مرئيات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان بشأن
االقرتاح بقانون بتعديل املادة ( )45من القانون رقم ( )23لسنة  2014بإصدار قانون املرور

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 االقرتاح بقاانون بتعاديل املااد  )45ما القاانون قا  )23لسانة 2014
بإصدا قانون املرا  ،ابناءً على طلب جلنة الشؤان اخلا جية االدفاع ااألم الوطين باجمللس ،فإن
املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنساان حتيال مرئياتهاا لاو االقارتاح بقاانون للجناة املاوقر  ،ااضاعة يف
االعتبا ألكام الدستو االصكوك ااالتفاقيات الدالية حلقوق اإلنسان ذات الصلة.
املا كانت الوالياة املقار للمؤسساة الوطنياة ما اال ماا تضامنته ألكاام قاانون إنشاائها قا
 )26لسنة  2014ابالتحديد الفقر ب) م املاد  )12تنص على أن للمؤسسة الوطنية:
" د اسااة التشااريعات االاانم املعمااو بهااا يف اململكااة املتعلقااة حبقااوق اإلنسااان االتوصااية
بالتعديالت اليت تراها مناسبة ،اصة فيما يتعلق باتساق هاه التشاريعات ماك التااماات
اململكة الدالية حبقوق اإلنسان ،كما يكون لاا التوصاية بإصادا تشاريعات جدياد ذات
صلة حبقوق اإلنسان".

اعليه ،فإن املؤسسة الوطنية ستقصر مرئياتها لو ألكام االقرتاح بقانون حمال البياان يف احلاداد
اليت ترى أن لا مساسًاا أا تاريًاًا علاى لقاوق اإلنساان الرياتاه األساساية ،اتاريتي مرئياات املؤسساة
الوطنية على االقرتاح بقانون على التفصيل التالي:
النص كما ورد يف االقرتاح بقانون:

يضاف إىل نص املاد  )45م قانون املرا الصاد بالقانون ق  )23لسنة  ،2014بند جديد برق
 ،)25على النحو التالي:
 -25تصوير لادث مرا ي انشر إلكرتانيًا ،ايستثنى م ذلك اسائل اإلعالم.
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مرئيات املؤسسة الوطنية:

ترى املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان برين البند أعال ااملتضم معاقباة كال ما يقاوم بتصاوير
احلوادث املرا ية يف األماك العامة ،اذلك للتبعات اليت قد تؤديها هه األفعا ما التمالياة نشار
هه الصو أا األشخاص أصحاب العالقاة باحلاادث يف مواقاك التواصال االجتمااعي ادان أ اه اإلذن
الالزم ،فضًال عما يسببه التجمهر بسبب التصوير يف مكان احلادث م إعاقة لعمل األجها األمنياة
اتعطيل لركة السا ،ادان مصاد حلق اسائل اإلعالم االصحف م تغطية مثل هه األ با ،
برينه قاد ا د يف حملاه ،سايًما اإن املرساوم بقاانون قا  )15لسانة  1976بإصادا قاانون العقوباات
اتعديالته مل يتضم لكما ليجرم ذات الفعل ،إال أن املؤسسة الوطنية ترى استثناء اسائل اإلعاالم
املر صة) فقط دان غاها امنحها احلق يف التواجد يف مكان احلادث املرا ي اتغطيته إعالميا.

اعليه ،فإن املؤسسة الوطنية تؤيد إضافة البند أعال ضم البنود الوا د يف املاد  )45لألساباب
املشا إليها.

* * *
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