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ةــــــــــــــــمقدم  
 

 السادة،،و  السيدات
مف أقسى صور انتياؾ حقوؽ اإلنساف ولؤلسؼ فقد كاف التعذيب وال يزاؿ، أحد يعد التعذيب 

الوسائؿ التي تمجأ إلييا بعض األنظمة الحكومية ألغراض مختمفة؛ فقد يكوف لمتنكيؿ بالمعارضيف 
فراد وقد يكوف بيدؼ الحصوؿ عمى دليؿ السياسييف وقد يكوف صورة مف صور العقاب لبعض األ

في مجاؿ البحث الجنائي وأيا كاف السبب الذي يدفع لمتعذيب فيو مرفوض أخبلقًيا وغير 
أدانو المجتمع الدولي كجـر تعد ممارسة التعذيب عدواًنا عمى الكرامة اإلنسانية، لذلؾ ( 1)مشروع

 كانت الظروؼ. اأيً  اقاطعً  اولي تحريمً ُيرتكب في حؽ الكرامة اإلنسانية، كما حرمو القانوف الد
و أو العقوبة القاسية أوذلؾ بموجب نص اتفاقية مناىضة التعذيب وغيره مف ضروب المعاممة 

ومع ذلؾ فيو أمر يتكرر حدوثو كؿ يوـ وفي كؿ بقاع األرض ( 2)و الميينة،أنسانية إبلال
لمواجية التعذيب وغيره مف  وباألخص في الدوؿ العربية، ولذلؾ البد مف اتخاذ خطوات عاجمة

 .قاسية أو البلإنسانية أو الميينةضروب المعاممة أو العقوبة ال
تخمو أية دولة عربية مف ممارسات وانتياكات لحقوؽ االنساف وانتشار لجريمة التعذيب  وتكاد ال

عمى مستوى الثقافة  اوأيضً بصورة واسعة النطاؽ عمى مستوى التشريع وعمى مستوى الممارسة 
ف كاف بدرجات متفاوتة، ويأتي ذلؾ برغـ ما ا، وبصورة متصاعدة وممفتة لؤلنظار أيضً الوعيو  ، وا 

تعمنو تمؾ الدوؿ مف احتراميا لممواثيؽ والعيود الدولية وتوقيعيا عمى اتفاقية مناىضة التعذيب 
اآلخر وغيره مف ضروب المعاممة أو العقوبة القاسية أو البلإنسانية أو الميينة وتصديؽ البعض 

 عمييا.
ييدؼ إلى إنشاء نظاـ قوامو القياـ بزيارات منتظمة مف قبؿ  (3)وىناؾ بروتوكوؿ ممحؽ باالتفاقية

لجنة دولية وآلية وطنية مستقمة لؤلماكف التي يحـر فييا األشخاص مف حريتيـ، بغية الوقاية 
أو الميينة. وبمقتضى  ومنع التعذيب وغيره مف ضروب المعاممة أو العقوبة القاسية أو البلإنسانية

ىذا البروتوكوؿ يجب عمى الدوؿ األطراؼ فيو أف تنشئ آلية وقائية وطنية مستقمة واحدة أو أكثر 
لموقاية ومنع التعذيب وغيره مف ضروب المعاممة أو العقوبة القاسية أو البلإنسانية أو الميينة 

عضاء المصادقة عمى ؿ األعمى المستوى المحمي. يدعو البروتوكوؿ الممحؽ باالتفاقية الدو 
لية وقائية وطنية، خبلؿ عاـ مف تاريخ المصادقة عمى البروتوكوؿ تمنح آلى انشاء إالبروتوكوؿ 

 المياـ التالية:
( القياـ، عمى نحو منتظـ، بدراسة معاممة األشخاص المحروميف مف حريتيـ في أماكف 1

 .االحتجاز
ممة أو العقوبة القاسية أو البلإنسانية أو بتعزيز حمايتيـ مف التعذيب ومف ضروب المعا (2

 الميينة
تقديـ توصيات إلى السمطات المعنية بغرض تحسيف معاممة وأوضاع األشخاص المحروميف  (3

وغيره مف ضروب المعاممة أو العقوبة القاسية أو البلإنسانية أو  مف حريتيـ ومنع التعذيب
 .عتيا األمـ المتحدةالميينة، مع مراعاة المعايير ذات الصمة التي وض

                                                           

