1ه من موادفي  (مادة إلى موضوع وتعریف التعذیب ووكیل الوظیفة العمومیة  24من الذي یتألف 

 9المواد (ءات العقاب جراوإ) 8إلى  4المواد (الضمانات األساسیة المحیطة بالحرمان من الحریة و )3

وأحكام نھائیة   22و 21المادتان (اءات جبر الضرر إجرو )20المادة (و إجراءات الحمایة ) 19إلى 

  ).24و 23المادتان (

من القانون  2التعریف القانوني للتعذیب في القانون الموریتاني كما ھو منصوص في المادة ومعلوم أن 

من اتفاقیة األمم  1مطابق للتعریف الوارد في المادة  2015ر سبتمب 30  الموریتاني الصادر بتاریخ

 كما أن .الإلنسانیة أو المھینة القاسیةأو المعامالت  ضد التعذیب وغیره من العقوبات  1984 لسنة المتحدة

ینایر  23: بتاریخ 011/2013وبالتالي إلغاء القانون رقم  2015سبتمبر  30القانون الصادر في  باعتماد

 ھذا القانون یكرس یب باعتبارھا جرائم ضد اإلنسانیة  لمتضمن معاقبة جرائم االسترقاق والتعذا 2013

أن  من الممكن قبل اعتماد ھذا القانون كنیولم . جریمة التعذیب كجریمة غیر قابلة للتقادم وكجریمة مستقلة

 . أفعال ضرب وجرح أو قتل باعتبارھا إال أفعال التعذیبعلى  المعاقبةتتم 

 لتعذیب كجریمة مستقلة ا .2.2

التعذیب  اراالتفاقیة معتب لدول المصادقة علىلوجھة الم یجیب القانون الموریتاني إذن على اإللزامیة

وبإمكان وزارة العدل أن تذھب أبعد من ذلك على صعید النشر والتحسیس حول . منفصلة ومستقلةجریمة 
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دولة المكلفین بتطبیق القوانین وبالتسییر األمني ھذه النصوص بنشر القانون على موقعھا وتكوین وكالء ال

  . في البالد

 :لدولة الطرف صالح اتوصیات ل

  على غرار  عبر نشرھما على موقع وزارة العدل 034/2015و 033/2015التعریف بالقانونین

لعمال األمن والعمال  موقع اآللیة الوطنیة للوقایة من التعذیب  وعبر تنظیم تكوینات خاصة

 .ین بتطبیق القوانینالمكلف

 
 ) 16و  4، 1،2المواد (التعذیب وسوء المعاملة ادعاءات  .3

  ادعاءات التعذیب وسوء المعاملة. 2
من واجب الدولة الطرف إعطاء تعلیمات واضحة  وصارمة للمسؤولین في قوات األمن ) أ
ل و المعاقبة علیھ وحول كون مرتكبي مثحول الحظر المطلق للتعذیب ) شرطة ودركمن (

  .تلك األفعال سیتابعون ویعاقبون بصفة تتناسب مع خطورة الجریمة
ة ) ب ال المناسبة من واجب الدولة الطرف أن تتخذ إجراءات فعال ي اآلج ام ف تم القی لكي ی

بتحقیقات جنائیة معمقة مستقلة ومحایدة حول جمیع ما یصلھا من ادعاءات التعذیب وسوء 
ال  ذه األفع اء المعاملة وإحالة مرتكبي ھ ى القض ات إل م العقوب زل بھ ھ أن ین ب علی ذي یج ال

  .المناسبة
د من أنیبات الضروریة تمن واجب الدولة الطرف أن تتخذ جمیع التر) ج ات  للتأك االعتراف

ل ك ذیب ال تقب ت التع أخوذة تح ق و الم اء التحقی ات أثن حاب االعتراف د أص ات ض دلیل إثب
  المحاكمة

     
  
  

 ن تعذیب ما زال من الروتیال 1.4

كما أشار لھ المقرر الخاص لألمم المتحدة حول  – 1990استخدام التعذیب قد تناقص منذ سنوات مع أن 

فإن ھذه  -10أمام مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في جینیف 2017مارس  02: التعذیب بتاریخ

الموقوفین ألسباب األشخاص و الممارسة ما زالت مستخدمة على نطاق واسع ضد معتقلي الحق العام 

المكان األول لالحتجاز ویتم استخدام التعذیب لحظة التوقیف وأثناء نقل الشخص الموقوف إلى  . سیاسیة

  . ناء عملیات التحویل من مكان آلخرأثناء المراقبة النظریة أو أیضا أثوخاصة 

ممارسة التعذیب ینفك  والممارسة انتزاع االعترافات تحت اإلكراه منتشرة كطریقة للتحقیق  تما زالو

   .مترسخة على نطاق واسع لدى قوات األمن

 

                                                        
dds-https://documents-: تقریر الزیارة متاح على الرابط التالي -10 

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/432/89/PDF/G1643289.pdf?OpenElement  
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    11"ر. س " انتزاع االعترافات تحت التعذیب حالة

دى2016في مسكنھ یونیو ) س. س(تم توقیف  ة ل ي  السریة ، وأثناء المراقبة النظری ة للشرطة ف الثانی

ھ إ رغ زین وط تف ي نواكش ة ف دیات الراقی دى البل انح ي مك اؤه ف م إبق ري  ت ال (س ة االتص دم إمكانی ع

اره " ر. س"خالل ھذه الفترة خضع ) طبیب أو باألسرةالمحامي أو الب ل إلجب لعدة جلسات تعذیب في اللی

  .2016مایو  29التي وقعت بتاریخ " كزرة بوعماتو"على االعتراف بمشاركتھ في أحداث 

المتعلق  1970مایو  23بتاریخ  70/153من المرسوم رقم  42على صعید التشریع الداخلي تحدد المادة 

من األمر القانوني المتضمن مراجعة األمر  28و المادة  12النظام الداخلي للمؤسسات السجنیةبالسجون، 

أو  تحظر كل عنفاإلجراءات الجنائیة المنشئ لمدونة   198313یولیو  9: بتاریخ 83/163القانوني رقم 

 .معاملة سیئة بدنیة أو معنویة

 ایا التعذیب مواصفات ضح 2.4

دون  ذین یب إن مواصفات ضحایا التعذیب  والمعاملة السیئة في موریتانیا متنوعة إلى حد ما، فاألشخاص ال

ات  ن لسوء المعاملة إن لم نقل التعذیبومقاومة ولو ضعیفة للشرطة ھم الضحایا الرئیسی اء عملی خاصة أثن

ا أن المواطنین األجانب والمھاجرین واألشخاص كم .االحتیاطي بسالتوقیف والمراقبة النظریة و أثناء الح

ات  اء عملی ظ النظام أثن وات حف ن ق ف م انیین یتعرضون بانتظام للعن المنحدرین من فئات الزنوج الموریت

ب  ن األجان ا ع اء بحث ي األحی دین التحقیق باالشتباه أو التحقیق في الھویات أو أثناء موجات االعتقال ف الفاق

بسبب جرائم الحق ن الموقوفو ویخضع األشخاص. اإلھانة  بقصدون ذلك في الغالب القانونیة ویكلألوراق 

ام  درات( الع ب مخ رقة، تھری ة) س ة النظری اء المراقب ف أثن ام للعن ة . بانتظ لي مناھض ا أن مناض كم

  .یتعرضون بانتظام لسوء المعاملة و التعذیب في بعض األحیان اموریتانی" إیرا"االسترقاق من حركة 

 2016أغسطس  14"ي ل" تعذیب شاب زنجي موریتانيحالة 

متوجھا إلى نواكشوط عن طریق " ي ل"عندما كان  2016تصف أغسطس من 12.00في حدود الساعة 

وقام أحد كلم من العاصمة  25أوقف الدرك الباص الذي یستغلھ عند أحد الحواجز یقع على بعد  البر 

وصرخ الدركي بالعربیة المفتوحة  نافذةعبر البقوة  "ي ل" بسحب لثام )  بیظاني أبیض(أفراد الدرك 

                                                        
  . تم تغییر ھویة الضحیة لتفادي معاقبتھ الحقا - 11
خارجا عن الدفاعات الناتجة عن القانون الجنائي، یحظر على العمال المكلفین برقابة المعتقلین و األشخاص الذین "  - 12

  : یدخلون إلى االعتقال
  فعال عنف على المعتقلین؛ارتكاب أ - 
  "أن یطلقوا علیھم ألقاب الشتم أو عبارات نابیة أو سوقیة -
  

ب أن " - 13 ة یج ان من الحری كال الحرم كل آخر من أش ال أو ش ب التوقیف أو االعتق ة بموج كل شخص محروم من الحری
ا یعامل طبقا الحترام الكرامة اإلنسانیة وتحظر إساءة معاملتھ معنویا أو جسدیا أو  ة قانون اكن المخصص احتجازه خارج األم

  ."لھذا الغرض
  تم تغییر ھویة الضحیة لتفادي المعاقبة الحقا   - 14
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الذي كان محمر العینین من التعب، الجواب "  ي ل" فرد " أنت مدمن مخدرات" ؛ "انزعوا"

لماذا تجیب : " غضب الدركي و رد بالعربیة " ؟ لماذا تصفني بمدمن المخدرات" ما ھذا: "بالفرنسیة

بقمیصھ خارج " ي ل" فتح الدركي باب السیارة وسحب  "بالفرنسیة ؟ من أنت؟ ابن وزیر أم ماذا؟

السیارة وھو یھزه وانتقل بھ إلى المبنى المتخذ مركز حراسة لدى الدرك ثم دفعھ بعنف إلى داخل الغرفة 

في  فأمره الدركي بنزع ثیابھ بالجدار وسقط على األرض " ي ل" الوحیدة في المبنى فاصطدم رأس 

بنطلونھ حتى لألوامر ونزع " ي ل" السبب، صفعھ الدركي فانصاع عن " ي ل" الوقت الذي یسأل 

ثم تبعت ذلك جلسة من " ھؤالء ھم مناضلو إیرا  وافالم:" الركب أمام خمسة دركیین فصرخ واحد منھم

ان الدركیون یشتمونھ صاق على كامل جسمھ  وكوكمیات الب لكمات و صفعات"ي ل" الضرب فتلقى 

 . أثناء الضرب

 

اربة االسترقاق التي تبقى موضوعا سیاسیا حساسا في موریتانیا فإن محاربة اإلرھاب ھي عن مح الفض

توقیف العشرات من اإلسالمیین المعروفین أو  2003فقدتم منذ  .خرى مجال مناسب الستخدام التعذیباأل

طف مع اتعب اإلسالمي أو الغرتنظیم القاعدة في المأو األشخاص الموصوفین بالعالقة مع المشتبھ فیھم 

تم توقیفھم باسم محاربة اإلرھاب وتعرضوا بصفة ممنھجة ألعمال التعذیب فقد خضع سجناء  السلفیة

