
 
 حول تنقیح فصول مشروع الدستور المتعلقة بحریة التعبیر االئتالف المدني للدفاع عن حریة التعبیر مقترحات

 

 السند القانوني المقترح المشروع الحالي
 التوطئة:

"وتأسیسا لنظام جمھوري دیمقراطي تشاركي، في : الثالثة الفقرة

) .......( الحكم فیھ للقانون والسیادة للشعب إطار دولة مدنیة

 وحقوق االنسان واستقاللیة القضاء 

 دولة إطار في تشاركي، دیمقراطي جمھوري لنظام وتأسیسا"

 االنسان وحقوق) .....( الحكم فیھ للقانون والسیادة للشعب مدنیة

 واالعالم القضاء واستقاللیة

 استقاللیة االعالم ضمانة أساسیة لتأسیس نظام جمھوري

  :30الفصل 

 والتعبیر واالعالم والنشر مضمونةحریة الرأي والفكر 

ال یمكن الحد من حریة التعبیر واالعالم والنشر إال بموجب 

 قانون یحمي حقوق الغیر وسمعتھم وأمنھم وصحتھم

 ال یمكن ممارسة رقابة مسبقة على ھذه الحریات 

  الحق في االعالم مضمون

 والنشر مضمونة واالعالم والتعبیر والفكر الرأي حریة

حریة التعبیر حریة تداول ونشر وتلقي االخبار واآلراء تشمل و

  واألفكار مھما كان نوعھا

 بموجب إال والنشر واالعالم التعبیر حریة من الحد یمكن ال

 وصحتھم وأمنھم وسمعتھم الغیر حقوق یحمي أساسي قانون

مصلحة الغایة من الحد من الحریة تحقیق أن تكون وبشرط 

مع ما یلزم اتخاذه من إجراءات مشروعة وضروریة ومتناسبة 

 .في مجتمع دیمقراطي

 ال یمكن ممارسة رقابة مسبقة على ھذه الحریات

 

 

من مشروع الدستور (تنظیم االعالم والصحافة  64الفصل 

 یتم بمقتضى قوانین أساسیة) والنشر

 

من مشروع الدستور ("المعاھدات الموافق علیھا من  19 الفصل

قبل مجلس نواب الشعب والمصادق علیھا أعلى من القوانین 

من العھد الدولي للحقوق المدنیة  19وأدنى من الدستور": الفصل 

الضرورة ئ المشروعیة دااحترام مب لزوم والسیاسیة ینص على

 والتناسب عند تقیید حریة التعبیر

 

المتعلق بحریة  2011لسنة  115 األول من المرسوم الفصل

    یتضمن نفس الصیاغة الصحافة والطباعة والنشر

  مضمون. المعلومة إلى النفاذ في الحق  :31الفصل 

 الدولة، تملكھا معلومة أیة على الحصول في الحق شخص لكل

"الحقوق المضمنة في الدستور": صیاغة ضبابیة قابلة للتأویل في 

 اتجاه التضییق على الحق في النفاذ إلى المعلومة 



في حدود عدم المساس الحق في النفاذ إلى المعلومة مضمون 

 باألمن الوطني وبالحقوق المضمنة في الدستور 

 لممارسة ضروریة أنھا یتبین أو جھة شخص یملكھا معلومة وأیة

 لحمایتھا أو حقوق أیة

 

 دستور جمھوریة إفریقیا الجنوبیة

 

  :122الفصل 

 تعمل الھیئات الدستوریة المستقلة على دعم الدیمقراطیة

تتمتع ھذه الھیئات بالشخصیة القانونیة واالستقاللیة اإلداریة 

 والمالیة

نتخب ھذه الھیئات من قبل نواب الشعب وترفع إلیھ تقریرا سنویا ت

 وعلى كافة مؤسسات الدولة تیسیر عملھا وتكون مسؤولة أمامھ 

 تعمل الھیئات الدستوریة المستقلة على دعم الدیمقراطیة

تتمتع ھذه الھیئات بالشخصیة القانونیة واالستقاللیة اإلداریة 

 والمالیة

یضبط القانون طریقة الترشح لعضویة ھذه الھیئات بما یضمن 

وتوفر مقاییس الكفاءة والخبرة واالستقالل تنوع جھات الترشیح 

 في الرأي

بأغلبیة الھیئات من قبل نواب الشعب  ینتخب أعضاء ھذه

 موصوفة

إلى رئیس الدولة ورئیس مجلس ترفع ھذه الھیئات تقریرا سنویا 

وعلى كافة مؤسسات الدولة تیسیر نواب الشعب ینشر للعموم 

 عملھا

من مشروع الدستور المتعلق بطریقة انتخاب  115الفصل 

 أعضاء المحكمة الدستوریة 

 ما یخص األغلبیة الموصوفةتقریر "لجنة البندقیة" فی

 : 124الفصل 

 البصريوھیئة االعالم السمعي  العنوان:

البصري تعدیل قطاع االعالم وتتولى ھیئة االعالم السمعي 

وتطویره، وتسھر على ضمان حریة التعبیر واالعالم وحق النفاذ 

 إلى المعلومة وعلى ضمان إعالم تعددي نزیھ

وتستشار الھیئة وجوبا في مشاریع القوانین المتصلة بمجال 

 اختصاصھا

تتكون الھیئة من تسعة أعضاء مستقلین محایدین من ذوي الكفاءة 

والنزاھة، یباشرون مھامھم لفترة واحدة مدتھا ست سنوات ویجدد 

 العنوان: الھیئة العلیا المستقلة لالتصال السمعي والبصري

تعدیل  الھیئة العلیا المستقلة لالتصال السمعي والبصريتتولى 

قطاع االعالم وتطویره، وتسھر على ضمان حریة التعبیر 

 واالعالم وعلى ضمان إعالم تعددي نزیھ

 تتمتع الھیئة بالسلطة الترتیبیة في مجال اختصاصھا

وتستشار الھیئة وجوبا في مشاریع القوانین المتصلة بمجال 

 اختصاصھا

تتكون الھیئة من تسعة أعضاء مستقلین محایدین من ذوي الكفاءة 

والنزاھة، یباشرون مھامھم لفترة واحدة مدتھا ست سنوات ویجدد 

حق النفاذ إلى المعلومة ال یمكن أن یكون من مشموالت ھیئة 

 تعدیلیة لقطاع االعالم السمعي البصري

موالت ھیئة مختصة منصوص حق النفاذ إلى المعلومة من مش

 علیھا في مشروع قانون تقدمت بھ الحكومة وھو حالیا قید الدرس

 من مشروع الدستور المتعلق بھیئة االنتخابات  123الفصل 



 ثلث أعضائھا كل سنتین ثلث أعضائھا كل سنتین  

 


