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 ورقة من ٕا�داد: تويب ماندال املد�ر التنفيذي ملركز القانون وا�ميقراطّیة
نظرا ملا تلقيه من ٔأضواء �ىل املرشوع هتا اىل اللغة العربیة حریّة التعبري ٕاىل �رمجل�فاع عن �در االئتالف املدين 

تعمتد �ىل املعایري ا�ولیة حلریة التعبري وجتارب ا�ول ا�یقراطیة توصیات تقدمه من  أ��ري ل�س�تور التو�يس و

 احلامية للحق يف حریة التعبري والص�افة والنفاذ للمعلومة.
 
 :من  2013ٔأفریل  29تأٔسس يف ا�ي ویتكّون االئتالف  
 یقظة من ا�ل ا�ميقراطیة وا�و� املدنیة مجعیة -
 الرابطة التو�س�یة ل�فاع عن حقوق إال�سان -
 النقابة الوطنیة للصحفيني التو�س�یني -
 النقابة العامة للثقافة وإال�الم التابعة لالحتاد العام التو�يس للشغل -
 النقابة التو�س�یة لٕالذا�ات احلرة -
  واحلزبیةالنقابة التو�س�یة للصحف املس�تق� -
 مركز تو�س حلریة الص�افة -
  
 

 

 

 

*مركز القانون وا�ميقراطیة، منظمة حقوقية �ري رحبیة كندیة تعمل يف خمتلف ٔأحناء العامل من ٔأ�ل توفري اخلربة 
 القانونیة �شأٔن احلقوق أ�ساس�یة اليت یعمتد �لهيا ٔأي جممتع دميقراطي.

Centre For Law And Democracy 
democracy.org-www.law 
democracy.org-info@law 

Tel: 1 902 431 3688 
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ال �زال العمل مس�مترا �ىل كتابة دس�تور �دید لتو�س بعد الثورة اليت ٔأطاحت بنظام �ن �يل يف �انفي 
انطالقا من   2013وحتتوي هذه الورقة �ىل مالحظات حول مرشوع  ا�س�تور املؤرخ  يف غرة جوان . 2011

 .املعایري ا�ولیة

I. ضام�ت حریة التعبري 

 23 فصلالركز �اليت تعىن حبامیة حریة التعبري. و  البنودل�س�تور �ىل �دد من  حيتوي املرشوع أ��ري
اذا ٔأ�ذ� بعني �اصة  ا،�مّ  البندمي ٔأیضًا رسیة املراسالت واالتصاالت. وقد �كون هذا حي�ىل اخلصوصیة و 

النقاش اجلاري حول مراقبة املراسالت حول العامل، اليت ٔأفضت ٕا�هيا ��رتافات املتعلقة هبذا املوضوع من �عتبار 
  .أ�مر�كية قبل واك� أ�من القويم يف الوال�ت املت�دة

  �ىل الضام�ت أ�ساس�یة حلریة التعبري بقو�: 30الفصل وحيتوي 

 حریة الرٔأي والفكر والتعبري وإال�الم والنرش مضمونة."

 .ال ميكن احلد من حریة التعبري وإال�الم والنرش ٕاال مبوجب قانون حيمي حقوق الغري ومسعهتم ؤأمهنم وحصهتم

 ."ال ميكن ممارسة رقابة مس�بقة �ىل هذه احلر�ت

احلق يف املعلومة (ٔأو احلق يف النفاذ ٕاىل املعلومات املوجودة حبیازة السلطات الرمسیة)  31الفصل ویضمن 
  �لشلك ا�ٓيت:

 .احلق يف النفاذ ٕاىل املعلومة مضمون يف �دود �دم املساس �ٔ�من الوطين و�حلقوق املضمنة يف ا�س�تور

�ٕالجامل قيودا  48الفصل ؤأ�ريا، یتضمن  احلر�ت ا�ٔاكدميیة وحریة البحث العلمي. 32الفصل ویضمن 
  �ىل احلقوق  كام یيل:

ال من جوهرها. وال نیقرر القانون الضوابط املتعلقة �حلقوق واحلر�ت املضمونة هبذا ا�س�تور وممارس�هتا مبا ال ین "
العامة. و�سهر الهیئات یُت�ذ القانون ٕاال محلایة حقوق الغري ٔأو ملقتضیات أ�من العام ٔأو ا�فاع الوطين ٔأو الص�ة 

