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 امللخص التنفيذي

 
الذي قامت  االوسع نطاقا العملعلى القانونية هذه املراجعة  ستند. ت2011الدستور اجلديد يف ليبيا منذ سنة  عملية صياغة 19 اتبعت منظمة املادة .1

  بصفة عامة.ليبيا ومنطقة الشرق األوسط دعم حرية التعبري وحرية املعلومة يف اىل  والذي يهدف به املنظمة
تقدمي توصيات  ضافة اىلا اإلنسان،منظور املعايري الدولية حلقوق  من وحتديد مساته السلبيةاجلوانب اإلجيابية للدستور،  ابرازاىل التحليل  هذايهدف  .2

عايري الدولية املتعلقة حبرية التحليل على تطبيق املهذا خربتنا، يركز ال ، اذ انه استنادا جملمشروع الدستور حتليال كامالحتليل  لسنا بصددلتحسينه. وحنن 
 احكام يف حكم من ستقلة (الفصل السابع). وال يعين إغفال أي) والسلطات الدستورية امل2التعبري على الفصول اليت تتناول احلقوق واحلر�ت (الفصل 

  مع القانون الدويل. ناسقةمت عتربهاأو ت هذه االحكام تؤيد 19املادة  منظمة نأبهذا التحليل 

 التوصيات ملخص .3
وتلقيها ونقلها، بغض  املعلومات واألفكار، حبيث يشمل احلق يف التماس مجيع أنواع على نطاق اوسعجيب على الدستور أن حيمي احلق يف حرية التعبري  .4

 اجلغرافية. النظر عن احلدود
 شبكة اإلنرتنت؛ذلك يف مجيع وسائط اإلعالم حممية، مبا  يفأن ينص الدستور على أن حرية التعبري  جيب .5
 يشرط التقييدال ينص ان بجي، اخلصوصوعلى املعايري الدولية حلقوق اإلنسان.  مع امّتسقعلى احلق يف حرية التعبري  أي قيد يفرضكون يجيب أن  .6

ومتناسبة يف جمتمع دميقراطي ضرورية  قيود املتعلق ابحلق يف حرية التعبري على أن "احلق يف حرية التعبري ال خيضع إال للقيود اليت ينص عليها القانون، وهي
لى األقل، ع ذلك،بدال من دستور على الوجيب العامة أو الحرتام حقوق اآلخرين أو مسعتهم ".  واآلدابي أو النظام العام أو الصحة قومال االمن مايةحل

 .املعايري الدولية حلقوق اإلنسان معيتم وضعها  قيود ةيوجوب االتساق التام ألأن ينص صراحة على 
 تسمح مبلكيةيت إزالة القيود الجيب . و وضوح أكثربشكل  أن يوفر الدستور ضما�ت حلماية التعددية يف ملكية وسائط اإلعالم وتنوع احملتوى جيب .7

 ؛فقطوسائل اإلعالم للمواطنني 
اليت  املعلومات عن اقصى قدر من على وجوب تطبيق مبدا الكشف ة وان ينصإىل املعلوم نفاذالابحلق يف  بطريقة واضحةأن يعرتف الدستور جيب  .8

 عامة؛ املصلحة صخت همةمب املكلفونالعاديون  واألشخاص، يف ذلك هيكل ينوبهأي أي هيكل عام او  هبا تفظحي
 

 استنادا اىل هدف منمربرة  وان تكوناملعلومات جيب أن ينص عليها القانون،  النفاذ اىل حريةعلى احلق يف  تفرض قيود ةأي ابنالدستور  بنييجيب أن   .9
تقييد لالعام  شرطال ابلوامتثاسية، وأن تكون ضرورية ومتناسبة. املنصوص عليها يف العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسيا األهداف املشروعةمجلة 

ذا اهلدف؛ هبرر جسيم ضحلاق يهدد إب اإلفصاح هبااحلق يف حرية التعبري، ينبغي أن يبني الدستور أنه ال ميكن حجب املعلومات املطلوبة إال إذا كان 
 ؛ةاملعلوم اىل نفاذاملصلحة العامة يف ال من أكربوجيب أن يكون الضرر الذي يلحق ابهلدف 

 
 املعايري الدولية؛ تعكسلاألحكام املتعلقة ابلتنظيم املستقل لوسائل اإلعالم السمعية البصرية مجيع  تنقيحجيب   .10

 
على احلق يف اليت تفرض د قيو ال مجيعصياغة  بأن يفرض الدستور التزاما إجيابيا على الدولة ابحرتام احلق يف االحتجاج ومحايته وتيسريه. وجي بجي  .11

 احلق يف االحتجاج وفقا للقانون الدويل؛ االجتماع والتجمع وعلى
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 اشارة ةأيكون أن ت جيب، مثل الشريعة اإلسالمية، على أي نظام آخر. و الدينقائم على نظام قانوين  يفضللدولة أو ل ادينر الدستو  جيب ان ال حيدد .12
 .ال غريإىل معتقدات دينية حمددة رمزية 
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 ةاملقدم

 
ابن  وحنن نؤمن.  20171يوليو 30اهليئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور يف  قرتهعلى مشروع القانون اللييب الذي ا بفرصة التعليق 19الفصل  ترحب منظمة

ار، الدولية يعترب حمور� يف عملية التحول الدميقراطي للبلد كما اننا ندعم عملية صياغة الدستور. يف هذ اإلطتوافق مع معايري حقوق االنسان ياعتماد دستور جديد 
 .منواال وحقوق االنسانسيادة القانون  دميقراطية تضمنالعسرية اليت تعطل مسارها حنو بناء دولة  نالحظ ابن ليبيا تواجه مجلة من التحد�ت

 
 وحرية حرية التعبري لتعزيزالرامي نطاقا . ويستند هذا التحليل إىل عملنا األوسع 2011سنةصياغة الدستور اجلديد يف ليبيا منذ عملية  19 اتبعت منظمة املادةوقد 

 .املعلومة يف ليبيا ويف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا بصفة عامة
 