 1٦٧ص ( ٧١1٢، دور املنظمات غري احلكومية الدولية يف تطوير القانون الدويل العام ،دار النهضة العربية )هبوسعدأحافظ .راجع د 1))
 1٣٩٦ديسمرب  1١الذي اعتمدتو اجلمعية العامة يف  ٩٣/٦٦صدرت االتفاقية مبوجب قرار اجلمعية العامة رقم  (٧)
 https://www.ohchr.org                                                   الربوتوكول االختياري التفاقية مناىضة التعذيب( ٩)



2 
 

 ( تقديـ اقتراحات ومبلحظات تتعمؽ بالتشريعات القائمة أو بمشاريع القوانيف.4
 

 فييب المنعقد ذلقد أكدت خبلصات المنتدى العالمي لمبروتوكوؿ االختياري التفاقية مناىضة التع
الدورة الثانية ف آليات الوقاية الوطنية والمقررة في أالمبادئ التوجييية بشو  2111جنيؼ نوفمبر

 : (4)عمى شروط أساسية منيا 2111 برعشر لمجنة الفرعية لمنع التعذيب في نوفم
: تحتاج اآللية الوطنية إلى ضماف استقبلليا أف تكوف متحررة مف نفوذ الحكومة، أي االستقاللية

ف ينص عمى مياميا في القانوف أو أومة مف طرؼ المؤسسة التشريعية، و يجب أف تكوف مدع
، وأف تكوف عف طريؽ عممية مفتوحة وشاممة تشارؾ فييا ستور، وتزويدىا بالموارد الماليةالد

ف ينطبؽ ذلؾ عمى اختيار وتعييف أمجموعة واسعة مف الجيات، بما فييا المجتمع المدني و 
 .األعضاء

لى أماكف االحتجاز مف إ ف تتمتع ىده اآللية بالسمطة، لموصوؿأيجب : الصالحيات والسلطات -
ف تتاح ليا فرصة االجتماع مع سائر األشخاص أوالوصوؿ إلى سائر الوثائؽ، و  ،ف قيوددو 

 .ومع أصحاب المصمحة المعنييف  عف مصادر أخرىفضبًل  عمى انفراد،المحروميف مف حريتيـ 
عيف المجتمع المدني والجميور أيجب أف تكوف ذات مصداقية في  :المصداقية والشرعية -

يا يتمتعوف بشرعية اجتماعية ومشيود ئأف يكوف أعضا ومف شروط ذلؾ،والمعتقميف والسمطات، 
وتقاريرىا تتمتع بالموضوعية والحياد، وضماف  ،ف يكوف عمميا ذا جودة عاليةأة، و بالكفاءة والنزاى

 .الشفافية والمساءلة داخؿ اآللية نفسيا
مة فعؿ ث، لكف مطاتبناء الثقة المتبادلة مع السلى إتحتاج اآللية  :التعاون مع السلطات -

و أا ف تكوف قريبة جدً أمتوازف بيف إشاعة التعاوف والقدرة عمى انتقاد المواقؼ مف جية وخطر 
 .و خاضعة لمسمطاتأتابعة 

لوعي عاـ مواكب ومتفاعؿ مع : لنجاح عمؿ اآللية الوطنية ىنا حاجة الوعي العام والشفافية -
 ا لآللية.ا جيدً بؿ تعتبر شريكً  لؾ،ذوتمعب وسائؿ اإلعبلـ دور حيوي في  ،عمميا

: يمكف تعزيز دور اآللية الوطنية مف خبلؿ دعميا مف طرؼ تنظيمات دور المجتمع المدني -
ا ذماكف االعتقاؿ وك لممشاركة في الزيارات ألا التنظيمات الحقوقية مثبًل المجتمع المدني وخصوصً 

 .مف خبلؿ توفير الخبراء وتقديـ المشورة الفنية
 

إنشاء  يىذه الورقة تجربة أربع دول عربية وىي )لبنان، تونس، المغرب، موريتانيا( ف وتتناول
 :آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب

 

 :انــــــــــــــــــلبن -
ا ينص عمى إنشاء لجنة الوقاية مف التعذيب، ، أقرَّ البرلماف المبناني قانونً 2116أكتوبر  19في 

الوطنية لحقوؽ اإلنساف" )الييئة( المكّمفة بمراقبة الوضع الحقوقي في الببلد وىي تابعة لػ "الييئة 
مف خبلؿ مراجعة القوانيف والمراسيـ والقرارات اإلدارية، وبالتحقيؽ في شكاوى انتياكات حقوؽ 

صدار تقارير دورية بنتائجيا.  اإلنساف، وا 
غيره مف ضروب المعاممة او لبناف لمبروتوكوؿ االختياري التفاقية مناىضة التعذيب و  انضـ