لجلسات طویلة من التعذیب  -اكمةن أو في انتظار المحما زالوا في السجن حالیا محكومو- سلفیون عدیدون 

 .مطیلة الحبس االحتیاطي من أجل انتزاع اعترافات تدینھ

 

  2016، یولیو  15"ز ب" بالدعوة اإلسالمیة متھم حد الحراطین حالة تعذیب أ

في مسكنھ في نواكشوط على ید وكالء محاربة اإلرھاب  2016في اللیل آخر یولیو "  ب. ز" تم توقیف 

 احتجازه السري الذي دام شھرینوقد خضع عدة مرات أثناء ثم تم نقلھ إلى مكان احتجاز غیر رسمي 

في  "ز ب"لقد تم جعل . بشأن صلتھ المزعومة بالحركات اإلرھابیة األجنبیة لالستجواب تحت التعذیب

وساقاه (والرجلین بشدة مقید الیدین العینین وبطنھ على األرض  بوضعیة الجسم الممدد معصو

 على بطن القدمین وھو یتعرض للضرب بالعصا "  مرفوعتان بحیث تلمس مؤخرة قدمیھ إلیتیھ

عدة الرقبة وتعرض للشتم أثناء ھذه الجلسات بعبارات عنصریة مھینة  والركبتین و البطن و أسفل

 . مرات وتم سحبھ بلحیتھ وانتزاع الشعر من صدره

 

                                                        
  تم تغییر ھویة الضحیة لتفادي المعاقبة الحقا - 15
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ال فریق الجمعیات الذي ش  بھا  أثناء الزیارات التي قام اكن االعتق دیل ألم ر الب ذا التقری ر ھ ي تحری ارك ف

أنھا وقعت في ن حاالت ادعاء التعذیب التي یحتمل مأي واحدة  نقلأنھ لم یتم  تبین   2018و  2017سنتي 

وفي المقابل فإن ادعاءات عدیدة تتعلق بالتعذیب وسوء المعاملة أثناء التوقیف و الحبس  . سجون نواكشوط

 . المعتقلون إلى الجمعیاتاالحتیاطي و عملیات النقل من مكان آلخر نقلھا 

 :مواصفات الجالدین وأماكن التعذیب وطرقھ  3.4

كما أن مفوضي  لغالب إلى الشرطة الوطنیة والدركنتمي مرتكبو عملیات سوء المعاملة والتعذیب في ای

وزارة الداخلیة والمكلفین بمعاینة جرائم القانون الجنائي و جمع الشرطة القضائیة العاملین تحت وصایة 

لتعذیب أثناء المراقبة یلجؤون في الغالب إلى إساءة المعاملة وأفعال ا المجرمینوالبحث عن األدلة 

على استخدام  بسبب غیاب الطب الشرعي في البلد ادوا بسبب نقص التكوین والتجھیز ووقد اعت. النظریة

أو  شتبھینتورط أحد الماإلكراه البدني أو المعنوي أثناء عملیات االستجواب النتزاع االعترافات وإثبات 

وتشكل ھذه الشھادات . مشتبھین آخرینى من أجل الحصول على معلومات تمكنھم من التعرف عل

 رجوعالمنتزعة تحت اإلكراه عناصر إثبات یمكن أن تستخدم على مستوى المحاكم وحتى في حالة 

 .لترتیبات القوانین الوطنیة والدولیةالضحایا عن اعترافاتھم خالفا 

ا إدارة المراقبة الترابیة ة روتینیة وھي أساسبصور باستخدام التعذیبوجھ االتھام إلى إدارات أخرى كما ی

وجھ التھمة إلى فرق أخرى خیرة بمحاربة اإلرھاب بصفة خاصة كما توإدارة أمن الدولة وتعنى ھذه األ

فرق المكلفة بتسییر الھجرة غیر الشرعیة ومحاربة تھریب المخدرات لا:من الشرطة باستخدام العنف

  .وكذلك الحرس الرئاسي

ة وو وء المعامل ات س ة عملی میة أغلبی ال الرس اكن االعتق ي أم ا ف تم ارتكابھ ذیب ی ال التع یات "أفع مفوض

درك" الشرطة ة تحت سلطة الشرطة والجیش " مراكز ال اكن الواقع ي األم دارس (وف درك، م ات ال و ثكن

قد و. وأثناء النقل من مكان آلخر غیر رسمیة ولكن أیضا في أماكن) الشرطة، إدارة المراقبة الترابیة سرایا

 في مكان سري في أماكن غیر رسمیة حیث یبدو أن التعذیب فعل روتیني حبسة حاالت ادعاء  تم جمع عد

ادتین  ا الم ھ طبق ال أن م  13و 5والح انون رق ن الق ي أي "  033/2015م خص ف بس الش انون ح ر الق یحظ

ي " مكان غیر األماكن التي یخصصھا القانون لذلك وكل وكیل عمومي یحبس شخصا موقوفا أو محكوما ف

ر م ن عش الحبس م ب ب ة یعاق ن الحری ان م مي للحرم ان رس جل كمك ر مس ان غی ة أو مك ى ) 10(ؤسس إل

   ."سنة) 20(عشرین 

  2016، ینایر 16" م ح" حالة حبس سري في نواكشوط 
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آخر النھار على ید أربعة من شرطة مكافحة اإلرھاب  2016في مسكنھ في ینایر " م ح" تم  توقیف 

 45حیث تم حبسھ في مكان سري  ة األمن المكلفة بمحاربة اإلرھابإلى إدار یرتدون زیا مدنیا وتم نقلھ

 . یوما داخل ھذا المبنى

 

العصا، (تقنیات التعذیب التي تم إحصائھا في موریتانیا تشمل الضرب و الركالت بواسطة آالت مختلفة 

ن الجسم مجزاء مختلفة على أ...)الكوابل الكھربائیة، قطع الخشب، أنابیب رش الماء والحبال المفتولة

 أثناء) الضرب(تمت اإلشارة أیضا لھذا االستخدام المفرط للقوة  ن القدم أثناء المراقبة النظریة وخاصة بط

المراقبة الموقوفین من مكان التوقیف إلى مكان  األشخاصتسییر المظاھرات والتجمعات وأثناء نقل 

 .النظریة

  2016یولیو 17" ك ر" حالة تعذیب 

في نواكشوط ونقلھ من أجل االستجواب في المفوضیة الخاصة  2016في یولیو " كـ ر" ف تم توقی

وھو مقید الیدین والرجلین ممددا وبطنھ على األرض " ك ر" للشرطة القضائیة وأثناء االستجواب كان 

ة إلى جھة الظھر ویوجد حبل مربوط بظھره یعلقھ في السقف وھو یتلقى الضربات على بطن القدمین بآل

ورفعوه ثم تركوه ینزل حتى أصبح مرنة وفي إحدى اللحظات رفع الجالدون الحبل الذي ھو معلق بھ 

وتم ضربھ على على بعد متر واحد من األرض وأحدث ذلك آالما مبرحة في األضالع والكتفین والبطن 

 . ثالث دفعات أثناء االستجواب بصفة مفاجئة على راحة الید وعلى الصدر

 

ھو أیضا تقنیة الذي  ونزع الشعر  18جعل الضحیة في أوضاع مؤلمة المستخدمة تم ذكر من بین الطرق

 .من اإلسالمیینھم یف مستخدمة بصفة رئیسیة ضد المشتبھ

 

  2016یولیو  19"ز ب"حالة تعذیب المعتقل 

مع فترات توقف (ساعة  40أثناء حبسھ تم إجباره على البقاء واقفا دون حراك طیلة " ز ب" یبدو أن 

حیث ینتشر البعوض مما سبب لھ فقدان الوعي في  داخل زنزانتھ) ة أو إلى المراحیضللذھاب للصال

اإلخفاق یتلقى ضربات وكان علیھ أثناء الحبس أن یقوم بتمارین ریاضیة وفي حالة  .ساعة 40نھایة الـ 

ه التناسلیة ءكان یمسك أعضابالعصا على الذراعین والمرفقین ویبدو أن الشرطي المكلف باستجوابھ 

                                                        
  تم تغییر ھویة الضحیة لتفادي المعاقبة الحقا - 17
الحبال، حیث یعلق السجناء في السقف ورؤوسھم إلى أسفل و إبقائھم على وضعیة ثابتة مع وضع خاصة استخدام  - 18

  .القیود لفترات طویلة في أوضاع تسبب آالما حادة على مستوى الیدین والذراعین والظھر 
  تم تغییر ھویة الضحیة لتفادي المعاقبة الحقا - 19
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داخل البنطلون ویسحبھ وھو یوجھ لھ الشتائم وتم جره بلحیتھ عدة مرات ونزع شعره خاصة من منطقة 

   . الصدر

اء جلسة ) تم منعھ من أوقات الصلوات الثالث(ساعة  11إلى  10استمرت إحدى الجلسات زھاء  وتم أثن

دد المعت ھذا التعذیب ھذه سكب الماء على ثالث مرات في مناخیر اق وھو مم قل إلحداث الشعور باالختن

 .ورأسھ مرفوع إلى أسفل بطنھمنبطح على على األرض 

 

یتم كذلك استخدام التعذیب النفسي خاصة مع التھدید بالتعذیب والحرمان من النوم والحبس السري لفترة و

ظروف مھینة و عزل المعتقلین في دون االتصال باألسرة أو المحامي أو الطبیب وكذلك ممارسة طویلة 

شاقة تشبھ التعذیب النفسي فكثیر من سجناء الزنوج الموریتانیین الذین تمت مقابلتھم أثناء زیارات السجون 

أثناء  أو السجناء السابقین قد صرحوا بأنھم كانوا ضحایا ألفعال التمییز و الشتم بالعبارات العنصریة

  .توقیفھم أو في فترة الحبس 
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 توصیات للدولة الطرف 

 

  على ومعاقبتھم مرتكبي أفعال التعذیب أو المعامالت القاسیة، الالإنسانیة والمھینة التحقیق مع

 .مستقلةأو تحقیقات قضائیة محایدة و/ أساس تحقیقات إداریة و

  الحبس السري ومعاقبة المسؤولین عن ھذا النوع من االعتقالوضع حد لممارسة. 