 ."القضائیة �ىل حامیة احلقوق واحلر�ت من ٔأي انهتاك

و�رحب هبذه الضام�ت اليت ت�ىش مع املعایري ا�ولیة. لكن يف نفس الوقت  فٕان هذه الضام�ت ال تتوافق  
القيود املفروضة �ىل  �شلك  اكمل مع املعایري ا�ولیة يف هذا ا�ال. و�مكن جوهر املشلك هنا يف مدى ا�ساع رقعة

  .الفصولهذه احلر�ت واليت قد �سمح هبا هذه 
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و�متثل النقطة أ�وىل يف انه ليس من املامرسات السلمية التنصیص �ىل قيود �اصة حبقوق التعبري   
، ويف نفس الوقت ٕاخضاع هذه احلقوق لنظام القيود 31و 30 نيالفصلو��الم والنرش كت� اليت جندها يف 

. ٔأن اد�ال قيود حمددة �ىل حریة التعبري وإال�الم 48الفصل الشامل �ىل مجیع احلر�ت كت� اليت جندها يف 
 48الفصل ، ويف نفس الوقت ٕاخضاع هذه احلر�ت للقيود العامة اليت جندها يف 31و 30 نيالفصلوالنرش يف 

ّ بأٔ �ا یعطي لٔ�سف انطبا  من هذه احلقوق.  ه من الرضوري �اصة احلدّ ن

ب �ىل ا�س�تور ٔأن ینص فقط �ىل نظاٍم وا�ٍد للقيود �ىل حریة التعبري. ويف �ال وجود نظام ویتوجّ 
د ظام العام للقيو ال جيوز ٕاخضاع هذا احلق ٔأیضًا للنّ  ،امنة املتعلقة حبریة التعبري�اص للقيود منصوص �لیه يف الضّ 

�سمح للقوانني �حلد من حریة التعبري  48و 31و 30للفصول  ومن �ة ٔأخرى، فان قراءة مندجمة �ىل احلقوق.
وإال�الم والنرش محلایة حقوق ومسعة ا�ٓخر�ن، وحامیة أ�من القويم والنظام العام والص�ة العامة. وی�ىش هذا مع 
املعایري ا�ولیة  طاملا وقع  اد�ال   هذه القيود من �الل قانون، ويف  �القة �ملصاحل اليت تعرتف بوجوب حام�هتا 

ملعلومة يف امن املرشوع ما یفيد بأٔن احلد من احلق  31�لفصل ). لكن،ال یو�د ...اخل هتمومسعق ا�ٓخر�ن (حقو 
 ا�ي یضمنه هذا  الفصل  ال �كون � مبقتىض قانون.

ما �دا  ،ٕاشاكال ٔ�هنا ال تفرض ٔأي رشط �ىل القوانني اليت حتد من ت� احلقوق الفصولوتطرح مجیع هذه 
للمرشع لل�د من هذه احلقوق.   ق. ویعطي هذا سلطة تقد�ریة واسعةجوهر احل ع النیل منبقة ومنمنع الرقابة املس� 

وهذا ما یتناقض مع القانون ا�ويل ا�ي �شرتط ٔأن �كون ٔأي قيد حلریة التعبري رضور�. ویعترب هذا  رشطا  �ىل 
اكم  ا�ولیة املتعلقة حبریة التعبري تت�ذ �ىل قدر �بري من أ�مهیة لل�د من  القيود، كام ٔأن الغالبیة العظمى من أ�ح

 .هذا "الرضورة"ٔأساس رشط 

 :ٔأو�ه ملبدٔأ الرضورة ولقد �ددت احملامك ثالثة

 ،ط بني القيود واملصل�ة اليت �سعى ت� القيود محلا�هتا، �رش  جيب ٔأن �كون هنا� ارتباط منطقي ٔأوًال 
 ٔأن �كون هذه القيود مصا�ة بدقّة لضامن امحلایة وان ال �كون اعتباطیة ٔأو جمحفة.