سبتمبر  5 فيالصادر  (12)و الميينة بموجب القانوف رقـ أ نسانيةالبلإو ألعقوبة القاسية ا
 منو تمتـز الدولة إيجاد آلية وطنية مستقمة لمنع التعذيب خبلؿ فترة ( 17)لممادة  ا، وتطبيقً 2118

                                                           

  https://alaoual.com                          وطنية للوقاية من التعذيب وسؤال اهلوية واالستقالليةاآللية ال ،رشيد اإلدريسي( ٦)

https://alaoual.com/
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 .(5)سنة مف توقيع البروتوكوؿ
)تـ تشكيؿ الييئة الوطنية لحقوؽ  2118يونيو  19تاريخ ب (3267)بناًء عمى المرسوـ رقـ 

 (.لتعذيب عبر تسمية أعضائيا العشرةاإلنساف المتضمنة لجنة الوقاية مف ا
عضاء الخمسة في )تـ تسمية األ 2119مارس  7 في (6)بناء عمى قرار مجمس الوزراء رقـ 

 لجنة الوقاية مف التعذيب التي تتضمنيا الييئة(.
أي عذر أو تبرير لمتعذيب ويمنع استخداـ  2117مناىضة التعذيب المبناني لعاـ  يحظر قانوف

الشيادات المنتزعة تحت التعذيب كأدلة إال ضد شخص متيـ بارتكاب التعذيب. كما يوفر 
 إجراءات خاصة لمتحقيؽ في ادعاءات التعذيب وحماية الشيود.

 الجنة الوقاية مف التعذيب كاف مطمبً نساف المتضمنة تسمية أعضاء الييئة الوطنية لحقوؽ اإل
وُكرس  2118مارس  14الذي عقد في ايطاليا في  2لمدوؿ المشاركة في مؤتمر روما  اساسيً أ

 لدعـ المؤسسات األمنية المبنانية.
التقييمي الشامؿ الذي يقدمو إلى  "انطونيو غوتيرش"ورد في تقرير األميف العاـ لؤلمـ المتحدة 

( خبلؿ الفترة مف 2116) 1711 رقـ ر، حوؿ تنفيذ قرار مجمس األمفأشي 6مجمس األمف كؿ 
حوؿ تفعيؿ الييئة الوطنية  54. الفقرة ، وناقشو مجمس األمف2118 أكتوبر 26يونيو إلى  21

ة مف البرلماف وأداء وضرورة تخصيص موازن التعذيبمف  الوقايةلحقوؽ اإلنساف المتضمنة لجنة 
 ية.ماـ رئيس الجميور أقسـ اليميف 

نساف المتضمنة لجنة تخصيص موازنة مستقمة وكافية لضماف انطبلؽ الييئة الوطنية لحقوؽ اإل
جراىا سفراء دوؿ االتحاد االوروبي وبعثة االتحاد أف التعذيب عرض في المقاءات التي الوقاية م

وفي عمنوا فييا استعداد ببلدىـ لدعـ الييئة عبر مشاريع وأنشطة. أمع الرئيس سعد الحريري و 
لمتحدة، مع المسؤوليف مـ انساف في األالمقاءات التي عقدىا مكتب المفوض السامي لحقوؽ اإل

 وىيومف رايتس واتش. Amnesty، وفي تقارير منظمات حقوؽ االنساف الدولية ال سيما المبنانييف
 

 9102للييئة للعام  تشغليوموازنة 
ـ في الييئة ويحظر عمييـ ممارسة أي عضائيا لعمميأنشاء الييئة عمى تفرغ جميع إنص قانوف 

ف يعاوف الييئة جياز إداري أنشاء الييئة عمى إعمؿ آخر خبلؿ تولييـ مياميـ. ينص قانوف 
عمى رأسو مدير تنفيذي. كما يعاوف لجنة الوقاية مف التعذيب جياز إداري خاص بيا وعمى رأسو 

 مدير تنفيذي.
ف تستعيف بعدد مف أالتي حددىا القانوف يفترض  لكي تتمكف الييئة والمجنة مف القياـ بالمياـ

نجزت الييئة بالتعاوف مع مفوضية حقوؽ أالموظفيف الدائميف والمؤقتيف والخبراء والمتطوعيف. 
برزىا أنشاء ثماف مديريات إعداد مسودة النظاـ الداخمي والذي يقترح أمـ المتحدة نساف في األاإل