 وق المھاجرین لزیارة موریتانیاالمقرر الخاص لألمم المتحدة حول حق دعوة 

 

 ) 15المادة (ة ال قبولیة  عناصر األدلة المنتزعة تحت التعذیب مسأل .5

 

  یتعین على الدولة الطرف

للتأكد من أن االعترافات المنتزعة تحت  اتخاذ كافة الترتیبات الضروریة) ج

التحقیق  ال یتم قبولھا كدلیل إثبات ضد أصحاب تلك االعترافات أثناء التعذیب 

  .أو المحاكمة

عندما یتم إبالغھم بحاالت تحسیس القضاة حول إلزامیة فتح تحقیقات ) د

  .ادعاء التعرض للتعذیب

 

لیس من النادر أثناء المحاكمات في موریتانیا أن یتم استخدام االعترافات المنتزعة تحت التعذیب في 

ي الغالب على االستشارة و خاصة في الساعات بما أن المشتبھین ال یتوفرون ف و . المحاكمات الجنائیة

فھم معرضون جدا لخطر سوء المعاملة أو التعذیب عندما  النظریة وأثناء التحقیق القضائي األولى للمراقبة

 .انتزاع اعترافاتھمیخضعون لعملیات استجواب بھدف 

من  بواسطة التعذیبات المحصول علیھا إقصاء كل عناصر اإلثبب االتفاقیة تلزم الدولو معروف  أن 

الذي  033/2015والدولة الطرف قد أدرجت ھذا اإللزام بالقانون رقم ) 15المادة (المسطرة اإلجرائیة 

  : ما یلي منھ على 6المادة   نصت

كل تصریح یثبت أنھ قد حصل باستخدام التعذیب ال یمكن تقدیمھ كعنصر إثبات في المسطرة اإلجرائیة "

  ."ثبات وقوع التعذیب على الشخص المتھم بالنسبة لھذه الواقعة إال إذا كان ذلك من أجل إ

من  15من القانون الموریتاني الذي یتناول قیمة التصریح تحت التعذیب مطابقة للمادة  6المادة وتعد 

من األمر القانوني المتضمن مراجعة األمر القانوني  386كما أن المادة  فاقیة األمم المتحدة ضد التعذیب ات
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من نفس األمر  287والمادة  20لمدونة اإلجراءات الجنائیةالمنشئ  1983یولیو  9بتاریخ  83/163رقم 

ألدلة المحصول علیھا تترك السلطة التقدیریة التخاذ القرار للقضاة فیما یتعلق برفض قبول ا  21القانوني

  .تحت اإلكراه

 :توصیات للدولة الطرف 

 من شأنھ أن رافات المحصول علیھا تحت اإلكراه تذكیر القضاة بأن األخذ في الحسبان لالعت

 .یؤدي إلى عیوب إجرائیة وإلى بطالن المساطر

  تكوین القضاة حول مسألة ال قبولیة االعترافات المحصول علیھا تحت التعذیب في المساطر

 .القضائیة

  ادعاء التعذیب تحسیس القضاة حول إلزامیة فتح تحقیقات عندما یتم إشعارھم بحاالت  

 ) 12و 11المادتان (ضمانات القانونیة والقضائیة األساسیة ال .4

  :الضمانات القانونیة األساسیة. 4
للسھر على أن  الفعالة اإلجراءاتمن واجب الدولة الطرف أن تقوم مباشرة  باتخاذ ) أ

یستفید كل شخص محروم من الحریة من كافة الضمانات القانونیة األساسیة  
  : نظریة،ویتعلق األمر بما یليفور وضعھ تحت المراقبة ال

  ؛الحق في معرفة أسباب توقیفھ.  1
في ل منذ بدایة الحرمان من الحریة و قإمكانیة الحصول بسرعة على إرشاد قانوني مست. 2

  حالة انعدام ذلك، أن یحصل على مساعدة قضائیة؛ 
  طبیب مستقل واالتصال بأحد أعضاء أسرة الموقوف؛تأمین الفحص عن طریق . 3
إمكانیة المثول دون تأخیر أمام القاضي ودراسة المحكمة لمدى شرعیة توقیفھ طبقا  .4

    .للمعاییر الدولیة
  
 

 033/2015من القانون رقم  4تم ذكر عدد من المالحظات و النقاط الالفتة لالنتباه تتعلق بالمادة  قدو

 .المتعلق بمحاربة التعذیب

مانات الجوھریة التي یعترف بھا القانون  لشخص محروم الض  033/2015من القانون  4مادة دت الوعد

ن مباشرة في افي الفحص على ید الطبیب یتممن الحریة في حین تبین ھذه المادة أن إعالم األسرة وحق 

 اونال تبین بشكل واضح أن الحصول على المحامي یكون مضمھذه المادة  لكن لحظة الحرمان من الحریة 

النوازل أثبتتھا ن تعلق األمر بقاعدة دولیة إمع أنھ حتى و 22مراقبة النظریةمنذ الساعة األولى من ال

                                                        
یر ھذا، یمكن إثبات الجرائم بكل طریقة إثبات مطابقة للقانون ویقرر خارج الحاالت التي نص فیھا القانون على غ( - 20

  ) القاضي بعد ذلك حسب قناعتھ المبنیة على وسائل إثبات مطابقة ھي األخرى للقانون
  ."االعتراف، كأي عنصر إثبات، یكون متروكا لتقدیر القضاة - 21
حریة أو على المساعدة من شخص من اختیار الموقوف حق الحصول على محام فور بدایة الحرمان من ال"  4المادة  - 22

  ".وكذا إمكانیة الحصول الفوري على مساعدة قضائیة عند االقتضاء
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سبتمبر 13في  23تركیا/ ج" دایان"القضائیة الثابتة لدى المحكمة األوربیة لحقوق اإلنسان وكرسھا مقرر

2009. 

ر ن یكون ھذا الطلب قد عبأ  2015 /033من القانون  4حول مسألة الحصول على طبیب تفرض المادة و

عقوبات وھذه النقطة غیر مطابقة لترتیبات االتفاقیة الدولیة ضد التعذیب أو ال . عنھ الموقوف بصفة مسبقة

یجب أن یكون تلقائیا ودون  نسانیة والمھینة التي تذكر بأن الحصول على الطبیبوالمعامالت القاسیة والالإ

أن  لدرجة ھمحقأن ھذا من رفون المحبوسین یعكما أن القلیل من األشخاص الموقوفین أو  . شروط 

  .عنھالقلیلین منھم قادرون على التعبیر 

جمعھا لم یذكر أي واحد أنھ تم عرضھ  تم من بین شھادات ادعاء التعرض للتعذیب وسوء المعاملة  التيو 

و قلیلون منھم تمكنوا من وصولھ إلى مركز الشرطة أو الدرك على طبیب أو على أحد عمال الصحة عند

  .أسرھم أو محامیھم بخبر توقیفھم أو حبسھمإعالم 

 :توصیات للدولة الطرف

 فور وضعھ في المراقبة   اتخاذ إجراءات فعالة للتأكد من أن كل شخص محروم من الحریة یستفید

 :النظریة من كافة الضمانات القانونیة األساسیة

 الحق في إعالمھ بأسباب توقیفھ؛  -

 شاد قانوني أو مساعدة قضائیة؛النظریة على إر الحق في الحصول  فور بدایة المراقبة -

الحق التلقائي دون إلزامیة الموقوف بتقدیم الطلب في إمكانیة الفحص على ید طبیب مستقل فور  -

 بدایة المراقبة النظریة؛ 

 حق االتصال بأسرتھ؛ -

  إمكانیة مثولھ دون تأخیر أمام القاضي وإمكانیة نظر المحكمة في شرعیة الحبس؛  -

 .راح وتعویض جمیع األشخاص المعتقلین  بصفة تعسفیةسإطالق  -

                                                                                                                                                                             
د األول  58كما أن المادة  د التمدی من مدونة اإلجراءات الجنائیة تنص مع ذلك على أن الحصول على محام لیس ممكنا إال بع

ام و  48للمدة األصلیة للمراقبة النظریة أي بعد  ساعة بالنسبة لمن  42ساعة  بالنسبة لمن وجھت لھم تھمة جرائم الحق الع
ة  ل الجمھوری وب من وكی إذن مكت ى محام إال ب ول عل تم الحص ة وال ی المؤثرات العقلی وجھت لھم تھمة الجرائم المرتبطة  ب

ة المعني خالل نصف ساعة على األكثر وتحت مراقبة  الشرطة القضائیة ولغرض حاجات الت ل الجمھوری حقیق یستطیع وكی
ادة  نص الم ة، ت ة باتھامات اإلرھاب أو الجرائم ضد الدول ى أن  58تعلیق الحصول على االستشارة وفي الحاالت المتعلق عل

ادة  ة للم ات مخالف ذه الترتیب ون ھ ذا تك ة وھك ة النظری دة المراقب ة م اد طیل ى اإلرش ل عل ي ال یحص م  4المعن انون رق من الق
انون  033/2015أن القانون رقم  إال 033/2015 ة والق ة المسطرة الجنائی واد مدون ال یبین ما إذا كانت ترتیباتھ أقوى من م

  "المضاد لإلرھاب المطبقة على نظام المراقبة النظریة
رر  - 23 ان"مق ان، " دای وق اإلنس ة لحق ة األوربی ا للمحكم : ،13/09/2009ج تركی
94940"]}-http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"dmdocnumber":["855941"],"itemid":["001 : § 31 : رى ت

ادة " المحكمة ة، حسب الم ك بصفة عام ب ذل ة ، أن یتمت 6أنھ لكي تكون مسطرة جنائیة منصفة یتطل ن االتفاقی ة م تبھ بإمكانی ع المش
ت ة أو الحجز المؤق ة النظری د  ."الحصول على المساعدة من محامي فور لحظة وضعھ تحت المراقب ارز لیؤك رر الب ذا المق أتي ھ ی

رر  ة خاصة مق ة األوربی ابقة للمحكم ررات أخرى س وراي"مق اریخ"  جون م دة بت ة المتح ر  08: ج  المملك رر 1996فبرای ، و مق
  . 2008نوفمبر  27، ومقرر زالدوز ، ج تركیا 2000یونیو  06المتحدة  آفیریل ، ج المملكة
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 ) 4المادة (التجریم والمعاقبة  .5

أسباب " المتعلق بمحاربة التعذیب على أنھ كلما كانت توجد  033/2015من القانون  9تنص المادة 

على القضائیة  تفتح السلطات معاملة في حصول محاولة أو ارتكاب فعل تعذیب أو إساءة دلالعتقا" معقولة

فضفاضا وبالتالي قابال " أسباب معقولة" تكییف  ویبقى.حایدا حتى في غیاب الشكوىالفور تحقیقا م

  والحال  .لضحایا التعذیب إمكانیة رفع القضیة أمام المحاكم المختصة 9تمنح المادة  و .لتأویالت مختلفة

قوانین نموذجیة مثل القانون  توجد كما .ال تكرس ھذه اإلمكانیة كحق یتمتع بھ الضحایا 9أن صیاغة المادة 

  ).2012لسنة  3القانون رقم ( " الوقایة وحظر التعذیب"غندي ضد التعذیب واأل

فإن حق ضحایا التعذیب في رفع  للتذكیرو. 24یكرس ھذا الحق األساسي واإلجرائي لضحایا التعذیب 

  .25.من اتفاقیة األمم المتحدة ضد التعذیب 13الشكوى مكرس في المادة 

مالئمة ومن شأنھا ضمان  وكذا الظروف المشددة) 12و 10،11(الواردة في المواد  العقوبات تعتبرو

 .تحقیق ھدف المعاقبة في صیاغة القانون  وقد تم. وظیفة الوقایة

 