وإننا قانون حقوق اإلنسان. الدولية ل استجابة للمعايري هاحتسين جيباليت  نقاطاإلجيابية للدستور وكذلك ال على اجلوانب يف التحليل الضوء 19 املادة منظمة تسلط
فال أي حكم  يعين إغوال. اختصاصناباليت هلا عالقة نركز على األحكام ، يف هذا اجملال استنادا اىل خربتنا، اذ اننا بتحليل شامل ملشروع الدستور لسنا بصدد القيام

 تؤيد هذه االحكام أو تعتربها متسقة مع القانون الدويل.   19املادة  منظمة حكام يف هذا التحليل أناال من
 

 وجوبشامال للسياسات يوضح كيفية  موجزاعندما أصدر�  2013يوليو / متوز ويستند هذا التحليل إىل مسامهتنا السابقة يف عملية صياغة الدستور يف ليبيا منذ 
كما اننا   االعتبار،عني ب صياغة الدستور املوجز السابق وهذا التحليل أتخذ هياة�مل أن حنن حق يف حرية التعبري وحرية املعلومات. و للمحاية دستور اجلديد لمحاية ا

 .أمهية ابلغةاليت تكتسي املزيد من الدعم واملساعدة يف هذه العملية  مستعدون لتقدمي
 
 
 

                                                 

مسؤولیة صحة الترجمة او التعلیقات التي  19الى اللغة اإلنجلیزیة. ال تتحمل منظمة المادة عدد يعلى ترجمة غیر رسمیة للدستور اللیب 19یقوم التحلیل التي صاغتھ منظمة المادة عدد 1 
 تم االدالء بھا على أساس ترجمة غیر صحیحة للنص األصلي.
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 االنسان الدولية قمعايري حقو  

 

 احلق يف حرية التعبري يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان
  

اإلعالن العاملي من  19املادة  وتكفل امللزمة قانونيا لليبيا محاية احلق يف حرية التعبري واحلق يف املعلومة.اإلنسان من الصكوك الدولية حلقوق  تتوىل مجلة

 :التالية وفقا لألحكاماحلق يف حرية التعبري  اإلنسانحلقوق 

 
واألفكار وتلقِّيها  اتآلراء دون مضايقة، ويف التماس املعلوملكلِّ شخص حقُّ التمتُّع حبرِّية الرأي والتعبري، ويشمل هذا احلقُّ حرِّيته يف اعتناق ا

 2.ونقلها إىل اآلخرين، أبيَّة وسيلة ودومنا اعتبار للحدود
 

ويعطيها قوة قانونية.  3العديد من احلقوق املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية العهد ويفَصل

 :من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية حرية التعبري وحرية املعلومات على النحو التايل 19املادة  ضمنوت
 

 لكل إنسان احلق يف اعتناق آراء دون مضايقة. - 1
لكل إنسان احلق يف حرية التعبري. ويشمل هذا احلق حريته يف التماس خمتلف ضروب املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل آخرين دومنا   -2

 اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فين أو أبية وسيلة أخرى خيتارها.
 

 .4والسياسيةعلى أحكام العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية  -شأ�ا يف ذلك شأن أغلبية الدول يف املنطقة  -لقد صادقت ليبيا 
 

 .5العامة اكلاحلصول على املعلومات اليت حتتفظ هبا اهلييف ق احل) تشمل 2( 19صراحة اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، فإن املادة على ذلك وكما أكدت 
 .التعبري وحرية اإلعالم اليت حتمي حرية عدد من الصكوك الدولية األخرى حلقوق اإلنسان يوجدوابإلضافة إىل ذلك، 

 

من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية  19ألحكام املادة  على حنو مماثل 13املادة  لألطفال يف حرية التعبري وحرية املعلومات6اتفاقية حقوق الطفل حتمي •
 .والسياسية

                                                 
 

قرارا من قرارات الجمعیة العامة لألمم  باعتباره . إن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،1948كانون األول/دیسمبر  10) المؤرخ في 3-ألف (د 217الجمعیة العامة لألمم المتحدة قرار 2 
د  2أف  630فیالرتیجا ضد بینا أیراال، عرفي؛ انظر قضیة الدولي القانون نونیة مثل القا، قوة 19أجزاء منھ، بما فیھا المادة  اكتسبتلیس ملزما بشكل مباشر للدول. ومع ذلك،  فانھالمتحدة، 

 م) (محكمة االستئناف بالوالیات المتحدة، الدائرة الثانیة).1980( 876
) XXI (21 999  1966) ;UN GAOR Supp. (No. 16) à 52, UN Doc. A/6316( أ 2002. اجلمعية العامة لألمم املتحدة العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، قرار من 2الفصل  3

UNTS 171; 6 ILM 368 )1967( 

 .  http://bit.ly/2x034kDعبر الرابط التالي العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة على تصدیقات ال وضعیةاالطالع على  یمكن4 
 19-18، الفقرات 2011ول / سبتمرب أيل CCPR/C/GC/34 ،12)، 19، حر�ت الرأي والتعبري (املادة 34اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم  5
 .1993نيسان / أبريل  15يف  االتفاقية. وانضمت ليبيا إىل 1990سبتمرب أيلول /  2حيز النفاذ يف  ت، ودخل1989تشرين الثاين / نوفمرب  20يف  تاعتمد6 

http://bit.ly/2x034kD
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اعتبار للحدود،  ، دون أينشرهايكون للطفل احلق يف حرية التعبري، ويشمل هذا احلق حرية طلب مجيع أنواع املعلومات واألفكار وتلقيها و جيب ان  .1
 الكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو أبية وسيلة أخرى خيتارها الطفل. ابلقول أوسواء 

 ما يلي: ضمانة لضروريجيوز إخضاع ممارسة هذا احلق لبعض القيود، بشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون   .2
 احرتام حقوق الغري أو مسعتهم، أو،ا)       
 أو النظام العام، أو الصحة العامة أو اآلداب العامة. قومياألمن ال ب) محاية            

