
 السيد عبد ربه منصور هادي
 رئيس جمهورية اليمن

 صنعاء

 2012  أيار/مايو21 باريس، في

 فخامة الرئيس،

 حتية طيبة وبعد،

إن منظمة مراسلون بال حدود الدولية املضطلعة بالدفاع عن حرية اإلعالم تأمل في أن حتيطكم علماً مبوجب
هــذه الرسـالة مبصادر قلـقـها إزاء محـتـوى قانـون تنـظـيـم اإلعالم الـسمـعي والبصـري اخلاص واإلعـالم

 اإللكتروني املرتقب مناقشته قريباً.

الواقع أن عدة مواد من مشروع القانون هذا تتناقض مع املبادئ الدستورية السائدة في اليمن وااللتزامات
 الدولية التي وقّعتها دولتكم وصادقت عليها.

هذا ؤول دون تبـنّي  إلى احل التي تنظّمـها مؤـسـسة احلـرية وتـهدف  حدود تـشجّع احلمـلة  إن مـراسلون بال 
 املشروع في العجلة بغية منح املجتمع املدني الوقت الالزم ليقوم أيضاً بصياغة توصياته في هذا الصدد.

من دون التوقف عند مجمل األحكام امللحوظة في مشروع القانون هذا، حترص مراسلون بال حدود على أن
 تشدد على بعض نقاط الضعف الواردة فيه.

 مشروع قانون يعني وسائل اإلعالم اخلاصة فقط وال يلغي األحكام السابقة

وسائل إلى  سطر مـنه،  في أي  شير،  وسائل اإلعالم اخلـاصة وال ـي سوى  ني  هذا ال يـع قانون  إن مـشروع اـل
رسمية ال ية واملـسموعة اـل وسائل اإلعالم املرـئ بأن  ماً  ضمن فئة مـستقلة، عـل اها  مدرجاً إـي رسمية،  اإلعالم اـل

تخضع حالياً ألي قانون.



رسمي واإلعالم مة ـبني اإلعالم املرئي واـملسموع اـل شريعي االختالفات القاـئ أخذ اجلـهاز الـت بديهي أن ـي من اـل
 من41 املرئي واملسموع اخلاص بعني االعتبار، ولكنه ينبغي أن تتوفر عناصر مشتركة بينهما. فتنص الفقرة

 للجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، جلنة اخلبراء بشأن تنفيذ العهد الدولي34 املالحظة العامة رقم
وسائل اإلعالم ضمان أال تـستخدم احلـكـومة متـويل  أنه "يـجب  باحلقوق املدنـية والسيـاسية، عـلى  اخلاص 
واإلعالنات الرسمي بهدف عرقلة حرية التعبير. وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي أال توضع وسائل اإلعالم اخلاصة
في ـمستوى ـغير مؤات مـقارنة ـبوسائل اإلعالم اـلرسمية ـبشأن ـقضايا ـمثل النفاذ إلى وسائل اـلبث والـتوزيع

واملعلومات".

وقد مبرر.  ير  عام واخلاص ـغ طاعني اـل لة ـبني الـق في املعاـم تبر االختالف  هذا، يـع قانون  شروع اـل إطار ـم في 
يؤدي إلى وضع متييزي.

عالوة على ذلك، ال يعيد مشروع القانون هذا النظر في أحكام قانون الصحافة واملطبوعات املعمول به حالياً.
ادة شارة5 فتـوضّح امل هذه اإل له. جند  زالوا يخـضعون  ما  وسائل اإلعالم اخلـاصة  في   مـنه أن الـعاملني 

ادة في امل طاع71 اـلصريحة  رعى ـق التي ـت قوانني  في مجـمل اـل ظر  عاد الـن ية مبـكان أن ـي من األهـم أنه   حـيث 
بّق هذا اـملجال للـقاضي ليـط قانون  عارم إزاء إـفساح ـمشروع اـل لق  حدود بـق راسلون بال  اـلصحافة. فـتشعر ـم

). 71 قانون العقوبات في حال ارتكاب جرمية نشر (املادة

نقص صارخ في استقاللية الهيئة املسؤولة عن النظر في طلبات تراخيص وسائل اإلعالم اخلاصة