  :توصیات للدولة الطرف

 

  التي تقود إلى " األسباب المعقولة"لكي تكون مسألة  033/2015إعادة صیاغة القانون رقم

بالفعل حق تقدیم الشكوى ضد ادعاءات  9التحقیق محددة ولكي تكرس صیاغة المادة فتح 

 . التعذیب على ید أحد وكالء الدولة أو من یقوم مقامھم

 

 ) 10المادة (التكوین . 8

                                                        
ذیب لسنة   24 ادة  2012القانون األوغندي ضد التع كوى ( 11الم دیم ش ذا ) 1(حق تق اك لھ ول انتھ دعي حص كل شخص ی

ة أخرى أو القانون، سواء كان ھو ضحیة االنتھاك أم ال، یحق لھ تقدیم شكوى لدى الشرطة أو لدى اللجنة أو لدى أ ي مؤسس
  http://www.apt.ch/content/countries/uganda.pdf..) ھیئة مختصة 

ذیب (( 13المادة . اتفاقیة األمم المتحدة ضد التعذیب - 25 ع للتع ھ خض دعي أن من لكل شخص ی على كل دولة طرف أن تض
ك في أي مكان  ة وتباشر تل ك الدول ي تل ة ف ام السلطات المختص كوى أم دیم ش ھا القضائي، حق تق داخل في دائرة اختصاص

ة قضیتھ دة دراس ور وبصفة محای ى الف اءة . السلطات عل ن كل إس ھود م ة المشتكي والش مان حمای دابیر لض اذ ت وسیتم اتخ
  )) ء بھاالمعاملة أو التخویف بسبب الشكوى المقدمة أو أي شھادة یتم اإلدال
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 التكوین . 11

توصي اللجة الدولة الطرف بتنفیذ برنامج تكوین وإعداد مقاطع دراسیة حول حقوق ) أ

ن بتطبیق القوانین على ویكون عمال األمن والعمال المكلف اإلنسان لضمان أن

  .إطالع تام بترتیبات االتفاقیة وباألخص الحظر المطلق للتعذیب 

منتظم وممنھج حول بروتوكول اسطنبول تكوین توصي اللجنة الدولة الطرف بتقدیم ) ب

لعمال الصحة واألطباء الشرعیین ووكالء الجمھوریة وكافة األشخاص 

ن الذین یتدخلون في الحراسة واالستجواب أو معاملة أي شخص اآلخری

موقوف  أو محتجز أو مسجون ولألشخاص اآلخرین المشاركین في 

 .  التحقیقات حول حاالت التعذیب

 

من اتفاقیة مناھضة  10المتعلقة بتدریس حظر التعذیب تأخذ جزءا كبیرا من مضمون المادة  7المادة 

من  7معامالت والعقوبات القاسیة والإلنسانیة والمھنیة وتذھب المادة التعذیب وغیره من ضروب ال

لعمال ل القانون الموریتاني أبعد من االتفاقیة بجعلھا التكوین إجباریا مع التحدید في نص القانون 

  ) .الشرطة، الدرك، القضاة(بوكالء تطبیق القوانین   المقصودین 

سلسلة  الجنائیة وقد اقترح للمھن التي تشكل ال نتظمتكوین الملقد أدركت السلطات الموریتانیة أھمیة ال

لى وزارات مختلفة من أجل تنظیم تكوینات حول مسألة یدون فنیون ومالیون تقدیم الدعم إعد شركاء

 نالتكوینیة لممثلی الدوراتد یتم بالفعل تنظیم عد من التعذیب والمعامالت السیئة والتعریف والوقایة  

خاصة اآللیة الوطنیة للوقایة من ( ینیوشبھ مؤسس) ، إدارة السجون، حرس، قضاةوكالء(ین یمؤسس

ومع ذلك ما زالت ) عین عن حقوق اإلنسان، صحفیینفمحامین، مدا(أو ممثلین للمجتمع المدني ) التعذیب 

یتعین تعاون السلطات الموریتانیة مرجوة  في ھذا الموضوع بل  متابعةوتبقى  .الحاجة إلى التكوین كبیرة 

على أن یتلقى وكالء الدولة من قضاة ومسؤولین قضائیین ووكالء على السلطات أن تسھر بوجھ خاص 

التكوین على أوسع نطاق حول ترتیبات االتفاقیة لكي یتمكنوا من تطبیقھا بصفة  جمھوریة ومحامین

سلك على س الشيء نفینطبق و . مباشرة و یدافعوا عن الحقوق الواردة فیھا أمام محاكم الدولة الطرف

دلیل فني للتحقیق الفعال حول (االتفاقیة وكذلك بروتوكول اسطنبول  متجھل غالبیتھ ناألطباء الذی

  .26)التعذیب

                                                        
  دلیل للتحقیق الفعال حول التعذیب وغیره من دروب العقوبات أو المعامالت القاسیة، الالإنسانیة أو المھینة  - 26
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ك ن ذل رطة  وفضال ع ي الش ى ممثل ا عل ین أیض ة(یتع ائیة خاص رطة القض درك ) الش الح إدارة و ال ومص

ي رس الرئاس وطني والح رس ال ة والح ة الترابی ن والمراقب وا أیض األم ذه أن یتمكن ن ھ تفادة م ن االس ا م

  .التكوینات

جون و ال الس دى عم د أب جون، وممثل(ق الء الس وطني ووك رس ال ا) الح اء تعاون ارات  بن اء زی دا أثن ج

نھم عملھم صعبة ھي األخرى ظروف الظاھر أن والمؤسسات السجنیة في نواكشوط  ن بی ك وقلیلون م أولئ

وق ة حول حق ابعوا دورات تكوینی ا حول  الذین ت ة دولی دنیا المطلوب د ال ین  وحول القواع ات المعتقل وواجب

تلقى بعض أفراد الحرس الوطني الذین خدموا في عملیات حفظ السالم  وقد  . والمعاملةظروف  االعتقال 

 . بعض الدورات التمھیدیة حول الموضوع) خاصة في ساحل العاج مع األمم المتحدة(في الخارج 

 :توصیات للدولة الطرف

  الشرطة، الدرك، القوات  قوات(متابعة جھود التحسیس والتكوین لصالح الجمھور المستھدف

و الحرس الوطني والقضاة وضباط ة مثل الحرس الرئاسي، والجیش ووكالء إدارة السجون الخاص

مع إدراج ...) الشرطة القضائیة وكتاب الضبط والصحفیین والمحامین ومنظمات المجتمع المدني

)  مدرسة الشرطة والدرك والمدرسة الوطنیة لإلدارة والصحافة والقضاء(رس التكوین جمھور مدا

 .المتعلق بمحاربة التعذیب033/2015حول مضمون اتفاقیة مناھضة التعذیب و القانون رقم 

  تنظیم دورات تكوینیة خاصة حول الوقایة من التعذیب لھیئات الرقابة الداخلیة في وزارتي الداخلیة

اللجنة الوطنیة لحقوق اإلنسان، اآللیة الوطنیة للوقایة من (ذا ھیئات الرقابة الخارجیة والعدل وك

 .)التھذیب والنواب

  حول ) طباءاألممرضین وال(تنظیم دورات تكوینیة خاصة موجھة لعمال الصحة في السجون

 دلیل للتحقیق بصفة فعالة حول التعذیب وغیره من( 1999مضمون بروتوكول اسطنبول لسنة 

 ) ضروب العقوبات والمعامالت القاسیة والالإنسانیة أو المھینة

  مع إعطاء  محاور تكوین خاصة حول احترام حقوق اإلنسان في إطار النقل من مكان آلخر تنظیم

 .األولویة للحرس الوطني

 

 ) 13و 12المادتان (الطرق الفعلیة للطعن، إجباریة التحقیق والمتابعة  .9
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  .ساءة المعاملةادعاءات التعذیب وإ. 2

ذ ) ب رف أن تتخ ة الط ب الدول ن واج راءاتم أخیر  اإلج ام دون ت تم القی ي ی ة لك الفعال

ة  ة معمق ات جنائی واردبتحقیق اءات ال ع االدع ول جمی دة ح تقلة ومحای ة  مس

ذي  بشأن التعذیب وإساءة المعاملة اء ال و إحالة مرتكبي ھذه األفعال إلى القض

  اسبةیجب أن ینزل بھم العقوبات المن

  :التحقیقات. 12

ة وتسھر إأن تضع حدا للتعذیب والمعامالت الالمن واجب الدولة الطرف ) أ انیة والمھین  نس

رط  على أن تكون ادعاءات التعرض للتعذیب و سوء المعاملة واالستخدام المف

ة و إن اقتضى  للقوة من الشرطة وقوات األمن ق سریع ومتابع موضوع تحقی

ام بع دار األحك ال إص ا الح مولة طبق ال المش ورة األفع ع خط ب م ات تتناس قوب

   .2010أثناء االستعراض الدوري الشامل في نوفمبراللتزامات الدولة 

  
  

 1.9  إجباریة التحقیق والمتابعة واردة في النصوص ولكنھا نسبیة في الواقع :

الفور تحقیقا  السلطات القضائیة المختصة تفتح على" على أن  033/2015من القانون  9تنص المادة 

ت محاولتھ أو ارتكابھ داخل معقولة لالعتقاد بأن فعل تعذیب أو إساءة معاملة تم امحایدا كلما وجدت أسباب

مفتوحا لكل من یدعي أنھ یظل یكون لوتعھد السلطات المختصة القضائیة حتى مع غیاب الشكوى  ھیئتھا

ال یكرس القانون و ."بدراسة قضیة المدعيمحایدة وتقوم ھذه السلطات على الفور وبصفة  .خضع للتعذیب

  .یمكن لكل متقاض أن یمارسھإمكانیة تقدیم الشكوى كحق  033/2015

السلطات القضائیة بعیدة  من أن تباشر  مفضوحة علنا فإن أو/ و حتى وإن كانت وقائع التعذیب موثقةو

التعذیب وسوء  حاالت ادعاءوبالنسبة لجمیع  .المسؤولیات الجنائیة الفردیةممنھجة لتحدید  تحقیقات

لم یفتح  القضاء الموریتاني ،حسب   تم اإلعالن عن العدید منھا للعموم و  توثیقھا ستطعنا االمعاملة التي 

  .علمنا، تحقیقا في أي واحدة منھا

والسلطة أن ترفض المحاكم وقضاة التحقیق الخاضعین لضغط الحكومة من الشائع  أثناء المحاكمات حتىو

السجناء ویعتبر كل واحد من ھؤالء نفسھ غیر  بھافي الشكاوى من التعذیب التي یتقدم النظر  ةالتنفیذی

  . مختص في المجال

یبقى فضفاضا جدا وھو عرضة  یتأسس علیھ فتح التحقیقالذي  "األسباب المعقولة"كما أن مفھوم 