 

 .7صفة فعالةبعموم اىل املعلومات ال نفاذاليت تقتضي بوضوح من الدول ضمان  األمم املتحدة ملكافحة الفساداتفاقية  كذلك علىصادقت ليبيا   •

 

 على حرية التعبري وحرية احلصول على املعلومات بفرضهاالقيود املسموح 
) من العهد الدويل اخلاص 3( 19تسمح املادة اذ  مطلقة.بصفة  حق أساسي من حقوق اإلنسان، فإنه ليس مضمو� يف حني أن احلق يف حرية التعبري واملعلومات

 :التالية تقييد هذا احلق وفقا لألحكام ابحلقوق املدنية والسياسية يف
إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون  ولذلك جيوزمن هذه املادة واجبات ومسئوليات خاصة.  2تستتبع ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف الفقرة . 3

 ضرورية:حمددة بنص القانون وأن تكون 
 (أ) الحرتام حقوق اآلخرين أو مسعتهم،

 (ب) حلماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة.
 

ما إذا   عرفة. وملتهديدق نفسه للاحل تعرض هذه القيود وال جيوز أن وضوحعلومات بدقة و وابلتايل، جيب حتديد القيود املفروضة على احلق يف حرية التعبري وحرية امل
 فروضةامل قيودال مجيع على) من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية. وجيب 3( 19تطبيق معايري املادة  ب، جيبقدر كايف من الدقة مصاغاقيد كان ال

 :ان تستويف املعايري التالية على حرية التعبري أو حرية املعلومات
 ينص عليها القانون؛ •

آلداب ا تسعى لتحقيق هدف مشروع، على وجه اخلصوص احرتام حقوق اآلخرين أو مسعتهم، أو محاية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو •
 العامة؛ و

 سقة مع معيار التناسب.ومت املشروع دفھضرورية لضمان ال •
 

ليت من شانه ان ا والعرقية والدينية وطنية) من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية على حظر أي دعوة للكراهية ال2( 20وعالوة على ذلك، تنص املادة 
 أو العنف.العدوان على التمييز أو  حتّرض

 
 الصكوك اإلقليمية 

 االحتاد االفريقي 

                                                 

 .2005حزيران / يونيه  7ليبيا يف  عليها . صدقت2003تشرين األول / أكتوبر  31، 58/4، اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 13املادة 7 
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حلقوق اإلنسان  الرئيسيالقانوين  )، الصك9(امليثاق األفريقيامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب  قد وقعت علىو  8يف االحتاد األفريقي اليبيا عضو متثل 

 : 9احلق يف حرية التعبري يف املادة  الذي يضمنو  ،إفريقيا يف
 .من حق كل فرد أن حيصل على املعلومات . 1
 .أن يعرب عن أفكاره وينشرها يف إطار القوانني واللوائح حيق لكل إنسان . 2
 

يف املادة الثانية ما  102002(اإلعالن األفريقي) الذي اعتمدته اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب يف عام  حرية التعبري يف أفريقيا مبادئإعالن ويؤكد 

 يلي:
 
 .حرية التعبريال جيوز أن يتعرض أي شخص للتدخل التعسفي يف   -1
جمتمع  ختدم مصلحة مشروعة وتكون ضرورية ويف وجيب انالقانون، عليها يف  يكون منصوصاعلى حرية التعبري جيب أن  تفرض قيود ةأيجيب على   -2

 .دميقراطي
 

 :، على ما يليتتعلق حبماية السمعةاإلعالن األفريقي، اليت  من XIIوتنص املادة 
 

 :امتثال قوانينها املتعلقة ابلتشهري للمعايري التالية تضمنللدول أن جيب على  .1

 تلكيف الدالء ااملتعلقة ابلشخصيات العامة اليت كان من املعقول الصحيحة ال جيوز اعتبار أي شخص مسؤوال عن البيا�ت أو اآلراء أو التصرحيات  •
 الظروف

 ؛ وتفتح اجملال لدرجة أكرب من النقدجيب على الشخصيات العامة أن   •

 مبا فيها من طرف األشخاص االخرين.تكون العقوابت شديدة حبيث متنع احلق يف حرية التعبري،  مينع أن •
 .جيب ان ال حتول قوانني اخلصوصية دون نشر املعلومات حول املصلحة العامة .2

 
على كو�ا ختدم  لحرصل على احملتوى مجيع القيود اجلنائيةمبراجعة ابلتدابري اجلنائية، على أن تقوم الدول  املتعلقة XIIIوابملثل، ينص اإلعالن األفريقي، يف املادة 

خطر وجد  إذااال  وميقأو األمن القومي النظام المحاية حرية التعبري على  يستند تقييدمصلحة مشروعة يف جمتمع دميقراطي. كما يؤكد أيضا على أنه ال جيب ان 
 .التعبري يف حرية قاحلوممارسة  اخلطر الذي قد يتسببوثيقة بني  وصلة سببيةمبصلحة مشروعة، يضر حقيقي 

 

                                                 
 . https://au.int/en/memberstates ویمكن االطالع على قائمة الدول األعضاء على الموقع التالي: 8 

 .1986تشرین األول / أكتوبر  21في  تنفیذحیز ال ، دخلDoc.CAB/LEG/67/3 میثاق منظمة الوحدة األفریقیة، 1981حزیران / یونیھ  27اعتمد في 9 

 .2002 أكتوبر 23-17األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، اعتمد يف الدورة الثانية والثالثني للجنة 10 

https://au.int/en/memberstates
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علومات ابمل حتتفظ عامة الاهليئات ال ينص اإلعالن األفريقي على أن الرابع،اجلزء  ففياحلق يف احلصول على املعلومات. األفريقي بشكل مفصل يتناول اإلعالن و 
القانون. وحيدد اإلعالن  هاعلي للقواعد اليت ينصاليت ال ختضع اال  الصاحل العام، ولكل شخص احلق يف الوصول إىل هذه املعلومات راعية ابعتبارهانفسها، بل ل

