
 

1 

 

 

 الوطنية حلقوق اإلنسان  املؤسسة

 تكرار نشر صور وأمساء املتهمنيلرفضها القاطع  جتدد

 
 

 5102أكتوبر  52

 

موقعهربا الريرب    رصدت املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان قيام وزارة الداخلية وعرب   

حسابها يف شبكة التواصل االجتماع  )تويرت( وبعض الصحف احمللية اليوميربة نرربر   و

ارتكربا  جرةربة   أياء وصور املتهمني )املرتبه بهرب(( حسربت تعرببز وزارة الداخليربة يف     

 حفص وبعض السيارات اخلاصة. مبنى بلدية جداحلرق اجلنائ  يف 

 

( مرب  القربانون رقرب(    05بناء على اختصاصات املؤسسة الواردة يف الفقرة ه مرب  املربادة )  و

نسربان والربص نصربى علربى قيربام      املؤسسربة الوطنيربة حلقربوق اإل    بإنررباء  5102( لسربنة  52)

"رصد حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان، وإجراء التقص  الالزم، املؤسسة الوطنية برب 

وتوجيه انتباه اجلهات املختصربة إليهربا مربق تقربدي( املقرتحربات الربص تتعلربد باملبربادرات         

الرامية إىل وضق حد هلذه احلاالت، وعند االقتضرباء إبربداء الربرأش برربون موقربف تلرب        

املؤسسة الوطنية لتجدد رفضها القاطق لتكرار هذا الربنه،،   فان، وردود فعلها"اجلهات 

الفقربرة )((  مؤكدة على ضرورة التزام اجلهات املعنية بوحكربام الدسربتور وخصوصربا    

املربته( بربرشء حتربى ت بربى إدانتربه يف  اكمربة       " :الص نصربى علربى أن  و( 51املادة )م  

مارسربة حربد الربدفا  يف  يربق مراحربل      قانونية تؤّم  له فيها الضمانات الضرورية مل

( م  املرسربوم  38، إىل جانت االلتزام بنص املادة )"التحقيد واحملاكمة وفقربربا للقانون

برربربون قربربانون اإلجربربراءات اجلنائيربربة الربربص اعتربرب ت أن     5115( لسربربنة 22بقربربانون رقربرب( ) 

 ".م  األسرارإجراءات التحقيد والنتائ، الص تسفر عنها تعت  "

 

ق تذكر املؤسسة الوطنية بون ذل  النرر ُيعد خمالفة صرحية للفقرة ويف ذات السيا

كربل   "( م  اإلعالن العامل  حلقوق اإلنسربان والربص نصربى علربى أن     00األوىل م  املادة )

شخص مته( جبرةة يعت  بريئًا إىل أن ت بى إدانته قانونًا مبحاكمة علنية تؤم  

( مرب  العهربد   02والفقرة ال انية م  املربادة ) "، له فيها الضمانات الضرورية للدفا  عنه
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مرب  حربد كربل    " ، والربص نصربى علربى أنربه:    الدول  اخلاص باحلقوق املدنيربة والسياسربية  

 ."مته( بارتكا  جرةة أن يعت  بريئا إىل أن ي بى عليه اجلرم قانونا

 

يف الوقى الربذش تربرفض فيربه املؤسسربة الوطنيربة تلرب  األفعربا  اارمربة ملساسربها بربوم            و

ته( األساسربية، إال أنهربا   يربا رحزها على متتق األفربراد ققربوقه( و  ر اململكة وتوثواستقرا

س تعت  أن نرر أيرباء وصربور املربتهمني خرًقربا واضربًحا ملبربدأ افربرتاة الرب اءة، ومبربا ةرب          

ذلرب  أن الصربكوا الدوليربة حلقربوق اإلنسربان ت بربى برربكل         ،الكرامة اإلنسربانية للمربته(  

 علربى إنفرباذ القربانون سربواء يف مرحلربة  ربق       قاطق ال لبس فيه وجو  التربزام القربائمني  

عربدم  واالستدالالت أو مرحلة التحقيد االبتدائ  أو أثناء نظربر الربدعوأ أمربام القضرباء،     

التعبز ع  آرائها عالنّية فيما يتعلد بذنت املته( قبل أن تتوصربل احملكمربة إىل حكرب(    

ينتمون إىل  نهائ  يف الدعوأ، بل جيت منعها م  إثارة الربهات مسبًقا حو  أشخاص

مرب  شربون هربذا النرربر وإثربارة الررببهات        اعة عرقّيربة أو إثنّيربة أو طائفّيربة بعينهربا، إذ     

، وهربو  التوثز املباشر يف الرأش العام، مما قد يولد قناعة قد تربؤثر يف إجربراءات التقاضرب    

ما أشارت له جلنة القضاء على التمييز العنصرش املعنية مبتابعربة الربدو  األطربرا  يف    

ات الدولية للقضاء علربى  يربق أشربكا  التمييربز العنصربرش والربص انضربمى هلربا         االتفاقي

      .0992( لسنة 3مملكة البحري  مبوجت املرسوم بقانون رق( )

 

 

* * * 

 