  ٔأو يف �ال  ،يف �ال الرضورة (�سعى اىل تقيید احلق بأٔقل قدٍر ممكنٍ  �نیًا، یتوجب �ىل هذه القيود ٔأن
ية "العموم ـب أ�حيان. (�شار اىل خمالفة هذا الرشط يف بعض )�دم القدرة �ىل جتنب هذا أ�مر

  .)املفرطة"

  لثًا، یتوجب �ىل القيود ٔأن �كون متناس�بة. ویتضمن هذا املقارنة بني ُعنرص�ن، وحتدیدًا بني فََرضیة�
و لكام اكن أ�ذى  .أ��ر (السليب) لل�ّد �ىل حریة التعبري وبني ا�رها إالجيايب يف حامیة هذه املصل�ة

 حلریة التعبري ٔأكرب من إالفادة، یُعترب احلد �ري  رشعي.
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جند كرشط للقيود، و  "الرضورة"الب�ان ا�ميقراطیة تعابري خمتلفة لت�دید مفهوم  و�َس�تعمل  خمتلف دساتري
للحقوق  عهد الكنديمن ال  الفصل أ�ول ٔأو مضين. فعىل سبيل املثال، جند ٔأن ذ� دامئًا ٕاما �شلك رصحي

ميكن  "�اضعة فقط لت� القيود املعقو� املنصوص �لهيا يف القانون واليت واحلر�ت �سمح �ن �كون احلقوق
 الربهنة �ىل مرشوعیهتا  يف جممتعٍ حر ودیقراطي". 

 حيد من من دس�تور ٔأفریقيا اجلنوبیة �ىل مجمو�ة ٔأكرث تفصیًال من القيود ٔ�ي قانون 36الفصل  ینصو   
 :احلر�ت

ام �رشط ٔأن �كون هذا � قانون بواسطة ٕاالّ  يف وثیقة احلقوق كن احلد من احلقوق املنصوص �لهياال مي )1
ن یأٔ�ذ أٔ يف جممتع دميقراطي قامئ �ىل ٔأساس الكرامة إال�سانیة، املساواة واحلریة، و  ومربر ا احلد معقوال

 :�، مبا فهيابعني �عتبار مجیع العنارص ذات الّص 

 ،یعة هذا احلقطب  •
 ،ٔأمهیة الهدف من احلد •
 ،طبیعة ومدى احلد •
  ،لعالقة بني احلد والغرض منها •
 .تقيیدا لتحقيق الغرض أ�قلّ  الوسائل •
س�تور، ليس �ٕالماكن أٓخر يف ا�ّ  نّص  ) ٔأو يف ٔأيّ 1�س�تثناء ما هو منصوص �لیه يف الفقرة أ�وىل ( •

 .س يف وثیقة احلقوقحّق مكرّ  من ٔأيّ  قانون ٔأن حيدّ  ٔ�يّ 

ة للحقوق �شلك مطابق حامیة فعلیّ  ٕاىلمثلام �شري أ�مث� الواردة ٔأ�اله، فانه ميكن ٔأن تؤدي صیا�ات خمتلفة 
س�تور یطرح �دة للمعایري ا�ولیة. لكن الغیاب ش�به الاكمل ٔ�یة رشوط للقوانني املقيدة حلریة التعبري يف مرشوع ا�ّ 

 .ٕاشاكالت

                                    

 

 

 

 

  اتــــــــــــــتوصي

 وإال�المجيب ٔأال یتضمن ا�س�تور ٔأكرث من نظام  وا�د یقيد حریة التعبري  -

بقانون مثلام هو  ٕاالّ ، ال �كون وإال�المجيب  التنصیص بوضوح �ىل ٔأن  ٔأي تقيید للحق يف حریة التعبري  -
 اليت حتد من حقوق ٔأخرى. للقيودالشأٔن �لنس�بة 

 .وإال�المض ٔأي تقيید �ىل احلق يف حریة التعبري عند فر  مماثلمعیار  معیار "الرضورة" ٔأو جيب اشرتاط -
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II.  ةاملؤسساتیالهیالك 

�متتع �الس�تقاللیة  ة ا�داث �دد من الهیئات ا�س�توریینص الباب السادس من مرشوع ا�س�تور �ىل

هذه الهیئات  كام ینص هذا الفصل �ىل ٔأن تنتخب .122الفصل  دمع ا�ميقراطیة، حسب ما �اء يف ىلوتعمل �
عب و�كون مسؤو� ٔأمامه. وینظم القانون طریقة تعیني ٔأعضاء هذه الهیئات س�توریة من قبل جملس نواب الشّ ا�ّ 

 وصالحياهتم وهیالكهم التنظميیة.