 :التالية لألحكاماستنادا املعلومات  األفريقي كذلك مبادئ احلق يف
 

 العامة؛ اكلإىل املعلومات اليت حتتفظ هبا اهلي نفاذلكل شخص احلق يف ال •
 اخلاصة الالزمة ملمارسة أو محاية أي حق؛ اكلاملعلومات اليت حتتفظ هبا اهليالنفاذ اىل لكل شخص احلق يف  •

 مستقلة و/ أو احملاكم؛ كلعن املعلومات للطعن أمام هي لإلفصاحأي رفض خيضع  •
 .بصفة دائمة حىت لدى عدم وجود طلب بذلك اليت هلا عالقة هامة ابملصلحة العامة علوماتاملأن تنشر  العامة اكليتعني على اهلي •

 الكشفمن شأ�ا  معلوماتعلى  أو خمالفات ةأي لى معلومات حولع ،حسن نية الكشف، عنبسبب  عقابجيوز إخضاع أي شخص ألي ال  •
  دميقراطي.يف جمتمع  ضرور� يكونخيدم مصلحة مشروعة و عقوابت فرض ال إذا كاناال صحة أو السالمة أو البيئة، ال خطر يهددعن 

 .مبادئ حرية املعلوماتمتسقة مع  لتكونالضرورة قوانني السرية حسب  نقيحت •
 

املادة منظمة ريقيا مبا يف ذلك فإىل املعلومات، اليت طورهتا جمموعات يف كافة أحناء أ األفريقية للوصول دعم املنصةه قد مت الذكر أنجيدر اإلقليمية،  ابلنسبة للمعايري
للجنة األفريقية حلقوق  لتابعااملعلومات  واحلصول علىاملقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين حبرية الرأي والتعبري، واملقرر اخلاص املعين حبرية التعبري  ، من طرف19

محاية املبلغني عن افحة الفساد، و حلق يف حرية اإلعالم، مبا يف ذلك أمهية مكاب تعلقفيما ي. وتوفر هذه املبادئ توجيهات للدول األفريقية 11اإلنسان والشعوب
 .حول االنتخاابتاحلصول على املعلومات اإضافة اىل ، دون عوائق املخالفات، وتعزيز الوصول إىل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت

 

 جامعة الدول العربية
إىل أتكيد مبادئ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  2004يهدف امليثاق العريب حلقوق اإلنسان (امليثاق العريب) الذي اعتمده جملس جامعة الدول العربية سنة 

إعالن القاهرة حلقوق ق األمم املتحدة و وميثا والثقافية،والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية 
 يعتربحتمي حرية التعبري. و  ةاملنقحمن نسخته  32لبعض احلقوق األساسية، فإن املادة اقل قوة  ن امليثاق العريب يوفر محاية. وعلى الرغم من أ12اإلنسان يف اإلسالم

 .بعبارات صرحيةاحلق يف حرية التعبري وحرية اإلعالم النص املثري للجدل  هذاحيمي  اهلام أنمن 
 

 محاية حقوق اإلنسان األخرى
 احلق يف حرية االجتماع والتجمع

، والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق 13)20حقا من حقوق اإلنسان املعرتف هبا يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان (املادة االجتماع والتجمع  احلق يف حرية يعترب
 :من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية على ما يلي 21املدنية والسياسية والعديد من الصكوك الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان. وتنص املادة 

  

                                                 
 http://bit.ly/2w60AVrموفر على الرابط التايل  2017أيلول سبتمرب/ اعتماده يفمت 11 

 .2008أيلول / سبتمرب  15 التنفيذ يفدخل حيز . 2004أ�ر / مايو  22جامعة الدول العربية، امليثاق العريب حلقوق اإلنسان،   12
 . ال جيوز إرغام أحد على االنضمام إىل مجعية ما ".2لكل شخص احلق يف حرية االشرتاك يف اجلمعيات واجلماعات السلمية.  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على ما يلي: 20تنص املادة  13

http://bit.ly/2w60AVr
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وتشكل تدابري ضرورية،  للقانونجيب االعرتاف ابحلق يف التجمع السلمي. وال جيوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا احلق إال تلك اليت تفرض طبقا 
 وحر�هتم. اآلخرين يف جمتمع دميقراطي، لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو محاية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو محاية حقوق

 
 التايل:سياسية اليت تنص على من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية وال 22مكرس يف املادة  التجمعاحلق يف حرية ان 

 
مع آخرين، مبا يف ذلك حق إنشاء النقاابت واالنضمام إليها من أجل محاية مصاحلهالتجمع ق يف حرية احللكل فرد  . 

 
 لالختبارضع خي مثل تلك اليت تفرض على احلق يف حرية التعبري. ولذلك فإن أي تدخل يف هذا احلق جيب أن التجمع لقيودو االجتماع  وقد خيضع احلق يف حرية

 .سابقا حبرية التعبريالذي مت ذكره يف عالقة  ذي األجزاء الثالثة
نسان، أصدرت اللجنة األفريقية حلقوق اإل فقد أن يلتزم ابلقانون"، شريطة" التجمععلى أنه لكل فرد احلق يف حرية  10ويف حني ينص امليثاق األفريقي يف املادة 

احلكومات إىل عدم "سن أحكام من شأ�ا أن حتد من ممارسة هذه احلرية"، وأشارت إىل أن  فيه ، دعتالتجمعاملنشأة مبوجب امليثاق األفريقي، قرارا بشأن حرية 
من امليثاق األفريقي احلق يف  11. وعالوة على ذلك، تضمن املادة 14ت الدول مبوجب امليثاق األفريقي "التزاما"جيب أن تكون متسقة مع  تفرض عليها قيود ةأي

 :على النحو التايلجتماع حرية اال
 

خاصة ما ئح احيق لكل إنسان أن جيتمع حبرية مع آخرين وال حيد ممارسة هذا احلق إال شرط واحد أال وهو القيود الضرورية اليت حتددها القوانني واللو 
 .تعلق منها مبصلحة األمن القومي وسالمة وصحة وأخالق اآلخرين أو حقوق األشخاص وحر�هتم

