مرئيات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان بشأن
املرسوم بقانون رقم ( )68لسنة  2014بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )58لسنة 2006
بشأن محاية اجملتمع من األعمال اإلرهابية

مقدمة:
تثميناً للجهود اليت يوليها جملس النواب املوقر يف كل ما يتعلق باملسائل ذات الصلة حبقوق اإلنسان
باعتبااا املؤسسااة الدسااتو ية الضااامنة حلمايااة احلقااوق ااحلريااات العامااة ،امااك كاماال التقاادير
لالعتبا ات اليت يرمي إليه املرسوم بقانون قم ( )68لسنة  2014بتعديل بعض أحكام القانون قام
( )58لساانة  2006بشا ن يايااة ا تمااك ما ارعمااا اإل ابيااة ،ابنااا ع علااب جللا نااة الشااؤان
اخلا جية االدفاع اارم الوجلين با لس ،فإن املؤسساة الوجلنياة حلقاوق اإلنساان حتيال مرئياتهاا
حااو املرسااوم بقااانون للجنااة املااوقر  ،ااضااعة يف اتعتبااا أحكااام الدسااتو االصااكوف ااتت اقيااات
الدالية حلقوق اإلنسان ذات الصلة.
اعليه فإن املؤسسة الوجلنية ترى أناه اإن كانامح ياياة ا تماك ما ارعماا اإل ابياة الايت ما
ش نها تقويض ارم ااتستقرا اترايك اآلمنني م املواجلنني ااملقيمني تعد ما مساؤاليات الدالاة
العليا ،اأن عليها اختاذ كافة اإلجرا ات اليت حتو دان تهديد ارم االسلم ار لي ،إت أن ذلك جي
أت يكااون سااببًا يف املسااا أا انتهاااف حقااوق اإلنسااان احرياتااه العامااة اوميااة بنصااو الدسااتو
ااتت اقيات االصكوف الدالية حلقوق اإلنسان ذات الصلة.
امما سبق ،فإن املؤسسة الوجلنية ستجمل مرئياتها حو أحكاام املرساوم بقاانون ،ااملتضام فضا ًال
ع الديباجة عدد أ بك مواد ،جا ت املاد اراىل منه باساتبدا نصاو املاواد ( )8ا( )15ا( )26ا
( )27ا( ،)28ااملاد الثانية اليت استبدلمح عبا "نيابة ا رائم اإل ابية" بعبا "النيابة العامة"،
ااملاد الثالثة اليت أقرت بإضافة مادتني جديدتني برقمي ( )2مكر اً ا ( )27مكر اً  ،يف حني كانمح
الرابعة ماد تن يذية.

اذلك علب الت صيل التالي:
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(املادة األوىل)
مادة (:)8
النص كما ورد يف أصل القانون:

يعاق بالسج املؤبد أا السج الذي ت يقل ع سبك سنوات ،كل م د ب شخصااً أا أكثار علاب
استعما ارسلحة ا امل رقعاات أا ريه اا بقصاد اتساتعانة باه يف ا تكااب إحادى ا ارائم املنصاو
عليها يف ذا القانون.
ايعاقا بالسااج مااد ت تىيااد علااب كااس ساانوات ،كاال ما تااد ب علااب اسااتعما ارساالحة أا
امل رقعات أا ريه ا م التد يبات بقصد ا تكاب أي م ا رائم املنصو عليها يف ال قر السابقة.
النص كما ورد يف املرسوم بقانون:

يعاق بالسج املؤبد أا السج الذي ت يقل ع سبك سنوات ،كل م د ب شخصااً أا أكثار علاب
تصنيك أا استعما ارسلحة ا امل رقعات أا ريه ا م ارعما املسهلة أا ا هاى تساتعما،ا ،بقصاد
اتستعانة به يف ا تكاب إحدى ا رائم املنصو عليها يف ذا القانون.
ايعاق بالسج الذي ت يقل ع كس سنوات ،كل م تد ب علب تصنيك أا اساتعما ارسالحة
أا امل رقعات أا ريه ا أا علب ارعما املساهلة أا ا هاى تساتعما،ا ،بقصاد ا تكااب أي ما ا ارائم
املنصو عليها يف ذا القانون.
ايعاق بذات العقوبة املنصو عليها يف ال قر السابقة كل مواجل ا تك يف اخلا ج أعما عنف
مجاعية أا عمليات قتالية ريه موجهة إىل اململكة أا شا ف فيها ب ي صو كانمح.
مرئيات املؤسسة الوطنية:

تاارى املؤسسااة الوجلنيااة أن جااو ر التعااديل الااوا د يف الاانأ أعااال قااد جااا ت أحكامااه بتشااديد
العقوبات املقر  ،أا استحداث أفعا أخرى جمرمة ،كما أن التشديد الذي سلكه املرساوم بقاانون يف
ا رائم جا ملقاصد اأ داف تتمثل يف إجياد حالة م اتستقرا ارمين ااتجتماعي ،احتقيق الردع
عا ا تكااب اذا النااوع منهاا ،ا او ت يُعاد ما قبيال التشاديد الاذي يا ف أثارعا علاب متتاك ارفااراد
بااحلقوق ااحلرياات ارساسااية ،ام ،ات تشااكل مساساًا أا انتهاكاا حلقااوق اإلنساان افقاًا ملاا أا دتااه
الصكوف الدالية حلقوق اإلنسان ذات الصلة.
اعليه فإن املؤسسة الوجلنية تت ق مك التعديل الاوا د علاب ناأ املااد أعاال كماا جاا يف املرساوم
بقانون.
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مادة (:)15
النص كما ورد يف أصل القانون:

يعاق باحلبس ماد ت تقال عا سانة ات تىياد علا ب كاس سانوات ،كال ما تعادى علاب أحاد
القائمني علب تن يذ أحكام ذا القانون أا قاامه بالقو أا العنف أا التهديد ،أثنا ت دية اظي تاه أا
بسببها.
اتكااون العقوبااة السااج مااد ت تقاال ع ا كااس ساانوات إذا نش ا ع ا التعاادي أا املقاامااة عا ااة
مستدمية أا كان ا اني حيمل سالحاً أا قام خبطف أا احتجاز أي م القائمني علب تن يذ أحكام
ذا القانون أا زاجه أا أحد أصوله أا فراعه أا أحد أقا به حتب الد جة الرابعة.
النص كما ورد يف املرسوم بقانون:

يعاق بالسج كل م تعدى علب أحد القائمني علب تن يذ أحكام ذا القانون أا قاامه بالقو أا
العنف أا التهديد ،أثنا ت دية اظي ته أا بسببها.
اتكون العقوبة السج مد ت تقل ع سبك سانوات إذا أفضاب التعادي أا املقااماة عا اة مساتدمية
دان أن يقصد ما ذلاك إحاداثها ،أا كاان ا ااني حيمال ساالحًا أا قاام خبطاف أا احتجااز أي ما
القاائمني علاب تن ياذ أحكاام ااذا القاانون أا زاجاه أا أحاد أصااوله أا فراعاه أا أحاد أقا باه حتااب
الد جة الرابعة.
اتكون العقوبة السج مد ت تقل ع عشر سنوات إذا أحدث به عمدًا عا ة مستدمية.
اتكون العقوبة السج املؤبد إذا أفضب اتعتدا إىل املوت امل يقصد م ذلك قلته.
مرئيات املؤسسة الوطنية:

ترى املؤسسة الوجلنية أن جو ر التعديل الوا د يف النأ أعال قد جا ت أحكامه بتشديد العقوباات
املقر  ،ا و تشديد جا لغرض إجياد حالة م اتستقرا ارمين ااتجتمااعي ،احتقياق الاردع عا
ا تكاب ذا النوع منها ،ا و ت يُعد م قبيل التشديد الذي يا ف أثارعا علاب متتاك ارفاراد بااحلقوق
ااحلرياات ارساسااية ،اام ،ات تشااكل مساساًا أا انتهاكااا حلقااوق اإلنسااان افقاًا ملااا أا دتااه الصااكوف
الدالية حلقوق اإلنسان ذات الصلة.
اعليه فإن املؤسسة الوجلنية تت ق مك التعديل الاوا د علاب ناأ املااد أعاال كماا جاا يف املرساوم
بقانون.
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مادة (:)26
النص كما ورد يف أصل القانون:

للنيابااة العامااة يف حتقيااق ا اارائم املنصااو عليهااا يف ااذا القااانون  -باإلضااافة إىل اتختصاصااات
املقر ،ا  -أن تصد أمر احلبس م اوامي العام أا م يقوم مقامه ملاد أا ملادد متعاقباة ت يىياد
جمموعها علب ستني يوماً.
النص كما ورد يف املرسوم بقانون:

تنش نيابة تسمب "نيابة ا ارائم اإل ابياة" يعاني أعضااب ا با مر ملكاي بناا ع علاب عارض النائا
العام ،ختتأ بتحقيق ا رائم املنصو عليها يف ذا القانون .ا،ذ النيابة أن تصد أمار احلابس
يف ذ ا رائم م اوامي العام أا يقوم مقامه ملاد أا ملادد متعاقباة ت يىياد جمموعهاا علاب ساتة
أشهر.
مرئيات املؤسسة الوطنية:

ترى املؤسسة الوجلنية أن النأ الذي اا د املرسوم بقانون أعال  ،تنااا إنشاا نياباة متخصصاة يف
نظار ا ارائم اإل ابياة ضام ا،يكال التنظيمااي للنياباة العاماة ،ا او إجارا ذا صابغة تنظيمااه
إدا ية ،مك ت كيد ا علب أن جعل تعيني أعضا نيابة ا رائم اإل ابية (ب مر ملكي) ا او ضامان
تسااتقاللية عملااها ،لااذا فااإن التعااديل الااوا د يف املرسااوم بقااانون أعااال ت يشااكل مساساًا أا انتهاكااا
حلقوق اإلنسان افقاً ملا أا دته الصكوف الدالية حلقوق اإلنسان ذات الصلة.
اعليه فإن املؤسسة الوجلنية تت ق مك التعديل الاوا د علاب ناأ املااد أعاال كماا جاا يف املرساوم
بقانون.
مادة (:)27
النص كما ورد يف أصل القانون:

مل ا مو الضاابق القضااائي إذا تااوافرت دتئاال كافيااة علااب اتهااام شااخأ با تكاااب إحاادى ا اارائم
املنصو عليها يف ذا القانون ،أن يقبض علب املتهم ملد ت جتااز كسة أيام ،اعند اتقتضا له أن
يطل م النيابة العامة أن ت ذن له مبد مد القبض ،اللنيابة العامة يف ذ احلالة مد مد القابض
ايكون مسبباً اتستلىمه ضرا التحقيق أن ت ذن باستمرا القبض علب املتهم ملد ت جتااز عشار
أيام أخرى.
اجي علب م مو الضبق القضائي أن يسمك أقوا املتهم املقبوض علياه ايرساله إىل النياباة العاماة
بعد انتها املد املشا إليها يف ال قر السابقة.
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اجي علب النياباة العاماة أن تساتجوبه يف ظارف ثالثاة أياام ما عرضاه عليهاا ،ثام تا مر حببساه
احتياجلياً أا إجلالق سراحه.
النص كما ورد يف املرسوم بقانون:

مل ا مو الضاابق القضااائي إذا تااوافرت دتئاال كافيااة علااب اتهااام شااخأ با تكاااب إحاادى ا اارائم
املنصو عليها يف ذا القانون ،أن يقبض علب املتهم ملد ت جتااز مثانية اعشري يوماً.
اجي علب م مو الضبق القضائي أن يسمك أقوا املتهم املقبوض عليه ايرساله إىل نياباة ا ارائم
اإل ابية بعد انتها املد املشا إليها يف ال قر السابقة.
اجي علب النياباة العاماة أن تساتجوبه يف ظارف ثالثاة أياام ما عرضاه عليهاا ،ثام تا مر حببساه
احتياجلياً أا إجلالق سراحه.
مرئيات املؤسسة الوطنية:

ترى املؤسسة الوجلنية أن التعديل الوا د يف املرسوم بقانون أعال  ،قاد مانمل ملا مو الضابق القضاائي
(الشرجلة) سلطة القبض علب املتهم يف ا رائم اخلاضعة رحكام القانون لحل املناقشة ملد ت جتاااز
( )28يوماً ،حيث أنه ابالرجوع إىل أحكام املاد ( )9يف فقرتها ( )3م العهد الدالي اخلا باحلقوق
املدنية االسياسية االذي انضممح له مملكة البحري مبوجا القاانون قام ( )56لسانة  2006فقاد
أقرت اجوب " تقديم املوقوف أا املعتقل بتهمة جنائياة ساريعاً إىل أحاد القضاا أا أحاد املاوظ ني
املخولني قانوناً مباشر اظائف قضائية ايكون ما حقاه أن حيااكم خاال مهلاة معقولاة أا أن
ي رج عنه.1"...
اقد علقمح "اللجنة املعنية حبقاوق اإلنساان" ااملوكال إليهاا ت ساه أحكاام العهاد الادالي يف معارض
التعليق علب نأ املاد ( )9ال قر ( ،)3م أنه جي "أن يراعب يف حالة اقف أا اعتقا اي إنسان يف
قضايا جنائية إحالته فو اً إىل أحد القضا أا املوظ ني املخولني قانوناً مباشر الوظائف القضائية،
ايضك القانون يف معظم الدا ارجلراف حداد زمنية أكثر دقة ،اترى اللجنة أن الت خه ت ينبغي
أن يتجااز أيام معداد ".2
ايف ذات الصدد ،فإن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان اأثنا نظر ا لبعض التقا ير املقدماة ما الادا
ارجلراف يف العهد الدالي ،قد أعربمح ايف ختام توصياتها لتلك الدا ع قلقها البالغ إزا قاوانني يف
عدد م البلدان اليت تسممل باحتجاز ارشخا يف عهد (الشرجلة) ملاا يرباو علاب ( )72سااعة أا
أكثر دان تقدميهم للعرض أمام موظف قضائي ،معترب ذلك اخال ًت بانأ املااد ( )9ال قار ()3
 1إن حكومة مملكة البحري امبوج انضمامها إىل العهد الدالي اخلا باحلقوق املدنية االسياسية ملىمة احس املاد ( )40منه بتقديم تقا ير دا ياة عا التادابه
اليت اختذتها االيت متثل إعماتً للحقوق املع ف بها فيه ،اتبني التقدم اورز يف التمتك بهذ احلقوق ،اعلب اجه اخلصو بيان مدى موائمة تشريعاتها الوجلنياة النافاذ
رحكام العهد الدالي.
 2التعليق العام قم ( :)8املاد ( )9حق ال رد يف احلرية ايف ارمان علب شخصه  -صاد ما اللجناة املعنياة حبقاوق اإلنساان  -اثيقاة قامHRI/GEN/1/Rev.9 ( :
) - )(Vo1.Iص حة 182
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م العهد الدالي .3كما أن ذات اللجنة ايف مناسبة أخرى أكدت علب أنه ت ينبغي التذ ع حبااتت
الطوا ئ فض ًال ع ارحوا العادية يف تقييد حق املقبوض عليه أا املتهم يف املثو أمام جهة قضائية
اعلب اجه السرعة.4
ات كيداً علب ذا النهج فقاد أاضامل "مقار ارمام املتحاد املعاين بتعىياى اياياة حقاوق اإلنساان
احرياتاه ارساساية يف سااياق مكافحاة اإل ااب" إىل أناه احتاب يف ا ارائم املتعلقااة باإل ااب جيا
إتاحاة ال رصاة لكال شاخأ ياتم احتجااز كاي ينظار أماام قااض أا موظاف قضاائي آخار يف
مشراعية احتجاز خال مد ( )48ساعة علب أكثر تقدير.5
ايف ذات املسلك ذ بمح أحكام اوكمة ارا بية حلقوق اإلنسان أثنا نظر ا قضية (براريان اآخران
ضد اململكة املتحد ) يف العام  ،1988إىل أن الت خه يف اتحتجاز(ملد أ بعة أياام اسامح سااعات) قبال
إحضا املشتبه فيهم يف إحدى قضايا اإل اب أمام قاض يٌعد ت خهاً م رجلاً .6ا او حادا باململكاة
املتحد ايف العام  2008إىل تعديل قانون اإل اب فيها ،حبيث أصبحمح مد القبض املمنوحة مل مو ي
الضبق القضائي (الشرجلة) م ( )28يومًا االيت حتتمال أن تصال يف بعاض ارحياان إىل ( )48يومااً،
لتصبمل ( )48ساعة فقق مك اجوب عرض املتهم علب اوكمة املختصة بعد انتها ذ املهلة.7
اعليه ،فإن املؤسسة الوجلنية ترى أن املد اليت منحها املرسوم بقانون أعال مل مو ي الضبق القضائي
ت تت ق مطلقاً اأحكام املاد ( )9م العهد الدالي اخلا باحلقوق املدنية االسياسية  ،إىل جان ماا
سلكته املعايه الدالية ذات الصلة ،ايشكل ذا التعديل علب أحكام القانون انتهاكا جسيماً حلقاوق
اإلنسان يف شقه املتعلق باحلق يف احلرية اارمان الشخصي ااحلق يف اواكمة العادلة.
مادة (:)28
النص كما ورد يف أصل القانون:

تبقب املعلومات املقدمة م املصاد ارمنية للحصو علب مد مد القبض املنصو عليها يف ال قر
اراىل ما املاااد ( )27ما ااذا القااانون ساارية لاادى النيابااة العامااة ،ات جيااوز البااو بهااا أا ب ااا
مقدميها ،مك عدم اإلخال ب حكام املاد ( )61م قانون اإلجرا ات ا نائية.
 3املالحظااات اخلتاميااة للجنااة املعنيااة حبقااوق اإلنسااان أثنااا نظر ااا التقااا ير الدا يااة للاادا ارجلااراف يف العهااد الاادالي اخلااا باااحلقوق املدنيااة االسياسااية ،امنهااا
(أازبكسااااااتان) :اثيقااااااة قاااااام (( ،)CCPR/CO/83/UZBأاكرانيااااااا) :اثيقااااااة قاااااام (( ،)CCPR/C/UKR/CO/6مولاااااادافا) :اثيقااااااة قاااااام
(.)CCPR/C/MDA/CO/2
 4التعليق العام قم ( :)29املاد ( )4عدم التقيد ب حكام العهد أثنا حاتت الطوا ئ  -صاد م اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان  -اثيقة قمHRI/GEN/1/Rev.9 ( :
) - )(Vo1.Iا،امش قم ( - )9ص حة 238
 5تقرير مقر ارمم املتحد املعين بتعىيى اياية حقوق اإلنسان احرياته ارساسية يف سياق مكافحة اإل اب ،ااملقدم إىل ا معية العاماة لممام املتحاد يف دا تهاا قام
( -)63اثيقة قم (.)A/63/223
 6حكاام اوكمااة ارا بيااة حلقااوق اإلنسااان الصاااد يف قضااية (براريااان اآخااران ضااد اململكااة املتحااد ) يف العااام  1988املنشااو علااب الاارابق اإللك انااي التااالي:
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57450
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تقرير مقر ارمم املتحد املعين بتعىيى اياية حقوق اإلنسان احرياته ارساسية يف سياق مكافحة اإل اب ،ااملقدم إىل ا معية العاماة لممام املتحاد يف دا تهاا قام
( -)63اثيقة قم ( - )A/63/223امش قم ()42
6
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النص كما ورد يف املرسوم بقانون:

تبقب املعلومات املقدمة م املصاد ارمنية بصادد ا ارائم املنصاو عليهاا يف اذا القاانون سارية
لدى نيابة ا رائم اإل ابية ،ات جيوز البو بها أا ب ا مقدميها ،مك عدم اإلخاال ب حكاام املااد
( )61م قانون اإلجرا ات ا نائية.
مرئيات املؤسسة الوطنية:

ترى املؤسسة الوجلنية أن النأ الذي اا د املرسوم بقانون أعال  ،جاا ليضا ي صا ة السارية علاب
مجيك املعلومات املقدمة م املصااد ارمنياة املتعلقاة باا رائم املنصاو عليهاا ،يف حاني أن الانأ
الوا د يف أصل القانون قد قصر تلك املعلومات علب ما يقدم للحصو علب مد مد القبض ،ا و أمار
تقتضيه مصلحة التحقياق يف مجياك جوانباه ،مؤكاد يف ذات الوقامح علاب حاق املاتهم يف أن يطلاك
لحاميه علب تلك املعلومات ،اعليه فإن التعديل الو اد ت يشكل مساساًا أا انتهاكاا حلقاوق اإلنساان
افقاً ملا أا دته الصكوف الدالية حلقوق اإلنسان ذات الصلة.
اعليه فإن املؤسسة الوجلنية تت ق مك التعديل الاوا د علاب ناأ املااد أعاال كماا جاا يف املرساوم
بقانون.
(املادة الثانية)
النص كما ورد يف أصل القانون:

ت يوجد للنأ مقابل يف أصل القانون.
النص كما ورد يف املرسوم بقانون:

تستبد عبا "نيابة ا رائم اإل ابية" بعباا "النياباة العاماة" أينماا ا دت بالقاانون قام ()58
لسنة  2006بش ن ياية ا تمك م ارعما اإل ابية.
مرئيات املؤسسة الوطنية:

ترى املؤسسة الوجلنية أن النأ الذي اا د املرسوم بقاانون أعاال  ،او اساتحداث تقتضايه جلبيعاة
احلا  ،بعد إنشا نيابة متخصصة حتمح مسمب "نيابة ا رائم اإل ابية" ا ي املعنياة باالتحقيق يف
تلك ا رائم ،اإليها ينصرف املعنب ،ا و أمار ت يشاكل مساساًا أا انتهاكاا حلقاوق اإلنساان افقاًا ملاا
أا دته الصكوف الدالية حلقوق اإلنسان ذات الصلة.
NIHR_BH © 15-2-2015
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اعليه فإن املؤسسة الوجلنية تت ق مك التعديل الاوا د علاب ناأ املااد أعاال كماا جاا يف املرساوم
بقانون.
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(املادة الثالثة)
مادة ( )2مكرراً:
النص كما ورد يف أصل القانون:

ت يوجد للنأ مقابل يف أصل القانون.
النص كما ورد يف املرسوم بقانون:

تسري أحكام ذا القانون علب كل مواجل أا اجان ا تكا خاا ج مملكاة البحاري عما ًال جيعلاه
فاعالً أا شريكاً يف جرمية م ا رائم املنصو عليها يف ذا القانون.
مرئيات املؤسسة الوطنية:

ترى املؤسسة الوجلنية أن النأ الاذي اا د املرساوم بقاانون أعاال  ،او اساتحداث أ اد مناه ساريان
أحكام ذا القانون علب كل مواجل أا أجان يرتكا خاا ج احلاداد اإلقليمياة للمملكاة أي عمال
يكون فيه فاعال أا شريكا يف جرمياة ما ا ارائم املنصاو عليهاا يف اذا القاانون ،ا او أمار جاا
لغاارض يايااة ارما اخلااا جي ململكااة البحااري  ،اعليااه فااإن اسااتحداث الاانأ ت يشاكل مساساًا أا
انتهاكا حلقوق اإلنسان افقاً ملا أا دته الصكوف الدالية حلقوق اإلنسان ذات الصلة.
اعليه فإن املؤسسة الوجلنية تت ق مك التعديل الاوا د علاب ناأ املااد أعاال كماا جاا يف املرساوم
بقانون.
مادة ( )27مكرراً:
النص كما ورد يف أصل القانون:

ت يوجد للنأ مقابل يف أصل القانون.
النص كما ورد يف املرسوم بقانون:

ملا مو ي الضاابق القضااائي يف حالااة اقااوع جرميااة إ ابيااة أا اجااود دتئاال كافيااة علااب احتمااا
اقوعهااا :أن يتخااذ يف حااداد النطاااق املكاااني للجرميااة الغاارض ضاابق مرتكبيهااا أا احليلولااة دان
اقوعها ،أي م اإلجرا ات اآلتية:
-1
-2
-3

ت تيش ارشخا الذي توافرت فيهم دتئل كافية علب اتهامهم ات تيش أمتعتهم.
استيقاف ات تيش املركبات العامة أا اخلاصة.
حظر حركة اسائل النقل ااملواصالت ااملشا .
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-4

-5

قطااك اتتصاااتت ااملراسااالت عا النطاااق املكاااني للجرميااة ااملواقااك الاايت تباشاار فيهااا اجاارا ات
مكافحة اإل اب  ،اذلك ملد ت تتجااز اثنيت عشر ساعة ،اجيوز مد ا بقرا م نيابة ا رائم
اإل ابية ملد أقصا ا أ بك اعشري ساعة.
منك أي شخأ تقوم بش نه دتئل قوياة علاب ضالوعه يف نشااه إ اابي ما دخاو منااجلق أا
أماك معينة يف أاقات أا أيام لحدد  ،اذلك با مر ما ئايس ارما العاام املاد ت تىياد علاب
كسة عشر يوماً ،اجيوز التظلم م ذا ارمر أمام اوكمة املختصة ،اجي ال صال يف الاتظلم
خال ثالثة أيام م تا يخ تقدميه.

مرئيات املؤسسة الوطنية:

تاارى املؤسسااة الوجلنيااة أن الاانأ الااذي اا د املرسااوم بقااانون أعااال  ،قااد ماانمل م ا مو ي الضاابق
القضااائية صااالحيات متثلاامح يف ساالطة ت تاايش ارشااخا ااملركبااات العامااة ااخلاصااة احظاار
حركة اسائل النقل ااملواصالت ،بل أمدت تلك الصالحية إىل إمكانية قطك اتتصااتت ااملراساالت
اصوتً يف ذلك إىل منك أي شخأ م دخو مناجلق أا أماك معينة يف أاقات أا أيام لحادد  ،إذ أن
تلك اإلجرا ات يف جمموعها تشكل انتهاكاً جسيمًا حلقوق اإلنسان احرياته ارساسية.
اأن املؤسسة الوجلنية ابالرريم م إميانها التام بضرا اضطالع م مو ي الضبق القضائي بدا م
يف ياية ا تمك م ارعما اإل ابية اليت م ش نها تقويض ارم ااتستقرا اترايك اآلمنني م
املواجلنني ااملقيمني اتهديد ارم االسلم ار لاي ،إت أناه جيا أن ت تكاون تلاك السالطات املمنوحاة
،م من لتة م دان عقا  ،بل جي أن تُتخذ مجيك تلك اإلجرا ات ب مر اإشاراف مباشار ما جهاة
قضائية ،سوا كان ذلك م قبل اوكمة املختصة أا نيابة ا رائم اإل ابية علب أقل تقدير.
اعليه ،فإن املؤسسة الوجلنية ترى أن الصالحيات اليت منحها املرسوم بقانون أعال ملا مو ي الضابق
القضائي ت تت ق مطلقًا ااملبادئ العامة اارساسية حلقوق اإلنسان ،إذ يشكل مانمل تلاك الصاالحيات
مل مو ي الضبق القضائي ادان أمر أا إشراف م ا هة القضائية املختصة ،انتهاكا جسيماً حلقاوق
اإلنسان احرياته ارساسية.

* * *
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