، الفقرة19 مت تشكيل جلنة املنشآت اخلاصة باإلعالم السمعي والبصري. وهذه اللجنة، بفعل تكوينها (املادة
) وصالحياتها، غير مستقلة أبداً عن السلطة السياسية.1

ليس رئيسها سوى وكيل وزارة اإلعالم لشؤون اإلعالم السمعي والبصري. وحدهم أربعة أعضاء ينتمون إلى
كون ـمسؤولة نة "حتت إشراف وزير اإلعالم" وـت مع املدني والـقطاع اإلعالمي. وتـعمل هذه اللـج صفوف املجـت

،20).  وتختص بوضع اإلطار العام للسياسات اإلعالمية (املادة2 عن سير أعمالها ومهامها أمامه (الفقرة
أكان بـشأن1 الفـقرة وزير اإلعالم،  إلى  والتراخيص. وتتـقدم بتـوصيات  الترددات  سيما تخـصيص  )، وال 

إصدار التراخيص، أو جتديدها، أو سحبها، أو إلغائها. ويفترض بها أن تدرس طلبات التراخيص في خالل
). ويرفع الوزير أيضاً توصياته اخلاصة إلى مجلس الوزراء (ضمن32 مـدة ال تـتـجـاوز ثـالثـة أشـهر (املادة

).37).  أما الرفض فيكون مبرراً (املادة36)  الذي يتخذ القرار (املادة35  يوماً، املادة30 مهلة من



نظراً إلى غياب استقاللية الهيئة التي أنشئت ملراجعة طلبات احلصول على تراخيص، تفتقد معايير منح هذه
التراخيص الشفافية واملوضوعية، وتعتبر بالتالي متييزية.

قانون تولى الـطعن بالرفض في نـهاية اـملطاف، في ـحني أن ـمشروع اـل ال بدّ ـلسلطة ـقضائية ـمستقلة من أن ـت
هذا ينص على أن وسائل اإلعالم متلك ثالثني يوماً لتطلب من وزير اإلعالم العودة عن أي قرار سلبي اتخذ

بشأن منح الترخيص. بناء عليه، ما من وسيلة طعن قانونية منصوص عليها في مشروع القانون.

ادة في امل ها  شار إلـي التراخيص اـمل مة  لغ53 إن قـي هي تـب جداً: ـف عة  (حوالى30200000  مرتـف ريـال ميـني   
 سنوات، علماً بأن جلنة حقوق اإلنسان ذكرت مؤخراً أنه يجدر بالدول أن تتجنب أن10  يورو) ملدة110000

تفرض على وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة "شروط ترخيص صارمة ورسوم ترخيص مبالغ فيها".

جهاز مراقبة وعقوبات غير مستقل
ادة نص امل وزير17 ـت مع  فاق  عدل باالـت وزير اـل من  قرار  صدر بتحـديدهم  الذين ـي موظفني  كون لـل أنه ـي  عـلى 

اإلعالم صفة الضبطية القضائية ملمارسة الرقابة على تطبيق هذا القانون، ما يخالف مبدأ استقاللية القضاء
. 61 األساسي. ويتم التأكيد على ممارسة هذه الرقابة في املادة

يفصّل الفصل الثاني عشر العقوبات التي تفرض في حال ارتكاب انتهاكات للقانون. فيحق للسلطة التنفيذية
). وقد حلظت غرامات أيضا67ً في تعليق بث مؤسسة إعالمية مرئية ومسموعة خاصة لفترة محدودة (املادة

 على مصادرة معدات البث في حال عدم68 ولكنه لم يحدد قدرها في مشروع القانون الراهن. وتنص املادة
). وفي69.  وفي حال التكرار، ميكن تعليق الترخيص وحتى إلغائه (املادة26 و9 احترام أـحكام املادتني

قانون وحتـديد بة ـتطبيق اـل قانون إلى هيئة ـقضائية ـمستقلة مكلّـفة مبراـق أي مادة من املواد، ـيشير ـمشروع اـل
 العقوبات التي ينبغي فرضها في حال املخالفة.