 
 .15ومبوجب القانون الدويل، يقع على عاتق الدول التزام إجيايب ابحرتام احلق يف االحتجاج ومحايته وتيسريه

 
 حرية الدين أو املعتقد

 من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية على ما يلي: 18الدين حممية مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان. وتنص املادة  تعترب حرية
ه يف تلكل إنسان حق يف حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته يف أن يدين بدين ما، وحريته يف اعتناق أي دين أو معتقد خيتاره، وحري .1

 .إظهار دينه أو معتقده ابلتعبد وإقامة الشعائر واملمارسة والتعليم، مبفرده أو مع مجاعة، وأمام املأل أو على حدة
 .ال جيوز تعريض أحد إلكراه من شأنه أن خيل حبريته يف أن يدين بدين ما، أو حبريته يف اعتناق أي دين أو معتقد خيتاره .2
ينه أو معتقده، إال للقيود اليت يفرضها القانون واليت تكون ضرورية حلماية السالمة العامة أو النظام العام أو ال جيوز إخضاع حرية اإلنسان يف إظهار د .3

 .الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحر�هتم األساسية
 خلاصةتربية أوالدهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاهتم ا تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد ابحرتام حرية اآلابء، أو األوصياء عند وجودهم، يف أتمني .4

 

                                                 
  .28في الدورة العادیة الحادیة عشرة، تقریر النشاط السنوي الخامس، في قرار بشأن الحق في حریة تكوین الجمعیات، اعتمد  14 

 http://bit.ly/2hJFyES    التالي ، متاح على2016، الحق في االحتجاج، دیسمبر 19 املادة منظمة 15

http://bit.ly/2hJFyES
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 .حرية ممارسة الدين." ضمانمن امليثاق األفريقي على أنه " جيب  8وأخريا، تنص املادة 
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 حتليل مشروع الدستور

 

 احلق يف حرية التعبري
 :يف مشروع الدستور ماية احلق يف حرية التعبريحب فيما يتعلق ملالحظات التاليةاب 19 تتقّدم منظمة املادة

ببساطة على أن  38دة تنص املا اذ :اإلقرار يظل حمدوداهذا . ومع ذلك، فإن امرا اجيابيا مشروع الدستور ابحلق يف حرية التعبري يف أحكامه يعترب اقرار •

حلق ع األشخاص ابوجوب متتع مجي، تنص الصكوك الدولية بوضوح على على غرار ذلك. هاحتدد نطاقال هي حقوق حممية ولكنها التعبري والنشر حقوق 
املعلومات واألفكار دون مراعاة للحدود، وأنه ميكن ممارستها أبي شكل ومن خالل أي  مجيع ضروب وأنه يشمل احلق يف التماس ونقل التعبري،يف حرية 

 إعالم؛ لوسائمن  لةوسي
من مشروع الدستور على وجوب  38تنص املادة اذ تعترب األحكام املتعلقة ابلقيود اليت تفرض على احلق يف حرية التعبري غري ممتثلة للمعايري الدولية.  •

لتقييد حرية وجيهة  حني أن هذه األسباب قد تكون أسبااباية احلياة اخلاصة ومنع التحريض على الكراهية والتمييز. ويف مح هبدفتدابري لاختاذ الدولة 
متوافقة مع  ونالقيود ان تكهلذه حال، ال ميكن  ةللقيام بذلك مبوجب القانون الدويل. وعلى أي مشروعة أخرى االتعبري، فقد تكون هناك أيضا أهداف

 ؛الذي مت تبيينه يف القسم السابق األجزاء الثالثةمن ذي لالختبار شروط  استيفاء ظلاال يف القانون الدويل 
 38ري يف املادة اليت ميكن مبوجبها تقييد حرية التعبري. وترد شروط تقييد احلق يف حرية التعب الشروط صفيما خي غري واضحةابلقيود ن األحكام املتعلقة إ •

تنص على أن أي تقييد جيب  65املادة  كوننرحب بعلى احلقوق واحلر�ت"). وحنن  قيودالفرض (اليت تنص على "قواعد  65(انظر أعاله) ويف املادة 
عناصر االختبار  يتستفوإن كانت حىت ، املعتمدة لغة الصياغة". ومع ذلك، فإن هذه حمل احلمايةصلحة مع املناسبا توم حمدداو اضحا و أن يكون ضرور� و 

بار املكون من ثالثة أجزاء االختغة احلكم لكي يذكر بوضوح تفتقر إىل الوضوح. وينبغي إعادة صيافإ�ا القانون الدويل، ذي الثالثة أجزاء اليت يتطلبه 
 املبني أعاله؛

إعادة صياغة  ب) من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية. وجي2( 20املادة  كيفية صياغةبدقة   ابلتحريضاألحكام املتعلقة أن تتبع  جيب •

مم املتحدة للرابط خطة عمل األ إىل رجوع مستقباللل الليبيني املشرعنيوندعو  ".أو العنف ى التمييز أو العداوة"التحريض عللتحظر بشدة  38املادة 
أو العرقية أو الدينية اليت تشكل حتريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، واليت ينبغي أن تنطبق على مجيع  قوميةبشأن حظر الدعوة إىل الكراهية ال
 نون الدويل؛أسباب التمييز املعرتف هبا يف القا

 
ممارسة حق  نعوعلى هذا النحو، ميكن استخدامها مل .وفضفاضة غامضة لالفكاروالفرض اإلجباري  متنع التكفرياليت  38ألحکام الواردة يف املادة ان ا  •

ى حرية التعبري من مجيع القيود املفروضة عل اختبارالتعبري املشروع الذي من شأنه أن ينتقد نظام فلسفي أو معتقدات دينية. وكما ذكر أعاله، ينبغي 
 .القانون الدويل يتطلبه الذيأجزاء ثالثة ذي الختبار االخالل 

 