 ف مف الحرية.مديرية الشكاوى، ومديرية أماكف الحرما
. يمكف لمجمس 2119شير المتبقية مف العاـ أزنة تشغيمية لفترة الستة اأعدت الييئة مشروع مو 

نة ز او مف احتياطي المو أنة العامة، ز االوزراء اف يرصد ىذه الموازنة مف خبلؿ بند مستقؿ في المو 
بعد تولي  2121عاـ يا الرسمية لمزنتاف تقدـ الييئة مو أضمف نفقات رئاسة مجمس الوزراء. عمى 

ماـ فخامة رئيس الجميورية، أداء اليميف القانونيف أعماؿ فور يـ ومباشرة األعضائيا لميامأ
                                                           

 جلنة األمم املتحدة الفرعية ملناىضة التعذيب ستزور لبنان ىل يسبق ذلك تفعيل اآللية الوطنية الوقاية ؟( 5)
lebanon.org-https://www.upr  

 جج

https://www.upr-lebanon.org/
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ميف صندوؽ، ومصادقة مجمس الوزراء عمى النظاميف أميف سر و أوانتخاب رئيس ونائب رئيس و 
 الداخمي والمالي.

 

  :ونســت -
ب بواسطة قانوف لية وطنية لموقاية مف التعذيفي إنشاء آ اتونس المرتبة األولى عربيً  احتمت

، تبنى المجمس الوطني التأسيسي، 2113أكتوبر  9نو في يوـ أ، حيث صادر عف البرلماف
المتعمؽ بالييئة الوطنية لموقاية مف التعذيب وغيره مف  2113لسنة  43، القانوف انتقاليكبرلماف 

 .(6)ضروب المعاممة القاسية أو البلإنسانية أو الميينة
تـ تكويف الييئة في إطار تجسيد البروتوكوؿ االختياري التفاقية مناىضة التعذيب وغيره مف 
ضروب المعاممة أو العقوبة القاسية أو البلإنسانية أو الميينة التي صادقت عمييا تونس في 

 .1988، والتابع التفاقية مناىضة التعذيب التي صادقت عمييا في 2111
أعضاء الييئة اليميف الدستورية أماـ رئيس الحكومة الحبيب الصيد  ، أدى2116مايو  5في 

 بقصر الحكومة بالقصبة.
ا وىو سميـ مايو الموالي، انعقدت أولى جمسات الييئة وترأسيا أكبر األعضاء سنً  18ثـ في 

مورو ليا وضياء الديف  ةيسًة لمييئة ونبيية الكافي نائبً العنابي، وانتيت بانتخاب حميدة الدريدي رئ
 ا لمييئة.ا عامً كاتبً 

، استقالتو حميدة الدريدي مف رئاسة الييئة لتعود لعضويتيا العادية، فتـ انتخاب 2117في يونيو 
 .2117يوليو  14ا في ا جديدً فتحي الجراي رئيسً 

 

 اءــــــــــــاألعض
لؾ لمدة بؿ مجمس نواب الشعب، وذا، يتـ انتخابيـ بعد ترشحيـ مف قعضوً  16تتكوف الييئة مف 

سنوات غير قابمة لمتجديد، مع تجديد تركيبة الييئة بالنصؼ كؿ ثبلث سنوات. ينقسـ  6
 أصناؼ وىـ: 6ا إلى األعضاء الستة عشر وجوبً 

 ستة أعضاء يمثموف منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عف حقوؽ اإلنساف.    
 عي.أستاذاف جامعياف مختصاف في المجاؿ االجتما    
 عضو مختص في حماية الطفولة.    
 عضواف يمثبلف قطاع المحاماة.    
 ا طبيب نفسي.ثبلثة أعضاء يمثموف األطباء مف بينيـ وجوبً     
 قاضياف متقاعداف.    

 مف جية أخرى فإف شروط الترشح لمييئة ىي:
 أف يكوف تونسي الجنسية.    
 قؿ.ا عمى األعامً  25ا مف العمر أف يكوف بالغً     
 ا. ومحايدً ا ومستقبًل أف يكوف نزييً     
أف ال يكوف قد صدر في حقو حكـ بات بالتفميس أو تـ عزلو أو إعفاؤه مف ميامو لسبب     

 مخؿ بالشرؼ.