باإلضافة إلى أن ضحایا  ن مساواة المتقاضین أمام القانون، ھذالتفسیرات مختلفة لیس من شأنھا ضما
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یجھلون  - اتجاه النظام القضائي الموریتانيالذین یبدون بعض الریبة أو الخوف -التعذیب بصفة عامة 

  . حقوقھم و التزامات موریتانیا في ھذا المجال

فاآللیة . ن من الدفاع عن حقوقھمین المتقاضین الموریتانییتمكمن أجل   ھیئات أخرى شبھ حكومیة  وتوجد

تم تقدیم الشكوى لدیھا على األقل في قضیة  -التي ھي مؤھلة لفتح التحقیق–التعذیبالوطنیة للوقایة من 

و لحد رت الضحایا المفترضین في المعتقل و یبدو أن اآللیة زاواحدة لحالة تعذیب موثقة في التقریر البدیل 

یبدو أن اللجنة  و  .بین المفترضین ألفعال التعذیب ھذه أمام القضاءلم یمثل أي واحد من المرتكالیوم 

وتبقى فعالیة  الوطنیة لحقوق اإلنسان ال تعالج حاالت ادعاء التعذیب مع أن مأموریتھا تسمح لھا بذلك

ینص كما .  27إلى اإلثبات ةحتاجم األخرى الوالیاتھاتین اآللیتین والنفاذ إلیھما سواء في نواكشوط أو في 

حول المؤسسات السجنیة على تشكیل لجنة وطنیة استشاریة حول  1970المرسوم الصادر في مایو 

ھذا و، 28السجون تضم وزارات الصحة والتھذیب والشؤون االجتماعیة والشؤون الدینیة والمالیة والداخلیة

  . التنسیق لیس مفعال لحد اآلن

 :استقاللیة القضاء  والمتابعة بمسألة عندما تصطدم إلزامیة التحقیق   2.9

لرقابة المنتظمة والممنھجة ألماكن بازیارات من خالل  29التصرف ال یقوم القضاةفي غیاب حریة 

وص علیھا استقاللیة السلطة القضائیة المنص في الواقع   وال تصمد .المراقبة النظریة الواردة في القانون

الشؤون  لمكلفة بتعیین القضاة وبصفة خاصة فيأمام نفوذ السلطة التنفیذیة ا  )89المادة (في الدستور 

 . السیاسیة

انة مرتكبي من اآلن فصاعدا بمحاكمة وإدالمتعلق بمحاربة التعذیب  033/2015القانون الجدید رقم یسمح 

إلفالت المرتكبین والمسؤولین عن من أداء عملھ وسیوضع حد فإن القضاء سیتمكن التعذیب في موریتانیا 

  .إن وجدت اإلرادة السیاسیة  عاملة في البلدالتعذیب وسوء الم

على اتفاقیة عند المصادقة  20على المادة الصعید الدولي وبسبب التحفظ الذي أبدتھ موریتانیا  علىو

 21بموجب المادتین تعترف باختصاص لجنة مناھضة التعذیب وفي غیاب تصریحات مناھضة التعذیب 

مباشرة بعثة تحقیق في موریتانیا عذیب ال یمكن أن تسمح لنفسھا بفإن لجنة األمم المتحدة لمناھضة الت 22و

                                                        
ذیب و  - 27 ع /على الصعید الوطني، في حالة ادعاءات التع انون رف ب الق ك حس ع ذل ة یستطیع الضحایا م أو إساءة المعامل

ة اإل ة فالمحكم لطات مختلف ى س كوى إل ات الش ن القطاع د م دى العدی دنیین  ول ة للم كاوي الفردی تقبال الش ة الس ة مخول داری
ذه القضایا ي ھ ق ف ة التحقی ات مأموری ة  والمؤسس نة . الوزاری ي س اؤھا ف م إنش ي ت ذیب الت ة من التع ة للوقای ة الوطنی واآللی

ذیب 2016 ن التع ة م ا للوقای ة. خصیص ات المختص ن الجھ ان وال: وم وق اإلنس یة حق ع مفوض ات م اني والعالق ل اإلنس عم
اریخ م إنشاؤھا بت تقلة ت ة مس وق اإلنسان، منظم ة لحق ة الوطنی و  12: المجتمع المدني ووسیط الجمھوریة واللجن  2006یونی

ري دون  عید النظ ى الص ة عل فة تلقائی ال بص اكن االعتق ع أم ارة جمی ة بزی ي مأذون ة وھ ة والمالی تقاللیة اإلداری ع باالس تتمت
  . ترخیص مسبق

  .المحدد للنظام الداخلي للمؤسسات السجنیة 1970مایو  23بتاریخ  70/153من مرسوم السجون رقم  18المادة  - 28
  .المحدد للنظام الداخلي للمؤسسات السجنیة 1970مایو  23بتاریخ  70/153من مرسوم السجون رقم  18المادة  - 29
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و .حول التعذیب وال یستطیع ضحایا التعذیب والجمعیات المدافعة عنھ تقدیم شكوى من التعذیب لدى اللجنة

 .ھا األمم المتحدةرأن تباش یمكنالسلطات الموریتانیة ال تسمح بتحقیقات إن ف علیھ 

 توصیات للدولة الطرف

 واردة حول باشرة دون تأخیر في الم اءات ال ع االدع دة حول جمی تحقیقات جنائیة مستقلة ومحای

أن  إلى القضاء والعمل علىالمرتكبین المفترضین لھذه األفعال التعذیب وإساءة المعاملة وإحالة 

 .العقوبات واألحكام متناسبة مع خطورة الجریمة المرتكبةتكون 

 سسات شبھ الحكومیة والمجتمع المدني حول النفاذ إلى القضاء تنظیم حملة إعالم بدعم من المؤ

 .المعاملة  إساءة أو/المتقاضین من ضحایا التعذیب ووتقدیم الشكاوى بالنسبة لجمیع 

 االنتقال إلى للطب الشرعي عند االقتضاء من أجل  القدرات الوطنیة إنجاز تشخیص عام وتطویر

ھذه المالحظة تكوین وحول  .لتحقیقات القضائیةجانب آخر من جمع عناصر األدلة في إطار ا

األطباء الشرعیین على دلیل التحقیق الفعال حول التعذیب وغیره من دروب العقوبات 

 ). 1999بروتوكول اسطنبول (والمعامالت القاسیة الالانسانیة أوالمھینة 

 المتعلق ) لفرنسیةالنسخة العربیة والنسخة ا( 033/2015من القانون رقم  9المادة  كتابة تعدیل

بمحاربة التعذیب من أجل تكریس التعھد لدى السلطات المختصة كحق لضحایا التعذیب وإساءة 

 .المعاملة 

 من اتفاقیة مناھضة التعذیب حول اإلمكانیة بالنسبة  22و 21و 20المواد  رفع التحفظات عن

بین الدول (بال الشكاوي للجنة األمم المتحدة لمناھضة التعذیب أن تقوم بتحقیق سري وكذا استق

 ) فردیةالأو 

 لزیارة موریتانیا المقرر الخاص لألمم المتحدة حول استقاللیة القضاة والمحامین  دعوة 



24 
 

 ) 14المادة (إجراءات جبر الضرر . 10

  جبر الضرر  الالحق بضحایا التعذیب و إعادة تأھیلھم. 14

واإلداریة لضمان استفادة ضحایا اإلجراءات التشریعیة  اذمن واجب الدولة الطرف اتخ) أ

إجراءات اإلعادة  التعذیب وإساءة المعاملة من جبر الضرر بما في ذلك

وإعادة التأھیل واإلرضاء و ضمان عدم التكرار وإدراج تلك  والتعویض

   .اإلجراءات في التشریع الجنائي

 
ب على حق ضحایا التعذیب المتعلق بمحاربة التعذی 033/2015من القانون رقم  22و 21تنص المادتان 

یبدو مقتصرا على تعویض مالي على أساس الضرر الوارد في النص في جبر الضرر إال أن ھذا الحق 

 3حسب المالحظة العامة رقم أنھ  والحال .الالحق والعالجات الطبیة أو إعادة تأھیل طبي واجتماعي

كذلك مسائل اإلعادة و یشمل  لضررا جبر 2012دیسمبر  3ضة التعذیب بتاریخ الصادرة عن لجنة مناھ

  .اإلرضاء وضمانات عدم التكرار

یضمن لضحایا یجب أن  التشریع  كما أن . إجرائیة وتعویضیة اشروطیشمل الحق في جبر الضرر و 

القانون رقم في   ھوالحال أن ).المكونات المادیة(والتعویض ) الجانب اإلجرائي(الفعلي  لتجاءاالالتعذیب 

لم یتم ذكر الجانب اإلجرائي إطالقا في الباب الخامس المتعلق  تعلق بمحاربة التعذیبالم 033/2015

 30.بإجراءات جبر الضرر

 توصیات للدولة الطرف 

 ق رر الالح ر الض ن جب رى م كال أخ مان أش ى ض ا عل ادرة أیض رف ق ة الط ن أن الدول د م  التأك

ادي  رر الم ر الض ن جب ال ع ة فض اءة المعامل ذیب وإس حایا التع ق ج(بض ن طری رر ع ر الض ب

 ) واإلرضاء وضمانات عدم التكرار أو النفسیة وإجراءات اإلعادة/المتابعة الطبیة و 

  بكونھم ضحایا التعذیب وإساءة المعاملة یعرفون حقھم في من أن المتقاضین المعترف التأكد

ه عن طریق حملة إعالمیة عبر المؤسسات شبھ الحكومیة ومختلف أشكال جبرجبر الضرر 

 مجتمع المدنيوال

 )16المادة (والمعامالت الالإنسانیة والمھینة ظروف االعتقال . 11

                                                        
ادئ األساسیة  - 30 ى المب وع إل د من المعلومات، الرج بة للمزی ر الضرر بالنس ي الطعن وجب الحق ف ة ب ة المتعلق والتوجیھی

رار  دولي اإلنساني، الق انون ال رة للق ات الخطی لضحایا االنتھاكات الواضحة للقانون الدولي الخاص بحقوق اإلنسان واالنتھاك
ة  60/147 ة العام  ,A.G. Res. 60/147, Doc. ONU A/RES/60/147 (16 déc. 2005)للجمعی

http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx  
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  :االعتقال ظروف . 16
د من واجب الدو) أ اعف الجھود وتزی اتلة الطرف أن تض ل ظروف  المخصص ة لجع المالی

ل  اة داخ دنیا الحی د ال ة القواع ة ولكاف اییر الدولی ة للمع جون مطابق ع الس جمی
ین  ة المعتقل دة، (لمعامل م المتح ة األم اعي لمنظم ادي واالجتم س االقتص المجل

  )..LXII( 2076و ) XXIV(ج 663 :القراران
رب  )ب اء الش ى م ول عل ین الحص ع المعتقل من لجمی رف أن تض ة الط ب الدول ن واج م

ى  لووجبتین عل واد الض األق ة والم ات النظاف وم ومتطلب ي الی ةف  روریة األولی
ارة الط ون اإلن ى أن تك ھر عل ل وتس ة داخ ة كافی طناعیة والتھوی ة واالص بیعی