 توصياتال

ون دأن حيمي الدستور احلق يف حرية التعبري على نطاق أوسع، حبيث يشمل احلق يف التماس مجيع أنواع املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها،  جيب •
 ذلك اإلنرتنت؛عرب أن ينص صراحة على أن حرية التعبري من خالل مجيع وسائط اإلعالم حممية، مبا يف  بوجي .اعتبار للحدود
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علق ابحلق يف حرية التعبري على املت يشرط التقييدال ه جيب ان ينصقيود على احلق يف حرية التعبري امتثاال اتما للقانون الدويل، أي أن ةأيجيب ان متتثل  •
 مية التعبري ال خيضع إال للقيود املفروضة مبوجب القانون وهي ضرورية ومتناسبة يف جمتمع دميقراطي حلماية األمن القومي أو النظام العاأن "احلق يف حر 

ب بوضوح على أن القيود جي 65أو الصحة العامة أو اآلداب العامة؛ أو الحرتام حقوق اآلخرين أو مسعتهم ". وبدال من ذلك، ينبغي أن تنص املادة 
ق القانون الدويل وأن تتضمن بيا� صرحيا أبن القيود جيب أن تكون متوافقة مع القانون الدويل حلقو  كما يتطلبه  ذو الثالثة اجزاءختبار لال تثلأن مت

 اإلنسان؛
مماثال يف حظر التحريض، حول  حكم مستقل، وجيب إعادة کتابة 38 فصلاملتعلق حبظر التحريض علی التمييز والعداء والعنف من ال جيب إزالة اجلزء •

 .والسياسية املدنية ابحلقوق اخلاص الدويل عهد) من ال2( 20لمادة صياغته ل
 .38من املادة  بقوة وفرض األفكارابلتكفري جيب إزالة اجلزء املتعلق  •

 اإلعالم والصحفيون 

). ومع ذلك، فإننا نعترب أنه على 39رية املؤسسات الصحفية واإلعالمية وتعدديتها واستقالهلا (املادة الدولة ستتكفل حبأن قرار ابإل 19ترحب منظمة املادة 
 .اىل اقصى حد ممكنالدستور أن ينص بوضوح على وجوب ضمان الدولة للتعددية يف امللكية وتنوع احملتوى ووجهات النظر بني وسائط اإلعالم 

 .ال تتفق مع القانون الدويل - 39يف املادة  -للمواطنني  سوى اإلعالم وسائط من ملكيةأن القيود اليت حتد  وقد الحظنا كذلك
 

 احلماية احملدودة ثل شكال من اشكالمي) ميكن أن 39يف احملاكمات الصحفية (يف املادة  احلبس االحتياطيأن احلماية من  19املادة وقد الحظت ايضا منظمة 
 اغالق انالتنصيص على ن ا، يف حني كذلكمحاية كافية حلرية التعبري، مبا يف ذلك محاية الصحفيني، وفقا للمعايري الدولية.   ولكنها ال تعتربللصحفيني، 

اليت استقالله حرية اإلعالم و  متطلبات يستويف ال ذلك أشكال محاية حرية وسائط اإلعالم، فإن من شكاليعكس  ،أبمر قضائي ال يتم االاملؤسسات الصحفية 
رية ح قيد يفرض على أي ه مثلتقييد حلرية وسائط اإلعالم، مثل ان اي جيب التنصيص على اذبكل بساطة:  اجلملتنيإزالة  جيبالقانون الدويل. و  ص عليهاين

 .أجزاء مبوجب القانون الدويل ذي الثالثةختبار جيب ان ميتثل لالالتعبري، 

 التوصيات

 التعددية يف ملكية وسائط اإلعالم وتنوع احملتوى بطريقة أكثر وضوحا؛جيب أن يوفر الدستور ضما�ت حلماية  •
 .وسائل اإلعالم للمواطنني تسمح مبلكية ال اال  إزالة القيود اليتجيب  •

 

 النفاذ اىل املعلومات 

الشفافية  التدابري الالزمة لضمان وضعستتكفل بواجب الدولة  بكونمن مشروع الدستور على احلق يف احلصول على املعلومات. وحنن نرحب  47تنص املادة 
 .ال متتثل للمعايري الدولية 47نالحظ أن أحكام املادة ذلك، فإننا املعلومات. ومع  والنفاذ اىل

ن مجيع املعلومات أب ضفرتاأن يكون هناك ا بما يعين أنه جي وهو أقصى درجات اإلفصاح،من �حية املبدأ، جيب ان يستند احلق يف النفاذ اىل املعلومات اىل مبدأ 
 ويعترب ذلكدودة للغاية. يف ظروف حمال ميكن جتاوزه اال وأن هذا االفرتاض  لإلفصاح ا ضعة ملبدأخت يف ذلك اخر ينوهبااهلياكل العامة أو هيكل  اليت حتتفظ هبا

العامة واألفراد  كلا اذ انه على اهلي أن احلصول على املعلومات الرمسية حق أساسي: ينص بوضوح علىأن  وجيب على الدستور .املعلوماتنفاذ اىل حرية ال اساس
يف إقليم البلد  تواجدماملعلومات. وجيب على كل شخص  هذه تلقيللعموم يف املقابل احلق يف عن املعلومات، و  فصاحواجب اال الشأن العام املكلفون مبهمة هتم

ول على يف حال رفضت سلطة عامة إاتحة سبل احلصو  .ابملعلومات خاصاهتمام  تبيني من األفرادهذا احلق  ممارسة ضيجيب ان تقتذا احلق. وال هب يتمتعأن 
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مات اليت جيب على السلطة العامة أن تثبت أن املعلو . وبعبارة أخرى، يف كل مرحلة من مراحل اإلجراءات ذلك املعلومات، فعليها مسؤولية تقدمي مربر لرفضها
 .نطاق نظام االستثناءات احملدود ضمن جحتجبها تندر 

من قانون الدويل يف مشروع الدستور االختبار ذي الثالثة أجزاء املعرتف به يف ال على املعلومات نفاذاألحكام املتعلقة ابلقيود املفروضة على احلق يف ال تضمنال ت
تطلبات للم مجيع االستثناءات من احلق يف حرية املعلومات استيفاءر أبن االختبار يتطلب تقييم مشروعية االستثناءات من احلق يف حرية اإلعالم. ونذكّ اجل 
 :التالية

 جيب أن تكون املعلومات مرتبطة هبدف مشروع مدرج يف القانون؛ •
 و ؛ابحلاق ضرر هلذا اهلدفهتديدا  ابملعلومات اإلفصاح ميثلجيب أن  •
16من املصلحة العامة يف احلصول على املعلومات أن يكون الضرر الذي يلحق ابهلدف اكربجيب  •

15F. 
 