                                                           

خالد الشرقاوي السموين ،اآللية  -https://ar.wikipedia.org ويكيبيديا، –اهليئة الوطنية للوقاية من التعذيب )تونس( ( ٦)
  s.comhttps://www.hespres                                                          الوطنية للوقاية من التعذيب،

https://www.hespress.com/
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ا بالمجمس المكمؼ بالسمطة التشريعية )مجمس نواب الشعب( في الفترة أف ال يكوف عضوً     
 النيابية التي قدـ فييا الترشح.

مب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحؿ أو مناشدة رئيس تحمؿ أي مسؤولية صُ عدـ     
الجميورية المخموع زيف العابديف بف عمي لمترشح لمدة رئاسية جديدة وعدـ تحمؿ مسؤولية في 

 الحكومة أو تقمد منصب والي أو كاتب عاـ والية أو معتمد طيمة حكـ الرئيس المخموع.
وأعضاؤىا يتمتعوف بالحصانة أثناء فترة عضويتيـ، ويمكف رفعيا بعد يذكر أف رئيس الييئة 
 موافقة أغمبية أعضائيا.

 

 ميام الييئة الوطنية للوقاية التعذيب:
القياـ بزيارات دورية منتظمة وأخرى فجئية دوف سابؽ إعبلـ وفي أي وقت تختاره ألماكف  -1

 كونوا محروميف مف حريتيـ،االحتجاز التي يوجد فييا أشخاص محروموف أو يمكف أف ي
التأكد مف توفر الحماية الخصوصية لؤلشخاص ذوي اإلعاقة الموجوديف بمراكز اإليواء  -2

 مف ىذا القانوف األساسي، 2المنصوص عمييا بالفصؿ 
التأّكد مف خمّو أماكف االحتجاز مف ممارسة التعذيب وغيره مف المعامبلت أو العقوبات  -3

ة أو الميينة، ومراقبة مدى تبلؤـ ظروؼ االحتجاز وتنفيذ العقوبة مع القاسية أو البلإنساني
 المعايير الدولية لحقوؽ اإلنساف والقوانيف الوطنية،

المحتممة لمتعذيب أو المعامبلت أو العقوبات  تمقي الببلغات واإلشعارات حوؿ الحاالت -4
حالتيا بحسب الحالة إلى  القاسية أو البلإنسانية أو الميينة في أماكف االحتجاز والتقّصي بشأنيا وا 

 السمط اإلدارية أو القضائية المختصة،
 إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العبلقة بالوقاية مف التعذيب -5

 والممارسات الميينة والمحالة إلييا مف قبؿ السمطات المختصة،
 تقديـ توصيات لموقاية مف التعذيب والمساىمة في متابعة تنفيذىا، -6
اعتماد مبادئ توجييية عامة بالتنسيؽ مع الجيات المعنية لموقاية مف التعذيب وغيره مف  -7

و الميينة في أماكف االحتجاز واآلليات ضروب المعاممة أو العقوبة القاسية أو البلإنسانية أ
 المبلئمة لكشفو،

إحداث قاعدة بيانات تجمع فييا المعطيات واإلحصائيات ليدؼ استغبلليا في إنجاز المياـ  -8
 الموكولة إلييا،

المساىمة في نشر الوعي االجتماعي بمخاطر التعذيب والمعامبلت أو العقوبات القاسية أو  -9
صدار النشريات البلإنسانية أو المي قامة الندوات والمقاءات وا  ينة عف طريؽ الحمبلت التحسيسية وا 

 واألدلة وتنظيـ الدورات التدريبية واإلشراؼ عمى برامج التكويف في مجاؿ اختصاصيا، 
إنجاز ونشر البحوث والدراسات والتقارير ذات العبلقة بالوقاية مف التعذيب والممارسات  -11

 مف الييئات عمى إنجازىا، الميينة ومساعدة غيرىا
رفع تقريرىا السنوي إلى رئيس الجميورية ورئيس الحكومة ورئيس المجمس المكمؼ بالسمطة  -11

 التشريعية ونشره بموقعيا االلكتروني وبالرائد الرسمي لمجميورية التونسية.
 

 صالحيات الييئة الوطنية للوقاية التعذيب:
 ممكنة والضرورية،الحصوؿ عمى التسييبلت اإلدارية ال -1
الحصوؿ عمى المعمومات المتعمقة بأماكف االحتجاز وعددىا ومواقعيا وعدد األشخاص  -2

  المحروميف مف حريتيـ،
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الحصوؿ عمى المعمومات المتعمقة بمعاممة األشخاص المحروميف مف حريتيـ فضبل عف  -3
 ظروؼ احتجازىـ،

 فقيا،الدخوؿ إلى جميع أماكف االحتجاز ومنشآتيا ومرا -4
إجراء مقاببلت خاصة مع األشخاص المحروميف مف حريتيـ أو أي شخص آخر يمكف أف  -5

يقّدـ معمومات دوف وجود شيود وذلؾ بصورة شخصية أو باالستعانة بمترجـ محّمؼ عند 
 االقتضاء.