تمكن من الزنزانات وتضمن التكفل الطبي  ل والنفسي للمعتقلین وبذلك ت  التقلی
  .عدد الوفیات داخل المعتقل

ى إجراءات ) ج ر إل اظ السجون بالتوجھ أكث ة الطرف  أن تخفف من اكتظ ب الدول من واج
ي الحسبان اغیر ال دنیا لألممحبس أخذة ف اد  لقواعد ال المتحدة من أجل اعتم

  )قواعد توكیو(إجراءات غیر حارمة من الحریة 
ـ دیم  )ھ ن تق ة م فة فعلی جناء بص تمكن الس ى أن ی ھر عل رف أن تس ة الط ب الدول ن واج م

ظروف اعتقالھم وحاالت إساءة المعاملة  الشكوى أمام ھیئة مستقلة فیما یعني
  .محایدة ومستقلةتسھر على أن تكون ھذه الشكاوى موضوع تحقیقات أن و

ل ) و ل المعتق ات داخ ول الوفی ة ح ات منتظم وم بتحقیق رف أن تق ة الط ب الدول ن واج م
بابھا و دوري أن وأس ر ال ي التقری یر ف ة وتش ائیة للجن ات اإلحص وفر البیان ت

راءات القادم إلى اإلجراءات الوقائیة التي اتخذتھا سلطات السجون وتتخذ اإلج
  .لمعتقلینلحد من العنف بین االالزمة  ل

ان  ) ز وق اإلنس دة لحق م المتح ة األم نح لجن ي م تمر ف رف أن تس ة الط ب الدول ن واج م
اك  ومنظمات حقوق اإلنسان حریة الدخول إلى  ع أم ال نجمی األخص  االعتق وب

  .في زیارات مفاجئة واللقاءات الخاصة مع المعتقلین
      

  
ا  یناھز العددو راب الموریتمعتق 1800اإلجمالي للمعتقلین في موریتانی داد الت ى امت ي ل موزعین عل اني ف

ن عشرین مؤسسة سجنیة ة  . أقل م ي السجون الموریتانی ین ف ین المعتقل ن ب د م ن السجناء % 15ویوج م

ن مجموع  في ویتكدس . 31األجانب  ین م ین النصف أو الثلث ا ب أماكن الحرمان من الحریة في نواكشوط م

ركما السجناء في البالد  ة كبی د أغلبی ة توج ة انتظار المحاكم ي حال ین ف ن المعتقل رات و ة م ذ فت بعضھم من

  .طویلة قد تتجاوز عدة سنوات

  

  :مبلغ زھید : النفقة المخصصة یومیا لكل سجین 1.11

ذ المعلومات التي تم جمعھا  حسب د  .سنوات 10لم یتغیر المبلغ المخصص للنفقة الیومیة لكل سجین من وق

ا 1400على أساس  تم حساب مبلغ النفقة في البدایة ي موریتانی ي المتوسط  .من سجین ف د ف حوالي  ویوج
                                                        

ایر   31 ي ین د ف ان یوج ال ك بیل المث ى س دد  2017عل ي  116ع ي ف ل أجنب وط 3معتق ي نواكش جون ف جن  11: س ي الس ف
زي والم اء و 8رك جن النس ي س دة دول 97ف ن ع درون م م ینح یم وھ جن دار النع ي س ا : ف ا، غینی نغال، نیجری الي، الس م

ونس،  وریا، ت تان، س و، باكس اج، التوغ احل الع ا، س و ، غان امرون، الكونغ ا، الك زویال، فرنس او ، فن ا بیس اكیري، غینی كون
  ... ومغاربة صحراویین
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ل) 2017سبتمبر  7بتاریخ  2163كان العدد ( 2017سجین في موریتانیا سنة  2000 درھا  مقاب ة ق میزانی

ورو یقل بقلیل من ملیون في السنة أي أ) 2018التقدي بدایة أوقیة قدیمة قبل اإلصالح ( ملیون أوقیة  395

  : النفقات اآلتیة موزع على

 .في الیوم لكل سجینأوقیة  300 أيملیون أوقیة للتغذیة في السنة  250 -

  أوقیة في الیوم لكل سجین 12ة أي مالیین أوقیة للصحة في السن 10 -

 أوقیة في الیوم لكل سجین  20للنظافة أي سنویا  ملیون أوقیة 17 -

  :اكتظاظ السجون:   11.2

  :جون في نواكشوط السعة النظریة لثالثة س: جدول

 

 سجن دار النعیم   معتقال 350

 السجن المركزي   معتقال 150

 سجن النساء   ةمعتقل 40

 

فوق موضوعة من السجناء ینامون على الحشایا  فالكثیر .ي سجون نواكشوط من اكتظاظ مزمننتعا

  لسجن دار النعیم بتاریخ الزیارة المقام بھا خاللو . األرض وأحیانا بالتناوب خاصة في سجن دار النعیم

أثناء  و% 253سجین أي بمعدل اكتظاظ یساوي  885في ھذا السجن ما مجموعھ  كان 2017ینایر  23

معتقل أي بمعدل  849كان في السجن  2017ینایر  26 دار النعیم بتاریخلسجن  بھا مأخرى قی زیارة 

  .% 243اكتظاظ یساوي 

إلى مشاكل كبرى على صعید ظروف االعتقال ومعاملة  دي یؤ  ھذا االكتظاظ المزمنو ال شك في أن 

أنشطة إعادة الحصول على الماء، الحصول على العالجات الصحیة األولیة، الحصول على (السجناء 

كون في  -األكبر على األقل جزئھا–ألسباب الرئیسیة لھذا االكتظاظا لیمكن أن نجد تفسیر و. )إلخ....الدمج

  . طویلة جداغالبا ما تكون ار المحاكمة فترات االعتقال في انتظ

إلى القیام بعدد من  ومن أجل تسویة مسألة اكتظاظ السجون في نواكشوط عمدت إدارة السجون الموریتانیة

 . ن نواكشوطواالكتظاظ المرتفع جدا في بعض  سجمن أجل تخفیف معدل  في صفوف السجناء تحویالتال

كلم من  1200المدینة الواقعة على بعد (بیر أم أكرین سجن  التحویل بصفة خاصة إلى سجن أالك ووتم 

  .)العاصمة الموریتانیة

  . إلى استحالة التصنیف الضروري للسجناء داخل المؤسسات السجنیة الموریتانیةیؤدي االكتظاظ كذلك و

 عملر وسیالمتضمن تنظیم  10/1998/ 26بتاریخ  98/078من المرسوم رقم  2وبالنظر إلى المادة 

إعادة تأھیل "معاملة المعتقلین داخل المؤسسات السجنیة ترمي إلى مؤسسات السجنیة وإعادة الدمج فإن ال
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السجناء باالعتماد على استخدام كافة الوسائل التربویة والتھذیبیة والدینیة والصحیة والتعلیم المھني 

تظاظ السجون المزمن في اك معلوم أنو ."والخدمة االجتماعیة و أنشطة الریاضة والثقافة والترفیھ

  . وزارة العدل من أداء ھذه الوظیفة المتعلقة بإعادة التأھیل والتحضیر إلعادة الدمجیمنع نواكشوط 

 :توصیات للدولة الطرف

 السجنیة وظروف االعتقال على أساس تحلیل  مسائلزیادة المخصصات المالیة لفائدة ال

 .عدد السجناء الحالیینلات و یاستشرافي للحاج

 تمكین منظمات المجتمع المدني الموریتانیة وكذلك ھیئات الرقابة الداخلیة والخارجیة  تابعةم 

) الوطنیة للوقایة من التعذیب و نواب البرلمان اللجنة الوطنیة لحقوق اإلنسان واآللیة (لسلطة ل

 . من الولوج الحر لكافة أماكن االعتقال

  یقیة موجھة نحو  إعادة التأھیل و إعادة دمج حقو سجنیة متابعة التفكیر حول سیاسة جنائیة

ومن شأن ھذا اإلجراء أن یخفف من  . المعتقلین في المجتمع عبر تطویر بدائل لالعتقال

 . االكتظاظ داخل عدد من المؤسسات السجنیة الموریتانیة

 

 :ومتطلبات النظافة في السجنالحصول على التغذیة  3.11

وزارة العدل فإن نوعیة التغذیة لیست كافیة بالمقارنة مع عدد السجناء  یة التي تبذلھارغم الجھود الواقع

حسب  - وفرالسجناء في مكان قریب فإنھا ت أسرتكون وعندما  .السجون الموریتانیةداخل  الموجودین

ومن جانب آخر مكنت الزیارات المختلفة للسجون في نواكشوط  . أثناء الزیاراتأغذیة إضافیة -استطاعتھا

  . احترام القواعد األساسیة للنظافةال یستجیب إللزامیة الغذائیة  إعداد الوجبات مفادھا أن ظةمالح من

خاصة سجن دار (عدد المراحیض والحنفیات والحمامات في بعض سجون العاصمة وغني عن القول إن 

النظافة الموزعة  لیس كافیا بالمقارنة مع عدد المعتقلین في السجن وال یظھر التقییم أن كمیة مواد) النعیم

في حالة انسداد بسبب یوجد  النعیمدار ن المراحیض في بعض أجنحة سجنالعدید مكما أن . كافیة

  .وتعود ھذه المشاكل إلى النقص العام في صیانة المراحیض والحمامات داخل السجن. االكتظاظ 

 23بتاریخ الصادر   70/153من المرسوم  102و للمادة  32والحال أنھ طبقا للقواعد المتفق علیھا عالمیا

كما  النظافة الشخصیة الزمة لجمیع المعتقلین"فإن  المحدد للنظام الداخلي للمؤسسات السجنیة  1970مایو 

 ."تمنح لھم التسھیالت والوقت الكافي لالعتناء یومیا بنظافتھم الجسمیةیجب أن 

                                                        
یجب أن یتلقى السجناء تغذیة ذات جودة ویحصلون : الماء والغذاء). 2015(اعد ماندیال من قو 43و  35، 22: القواعد - 32

  . على حاجتھم من ماء الشرب وال یمكن نقص كمیة الغذاء والماء بسبب العقوبات التأدیبیة ویجب تقدیمھا دون استثناء
ى ): 2015(من قواعد ماندیال  21- 15،16،18القواعد  ب أن یحصل كل سجین عل ى یج ة حرصا عل ق صحیة نظیف مراف

اب المناسبة  ة المراحیض والثی واد نظاف ى م اء وعل احترام قواعد النظافة واحترام الكرامة، ویجب ضمان الحصول على الم
  . وتخصیص سریر
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 : توصیات للدولة الطرف

 لق بشؤون النظافة والتغذیة على أساس تقدیرات زیادة المخصص الیومي للمعتقلین فیما یتع

