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حسابها يف شبكةة التواصب    موقعها الرمسي وقيام وزارة الداخلية وعرب استمرار رصدت املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان 

املببواطنم مبمل املببتهمم باروةببا    لبكعا  بعببا الفباحمل اةليببة اليوميبة نءببر رمسبا  وصببور   قيبام  جتمباعي توببويو  و اال

   .جرائم

 

واحلفاظ على السبلم  محاية األممل واالستقرار  ممل قك  وزارة الداخلية يفاجلهود املكذولة  عاليااملؤسسة الوطنية  وقدر وإذ

عءبريمل    02صبور ت رمسا  ووثممل التزام الوزارة املوقرة بعدم نءر  و،  واملقيمماآلمنم ممل املواطنم ورويعاألهلي ومنع 

رن املؤسسبة  إال . ذات الفبلة عبمل التزامهبا باملعبايا الدوليبة      وعبكاا   م 0202بريب   ر 02بتباري   املوقوفم  ممل املتهممفردا 

  مثانيبة مبمل املبتهمم املوقبوفم  بممل      8لنءر صور عبدد ت القاطع  جتدد رفضهاالوطنية حلقوق اإلنسان يف ذات الوقت 

ذلب  رن احلةبم االبتبدائي لبي      لدرجبة األو،،  مبمل كةمبة ا   رض انهم ممبمل صبدرت هقهبم رحةامبا    ف، باجملموعة ذاوها 

الربا ة حتى صدور حةم نهائي بات ممل رعلى كةمة يف النظام القضائي يف مملةبة  ، مما يقتضي افواض حةما نهائيا باوا

ئ حتبى وثكبت   املبتهم ببر    ممل الفقرة تج  اليت نفت على رن "02رحةام الدستور وخفوصا املادة تلى رساس الكاريمل وع

إدانتببيف يف كاةمببة قانونيببة وببؤممل لببيف فيهببا الضببمانات الضببرورية ملمارسببة حبب  الببدفا  يف  يببع مراحبب  التاقيبب    

 ."واةاةمة وفًقا للقانون

 

حسب  بيبان وزارة الداخليبة إال رن     ارحةامب  يهم وإن صبدرت هقهبم  ةما ورى املؤسسبة الوطنيبة رن بعبا املقكبوض علب     

رو  اسبوا  ةبان اعار بته    انقضبه ور  اإلغائهب  ورن احتمبا  غيابيبة   تصبدر  اةونهب هلبم  افواض الربا ة يكقى حقا مالزمبا  

وإجبرا ات   األوليبة واالبتدائيبة   إ، جان  عدم استعماهلم حلقهم يف الدفا  خال  فبوة التاقيقبات  ، ارو متييزه ااستئنافه

اةمة ولغاية النظر النهائي يف وقائع الدعوى ورننا  ذل  النظبر، وهبو األمبر البذر رشبارت لبيف اللننبة املعنيبة هقبوق          اة

ع   إنكات التهمة ًيلقى على ممل رن "املوة  إليها وفسا رحةام العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اإلنسان 

يبد  رر ابا  معقبو      الاإلدعا  ويؤو  الء  ملفلاتيف، وال ميةمل رن يفوض رر ذن  إ، حم نكوت التهمة اا عاو  

للء ، عالوة على ذل  يعين افواض الربا ة احل  يف رن يعام  اإلنسان وفقا هلذا املكدر، ولذل  فإن ممل واجب  السبلتات   

 ".اةمةالعامة  يعها رن متتنع عمل احلةم مسكقا عمل نتينة اة

 

الحظ املؤسسة رن الوزارة املوقرة متارس ما يبن  عليبيف القبانون فيمبا يتعلب  بباملقكوض علبيهم يف وهبم         ويف هذا السياق و

وجبوههم ملنبع التعبرل علبيهم، إذا مبا صبوروهم مبع املضبكوطات         السرقة ووهري  املخدرات، فبال ونءبر رمسبائهم ووغتبي     

هذا التفرل احلضارر اةسو  للوزارة املوقرة والذر ينكغي اإلشادة بيف، مبمل   املتافظ عليها، وذل  لتمأنيف اجملتمع. لةمل

 املؤسحمل رنيف ال ميتد لغا هؤال  ممل املقكوض عليهم يف وهم رخرى.

 

ويف هذا الفدد فإن املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسبان وهيب  ببالوزارة املبوقرة مراعباة التزامبات اململةبة وفقبا للمعاهبدات          

ذا الءأن، ةما وتمنى على  يع الفاحمل اةلية مراعاة ذات االلتزامات واالمتنا  عمل نءر األمسا  والفبور  الدولية يف ه

 هقهم. باوا نهائيا ملتهمم مل يفدر القضا  حةما

 * *  * 