 

  ربــــــــــالمغ -
البرتوكوؿ االختياري اآللية الوطنية لموقاية مف التعذيب بعد مصادقة المغرب عمى  حداثستاتـ 

الداعي إلى إنشاء آلية  2114 عاـالممحؽ باتفاقية مناىضة التعذيب الذي صادؽ عميو المغرب 
مف القانوف المنظـ لممجمس الوطني لحقوؽ  (13)ا إلى المادة وطنية لموقاية مف التعذيب. واستنادً 

وضعية وواقع معاممة األشخاص ، فإف اآللية الوطنية لموقاية مف التعذيب تقوـ بدراسة (7)اإلنساف
المحروميف مف حريتيـ، وذلؾ عبر القياـ بالزيارات المنتظمة لمختمؼ األماكف التي يوجد فييا 
أشخاص محروموف مف حريتيـ بناء عمى طمب المجمس. إضافة تقديـ التوصيات والمقترحات 

 لتعذيب.بغية تحسيف معاممة وأوضاع األشخاص المحروميف مف حريتيـ والوقاية مف ا
وكاف المغرب أحدث، ألوؿ مرة، ضمف اختصاصات المجمس الوطني لحقوؽ اإلنساف، آلية 
وطنية لموقاية مف التعذيب، ستقوـ بزيارة كؿ مراكز الحرماف مف الحرية، بما فييا مراكز السجوف 

ّكُف والشرطة والدرؾ الممكي والقوات العمومية ومراكز الطفولة والمستشفيات، وتقديـ تقارير ستم
 المشّرع والمؤّسسات المعنّية مف تطوير وتحسيف ُظروؼ الحرماف مف الحرية.

وفي الوقت الذي رحبت فيو أصوات حقوقية بيذا القرار، لـ تخؼ بعضيا، في نفس اآلف،  
 توجسيا مف مدى استقبللية ومصداقية اآللية الوطنية لمناىضة التعذيب.

 

 ا:ـــــــتانيـموري -
كتوبر أعمى البروتوكوؿ االختياري المتعمؽ بمعاىدة محاربة التعذيب في صادقت موريتانيا 

وىو البرتوكوؿ الذي يمـز الدوؿ األعضاء بإقامة آلية وطنية لموقاية مف أجؿ مراقبة أماكف  2112
 .(8)تواجد األشخاص المحروميف مف الحرية

أدى رئيسيا وأعضاؤىا  أصدرت موريتانيا القانوف المنشئ لآللية الوطنية التي 2115وفي سنة 
 .2116اليميف القانونية في يونيو  12الػ

وبحسب نص المادة األولى مف ىذا القانوف فإنو "تنشأ آلية وطنية لموقاية مف التعذيب وأنواع 
أو الميينة. وتسمى ىذه اآللية التي يندرج  البلإنسانيةالعقوبة األخرى والمعامبلت القاسية أو 

كما تؤكد الفقرة  ".نية لموقاية مف التعذيب")أووت(نساف "اآللية الوطعمميا في مجاؿ حقوؽ اإل
باالستقبللية المالية  تتمتع اآللية الوطنية لموقاية مف التعذيبالثانية مف ىذه المادة عمى أنو "

 ".والوظيفية
 نوف المنشئ ليا عف جميع السمط و"ال تتمقىوىي مستقمة بموجب نص المادة الثانية مف القا

 ".ر صبلحياتيا تعميمات مف أية سمطة( في إطا)....
                                                           

 ،٧١1٩مارس٦إعادة تنظيم اجمللس الوطين حقوق اإلنسان: إحداث ثالث آليات وطنية حلماية حقوق اإلنسان والنهوض هبا،( ٢)
https://didh.gov.ma 
[[ 

 

                                                 www.siyasi.maإنشاء آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب، موريتانيا تقرر( ٩)

https://didh.gov.ma/
https://didh.gov.ma/
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أكد عمى أنيا تتشكؿ  مف قانونيا (5)، فإف نص المادة ة لتشكيمة وتكويف اآللية الوطنيةوبالنسب
ا يتـ اختيارىـ مف بيف مواطني الجميورية اإلسبلمية الموريتانية ويمثموف عضوً 12مف رئيس و

