مقترح قانون أساس ي عدد 0202/43

لجنة الحقوق والحريات والعالقات الخارجية

جويلية 0202

ّ
مقترح قانون أساس ي يتعلق بتنقيح واثمام املرسوم عدد 111لسنة 0211
ّ
املؤ ّرخ في  20نوفمبر  0211املتعلق بحرية الاثصال السمعي البصري وبئحداث
هيئة عليا مستقلة لالثصال السمعي والبصري
عدد 0202/43

الفصل  :1حعذًل الفصل :7
الفصل  7جديد :جىاصل الهيئت العليا املسخقلت لالجصال السمعي والبصشي الاششاف على جىظيم
وحعذًل إلاعالم السمعي والبصشي إلى ححن جإسيس واهخخاب هيئت الاجصال السمعي والبصشي

املىصىص عليها بالفصل  727مً الذسخىس.
الفصل :0
إضافة فصل ّ 7
مكرر جديد:
ّ
حسحر الهيئت العليا املسخقلت لالجصال السمعي البصشي هيئت جماعيت جخكىن مً حسع شخصياث
ّ
مسخقلت مشهىد لها بالخبرة والكفاءة والجزاهت في مجاالث إلاعالم والاجصال ًقع اهخخابهم مً طشف
مجلس هىاب الشعب وباألغلبيت املطلقت ألعضائه وفق الششوط الخاليت:
 زالر ؤعضاء :قاض ي عذلي مً الشجبت الثاهيت على ألاقل ومسدشاس مً القضاء إلاداسي ومحام مباششّ
مً غحر املخمشهحن له ؤقذميت عشش سىىاث مماسست فعليت على ألاقل .ويخىلى ؤحذ هزًً هؤالء ألاعضاء
مهام سئيس وآخش هائبا لشئيس الهيئت العليا املسخقلت لالجصال السمعي البصشي.
 عضىان جكىن ألحذهما على ألاقل خبرة في القطاع السمعي البصشي العمىمي.ّ
 عضىان مً سخت مششححن جقترحهم الهيئاث املهىيت املمثلت للصحفيحن. -عضى مً زالزت مششححن جقترحهم الهيئاث املهىيت املمثلت للمهً السمعيت البصشيت غحر الصحفيت.
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عضى مً زالزت مششححن جقترحهم الهيئاث املمثلت ألصحاب امليشأث إلاعالميت والاجصاليت.
وال ًقبل جششح ؤشخاص ّ
جحملىا مسؤولياث حكىميت ؤو هيابيت ؤو حضبيت ؤو سياسيت ؤو عملىا كإجشاء
لحضب سياس ي خالل السيخحن السابقخحن لخعيينهم ،كما ال ًقبل بصفت مباششة ؤو غحر مباششة مساهماث
ّ
ّ
إال إرا ّ
جبحن جخليهم عً جلك املصالح ؤو املساهماث.
ؤو مصالح ماليت في ميشأث اعالميت ؤو اجصاليت
ويباشش ؤعضاء الهيئت مهامهم وجىبا كامل الىقذ.
ًخم اهخخاب ئيس الهيئت وهائبه وؤعضائها ّ
ملذة سذ سىىاث غحر قابلت للخجذًذ .ويقع ججذًذ اهخخاب
س
زلث ؤعضاء الهيئت كل سيخحن بالخىاوب.
وفي حالت حذور شغىس قبل ؤكثر مً سخت ؤشهش مً جا يخ اهتهاء مذة العضىيتً .قع ّ
سذه خالل الثالر
س
ؤشهش املىاليت لحذوزه ،مع مشاعاة ؤحكام الفقشة ألاولى مً هزا الفصل.
ّ
ويخىلى ؤعضاء الهيئت املىخخبىن ّ
لسذ الشغىس مهامهم املذة املخبقيت لألعضاء الزًً عيىىا لخعىيضهم.
ّ
ًمكً ججذًذ مذة العضىيت باليسبت لألعضاء املىخخبحن ّ
لسذ الشغىس في حالت جىليهم ملهامهم لفترة ال
جخجاوص سيخحن.
ويخم ججذًذ اهخخاب الهيئت الحاليت في ظشف زالزت ؤشهش مً وشش هزا القاهىن ّ
بالشائذ الشسمي.
الفصل :4
إضافة الفصل ّ 17
مكرر:
ال ًخضع إحذار القىىاث إلاراعيت ؤو الخلفضيىهيت الفضائيت ألي جشخيص.
لكً على كل مً ًحذر قىاة فضائيت ؤن ًقىم بئًذاع جصشيح بالىجىد لذي كخابت الهيئت العليا
ّ
ّ
ًخضمً كل املعطياث املخعلقت باسم الشخص
املسخقلت لالجصال السمعي البصشي مقابل وصل في رلك
ومعشفها الجبائي وبقائمت في ؤسماء ّ
ؤو ّ
ّ
ّ
ومقشها وسقم سجلها الخجاسي
مؤسسيها
املؤسست املالكت للقىاة

ّ
ومسحريها.