 . لعدد المعتقلین والحتیاجاتھم الغذائیة

  النظام الغذائي العام (بدورھم في إطار تقییم الحاجات الغذائیة للمعتقلین تذكیر أطباء السجون

 ) واألنظمة الغذائیة الخاصة

 ي المؤسسات السجنیة القیام بتشخیص عام لمشاكل صیانة المرافق الصحیة  والحمامات ف

 .الموریتانیة من أجل إعداد خطة عمل لالستجابة للمشاكل المطروحة

  التأكد من أن عدد المراحیض والحنفیات والحمامات یستجیب للقواعد الدنیا المعترف بھا دولیا

  .عند االقتضاء تركیب تجھیزات إضافیة لھذه المرافق عند الضرورة و

  السجون یكون مكلفا باكتشاف مشاكل الصیانة في السجون تعیین شخص مرجعي داخل إدارة

 .الثالثة من أجل تسویة المشاكل المطروحة على صعید صیانة المرافق الصحیة

 

  :الحصول على العالجات الصحیة وعمال الطب 4.11

 

ن عمال الطب  أحد الرھانات الكبرى التي یتعی العدد الكافي منالحصول على العالجات الصحیة ویشكل  

ھا في مجال احترام ظروف االعتقال من شأن على السلطات المسؤولة عن السجون في موریتانیا أن ترفع

  . والمعاملة

لم یصرح أي واحد من األشخاص لیس متبعا إذ عند دخول السجون  المنتظمیبدو أن الفحص الطبي و 

الفحص على ید طبیب عند  من استفادبأنھ  2018-  2017الذین تمت مقابلتھم أثناء زیارات السجون سنتي 

ھذا الخلل إشكالیا جدا في مجال الصحة داخل یعتبر و .  من السجون الثالثة في نواكشوط القدوم إلى أي

السجون ألن غیاب ھذا الفحص الطبي عند الدخول ال یسمح باكتشاف األمراض المعدیة كما ال یسمح 

أو إساءة /أثناء مسارھم السابق للتعذیب و  أیضا بالتعرف على المعتقلین الذین قد یكونون تعرضوا

و الحال أن الحق في الفحص على ید طبیب یجب أن یكون تلقائیا ولیس فقط بعد تقدیم الطلب  . المعاملة

  .المتعلق بمحاربة التعذیب 033/2015ینص على ذلك القانون رقم   كما 33من المعتقل أو المعتقلة

                                                        
  المتعلق بمحاربة التعذیب 033/2015، الضمانات األساسیة المتعلقة بالحرمان من الحریة، القانون رقم 4المادة  - 33
وف : الفحوصات الطبیة) . 2015(من قواعد ماندیال  34و 30اعدتان الق ي الصحة أن یفحص كل موق ى أحد مھنی یجب عل

  .في أسرع وقت ممكن بعد توقیفھ
د دیال  34-30، 25: القواع د مان ن قواع حة) 2015(م ال الص ون : دور عم ب أن یك جن یج ل الس حة داخ ي الص دور مھنی

ة داخل مستقال بوضوح عن إدارة السجن وتن ة المطبق ة والمھنی اییر األخالقی س المع طبق على عمال الصحة داخل السجن نف
  .ومن واجب عمال الصحة داخل السجن أن یبلغوا عن أي عالمة للتعذیب أو غیره من المعاملة الالانسانیة(...) المجتمع 
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في عدة أماكن للحرمان من مقابلة الطبیب عند الدخول  من المنع،  2018، یونیو یسمح  حالة ج ب

   :الحریة في نواكشوط

وبقي ھناك قرب مبنى سوكوجیم   1إلى مفوضیة لكصر  2018إثر توقیفھ في یونیو " ج ب" تم نقل 

طلب مقابلة الطبیب فور وصولھ إلى وأیام معتقال مع خمسة آخرین في زنزانة قذرة جدا  5طیلة 

و بعد ثالثة أیام  . من ھذا الحق وكذا الحق في االتصال بأسرتھ لكنھ منعتصال بمحامي المفوضیة واال

حیث بقي بضع  قبل إحالتھ أمام وكیل الجمھوریة من االعتقال في المفوضیة تم استجوابھ ثالث مرات

حیث بقي عدة  إلى سجن دار النعیم " ج ب"تحویل  دقائق دون أن یتمكن من الكالم ثم تم بعد ذلك

وقد تعرض للضرب فور وصولھ على ید  .2016یولیو  4ساعات قبل نقلھ إلى السجن المركزي یوم 

  (...).عند وصولھ تم منعھ من مقابلة الطبیب ومن مقابلة محامي  و. عدة عناصر من الدرك الوطني

یود الق ھالم في الظھر بسبب وضعآلمقابلة الطبیب " ج ب"طلب  وما إن وصل إلى سجن أالك حتى

 . إدارة السجن منعتھ من ذلك غیر أن فترات طویلة في أوضاع مؤلمةل

 

ت الطبیة أثناء فالسجال :یستحق مسك السجل الطبي مزیدا من العنایة على صعید حمایة البیانات الشخصیة

لدرجة أن عمال الطب لم مرتبة لم تكن  2017بھا داخل عدة سجون في العاصمة سنة  الزیارات المقام

في صیدلیات بعض مواد منتھیة الصالحیة  لوحظ وجودوفي نفس الزیارات . ا حاضرینیكونوا وقتھ

كما  لك التي یتعین تجدیدھاأو  ت/وضع جرد منتظم للمخزونات المتوفرة و و علیھ فمن المناسب .  السجون

فقد أعلنت . ت أو الذین معھن أطفال صغار السنیجب منح عنایة خاصة للنساء الحوامل و المرضعا

  .34عالجات ما بعد الوالدة لنساء أنھ من الصعب الحصول على سجینات أثناء عدة زیارات لسجن اال

إدارة السجون لم تكن تتوفر یات المرجعیة ألن أن تطرح بانتظام مشكلة التحویل الطبي إلى المستشف ویمكن

  .وذلك طیلة عدة شھور  2017بدایة / 2016على سیارة إسعاف في نواكشوط في نھایة 

مرضى بالسل الرئوي  8أن سجن دار النعیم یوجد فیھ  2017تبین خالل الزیارة المقام بھا في ینایر و

تي حسب المعلومات ال و .الالزمة لھم معزولین في زنزانة خاصة ومن الصعب تنظیم التحالیل المخبریة

ة معالجرنامج خاص بالرئوي على قطاع أو ب ال یتوفر البرنامج الوطني لمحاربة السلفحصول علیھا تم ال

كما أن  .2016وفیات على األقل في السجن سنة  8وقد حصلت . مسألة السل الرئوي داخل السجون

                                                                                                                                                                             
عین ألي  24المبدأ  ع األشخاص الخاض ة جمی م المتحدة لحمای ال أو السجن من مجموعة مبادئ األم كال االعتق كل من أش ش

  ) 1988دیسمبر (
  نساء معتقالت مع أطفال صغار دون سن سنة واحدة  5كان ھناك   2017أثناء الزیارة في ینایر  - 34
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وفیات على  4وقد حدثت  . قرار بطلب عملیة التشریح أم الال تمتلكعملیات التشریح لیست تلقائیة واألسر 

  . وين بالسل الرئضحیتھا معتقلون مصابو 2017 العام األقل منذ مطلع

 

 توصیات للدولة الطرف 

 

  زیادة المخصص الیومي المقابل للعالجات الصحیة للمعتقلین 

 وزارات الصحة ووزارة المالیة من أجل ضمان الفحص الطبي ي یجمع بین يعمل تشاور تنمیة

وبإمكان وزارة الصحة أیضا أن تفكر في  .إلى السجن طبقا للقانون ھدخولللسجین  فور  التلقائي

رة اإلسعاف تحت تصرف إدارة السجون في العاصمة الموریتانیة لتفادي فترات وضع سیا

من انتظار نقل الحاالت الطبیة وكذا القیام بالتنسیق مع وزارة العدل من أجل التكفل طویلة 

 ).السل الرئوي وغیره من األمراض(باألمراض المعدیة 

  2من المادة  4ى مستوى الفقرة المتعلق بمحاربة التعذیب عل 033/2015تعدیل القانون رقم 

لجعل ھذه الزیارة الطبیة " المعتقل بناء على طلب"عبر إضافة عبارة المتعلقة بزیارة الطبیب 

 . إجباریة ضمن اإلجراءات القانونیة

  التأكد من الحمایة الكاملة للبیانات الشخصیة والسجالت الطبیة للمعتقلین المرضى 

  مراض المنتشرة داخل السجون الموریتانیة من أجل القیام منذ لألالقیام بدراسة وبائیة شاملة

كما یمكن أن یتم إدخال تحلیل أكثر .  ة لطلب األدویة و اللوازم الطبیةالبدایة بوضع خطة مناسب

 . لعالجات ما قبل وما بعد الوالدة في إطار ھذه الدراسةدقة 

  كل شھرین مثال(منھجي  منتظم و وضع جردیجب ھذه الدراسة الوبائیة  بالتوازي معو (

 .التقدیر المسبق لالحتیاجاتلألدویة واألدوات من أجل 

  القیام بتشخیص عام لقدرات قسم الطب الشرعي المرتبط بالسجون الموریتانیة و تطویر قدراتھ

على ترتیبات بروتوكول اسطنبول عند االقتضاء  وإطالع عمال الطب واإلدارة في السجون 

قوبات و المعامالت حقیق بصفة فعالة حول التعذیب وغیره من العدلیل للت( 1999لسنة 

 )نسانیة أو المھینةالقاسیة، الالإ
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 35لى االستشارة القانونیةولوج إال 5.11

 

باألمر سریة مع موكلیھم ال یة نفراداالن في المقابالت  المحامین الراغبیم یاقالحظ یفي سجون العاصمة 

لیست مالئمة بالنسبة للمحامین الذین یجب أن وھذه الظروف  .ھسیر السجن وفي غیابمداخل مكتب 

مكتب مسیر أن یحتكروا غرفة خاصة دون أن یشوش علیھم عمل إدارة السجن ودون تخصص لھم 

 .السجن

 

 

 توصیات للدولة الطرف 

 

 

  موكلیھم في ظروف تستجیب ألخالقیات المھنة وسریة التأكد من أن المحامین یستطیعون مقابلة

 .ادثة بین المعتقل و محامیھالمح

 

 :السجن االنفرادي في زنزانة التأدیب  6.11

كانت الزنزانات في غایة  زیارة الجناح التأدیبي و 2017شملت زیارة سجن دار النعیم في ینایر 

وكانت ظروف النظافة داخل الجناح  إذ یستحیل التمدد داخلھا )م X 1.50م  1(صغیرة  كما كانت.القذارة

 كولم یكن ھنا). اه راكدة، و میاه شدیدة الملوحةرائحة كریھة، فضالت، می( : في حالة یرثى لھاي التأدیب

كانوا ن ثالثة من المعتقلین ما أك. أي منفذ تدخل منھ أشعة الضوء الطبیعي إلى الزنزانات التأدیبیة