 كام یيل: إال�المصالحيات هیئة  124الفصل وحيدد 

"تتوىل هیئة ��الم تعدیل قطاع ��الم، وتطو�ره، و�سهر �ىل ضامن حریة التعبري و��الم وحق النفاذ اىل 
 تعددي نزیه. ٕا�الماملعلومة، و�ىل ضامن 

 و�ستشار الهیئة وجو� يف مشاریع القوانني املتص� مب�ال اختصاصها.

فاءة والزناهة، یبارشون �ا�م لفرتة وا�دة، مدهتا تتكون الهیئة من �سعة ٔأعضاء مس�تقلني حماید�ن من ذوي الك
 لك س�نتني."   است س�نوات، وجيدد ثلث ٔأعضاهئ

دار الكثري من اجلدل حول اجلدوى من ا�داث مثل هذه الهیئة. ٔ�ن ا�دا�ا یثري مشلكتني تتعلقان 
 يف ا�ول ا�ميقراطیة: إال�المبصالحياهتا و�كيفية تعدیل 

النفاذ للمعلومة. ان هذ�ن الوظیفتني  �متثل يف مجع  الهیئة بني تعدیل ��الم ومراقبة املشلكة أ�وىل )1
ختتلفان متام �ختالف وال ميكن امجلع بيهنام يف هیئة وا�دة يف ٔأي دو� دميقراطیة. واجلد�ر ���ر يف هذا الصدد 

السمعي والبرصي، وأ�خرى مسؤو� عن  ٔأن ل�ول ا�ميقراطیة هیئتني  خمتلفتني: وا�دة ملكفة بتعدیل االتصال
 مراقبة مدى �لزتام �حلق يف النفاذ للمعلومة.

 و هذه ٔأمث� عام جيري يف ا�ول ا�ميقراطیة يف هذا ا�ال:

يف فر�سا، �سهر ا�لس أ��ىل لالتصال السمعي والبرصي �ىل تعدیل االتصال السمعي والبرصي.  ٔأما  -
 لنفاذ للمعلومة فتعود �لنظر لهیئة النفاذ للو�ئق �داریة.مراقبة مدى ا�رتام احلق يف ا

يف ٔأندونيس�یا، تتوىل الهیئة أ�ندونيس�یة لالتصال السمعي والبرصي �مة تعدیل املشهد السمعي والبرصي.  -
 يف �ني تعود مسؤولیة مراقبة مدى حامیة احلق يف الوصول للمعلومة اىل اللجنة املركزیة لال�الم.

ا مراقبة مدى وىل هیئة �ذا�ة والتلفزیون واالتصاالت تعدیل املشهد السمعي والبرصي. ٔأمّ يف كندا، تت -
 ا�رتام احلق يف النفاذ للمعلومة، فهيي من صالحيات مفوض ��الم.
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يف جنوب افریقيا، تقوم الهیئة املس�تق� لالتصال جبنوب افریقيا بتعدیل االتصال السمعي والبرصي. ٔأما  -
ملعطیات الشخصیة ومدى ا�رتام احلق يف النفاذ للمعلومة، فتعود �لنظر للهیئة التعدیلیة مسؤولیة مراقبة ا

 محلایة املعلومات اليت سيمت ا�دا�ا قریبا مبوجب قانون حامیة املعلومات الشخصیة.