 
واجلدير باملالحظة أن بعض أحكام هذا القانون ملفتة وقد تقترن بعواقب وخيمة إذا ما طبِّقَت. فمطلوب من
وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة اخلاصة أن حتتفظ بالتسجيل الصوتي لإلذاعة واملرئي للتلفزيون ملا يتم بثه

.63).  ويرد املطلب نفسه في املادة12 من برامج ملدة ستة شهور (املادة



قد يندرج هذا الطلب ضمن مشروع أوسع من احلفاظ على البيانات املنشورة. إال أنه، بالنظر إلى السياق،
وسائل اإلعالم سيطرة عـلى  فرض  في  وزير اإلعالم  من رغـبة  رشفة واخلـشية  في ذريـعة األ ميـكن الـشك 

اخلاصة ومراقبتها.

مشروع قانون مبصطلحات غير دقيقة يشرّع األبواب لالعتباطية

 ـمنه ـعلى أنه ـيهدف إلى كـفالة احترام احلق في الـتعبير، ـبيد أن3 إذا كان ـمشروع القانون ـينص في املادة
 بأنه يجدر بحرية التعبير أن حتترم،4 بعض املوجبات الواردة فيه تتوخى احلد من هذا احلق. وتذكّر املادة

من بني أمور أخرى، "املصالح العليا للبالد"، من دون التعريف بهذه املصطلحات الغامضة. وينطبق الوضع
، التي تسعى إلى منع بث "كل شكل من أشكال التحريض على العنف9 ، الفقرة4 نفسه على صياغة املادة

 على أنه ال يجوز11 واإلرهاب والكراهية والعصبية واملناطقية واملذهبية والطائفية والعنصرية". وتشدد املادة
ملمارسة حرية التعبير أن تؤثر سلباً في "السلم االجتماعي والوحدة الطنية واآلداب العامة". وقد حظر أيضاً

قرة ية واألديان اـلسماوية (الـف الذات اإللـه إلى  ما ـيسيء  كل  عن  ناع  ورية12 "االمـت وشخص رـئيس اجلمـه  ،(
. 47 ، واملادة9).  وترد هذه القيود بجزء منها في املادة14)  و"إفشاء أسرار الدولة" (الفقرة13 (الفقرة

من التـعسفية. مح، اـملجال إلى حد كبير  صيغت ـبشكل غامض ومـل يود، التي  بديهي أن تـفسح هذه الـق من اـل
وتشكل بالتالي تهديداً حقيقياً حلرية التعبير واإلعالم في اليمن.

وسائل اإلعالم اإللكترونية شبه غائبة من مشروع القانون

.11 ليست وسائل اإلعالم اإللكترونية، التي أدرجت في عنوان مشروع القانون هذا، مذكورة إال في الفصل
 مكرّسة لهذا املوضوع.66 وحدها املادة

ساوية األحـكام قة مـت بق بطرـي الذي يـط هذا  قانون  ساق ـمشروع اـل عدم اـت عن  دقة ليـكشف أـيضاً  ياب اـل إن ـغ
املتعلقة بوسائل اإلعالم املرئية واملسموعة اخلاصة ووسائل اإلعالم اإللكترونية.

وذلك هذا بعـمق،  قانون  إلى مراجـعة مـشروع اـل حدود  تدعوكم مـراسلون بال  ملجـمل األسباب املبيّـنة أعاله، 
الرسالة التي بالتشاور مع العاملني املحترفني في القطاع اإلعالمي ومنظمات املجتمع املدني. وكما ورد في

 إثر توليكم منصبكم، من املهم أن تتم إعادة النظر في كل  2012    آذار/مارس  1   وجهتها منظمتنا إليكم في



صحافة عبير واإلعالم واـل ضمان مـبادئ حـرية الـت طاع اإلعالمي بغـية احلرص عـلى  التي حتـكم الـق قوانني  اـل
 وحمايتها. ومراسلون بال حدود مستعدة ملناقشة ذلك معكم في رحلتها املقبلة إلى اليمن.

وطيّ من،  في الـي واقع  ادفة إلى حتـويل ـحرية اإلعالم إلى  نا الـه نا ومالحظاـت مامكم بتعليقاـت ـنشكركم ـعلى اهـت
صفحة السنوات السوداء من القمع.

وتقبلوا، يا فخامة الرئيس، فائق االحترام والتقدير.

أوليفييه باسيل
األمني العام بالوكالة ملنظمة مراسلون بال حدود


