القانون رقم  140/3102القاضي بإنشاء هيئة خفر السواحل الموريتانية

المادة االولى :تنشأ بمقتضى هذا القانون هيئة تدعى خفر السواحل الموريتانية ،وهي قوة امنية مسئولة عن
النشاط المدني للدولة في المياه الخاضعة للقوانين الموريتانية ويتمتع افراد هذه القوة بالضبطية القضائية.
المادة  :3تعمل خفر السواحل الموريتانية (خ س م ) تحت سلطة الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة  :2تكلف خفر السووواحل الموريتانية (خ س م) بالمتابعة والتفتيش والمراقبة المدنية ألنشووطة الصوويد
والبحث واالنقاذ البحري في المياه الخاضعة للقوانين الموريتانية.
وعند االقتضاء بإمكانها توسيع انشطتها على اماكن اخرى من الوطن طبقا للقانون.
كما تكلف خفر السواحل الموريتانية (خ س م) بالتعاون مع االدارات المختصة بمايلي:
 حماية البيئة في الوسط البحري؛ محاربة الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر؛ محاربة جميع انواع المخالفات والغش واالعمال االرهابية في البحر؛ حماية وسالمة البنى التحتية المينائية والمنشآت الواقعة في عرض البحر؛ تطبيق قوانين ونظم الدولة المعمول بها في البحر واالتفاقيات الدولية؛ المساعدات في مجال المالحة البحرية ( االشارات ،المنارات)؛ وبصورة عامة ،أي مهمة تكلف بها عن طريق القوانين والنظم.دون االخالل بالصالحيات المنصوص عليها في الفقرات السابقة ،فان خفر السواحل الموريتانية (خ س م)
تقوم بالتنسووووووويق واالنقاذ في البحر وتشوووووووكل الخدمة الوطنية للبحث واالنقاذ تطبيقا ألحكام الفقرة  2.2من
االتفاقية الدولية للبحث واالنقاذ البحري الموقعة  22ابريل  9121في هانبورغ (.)SAR 79
في هذا اإلطار فهي تسوهر خصووصا على تطبيق االلتزامات الدولية للجمهورية االسالمية الموريتانية فيما
يتعلق باإلنقاذ البحري.

المادة  :4تدار هيئة خفر السوووووواحل الموريتانية (خ س م) من طرف ضوووووابطا يطلق علي اسوووووم قائد خفر
السوواحل الموريتانية ،بمساعدة قائد مساعد .ويكون قائد خفر السواحل ومساعدة ضابطين ساميين من خفر
السواحل أو بصفة انتقالية منحدرين من البحرية الوطنية.
يتم تعيين القائد والقائد المسوووواعد للهيئة بم وجب مرسوووووم مقتر من طرف الوزير المكلف بالصوووويد وتنهى
مهامهما بنفس الصيغة.
المادة  :5تحدد قواعد تنظيم وتسووويير خفر السوووواحل الموريتانية (خ س م) بموجب مرسووووم ،ويشووومل هذا
التنظيم مهام مركز تنسوويق االنقاذ البحري المنشوواء بموجب المادة  3من القانون رقم  00-2002الصووادر
بتاريخ  20يناير  2002المتضمن تنظيم البحث واالنقاذ البحري.
المادة  :6يحدد مرسووووم النظام االسووواسوووي الخاص بسووولل خفر السوووواحل الموريتانية (خ س م) ،كما يحدد
االجراءات المطبقة على هذا السووووولل ،خاصوووووة فيما يتعلق باالكتتاب والرتب والوظائف المرتبطة والسووووولم
الوظيفي واجراءات التقدم ونظام االنضباط والمكافأة والعقوبة وانهاء الوظائف.
ال يتمتع افراد خفر السووووواحل الموريتانية باي حق نقابي او تجمعي وذلل بسووووبب الطبيعة الخاصووووة للمهمة
المسندة إليهم ،كما ال يحق لهم ممارسة أي نشاط سياسي.
المادة  :7تحدد االمتيازات والتشووووجيعات والعالوات وكذلل جميع الفوائد الممنوحة ألفراد خفر السووووواحل
الموريتانية بمرسووووم صوووادر عن مجلس الوزراء وبناء على اقترا مشوووترل من الوزير المكلف بالوظيفة
العمومية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصيد.
المادة  :8بصفة مؤقتة وفي انتظار اعتماد الترتيبات التشريعية المنصوص عليها اعاله ،فان خفر السواحل
الموريتانية يستمر في ضمان القيام بالمهام المسندة الي طبقا لترتيبات المرسوم رقم  902-2092الصادر
بتاريخ  2اكتوبر .2092
المادة  :9تلغى كافة الترتيبات السابقة والمخالفة ألحكام هذ القانون.
المادة  :01ينفذ هذا القانون باعتباره قانونا للدولة وينشوووووور في الجريدة الرسوووووومية للجمهورية االسووووووالمية
الموريتانية.