یوما دون إمكانیة  11ة داخل زنزانات الحبس االنفرادي أثناء الزیارة بسبب عقوبة تأدیبیة لمدموجودین 

للتأكد من ودون مراقبة من عمال الطب  36الخروج ساعة واحدة في الیوم طبقا لقانون السجون الموریتاني

  . عتقل مع الحبس في الزنزانة االنفرادیةمة الوضع الصحي لمن یءمال

 :توصیات للدولة الطرف 

 

                                                        
م  4المادة  - 35 انون رق ذیب  033/2015من الق ة التع ق بمحارب ة، . المتعل ان ن الحری ة بالحرم مانات األساسیة المتعلق الض

ادة  ن 14الم م  م وم رق اریخ 70/153المرس ایو  23: بت د  1970م جنیة و القواع ات الس داخلي للمؤسس ام ال دد للنظ المح
  .الممثلون الشرعیون): 2015(من قواعد ماندیال  41،53،61،119،120
المحدد للنظام الداخلي للمؤسسات   1970مایو  23: بتاریخ 70/153من المرسوم المتعلق بالسجون رقم  51المادة  - 36

  .السجنیة



32 
 

 ت التأدیب في السجون االتأكد بصفة كاملة من أن ظروف االعتقال في أجنحة أو زنزان

 . مطابقة للمعاییر الدولیة المطبقة على الحبس االنفرادي في الزنزانة التأدیبیة الموریتانیة

  التأكد من أن األشخاص الموضوعین رھن الحبس االنفرادي التأدیبي یستطیعون الخروج من

أن األطباء  زنزانتھم لمدة ساعة في الیوم طبقا لقانون السجون الموریتاني والتأكد من

یشخصون بصفة نظامیة ومستقلة مدى التناسب بین الحالة الجسمیة والعقلیة للمعتقل مع 

ویجب أن یتم تقییم ھذا التناسب على ید عمال الطب بصفة منتظمة  . الحبس االنفرادي التأدیبي

 . یوما متتالیة 15أن تتجاوز  أبدا طیلة فترة العقوبة التأدیبیة التي ال یمكن

 لسجناء األجانبا 7.11

في السجن  11: سجین أجنبي داخل سجون نواكشوط الثالث 116كان ھناك  2017في مطلع سنة 

مالي، السنغال، نیجیریا، : ینحدرون من عدة دول في سجن دار النعیم  97ن النساء و في سج 8المركزي، 

 ساحل العاج، التوغو، باكستان، غینیا كوناكري، غینیا بیساو، فنزویال، فرنسا، الكامیرون، الكونغو، غانا،

لوماسیة حاول مسیر السجن االتصال مع الممثلیات الدبوقد ...سوریا، تونس، و مغاربة صحراویین

  .ممواطنیھ ونیزور الحاضرة ولكن القلیل منھم

زیارات  القول بأن على السجناء األجانبأغلبیة  اتحدتأثناء زیارات سجون العاصمة الموریتانیة و

ممثلیاتھم الدبلوماسیة أو القنصلیة تبقى حاالت نادرة وأنھا تحدث بوجھ خاص خالل شھر أشخاص من 

فإن سفارات السنغال والنیجر وفرنسا ھي وحدھا التي تزور وحسب المعلومات المحصول علیھا . رمضان

  . مواطنیھا المعتقلین

  :توصیات للدولة الطرف

 إجراءات اإلبالغ عن المعتقلین األجانب قد  من أن 37التأكد، طبقا للقانون الدولي في المجال

مع احترام حق المعتقل في اختیار إشعار أو عدم إشعار  في الحسبان  وضعتھا وزارة العدل

 .إلیھ سفارة أو قنصلیة البلد الذي ینتمي

 

  :االستخدام  المفرط للقوة على ید قوات الشرطة وقوات األمن. 12

 

 وتحریر ھذا التقریر البدیلمعلومات الإلنسان التي شاركت في جمع تلقت الجمعیات المدافعة عن حقوق ا

من أجل قمع و قامت بتوثیق حاالت استخدمت فیھا قوات حفظ النظام القوة استخداما مفرطا خاصة  أخبارا

 . المظاھرات

                                                        
  ).یجب أن یتوفر األجانب على إمكانیة االتصال بممثلیھم القنصلیین: 2015(من قواعد ماندیال  62القاعدة  - 37
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ثناء ویمكن لألشخاص المعارضین علنا للسلطة القائمة أن یكونوا ضحایا إلساءة المعاملة وحتى التعذیب أ

الركالت، الضرب (وتقوم قوات األمن بانتظام باإلفراط في استخدام القوة . ھم النظریةتوقیفھم و مراقبت

إطالق ب والباطلقمع المظاھرات عندما ینتقد ھؤالء المتظاھرون  عمل الحكومة أو ی) باألحزمةبالعصا و

خاصة عندما یتعلق األمر  وتلك ھي الحال بصفة .أو المعتقلین السیاسیین/ الرأي و  سجناءسراح 

بتجمعات المناضلین والمتعاطفین مع حركة إیرا موریتانیا والمعارضین السیاسیین والشباب المعبئین 

 . ارتفاع األسعارالستنكار 

 

 الة تعذیب على ید الشرطة القضائیة ح، 2016یولیو " د. أ" حالة

 

ة القضائیة في تفرغ زینھ بأنھا تشبھ یصف مفوضیة الشرط 2016الذي تم اعتقالھ في یولیو " د. أ" 

حیث تلقى الصفع عدة مرات  ملة فور وصولھ داخل ھذه المفوضیةفقد تعرض فیھا إلساءة المعاالجحیم 

ضغط وجھھ على األرضیة المبلطة عدة مرات داخل المفوضیة التي كان یوجد على الوجھ و تم أیضا 

وقد سحبھ أحد المسؤولین لكي  . على قدمیھ ویدیھمشدودة  فیھا وعند وصولھ ھذا المكان كانت القیود

یسیر داخل المكان وھو ما كان شبھ مستحیل بالنسبة لھ بسبب القیود المربوطة بشدة التي ال تسمح لھ 

یداه وضعت وبتحریك قدمیھ وبعد نقلھ إلى مكان بقي سریا في نواكشوط تم كذلك وضع القیود في رجلیھ 

في السقف وقد تم رفعھ ثم أرخى ھؤالء الجالدون الحبل قبل أن  خلف ظھره وھو مربوط بحبل معلق

وكان مفوض إدارة المراقبة الترابیة  . على بعد عدة سنتمترات من األرضیة حر یمسكوه أثناء سقوط 

عدة مرات وھو ممدد على األرضیة كما تعرض للضرب بالعصا على بطن " د. أ" وقام بركل حاضرا 

  .القدمین عدة مرات

إال في الیوم  یتمكن من رؤیة المحامینلم كما أنھ ابل طبیبا أثناء إقامتھ في ھذه المفوضیة ولم یق

فجرا قبل إحالتھ إلى سجن  4:00وقابلوه داخل مكتب وكیل الجمھوریة عند الساعة الخامس من اعتقالھ 

 . دار النعیم

 

من مكان التوقیف إلى (مكان آلخر أثناء النقل من ھذا االستخدام المفرط وغیر المتناسب للقوة یتم كذلك 

المستشفى / المركز الطبيالنقل إلى المحكمة أو كذا أثناء مخفر الشرطة أو الدرك ومن سجن إلى آخر و

 .نسانیة و المھینة  مثل اإلھانات أمام العمومالالإیكون السجناء  أثناء النقل عرضة للمعامالت ف  )المرجعي

 

  2016، یولیو " د. أ"أثناء النقل من مكان آلخر، حالة حاالت معاملة ال إنسانیة ومھینة 
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 5غادرت السیارات الـ . د سجون نواكشوط إلى سجن أزویراتمن أح 2016في یولیو " د. أ" تم نقل 

فجرا وتوقفت في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال في  4:00شخصا في حدود الساعة  20التي تنقل 

كان المعتقلون مقیدي األیدي واألرجل طیلة . زویرات من أجل األكلمدرسة في منطقة شوم على طریق أ

بول و لم یسمح الحرس المشرفون على عملیة النقل للسجناء بفتح تالرحلة وھكذا تعین علیھم ال

على  الماءسكبوا وتولوا ھم بأنفسھم فتح البنطلون للسجین الذي یرغب في التبول ثم بنطلوناتھم 

المعتقلین في البدایة یأكلون والقیود في الحرس  وقد ترك. غالق البنطلونالذكري  وأعادوا إ عضوه

تمكن المعتقلون من القیام ض المعتقلون ذلك وزادت حدة الموقف وبعد مفاوضات فأیدیھم وأرجلھم فر

 .قبل أن یستأنفوا الرحلةبالوضوء والصالة وأكلوا بدون قیود 
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  :توصیات للدولة الطرف 

 شرطة، درك، حرس وطني، شرطة مكلفة بمحاربة (لفین بتطبیق القانون الوكالء المك تكوین

 المعاییرحول ) الحرس الرئاسيالمخدرات، المصالح المكلفة بمحاربة اإلرھاب، مصالح األمن، 

المناسبة المتفق علیھا دولیا في مجال حفظ النظام وتكوینھم حول احترام الحقوق األساسیة 

 .أثناء عملیات نقل السجناء

 تصریح بعدد الشكایات الواردة على وكالء الجمھوریة أو السلطات المختصة األخرى حول ال

رتب عدد ھذه الشكایات التي ت:اإلفراط في استخدام القوة على ید قوات حفظ النظام ادعاءات 

عدد الشكایات  شكایات التي تم حفظھا دون متابعة وعدد ال علیھا تحقیق جنائي أو تأدیبي و

و المرتكب أو المرتكبین إدانة عدد الشكایات التي قادت إلى  موضوع متابعات وكانت  التي 

التأدیبیة المطبقة مع اإلشارة لمدة العقوبات بالسجن وإجراءات جبر أو / العقوبات الجنائیة و

  .والتعویض الممنوحة للضحایا الضرر 

 

 :خالصة

ى  دیل الشكریوجھ المساھمون والموقعون عل ر الب ذا التقری ل  ھ ة  الجزی ذیب التابع ة مناھضة التع ى لجن إل

دیم مالحظات وتوصیات ھم نیلتمك 64ة الفرصة التي تمثلھا الدورة على إتاحلألمم المتحدة  ة  من تق  موجھ

ة حول مسألة ى السلطات الموریتانی ة   إلى اللجنة وكذا إل يالوقای ن جریمت ذیب  م ة  التع و وإساءة المعامل

 .ة تأھیل ضحایا التعذیبوحول مسألة إعادمعاقبتھما 

أن تشكل ھذه الوثیقة أساسا لحوار بناء سواء مع لجنة  فيالمساھمون والموقعون لھذا التقریر  و یأمل 

 ..مناھضة التعذیب أو مع السلطات الموریتانیة من أجل تطبیق ترتیبات اتفاقیة مناھضة التعذیب

 

 

 