عبري.الت ، فإن قائمة األهداف املشروعة اليت قد تربر حجب املعلومات تتماثل مع األهداف املشروعة اليت تربر القيود املفروضة على احلق يف حريةوبشكل عام  
 

 متطلبات املعايري الدولية.ستويف وجيب إعادة صياغة األحكام املتعلقة ابحلق يف املعلومات لت
 

 :التوصيات
هبا ات اليت حتتفظ املعلوم علىمبدأ اقصى درجات االفصاح  وجوب تطبيقىل املعلومات و ان ينص على ا نفاذأن يعرتف الدستور بوضوح حبق ال جيب •

 ؛العامةاملكلفون مبهمة ختص املصلحة  العاديون االشخاصو  ،يف ذلك اخر ينوهبااهلياكل العامة أو هيكل 
جمموعة دف من هبمربرة و تكون على احلق يف حرية املعلومات جيب أن ينص عليها القانون، تفرض قيود  ةجيب أن ينص الدستور بوضوح على أن أي •

ة املعلومات أن يتضمن الدستور حكما ينظم القيود املفروضة على حري جيباألهداف الشرعية املنصوص عليها يف القانون الدويل، وتكون ضرورية ومتناسبة. و 
فصاح اال إال إذا كان الب هباحجب املعلومات املط الذي مينع ) من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية3( 19اليت ينبغي أن تفي مبتطلبات املادة 

 .ن الضرر الذي يلحق ابهلدف أكرب من املصلحة العامة يف احلصول على املعلوماتذلك اهلدف. وجيب أن يكو ب ضرر كبري حلاقابيهدد  هبا
 

 تنظيم وسائل اإلعالم

 
كافية الستيفاء   ليست 156و 155ينص مشروع الدستور على احداث سلطات تنظيمية مستقلة. اال أن محاية استقالل السلطات املنصوص عليها يف املادتني 

 .متطلبات املعايري الدولية
ه أن 19املادة  ). وتعترب منظمة164اعلى لإلعالم والصحافة (املادة وفيما يتعلق بتنظيم وسائط اإلعالم، يقتصر مشروع الدستور على اإلشارة إىل وجود جملس 

 .ة األخرىللسلطات التنظيميكما   واختصاصها يف ذلك، بقدر مماثل جمال وسائط اإلعالم وجود سلطة تنظيمية يفبيف الدستور  قراراالجيب 
 

هناك فان  -الطيف -تعتمد على موارد �درة طبيعيا  مبا ا�اإال لوسائل اإلعالم اإلذاعية:  ةالعام لوائحال ميكن تربير القانون الدويل، لل استنادا أنه ذلكواألهم من 
 .مثل للرتددات املتاحة خلدمة املصلحة العامةاأل توزيعتنظيم العامة ل لوائححاجة إىل 

                                                 
 The Public’s Right To Know: Principles on Freedom of Information Legislation ،19اطلع على موقع منظمة املادة عدد  16 

http://www.article19.org/pdfs/standards/righttoknow.pdf
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د السلوك : ففي هذا القطاع، ثبت أن التنظيم الذايت املستقل وسيلة فعالة لضمان معرفة قواعةالعام وائحال يوجد أي مربر للفانه  املطبوعةلوسائل اإلعالم  ابلنسبة

هيئات ذاتية انونيا إلنشاء توفر أساسا قوضع قيود غري متناسبة على حرية التعبري. ويف حني ميكن للدولة، عند االقتضاء، أن  بعيدا عناملهين وتعزيزها وإنفاذها، 
 .اآللية استقالل التنظيم الذايت لوسائط اإلعالم املطبوعة هتدد هذهجيب ان ال ، التنظيم

 توصية
 تعکس املعايري الدولية.كي ابلتنظيم املستقل لوسائط اإلعالم السمعية البصرية بشکل کامل، ل األحکام املتعلقةجيب تنقيح 

 

 والتجمعاالجتماع حرية 

 
. وقد تؤثر القيود االجتماع والتجمعحرية محاية احلق يف  مدى كذلك  19املادة منظمة م مرتابطة. وهلذا السبب تقيّ  االتعبري حقوق وحريةوالتجمع االجتماع حرية تعد 

من  ومينع اجلمعياتماعي، التعبري اجليق ممارسة يع حلرية التعبري قوية ضما�ت ان غياب. احلق اآلخر على القدرة على ممارسةكبريا أتثريا  معني املفروضة على حق 
 أنفسهم. من قدرة األفراد على التعبري عن قد حتدّ  جتماعذلك، فإن القيود املفروضة على احلق يف اال غرارالتعبري عن آرائها وشواغلها بفعالية. وعلى 

 
ن أ شرطاجملتمع املدين، ولكن  وحنن نرحب بكون الدولة تكفل احلق يف تكوين منظمات. 44و 42معرتف به يف املادتني االجتماع والتجمع احلق يف حرية ان 

 عقد اجتماعات حلق يفقرار اإبنرحب كما اننا قانون الدويل.  لل استنادا وغري متناسب غامضوالشفافية "  يةابلتوازن بني االستقالل'تكون العضوية مشروطة 
 أن "تلجأ إىل أقل قدر من العنف املطلوب يف حالة الضرورة". ومع ذلك، فإن القيود املفروضة على احلق جيبوتنظيم مظاهرات، وحقيقة أن الدولة لسات وج