( 2( والييئة الوطنية لممحاميف)2لؤلطباء )ىيئات وأسبلؾ جمعوية عامة مثؿ السمؾ الوطني 
( وسمؾ 2( وشخصيات مستقمة )5وىيئات المجتمع المدني المشتغمة بقضايا حقوؽ اإلنساف)

 ( .1األساتذة الجامعيوف )
( بالحصانة واالمتيازات الضرورية ألداء وظائفيـ، 22ـجميع ىؤالء بموجب ىذا القانوف ) ويتمتع

عف كؿ ما يقوموف بو فيـ أو احتجازىـ أثناء أو بعد انتياء مأموريتيـ وال تمكف متابعتيـ وال توقي
، كما يشكؿ االعتداء عمييـ أو التدخؿ في عمميـ جريمة تماثؿ جريمة االعتداء بشأف وظيفتيـ

 .  (21-21-19أثناء عممو )المواد  عمى قاض
حؽ لرئيسيا اتخاذ ، وييف عاـوبخصوص ىيكمة اآللية تتكوف اآللية مف رئيس ومكتب وجمعية وأم

، وممارسة السمطة اليرمية بتوجييات الجمعية العامة لآللية كافة اإلجراءات التنفيذية المتعمقة
، وىو اآلمر بالصرؼ والممثؿ ليا في حدود ـ اإلداري لآللية وتنسيؽ أنشطتياعمى كافة الطاق

ية والييئات ات الوطنالصبلحيات المسندة لو والمتحدث باسميا أماـ السمطات العمومية والمؤسس
 . اإلقميمية والدولية

وتمثؿ الجمعية العامة لآللية جياز التصور والتوجيو وتجتمع دوريا بحسب النظاـ الداخمي، 
وتنتخب المكتب الدائـ لآللية، ويعنى ىذا األخير بإعداد البرامج وتنسيؽ النشاطات ووضع 

لآللية، كما يتمتع رئيس وأعضاء اآللية  الجداوؿ وتنفيذ القرارات التي تصدرىا الجمعية العامة
، ونظرا لحؽ الجمعية العا مة لآللية في وضع نظاميا بمزايا وامتيازات يتـ تحديده بمرسـو

 .  الداخمي
فقد قامت ىذه األخيرة خبلؿ أوؿ دورة ليا بوضع النظاـ الداخمي لآللية الذي يحدد تنظيميا 

 .2116يوليو  16 تاريخبوذلؾ  بيا،الداخمي ويبيف قواعد سير العمؿ 
  :نطاؽ ميمة اآللية -2

أما مف حيث نطاؽ مياـ وصبلحيات اآللية، فإف نص المادة الثالثة مف القانوف المنشئ ليا حدده 
  الحصر:مف خبلؿ التأكيد عمى العديد مف الصبلحيات التي مف أىميا عمى سبيؿ المثاؿ ال 

 لؤلشخاص.كف االحتجاز الرسمي القياـ بزيارات منتظمة معمنة وغير معمنة الما -
 استعراض وضعية األشخاص المحروميف مف الحرية. -
 التعذيب.تمقي الشكوى ومزاعـ  -
 .إبداء الرأي في مشاريع القوانيف والنظـ المتعمقة بالوقاية مف التعذيب -
 صياغة التوصيات حوؿ الوقاية مف التعذيب. -
 ة بالوقاية مف التعذيب.إعداد البحوث والدراسات والتقارير المتعمق -
لى  - والقياـ بنشر تقرير سنوي حوؿ التعذيب مع إحالة نسخة منو إلى رئيس الجميورية وا 

 البرلماف بغرفتيو.
 كما تختص اآللية حسب نص المادة الثانية مف القانوف المنشئ ليا وعمى وجو الخصوص

 : بمراقبة أماكف االحتجاز التالية
  .ؿ القصر المتنازعيف مع القانوفالسجوف ومراكز إعادة تأىي -
 .(اسة )مفوضيات الشرطة وفرؽ الدرؾأماكف الحر  -
  .مؤسسات الطب النفسي -
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  .مراكز االعتقاؿ -
  .مناطؽ العبور -
 النقاط الحدودية ....الخ .  -
  .الموارد المالية لعمؿ اآللية -3
ة بإدراج خط مالي خاص مف القانوف المنشئ لآللية تقوـ الدول 23تطبيقا لنص المادة   

 باالعتمادات الضرورية لسير عمؿ اآللية.
نشرت اآللية الوطنية لموقاية مف التعذيب في موريتانيا، أوؿ تقرير  2119مايو وفى غضوف شير

يب ومراقبة أماكف االحتجاز في مختمؼ المناطؽ ذسنوي حوؿ عمميا في مجاؿ مكافحة التع
 الموريتانية.