من شأٔنه ٔأن یتسبب يف  إال�المالسمعي والبرصي ومراقبة  امجلع يف هیلك وا�د بني وظیفيت التعدیل ٕان
ا�رة العدید من املشالك. مما دفع العدید من ا�ول لتجنب �دو�ا. كام جتدر �شارة اىل ٔأن من بني نقاط 
�ختالف: ان احلق يف ��الم حق ميارسه مجیع الناس، بي� یعد حق تعدیل االتصال السمعي والبرصي شأٔ� 

 .إال�الم�اص � �القة بوظیفة 

هر هیئة ملكفة �لسّ  مة ٔأمه مسؤولیة تقع �ىل �اتق ٔأیةة قرارات الهیالك العمومية حبجب املعلو تعد مراجع
�ىل مراقبة مدى ا�رتام احلق يف النفاذ للمعلومة. ٔأما ٔأمه دور جيب ٔأن تقوم به هیئة تعدیل االتصال السمعي 

 الزتام احلاصلني �ىل هذه الرتاخيصاعي والتلفزي ومراقبة مدى والبرصي فيمتثل يف اس�ناد �راخيص البث �ذ
 ٔأن هذ�ن الوظیفتني �س�هتدفان فئتني خمتلفتني من الفا�لني �لهيا هذه الرتاخيص. ویتبّني   تنّص الّيت  �رشوط البثّ 

 خمتلفني متاما. ٕا�المينيو�شمالن �شاطني 

والتنظمي  بني خمتلف لطرق العمل  ر �ٕالختالف اجلوهري ل يف ٔأن القانون ا�ويل  یق�متثّ  املشلكة الثانیة )2
ٔأن  ویقتيض -رصي و��الم �لكرتوينمبا يف ذ� الص�افة املكتوبة و��الم السمعي والب –قطا�ات إال�الم

 .إال�المتأٔ�ذ ا�ول ذ� بعني �عتبار عند تعدیل خمتلف مكو�ت قطاع 

عن املقرر اخلاص لٔ�مم املت�دة حلریة الرٔأي  2003د�سمرب  19�اء يف بیان مشرتك صادر يف  فقد  
والتعبري ومندوب  منظمة أ�من والتعاون يف ٔأرو� امللكف حبریة ��الم واملقرر اخلاص ملنظمة ا�ول أ�مر�یة 

 امللكف حبریة التعبري ما یيل:

�ختالفات أ�ساس�یة بني الص�افة املكتوبة واالتصال السمعي  �عتبارعدیلیة بعني أ�نظمة التّ "جيب ٔأن تأٔ�ذ 
   1والبرصي وكذ� �نرتنت."

لتعدیل الص�افة املكتوبة، �ركة ا�ال  هیالك معومية مت� ل�ول ا�ميقراطیة ال أ��لبیة الساحقة ٕانّ 
 .�نرتنتتعدیل  ٕاىلللعاملني هبا ملامرسة التعدیل ا�ايت. كام ٔأنه مل حيدث اىل الیوم ٔأن جلأٔت دو� دميقراطیة 

، رشع املقرر اخلاص حبریة 2006س�نة  ومنذ .http://www.osce.org/form/66176التايل:  الرابط�ىل هذا البیان �رب  إالطالعميكن 1 

 التعبري للجنة �فریقية حلقوق ��سان والشعوب يف دمع املوقف الوارد هبذا البیان املشرتك.
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http://www.osce.org/form/66176


جمالس للص�افة  ،مبقتىض قوانني ،ٔأن �ددا قلیال من ا�ول ا�ميقراطیة ٔأ�دثت ٕاىل إالشارةوجتدر 
نظام تعدیل  ٕاقامة يف احلاالت اليت یثبت فهيا فشل ٔأهل املهنة يف ّال إ القرار ال یعد مرشو�ا املكتوبة. لكن مثل هذا 

 ذايت.

ٔأما يف تو�س، فيجب ا��ة مزید من الفرص للص�افة املكتوبة القامة نظام تعدیيل ذايت ؤأ�ذ اجلهود اليت 
  القانون.مت بذلها يف هذا �جتاه بعني �عتبار، قبل حماو� فرض ٔأي تنظمي بقتىض

 

                                            

 

  

 

    

  

  
 
 

 اتــــــــــــــتوصي

: هیئة لالتصال السمعي والبرصي إال�المهیئتني مس�تقلتني يف قطاع  ٕا�داثص ا�س�تور �ىل جيب ٔأن ین -
 وهیئة ٔأخرى ملراقبة النفاذ للمعلومة.

 الفرصة للص�افة املكتوبة لتعدیل نفسها. ٕاعطاءجيب  -
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