 .مع القانون الدويل هاحتتاج إىل إعادة النظر لضمان توافق االجتماع والتجمعحرية 
 

 .متسقة مع اختبار القانون الدويل املكون من ثالثة أجزاءاالجتماع والتجمع حرية يف ق احلوضة على ، جيب أن تكون القيود املفر متت اإلشارة اليهوكما 
 توصية:

االجتماع حرية ود على احلق يف قي ايةصياغة  ب ان تتمجيب أن يفرض الدستور التزاما إجيابيا على الدولة ابحرتام احلق يف االحتجاج ومحايته وتيسريه. وجي• 
 احلق يف االحتجاج وفقا للقانون الدويل.وعلى والتجمع 

 

 شواغل أخرى
على وجه  اإلنسان.إشكالية من منظور حقوق  ثلمت اب�ا اذ تعترب 7و 2من األحكام الواردة يف الفصلني  قلقها إزاء عددعن  19املادة  عرب منظمةت

 :اخلصوص
ان  ذلك.مثال عن  أبرز 34الطمأنينة' املذكور يف املادة وميثل احلق يف ' الدويل. معروفة ويف غاية الغموض للقانون يقدم مشروع الدستور مفاهيم غري• 

 بال معىن. تمحاية احلقوق واحلر�من تفسريات تعسفية جتعل يف هذه الفصول سوف يؤدي اىل  للدقةالغياب الكبري 
 

املتعلقة ابجمللس الوطين حلقوق  160بشأن احلق يف التعليم، واملادة  53إشارات إىل الشريعة والقيم اإلسالمية (املادة  وجودإزاء  احنن نشعر ابلقلق أيض •
على ب مهمة جملس حقوق اإلنسان ابإلشارة تعريف هو يبعث على القلق بصفة خاصة، ان الذيبشأن جملس البحوث القانونية).  162اإلنسان، واملادة 
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ملعاهدات الدولية حلقوق ابن االعتماد على االحكام املتعلقة ابلشريعة بصفة اكرب ملنع االمتثال وحي ابنه ميكاىل القانون الدويل والشريعة، مما ي قدم املساواة
 عليها. تصديقاالنسان واملعاهدات الدولية ال

 
 القانون اإلسالمي) يف الدستور اللييب. فالشريعة هي مجلة من املعايري والتنظيمات املنطوية أنه جيب جتنب اية اشارة للشريعة (أو 19تعترب منظمة املادة 
ذا  و ا. هلا متاماعارضة ممل تكن غري  ما هذا ما تکون متوافقة مع القانون الدويل واملطالب العامة جملتمع دمقراطي، لإلسالم، واليت �دراعلی تفسري معني 

لدستور إىل ديباجة الدستور األفغاين كنموذج حمتمل لندعوها لالطالع شارة إىل اإلسالم، فإننا اإل مصممة على ة الدستوركانت األطراف املعنية بصياغ
يثاق األمم عز وجل" و "االعتقاد يف دين اإلسالم املقدس"، فضال عن "احرتام م ابهللاللييب. وتنص ديباجة الدستور األفغاين على "إميان الشعب األفغاين 

 "حدة واحرتام اإلعالن العاملي حلقوق اإلنساناملت

على أن مجيع املعاهدات الدولية اليت صدقت عليها ليبيا وكذلك القانون الدويل العريف  الدستور اجلديدأن ينص  ضرورةعلى  أتكيدها 19املادة  منظمة عيدوت
 . القانون احملليوملزمة يف ساريةاليت صادقت عليها ليبيا وأن املعاهدات الدولية األساسية حلقوق اإلنسان ، العام هلا قوة قانونية يف ليبيا والقانون الدويل

 :التوصيات

 ؛الطمأنينةغامضة، مثل احلق يف الفاهيم عن امل الدستور تخلىأن ي جيب •

مجيع اإلشارات إىل  أن تكون ب، مثل الشريعة، على أي نظام آخر. وجيقائم على الدين نظام قانوين متييزالدولة أو  رمسي دين جيب ان يتجنب الدستور حتديد •
 .رمزية فقط معينةمعتقدات دينية  ةأي
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 19حول املادة 
 

 
ر دإىل وضع معايري تقدمية بشأن حرية التعبري وحرية اإلعالم على الصعيدين الدويل واإلقليمي، وتنفيذها يف النظم القانونية احمللية. وأص 19املادة  منظمة تدعو

واحلصول  ل قانون التشهريياملمارسات يف جماالت من قب وأفضلهذه املعايري واليت تشري إىل القوانني الدولية واملقارنة حتدد  اليت املنشورات عدد رب�مج القانوينال
 .على املعلومات وتنظيم البث

حة معلقاً على القوانني املقرت  سنةعددا من التحليالت القانونية كل ينشر الرب�مج القانوين ، 19ملادة ملنظمة اواستنادا إىل هذه املنشورات واخلربة القانونية الشاملة 
كوسيلة لدعم اجلهود   1998سنة املنظمة منذ به قومت. وكثريا ما يؤدي هذا العمل التحليلي، الذي حرية التعبرييف ق احلوكذلك القوانني احلالية اليت تؤثر على 

 االعمال التحليليةعلى مجيع  . وميكن االطالعاليةاإلجيابية إلصالح القوانني يف مجيع أحناء العامل، إىل إدخال حتسينات كبرية على التشريعات احمللية املقرتحة أو احل
      http://www.article19.org/resources.php/legal  :املتوفرة لدينا على املوقع التايل

 
، ميکنك االتصال بنا عليه 19ملادة ا التابع ملنظمة القانون اطالع بر�مجيف ترغب  هناك امر، أو إذا کان عمقأ بشکل التحليل ذاھإذا کنت ترغب يف مناقشة 

يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا،  19املادة  منظمة زيد من املعلومات حول عململ . legal@article19.org عن طريق الربيد اإللکرتوين علی العنوان التايل
  saloua@article19.orgالتايل   اإللكرتوينعلى عنوان الربيد غزواين الوساليت ال لوىسبيرجى االتصال 
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