ور أبرزىا تقييـ األوضاع العامة ألماكف االحتجاز وظروؼ المحتجزيف، وتضمف التقرير عدة محا
الوطني في ظؿ المعايير الدولية والوطنية، وتـ مف خبلؿ ىذا المحور الوقوؼ  ىعمى المستو 

القانوني المنصوص عمييا ومدى احتراـ معايير التصنيؼ  ؾمالمساحتراـ آليات  ىعمى مد
ستجابة أماكف االحتجاز لممتطمبات األساسية لحياة كريمة القانوني داخؿ أماكف االحتجاز، وا

 داخميا.
كما تطرؽ التقرير لئلطار القانوني والمؤسسي لموقاية مف التعذيب في أماكف االحتجاز الوطنية، 
وحصيمة عامة حوؿ عمؿ اآللية، وتقييـ األوضاع العامة في أماكف االحتجاز وظروؼ 

 والوطنية. المحتجزيف في ضوء المعايير الدولية
، وأشار إلى االتفاقية الدولية القانوني ببعديو الدولي والوطني وسمط التقرير الضوء عمى اإلطار

لى  لبروتوكوؿ االختياري الذي صادقت عميو موريتانيا، وتدخؿ اآللية في المناىضة التعذيب، وا 
 نطاقو.

عمؽ بتجريـ التعذيب المت 2115 -133باإلضافة إلى اإلطار الوطني القانوني خاصة القانوف
عرفيا  عمى المستوى الوطني، الذي أصبح تجريما دستوريا بمقتضي التعديبلت الدستورية التي

 تسقط بالتقادـ. ، الذي اعتبر أف التعذيب جريمة ال2112في العاـ  1991دستور 
يا كما تحدث التقرير عف اإلطار المؤسسي عف اآللية الوطنية لموقاية مف التعذيب وطريقة عمم

 ومياميا وضمانات استقبلليا التي منحيا القانوف.
فيو بأىـ التكوينات التي عرفتيا اآللية  االىتماـوقدـ التقرير حصيمة عامة حوؿ عمؿ اآللية، تـ 

في عبلقتيا مع الشركاء الوطنييف والدولييف، والورش التحسيسية التي قامت بيا اآللية لمسمطات 
 مسيري السجوف ومفوضي شرطة، ومدراء األمف الجيوي. الوطنية خاصة وكبلء الجميورية،

ورصد التقرير مختمؼ الزيارات التي قامت بيا اآللية لمسجوف في الداخؿ والمفوضيات وفرؽ 
 .(9)الوطني ىالدرؾ عمى المستو 

فى الختاـ ينبغي أف ال نغفؿ  الدور الميـ لممجتمع المدني في مكافحة جريمة التعذيب مف و 
ى التزاـ الحكومة المصرية بنصوص اتفاقيات حقوؽ اإلنساف، وتعبئة الرأي العاـ خبلؿ مراقبة مد

المحمي والدولي والتوعية بخطورة وآثار جرائـ التعذيب واستعماؿ القسوة عمى المواطنيف مف أجؿ 

                                                           

من االتفاقية  1٣مواكبة اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب يف مهمتها اإلنسانية، تقرير إىل جلنة مناىضة التعذيب حول تطبيق املادة ( ٣)
 https://tbinternet.ohchr.org                                                                                    الدولية،
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تشكيؿ وسائؿ ضغط سميمة عمى السمطات بيدؼ وقؼ ىذه االنتياكات، وزيارة أعضاء 
 االحتجاز والسجوف، والمطالبة بتعديؿ البنية التشريعية. المنظمات الحقوقية لمقار

، غاية األىمية يىو أمر في مؤسسة أمف التعذيب، عف  صيغة استقبللية ىيئة الوقايةإف 
مف  ، سيمكف الييئةلمحدد بنص قانوني وصبلحيات كاممةوافاالستقبلؿ التنظيمي والوظيفي 
في  ،مجتمع المدني والكفاءات والخبراتمف خبلؿ اشراؾ الا العمؿ بفعالية وقوة وخصوصً 

 نياية األمر مف مكافحة التعذيب. ي، بما يعزز فيف القانونية والحقوقية والمينيةالمياد
 واهلل ولي التوفيق،،

 
 


